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بين الفقه والمذهب
وحقيقة الإ�شكال الموهوم

افتتاحية العـدد

لقد كان كثير من النا�س قديماً وال يزالون حديثا يظنون اأن المذاهب الفقهية هي جملة
الفروع الفقهية التف�صيلية التي يختلف فيها ق��ول فقيه عن ق��ول فقيه اآخ��ر فيما هو راجع
لال�صتنباط بطريق االجتهاد ,اأي اأنك عندما تقول المذهب الحنفي اأو المذهب المالكي اأو
المذهب ال�صافعي اأو المذهب الحنبلي ,فاإنك تق�صد تلك الثروة الفقهية ال�صخمة التي اأورثها
كل مذهب اأتباعه بم�صهورها و�صعيفها وراجحها ومرجوحها ,وبهذا الفهم اأوجد النا�س عالقة
معنى غير الذي ذهبوا اإليه ,اإذن فما هو
ع�صوية بين الفقه والمذهب ,لكن االأم��ر قائم على ً
المذهب؟
ولالإجابة على هذا ال�صوؤال نقول :اإن الفقه �صيء والمذهب �صيء اآخر؛ الأن الفقه معنى اأعم
من المذهب فكل المذاهب قائمة على الفقه ,ولكن لي�س كل فقه يقت�صي مذهباً.
الأن ت�صل�صل الفقه في االأم�صار االإ�صالمية الكبرى اأو ( البيئات الفقهية الكبرى ) التي
تكونت بتفرق �صحابة ر�صول اهلل  فيها ,وم�صى ذلك م�صتر�ص ً
ال منهم ر�صي اهلل عنهم اإلى
فقهاء التابعين ,كان هو العامل في تكوين المذاهب ,ولم يكن ذلك الفقه المت�صل�صل من فقهاء
ال�صحابة اإلى فقهاء التابعين هو المذاهب بعينها؛ الأن ا�صتقرار المذاهب لم يح�صل اإال في
طبقة تابعي التابعين اأي في اأوائل القرن الثاني .
اإذن فالمق�صود بالمذاهب هي االأ�صول التي ترجع اإلى الطرائق واالأ�صاليب التي ت�صتخرج بها
االأحكام من اأدلتها التف�صيلية ,فمذهب كل اإمام نعني به االأ�صول التي يعتمدها ذلك االإمام في
اجتهاده في ا�صتنباط االأحكام ,فعندما تقول :مذهب االإمام مالك؛ فاإنك تعني بذلك االأ�صول
التي اعتمدها االإمام مالك في اجتهاده في ا�صتنباط االأحكام التي تن�صب اإلى مذهبه ,اأو االأحكام
التي ا�صتنبطها تالميذه اأو غيرهم من علماء المذهب الذين ا�صتخدموا نف�س االأ�صول في
اجتهادهم.
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فال�صحابة ر�صي اهلل عنهم كانوا يجتهدون ,وي�صتنبطون االأحكام ,وكانت لهم اأ�صاليب متعددة
في الو�صول اإلى ا�صتخراج االأحكام التف�صيلية من اأدلتها االإجمالية لكنهم لم يكونوا يب َّينوا ذلك,
وال يف�صحون عنه ,وعلى ذلك م�صى االأمر في التابعين.
فلما ج��اء كبار الفقهاء ف��ي نف�س البيئات الفقهية الكبرى التي ت�صل�صل فيها الفقه من
عهد ال�صحابة اإلى عهد التابعين حتى و�صل اإليهم في القرن الثاني بداأوا يبحثون عن االأدلة
وي�صفون المناهج واالأ�صاليب والطرائق التي كانوا يتخذونها للو�صول اإلى ا�صتخراج االأحكام
التف�صيلية من اأدلتها االإجمالية .
وتاأ�صي�صا على هذا المعنى يقول العالمة الفا�صل ابن عا�صور ( :وبذلك ع َّد ه�وؤالء اأئمة
مذاهب ,واعتبرنا مقاالتهم في االأ��ص��ول ال في الفروع اأ�صا�صاً للمذاهب ,واعتبرنا ا�صتقرار
المذاهب حا�ص ً
ال باأولئك االأعالم الذين ن�صبت المذاهب اإلى اأ�صمائهم من اأبي حنيفة واالأوزاعي
والليث بن م�صعد ومالك بن اأن�س وال�صافعي ,واأحمد ر�صي اهلل عنهم ,اإذا كان لجنب هوؤالء فقهاء
اآخ��رون ال تقل منزلتهم عن منزلة ه�وؤالء من اأمثال ال�صفيانين� ,صفيان الثوري ,و�صفيان بن
عيينة وابن اأبي ليلى وعبد اهلل بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وغير هوؤالء ,فاإن هوؤالء
لم يخو�صوا في االأ�صول ,ولم يبحثوا في م�صالك اال�صتنباط ولم يب ِّينوا الطرق التي ي�صلكونها
ال�صتخراج االأحكام من اأدلتها ,ولم يبحثوا في حجية دليل دون حجية دليل اآخر ,فلذلك نعتبرهم
م�صتركين مع اأئمة المذاهب في و�صف الفقه ولي�صوا م�صتركين معهم في و�صف المذهبية ,فهم
يعتبرون من كبار فقهاء االأم�صار ,ولكنهم ال يعتبرون من ذوي المذاهب.
الأن اأ�صحاب المذاهب هم الذين تكلموا في االأدل��ة التي هي االأ�صول وتكلموا في طرائق
اال�صتدالل وم�صالك اال�صتنباط ,ورد الواحد منهم على االآخر في حجية دليل اأو عدم حجية
دليل اآخر ,وفي ا�صتقامة م�صلك من م�صالك اال�صتدالل وعدم ا�صتقامة غيره).
هذا ما اأردنا بيانه واهلل اأعلى واأعلم بال�صواب
الدكتور عز الدين بن زغيبة

مدير التحرير
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�إنتاج ما �صنفه الم�سلمون في مجادلة
�أهل الكتاب
من اليهود والن�صارى عبر القرون
الأربعة ع�شر
�أ .خالد بن علي مفال�س

�سـَـال  -المغرب

الحمد هلل و ال�صالة و ال�سالم على �أ�شرف الأنبياء و المر�سلين �سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعين ،ومن تبعهم �أجمعين.
مقـــاالت

�أما بعد:

ات�ج��اه��ات�ه��م وتخ�ص�صاتهم ج �ه��و ًدا ج �ب��ارة في
الت�صدي لهذه الكتابات ،فعقدوا لهذا الغر�ض كتب ًا
مفردة �أو ف�صو ًال مطولة من م�صنفاتهم.

فعندما �سطعت �شم�س الحق ببعثة النبي 
ظهر الإ�سالم وانت�شرت دعوته في �أرجاء المعمورة،
والأر���ض يومها كانت عامرة بكثير من الديانات،
وبالخ�صو�ص ممن يدينون باليهودية والن�صرانية،
كل ذلك كان باعث ًا على ن�ش�أة الجدل بين الم�سلمين
و�أتباع تلك الديانات ،الأمر الذي حتم على من �آثر
منهم البقاء على عقيدته �أن يبرر رف�ضه للدين
الجديد خا�صة و قد قبل خيار الجزية .فالذين ف�ضلوا
البقاء على عقيدتهم وج��دوا �أنف�سهم م�ضـطرين
ليبرروا موقفهم من الإ�سالم وعدم الدخول فيه،
وكان تبريرهم م�شتمال على نقد الإ�سالم ،ويت�ضح
ذل��ك م��ن خ�ل�ال ال�ك�ت��اب��ات االع�ت��را��ض�ي��ة لبع�ض
علمائهم ،واحتجاج ًا لدينهم وعقائدهم الموجهة
�ضد الإ�سالم ونبيه  في تلك الفترة.

فقد حظيت المكتبة الإ�سالمية والغربية على حد
�سواء بكثير من هذا التراث الذي تراخى الباحثون
ف��ي العناية بدر�سه ،واالح�ت�ف��اء ب�ش�أنه ،وتحقيق
مخطوطاته ،فحاجتنا �إليه �أ�صبحت ملحة �أكثر من
ذي قبل ،وهذا يحتاج �إلى مجهود كبير يتمثل في
و�ضع دليل (بيبليوغرافي) ،ي�شتمل على جميع ما
�صنف في حقل الجدل الديني �أو بما ي�سمى بمقارنة
الأديان ،والداللة على ن�سخه و�أماكنها.
من هنا ج��اءت الفكرة لجمع ما تي�سر جمعه
مما كتبه العلماء الم�سلمون في ال��رد على اليهود
والن�صارى عبر القرون الأربعة ع�شر لتكون �أقرب
للباحثين والمتخ�ص�صين في هذا المجال.

وق��د ب��ذل ع�ل�م��اء الأم���ة الإ��س�لام�ي��ة بمختلف


�آفاق الثقافة والتراث

هذا ،و�أ�س�أل اهلل التوفيق ،والإخال�ص في العمل،
والحمد هلل رب العالمين.

 -8مقالة في الرد على اليهود( ،)7البن قو�سين،
مقامه بالمو�صل وكان يهودي ًا و�أ�سلم حوالي �سنة
360ﻫ( .عيون الأنباء� ،333 :أدب الجدل.)131 :

 -1ال��رد على اليهود( ،)1لأبي بكر الأ�صم �شيخ
المعتزلة (ت201 :ﻫ)( .الفهر�ست للنديم.)214 :

 -9ال��رد على ال �ي �ه��ود  ،لأب��ي بكر محمد بن
عبد ال��رح�م��ن الحنفي الب�صري (ت380 :ﻫ).
(تاج التراجم ،64 :ك�شف الظنون ،839/1 :معجم
الم�ؤلفين.)391/3 :

�أوال :الردود المفردة على اليهود.

 -2ال ��رد ع�ل��ى ال �ي �ه��ود( ،)2لأب��ي �سهل ب�شر بن
المعتمر الهاللي (ت210 :ﻫ)( .الفهر�ست للنديم:
 ،185هدية العارفين.)232/1 :
 -3ال ��رد ع�ل��ى ال �ي �ه��ود( ،)3لأب��ي الهذيل محمد
ابن الهذيل بن عبيد اهلل الب�صري العالف مولى
عبد القي�س (ت226 :ﻫ)( .الفهر�ست للنديم،204:
�سير �أع�لام النبالء ،174/11 :معجم الم�ؤلفين:
.)760/3
 -4ال��رد على الأح �ب��ار وال�م�ج��و���س ف��ي العدل
والتجويز( ،)4لأبي مو�سى عي�سى بن �صبيح المردار
المعتزلي (ت226 :ﻫ)( .ال�ف�ه��ر��س��ت للنديم:
.)207
 -5ال��رد على ال�ي�ه��ود ،لأب��ي عثمان عمرو بن
بحر الجاحظ (ت255 :ﻫ)( .الفهر�ست للنديم:
 ،211معجم الأدب��اء� ،2119 :سير �أعالم النبالء:
.)530/11
 -6ال��رد على اليهود( ،)5لأبي عي�سى محمد بن
هارون بن محمد الوراق (ت297 :ﻫ).
(الفهر�ست للنديم.)216:
 -7الرد على اليهود( ،)6لأبي �سهل �إ�سماعيل بن
علي بن نوبخت البغدادي ال�شيعي (ت311:ﻫ).
(�سير �أعالم النبالء� ،329/15 :إي�ضاح المكنون:
.)298/2
�آفاق الثقافة والتراث 
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 -10ر��س��ال��ة ف��ي ال ��رد ع�ل��ى ال�ي�ه��ود الخيابرة
و�إلزامهم الجزية ،لأبي القا�سم الح�سين بن الوزير
علي بن الح�سين المعروف بابن الوزير (ت418 :ﻫ).
(�إعتاب الكتاب.)206 :
 -11ال��رد على اب��ن النغريلة ال�ي�ه��ودي ،لأبي
محمد ب��ن ح��زم الظاهري (ت456 :ﻫ)�( .سير
�أعالم النبالء .)196/18 :طبع �ضمن ر�سائل ابن
حزم بتحقيق د� .إح�سان عبا�س.
 -12ق���ص�ي��دة ف ��ي ال� ��رد ع �ل��ى اب ��ن ال�ن�غ��ري�ل��ة
اليهودي ،لأبي �إ�سحاق �إبراهيم بن م�سعود بن �سعد
التجيبي الألبيري (ت460 :ﻫ) .طبعت �ضمن ديوانه
عن مخطوطة في مكتبة الإ�سكوريال ،تحت رقم
(( .)404المغرب ،133/2 :نفح الطيب،322/4 :
�أعمال الأعالم ،231 :الأعالم للزركلي.)173 :
 -13رد ع�ل��ى ال �ي �ه��ود ال �خ �ي��اب��رة ف��ي �إ��س�ق��اط
الجزية ،لأبي بكر �أحمد بن علي بن ثابت الخطيب
البغدادي (ت463 :ﻫ)( .طبقات ال�شافعية الكبرى:
 ،35/4معجم الأدب��اء ،386/1 :البداية والنهاية:
 ،28/16الإعالن بالتوبيخ ،10 :اال�ستق�صا.)8/1 :
 -14ال���س�ع��ود ف��ي ال ��رد ع�ل��ى ال �ي �ه��ود( ،)9لأب��ي
بكر محمد ب��ن الوليد ب��ن خلف ب��ن �سليمان بن
�أيوب الفهري الأندل�سي الطرطو�شي (ت520:ﻫ).
(الغنية� ،63 :سير �أعالم النبالء.)494/19 :

�إنتاج ما
�صنفه
الم�سلمون
في مجادلة
�أهل الكتاب
من اليهود
والن�صارى
عبر القرون
الأربعة
ع�شر

 -15بذل المجهود في �إفحام اليهود ،للمهتدي
ال�سمو�أل بن يحيى المغربي (ت570 :ﻫ) .طبع عدة
مرات( .الوافي بالوفيات� ،276/15 :أخبار العلماء
للقفطي ،142 :ك�شف الظنون ،132/1 :الأع�لام
للزركلي.)3/140 :

الظنون .)839/1 :منه ن�سخة بدار الكتب الم�صرية،
تحت رقم (.)1923
� -21أبيات في الرد على �س�ؤال تقدم به يهودي،
لأب��ي الح�سن عالء الدين علي بن محمد الباجي
�أي�ض ًا( .طبقات ال�شافعية الكبرى� ،353/10 :أعيان
الع�صر.)484/3 :

 -16مجال�س ف��ي ذم ال�ي�ه��ود وتخليدهم في
ال �ن��ار ،لأب��ي القا�سم علي بن الح�سن بن ع�ساكر
الحافظ الدم�شقي (ت571 :ﻫ)( .معجم الأدباء:
.)1701

� -22أبيات في الرد على �س�ؤال تقدم به يهودي،
لنجم ال��دي��ن �سليمان ب��ن ع�ب��د ال �ق��وي الطوفي
ال� َّ���ص��ر�َ��ص��ري الحنبلي (ت716 :ﻫ)( .طبقات
ال�شافعية الكبرى.)359/10 :

 -17الرد على ر�سالة ابن الفخار الإ�سرائيلي
�إل��ى يعقوب المن�صور ال�م��وح��دي (ت685 :ﻫ).
مخطوط بالخزانة الح�سنية ،تحت رقم (.)12127
(ك�شاف الكتب المخطوطة بالخزانة الح�سنية:
.)193

مقـــاالت

� -23أبيات في الرد على �س�ؤال تقدم به يهودي،
لأبي العبا�س �أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
الدم�شقي(ت728 :ﻫ)( .طبقات ال�شافعية الكبرى:
� ،354/10أعيان الع�صر ،246/1 :الجامع ل�سيرة
ابن تيمية.)479 :

 -18ال��در المن�ضود ف��ي ال��رد على فيل�سوف
ال �ي �ه��ود ،لأح�م��د ب��ن علي ب��ن تغلب مظفر الدين
اب��ن ال�ساعاتي (ت694 :ﻫ)( .ت��اج التراجم،6 :
الأعالم للزركلي ،175/1:ك�شف الظنون،734/1 :
هدية العارفين ،100/1 :المنهل ال�صافي،421/1 :
معجم الم�ؤلفين.)199/1 :

� -24أب� �ي ��ات ف ��ي ال� ��رد ع �ل��ى �� �س� ��ؤال ت �ق��دم به
يهودي ،لعالء الدين علي بن �إ�سماعيل بن القونوي
(ت729:ﻫ)( .طبقات ال�شافعية الكبرى،365/10 :
�أعيان الع�صر.)293/3 :
� -25أبيات في الرد على �س�ؤال تقدم به يهودي،
ل�شافع بن علي بن عبا�س الكناني الع�سقالني (ت:
730ﻫ)( .طبقات ال�شافعية الكبرى.)357/10 :

 -19م�سالك النظر في نبوة �سيد الب�شر ،ل�سعيد
ابن ح�سن الإ�سكندراني (ت698 :ﻫ) .منه ن�سخة
خطية بمكتبة جامعة ييل في ال��والي��ات المتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة� ،ضمن مجموع ،تحت رق��م (.)700
ن�شرها د .محمد عبد اهلل ال �� �ش��رق��اوي ،مكتبة
الزهراء 1990م.

� -26أبيات في الرد على �س�ؤال تقدم به يهودي،
ل�شم�س الدين محمد بن �أحمد بن عبد الم�ؤمن
ال�م�ع��روف ب��اب��ن ال�ل�ب��ان (ت749 :ﻫ)( .طبقات
ال�شافعية الكبرى.)357/10 :

 -20الأ�سئلة على ال�ت��وراة ،لأبي الح�سن عالء
الدين علي بن محمد الباجي (ت714 :ﻫ)( .الدرر
الكامنة� ،121/44 :أعيان الع�صر ،484/3 :الأعالم
للزركلي ،334/4 :معجم الم�ؤلفين ،2511 :ك�شف

 -27رد ع�ل��ى ال �ي �ه��ود ال �خ �ي��اب��رة ف��ي �إ��س�ق��اط
الجزية ،لأبي عبد اهلل �شم�س الدين محمد بن بكر
الحنبلي الدم�شقي المعروف بابن القيم الجوزية
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(ت751 :ﻫ)�( .أحكام �أهل الذمة ،91/1 :المنار
المنيف.)102 :
 -28الح�سام الممدود ف��ي ال��رد على اليهود،
لأب��ي محمد عبد الحق الإ�سالمي المغربي (كان
حيا �سنة 761ﻫ) .طبع مرتين( .هدية العارفين:
 ،502/1الأع �ل��ام ل �ل��زرك �ل��ي ،280/3 :معجم
الم�ؤلفين .)57،58/2 :منه ثالث ن�سخ ،الن�سخة
الأول ��ى :بالخزانة الوطنية ب��ال��رب��اط ،تحت رقم
( ،)364الثانية :بالخزانة ال�صبيحية ،تحت رقم
( ،)124الثالثة :بالخزانة العامة بالرباط ،تحت
رقم ( ،)3395وهناك ن�سخة رابعة مطبوعة على
الحجر.
 -29مداح�ض الإكراه في تناق�ض التوراه ،لأبي
الح�سن علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح
المعروف بابن الدريهم المو�صلي (ت762 :ﻫ).
(�أعيان الع�صر.)527/3 :
 -30نظم نفائ�س عقود الدرر الزاهرة في هدم
كنائ�س اليهود بم�صر والقاهرة ،لأبي الح�سن علي
ابن محمد بن عبد العزيز بن فتوح المعروف بابن
الدريهم �أي�ض ًا (�أعيان الع�صر.)527/3 :
� -31أبيات في الرد على �س�ؤال تقدم به يهودي،
لأبي جعفر �أحمد بن �إبراهيم بن �أحمد بن �صفوان
(ت763 :ﻫ) .توجد منه ن�سخة خطية بمكتبة دير
الإ�سكوريال ن�سخة بعنوان (�أجوبة بن لب عن �أبيات
الذمي) ،تحت رقم (.)1810
� -32أبيات في الرد على �س�ؤال تقدم به يهودي،
لأب��ي جعفر �أح�م��د ب��ن علي ب��ن محمد ب��ن خاتمة
الأن�صاري (ت770 :ﻫ) .توجد منه ن�سخة خطية
بمكتبة دير الإ�سكوريال ن�سخة بعنوان (�أجوبة ابن
لب عن �أبيات الذمي) ،تحت رقم (.)1810
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� -33أبيات في الرد على �س�ؤال تقدم به يهودي،
لأبي �سعيد فرج بن قا�سم بن �أحمد بن لب الغرناطي
(ت782 :ﻫ) .الخزانة الح�سنية بالرباط ،تحت رقم
( ،)13935وتوجد كذلك بمكتبة دير الإ�سكوريال
ن�سخة بعنوان (�أجوبة ابن لب عن �أبيات الذمي)،
تحت رقم (( .)1810الإفادات لل�شاطبي.)172 :
 -34نهو�ض حثيث النهود �إلى دحو�ض خبيث
اليهود ،ل�سريحا بن محمد بن �سريحا زين الدين
الم�صري الملطي (ت788 :ﻫ)( .ك�شف الظنون:
 ،495/1هدية العارفين.)383/1 :
 -35ت�أييد الملة في الرد على اليهود ،لبع�ض
الأندل�سيين الم�سلمين ال ُم َد َّج ِنين من مدينة و�شقة
ب�شمال �إ�سبانيا (ق8 :ﻫ) .ن�شر بالواليات المتحدة
�سنة 1969م.
 -36وفاء العهود
في وجوب هدم كني�سة اليهود� ،أحمد بن محمد
الدم�شقي ال�صالحي ال�شافعي المعروف بابن �شكم
(ت893 :ﻫ)( .معجم الم�ؤلفين ،291/1 :ك�شف
الظنون ،2017/2 :هدية العارفين.)134/1 :
 -37الر�سالة الهادية في الرد على اليهود ،لعبد
ال�سالم المهتدي المحمدي (ق9 :ﻫ) .منه ن�سخة
بمكتبة �أحمد الثالث بتركيا ،تحت رقم (.)1735
(ف �ه��ر���س م�خ�ط��وط��ات ط��وب�ق��اب��و رق ��م (،)1735
(ك�شف الظنون .)900/1 :ن�شر بتحقيق :الباحثة
الألمانية ( )Sabine Scmidtkeبمجلة (�)JSAIسنة
2009م.
 -38ر�سالة في ال��رد على اليهود ،لأبي الخير
�أح�م��د ب��ن م�صطفى ب��ن خليل ال��روم��ي الحنفي،
المعروف بطا�شكبرى زاده (ت968 :ﻫ) .منه ن�سخة
بمكتبة بايزيد بتركيا ،تحت رق��م (.)9/3275
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)Sabine

ن�سخة خطية بمكتبة ب��دار الكتب الم�صرية ،نوع
الفن تاريخ.

 -39الر�سالة ال�سبعية ب�إبطال الديانة اليهودية،
للحبر الأعظم �إ�سرائيل بن �شموئيل الأور�شليمي،
طبعت ب��دار القلم ،بتحقيق :عبد ال��وه��اب عبد
ال�سالم طويلة 1989م.

 -43الحجة ال�ق��وي��ة ف��ي التحذير مما عليه
الطائفة اليهودية ،لمحمد بن محمد بن عبد اهلل،
ابن الموقت المراك�شي (كان حيا �سنة 1352ﻫ).
منه ن�سخة بالخزانة الح�سنية بالق�صر الملكي
بالرباط ،تحت رق��م (( .)12121ك�شاف الكتب
المخطوطة بالخزانة الح�سنية).

(Scmidtke

ن�شرته الأ�ستاذة الألمانية
بمجلة القنطرة الإ�سبانية 2008م.

مقـــاالت

 -40النور الباهر في ن�صرة الدين الطاهر،
ليو�سف بن عبد اهلل الإ�سالمي المغربي (كان حيا
�سنة 1020ﻫ) .انتقل �إل��ى الإ��س�لام من اليهودية
التي كان من �أحبارها ،و�ألف كتابه المذكور ،ولما
لم يكن متين العربية ناول الكتاب للقا�ضي �أبي زيد
عبد الرحمن التامانارتي ،فهذب عربيته ،و�أتمه
يوم الثالثاء �سنة 1053ﻫ ،توجد من هذا الكتاب
ن�سخة كانت في حوزة قا�ضي تارودانت المرحوم
ال�سيد مو�سى بن العربي الر�سموكي ال��ذي كتبها
بخطه ،ثم هي الآن بيد الفقيه ال�شريف ،موالي
�سعيد بن الح�سن بن ال�سعيدي ،القا�ضي الع�ضو
باال�ستئناف ال�شرعي بمراك�ش( .)10وتوجد كذلك
ن�سخة م�صورة �ضمن مجموع بمركز دبي للثقافة،
تحت رقم (.)5906

� -44أحوال اليهود في المغرب قديماً وحديثا،
محمد بن علي الدكالي ال�سالوي (ت1364:ﻫ).
(م �ق��دم��ة الإت � �ح� ��اف ،8 :الأع� �ل��ام ل �ل��زرك �ل��ي:
.)305/6
ثانيا :الردود المفردة على الن�صارى.

 -1كتاب جواب ق�سطنطين عن الر�شيد ،لأبي
الربيع محمد بن الليث الخطيب (ت193 :ﻫ).
(ال�ف�ه��ر��س��ت ل�ل�ن��دي��م ،134 :ال��واف��ي ب��ال��وف�ي��ات:
 .)268/4ن�شر بتحقيق :خالد محمد عبده ،مكتبة
النافذة 2006م.
 -2الرد على الن�صارى( ،)11لأبي �سهل ب�شر بن
المعتمر الهاللي (ت210 :ﻫ)( .الفهر�ست للنديم:
 ،185هدية العارفين.)232/1 :

� -41إر� �ش��اد ال�ث�ق��ات �إل��ى ات�ف��اق ال���ش��رائ��ع على
التوحيد وال�م�ع��اد وال�ن�ب��وات ،لمحمد بن علي بن
محمد بن عبد اهلل ال�شوكاني (ت1250 :ﻫ) .يرد
فيه على مو�سى بن ميمون الأندل�سي اليهودي�( .أبجد
العلوم� ،208/3 :إي�ضاح المكنون ،59/1 :هدية
العارفين ،365/2 :الأعالم للزركلي.)298/6 :

 -3الرد على الن�صارى للقحطبي( ،)12نقل عنه
اب��ن النديم ت�سمية الفرق التي كانت بين عي�سى
ومحمد عليهما ال���س�لام( .الفهر�ست للنديم:
.)405
 -4الرد على الن�صارى( ،)13لأبي �إ�سحاق �إبراهيم
اب��ن هانئ النظام (ت220 :ﻫ)( .تثبيت دالئ��ل
النبوة ،148/1 :هداية الحيارى.)189 :

 -42ح �� �ص��ن ال � ��وج � ��ود ال � ��واق � ��ي م� ��ن خ�ب��ث
اليهود ،ل�سليمان بن �إبراهيم ال�صولة الدم�شقي
(ت1317:ﻫ)( .هدية العارفين� ،408/1 :إي�ضاح
المكنون ،406/1 :الأعالم للزركلي .)121/3 :منه

 -5الرد على الن�صارى( ،)14لأبي الهذيل محمد
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ابن الهذيل العالف مولى عبد القي�س (ت226:ﻫ).
(الفهر�ست للنديم.)204:
 -6الرد على عمار الب�صري الن�صراني( ،)15لأبي
الهذيل �أي�ض ًا( .الفهر�ست للنديم.)204:
 -7الرد على الن�صارى( ،)16لأبي مو�سى عي�سى بن
�صبيح المردار المعتزلي (ت226 :ﻫ)( .الفهر�ست
للنديم.)207 :
 -8الرد على �أبي قرة الن�صراني( ،)17لأبي مو�سى
عي�سى بن �صبيح المردار �أي�ض ًا( .الفهر�ست للنديم:
.)207
 -9الرد على الن�صارى( ،)18لأبي يو�سف يعقوب بن
�إ�سحاق بن ال�صباح بن عمران بن �إ�سماعيل الكندي
(ت252 :ﻫ)�( .أدب الجدل.)171 - 168 :
 -10ال��رد على الن�صارى( ،)19ل�ضرار بن عمرو
المعتزلي( .الفهر�ست للنديم.)215 :
 -11ال��رد على ال�ن���ص��ارى ف��ي النعيم والأك��ل
وال�شرب في الآخ��رة وعلى جميع من ق��ال ب�ضد
ذل � ��ك( ،)20لحميد ب��ن �سعيد ب��ن بختيار المتكلم.
(الفهر�ست للنديم.)220 :
 -12ال��رد على يو�شع بخت مطران فار�س(،)21
لحميد بن �سعيد بن بختيار �أي�ض ًا( .الفهر�ست
للنديم.)220 :
 -13الرد على الن�صارى وتبيين ف�ساد مقالتهم
وتثبيت ال�ن�ب��وة ،للح�سن بن �أي��وب (ت372 :ﻫ).
(الفهر�ست للنديم ،221 :ال �ج��واب ال�صحيح:
 .)88/4حفظ �ضمن كتاب (ال�ج��واب ال�صحيح
لمن بدل دين الم�سيح) ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية.
و�أخير ًا ن�شر بتحقيق :محمود النيجيري م�ستق ًال
بعنوان (لماذا �أ�سلمت) ،مكتبة النافذة 2006م.
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 -14الرد على الن�صارى( ،)22لأبي عمرو حف�ص
الفرد( .الفهر�ست للنديم ،230 :المقفى الكبير
للمقريزي.)641/3 :
 -15الرد على الن�صارى( ،)23لأبي جعفر محمد
ابن عبد اهلل الإ�سكافي (ت240 :ﻫ)( .تثبيت دالئل
النبوة.)198 ،148/1 :
 -16ال��رد على الن�صارى ،لأبي محمد القا�سم
ابن �إبراهيم بن �إ�سماعيل الح�سني العلوي المعروف
بالر�سي (ت246 :ﻫ) .طبع مرتين ،مخطوط المكتبة
المتوكلية في الجامع الكبير ب�صنعاء ،تحت رقم
( )167علم الكالم .تم تحقيقه ون�شره وترجمته
�إلى الإيطالية لأول مرة على يد )Mattéo( :روما،
1922م.
 -17الرد على �أ�صناف الن�صارى ،لأبي الح�سن
علي بن �سهل بن ربن الطبري (ت246 :ﻫ) .ن�شره
الأبوان �أغناطيو�س عبده وغليوم كوت�ش الي�سوعيان
�سنة 1959م ،منه ن�سخة بتركيا .وفي عام 2005م
�صدر بمكتبة النافذة بتحقيق :خالد محمد عبده.
 -18ال��دي��ن وال��دول��ة ف��ي �إث �ب��ات ن�ب��وة النبي
محمد  لأبي الح�سن علي بن �سهل �أي�ض ًا .طبع
بتحقيق :ع��ادل نويه�ض ع��ام 1982م ،دار الآف��اق
الحديثة ،بيروت.
 -19الرد على الن�صارى ،لأبي عثمان عمرو بن
بحر الكناني الليثي المعتزلي المعروف بالجاحظ
(ت255 :ﻫ)( .الفهر�ست للنديم ،210 :تثبيت دالئل
النبوة� ،148/1 :سير �أع�لام النبالء،530/11 :
معجم الأدب ��اء ،)2118/5 :ن�شره د .محمد عبد
اهلل ال�شرقاوي بعنوان (المختار ف��ي ال��رد على
الن�صارى) ،دار الجيل بيروت 1991م.
 -20الر�سالة الع�سلية في الرد على الن�صارى(،)24
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للجاحظ �أي�ض ًا( .تثبيت دالئل النبوة.)198/1 :

الها�شمي البغدادي (ت350 :ﻫ) .توجد منها ن�سخة
بالمكتبة الظاهرية ،تحت رقم ( ،)5445طبعت
بلندن �سنة 1885م.

 -21الحجة على الن�صارى( ،)25لأبي عبد اهلل
محمد بن �سحنون التنوخي المالكي (ت256 :ﻫ).
(ترتيب ال �م��دارك ،207/4 :ال��دي�ب��اج المذهب:
.)134/2

 -28ق�صيدة في الرد على نقفور ملك الأرمن،
لأبي بكر محمد بن علي بن �إ�سماعيل القفال ال�شا�شي
(ت365 :ﻫ)( .طبقات ال�شافعية الب��ن ال�سبكي:
 ،209/3فهر�سة ابن خير.)367 :

 -22ال��رد على الن�صارى ،لأب��ي العبا�س �أحمد
ابن مح ّمد بن م��روان بن الطيب ال�سرخ�سي (ت:
286ﻫ)( .التخجيل.)63/1 :

 -29نق�ض التثليث على يحيى بن عدي ،لأبي
الح�سن علي بن عي�سى بن علي بن عبد اهلل النحوي
المعروف بالرماني (ت384 :ﻫ)�( .إنباه ال��رواة:
.)295/2

مقـــاالت

 -23ال��رد على ال�ف��رق ال�ث�لاث م��ن الن�صارى،
الكبير والأو�سط والأ�صغر ،لأبي عي�سى محمد بن
هارون بن محمد الوراق (ت296 :ﻫ) .و�صل �إلينا
ف��ي رد يحيى ب��ن ع��دي اليعقوبي (المتوفى �سنة
364ﻫ 963 /م)( .الفهر�ست للنديم ،216 :تثبيت
دالئل النبوة� ،198/1 :سير �أعالم النبالء،60/14 :
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ،30/4 :تاريخ الأدب
العربي ل�سزكين� ،72/1 :أدب الجدل.)183 :

 -30ال��رد على �أناجيل الن�صارى ،لأبي محمد
علي بن �أحمد بن ح��زم الظاهري (ت456 :ﻫ).
(�سير �أعالم النبالء.)197/18 :
 -31ق�صيدة في الرد على نقفور ملك الأرمن،
الب��ن ح��زم �أي�ض ًا( .البداية والنهاية،296/15 :
طبقات ال�شافعية البن ال�سبكي ،214/3 :فهر�سة
ابن خير.)368 :

 -24الرد على الن�صارى( ،)26لأبي علي محمد بن
عبد الوهاب الجبائي (ت303 :ﻫ)( .تثبيت دالئل
النبوة.)198/1 :

 -32ج� ��واب ال �ق��ا� �ض��ي ال �ب��اج��ي ع �ل��ى ر� �س��ال��ة
راه� ��ب م��ن ف��رن���س��ا �إل� ��ى ال�م�ق�ت��در ب ��اهلل �صاحب
�سرق�سطة ،لأبي الوليد �سليمان بن خلف القا�ضي
الباجي (ت474:ﻫ) .طبع �أربع مرات اعتمادا على
مخطوطة وحيدة في مكتبة الإ�سكوريال ب�إ�سبانيا
رقم (.)538

 -25ال��رد على �أه��ل الكتاب م��ن ال� ُك� َّت��اب ،لأبي
هريرة عزيز بن محمد بن عبد الرحمن اللخمي
(كان حيا �سنة 303ﻫ)�( .أعالم مالقة.)294 :
 -26الكالم على الن�صارى مما يحتج به عليهم
من الكتب ،لأبي الح�سن علي بن �إ�سماعيل الأ�شعري
(ت324 :ﻫ)( .تبيين كذب المفتري ،135 :فهر�ست
اللبلي ،119 :هدية العارفين.)677/1 :

 -33ال��وف��اق بين ر�أي��ى الفال�سفة والن�صارى
ثالث مقاالت ،لأبي الخير الح�سن بن �سوار الطبيب
المعروف بابن الخمار ك��ان ن�صرانيا ث��م �أ�سلم
(ت489:ﻫ)( .هدية العارفين.)277/1 :

 -27ر�سالة عبد اهلل ب��ن �إ�سماعيل الها�شمي
�إل��ى عبد الم�سيح بن �إ�سحاق الكندي يدعوه بها
�إل��ى الإ� �س�لام ،لأب��ي جعفر عبد اهلل بن �إ�سماعيل

 -34ر�سالة ف��ي ال��رد على ال�ن���ص��ارى( ،)27لأبي
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علي يحيى بن عي�سى بن جزلة الطبيب البغدادي
(ت493:ﻫ)�( .سير �أعالم النبالء ،188/19 :عيون
الأنباء ،343 :وفيات الأعيان� ،267/6 :أبجد العلوم:
 ،117/3الأعالم للزركلي ،161/8 :هدية العارفين:
.)519/2

منه مخطوطة في مكتبة �أحمد الثالث ،با�ستانبول،
ت�ح��ت رق ��م ( ،)1863وم�خ�ط��وط��ة ف��ي المكتبة
الأحمدية بتون�س ،تحت رقم ( )2063بخط مغربي،
ون�سخة �أخرى طبعت في م�صر �سنة 1316ﻫ بعنوان
(الفا�صل بين الحق والباطل).

 -35ال� ��رد ال�ج�م�ي��ل لإل �ه �ي��ة ع�ي���س��ى ب�صريح
الإن �ج �ي��ل ،لأب��ي حامد محمد ب��ن محمد الغزالي
(ت505 :ﻫ) .طبع ثالث مرات( ،ك�شف الظنون:
 ،837/1هدية العارفين .)80/2 :منه مخطوطة
ف��ي �آي��ا �صوفيا با�ستانبول ،تحت رق��م ()2247
ون�سخة بالخزانة الح�سنية ،تحت رقم (.)13542
تم تحقيقه ون�شره و ترجمته �إلى الفرن�سية لأول مرة
على يد :روبرت �شيدياق ،بيروت 1932م.

 -40الن�صيحة الإيمانية ف��ي ف�ضيحة الملة
الن�صرانية ،لن�صر بن يحيى بن عي�سى بن �سعيد
المتطبب (ت589 :ﻫ) .طبع ثالث مرات( ،هدية
العارفين ،492/2 :ك�شف الظنون.)1957،1958/2 :
منه ثالث ن�سخ ،الأولى :بمكتبة �أحمد الثالث تحت
رق��م ( ،)1883ال�ث��ان�ي��ة :بمكتبة رئي�س الكتاب
تحت رقم ( ،)6/586الثالثة :بمكتبة (برن�ستون
 )Prinsetonبالواليات المتحدة الأمريكية تحت
رقم (.)1537

 -36ر�سالة ميزان ال�صدق المفرق بين �أهل
الباطل و�أهل الحق(� ,)28أبي مروان عبد الملك بن
م�سرة بن عزيز اليح�صبي قا�ضي الجماعة بقرطبة
(ت552 :ﻫ)( .فهر�ست ابن خير ،374 :الإعالم
للقرطبي ،49 :ال�سر الم�صون.)59 :

 -41ال ��رد ع�ل��ى ال �ن �� �ص��ارى ،لأب��ي محمد عبد
القادر بن عبد اهلل الرهاوي الحنبلي (ت612 :ﻫ).
(التخجيل ،63/1 :ك�شف الظنون� ،838/1 :أدب
الجدل.)176 :

 -37ق�صيدة في الرد على نقفور ملك الأرمن،
لأبي الأ�صبغ عي�سى بن مو�سى بن عمر بن زروال
ال�شعباني الغرناطي (ت575 :ﻫ)( .الذيل والتكملة:
 ،513/5فهر�سة ابن خير.)368 :

 -42الرد على الن�صارى وذكر مجامعهم ،للوزير
جمال الدين �أب��ي الح�سن القفطي (ت646:ﻫ).
(هدية العارفين ،709/1 :معجم البلدان،2028/5 :
فوات الوفيات.)118/3:

 -38الرد على المتن�صر ،لأبي الطاهر �إ�سماعيل
ابن عي�سى بن عوف المالكي (ت581 :ﻫ)( .الديباج
المذهب ،262/1 :ك�شف الظنون� ،838/1 :أدب
الجدل.)167 :

 -43الإع �ل ��ام ب �م��ا ف ��ي دي� ��ن ال �ن �� �ص��ارى من
الف�ساد والأوه��ام و�إظ�ه��ار محا�سن دي��ن الإ�سالم،
لأبي العبا�س �أحمد بن عمر بن �إبراهيم القرطبي
(ت656:ﻫ) .طبع ع��دة م��رات ،توجد منه ثالث
ن�سخ ن�سختان بكوبريلي ،تحت رقم ( )794ورقم
( )814ون�سخة بالخزانة الح�سنية بالرباط ،تحت
رقم (.)83

 -39مقامع هامات ال�صلبان ومراتع رو�ضات
الإي� �م ��ان( ،)29لأب��ي عبيدة �أحمد بن عبد ال�صمد
ال �خ��زرج��ي ال�ق��رط�ب��ي (ت582 :ﻫ)( .ال��دي�ب��اج
المذهب ،198/1 :الذيل والتكملة .)240/1:توجد
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 -44ال��ر��س��ال��ة النا�صرية ف��ي ال�م�ن��اظ��رة بين

�إنتاج ما
�صنفه
الم�سلمون
في مجادلة
�أهل الكتاب
من اليهود
والن�صارى
عبر القرون
الأربعة
ع�شر

رق ��م ( ،)118/2079ال�ث��ال�ث��ة :بمكتبة متحف
طوبكابي �سراي في ا�ستانبول ،تحت رقم ()4832
�ضمن مجوعة من الكتب.

ال�م���س�ل�م�ي��ن وال �ن �� �ص��ارى وذك� ��ر �أ��س�ئ�ل�ت�ه��م ،لأب��ي
ال��رج��ا نجم ال��دي��ن مختار ب��ن محمود ال��زاه��دي
(ت658 :ﻫ)( .الجواهر الم�ضية ،461/3 :ك�شف
الظنون ،895،893/1 :هدية العارفين،423/2 :
الأع�لام للزركلي .)193/7 :توجد منه مخطوطة
في مكتبة الأوقاف بمدينة حلب ،تحت رقم (،)658
�صدر بتحقيق :محمد الم�صري �سنة 1994م.

� -48إر�شاد الحيارى وردع من مارى في اختالف
الن�صـــارى ،لأبــي محمـــد عــز الدين عبـــد العزيـــز
ابن �أحمد ال�شافعي الدميري الم�صري المعروف
ب��ال��دي��ري�ن��ي (ت697 :ﻫ)( .م�ع�ج��م الم�ؤلفين:
� ،157/2إي�ضاح المكنون ،61/1 :هدية العارفين:
.)580،581/1

مقـــاالت

 -45تخجيل من ح��رف الإنجيل ،لأبي البقاء
�صالح بن الح�سين الجعفري الها�شمي (ت668 :ﻫ).
(ك�شف الظنون :379/1 :هدية العارفين.)422/1 :
توجد منه مخطوطة للجزء الأول بمكتبة رئي�س
الكتاب م�صطفى با�شا ،تحت رقم ( )6بال�سليمانية،
وتحتوي على مقدمة الكتاب �إل��ى منت�صف الباب
ال�ساد�س منه ،والجزء الثاني للمخطوطة بمكتبة
دماد �إبراهيم با�شا ،تحت رقم ( )4بال�سليمانية
�أي�ض ًا ،كما توجد ن�سخة �أخ��رى للجزء الثاني في
مكتبة عارف حكمت ،تحت رقم ( )130بالمدينة
المنورة.

 -49الرد على الن�صارى ،عبد الم�ؤمن بن خلف
الدمياطي الحافظ الكبير الحنفي (ت705 :ﻫ).
(التخجيل ،64/1 :ك�شف الظنون� ،838/1 :أدب
الجدل.)158 :
 -50النفائ�س ف��ي �أدل ��ة ه��دم الكنائ�س ،لأبي
العبا�س نجم ال��دي��ن �أح �م��د ب��ن محمد ب��ن علي
ال�شهير بابن الرفعة ال�شافعي (ت710 :ﻫ)�( .أعيان
الع�صر ،326/1 :هدية العارفين .)103/1 :منه
ن�سخة خطية بمكتبة الأزه��ر ال�شريف ،تحت رقم
(.)337974

 -46الرد على الن�صارى ،لأبي البقاء �صالح بن
الح�سين الجعفري �أي�ض ًا .منه مخطوطة بمكتبة �أيا
�صوفيا بتركيا ،تحت رقم ( ،)2246قام د .محمد
محمد ح�سانين بتحقيقه ون�شره.

 -51االن�ت���ص��ارات الإ��س�لام�ي��ة ف��ي ك�شف �شبه
الن�صرانية ،لنجم الدين �سليمان بن عبد القوي
ر�صري الحنبلي (ت716 :ﻫ) .طبع
ال�ص َ
الطوفي َّ
مرتين( ،هدية العارفين .)400،401/1 :منه ثالث
ن�سخ خطية ،الأولى :بمكتبة �أحمد الثالث بطوبقبو
�سراي با�ستانبول ،تحت رقم ( ،)1822والثانية:
بمكتبة كوبريلي زادة محمد با�شا با�ستانبول ،تحت
رقم ( ،)795والثالثة :بمكتبة �شهيد علي با�ستانبول
�ضمن مجوع للم�ؤلف ،تحت رقم (.)2315

� -47أدلة الوحدانية في الرد على الن�صرانية،
لأبي الف�ضائل برهان الدين جعفر بن عبد الوهاب
اب��ن عبد القوي الخطيب الإ�سكندري (ق7 :ﻫ).
توجد منه ثالث ن�سخ الأولى :بمكتبة رئي�س الكتاب
�إبراهيم با�شا با�ستانبول ،تحت رق��م ()7/568
ولها �صورة على الميكروفيلم ،تحت رقم ()105
محفوظة بمركز الملك في�صل للبحوث والدرا�سات
الإ�سالمية ،الثانية :بمكتبة برلين ب�ألمانيا ،تحت

 -52التعليق على الأناجيل وتناق�ضها ،لنجم
الدين �سليمان بن عبد القوي الطوفي �أي�ض ًا( .الذيل
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على طبقات الحنابلة .)408/4 :منه ن�سختان
بالمكتبة ال�سليمانية بتركيا ،تحت رقم (.)794

( ،)322وميكروفيلم ،تحت رقم ( .)30383طبع
بدار ال�صحابة للتراث بطنطا 1412ﻫ.

 -53تعاليق على الرد على جماعة من الن�صارى،
لنجم الدين �سليمان بن عبد القوي الطوفي �أي�ض ًا.
(الذيل على طبقات الحنابلة.)408/4 :

 -57الرد على المتن�صر ،لأبي �إ�سحاق �إبراهيم
ابن ح�سن بن عبد الرفيع التون�سي (ت734 :ﻫ).
(تاريخ الدولتين.)70 :

 -54الجواب ال�صحيح لمن بدل دين الم�سيح،
لأب��ي العبا�س �أح�م��د ب��ن عبد الحليم ب��ن تيمية
الحراني الدم�شقي (ت728 :ﻫ) .طبع عدة مرات،
(ال��ذي��ل على طبقات الحنابلة� ،522/4 :أعيان
الع�صر ،240/1 :معجم الم�ؤلفين ،163/1 :ك�شف
الظنون ،135/1 :الأع�لام للزركلي.)144/1 :
منه �أربع ن�سخ خطية ،الأولى :بمكتبة �أحمد الثالث
با�ستانبول ،تحت رقم ( ،)287الثانية :بمكتبة
الجامع الجديد با�ستانبول ،تحت رقم (،)732
الثالثة :بمكتبة جامعة ليدن بهولندا ،تحت رقم
( ،)40ال��راب �ع��ة :ن�سخة م���ص��ورة ب ��دار الكتب
الم�صرية ،تحت رقم (.)378

 -58جوابات عابدة ال�صلبان و�أن ما هم عليه
دين ال�شيطان ،لأبي عبد اهلل �شم�س الدين محمد
ابن بكر الحنبلي الدم�شقي المعروف بابن القيم
الجوزية (ت751 :ﻫ)( .الذيل على طبقات الحنابلة:
 ،176/5هدية العارفين.)158/2 :

 -55ال��ر� �س��ال��ة ال�ق�ب��ر��ص�ي��ة خ �ط��اب م��ن �شيخ
الإ�سالم ابن تيمية �إل��ى �سرجوا�س ملك قبر�ص،
لأبي العبا�س �أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
الدم�شقي �أي �� �ض � ًا .لها ع��دة ط�ب�ع��ات( ،ال�خ��زان��ة
التيمورية 2/204 :ن�سخة قديمة ،طبعت في م�صر
1379ﻫ� ،أعيان الع�صر .)241/1 :وجاء ذكرها في
ر�سالة البن القيم الجوزية بعنوان (�أ�سماء م�ؤلفات
اب��ن تيمية) .حققها ون�شرها د�� .ص�لاح الدين
المنجد ،دار الكتاب الجديد بيروت  -لبنان.
 -56تحقيق ال�ق��ول ف��ي م�س�ألة عي�سى كلمة
اهلل والقر�آن كالم اهلل ،لأبي العبا�س �أحمد بن عبد
الحليم بن تيمية الحراني الدم�شقي �أي�ض ًا .توجد
منها ن�سخة خطية بدار الكتب الم�صرية ،تحت رقم
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 -59تعريف التبديل ف��ي تحريف الإن�ج�ي��ل،
لأبي الح�سن علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح
المعروف بابن الدريهم المو�صلي (ت762 :ﻫ).
(�أعيان الع�صر.)527/3 :
 -60ال��رد على الن�صارى ،لعماد الدين محمد
اب��ن الح�سن ب��ن علي ب��ن عمر القر�شي الأم��وي
الأ�سنائي الم�صري ال�شافعي (ت764 :ﻫ)( .معجم
الم�ؤلفين ،227/3 :طبقات ال�شافعية البن قا�ضي
�شهبة ،162/3 :طبقات ال�شافعية للإ�سنوي،91/1 :
�شذرات الذهب.)346/8 :
 -61مفتاح الدين و المجادلة بين الن�صارى
والم�سلمين من قول الأنبياء والمر�سلين والعلماء
الرا�شدين الذين قر�أوا الأناجيل ،لمحمد القي�سي
(ق8 :ﻫ) .توجد منها ن�سخة �ضمن مجموع بالمكتبة
الوطنية الجزائرية ،تحت رقم (.)1557
 -62تحفة الأريب في الرد على �أهل ال�صليب،
لأبي محمد عبد اهلل الترجمان الميورقي الأندل�سي
(ت832 :ﻫ) .طبع عدة مرات( ،معجم الم�ؤلفين:
 ،255/2هدية العارفين ،468/1 :ك�شف الظنون:
 .)362/1منه �أرب��ع ن�سخ خطية ،الأول��ى :بمكتبة

�إنتاج ما
�صنفه
الم�سلمون
في مجادلة
�أهل الكتاب
من اليهود
والن�صارى
عبر القرون
الأربعة
ع�شر

ح�سن ح�سني عبد ال��وه��اب ب��دار الكتب الوطنية
بتون�س ،تحت رقم ( ،)18456الثانية :ميكروفيلم
رق��م ( )18/708م��ن مكتبة ج��ام�ع��ة ال��ري��ا���ض،
تحت رقم ( ،)3494الثالثة :بمكتبة الأمير فاروق
ب�سوهاج ،تحت رقم ( ،)285الرابعة :بجامعة �أم
القرى بمكة المكرمة ،تحت رقم ( ،)1963وهناك
طبعة حجرية 1290ﻫ.

تحت رقم ( ،)15/68طبع مرتين الأول��ى :طبعة
التمدن �سنة 1322ﻫ  ،الثانية :دار الحديث-القاهرة
1418ﻫ.
 -68الدرر النفائ�س في �ش�أن الكنائ�س ،لمحمد
ابن يحيى بن عمر بن عبد الرحمن ال�شهير ببدر
الدين القرافي المالكي (ت1009 :ﻫ)�( .إي�ضاح
المكنون .)470/1 :توجد منه �أرب��ع ن�سخ خطية،
الأول��ى :بمكتبة الأحمدية بتون�س �ضمن مجموع،
تحت رقم ( ،)14680الثانية :بالخزانة الح�سنية
بالرباط ،تحت رقم ( ،)12249الثالثة :بالخزانة
العامة بالرباط �ضمن مجموع ،تحت رقم (،)1946
الرابعة :بالخزانة الوطنية بالرباط ،تحت رقم
(.)2563

 -63ال�سيف ال ُم َجا َرى في قطع �شبه الن�صارى،
لأب��ي الثناء محمود ب��ن �أح�م��د العيني العثماني
الحلبي (ت855 :ﻫ)( .الخزانة التيمورية ،تحت
رقم (( .)597معجم التاريخ التراث.)3571 :

مقـــاالت

 -64نفي�س النفائ�س في تحري م�سائل الكنائ�س
وك�شف م��ا للم�شركين ف��ي ذل��ك م��ن الد�سائ�س,
لأحمد بن محمد الدم�شقي ال�صالحي ال�شافعي
ال �م �ع��روف ب��اب��ن �شكم (ت893 :ﻫ)�( .إي���ض��اح
المكنون ،673/2 :ك�شف الظنون ،2017/2 :هدية
العارفين ،134/1 :معجم الم�ؤلفين.)292/1 :

 -69الرد على الن�صارى ،لقا�سم بن محمد بن
الر�شيد �صاحب اليمن الملقب بالإمام المن�صور
ب��اهلل (ت1029 :ﻫ)( .معجم ال�ت��اري��خ ال�ت��راث:
 .)2387ن�شر في روما عام 1922م.

 -65ر�سالة ال�سائل والمجيب ورو��ض��ة نزهة
الأديب( ،)30لمحمد الأن�صاري الأندل�سي (ق9 :ﻫ).
توجد منه ن�سخة خطية بالخزانة العامة بالرباط،
تحت رقم (.)178

 -70اللوامع الربانية في رد �شبه الن�صرانية،
لمحمد ب��اق��ر ب��ن ال���س�ي��د �شم�س ال��دي��ن محمد
اال� �س �ت��رب��ادي ث��م اال��ص�ب�ه��ان��ي ال���ش�ه�ي��ر ب��دام��اد
(ت1041:ﻫ)( .هدية العارفين.)277/2 :

 -66ك�شف الد�سائ�س في الكنائ�س ،ل�شم�س الدين
�أحمد بن �سليمان بن كمال با�شا (ت940 :ﻫ) .منه
ن�سخة خطية في مكتبة الحرم المكي ال�شريف.

 -71م�صقل ال�صفا في �إبطال مذهب الن�صارى،
لمحمد ب��اق��ر ب��ن ال���س�ي��د �شم�س ال��دي��ن محمد
اال�ستربادي �أي�ض ًا( .هدية العارفين.)277/2 :

 -67المنتخب الجليل من تخجيل من حرف
الإنجيل ،لأبي الف�ضل ال�سعودي المالكي ،فرغ من
اخت�صاره في �شوال �سنة 942ﻫ( ،ك�شف الظنون:
 ،379/1معجم الم�ؤلفين .)623/2 :منه مخطوطة
بمكتبة �أحمد الثالث بتركيا ،تحت رقم (،)1765
وتوجد عنها ن�سخة ميكروفيلم بجامعة �أم القرى،

 -72قهر الملة الكفرية ب��الأدل��ة المحمدية
لتخريب دي��ر المحلة الجوانية ،لأب��ي الإخال�ص
ح�سن بن عمار بن علي ال�شرنباللي الوفائي الحنفي
الم�صري (ت1069 :ﻫ)( .هدية العارفين،293/1 :
معجم الم�ؤلفين .)575/1 :منه ن�سخة خطية بمكتبة
الأزهر ال�شريف ،تحت رقم (.)2052
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 -73الأثر المحمود لقهر ذوي الجحود ،لأبي
الإخ�لا���ص ح�سن ب��ن عمار ب��ن علي ال�شرنباللي
الوفائي �أي�ض ًا�( .إي�ضاح المكنون ،24/1 :هدية
العارفين .)1293 :منه ن�سخة خطية بمكتبة الأزهر
ال�شريف ،تحت رقم (.)324698
 -74الأج ��وب ��ة ال�ج�ل�ي��ة ف��ي دح ����ض ال��دع��وات
الن�صرانية ،لل�شيخ زيادة بن يحيى الرا�سي المهتدي
(ق11 :ﻫ) .مقدمة تحقيق (البحت ال�صريح) .تم
طبع اخت�صاره بتحقيق :د�.أحمد حجازي ال�سقا،
مكتبة الإيمان بالمن�صورة في القاهرة 1412ﻫ.
 -75البحث ال�صريح في �أيما هو الدين ال�صحيح،
لل�شيخ زيادة بن يحيى الرا�سي المهتدي �أي�ض ًا( .الذيل
على ك�شف الظنون ،163/3 :الدعوة �إلى الإ�سالم:
( .)477الخزانة التيمورية .)413 :منه ن�سخة م�صورة
في جامعة توبنجن ب�ألمانيا ،ون�سخة م�صورة بدار
الكتب الم�صرية ،تحت رقم ( .)413طبع بتحقيق:
د� .سعود بن عبد العزيز الخلف ،الجامعة الإ�سالمية
المدينة المنورة1423 ،ﻫ.
 -76ر�سالة في ج��واب ��س��ؤال ورد من بطريق
الن�صارى في التوحيد ،لعبد الغنى بن �إ�سماعيل
بن عبد الغنى النابل�سي الدم�شقي (ت1143 :ﻫ).
(هدية العارفين.)594/1 :
 -77فتح العين عن الفرق بين الت�سميتين �أعني
الم�سلمين والن�صارى ،لعبد الغني بن �إ�سماعيل
النابل�سي �أي�ض ًا( .هدية العارفين� ،593/1 :إي�ضاح
المكنون.)167/2 :
 -78ق�ب����س الأن � ��وار ف��ي ال ��رد ع�ل��ى ال�ن���ص��ارى
ال �ك �ف��ار ،لعبد اهلل العمري الحنفي الطرابل�سي
(ت1152 :ﻫ)�( .إي�ضاح المكنون ،220/2 :معجم
الم�ؤلفين.)267/2 :
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 -79ال��رد على الن�صارى ،لمحمد بن �شعبان
اب��ن �أحمد كامى الآم��دي (ت1201 :ﻫ)( .هدية
العارفين.)346/2 :
 -80منحة القريب المجيب في الرد على عباد
ال�صليب ،لعبد العزيز بن حمد بن نا�صر بن معمر
(ت1244 :ﻫ) .منه ن�سخة خطية بمكتبة وزارة
الأوقاف الكويتية ،تحت رقم ( ،)3/341طبع بدار
ثقيف بالطائف 1400ﻫ.
� � -81س �ي��ف الأم� � ��ة ف ��ي ال � ��رد ع �ل��ى ال� �غ ��ادري
ال�ن���ص��ران��ي ،لأحمد بن محمد مهدي بن �أب��ى ذر
النراقي الكا�شاني ال�شيعي (ت1244 :ﻫ)( .هدية
العارفين.)185/1 :
 -82ال �ح��دي �ق��ة ال���س�ل�ط��ان�ي��ة ف ��ي ال � ��رد على
ال�ن���ص��ارى ،لل�سيد ح�سين ب��ن ال�سيد دل��دار علي
ال�شيعي الهندي (ت1275 :ﻫ) .مطبوع بالهند.
(�إي�ضاح المكنون.)398/1 :
 -83ر�سالة في الرد على الن�صارى ،لموالنا عبد
الحكيم بن عبد الوهاب بن عبد الغني العبا�سي
ال�م��ات��ري��دي الكجراطي (ت1275 :ﻫ)( .نزهة
الخواطر.)1004/7 :
 -84ت�م�ح�ي����ص ال �ح��ق ،ل �ه��ادي ب��ن م�ه��دي بن
دل ��دار علي الح�سيني ال�ن�ق��وي ال�شيعي اللكنوي
(ت1275:ﻫ) .في رد ما بعث �إليه ق�سي�س الن�صارى
من الر�سائل من بلدة (�أكبر �آباد)( .نزهة الخواطر:
.)1136/7
 -85ميزان الموازين في �أمر الدين في الرد
على الن�صارى ،لنجف على بن ح�سن على التبريزي
فرغ من ت�أليفه �سنة 1287ﻫ بالق�سطنطينية ،في
مجلد مطبوع�( .إي�ضاح المكنون.)613/2 :

�إنتاج ما
�صنفه
الم�سلمون
في مجادلة
�أهل الكتاب
من اليهود
والن�صارى
عبر القرون
الأربعة
ع�شر

�صدر بتحقيق :محمد �أحمد عمايرة ،دار الأوائ��ل
للن�شر 2003م�( .إي�ضاح المكنون.)553/2 :

 -86ال� ��� �ص ��راط ال �م �� �س �ت �ق �ي��م ف ��ي ال � ��رد ع�ل��ى
الن�صارى ،لإبراهيم بن ال�سيد �صبغة اهلل بن محمد
�أ�سعد بن عبيد اهلل بن �صبغة اهلل الحيدري ف�صيح
الدين البغدادي ال�شافعي (ت1299 :ﻫ)�( .إي�ضاح
المكنون ،66/2 :هدية العارفين.)43/1 :

� -93إظهار الحق ،لمحمد رحمت اهلل بن خليل
الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي (ت1308 :ﻫ).
طبع ع��دة طبعات( ،ن��زه��ة ال�خ��واط��ر،1229/8 :
معجم الم�ؤلفين.)712/1 :

� -87أمالي العبا�سي في ال��رد على الن�صارى،
لمحمد بن عبد النبي بن عبد ال�صانع الني�سابوري
ال�شيعي الإخباري (ق13 .ﻫ)�( .إي�ضاح المكنون:
.)124/1

� -94إزال ��ة الأوه� ��ام� ،إزال��ة ال�شكوك ،الإعجاز
العي�سوي� ،أح�سن الأح��ادي��ث في �إب�ط��ال التثليث،
البروق الالمعة ،معدل اعوجاج الميزان ،تقليب
المطاعن ،معيار التحقيق .كل هذه الكتب لرحمت
اهلل ال�ه�ن��دي ف��ي ال��رد على المن�صرين ،بع�ضه
�ألفه بالفار�سية ،والبع�ض الآخر بالأردية( .نزهة
الخواطر ،1229/8 :مقدمة تحقيق �إظهار الحق:
.)18،20/1

� -88إي�ضاح المرام في ك�شف الظالم في الرد
على الن�صارى ،لعبد اهلل بن الحاج د�ستان م�صطفى
المنا�ستري الأ�صل الق�سطنطيني الرومي الأديب
الحنفي (ت1303 :ﻫ) .طبع في ا�ستانبول بالتركية.
(�إي�ضاح المكنون.)157/1 :

مقـــاالت

 -95ال�صولة العلوية للذب عن الملة المحمدية،
لعلي محمد بن محمد بن دلدار علي ال�شيعي النقوي
الن�صير�آبادي ثم اللكنوي (ت1312 :ﻫ)( .نزهة
الخواطر.)11313/8 :

 -89ال��ر� �س��ال��ة ال���ص�م���ص��ام�ي��ة ف��ي ال ��رد على
الطائفة الن�صرانية ،لعبد اهلل بن الحاج د�ستان
�أي���ض� ًا .الخزانة التيمورية ،تحت رق��م (،)124
طبع ف��ي ا�ستانبول 1288ﻫ( .معجم الم�ؤلفين:
.)241/2

 -96الجواب الف�سيح لما لفقه عبد الم�سيح،
لخير الدين نعمان بن محمود الآلو�سي البغدادي
(ت1317 :ﻫ)( .ت��اري��خ ال�ت��راث ل�ف��ؤاد �سزكين:
1ج ،4:57تاريخ الأدب لبروكلمان ،37/4 :معجم
الم�ؤلفين� ،35/4 :إي�ضاح المكنون.)372/1 :

 -90ب��ره��ان ال �ه��دى ف��ي رد ق ��ول ال�ن���ص��ارى،
ل�ع�ب��د اهلل ب��ن ال��ح��اج د� �س �ت��ان �أي�����ض�� ًا( .ه��دي��ة
العارفين ،492/1:معجم الم�ؤلفين.)241/2 :
� -91إع�ل�ام الأح �ب��ار والأع�ل�ام �أن ال��دي��ن عند
اهلل الإ��س�لام ،لعبد الباري بن �سراج �أحمد بن �آل
�أحمد الح�سيني النقوي ال�سه�سواني (ت1303 :ﻫ).
(نزهة الخواطر.)1259/8 :

 -97خ�لا� �ص��ة ال �ت��رج �ي��ح ل �ل��دي��ن ال���ص�ح�ي��ح،
لمحمد بن علي بن عبد الرحمن الطيبي الدم�شقي
(ت1317:ﻫ)( .الأعالم للزركلي .)301/6 :طبع
بهام�ش كتاب (�إظهار الحق) لرحمة اهلل الهندي،
مطبعة المحمودية في القاهرة عام 1317م.

 -92مماحكات الت�أويل في مناق�ضات الإنجيل،
لأحمد( )31فار�س بن يو�سف بن من�صور بن جعفر
ال�شدياق الأديب اللغوي (ت1304 :ﻫ) .منه ن�سخة
خطية بمكتبة الأوقاف بالعراق ،تحت رقم (،)5150

 -98ت�ل�خ�ي����ص الأج ��وب ��ة ل��دح ����ض ال ��دع ��وات
الن�صرانية ،لمحمد بن علي بن عبد الرحمن الطيبي
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الدم�شقي (ت1317 :ﻫ)( .الأع �ل�ام للزركلي:
� ،301/6إي�ضاح المكنون .)26/1 :طبع بتحقيق:
د�.أحمد حجازي ال�سقا ،مكتبة الإيمان بالمن�صورة
في القاهرة 1412ﻫ.

 -106ر�سالة في ال��رد على �شبهات الن�صارى،
لمحمد عبده (ت1323 :ﻫ)( .النور الأبهر .)118

� -99أدل � ��ة ال �ي �ق �ي��ن ف ��ي ال � ��رد ع �ل��ى م�ط��اع��ن
المب�شرين ،لعبد الرحمن بن محمد عو�ض الجزيري
(ت1319ﻫ)( .الإع�لام للزركلي ،335/3 :معجم
الم�ؤلفين.)118/2 :

 -107هداية من ح��ارا في �أم��ر الن�صارى(،)32
لمحمد الم�صطفى ال�شيخ ماء العينين (ت1328:ﻫ).
توجد منه مخطوطتان الأولى �أ�صلية بخط الم�ؤلف
بخزانة ف�ضالي بن ال�شيخ ح�سن بن ال�شيخ مربيه
ربه ،و الثانية محفوظة بالخزانة العامة بالرباط،
تحت رقم (1477د).

 -100الرد على هداية الم�سلمين لعماد الدين
الم�سيحي ،لأب��ي من�صور موالنا نا�صر الدين بن
محمد علي الحنفي الدهلوي (ت1320 :ﻫ)( .نزهة
الخواطر.)1387/8 :

 -108ر��س��ال��ة ف��ي ال ��رد ع�ل��ى ال �ن �� �ص��ارى ،لطه
ابن �أحمد بن قا�سم الكوراني الأ�صل ،البغدادي
الدار ،ال�شافعي الأ�شعري (ت1330 :ﻫ)( .معجم
الم�ؤلفين� ،16/2 :إي�ضاح المكنون.)724/2 :

 -101التبيان في الأجوبة لأ�سئلة الن�صارى ،لأبي
من�صور موالنا نا�صر الدين بن محمد علي الحنفي
الدهلوي �أي�ض ًا( .نزهة الخواطر.)1387/8 :

 -109ال �ف��ارق ب�ي��ن ال�م�خ�ل��وق وال �خ��ال��ق ،لعبد
الرحمن بن �سليم بن عبد الرحمن بن الباجه جي
الحنفي المو�صلي (ت1330 :ﻫ)�( .إي�ضاح المكنون:
 ،153/2معجم الم�ؤلفين.)82/2 :

 -102م���ص�ب��اح الأب � ��رار ف��ي ال ��رد ع�ل��ى مفتاح
الأ�سرار ،لأبي من�صور موالنا نا�صر الدين بن محمد
علي الحنفي الدهلوي �أي�ض ًا( .نزهة الخواطر:
.)1387/8
 -103ه��داي��ة ال�م���س�ت��ر��ش��دي��ن ف��ي ال ��رد على
الن�صارى ،لمحمد تقي بن محمد ح�سين الكا�شاني
نزيل طهران (ت1321 :ﻫ)�( .إي�ضاح المكنون:
 ،563/1معجم الم�ؤلفين.)183/3 :
 -104ال �� �س ��ؤال ال�ع�ج�ي��ب ف��ي ال ��رد ع�ل��ى �أه��ل
ال�صليب ،نظم لل�شيخ �أحمد علي المليجي .طبع على
الحجر بمطبعة التمدن بم�صر �سنة 1322ﻫ.
 -105ال�سهم الم�صيب لأفئدة �أه��ل ال�صليب،
نظم لل�شيخ ح�سن بن بكر فتيان .طبع على الحجر
بمطبعة التمدن بم�صر �سنة 1322ﻫ.
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 -110ف�صل الخطاب في الرد على الن�صارى،
لنور الدين ابن الحافظ غالم ر�سول البهيروي ثم
القادياني الم�شهور بخليفة الم�سيح (ت1332 :ﻫ).
(نزهة الخواطر.)1396/8 :
 -111ر� �س��ال��ة ف��ي ال ��رد ع�ل��ى �إي �ل �ي��اء م�ط��ران
ن�صيبين ،لأبي المعالي جمال الدين محمود �شكري
ابن عبد اهلل الآلو�سي البغدادي (ت1342 :ﻫ) .منه
ن�سخة خطية بالمكتبة القادرية ،تحت رقم (،)643
ون�سخة بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد ،تحت رقم
(( .)24317معجم الم�ؤلفين.)811/3 :
� -112إزال��ة الو�سوا�س والأوه��ام في ال��رد على
الن�صارى ،لح�سن بن عبد العلي التبريزي التوتنجي
(كان حيا 1346ﻫ)( .معجم الم�ؤلفين.)616/1 :

�إنتاج ما
�صنفه
الم�سلمون
في مجادلة
�أهل الكتاب
من اليهود
والن�صارى
عبر القرون
الأربعة
ع�شر

�� -120س�لا��س��ل ال �م �ن��اظ��رة الإ� �س�لام �ي��ة بين
�شيخ وق�سي�س ،لعبد اهلل العلمي الح�سني الغزي
(ت1355:ﻫ) .قام بتح�ضير والإ�شراف على طباعته
ابنه د .عبد الحليم العلمي 1970م.

 -113الإك�ل�ي��ل ف��ي ��ش��رح الإن�ج�ي��ل (ت�صحيح
م��ا ن�ط��ق ب��ه ال��ر��س��ول الم�سيح ،وتف�سير م��ا �أول��ه
المبطلون من �أهل ال�صليب) ،لأبي �أحمد عبدالحميد
الأن�صاري الفراهي (ت1349 :ﻫ) .لم يطبع بعد،
من مقدمة كتاب الم�ؤلف نف�سه (ال��ر�أي ال�صحيح
في من هو الذبيح ال�صحيح).

 -121ن�سخ ال�ت��وراة والإنجيل ،لموالنا م�شتاق
�أحمد بن مخدوم بخ�ش بن نواز�ش على الحنفي
الأن �� �ص��اري الأن �ب �ه �ت��وي (ت1360 :ﻫ)( .ن��زه��ة
الخواطر.)1381/8 :

�� -114س�ع��ادة الأن� ��ام ف��ي ات �ب��اع دي��ن الإ� �س�لام
وت��و��ض�ي��ح ال �ف��رق بينه وب�ي��ن دي��ن ال�ن���ص��ارى في
العقائد والأحكام ،للقا�ضي يو�سف بن �إ�سماعيل بن
يو�سف النبهاني (ت1350 :ﻫ) .طبع بالقاهرة �سنة
1908م.

 -122ال�ب��راه�ي��ن الإن�ج�ي�ل�ي��ة ع�ل��ى �أن عي�سى
داخ��ل في العبودية وب��ريء من الربوبية ،لمحمد
تقي الدين بن عبد القادر الهاللي (ت1407 :ﻫ).
(علماء ومفكرون عرفتهم� ،218 :إتمام الأع�لام:
.)226

مقـــاالت

 -115داع��ي الإ��س�لام وداع��ي الن�صارى ،لجواد
ابن ح�سن البالغي النجفي الربعي (ت1352 :ﻫ).
(معجم الم�ؤلفين.)509/1 :

 -123ف�ضيحة ال�م�ب���ش��ري��ن ف��ي احتجاجهم
ب��ال�ق��ر�آن المبين ،لعبد اهلل بن عبد ال�صمد بن
التهامي كنون الح�سني (ت1409 :ﻫ)�( .إتمام
الأعالم.)169 :

 -116التوحيد والتثليث في الرد على الن�صارى،
لمحمد ج��واد ب��ن ح�سن طالب البالغي النجفي
(ت1352 :ﻫ)( .الأعالم للزركلي ،142/2 :معجم
الم�ؤلفين.)201/3 :

 -124ع�ل��م اليقين ف��ي ال ��رد ع�ل��ى المتن�صر،
لعماد الدين �أحمد الح�سيني (ت�( .)... :إي�ضاح
المكنون.)119/2 :

 -117العقائد الوثنية في الديانة الن�صرانية،
لمحمد طاهر بن عبد ال��وه��اب بن �سليم ال ِّت ِّنير
البيروتي (ت1352 :ﻫ)( .معجم الم�ؤلفين،364/3 :
الأعالم للزركلي .)173/6 :طبع مرتين.

ثالثا :الردود المفردة على اليهود
والن�صارى.

 -118البرهان الجليل على ما قيل في تحريف
الإنجيل ،لمحمد راغب ،المعروف بابن ال�سادات
الدم�شقي (ق14 .ﻫ) .منه ن�سخة بمكتبة الجامعة
ببيروت لبنان ،تحت رقم (.)684/2

 -1ك�ت��اب ف��ي ال ��رد ع�ل��ى ال�ي�ه��ود وال�ن���ص��ارى،
لأبي العبا�س الم�أمون عبد اهلل بن هارون الر�شيد
ابن المهدي محمد بن المن�صور الخليفة العبا�سي
(ت218:ﻫ)( .طبقات المعتزلة.)123 :

� -119شبهات الن�صارى وحجج الإ�سالم ،ل�شم�س
الدين محمد ر�شيد بن علي ر�ضا (ت1354 :ﻫ).
(الأعالم للزركلي.)126/6 :

 -2الرد على �أهل الأدي��ان ،لأبي الهذيل محمد
ابن الهذيل العالف مولى عبد القي�س (ت226:ﻫ).
(الفهر�ست للنديم.)204:
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 -3ال��رد على الن�صارى واليهود ،لأب��ي عثمان
عمرو بن بحر الكناني الليثي المعتزلي المعروف
بالجاحظ (ت255 :ﻫ)( .مكتبة الأزهر ،تحت رقم
( ،)6836الخزانة التيمورية� ،أدب  :19الحيوان:
.)9/1

المو�صلي البغدادي (ت629 :ﻫ)�( .سير �أع�لام
ال�ن�ب�لاء� � ،323/22 :ش��ذرات ال��ذه��ب،232/7 :
معجم الأدب��اء ،1572 :عيون الأنباء ،695 :الوافي
بالوفيات ،74/19 :طبقات ال�شافعية البن قا�ضي
�شهبة ،99/2 :فوات الوفيات.)386/2 :

� -4إظ�ه��ار تبديل اليهود والن�صارى للتوراة
والإن �ج �ي��ل وب �ي��ان ت�ن��اق����ض م��ا ب�ي��ن �أي��دي �ه��م من
ذل��ك م�م��ا ال يحتمل ال �ت ��أوي��ل ،لأب��ي محمد علي
ابن �أحمد بن حزم الظاهري (ت456 :ﻫ)( .بغية
الملتم�س ،544/2 :جذوة المقتب�س ،309 :وفيات
الأعيان ،326/3 :هدية العارفين ،690/1 :مر�آة
الجنان� ،61/3 :شذرات الذهب ،241/5 :الإحاطة:
.)113/4

 -9ال �ب �ي��ان ال��وا� �ض��ح ال�م���ش�ه��ود م��ن ف�ضائح
الن�صارى واليهود ،لأبي البقاء �صالح بن الح�سين
الجعفري الها�شمي (ت668 :ﻫ)( .معجم الم�ؤلفين:
 .)830/1منه ن�سخة خطية بالمتحف البريطاني،
تحت رقم (.)16616

� -5شفاء الغليل في بيان ما وق��ع في التوراة
والإنجيل من التبديل ،لأبي المعالي عبد الملك
ابن عبد اهلل بن يو�سف بن محمد الجويني المعروف
ب�إمام الحرمين (ت478 :ﻫ) .منه ن�سخة خطية
ب�آيا�صوفيا ،تحت رقم ( .)2347ن�شر في القاهرة
1989م بتحقيق :د� .أحمد حجازي ال�سقا.
 -6غ��اي��ة المق�صود ف��ي ال��رد على الن�صارى
وال �ي �ه��ود ،للمهتدي ال�سمو�أل ب��ن يحيى المغربي
(ت570:ﻫ) .منه ن�سخة خطية بمكتبة رئي�س الكتاب
م�صطفى ،تحت رقم ( .)545ن�شر بالقاهرة �سنة
2006م بتحقيق :د� .إمام حنفي �سيد عبد اهلل.
 -7ق�صيدة في ال��رد على اليهود والن�صارى،
لأب��ي الف�ضل(� )33سعيد بن يو�سف بن الح�سن بن
�سمرة الأواني الكاتب (ق6 :ﻫ)( .خريدة الق�صر:
 ،263/2الوافي بالوفيات.)171/15 :
 -8مقالة ف��ي ال��رد على اليهود و الن�صارى،
لأب��ي محمد عبد اللطيف ب��ن يو�سف ب��ن محمد
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 -10الأج��وب��ة الفاخرة عن الأ�سئلة الفاجرة،
لأب��ي العبا�س �أحمد �شهاب الدين بن �أب��ى العالء
�إدري����س بن عبد الرحمن القرافي (ت684 :ﻫ).
(الديباج المذهب� ،217/1 :شجرة النور الزكية:
 ،188/1ك�شف الظنون ،11/1 :هدية العارفين:
 .)99/1منه ن�سخة خطية بمكتبة �أحمد الثالث
بتركيا ،تحت رقم (.)1772
 -11ال� �م� �خ ��رج وال� � �م � ��ردود ع �ل��ى ال �ن �� �ص��ارى
واليهود ،لأبي عبد اهلل محمد بن �سعيد البو�صيري
(ت696:ﻫ) .ن�شر ف��ي ال �ق��اه��رة 1319ﻫ ،وف��ي
بطر�سبورج 1907م( .معجم ال�ت��اري��خ ال�ت��راث:
.)2752/4
 -12الرد على اليهود والن�صارى ،لأبي الح�سن
عالء الدين علي بن محمد الباجي (ت714 :ﻫ).
منه ن�سخة بكوبريلي ،تحت رقم (( .)794معجم
الم�ؤلفين ،511/2 :طبقات ال�شافعية،227/6 :
معجم الم�ؤلفين ،511/2 :معجم التاريخ التراث:
.)2144
 -13م�س�ألة اليهود والن�صارى ،لأب��ي العبا�س
�أح� �م ��د ب ��ن ع �ب��د ال �ح �ل �ي��م ب ��ن ت�ي�م�ي��ة ال �ح��ران��ي

�إنتاج ما
�صنفه
الم�سلمون
في مجادلة
�أهل الكتاب
من اليهود
والن�صارى
عبر القرون
الأربعة
ع�شر

الدم�شقي(ت728 :ﻫ) .توجد منها ن�سخة خطية
بمكتبة �أوقاف بغداد ،تحت رقم (.)36511

والإنجيل من قبل علم الكالم والت�صوف ،لعبد
الرحمن جالل الإ�سالم الكرماني (ق9 :ﻫ) .منه
ن�سخة خطية بمكتبة �آيا �صوفيا بتركيا ،تحت رقم
(.)2188

مقـــاالت

 -14ه��داي��ة الحيارى ف��ي �أج��وب��ة على اليهود
والن�صارى ،لأبي عبد اهلل �شم�س الدين محمـد بن
بكر الحنبلي الدم�شقي المعروف بابن القيم الجوزية
(ت751:ﻫ)( .ه��دي��ة العارفين ،159/2 :ك�شف
الظنون ،2030/2 :معجم الم�ؤلفين .)165/3 :منه
ن�سخة خطية ب��دار الكتب الم�صرية ،تحت رقم
(.)21369

 -20الأ� �ص��ل الأ��ص�ي��ل ف��ي ت�ح��ري��م ال�ن�ظ��ر في
ال �ت��وراة والإن �ج �ي��ل ،لأب��ي عبد اهلل �شم�س الدين
محـمــــد بن عبــد الرحمــن ال�سخــــاوي ال�شــافــعـــي
(ت907 :ﻫ)��( .ش��ذرات الذهب ،25/10 :ك�شف
الظنون ،107/1 :معجم الم�ؤلفين.)399/3 :

 -15منهج ال�صواب في قبح ا�ستكتاب �أهل الكتاب،
لأبي الح�سن علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح
المعروف بابن الدريهم المو�صلي (ت762:ﻫ).
(الأعالم للزركلي .)6/5 :منه ن�سخة خطية بمكتبة
�أحمد الثالث بتركيا ،تحت رقم (.)1404

 -21ر�سالة ف��ي ا�ستعمال اليهود والن�صارى،
لمحمد ب��ن ع�ب��د ال �ك��ري��م ال�م�غ�ي�ل��ي التلم�ساني
(ت909:ﻫ)( .ك�شف ال�ظ�ن��ون ،845/1 :هدية
العارفين .)224/2 :ن�شرت بتحقيق :عبد الرحيم
ابن حادة  -عمر بنميرة ،دار �أبي رقراق2005 ،م.

 -16المذمة ف��ي ا�ستعمال �أه��ل ال��ذم��ة ،لأبي
�أمامة محمد بن علي بن النقا�ش (ت763 :ﻫ) .منه
ن�سخة خطية بمكتبة بدار الكتب الم�صرية ،تحت
رقم ( .)1693طبع بتحقيق :د .عبد اهلل �إبراهيم
ابن علي الطريقي ،دار الم�سلم 1415ﻫ.

 -22نا�صر ال��دي��ن على ال�ق��وم ال�ك��اف��ري��ن(،)34
ل�شهاب الدين �أحمد بن قا�سم الحجري الأندل�سي
(ت��وف��ي بعد �سنة 1051ﻫ) .طبع ث�لاث م��رات.
منه ن�سخة بمكتبة الأزه ��ر ال�شريف ،تحت رقم
(.)307014

 -17العهود العمرية في اليهود والن�صارى،
جمعها �أب��و العبا�س �أحمد بن محمد بن العطار
الدني�سري (ت794 :ﻫ)( .ك�شف الظنون،1180/2 :
هدية العارفين.)116/1 :

 -23ف���ص��ل ال �خ �ط��اب ف��ي ك �ف��ر �أه� ��ل ال�ك�ت��اب
والن�صاب ،ل�سليمان بن عبد اهلل بن على بن الح�سن
ابن �أحمد ابن يو�سف بن عمار البحراني ال�سراوي
من علماء ال�شيعة (ت1121 :ﻫ)( .هدية العارفين:
� ،405/1إي�ضاح المكنون.)191/2 :

 -18الأق � ��وال ال�ق��وي�م��ة ف��ي ح�ك��م ال�ن�ق��ل من
الكتب القديمة ،لأبي الح�سن برهان الدين �إبراهيم
ابن عمر البقاعي الخرباوي (ت885 :ﻫ)( .ك�شف
الظنون .)140/1:ن�شرته مجلة معهد المخطوطات،
المجلد ال�ساد�س والع�شرون ،الجزء الثاني ،بتحقيق:
د.محمد مر�سي الخولي1980 ،م.

 -24ر��س��ال��ة ف��ي الإن�ج�ي��ل وال �ت��وراة وال �ق��ر�آن،
لإبراهيم متفرقة بن عبد اهلل المهتدي الإ�ستانبولي
العثماني (ت1121 :ﻫ) .منه ن�سخة خطية بمكتبة
�أ�سعد �أفندي بتركيا ،تحت رقم ( .)1/3442قدم
من بالد الإفرنج و�أ�سلم وتعلم ،و�أ�س�س المطبعة
العثمانية في ا�ستانبول.

 -19ر�سالة في المناق�ضات الواقعة في التوراة
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� -25سيف ال�م��وم�ن�ي��ن ف��ي ال ��رد ع�ل��ى اليهود
والن�صارى ،لعلي قلي بن محمد بن محمد �إ�سماعيل
جديد الإ� �س�لام الطبيب الخا�ص لنا�صر الدين
�شاه (ق12 .ﻫ)( .فهر�س ر�ضوي ،315 :فهر�س
مخطوطات نجفي مرع�شي .)294/10 :ن�سخة
م�سجد �أعظم  1675كتب في القرن  ،12ر�ضوي،
تحت رقم (.)673
 -26اللباب في الرد على �أهل الكتاب....... ،
(�إي�ضاح المكنون.)399/2 :
رابعا :الكتب التي ت�ضمنت الرد على اليهود
والن�صارى.

 -1كتاب المقاالت ،لأبي عي�سى محمد بن هارون
ابن محمد الوراق (ت296 :ﻫ) .نقد فيه الطوائف
الفار�سية واليهودية والن�صرانية( .الفهر�ست
ل�ل�ن��دي��م ،216:ت��اري��خ الأدب العربي لبروكلمان:
.)30/4
 -2الآراء وال��دي��ان��ات ،لأب��ي محمد الح�سن بن
مو�سى النوبختي ال�شيعي المتكلم ،ابن �أخ��ت �أبي
�سهل بن نوبخت (ت :بعد 300ﻫ)( .الفهر�ست
للنديم� ،225 :سير �أعالم النبالء ،327/15 :الوافي
بالوفيات� ،175/12 :إي�ضاح المكنون،261/2 :
معجم الم�ؤلفين.)595/1 :
 -3المعونة في الأ�صول ،لأبي بكر بن �أحمد بن
علي الإخ�شيد (ت326 :ﻫ)( .الفهر�ست للنديم:
 ،221تثبيت دالئ��ل النبوة� ،198/1 :سير �أع�لام
النبالء ،218/15 :هداية الحيارى.)189 :
 -4التوحيد و�إث �ب��ات ال���ص�ف��ات ،لأب��ي من�صور
محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ال�سمرقندي
الحنفي (ت333 :ﻫ)( .الجواهر الم�ضية،360/3 :
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مفتاح ال�سعادة ،86/2 :الأعالم للزركلي،19/7 :
هدية العارفين.)36/2 :
 -5الإع �ل�ام بمناقب الإ� �س�ل�ام ،لأب��ي الح�سن
محمد بن يو�سف العامري الني�سابوري (ت381:ﻫ).
(الأع�ل�ام للزركلي .)148/7 :منه ن�سخة خطية
بمكتبة راغ ��ب با�شا �ضمن م�ج�م��وع ،تحت رقم
( ،)1463ن�شر في القاهرة �سنة 1967م.
 -6تمهيد الأوائل وتلخي�ص الدالئل ،لأبي بكر
محمد بن الطيب الباقالني (403ﻫ) .منه ن�سخة
بمكتبة �آيا �صوفيا ،تحت رقم (( .)2201البداية
والنهاية� ،548/15 :سير �أعالم النبالء،269/20 :
تاريخ الأدب لبروكلمان.)51/4 :
 -7تثبيت دالئل النبوة ،لأبي الح�سن القا�ضي
عبد الجبار ب��ن �أح�م��د الهمداني (ت415 :ﻫ).
(�شذرات الذهب ،78/5 :المقفى الكبير،107/6 :
ت��اري��خ الأدب ال�ع��رب��ي ل���س��زك�ي��ن ،82/1 :هدية
العارفين ،499/1 :البداية والنهاية،386/15 :
�إي�ضاح المكنون ،478/1 :معجم الم�ؤلفين.)46/2 :
منه ن�سخة خطية في �شهيد علي بتركيا ،تحت رقم
(.)1575
�� -8ش��رح الأ� �ص��ول ال�خ�م���س��ة( ،)35لأب��ي الح�سن
القا�ضي عبد الجبار بن �أحمد الهمداني �أي�ض ًا.
(معجم الم�ؤلفين .)46/2 :ن�شر بتحقيق :عبد
الكريم عثمان في القاهرة �سنة 1965م.
 -9المغني في �أبواب التوحيد والعدل( ،)36لأبي
الح�سن القا�ضي عبد الجبار بن �أحمد الهمداني
�أي�ض ًا( .تاريخ الأدب العربي ل�سزكين ،73/1 :معجم
الم�ؤلفين .)46/2 :منه ن�سخة خطية بمكتبة �صنعاء
اليمن ،تحت رقم (.)193
 -10درك البغية في و�صف الأديان والعبادات،
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ال�ن�ب�لاء ،475/18 :طبقات ال�شافعية الكبرى:
 ،171/5البداية والنهاية ،97/16 :مر�آة الجنان:
 ،97/3رو�ضات الجنات� ،159/5 :شذرات الذهب:
 ،339/5مفتاح ال�سعادة ،103/2 :معجم الم�ؤلفين:
.)318/2

لمحمد عز الملك الأمير بن عبيد اهلل بن �أحمد
الم�سبحي الجندي (ت420 :ﻫ)�( .سير �أع�لام
النبالء� ،362/17 :شذرات الذهب ،102/5 :مر�آة
الجنان ،29/3 :الوافي بالوفيات ،9/4 :الأع�لام
للزركلي ،259/6 :ك�شف الظنون ،752/1 :معجم
الم�ؤلفين.)322/2 :

 -15الملل وال�ن�ح��ل ،لمحمد بن عبد الكريم
ابن �أحمد ال�شهر�ستاني (ت548 :ﻫ) .منه ن�سخة
خطية بمكتبة الحرم المكي ال�شريف ،تحت رقم
(�( .).1451سير �أعالم النبالء ،253/20 :وفيات
الأعيان.)273/4 :

� -11أعالم النبوة ،لأبي الح�سن علي بن محمد
ابن حبيب الماوردي الب�صري ال�شافعي (ت450 :ﻫ).
(طبقات ال�شافعية البن ال�سبكي ،267/5 :ك�شف
الظنون ،161/1 :معجم الم�ؤلفين .)499/2 :منه
ن�سخة خطية بمكتبة �شهيد علي بتركيا ،تحت رقم
( ،)1570طبع في القاهرة 1319ﻫ 1901 /م.

مقـــاالت

 -16خَ ْي ُر ا ْلب َِ�ش ِر بخَ ْي ِر ا ْل َب َ�شرِ ،لأبي عبد اهلل
محمد بن محمد بن ظفر ال�صقلي (ت567 :ﻫ).
طبع على الحجر �سنة 1280ﻫ( .وفيات الأعيان:
 ،396/4الوافي بالوفيات ،125/1 :معجم الأدباء:
� ،2644/6سير �أع�لام النبالء ،522/20 :هدية
العارفين ،96/2 :الأعالم للزركلي.)231/6 :

 -12الآث��ار الباقية عن القرون الخالية ،لأبي
الريحان محمد بن �أحمد البيروني الخوارزمي
(ت453:ﻫ) .منه ن�سخة خطية بمكتبة �أحمد ثالث،
تحت رقم ( ،)3043وفي طهران مجل�س ،تحت رقم
(.)2132

 -17ال��داع��ي �إل ��ى الإ�� �س�ل�ام ف��ي �أ� �ص��ول علم
ال �ك�ل�ام ،لأب��ي ال�ب��رك��ات عبد الرحمن ب��ن محمد
الأنباري (ت577:ﻫ)( .ك�شف الظنون.)728/1 :
�صدر بتحقيق� :سيد ح�سن باغجوان ،دار الب�شائر
الإ�سالمية ،بيروت 1988م.

 -13الف�صل في الملل والأه��واء والنحل� ،أبي
محمد علي بن �أحمد بن حزم الظاهري (ت456:ﻫ).
(بغية الملتم�س ،543/2 :ج��ذوة المقتب�س،309 :
الذخيرة� ،170/1 :سير �أعالم النبالء،195/18 :
وفيات الأعيان ،326/3 :البداية والنهاية،176/1 :
هدية العارفين ،690/1 :م��ر�آة الجنان،61/3 :
الإحاطة.)113/4 :

 -18اع�ت�ق��ادات ف��رق الم�سلمين والم�شركين،
لأبي المعالي محمد بن عمر بن الح�سين فخر الدين
الرازي الطبر�ستاني (ت606 :ﻫ) .منه ن�سخة خطية
بمكتبة مراد بخاري بتركيا ،تحت رقم (.)2/171

 -14ال�شامل في �أ�صول الدين( ،)37لأبي المعالي
عبد الملك ب��ن عبد اهلل ب��ن يو�سف ب��ن محمد
الجويني المعروف ب�إمام الحرمين (ت478 :ﻫ).
منه ن�سخة م�صورة ب��دار الكتب الم�صرية ،تحت
رقم ( ،)1290ن�شر بتحقيق :علي �سامي الن�شار،
ال�م�ع��ارف بالإ�سكندرية 1969م�( .سير �أع�لام

هذا �آخر ما تو�صلنا به بعد جهد جهيد ،ورغم
عدم توفر جميع الم�صادر ف�إننا حاولنا ما ا�ستطعنا
�إل��ى ذلك �سبيال ،ونترك الفر�صة لآخرين لعلهم
ي�صلوا �إلى ما لم نقف عليه فد�أب البحث مت�صل
بف�ضل اهلل ،والحمد هلل رب العالمين.
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الحوا�شي :
( )1مفقود.
( )2فقود.
( )3مفقود.
( )4مفقود.
( )5مفقود.
( )6مفقود.
( )7مفقودة.
( )8مفقود.
( )9مفقود.
( )10مناق�شة �أ�صول الديانات في المغرب الو�سيط والحديث،
لمحمد المنوني ،مجلة البحث العلمي  -المغرب ،عدد
(� ،)13سنة (1388ﻫ 1968 -م)� ،ص .32 - 23
( )11مفقود.
( )12مفقود.
( )13مفقود.
( )14مفقود.
( )15مفقود.
( )16مفقود.
( )17مفقود.
( )18حفظ ا�سمه من خ�لال رد يحيى بن ع��دي اليعقوبي
الن�صراني على ر�سالة الكندي.
( )19مفقود.
( )20مفقود.
( )21مفقود.
( )22مفقود.
( )23مفقود.
( )24مفقودة.

( )25مفقود.
( )26مفقود.
( )27مفقود.
( )28مفقود.
( )29ن�شره د .محمد �شامة بعنوان (بين الإ�سالم والم�سيحية)،
طبعة مكتبة وهبة.
( )30يتكون المخطوط من  35بابا ،خ�ص�ص الباب الأخير
عن �ستة مجال�س عقدها لمحاورة الم�سيحيين الق�شتاليين
ب�إ�سبانيا.
( )31من �أبوين م�سيحيين� ،سافر �إل��ى تون�س فاعتنق فيها
الإ� �س�لام وت�سمى (�أح �م��د ف��ار���س) ،الإع�ل�ام للزركلي
.193/1
( )32ن�شره �أ .ماء العينين مربيه رب��ه ،من�شورات م�ؤ�س�سة
ال�شيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي.
( )33كان يهود ًّيا ف�أ�سلم ،وك��ان كاتب ًا جلي ًال ح�سن العبارة
بليغا( .الوافي بالوفيات.)171/15 :
( )34ذكر عبد الوهاب المن�صور �أن له كتاب ًا �آخ��ر بعنوان
(الرد على اليهود والن�صارى من كتبهم)� .أحمد بن قا�سم
الفقاي الحجري �آخ��ر موري�سكي ي�ؤلف بالعربية ويدافع
جهرة عن الإ�سالم ،لعبد الوهاب المن�صور م�ؤرخ المملكة،
المطبعة الملكية  -الرباط.
( )35فيه نحو ثماني �صفحات عر�ض فيه القا�ضي الرد على
الن�صارى.
( )36في الجزء الخام�س منه يرد على الن�صارى في �أكثر من
�سبعين �صفحة.
( )37عر�ض فيه �آراء الن�صارى في فهم الألوهية ،و�صلب
الم�سيح ،وناق�شهم في ذلك معتمد ًا على ن�صو�ص كثيرة
من الإنجيل.

جريدة الم�صادر والمراجع
� -1أبجد العلوم ،ل�صديق ح�سن القنوجي ،دار الكتب العلمية.
� -2إتحاف �أعالم النا�س بجمال �أخبار حا�ضرة مكنا�س ،لموالي
عبد الرحمن ابن زيدان ،مطابع (�إديال) الدار البي�ضاء.
� -3إتمام الأعالم (ذيل لكتاب الأعالم لخير الدين الزركلي)،
لنزار �أباظة و محمد ريا�ض المالح ،دار �صادر  -بيروت.
 -4الإحاطة في �أخبار غرناطة ،لذي الوزارتين ل�سان الدين بن
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الخطيب ،تحقيق :محمد عبد اهلل عنان ،مكتبة الخانجي
بالقاهرة.
� -5أحكام �أهل الذمة ،ل�شم�س الدين �أبي عبد اهلل بن القيم
الجوزية ،تحقيق :يو�سف بن �أحمد البكري و �شاكر بن
توفيق العاروري ،رمادي للن�شر.
� -6أحمد بن قا�سم الفقاي الحجري �آخ��ر موري�سكي ي�ؤلف
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بالعربية ويدافع جهرة عن الإ�سالم ،لعبد الوهاب المن�صور
م�ؤرخ المملكة ،المطبعة الملكية  -الرباط.
� -7إخبار العلماء ب�أخبار الحكماء ،للوزير جمال الدين �أبي
الح�سن علي بن يو�سف القفطي ،دار الكتب الخديوية
بم�صر.
� -8أدب الجدل والدفاع في العربية بين الم�سلمين والم�سيحيين
واليهود ،لموريت�س �شتين�شنيدر ،ترجمة� :صالح عبد العزيز
محجوب �إدري�س ،مراجعة وتقديم :محمد خليفة ح�سن،
المجل�س الأعلى للثقافة.
� -9أزهار الريا�ض في �أخبار عيا�ض ،ل�شهاب الدين �أحمد بن
محمد المقري التلم�ساني ،ال�صندوق الم�شترك لإحياء
التراث الإ�سالمي.
 -10اال�ستق�صا لأخبار دول المغرب الأق�صى ،لأبي العبا�س
�شهاب الدين �أحمد بن خالد النا�صري ال�سالوي� ،إعتناء:
محمد عثمان ،دار الكتب العلمية.
� -11أ�سماء الكتب المتممة لك�شف الظنون ،عبد اللطيف بن
محمد ريا�ضي زارة ،تحقيق وتو�ضيح :د .محمد التونجي،
مكتبة الخانجي بم�صر.
� -12إظهار الحق ،رحمت اهلل الهندي ،تحقيق :محمد ملكاوي
 ،دار الحديث.
� -13إعتاب الكتاب ،لأبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن �أبي
بكر الق�ضاعي المعروف بابن الأب��ار ،تحقيق :د� .صالح
الأ�شتر ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق.
 -14الإع�ل�ام بما في دي��ن الن�صارى من الف�ساد والأوه��ام
و�إظهار محا�سن دين الإ�سالم� ،أحمد بن عمر القرطبي،
تحقيق :د� .أحمد حجازي ال�سقا ،دار التراث العربي.
 -15الإع�لام بمن في تاريخ الهند من الأع�لام  -الم�سمى
بنزهة الخواطر وبهجة الم�سامع والنواظر ،لعبد الحي بن
فخر الدين الح�سني ،دار ابن حزم.
� -16أع�لام مالقة ،لأب��ي عبد اهلل بن ع�سكر و لأب��ي بكر بن
خمي�س ،دار الغرب الإ�سالمي.
� -17أع�م��ال الأع�ل�ام في من بويع قبل االح�ت�لام من ملوك
الإ� �س�لام ،لل�سان ال��دي��ن اب��ن الخطيب ،تحقيق :ليفي
بروفن�سال ،دار المك�شوف.
� -18أعيان الع�صر و�أع��وان الن�صر ،ل�صالح الدين بن خليل
ابن �أيبك ال�صفدي ،تحقيق :د .علي �أبو زيد و�آخرون ،دار

الفكر المعا�صر بيروت  -لبنان.
 -19الإفادات و الإن�شادات ،لأبي �إ�سحاق �إبراهيم بن مو�سى
ال�شاطبي الأن��دل���س��ي ،درا� �س��ة وتحقيق :د .محمد �أب��و
الأجفان ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.
 -20الإمام الجويني �إمام الحرمين ،د .محمد الزحيلي ،دار
القلم  -دم�شق.
 -21االنت�صارات الإ�سالمية ف��ي ك�شف �شبه الن�صرانية،
ل�سليمان بن عبد القوي الطوفي ال�صر�صري الحنبلي،
تحقيق :د� .سالم بن محمد القرني ،مكتبة العبيكان.
� -22إي�ضاح المكنون في الذيل على ك�شف الظنون ،لإ�سماعيل
با�شا البغدادي ،دار �إحياء التراث العربي.
 -23بحوث في مقارنة الأديان ،الدين  -ن�ش�أته  -الحاجة �إليه،
د� .أحمد عبد الرحيم ال�سايح ،دار الثقافة  -الدوحة.
 -24البداية والنهاية ،لعماد �إ�سماعيل اب��ن كثير ،تحقيق:
د .عبد اهلل بن عبد المح�سن التركي ،هجر للطباعة
والن�شر.
 -25البدر الطالع بمحا�سن من بعد القرن ال�سابع ،للقا�ضي
محمد بن علي ال�شوكاني ،دار الكتب العلمية.
 -26البرهان في معرفة عقائد �أه��ل الأدي��ان ،لأب��ي الف�ضل
عبا�س بن من�صور ال�سك�سكي الحنبلي ،تحقيق :د .ب�سام
علي �سالمة العمو�ش ،مكتبة المنار الأردن  -الزرقاء.
 -28تاج التراجم في طبقات الحنفية ،لأبي العدل زين الدين
قا�سم ابن قطلوبغا ،مكتبة العاني  -بغداد.
 -29تاريخ الأدب العربي ،لكارل بروكلمان ،نقله �إلى العربية
د.عبد الحليم النجار ،دار المعارف.
 -30تاريخ الإ�سالم ووفيات الم�شاهير والأعالم ،ل�شم�س الدين
محمد بن �أحمد بن عثمان الذهبي ،تحقيق :د .عمر عبد
الرحمن تدمري ،دار الكتاب العربي.
 -31تاريخ التراث العربي ،د .ف�ؤاد �سزكين ،نقله �إلى العربية
محمود فهمي حجازي ،جامعة الإمام �سعود.
 -32تاريخ الدولتين الموحدية والحف�صية ،لمحمد بن �إبراهيم
الزرك�شي ،تحقيق :محمد ما�ضور ،المكتبة العتيقة.
 -33تاريخ مدينة دم�شق ،لأبي القا�سم علي بن الح�سن بن هبة
اهلل بن ع�ساكر ،درا�سة وتحقيق :محب الدين �أبي �سعيد
عمر العمري ،دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع.
 -34تاريخ مدينة ال�سالم ،لأبي بكر �أحمد بن علي بن ثابت
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الخطيب البغدادي ،تحقيق :د .ب�شار عواد معروف ،دار
الغرب الإ�سالمي.
 -35تثبيت دالئ��ل النبوة ،للقا�ضي لعبد الجبار الهمداني،
تحقيق :د .عبد الكريم عثمان ،دار العربية ،بيروت.
 -36تخجيل من حرف التوراة الإنجيل ،لأب��ي البقاء �صالح
ابن الح�سين الجعفري الها�شمي ،تحقيق :د .محمود عبد
الرحمن قدح ،مكتبة العبيكان.
 -37تراجم الم�ؤلفين التون�سيين ،لمحمد محفوظ ،دار الغرب
الإ�سالمي.
 -38ترتيب ال�م��دارك وتقريب الم�سالك ،للقا�ضي عيا�ض
اليح�صبي ،تحقيق :عبد ال�ق��ادر ال�صحراوي ،مطبعة
ف�ضالة.
 -39الجامع ل�سيرة �شيخ الإ��س�لام اب��ن تيمية (خ�لال �سبع
قرون) ،جمعه وو�ضع فهار�سه :محمد عزيز �شم�س و علي
ابن محمد العمران ،دار عالم الفوائد.
 -40الجدل الديني بين الم�سلمين و�أه��ل الكتاب بالأندل�س
(اب��ن ح��زم  -ال�خ��زرج��ي) ،د .خالد عبد الحليم عبد
الرحيم ال�سيوطي ،دار قباء للطباعة والن�شر والتوزيع.
 -41ج��ذوة المقتب�س في ذكر والة الأندل�س ،لأب��ي عبد اهلل
محمد بن �أبي ن�صر الحميدي ،الدار الم�صرية للت�أليف
والترجمة.
 -42جهود علماء الم�سلمين في ال��رد على الن�صارى خالل
ال�ق��رون ال�ستة الهجرية الأول ��ى ،لبدر بن محمد طراد
المعيقل ،وزارة التعليم العالي للمملكة العربية ال�سعودية.
 -43الجواب ال�صحيح لمن بدل دين الم�سيح ،لأحمد بن عبد
الحليم بن تيمية ،تحقيق :د .علي ح�سن نا�صر و د .عبد
العزيز �إبراهيم الع�سكر ،دار العا�صمة  -الريا�ض.
 -44ال�ج��واه��ر الم�ضية ف��ي طبقات الحنفية ،لأب��ي الوفاء
القر�شي الحنفي ،تحقيق :د .عبد الفتاح محمد الحلو،
هجر للطباعة والن�شر.
 -45الح�سام ال�م�م��دود ف��ي ال��رد على ال�ي�ه��ود ،لعبد الحق
الإ�سالمي المغربي ،تحقيق وتعليق :د .عمر وفيق الداعوق،
دار الب�شائر الإ�سالمية.
 -46حلية الب�شر في تاريخ القرن الثالث ع�شر ،لل�شيخ عبد
الرزاق البيطار ،تحقيق :محمد بهجة البيطار ،دار �صادر
 -بيروت.
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 -47حوادث الدهور في مدى الأيام وال�شهور ،البن تغري بردي،
تحقيق :محمد كمال الدين عز الدين ،عالم الكتب.
 -48الحيوان ،لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،تحقيق
و� �ش��رح :عبد ال���س�لام محمد ه� ��ارون� ،شركة ومطبعة
م�صطفى البابي الحلبي و�أوالده بم�صر.
 -49ال��دار���س في تاريخ ال�م��دار���س ،لعبد ال�ق��ادر بن محمد
النعيمي الدم�شقي� ،إع��داد� :إبراهيم �شم�س الدين ،دار
الكتب العلمية.
 -50درا�سات في الملل والنحل (�أ�صول الم�سيحية الهلينية)،
حررها وترجم بع�ضها :د .محمد عبد اهلل ال�شرقاوي ،كلية
دار العلوم  -جامعة القاهرة.
 -51ال��درر الكامنة في �أعيان المائة الثامنة ،لأب��ي الف�ضل
�أحمد بن علي بن حجر الع�سقالني ،تحقيق :د .محمد عبد
المعيد خان ،مطبعة مجل�س دائرة المعارف العثمانية.
 -52الدليل �إلى مراجع المو�ضوعات الإ�سالمية ،لمحمد �صالح
المنجد ،دار الوطن.
 -53الديباج المذهب في معرفة �أعيان علماء المذهب ،البن
فرحون المالكي ،تحقيق :د .محمد الأحمدي �أبو النور،
مكتبة دار التراث.
 -54ديوان البو�صيري ،ل�شرف الدين �أبي عبد اهلل محمد بن
�سعيد ،تقديم و�شرح� :أ� .أحمد ح�سن ب�سج ،دار الكتب
العلمية.
 -55الذخيرة في محا�سن �أهل الجزيرة ،لأبي الح�سن علي بن
ب�سام ال�شنتريني ،تحقيق :د� .إح�سان عبا�س ،دار الثقافة
بيروت  -لبنان.
 -56ذيل الدرر الكامنة ،لأبي الف�ضل �شهاب الدين �أحمد بن
حجر الع�سقالني ،تحقيق :د .عدنان دروي�ش ،المنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم  -القاهرة.
 -57الذيل على طبقات الحنابلة ،الحافظ عبد الرحمن بن
�أح�م��د ب��ن رج��ب ،تحقيق وتعليق :د .عبد الرحمن بن
�سليمان العثيمين ،مكتبة العبيكان.
 -58الذيل والتكملة لكتابي المو�صول وال�صلة ،لأب��ي عبد
اهلل محمد بن عبد الملك الأن�صاري المراك�شي ،تحقيق:
د�.إح�سان عبا�س ،دار الثقافة.
 -59الذيل والتكملة لكتابي المو�صول وال�صلة ،لأب��ي عبد
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عثمان الذهبي ،تحقيق ،محمد ال�سعيد بن ب�سيوني زغلول،
دار الكتب العلمية.
 -75عجائب الآث��ار في التراجم والأخبار ،لعبد الرحمن بن
ح�سن الجبرتي ،تحقيق :د .عبد الرحيم عبد الرحمن عبد
الرحيم ،مطبعة دار الكتب الم�صرية بالقاهرة.
 -76علماء ومفكرون عرفتهم ،لمحمد المجذوب ،دار ال�شواف
للن�شر والتوزيع.
 -77علم الأث�ب��ات ومعاجم ال�شيوخ والم�شيخات وف��ن كتابة
التراجم ،د .لموفق بن عبد اهلل بن عبد القادر ،جامعة �أم
القرى مكة المكرمة.
 -78علم مقارنة الأدي��ان عند مفكري الإ�سالم ،د� .إبراهيم
تركي ،دار الوفاء للطباعة والن�شر.
 -79عيون الأن�ب��اء في طبقات الأط�ب��اء ،الب��ن �أب��ي �أ�صيبعة،
تحقيق :د .نزار ر�ضا ،دار مكتبة الحياة.
 -80الغنية فهر�ست �شيوخ القا�ضي عيا�ض ،تحقيق :ماهر
زهير جرار ،دار الغرب الإ�سالمي.
 -81فهر�س اب��ن عطية ،لأب��ي محمد عبد الحق ب��ن عطية
المحاربي الأندل�سي ،تحقيق :محمد �أبو الأجفان و محمد
الزاهي ،دار الغرب الإ�سالمي.
 -82فهر�س مخطوطات دار الكتب بطنطا ،ليو�سف زيدان،
معهد المخطوطات العربية  -القاهرة.
 -83فهر�س الم�صورات الميكروفيلمية الموجودة بمكتبة
الميكروفيلم بمركز البحث العلمي و�إح �ي��اء ال�ت��راث
الإ�سالمي ،جامعة �أم القرى.
 -84فهر�سة ابن خير ،لمحمد بن خير الأموي ،تحقيق :محمد
ف�ؤاد من�صور ،دار الكتب العلمية.
 -85الفهر�ست ،الب��ن النديم ،تحقيق :ر�ضا تجدد ،طبعة
طهران.
 -86فهر�ست اللبلي ،لأحمد بن يو�سف الفهري ،تحقيق :يا�سين
يو�سف عيا�ش و ع��واد عبد رب��ه �أب��و زي�ن��ة ،دار الغرب
الإ�سالمي.
 -87الفهر�س المخت�صر لمخطوطات مكتبة الحرم المكي
ال�شريف� ،إع��داد ومراجعة :محمد بن �سيد �أحمد مطيع
الرحمن و عادل بن جميل بن عبد الرحمن عيد ،مكتبة
الملك فهد الوطنية.
 -88فوات الوفيات والذيل عليها ،لمحمد بن �شاكر الكتبي،

اهلل محمد بن عبد الملك الأن�صاري المراك�شي ،تحقيق:
محمد بن �شريفة.
 -60رحلة الكتاب العربي �إلى ديار الغرب فكرا ومادة ،لمحمد
ماهر حمادة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.
 -61الرد الجميل لألوهية عي�سى ب�صريح الإنجيل ،لأبي حامد
الغزالي ،تحقيق :محمد عبد اهلل ال�شرقاوي ،دار الجيل
 بيروت. -62ال�سر الم�صون فيما �أكرم به المخل�صون ،لطاهر ال�صدفي،
تحقيق :حليمة ،دار الغرب الإ�سالمي.
� -63سير �أعالم النبالء ،ل�شم�س الدين محمد بن �أحمد بن
عثمان الذهبي ،تحقيق� :شعيب الأرن ��أووط و محمد نعيم
العرق�سو�سي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.
� -64شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،لمحمد بن
محمد مخلوف ،المطبعة ال�سلفية.
� -65شذرات الذهب في �أخبار من ذهب ،لعبد الحي العكبري
ال�ح�ن�ب�ل��ي ،تحقيق :ع�ب��د ال �ق��ادر الأرن� � ��ا�ؤوط ومحمود
الأرنا�ؤوط ،دار ابن كثير.
 -66ال�شقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ،لطا�ش
كبرى زاده ،دار الكتاب العربي بيروت  -لبنان.
 -67ال�ضوء الالمع لأهل القرن التا�سع ،ل�شم�س الدين محمد
ابن عبد الرحمن ال�سخاوي ،دار الجيل  -بيروت.
 -68طبقات ال�شافعية ،البن قا�ضي �شهبة ،تحقيق :د .الحافظ
عبد العليم خان ،دائرة المعارف العثمانية.
 -69طبقات ال�شافعية ،لعبد الرحيم الأ�سنوي جمال الدين،
تحقيق :كمال يو�سف الحوت ،دار الكتب العلمية.
 -70طبقات ال�شافعية الكبرى ،لتاج الدين �أب��ي ن�صر عبد
الوهاب ال�سبكي ،تحقيق :محمود محمد الطناحي و عبد
الفتاح محمد الحلو ،دار �إحياء الكتب العربية.
 -71طبقات علماء الحديث ،لأب��ي عبد اهلل محمد بن عبد
ال �ه��ادي الدم�شقي ال�صالحي ،تحقيق� :أك ��رم البو�شي
و�إبراهيم الزيبق ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.
 -72طبقات الفقهاء ،لأبي �إ�سحاق ال�شيرازي ال�شافعي ،تحقيق:
�إح�سان عبا�س ،دار الرائد العربي بيروت  -لبنان.
 -73طبقات المعتزلة ،لأحمد بن يحيى بن المرت�ضى ،تحقيق:
�سو�سنه ديفلد فلزر ،بيروت  -لبنان.
 -74العبر في خبر من غبر ،ل�شم�س الدين محمد بن �أحمد بن
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تحقيق :د� .إح�سان عبا�س ،دار �صادر  -بيروت.
 -89الكامل في التاريخ ،لأب��ي الح�سن علي بن �أب��ي الكرم
محمد بن الأثير ،تحقيق� :أبي الفداء عبد اهلل القا�ضي،
دار الكتب العلمية.
 -90كتب حذر منها العلماء ،لم�شهور ح�سن �آل �سلمان ،دار
الطعيمي للن�شر والتوزيع.
 -91ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون ،لم�صطفى
ابن عبد اهلل ال�شهير بحاجي خليفة ،دار �إحياء التراث
العربي.
 -92لب الألباب في تحرير الأن�ساب ،لجالل الدين بن عبد
الرحمن ال�سيوطي ،تحقيق :محمد �أحمد عبد العزيز
و�أ�شرف �أحمد عبد العزيز ،دار الكتب العلمية.
 -93ل�سان الميزان ،لأحمد بن علي بن حجر الع�سقالني،
اعتنى به العالمة عبد الفتاح �أبوغدة ،مكتب المطبوعات
الإ�سالمية.
 -94المختار في ال��رد على الن�صارى ،لأب��ي عثمان عمرو
ابن بحر الجاحظ ،تحقيق ودرا�سة :د .محمد عبد اهلل
ال�شرقاوي ،دار الجيل  -بيروت
 -95مر�آة الجنان وعبرة اليقظان ،للإمام �أبي محمد عبد اهلل
ابن �أ�سعد اليافعي اليمني ،و�ضع حوا�شيه خليل المن�صور،
دار الكتب العلمية.
 -96مع الجاحظ في ر�سالة (الرد على الن�صارى) ،د� .إبراهيم
عو�ض ،مكتبة زهراء ال�شرق.
 -97معجم الأدباء ،ياقوت الحموي الرومي ،تحقيق :د� .إح�سان
عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي.
 -98معجم التاريخ ال�ت��راث الإ�سالمي في مكتبات العام،
�إع��داد :علي الر�ضا قره بلوط و �أحمد طوران قره بلوط،
دار العقبى/قي�صري  -تركيا.
 -99معجم م�ؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي ال�شريف،
لعبد اهلل بن عبد الرحمن المعلمي ،مطبوعات الملك فهد
الوطنية.
 -100معجم المطبوعات العربية في �شبه القارة الهندية
الباك�ستانية منذ دخول المطبعة �إليها حتى عام 1980م،
لأحمد خان ،الريا�ض.
 -101المغرب في حلى المغرب ،البن �سعيد المغربي ،تحقيق:
د� .شوقي �ضيف ،دار المعارف  -القاهرة.
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 -102المغني في �أبواب التوحيد والعدل ،للقا�ضي �أبي الح�سن
عبد الجبار الهمداني ،تحقيق :محمود محمد الخ�ضيري،
الدار الم�صرية للت�أليف والترجمة.
 -103مفتاح ال�سعادة وم�صباح ال�سيادة ف��ي مو�ضوعات
العلوم ،لأحمد بن م�صطفى بطا�ش كبرى زاده ،دار الكتب
العلمية.
 -104مقدمة ف��ي ن�ش�أة الكتابات الدفاعية بين الإ��س�لام
والن�صرانية ،لح�سني يو�سف الأطير ،مكتبة الزهراء.
 -105المقفى الكبير ،لتقي الدين المقريزي ،تحقيق ،محمد
اليعالوي ،دار الغرب الإ�سالمي.
 -106المنار المنيف في ال�صحيح وال�ضعيف ،ل�شم�س الدين
�أبي عبد اهلل بن القيم الجوزية ،تحقيق :عبد الفتاح �أبو
غدة ،مكتبة المطبوعات الإ�سالمية.
 -107المنتظم في تاريخ الملوك والأم��م ،لأب��ي الفرج عبد
الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ،درا�سة وتحقيق:
محمد عبد القادر عطا و م�صطفى عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية.
 -108منهج �أهل ال�سنة والجماعة في الرد على الن�صارى،
لعبد الرا�ضي بن محمد عبد المح�سن ،الفاروق الحديثة
للطباعة والن�شر  -القاهرة.
 -109المنهل ال�صافي والم�ستوفى بعد الوافي ،ليو�سف بن
تغـــري بردي الأتــابــكي ،تحقيــق :د .محمـــد محمـــد �أمــــين
و د�.سعيد عبد الفتاح ع�شور ،الهيئة الم�صرية للكتاب.
 -110الموجز في مراجع التراجم والبلدان والم�صنفات
وت�ع��ري��ف ال�ع�ل��وم ،د .محمود محمد الطناحي ،مكتبة
الخانجي بالقاهرة.
 -111المو�سوعة المي�سرة في الأدي��ان والمذاهب والأحزاب
المعا�صرة ،د .مانع بن حماد الجهني ،دار الندوة العالمية
للطباعة والن�شر والتوزيع.
 -112النور الأبهر في طبقات �شيوخ الجامع الأزهر ،لمحيي
الدين الطعمي ،دار الجيل.
 -113النجوم ال��زاه��رة في ملوك م�صر والقاهرة ،لجمال
الدين �أب��ي المحا�سن يو�سف بن تغري ب��ردي الأتابكي،
قدم له وعلق عليه :محمد ح�سين �شم�س الدين ،دار الكتب
العلمية.

�إنتاج ما
�صنفه
الم�سلمون
في مجادلة
�أهل الكتاب
من اليهود
والن�صارى
عبر القرون
الأربعة
ع�شر

 -114هداية الحيارى في �أجوبة على اليهود والن�صارى،
لأب��ي عبد اهلل �شم�س ال��دي��ن محمد ب��ن بكر الحنبلي
الدم�شقي المعروف بابن القيم الجوزية ،دار الآث��ار
للن�شر والتوزيع.
 -115هدية العارفين �أ�سماء الم�ؤلفين و�آث��ار الم�صنفين،
لإ�سماعيل با�شا البغدادي ،دار �إحياء التراث العربي.
 -116ال��واف��ي ب��ال��وف�ي��ات ،ل�صالح ال��دي��ن خليل ب��ن �أيبك
ال�صفدي ،تحقيق� :أحمد الأرن�أووط و تركي م�صطفى ،دار
�إحياء التراث العربي.
 -117وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان ،لأبي العبا�س �شم�س
الدين �أحمد بن محمد بن خلكان ،تحقيق :د� .إح�سان
عبا�س ،دار �صادر  -بيروت.
 -118يتيمة الدهر في محا�سن �أهل الع�صر ،لأبي من�صور عبد
الملك الثعالبي الني�سابوري� ،شرح وتحقيق :د .مفيد محمد
قميحة ،دار الكتب العلمية.

المقاالت المن�شورة في المجالت
 -1رحالت �أحمد بن عمر الأن�صاري القرطبي (ت656 :ﻫ)
في المغرب والم�شرق وم�ؤلفاته العلمية ،ل�سمير القدوري،
مجلة مكتبة فهد الوطنية  -ال�سعودية ،عدد (� ،)2سنة
(1426ﻫ 2005 -م)� ،ص .207 - 160
 -2قواعد المناظرة و�أخالقياتها من خالل مجادلة محمد
القي�سي ومحمد الأن�صاري للن�صارى بالأندل�س ،لمحمد
عبد الواحد الع�سري ،مجلة التاريخ العربي  -المغرب،
عدد (� ،)15سنة (1421ﻫ 2000 -م)� ،ص .349 - 331
 -3مناق�شة �أ�صول الديانات في المغرب الو�سيط والحديث،
لمحمد المنوني ،مجلة البحث العلمي  -المغرب ،عدد
(� ،)13سنة (1388ﻫ 1968 -م)� ،ص .32 - 23
 -4ن�صو�ص �أندل�سية في الجدل الديني ،لعبد اهلل محمد
الزيات ،مجلة كلية الدعوة الإ�سالمية  -ليبيا ،عدد (،)19
�سنة (2002م)� ،ص .240 - 213
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العودة �إلى التراث
�ضرورة ح�ضارية
د .م�صطفى محمد طه

بيروت  -لبنان

بداي ًة ،ثم َة �إ�شكالي ٍة ح�ضاري ٍة على جانب كبير من الأهمية ،نرى �أنه لزاماً علينا �أن نبلورها ونحن
ب�صدد تقديم المعالجة العلمية الدقيقة من المنظور الإ�سالمي ،لبيان �أن العودة �إلى التراث �ضرورة
ح�ضارية بكل ما تعني هذه الكلمة من �شمول .ونعني بهذه الإ�شكالية «�أنه لي�س للإ�سالم ق�ضية
تراثية» ،كما ذهب �إلى ذلك المفكر الإ�سالمي العالمي الدكتور ر�شدي فكّار 1421-1349هـ=-1930
2000م] .وحتى تكون الر�ؤية الح�ضارية التي نهدف �إليها من وراء هذه العودة وا�ضحة لدى الجميع،
ف�إن ثمة ت�سا�ؤل حيوي يفر�ض نف�سه منذ البداية مفاده :لماذا العودة �إلى التراث هي �ضرورة
ح�ضارية ينبغي علينا الأخذ بها الآن ،وذلك على الرغم من �أننا نعي�ش هذه الأيام قبالة البدايات
الأولى من العقد الثاني من القرن الحادي والع�شرين الميالدي = العقد الرابع من القرن الخام�س
ع�شر الهجري؟! .مما يعني بعدنا الزمني ال�شا�سع عن عطاء تراثنا الح�ضاري الذي �شهده التاريخ،
ومثل على الحقيقة الإفراز ال�شهي لح�ضارتنا الإ�سالمية ،وفي �سبيلنا .للإجابة عن مثل هذا
الحي ،على عدة �أن�ساق معرفية ،مثل
الت�سا�ؤل الحيوي ،نقول� :إنّ تراثنا ي�شتمل في بنائه الع�ضوي ّ
هذا الن�سق المعنوي (الثقافة) والن�سق المادي (المدنية) والن�سق العلمي (العلم الإن�سانية والبحتة
والريا�ضية�...إلى �آخره) .وقد �أ ّدت هذه الأن�ساق مجتمعة درواً بارزاً في ت�شكيل البنية الأ�سا�سية لهذا
التراث الح�ضاري(ال�شامل) لكل مناحي الحياة الإ�سالمية �إيان ع�صور ت�ألقنا الح�ضاري ،وفي هذا
ما يجعل من العودة �إلى تراثنا �ضرورة ح�ضارية ،وعند درا�سة �إ�شكالية العودة �إلى التراث ك�ضرورة
ح�ضارية ر�أينا �أن نق�سم البحث �إلى المحاور الآتية:
المحور الأول ماهية التراث

قبل تحديد ماهية التراث ،نرى �أن ثمة مالحظة
جديرة بالذكر ،ونعني بها �أن هنالك فرق جوهري
ملمو�س بين الإ�سالم كدين ومنهج �إلهي �سرمدي،
وتراث الأمة كمعطى ح�ضاري و�إنجاز ب�شري ،وذلك
من منطلق �أن تراث �أمتنا لي�س هو الإ�سالم ،وبالتالي
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ف�إن الإ�سالم لي�س هو تراث �أمتتا بال�شكل الريا�ضي
ال�صارم كتطابق مثلثين تناظرت زواياهما ،و�إنما
يجيء التراث نتاج تفاعل بالإيجاب وال�سلب ،مع
الإ�سالم بالدرجة الأولى ،ومع عدد �آخر من المذاهب
والثقافات والأديان بدرجة �أو ب�أخرى ،فالتراث �إذن
هو ح�شد من المعطيات تتمخّ �ض عن طبيعة التجربة

العودة
�إلى
التراث
�ضرورة
ح�ضارية
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التي �أحدثتها مواقف �آبائنا و�أجدادنا في تعاملهما
مع ه��ذا الدين وم��ع حيثيات التاريخ والجغرافيا
ون�سب ّيتهما� .إن الإ�سالم عقيدة ومنهاج �صاغتهما يد
اهلل الحكيمة القديرة المريدة العالمة .ومنحتهما
ال�صفة الدائمة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان
و�أطروحتهما الموقوتة الزائلة المتغ ّيرة الن�سبية،
لكي تكون بمثابة ا�ست�شراف كامل ،م��رن ،يت�سع
بغ�ض النظر عن
لكل حالة ،ويحتوي ك� َّل تجربة ّ
موقعها في الزمان والمكان� .أما التراث فهو عطاء
موقوت ،وه��و رغ��م ت�أثيراته الدائمة الممتدة في
م�سارب الزمان والمكان .لن يبلغ حالة اال�ستمرارية
والدوام ،كما �أنه  -بو�صفه ح�صيلة لقاء واقعي بين
الإن�سان والعقيدة  -يجئ مت�أرجح ًا بين الفجاجة
والن�ضج وبين ال�صرامة والمرونة وبين النق�ص
والكمال(.)1

البحث عن بقاياه ،وتحفظ ما تجده منه ،وتحاول
�صقله وت�ط��وي��ره ،و�إظ �ه��اره ف��ي ��ص��ورة يمكنها �أن
تفاخر به �أمام باقي الأم��م ،وهي في هذا ال�صدد
ت�ستعين بكل الو�سائل المتاحة لها ،وفي مقدمة تلك
الو�سائل محاول ًة اال�ستفادة من ثقافات �أخرى ّ
تحتك
وتت�أثر بها ،وتكون مهمة هذه الأمة اختيار العنا�صر
ال�صالحة للتطوير الموجودة في الثقافات الأخرى،
و�إكمال النق�ص الموجود في ثقافتها� ،أي تراثها.
وتختلف الأم��م فيما بينها في �أ�سباب االحتكاك،
فبع�ضها ي�ضطر �إل��ى ال�ت��أث��ر ،والآخ ��ر يبحث عن
و�سائل االحتكاك بثقافات �أغنى و�أرقى من ثقافته،
لي�أخذ عنها قوتها وي�ضيفها �إلى ثقافته(.)3
المحور الثاني الت�أثيرات الح�ضارية في التراث

�إن المعامل الحيوي ال��ذي �ساعد على تفاعل
هذه الت�أثيرات الح�ضارية ،التي �ساهمت في ت�شكيل
تراثنا هو الإط��ار الجغرافي ال��ذي ه ّي�أ الفر�صة
للح�ضارة الإ�سالمية ،مما م ّكنها من الإف��ادة من
الأ�صالة والخبرات الب�شرية ال�سابقة والمعا�صرة،
وبالتالي �أ�ضفى على معطياتها المتنوعة �إمكانات
الرقي والتطور .وهذا راجع �إلى �أن الإطار الجغرافي
ّ
 الذي �شهد انبثاق هذه الح�ضارة �إلى دنيا الواقعالمح�سو�س  -كان مهد الديانات ال�سماوية وموطن
�أق ��دم ح���ض��ارات ال �ك��ون ،كما �أن��ه ملتقى الطرق
التجارية الثقافية .ولعل �أهم الت�أثيرات الأجنبية
ال�ت��ي �أ�سهمت ف��ي تكوين ال�ح���ض��ارة الإ�سالمية
المك ّونات الآتية:
 المك ّون الأول :هو ت�أثيرات هلينية �إغريقية]عرفها الم�سلمون عن طريق المدار�س الإغريقية
في �أنطاكية والإ�سكندرية وني�سابور وغيرها.

�أما عن ماهية التراث من المنظور اال�صطالحي،
ف ��إن التراث هو بمثابة الإن�ت��اج الح�ضاري ،الذي
ينحدر من خ�صائ�ص �أ ّمة من الأمم المتفاعلة مع
البيئة التي ن�ش�أت فيها بكل ما تحتوي عليه من
تجارب و�أح��داث طبعتها ب�صفة خا�صة .وبالتالي
�أ��س�ب�غ��ت عليها مالمحها ال�ث�ق��اف�ي��ة ومميزاتها
الح�ضارية ،التي م ّيزتها عن الأم��م الأخ��رى التي
لها بدورها �أنماط حياتها و�أعرافها وتقاليدها(.)2
�أو بمعنى �أدقّ ف�إن تراث �أمة ما هو ما ق ّدمه �سلفها
في مجال التفكير والثقافة ب�صفة عامة وتوارثته
الأجيال ،و�أ�ضافت �إليه ما ا�ستطاعت �أن ت�ضيف،
و�أم��ة بال ت��راث ،هي �أم��ة بال م�ستقبل ،وذل��ك ل ّأن
تراث الأمة يحفظ لها مالمحها المم ّيزة ومك ّونات
�شخ�صيتها ،ويعطيها قاعدة تبني عليها م�ستقبلها،
ف�إذا فُقدت القاعدة ا�ستحال بناء الم�ستقبل .والأمم
التي ي�ضيع تراثها عبر القرون ال ت�أ ُلوا جهد ًا في

 المك ّون الثاني :هو التراث اليهودي والن�صراني32
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الم�ستمد من التوراة والإنجيل.
 المك ّون الثالث :هو الت�أثيرات الفار�سية ،التيت�أثر بها الم�سلمون في مجال الإدارة والحكم
والفنون.
 المك ّون الرابع :النظم الرومانية وخ�صو�ص ًا فيال�شكل البيزنطي.
 المك ّون الخام�س :هو خليط من الثقافة الهنديةوال�صينية مثل الأرقام الهندية ،و�صناعة
الورق ال�صينية ،ومهما يكن من �أمر ف�إن هذه
الت�أثيرات الأجنبية ،لم تكن عوامل �أ�سا�سية في
تكوين الح�ضارة الإ�سالمية ،وذلك لأنّ الأ�سا�س
الذي قامت عليه هذه الح�ضارة المثالية ،كان
الثقافة الإ�سالمية والإدارة الإ�سالمية النابعة
من ر�أي �سليم وحما�س واعتزاز وثقة بالنف�س
وروح االبتكار والإبداع الح�ضاري( .)4ولعل في
هذا ما يحتم �ضرورة العودة �إلى التراث ،وذلك
لكي ن�ستفيد ا�ستفادة مو�ضوعية من هذا الدر�س
الح�ضاري الذي ي�شي لنا ب�أن التفاعل مع الغير
هو �ضرورة وجودية وح�ضارية في �آن واحد.
وفي هذا ال�سياق االقتبا�سي  -الت�أثر والت�أثير-
ينبغي الإ�شارة �إلى �أن الم�سلمين  -وهم في طور
ت�شكيل البنية الأ�سا�سية لح�ضارتهم  -قد عرفوا
جيد ًا ماذا ي�أخذون وماذا يتركون ،فبينما نجدهم
قد ترجموا علوم الإغريق ،وحكم الهند و�سير �أبطال
فار�س ،ف�إنهم  -في نف�س الوقت  -لم يترجموا من
�آداب جيرانهم �إال ما هو في �إطار الفكر ،ولي�س في
�إط��ار الفن والعاطفة .فهم  -مث ًال  -لم يترجموا
مالحم الإغريق وال م�سرحهم وال �شعرهم الغنائي.
وذل��ك لأن ال�شعر العربي الأ�صيل هو فنّهم الأول
الذي اعتزوا به �أ ّيما اعتزاز ،وذلك نظر ًا لمجيء
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الإ�سالم باللغة العربية ،وبالتالي فهم لم يكونوا في
ما�سة �إلى الأدب الإغريقي الذي كان �شكله
حاجة ّ
الأ�سمى م�سرحي ًا ،والعرب لم تعرف الم�سرح الذي
كان م�ضمونه في الأغلب �صراع ًا حاد ًا بين الآلهة
مع بع�ضها �أو بين الإن�سان والآلهة  -وفق ًا للت�صور
الإغريقي الوثني -والعرب ال يدخل في عقيدتها
ال�صراع مع الآلهة ،والم�سلمون ال يعرفون �إال التوحيد
الخال�ص هلل الخالق �سبحانه وتعالى } :ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ { �آل عمران� ،آية .]٢ :وعندما
�أعطى الم�سلمون �أدبهم و�شعرهم لأوروبا الناه�ضة
�أعطوها �شعر ًا عربي ًا خال�ص ًا لم ي�سهم في تطوره
وفي مراحله الأخيرة �إال قوم ا�ستظلوا بالح�ضارة
الإ�سالمية وت�أثروا بها .ولكن �أوروبا هي الأخرى -
بالرغم من انت�شار اللغة العربية �آنذاك  -فطنت �إلى
�ضوابط التبادل الح�ضاري بين الأمم ،فلم ت�أخذ من
هذا الأدب الإ�سالمي �إال بقدر ما دعت �إليه �ضرورة
ان�صهار �سكان جنوب غرب فرن�سا وجنوبي �أ�سبانيا
و�صقيلية في بوتقة الح�ضارة الإ�سالمية(.)5
�إن هذا التفاعل الح�ضاري بين الأمة الإ�سالمية
وبين ح�ضارات الأم��م الأخ��رى ،قد �أ�سهم �إ�سهام ًا
ملمو�س ًا في تطور وارتقاء بل وت�ألق التراث الإ�سالمي،
حيث تتلمذ الم�سلمون على غيرهم ،و�سرعان ما
تفهموا روح الح�ضارات الأخرى وعنا�صرها ،وبد�أوا
هم ومن ا�شتملت عليه دولتهم المترامية الأطراف
في بناء ح�ضارة روحها وجوهرها الإ�سالم ،وردا�ؤها
التح�ضر الإن�ساني .وق��د تحقق هذا
كل مظاهر
ّ
�إبان الع�صر العبا�سي 656-132ه�ـ=1258-750م]
الذي ُيع ُّد بمثابة الع�صر الذهبي للثقافة الإ�سالمية،
وخ�صو�ص ًا منذ بداياته وحتى �أوا�سط القرن الرابع
الهجري= ال�ق��رن العا�شر للميالد ،وك��ان��ت على
الحقيقة مرحلة �إب��داع ح�ضاري فريد ،احتفظت

العودة
�إلى
التراث
�ضرورة
ح�ضارية

ﮉ ﮊ ﭼ الحجرات� ،آية.]١٣ :

خاللها الح�ضارة بروح الإ�سالم كاملة ،وكذا بكثير
من ُم ُث ِل ِه العليا(.)6

وفي هذا ما لعله ي�ؤكد وبما ال يدع مجا ًال لل�شك،
ب ��أن التراث الإ�سالمي ك��ان على الحقيقة بمثابة
الإف��راز العلمي المتنوع لهذا التمازج الح�ضاري
ال�ث��ري بين الح�ضارة الإ��س�لام�ي��ة� ،إب ��ان ع�صور
ت�ألقها ،والح�ضارات ال�سابقة لها على م�سرح التاريخ
الب�شري؛ وذلك ل ّأن معطيات هذا التراث الفريد،
كانت بمثابة الأ�س�س القوية التي ُبنيت عليها ح�ضارة
عظيمة ،ت��وازن��ت فيها ج��وان��ب الحياة المختلفة
ومتطلباتها دين ًا وعلم ًا و�أدب ًا ،فالح�ضارات تعمر بقوة
ركائزها وبقدر قابليتها وقدرتها على اال�ستجابة
لتح ّديات الحياة المتغيرة ،دون �أن تفقد �شيئ ًا من
�أ�س�سها ومبادئها الأ�صيلة .وكما ي�ؤكد �شاهد التاريخ
ف ��إن �أ�س�س الح�ضارات ه��ي ف��ي الحقيقة �أ�س�س
ثابتة ،و�أ�س�س غير ثابتة .فالثابتة ،هي الأ�صول،
وغير الثابتة هي الفروع ،والفروع تعي�ش بما تعطيه
لها الجذور �أو الأ�صول ،ف�إن �أم�سكت الأ�صول عن
العطاء ذبلت الفروع ،ولكن ذبول الفروع ال يعني
ذبول �أو ف�ساد الأ�صول ،بينما ف�ساد الأ�صول يعني
بالحتم ف�ساد الفروع .وقد تف�سد الأ�صول ل�ضعف في
تركيبها وطبيعتها ،وقد تف�سد �أو بمعنى �أدق تتوقف
عن العطاء �إلى الفروع ،وذلك ب�سبب الإهمال وعدم
تعهدها من ذوي االخت�صا�ص بالرعاية الالزمة،
و�شاهد ذلك كثير في الواقع المعا�ش(.)8

و�إذا كان تراث الإغريق ُيع ُّد بحق بمثابة المنبع
الأ�سا�سي الذي �أخذ منه الم�سلمون في

مقـــاالت

�أول��ى مراحل النه�ضة الإ�سالمية وذل��ك على
الرغم مما تميز به هذا التراث من �إنكار للوحي
وتج�سيد لهيمنة العقل و�سلطان العقالنية في
المق�سم �إلى �سادة وعبيد� ،إال �أن
المجتمع الإغريقى ّ
الح�ضارة الإ�سالمية ظلت محافظة على قوام الدين
الإ�سالمي ومقوماته ،حيث نه�ض الإ�سالم المرتكز
على الوحي ،بدور المك ّون ،الرئي�سي لكل معالمها
وق�سماتها البارزة ،حتى غير الدينية منها .ولهذا
ا�ستطاعت العقالنية الم�ؤمنة في ظل الح�ضارة
الإ�سالمية� ،أن تقاوم �أي ت�أثير �-سلبي -ي�ؤدي �إلى
�شطرها �أو تلويثها ،و�ضربت �صفح ًا عن ال�صيحة
ال�شائعة لدى الإغريق ،التي مفادها «النظر لل�سادة
والتجربة للعبيد» ،مما �ساعد على بقاء القر�آن
الكريم  -كتاب الح�ضارة الأمثل وراف��ده��ا الأول
ي�ستحث جميع ملكات
ح�صن الأمان لكل الم�سلمين،
ّ
الإن�سان الم�سلم على تح�صيل العلم النافع ،هذا
ف�ض ًال عن دعوته �إلى اقتران العلم بالعمل الطيب
وال�سلوك الأمثل ،عبر �إر�ساء مبد�أ تكريم الإن�سان
وتحقيق مبد�أ الم�ساواة الإن�سانية(.)7
�أل � �ي � ��� ��س اهلل ع� � � � ّز وج�� � � � ّل ه � ��و ال� �ق���ائ���ل:

ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ ال���ص��ف� ،آيـــة-٢ :
 .]٣وقــال عــ ّز من قائل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ

المحور الثالث� :شمولية التراث الإ�سالمي:

�إن هذه المنطلقات هي التي تجعلنا ن�صل �إلى
قناعة ج��ازم��ة ،فحواها �أن معرفة �سمات الفكر
الح�ضاري في الإ��س�لام ،هي التي تبلور لنا مدى
�شمولية ال �ت��راث الإ��س�لام��ي ال��ذي �أن �ج��زه علماء
الإ� �س�لام ،بعد �أن ت�ك� ّون ال��وع��ي الحياتي عندهم

ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
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بكل القيم الح�ضارية الف ّعالة ل��دى الغير ،حيث
�أنهم لم يقبلوا من الغير� ،إال ما ات�سق مع الت�صور
الإ�سالمي للكون والحياة والإن�سان .وقد �ساعدهم
العقل الإيماني الذي ك ّونه الإ�سالم عندهم ،على
التفاعل الحيوي مع �إيجابيات الغير وترك �سلبياته
جانب ًا .وكان ذلك من منطلق �أن التقوقع على الذات
دون الأخذ عن الغير وال �سيما في الجانب المادي
من الح�ضارة (المدنية) ،هو االنتحار الح�ضاري
بعينه ،هذا ف�ض ًال عن كونه �سمة المر�ضى وفاقدي
الوعي الح�ضاري� .أما الأ�صحاء ح�ضاري ًا فهم ه�ؤالء
الذي تت�سم حياتهم بعدم االرتماء في �أح�ضان الغير
الممهلكة ،كما هو حال المت�أزمين والمت�أزمات في
واقعنا المعا�صر ،وبذلك وحده تكون العودة �إلى هذه
الروح الدينامية المتفجرة في التراث ،هي �ضرورة
ح�ضارية تح ّتمها مقت�ضيات التطور واالرتقاء و�سنن
اهلل في كونه الرحيب.
وف��ي �ضوء المنظور الن�سقي لهذه الإ�شكالية
الح�ضارية ،ن��رى �أن حقائق ال�ت��اري��خ ت��ؤك��د على
�أن الثقافة الإ�سالمية وثمارها الح�ضارية ،قد
خ�ضعت لنامو�س التفاعل الح�ضاري ال��ذي ي�ؤدي
دور ًا �أ�سا�سي ًا في تقدم ال�شعوب والأمم والح�ضارات،
وذلك عبر �إ�ضفاء طابع من ال�شمولية على مفردات
ت��راث�ه��ا ال�ح���ض��اري ،ي�ضاف �إل ��ى ذل��ك مجموعة
المثل والمبادئ العقدية والعوامل الذاتية الخا�صة
بقدرات ودوافع الأمة الإ�سالمية ،مما جعلها قادرة
على �إح��داث التغيير الح�ضاري ال�شامل �أكثر مما
�سواها من الأم��م ي�ستوي في ذلك المنحى الأمم
ال�سابقة والالحقة على ح ّد �سواء� .إن هذه القيم
الح�ضارية ال�شاملة �أبعد ما تكون عن تلك ال�صفات
القائمة على التع�صب للجن�س �أو الدين �أو البيئة
الجغرافية ،فالفكر والإبداع لم يكونا �أبد ًا قا�صرين
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على �شعب دون �شعب�،أو مكان دون مكان� ،أو زمان
دون زمان ،بحيث نقول عن جن�س معين من الب�شر
�أن��ه �أذك��ى بني الإن���س��ان� ،أو �أن ن�صف الأقدمين
ب�أنهم �أقل ذكاء وعبقرية من المعا�صرين� ،أو نم ّيز
منطقة معينة من الأر�ض ب�أنها الأ�صلح دون �سواها
الحت�ضان الفكر الإبداعي وت�شييد البناء الح�ضاري.
ولهذا ف�إن التراث الإ�سالمي وح�ضارته ال�شاملة �إذن
ظاهرة �إن�سانية فريدة لي�س فيه �شذوذ �أو خروج
ع��ن منطق ال�ت��اري��خ ،ول��م يكن ثمة ب � ّد م��ن قيامه
حين ق��ام �إال مكتمل الأ�سا�س والأرك ��ان ،ا�ستناد ًا
على المبادئ ال�شاملة للإ�سالم الحنيف ،وقد �أ ّدى
�أ�صحابه دوره��م على �أكمل وج��ه دف��ع في م�سيرة
الفكر الب�شري واالتقاء بم�ستوى حياة الإن�سان(.)9
�إن �شمولية التراث الإ�سالمي للجوانب المعنوية
والمادية ،هي التي تجعل من العودة �إليه �ضرورة
ح�ضارية؛ وذلك لأن هذا التراث ال�سامق ي�ؤكد وال
ريب على مدى �أ�صالة الموقف الح�ضاري المتف ّرد
للعقل الم�سلم من الغير .فهذا العقل الواعي بقدر ما
هو واعد لم يكن يرف�ض معطيات الغير ،ولكنه في
نف�س الوقت لم يكن يتقبلها بالكلية .فلقد كان يملك
في تركيبه الخا�ص ،ومن خالل منظوره العقدي
المتمايز ،المقايي�س الدقيقة والموازين العادلة
التي يم ّرر عبرها تلك المعطيات ،فيعرف جيد ًا
ما ي�أخذ ،ويعرف جيد ًا ما يدع� ...إنه كان يمار�س
عملية بناء الذات الح�ضارية ،م�ستفيد ًا �إلى �أق�صى
ح ّد من خبرات الآخرين ،كل الح�ضارات الب�شرية
�سواء انبثقت عن ر�ؤية دينية� ،أم عن موقف و�ضعي،
�صاغها الم�ؤمنون �أم �صنعها الكفار ،كانت تجد في
ح�ضارة الإ�سالم �صدر ًا رحب ًا(.)10
�إن هذا االنتقاء الح�ضاري ال��ذي جعل تراثنا
الح�ضاري تراث ًا �شام ًال بكل ما تعني الكلمة من

العودة
�إلى
التراث
�ضرورة
ح�ضارية

ومفكري الإ�سالم �سواء في الطب� ،أو ال�صيدلية� ،أو
الهند�سة� ،أو الريا�ضيات� ،أو الفلك� ،أو الكيمياء� ،أو
الفيزياء� ،أو المو�سيقا� ،أو التاريخ� ،أو الجغرافيا،
�أو الفل�سفة� ،أو علم النف�س� ،أو المنطق� ،أو علم
االج�ت�م��اع -ال�ع�م��ران الب�شري وف�ق� ًا لت�صور ابن
خلدون 808-732ه � �ـ=1406-1332م]� -أو الفقه
والحديث ،وفي كل ما يت�صل بالتراث الح�ضاري
الإ�سالمي.

مقـــاالت

مدلول ،لم يكن مجرد اقتبا�س ولكنه كان ه�ضم
وتمثل ،وتطعيم مر�سوم...هدفه الخروج على النا�س
ب�ألف نوع من الفاكهة والثمار ،مختلفة الأ�شكال
والطعوم ولكنها تُ�سقى بماء واحد!! �إن هذا الموقف
الح�ضاري المتب�صر المرن الموزون حقّق مردوده
الإي �ج��اب��ي ال�ف� ّع��ال لي�س على م�ستوى الح�ضارة
الإ�سالمية فح�سب ،ولكن عبر نطاق الح�ضارات
جميع ًا ،وال �سيما في العنا�صر الطيبة ال�صالحة في
هذه الح�ضارات بعبارة �أدق .وهو من خالل هذا كله
�إنما كان ي��ؤدي وظيفة لم ت�ؤدها من قبل ح�ضارة
�أخرى بهذه ال�سعة والعمق ،ونعني بها حماية التراث
الح�ضاري الب�شري وتمكينه من البقاء في مواجهة
تح ّديات ال�سقوط والن�سيان والفناء( .)11ولعل هذا
العامل الحيوي هو الذي �ساعد على جعل ال�شمولية
ملمح ًا بارز ًا من مالمح تراثنا الح�ضاري الذي �شهده
التاريخ عبر دورات الح�ضارة الإ�سالمية المتتالية،
وال �سيما �إ َّب��ان دو َرت��ي ال��روح والعقل ،قبل �سقوط
ح�ضارتنا ال �م��ر ّوع ودخولها ف��ي دورة االنحطاط
الموحدين» على ح ّد
الح�ضاري �أو «�إن�سان ما بعد
ّ
تعبير مالك ب��ن نبي [1393-1323هـ=-1905
1973م].

وهناك محاوالت ج��ا ّدة قام بها بع�ض العلماء
المعا�صرين -ومن قبلهم  -القدامى لإيجاد فهار�س
بيبلوغرافية تهتم بجمع التراث والقيم الإ�سالمية.
وال ت��زال المحاوالت ال�ج��ا ّدة تُبذل �إل��ى اليوم في
�إ��ص��دار فهار�س للمخطوطات العربية عن معهد
المخطوطات العربية في القاهرة والكويت .ويمكن
ال�ت�ع��رف ع�ل��ى بع�ض م�لام��ح ال �ت��راث الح�ضاري
الإ�سالمي ،من خالل بع�ض الفهار�س ،وفي مقدمتها
(الدليل البيبلوغرافي للقيم الثقافية العربية)(.)12
وم��ن هنا ف ��إن ال��ذي يجعل من م�س�ألة العودة
للتراث �ضرورة ح�ضارية ،وال �سيما في هذه اللحظات
التاريخية الحا�سمة التي تم ّر بها �أمتنا وتمثل نقطة
تح ّول حا�سمة ،هو �أن �أمتنا تريد االنطالق بخطى
ثابتة نحو الع�صر ،وهذا االنطالق لن يكون فعا ًال
وديناميكي ًا� ،إال في �ضوء خلفية تاريخية ت�ستم ّد
ق�سماتها البارزة من التراث الح�ضاري الإ�سالمي،
ج�سد خ�صائ�ص الأم��ة الإ�سالمية تج�سيد ًا
ال��ذي ّ
متناغم ًا مع �إرادة اهلل العليا� ،إال بع�ض الن�شاز هنا
�أو هناك ،وخ�صو�ص ًا عندما تعود الأمة �إلى �أ�صالتها
القر�آنية وذاتها الح�ضارية ،ومنابعها ال�صافية لكي
ت�ستم ّد منها كل المق ّومات الحيو ّية الم�ساعدة لها
على اال�ستمرارية في معركة البقاء.

المحور الرابع :المنجزات الح�ضارية في
التراث الإ�سالمي

ب��رزت �أه��م المنجزات الح�ضارية في التراث
الإ�سالمي ،من خالل تف ّوق الم�سلمين في المجاالت
العلمية المختلفة حتى �أنه يمكن القول ب�أن علماء
ومف ّكري الإ�سالم لم يتركوا علم ًا �أو فل�سفة �إال كتبوا
فيه و�أ�ضافوا �إليه ،هذا ف�ض ًال عن �أنهم ابتكروا
الكثير في المجاالت العلمية .ومن يطلع على كتب
البيبلوغرافيا الخا�صة بم�ؤلفات الم�سلمين يدرك
مدى تن ّوع المناحي العديدة ،التي كتب فيها علماء
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وم��ن هنا ف �� ّإن درا��س��ة وتحليل مالمح التراث
الإ�سالمي من المنظور الح�ضاري ،تُع ّد وال ريب
�إح��دى  -بل �أه��م الق�ضايا الفكرية الكبرى ،التي
تت�صل ات�صا ًال حي ًا بتكوين الأمة وهويتها المتميزة،
لأن الأم��ة هي خير �أم��ة تفطر عنها قلب التاريخ،
ف�ض ًال عن �أن تراثها يختلف عن تراث الآخرين في
�أهم �سماته الوجودية ،وي�أتي في مقدمتها ارتباطه
الوثيق بال�سماء ،وال �سيما في �أ�صوله وثوابته التي
�أ�سهمت في ت�شكيل الجانب المعنوي منه .وقد �سبق
لبع�ض العلماء والمف ّكرين �أن تناولوا معالجة هذه
الق�ضية الحيوية بروح علمية ومنهجية وفق ًا للر�ؤية
الإ�سالمية التي بلورت -وبكل المو�ضوعية -موقف
الإ�سالم كدين وح�ضارة تجاه الإن�سان خليفة اهلل
في الأر�ض .ولن ي�ستطيع الإن�سان الم�سلم �أن يمار�س
م�ه��ام ه��ذه الخالفة المن�شودة بكل اق �ت��دار� ،إال
ب�إر�ساء دعائم العدل ون�شر قيم العمران في الأر�ض،
وبالتالي ت�أ�سي�سه لح�ضارة �سامية لحمتها الإيمان
باهلل وهدفها �إعالء قيمة الإن�سان واالرتقاء به في
دنيا الكماالت الإن�سانية ،وذل��ك حتى يكون هذا
الإن�سان جدير ًا بمقت�ضيات هذه الخالفة الح�ضارية
عن اهلل في الأر�ض ،بغية ن�شر العمران الح�ضاري
في ربوعها  -كما �سبق �أن �ألمحنا  -وهذا ف�ض ًال عن
التعاون على الب ّر والتقوى ،كما جاء في قول الحق
�سبحانه وتعالى :ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ �سورة المائدة� ،آية .]٢:ولذا
ف�إنه ينبغي على الباحثين الح�ضاريين ،وهم ب�صدد
درا�سة وتحليل الأبعاد الأ�سا�سية لهذه الإ�شكالية،
�أن يعرفوا حقيقة موقف الم�سلمين المعا�صرين،
الذين يعي�شون في الهزيع الأخير من العقد الثالث
من القرن الخام�س ع�شر الهجري تجاه تراثهم
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الح�ضاري ،الذي �أفرزه العقل الم�سلم يوم �أن كان
للم�سلمين ح�ضارة با�سقة ،فاقت كل الح�ضارات
التي �سبقتها في ال��وج��ود على ظهر ه��ذا الكوكب
الأر�ضي من لدن �آدم ÷ وحتى يوم النا�س هذا.
ولعل الذي يعك�س �أبعاد هذا الموقف  -ال�سلبي
 من م�سلمي اليوم نحو تراثهم الح�ضاري ،هو مايدور حول هذا التراث وما يموج به العالم الإ�سالمي
اليوم من تيارات واتجاهات فكرية ودينية ،يهمنا
منها هنا ما يدور حول موقف االتجاهات المختلفة
من التراث الإ�سالمي ،فهي بين ٍ
مناد للأخذ به
دون �أدن��ى تغيير ،ومناد بتركه كلية ،واللجوء �إلى
�أح�ضان ح�ضارة حديثة غريبة ،وه��ذان الطرفان
المتناق�ضان في موقفيهما ال يمثالن وزن� ًا كبير ًا،
بينما االتجاهات التي تقع بينهما وتختلف فيما بينها العودة
في درجة الأخذ والترك من التراث هي التي لها �أثر
�إلى
كبير في تحديد م�ستقبل ه��ذه الأم��ة الإ�سالمية،
التراث
والحقيقة التي نريد ذكرها منذ البداية هي � ّأن
�ضرورة
الإ�سالم ق��ر�آن و�سنّة واجتهاد ،ومعطيات القر�آن
وال�سنّة ُت�ؤخذ كلها �أو تترك كلها دون تجزئة؛ لأنها ح�ضارية
تمثل الأ�صل  -العقدي الثابت  -للتراث الإ�سالمي،
�أم��ا االجتهاد فهو في الفروع التي تقبل التجزئة
واالجتهاد والتغيير والتطوير ب�شرط �أال يتناق�ض
الناتج مع الأ�صل في القر�آن وال�سنّة .وال�سبب في
�أن االجتهاد قابل للتجزئة هو �أن��ه من �صنع ب�شر
يجوز عليهم الخط�أ والن�سيان� ،أما القر�آن وال�سنّة
فم�صدرها �إلهي يتعالى عن الق�صور والخط�أ ،فال
ي�س ّوغ لب�شر �أن يتدخل فيما لم يكن له في خلقه دخل
وهذا �أمر منطقي(.)13
ويا ليت الأمر قد وقف عند هذا الح ّد ،بل �إننا
�أ�صبحنا  -كم�سلمين معا�صرين  -مجرد م�ستهلكين
لإف��رازات تراثنا الح�ضاري ،هذا ف�ض ًال عن �أننا

مقـــاالت

نعي�ش �أي�ض ًا في حالة غياب ثقافي ،فتلك الثقافة
التاريخية ال�ت��ي يظن البع�ض �أن�ه��ا ه��ي الثقافة
الإ�سالمية  -وهذا �أمر �صحيح ال جدال فيه -لي�ست
ثقافة �أنتجها العقل الم�سلم المعا�صر ،ولي�س فيها �أي
�أثر لهذا الع�صر ،و�إنما �أنتجها عقل م�سلم في ع�صور
ما�ضية ،كان لها طابع ذلك الع�صر و�آث��اره وفهمه
للكون والحياة والإن�سان والعالقات والم�شكالت
وغيرها .فم�سلم اليوم م�ستهلك لتراث �أ�سالفه دون
�أن ينتج عقله ح�ضارة �إ�سالمية معا�صرة( .)14ولهذا
ت�صبح م�س�ألة �إعادة ت�شكيل العقل الم�سلم المعا�صر،
ليكون بم�ستوى الدور الذي ُيتوخى منه �ضربة الزب
وقدر ًا محتوم ًا ،و�إال ف�إن مكاننا ذيل القافلة ،ولن
نعرف ما يجري في المقدمة ،وال ما ُيراد وال �إلى
�أي��ن ن�سير ،ول��ن تكون لنا � -أب��د ًا  -خارطة على
�صفحة هذا العالم .باخت�صار �إن ما ينا�سب حجم
ه��ذه المحاولة ،هو �أن الهيكل الح�ضاري للر�ؤية
الإ�سالمية يمكن �أن يتمثل بمثلث مت�ساوي الأ�ضالع،
محكم ال��زواي��ا� ،أو بمعادلة ذات ثالثة �أط��راف،
�أو بعمارة م�ؤلفة م��ن �أدوار ث�لاث��ة ،يقوم �أحدها
على الآخر ،ويتناظر معه بتطابق هند�سي معماري
مر�سوم :الأط��راف الثالثة ه��ذه ي ��ؤول ،من خالل
معطياتها الخا�صة وطبيعة عالقتها بالطرفين
الآخرين� ،إلى موقف ح�ضاري را�شد ،هدفه العمل
والإنجاز ولحمته الك�شف والإبداع(.)15

الإيجابية منه لأننا نعي�ش اليوم في مجتمع محاط
بظروف لم يعرفها �سلفنا ،وتواجهنا م�شكالت تتفق
�أو تختلف مع ما واجهوه في ع�صورهم الغابرة ،ف�إذا
اتفقت ا�ستطعنا القيا�س ،و�إذا اختلفت وجب علينا
االجتهاد ،وباختالف االجتهادات تتنوع طرق الحل
ويثرى التراث باالختالفات التي ال ت�صل �إلى ح ّد
التناق�ضات ،وهنا تكمن حيوية التراث الإ�سالمي
الأ�صيل المرن في �آن واحد� .أما �أن نر ّد كل �شيء
بر ّمته �إلى ما جاء في التراث �أو نبحث عن حلول
�صالحة لواقعنا المعا�صر في كتبنا القديمة ،فهذا
ف�ض ًال عن كونه �ضرب ًا من العبث فهو لم يرد على
ل�سان �أحد من ال�سلف ال�صالح .وهو �أي�ض ًا م�ضيعة
للوقت لأنه� ،أو ًال :لن ي�أتينا بح ّل كاف �شاف .وثاني ًا:
فهو ي�سيء �إلى مكانة ال�شريعة الإ�سالمية الغ ّراء-
الجانب الروحي في التراث  -كلها ف�ض ًال عن �أنه
يخالفها وي�س ّلم �سالح ًا �ضدها لمن يتر ّقب ويتل ّم�س
�إلى هدمها كل �سبيل .فالح�ضارات ال تُ�شترى وال
ُت�ؤخذ ب�أكملها عن الآخرين ،ولكنها تُبنى في �إطار
زم��ان��ي ومكاني ،وتتطور وت�ج� ّدد ح�سب معطيات
ال�ظ��روف المحيطة بها ،وق��در الجهد واالجتهاد
الذي يبذله �أبنا�ؤها(.)16
وف��ي �ضوء ه��ذا المنطلق ،ن��رى �أن ال�ع��ودة �إلى
التراث هي �ضرورة ح�ضارية ،تق ّدر بقدرها �أي بمدى
الما�سة �إلى المعطيات التراثية ،التي تنفعنا
الحاجة ّ
في وجودنا المعا�صر ،دون �أن نترك الأخذ مما يفيدنا
من المعطيات الح�ضارية للع�صر ،ومر�شدناالح�ضاري
الأمين في هذا الم�ضمار الحيوي ،هو قول الر�سول -
 -في الحديث ال�شريف�« :أنتم �أعلم ب�أمور دنياكم».
والرواية ال�صحيحة لهذا الحديث النبوي هي على
النحو الآت��ي :عن عائ�شة � -أم الم�ؤمنين -و�أن�س -
ر�ضي اهلل عنهما �-أن النبي  م ّر بقوم يلقحون

المحور الخام�س :لماذا العودة �إلى التراث
�ضرورة ح�ضارية؟!

والآن ن�أتي �إل��ى البيان التف�صيلي ،للإجابة
عن الت�سا�ؤل -الم�صيري -الذي �ص ّدرنا به البحث،
حيث لم تكن الإجابة المجتر�أة التي ق ّدمناها عبر
المدخل التمهيدي كافية .وهنا نقول ت�أتي �أهمية
ال �ع��ودة الحقة �إل��ى ال �ت��راث  -وال�سيما للجوانب
38

�آفاق الثقافة والتراث

فقال« :لو لم تفعلوا ل�صلح» .قال فخرج �شي�ص ًا� -أي
رديئ ًا -فم ّر بهم فقال«:ما لنخلكم؟ قالوا :قلت كذا
وكذا .قال�« :أنتم �أعلم ب�أمور دنياكم»� .أخرجه م�سلم،
الأحاديث.)17( ]2363-2361 :
و�إذا كانت ال�صياغة النهائية لموقفنا من التراث
وال�شهود الح�ضاري ،لم تتوفر بعد ،ف�إن هذا ال يمنع
من مناق�شة الق�ضايا المتعلقة بمدى حتمية العودة
�إلى التراث الإ�سالمي في �ضوء المالمح الرئي�سية
التي �أر�شدتنا �إليها ن�صو�ص القر�آن الكريم وال�سنّة
النبوية ال�شريفة ،وفي �إطار الخطوط البعيدة المنب ّثة
هدي
في تراث الأجداد من علماء الح�ضارة ،وعلى ْ
�شموعها التي �أ�ضاءتهما اجتهادات العديد من
مف ّكري الإ�سالم على م ّر الأع�صار .ومع هذا يبقى
ن�ساجين
�أن خيوطها الرقيقة ال تزال بحاجة �إلى ّ
مهرة في كل علم وفن ،و�إلى �أن ي�أذن اهلل بمجيئهم
يجب علينا �أن نهيء لهم النول الأمثل ،و�أن نع ّد لهم
خيوط الغزل من القطن وال�صوف والحرير!! (.)18
ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ �سورة �آل
عمران� ،آية.]٨ :
خاتمـة

في �ضوء ما تق ّدم ،يكون التراث الإ�سالمي هو
تراث ح�ضاري بكل ما تعني هذه الكلمة من داللة،
ومرجع ذلك �إلى �أنه كان على الحقيقة تراث ًا �شام ًال،
حيث ا�شتملت مفرداته التكوينية على المنا�شط
الحياتية المختلفة للم�سلمين ،وقد ارتكزت هذه
المفردات في �أغلبها على ذلك المحور الحيوي،
غ�ض ًا طري ًا من
ونعني به القر�آن الكريم ،الذي نزل ّ
تحت ينابيع العر�ش على قلب �سيدنا محمد ،
الذي عمل جاهد ًا على تكوين ح�ضارة مثالية  -كما
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�سبق �أن �ألمحنا -في كل زمان ومكان �شاء من �شاء
و�أبى من �أبى� .أما تلكم المقولة المتهافتة  -تهافت
قائليها  -التي تذهب  -ظلم ًا وعدوان ًا � -إلى �إل�صاق
�سمة التحديد وعدم ال�شمولية ،هذا ف�ض ًال عن اتهام
تراثنا بعد ا�ستلهام معطيات القر�آن الكريم وال�سنّة
ال�شريفة في تكوين البنية الأ�سا�سية لهذا التراث،
فهي مقولة ا�ست�شراقية مفعمة بالحقد اال�ست�شراقي
 �إال من رحم ربك وقليل ما هم  -تجاه المنجزالح�ضاري بعا ّمة والديني بوجه �أخ�ص .وللأ�سف
الذريع فقد ر ّدد هذه المقولة ال�ساقطة بع�ض دعاة
التغريب الح�ضاري في واقعنا الثقافي المعا�صر،
فعلى �سبيل المثال ال الح�صر ،ف�إن �أحدهم يرى �أن
«الإن�سان كان غائب ًا في التراث الإ�سالمي».
و�إذا �أراد الباحث المن�صف ،تب ّين مدى تهافت
تلك المقولة اله�شّ ة ،فما عليه �إال الر ّد المو�ضوعي
الهادئ على �صاحبها وبروح ح�ضارية عبر القول له
ولمن �صار على �شاكلته� :إذا كان الإن�سان غائب ًا فع ًال
في هذا التراث الح�ضاري ال�شامل ،فيا ترى من هو
هذا الذي �أبدع كل هذه الإفرازات المتباينة ،والتي
ال تخطئها �إال العيون الرمداء؟.
�إن الإجابة المو�ضوعية التي تتوخى بيان بع�ض ًا
من الحقيقة البلجاء ،عن مثل هذا الت�سا�ؤل الدقيق
والح�سا�س مع ًا� ،إنما تقت�ضي منّا اعتماد منهج �شامل
متكامل متوازن يعترف للإن�سان الم�سلم بمكانته
الكريمة في هذا التراث الح�ضاري ،حافظ ًا التوازن
بين ق��درات��ه المختلفة التي خُ لق بها ،فال العقل
وحده وال الحد�س وحده وال ال�شك في كل �شيء ،ال
هذا وحده وال ذاك ،بل الجميع� .إن كل هذه الأن�ساق
عملت متناغمة في نظام بديع ال يقدر عليه �سوى
خالق الإن�سان والطبيعة وملكات الإدراك والفكر
�أي ن�سق العلم النافع .كلها هي �إذن التي فجرت

العودة
�إلى
التراث
�ضرورة
ح�ضارية

تحقق التوا�صل مع ما يجب التوا�صل معه من هذا
التراث ،كما ال يمكن �أن تحقق القطيعة مع ما يجب
�إحداث القطيعة معه من ذلك التراث(.)21

ينابيع التراث الإ�سالمي ث ّرة فيا�ضة .فالعقل يثمر
العلم ،والعلم يبني الح�ضارات� -ألي�س العلم هو
مخ الح�ضارة -فالعقل � -إذن  -هو الأ�سا�س والعلم
هو القوائم ،والح�ضارة هي البناء ،و�أق��وى الأبنية
أر�ض ثابت ًة ت�ضمن ثبات الأ�سا�س
الذي ُت�ؤ ََّ�س ُ�س على � ٍ
والقوائم والبناء(.)19

مقـــاالت

وفي التحليل الأخير� ،إن الأ�سلوب الأمثل للتعامل
مع تراثنا الح�ضاري ،حتى تكون العودة �إليه ح�ضارية
فع ًال ال ق��و ًال ،هو �أال نتحدث عن ما�ضينا وتراثنا
بنرج�سية مبالغة تمنعنا من �إع��ادة بناء العالقة
الواعية ال�سليمة بهذا الما�ضي وهذا التراث ،لأن
في بع�ض هذا الحديث �أو الكتابة ثمة �أ�سر لمقوالت
جاهزة ولمفاهيم ومنهجيات فيها �سمة التح ّيز،
وهذا ي�شكل بح ّد ذاته �إبقاء الذات داخل �سياجاتها
المتعالية ويمنعها من �أن تحقق التوافق مع نف�سها
ومع الغير في �إقامة عالقة عادلة وحوارية ،يطبعها
الت�سامح واالع �ت��راف� .إن ه��ذه العالقة القد�سية
بالتراث الح�ضاري والما�ضي والأج��داد � -إن نحن
اعتمدناهما كمنهج درا�سة وتنظير لمعطيات تراثنا
 ف��إن لها �أثرها ال�سلبي على الم�ستوى التعليميواالجتماعي والتوا�صلي وال�سيا�سي ،بحث تختفي
�سمة الإب ��داع والتجديد كحالة ح�ضارية لعالقة
�سليمة مع التراث ،وبالتالي يزول الحوار المتكافئ
بين الأف��راد �أو الم�ؤ�س�سات ك�سمة توا�صلية تخ�ضع
لأفق الحياة والتوافقات ،التي تكون كح ّد �أدنى �سقف ًا
لنجاح العالقة الحوارية ،والحوار ال�سيا�سي هو �أحد
�أ�شكاله الق�صوى(.)22

وفي هذا ال�سياق اال�ستيعابي لمعطيات التراث،
يمكن القول ب�أنه غير ٍ
خاف على �أحد �أن المعارف
التراثية لي�ست �سواء في قيمتها«العلمية» وفي قدرتها
على الت�أثير في البنيان المعرفي للع�صر الذي نعي�شه
ولم�ستقبل هذا الع�صر� ،أي في توا�صلها مع الع�صور
وديمومة فعاليتها في المكان والزمان ،كما ال يخفى
على �أحد �أنه بالن�سبة �إلى الم�سلمين بالذات ف�إن هناك
�سلم ًا للأولويات يجعل هذا الجانب من المعطيات
التراثية �ضروري ًا ال يمكن تجاوزه بحال من الأحوال،
ويت�ساهل مع جوانب �أخرى �أخذ ًا ورف�ض ًا وجوانب ثالثة
يبدو �أن رف�ضها �أو �إهمالها في الأقل ،يمكن �أن يكون
�ضروري ًا .ف ��إذا ما و�ضعنا هذا في الح�سبان ،ف�إنه
�سيوفر علينا الكثير من الطاقات لأنه �س ُي�س ِقط ابتدا َء
ما يمكن ت�سميته خط�أ بحرمة التراث �أو قد�سيته،
الأم��ر ال��ذي يفر�ض تقبله في �إط��اره العام بجميع
مفرداته ،ومن ّثم يفر�ض تمحي�صه وف��رزه بالكلية
و�صو ًال �إلى ّ
فك االرتباط بين عنا�صره الأ�صلية ذات
الجذور الإ�سالمية ،وتلك التي �أُ ِ
قحمت عليها من
م�صادر خارجية(.)20

�إن هذا كله يدفعنا �إلى الت�أكيد مرة �أخرى ،على
مدى �ضرورة العودة �إلى التراث  -ال�سيما ونحن نعي�ش
في ع�صر (الق�صعة الح�ضارية)  -وذلك من خالل
منظار الإ�سالم والإ��س�لام وح��ده .ول��ذا ينبغي على
الباحثين القيام بعملية فرز دقيق لمحتويات ومعطيات
هذا التراث ،ومن ثم قبول ما يتالءم منها مع الإيقاع
الح�ضاري للع�صر  -ع�صر الطفرات الح�ضارية -ال
�سيما في �إطار المتغيرات ،دون الم�سا�س بروح الدين

�إن �إعادة درا�سة وفهم تراثنا الإ�سالمي ال�شامخ
وقراءته قراءة نقدية تحليلية معرفية تخرجنا من
الدوائر الثالث ال�سائدة ،التي تحكم �أ�ساليب تعاملنا
مع تراثنا -في الوقت الراهن �-إنهما دائرة الرف�ض
المطلق له ،ودائرة القبول المطلق ودائرة االنتقاء
الالمنهجي .فهذه الدوائر الثالث ال يمكن لها �أن
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الإ�سالمي ،الذي جاء ّ
لفك �أ�سر العقل الب�شري من من العربي الم�سلم المعا�صر� ،أن ي�أخذ بالأ�سباب
�أ�صفاد الجاهلية ،وذلك حتى يت�سنى له التحليق في التي ت�ساعده على اال�ستيعاب المو�ضوعي للمعطيات
�سماء العلم والمعرفة� ،أما ال�سلبيات التي ُوجدت في الح�ضارية للع�صر ،وذلك حتى يت�سنى له الدخول في
ما�سة دورة ح�ضارية جديدة عنوانها « نحو ح�ضارة �إ�سالمية
بع�ض جوانب هذا التراث ،فلي�س ثمة حاجة ّ
للعودة �إليها -ال الآن وال م�ستقب ًال � -أما الإيجابيات ،معا�صرة» ،ولن يتحقق له مثل هذا الهدف المن�شود
وهي كثيرة ف�إن العودة �إليها كما قلنا  -و�أكدنا  -هي �إال بعد �أن يعمل جاهد ًا على االنعتاق من ربقة الدورة
�ضرورة ح�ضارية وحاجة وجودية .ولذا ف�إن المطلوب الثقافية ،التي يم ّر بها الآن ،فهل هو فاعل؟!
٭٭٭
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ملحوظات على ديوان
حجة الإ�سالم الإمام
�أبي حامد الغزالي ( ت505هـ )
د .عبد الرازق حويزي

كفر الزيات  -م�صر

مقـــاالت

يعرف جمهور عري�ض من المثقفين الإمام «�أبي حامد الغزالي ت 505هـ» من خالل م�ؤلفاته
القيمة ذات التنوع الثقافي والعمق الفكري ،فقد ترك هذا الإمام ترا ًثا معرف ًّيا ،جاله الدكتور
عبدالرحمن بدوي «في كتابه القيم المو�سوم بـ «م�ؤلفات الغزالي» ،ن ُد َر �أن َ
يترك هذا النتا َج
عدد من العلماء ،ولقد تنوعت معارف هذا الإمام ،وتباينت نتاجاته الت�أليفية ،و�آية ذلك تجاوزه
ميدان العلوم الإ�سالمية �إلى الإبداع ال�شعري ،فقد روت بع�ض الم�صادر المتباينة بع�ض �أ�شعاره،
تبد ُد هذا ال�شعر
التي لم ت�صل �إلينا في ديوان ،وع َّز على بع�ض الغيورين على تراث هذه الأمة ُّ
في هذه الم�صادر دون �أن يحفه ديوان م�ستقل ،فبادر بع�ضهم �إلى لم �شعثه ،وتن�ضيده في ديوان
يكون في �أيدي الدار�سين لينهلوا منه ما يريدون ،ومن ثم يظهر تبريز «�أبي حامد الغزالي» في
جانب الإبداع ال�شعري �إلى جانب تبريزه في مختلف العلوم الإن�سانية الأخرى.
1421هـ 2000م.

وكاتب هذه ال�سطور لي�س بحاجة �إلى الترجمة
لهذا العالم الجهبذ و�إب���راز مكانته بين علماء
الإ�سالم ،وح�سبه في ذلك الم�ؤلفات العديدة التي
و�ضعها الباحثون ح��ول التعريف بحجة الإ�سالم
الإمام «الغزالي» ،وعطائه الفكري و�آرائه.

ووقع الديوان في �سبع �صفحات ومائتي �صفحة،
منها ثمان وثالثون �صفحة� ،أفردها المحقق للتعريف
«بالغزالي» وتراثه� ،أما الفهار�س فقد احتلت من �ص
� - 180إل��ى �آخ��ر ال��دي��وان ،واح�ت��وى ال��دي��وان على
( )25ما بين ق�صيدة ومقطعة ونتفة �شعرية� ،ضمت
( )551بيتًا تقري ًبا ،وقد تناول الباحث هذا الديوان
بالقراءة ،فبدت له بع�ض الأمور التي ر�أى �ضرورة
التنبيه عليها حتى ال ي�ؤدي وجودها في الديوان �إلى

ومن الباحثين الذين اعتنوا بالجانب ال�شعري
عند «�أبي حامد الغزالي» الأ�ستاذ الفا�ضل «محمد
عبد الرحيم» ،حيث تحمل م�شكو ًرا �أع�ب��اء جمع
ديوانه وتحقيقه ،ون�شرته دار قتيبة بدم�شق ،عام
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زعزعة ثقة القارئ فيه.
�صفحا عن
والحقيقة �أن الباحث �سي�ضرب
ً
اال� �س �ت��دراك على ه��ذا ال��دي��وان ل�سبب �سيذكره
بعد ،و�سيقت�صر هنا على �سرد بع�ض ما ع� َّ�ن له
من ملحوظات ،و�سي�سجل ملحوظاته في عدد من
النقاط ،هي:
 -1لم َي ُحزِ الأ�ستاذ «محمد عبد الرحيم» في
اهتمامه بجمع �شعر «الغزالي» وتحقيقه ف�ضل
ال�سبق والريادة ،فثمة محاولة �سابقة ن�شرت
قبل ن�شرته بزمن غير ق�صير ،لم ي�شر �إليها
 ربما لأنه لم يعلم بها ولم يقف عليها -ففي �ص  121من كتاب «ن�شر ال�شعر وتحقيقه
في العراق حتى نهاية القرن ال�سابع الهجري»
�إف�صاح عن �أن الأ�ستاذ «جميل �إبراهيم حبيب»
نه�ض بجمع �شعر «الغزالي» ،وقدم له ،ون�شره في
بغداد عام 1985م في � 96صفحة تحت عنوان:
«الدرر الغوالي من �أ�شعار الإمام الغزالي»،
و�ضمت محاولة الأ�ستاذ «جميل» ( )538بيتًا،
وانظر و�صفًا لهذه الن�شرة وبع�ض الم�ؤلفات التي
و�ضعت عن الغزالي في كتاب «المكتبة ال�شعرية
في الع�صر العبا�سي» �ص  ،250ولم يتمكن كاتب
هذه ال�سطور من االطالع على ن�شرة الأ�ستاذ
«جميل �إبراهيم حبيب» حتى هذه اللحظة ،ومن
ثم زهد في اال�ستدراك على الديوان� ،إذ ربما
يكون ما �سي�ستدركه عليه هنا مثبتًا في طبعة د.
«جميل» ،وعليه فال ثمة فائدة من اال�ستدراك،
ٍ
حينئذ.
وال معنى له
 -2در�س الدكتور الفا�ضل «زكي نجيب محمود»
الق�صيدة التائية للإمام الغزالي في الكتاب
المو�سوم بـ «�أبو حامد الغزالي في الذكرى
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المئوية التا�سعة لميالده (مهرجان الغزالي
في دم�شق  31 - 27مار�س 1961م) ال�صادر
عن المجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب -
القاهرة  -عام 1962م ،ولم �أُ�شر �إلى ذلك
للإف�صاح عن هذه الدرا�سة ،و�إنما �أ�شرت �إليه
ليقول� :إن الدكتور «زكي نجيب محمود» �شكك
في ن�سبة هذه الق�صيدة �إلى الغزالي ،وتجاوز
ت�شككه هذه الق�صيدة �إلى ق�صيدة �أخرى ،هي
الق�صيدة الهائية ،ف�إذا ُعرف �أن التائية تقع في
(� )366ستة و�ستين وثالثمائة بيت ،و�أن الهائية
تقع في (� )64أربعة و�ستين بيتًا من جملة ما
جمعه الأ�ستاذ «محمد عبد الرحيم « للغزالي في
ديوانه ،وهي( )551بيتًا تقري ًبا� ،إذا ُعرِ َف ذلك
ات�ضح �أن ما يخل�ص ن�سبته «للغزالي» في محاولة ملحوظات
الأ�ستاذ الفا�ضل «محمد عبد الرحيم» يمثل على ديوان
حجة
ح�صيلة ي�سيرة ،قال د« .زكي نجيب محمود» في الإ�سالم
�ص« :259ومن هذا القبيل ق�صيدتان تن�سبان
الإمام
�أبي حامد
�إلى الإمام الغزالي� ،إحداهما هائية ومطلعها:
م������ا ب ُ
����������ال ن����ف���������س ُت�����ط�����ي����� ُل � َ����ش����كْ����واه����ا
��������������و َرى وه�������ي َت����� ْر َت�����ج�����ي هَ
الل
�إل���������ى ال َ
وعدد �أبياتها �أربعة و�ستون بيتًا ،والأخرى تائية
هي التي �أتناولها الآن بالعر�ض والتحليل ،ومطلعها:
ب����ن����ور ت���ج���ل���ى وج�����ه ق���د����س���ك ده�����ش��ت��ي
وف���ي���ك ع���ل���ى �أن ال خ���ف���ا ب����ك ح��ي��رت��ي
وعدد �أبياتها �ستة و�ستون وثالثمائة بيت ،وقد
تكون ن�سبة الق�صيدتين � -أو �إحداهما � -إلى الإمام
ال�غ��زال��ي مو�ضع �شك ،برغم الخاتمة التي علق
بها النا�شر على الق�صيدتين ،وه��و محيي الدين
�صبري الكردي� ،إذ يقول في تلك الخاتمة« :طبعنا
هاتين الق�صيدتين (التائية والهائية) على ن�سخة

الغزالي
(ت505هـ)

وهو له في ديوانه  270/1بال�شرح المن�سوب للعكبري
خط�أ ،وديوانه  202/3بال�شرح المن�سوب للمعري
َو ْه ًما ،ودي��وان��ه 262/2تحقيق عبد الوهاب عزام
بهذه الرواية ال�صحيحة:
وح����ي���� ٌد ِم������نَ ال�����خُ َّ
��ل��ا ِن ف����ي ُك������ ِّل َب����ل���� َد ٍة

مخطوطة �صحيحة م��ؤرخ��ة بتاريخ خام�س ع�شر
ربيع الآخ��ر  882هـ هجرية� - »..أق��ول� :إن ن�سبة
الق�صيدتين � -أو �إحداهما �إلى الإمام الغزالي قد
تكون مو�ضع �شك».
 - 3ما يلزم حذفه مما خل�صت ن�سبته للغزالي
في ديوانه:

���ل���وب َق����� َّل ال�� ُم�����س ِ
�إِذا َع ُ
��اع�� ُد
���ظ��� َم ال��� َم���ط ُ

مقـــاالت

وا�ستكما ًال لما ذك��ره د« .زك��ي نجيب محمود»
من ال�شك في ن�سبة الق�صيدتين الم�شار �إليهما �آنفًا
�أحاول في ال�سطور المتوا�ضعة التالية الإف�صاح َع َّما
و�ضعه المحقق في ديوان «الغزالي» من �أ�شعار على
�أنها خال�صة الن�سبة �إليه ،وهي في حقيقة الأمر
لي�ست له ،و�إذا كانت هذه الأ�شعار قد وردت في
بع�ض م�ؤلفات «الغزالي» على ما يت�ضح من تخريج
المحقق لها ،ف�إن «الغزالي» قد �أوردها في م�ؤلفاته
على �سبيل التمثيل ولي�س �أكثر من ذل��ك� ،إذ لم
ين�سبها لنف�سه وال لغيره ،وقد تبين بعد البحث �أن
هذه الأ�شعار ل�شعراء �آخرين ،لذا ينبغي �إ�سقاطها
من ديوان «الغزالي» ،وعدم االعتداد بها في درا�سته،
�إذا �أريد لدرا�سة هذا الديوان �أن ت�ؤ�س�س على نهج
�سديد ،و�أ�سا�س �سليم ،وهذه الأ�شعار هي:

ورواي �ت��ه ف��ي ال���ش��رح المن�سوب للمعري هي:
«وحيدا»
ً
()2
المقطعة رقم (� ،)7ص  ،135وهي:
من الب�سيط]
ُ -1
اح ِة ال َ��وا ِدي
انظ ْر �إل��ى نَا َق ِتي في َ�س َ
����ح ِ
����ت َم��� َّي���ا ِد
����ش���دي���د ٌة ب���ال���� ُّ���س��� َرى م���ن َت ْ
� -2إذا ا�ش َتك َْت من َك ِ
الل ال َبينِ �أو َع َدها
ُرو ُح ال����قُ����دو ِم َف��� َت ْ���ح��� َي���ا ِع��� ْن��� َد ِم���ي��� َع���ا ِدي
َ -3ل��� َه���ا ِب َ���و ْج���هِ���ك ن����و ٌر َت��� ْ��س�� َت ِ
�����ض��ي ُء به
������وا ِل َ
������ك ِم�����ن � ْأع����قَ����ا ِب����ه����ا َح�����ادي
وف�����ي َن َ
الرواية )3(:ورد البيت الثالث في المده�ش برواية:
«نور ت�ستدل ...ومن نوالك».

()1

التعقيب� :أدرج المحقق هذه الأبيات في ديوان
الغزالي على �أنها خال�صة الن�سبة �إليه ،والأمر لي�س
من�سوب لإدري�س بن
كذلك ،فالبيت الأخير منها
ٌ
�سليمان بن يحيى بن �أبي حف�صة الأرموي ،قاله في
�إ�سحاق بن �إبراهيم الم�صعبي في الوافي بالوفيات
 ،315/8وانظر ما به من م�صادر ،وم��ا بها من
رواي��ات ،وه��و بال ن�سبة في المده�ش  ،455ومعه
بيت �آخر ،والمقطعة كما وردت في الوافي بالوفيات
هي:

البيت المدرج تحت رقم (� )6ص  ،134وهو:
من الطويل]
م����زي���� ٌد ع�����نَ ال�����خُ ّ
��ل��ا ِن ف����ي ُك������ ِّل َب����ل���� َد ٍة
���ل���وب َق����� َّل ال�� ُم�����س ِ
�إِذا َع ُ
��اع ِ��د
���ظ��� َم ال��� َم���ط ُ
التعقيب :هكذا �أورد المحقق هذا البيت بهذا
التحريف وه��ذا ال�ضبط ،وه��ذه الن�سبة المجافية
لل�صواب ،وال�صواب �أن البيت لي�س «لأب��ي حامد
الغزالي» ،فهو مما يتمثل به من م�شهور �شعر المتنبي،
44
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 -1ل���م���ا �أ َت������ ْت َ
������ك وق������ ْد َك���� َّّل����ت م���ن���ازع��� ًة
دان�������ى ال���ر����ض���ا ب���ي���ن �أي����دي����ه����ا ب����إق���ي���اد
 -2ل��ه��ا �أم����ا َم����ك نُ������و ٌر َت���� ْ���س��� َت�������ض���ي ُء به
وم����ن َر َج�����ا ِئ َ
�����ك ف���ي �أَ ْع���� َق����اب���� َه����ا َح�����ا ِدي
 -3ل��ه��ا �أح���ادي���ث م��ن ِذ ْك������ َراك تَ�شْ َغ ُلها
ع�����ن ال�������رت�������و ِع وت���ل���ه���ي���ه���ا ع�����ن ال��������زا ِد
وف��ي ذي��ل ال�م��ر�آة  42/3ق��ال اليونيني� :إنهما
لإ�سماعيل بن �إبراهيم بن �أبي الب�شر �شاكر �أو لغيره
بالرواية التالية:
م��ا ل��ي �أرى ناقتي ف��ي � َ��س�� ْر َح�� ِة ال َ����وا ِدي
ت�����ش��كُ��و ال���كَ�ل�ا َل وال َي ْ���ح��� ُدو ل��ه��ا َح���ادي
�����ت م���ن َك ِ
��ل��ال ال��� َّ��س��ي�� ِر �أَ ْذ َك����� َره�����ا
�إذا ون ْ
ع��� ْه��� ُد ال����قُ���� ُدو ِم َف��ت ْ��ح�� َي��ا ِع���ن��� َد ِم��ي�� َع��ادي
()3
البيت المدرج تحت رقم (� )8ص  ،136وهو:
من الب�سيط]
���ب ا َّل������ذي ال ����ش���ي َء ُي���قْ��� ِن��� ُع��� ُه
�إ َّن ال���م���ح َّ
�أ ْو ي�����س��ت��ق�� َّر وم������نْ ي����ه����واه ب����ه ال�������� َّدا ُر
التعقيب� :أدرج المحقق هذا البيت في ديوان
الغزالي على �أنه لهِ .ومث ُل هذا ال�شعر ُي�ستبع ُد �أن
يقوله الغزالي ،فهو ِم َّما تمثل ب��ه ،ولي�س له على
الإطالق ،فهو المر�أة كتبته �إلى فتى من بني عجل
في زهر الأكم  ،145/1وهو بال ن�سبة في الزهرة
 ،288 - 287/1وتزيين الأ�سواق  ،293/2وها هو
ذا �سياق الق�صة التي ا�شتملت على هذا البيت في
�شديدا على
كتاب زهر الأكم« :وكان ب�ش ُر بن
َ
مروان ً
الع�صاة ،وكان �إذا ظفر بالعا�صي �أقامه على كر�سي،
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و�س َّمر كفيه بالم�سامير في الحائط ،ثم نزع الكر�سي
من تحته ،فيبقى معلقًا ي�ضطرب حتى يموت ،وكان
فتى من بني عجل مع ال ُم َه َّلب ابن (�أبي) �صفرة في
عم له ،فكتبت
حروب الأزارقة ،وكان عا�شقًا البنة ٍّ
�إليه ت�ستزيره ،فكتب �إليها:
ل������وال َم����خَ ����اف���� ُة ِب����� ْ����ش���� ٍر �أ ْو ُع����قُ����و َب���� ِت���� ِه
َّ�����ي ِم�������س���م���ا ُر
و �أ َّن ُي����� َ����ش���� َّد َع�����لَ�����ى ك�����ف َّ
�إذا ل���� َع َّ
����ط���� ْل����تُ َث�����غ�����ري ث������� َّم ُز ْر ُت������ك������م
����ب �إذا م�����ا ا�����ش����ت����ا َق َز َّوا ُر
�إ َّن ال����م����ح َّ
فكتبت �إليه:
العقاب ولو
المحب الذي يخ�شى
لي�س
َ
ُّ
�����ت ُع����ق����وب���� ُت����ه ف�����ي �إل������� ِف������� ِه ال����� َّن�����ا ُر
ك�����ان ْ

ملحوظات
على ديوان
ب����ل ال���م���ح ُّ���ب ال������ذي ال � َ����ش����ي َء ي��ن��فَ�� ُع��ه
حجة
�����وى ب����ه ال�������� َّدا ُر الإ�سالم
�أو ت�����س��ت��ق�� َّر وم�����ن َي�����ه َ
الإمام
فلما قر�أ كتابها عطل ثغره وجاءها ،وهو يقول� :أبي حامد
الغزالي
�أ���س��ت��غ�� ِف�� ُر َ
اهلل �إذ �أخ َ
�����ش��ى الأم���ي���ر ول��م
(ت505هـ)

�أخ َ
�������ش ال�����ذي �أ َن������ا ِم���ن���ه غَ���ي���ر ُم�� ْن��ت�����ص�� ِر

����ح����م����ي ف���ل��� ُي��� َع��� ِّذب���ه
ف�����������ش������أنُ ب���������ش����رٍ ب����لَ ْ
�أو ي����ع����فُ ع����ف َ����و �أم����ي����ر خ���ي���ر ُم���ق���ت ِ���د ِر
ف���م���ا �أب�����ال�����ي �إذا � ْأم���������س����ي ِ
����ت َرا� ِ����ض���� َي���� ًة
يا ِه ْن ُد ما ني َل من �شَ عري ومن َب�شري!
فلم يلبث � َّأن ُو ِ�شي به �إلى ب�شر ٍ ،ف�أُتي به ،فقال :يا
فا�سق ،عطلت ثغرك ،هلم (بـ)ـالكر�سي! فقال� :أعز
اهلل الأمير! � َّإن لي عذ ًرا! فقال :وما عذرك؟ ف�أن�شده
الأبياتَ ،ف� َرقَّ له ،وكتب �إلى المهلب � َّأن ُي َث ِّبتَه في
�أ�صحابه» .وانظر الق�صة وال�شعر في كتاب الزهرة،
و�أمالي القالي  30/2مع بع�ض االختالف الي�سير،

لمهيار الديلمي (ت428ه �ـ) في ديوانه - 222/2
 ،223من ق�صيدة في ( )67بيتًا ،مطلعها
َد ُع������وه������ا ت�������� ِر ْد ب���ع���د ِخ���م ٍ
�������س � ُ���ش���رو َع���ا

وال �شك �أن روايتها في هذين الم�صدرين تنفي
ن�سبة ال�شعر �إلى «الغزالي»� ،إذ �إن م�ؤلف الم�صدر
الأول ،هو «ابن داود الأ�صفهاني ت 296هـ» ،وم�ؤلف
الم�صدر الثاني هو �أب��و علي القالي متوفى عام
(356ه� �ـ) ،ووا�ضح �أن وف��اة هذين العالمين قبل
مولد «الغزالي» الم�ؤرخ في ديوانه بعام (450هـ).

وراخ���������������وا ع��ل��ائ�����قَ�����ه�����ا وال����� ُّن������ ُ�����س�����و َع�����ا
()5
المقطعة رقم (� )13ص  ،146وهي:
من الب�سيط]
� -1أ���س��ع��د ِب�� َب ِ
��ال َف��ت ً��ى ُي ْم ِ�سي َع��لَ��ى ِث�� َق�� ٍة
�أ َّن ا َّل��������ذي خَ �����لَ����� َق ا َلأ ْرزَا َق َي�����ر ُز ُق����� ُه
َ -2ف��ال�� ِع��ر� ُ��ض ِم��ن�� ُه َم��� ُ��ص ٌُ
��ون ال ُي�� َد ِّن��� ُ��س�� ُه

()4
المقطعة رقم (� )11ص  ،141 - 140وهي:
من المتقارب]
� -1أ������س�����كّ�����ا َن َرا َم����������� َة َه ْ
������رى
�������ل م����ن ِق ً
َف�����قَ����� ْد َد َف��������� َع ال���� َّل����ي���� ُل � َ���ض���ي���فً���ا َق���نُ���و َع���ا

�����س ُي��خ��ل��قُ�� ُه
َوال َ
�����وج����� ُه ِم���ن��� ُه َج���دي��� ٌد َل��ي َ
اح ِت َها
ب�س َ
� -3إن ال�� َق�� َن��ا َع�� َة َم���نْ َي ْ��ح�� ُل ْ��ل َ

َ -2ك�����فَ�����اه م����ن ال�����������زَّا ِد �أنْ َت����م���� َه���� ُدوا

مقـــاالت

َل������������ه ن���������ظ��������� ًرا وك�����ل�����ا ًم�����������ا و������س�����ي����� َع�����ا

ل����� ْم َي���� ْل���� َق ف����ي َد ْه���������� ِر ِه ���ش��ي�� ًئ��ا ُي�������ؤَ ِّر ُق������ ُه

 -3ث����م ٌ����ل ن���������ش����ا َوى ب����ك����� ِ
أ�����س ال����� َغ����� َرام
ف��������ك ٌّ
ُ��������ل غَ�������������دا لأَخ����������ي���������� ِه َر� ِ�����ض�����ي����� َع�����ا

الرواية )1( :ورد البيت الأول في ديوان العطوي،
واالزدهار برواية:
�أَر ِف��������ه ِب��� َع���ي ِ
�������ش َف���ت���ى َي���غ���دو َع���ل���ى ِث��قَ��ة
�إِ َّن ا َّل��������ذي َق����� َّ����س���� َم الأَرزا َق َي�����ر ُز ُق����� ُه

الرواية )2( :ورد البيت الثاني في ديوان مهيار
الديلمي برواية »:وحدي ًثا».
( )3وورد البيت الثالث في الديوان ذاته برواية:
«ح َملن ن�شا َوى ....كل» ،وهي الرواية ال�صحيحة،
َ
لأن البيت كما ورد في ديوان الغزالي ،وكما �أوردته
التزاما ب�إيراد روايته م�ضطرب ،و ُكتب في ديوان
ً
الغزالي غير مدور ،وال�صواب �أنه مدور على ما ورد
في ديوان مهيار.

( )2وورد البيت الثاني في االزدهار برواية« :ما
يدن�سه».
( )3وورد ال�ب�ي��ت ال�ث��ال��ث ف��ي يتيمة ال��ده��ر
والم�ستطرف برواية« :لم يلق في ظلها ه ًّما ي�ؤرقه»،
وورد في بهجة المجال�س ،والم�ستطرف برواية:
«ه ًّما ي�ؤرقه».

التعقيب� :أثبت المحقق هذه المقطعة في ديوان
الإمام الغزالي،على �أنها من نظمه ،وخرجها على
ر�سالة الطير ،وهي من ت�أليف الغزالي ،والحقيقة
�أن المقطعة لي�ست من نظمه ،بل هي مما تمثل به
من �شعر غيره ،لذا يلزم �إ�سقاطها من ديوانه ،فهي

التعقيب� :أدرج المحقق هذه المقطعة في ديوان
الإم��ام الغزالي على �أنها له ،وخ َّرجها على كتاب
الغزالي من ت�أليف �أحمد ال�شربا�صي ،وواقع الأمر
�أن هذا مرجع حديث �ألفه �أ�ستاذ معا�صر ،لذا ال
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ي�صح تخريج الن�صو�ص التراثية عليه ،وعلى العموم
فالمقطعة لي�ست للإمام الغزالي ،فيلزم حذفها
من ديوانه لأن البيتين  2 ،1منها للعطوي المتوفى
عام (250ه�ـ) في (� )4أبيات في ديوانه المن�شور
ف��ي مجلة ال �م��ورد م��ج - 1ع��� -1ص  ،84وانظـر
ما به من م�صادر ،وزد عليه التذكرة الحمدونية
 ،86/8واالزده��ار لل�سيوطي  ،89وانظر ما به من
م�صادر ،والبيت الأول منها له في ال��در الفريد
 ،109/2والبيت الثالث منها له في بهجة المجال�س
ق/2مج� /3ص  ،309وهو بال ن�سبة في الم�ستطرف
 ،231/1وهو لأبي بطال في يتيمة الدهر ،61/2
والبيتان الآخ��ران المذكوران في دي��وان العطوي
هما:
َج��� َم���ع���تَ م�����ا ًال َف���فَ��� ِّك��� ْر َه����ل َج��� َم���ع���تَ َل��� ُه
ي�����ا ج ِ
������ام������ َع ال�����م�����ال �أَ ّي��������ا ًم��������ا ُت����فَ���� ِّر ُق����ه
ال������م ُ
������ال ِع������ن������ َد َك َم������خ������زونٌ ِل������وا ِر ِث������ه
����ال م����ا ُل َ
م����ا ال����م ُ
����ك �إِ َّال ح���ي���نَ ُت��ن�� ِف��قُ��ه
()6
النتفة رقم (� ،)14ص  148 - 147وهي:
من الب�سيط]
 -1ميلوا �إِل��ى ال���دا ِر ِم��ن َليلَى ن َُح ِّييها
َن���� َع���� ْمَ ،و َن�������س َ����أ ُل��� ُه���م َع����ن َب��ع��� ِ��ض �أَه��ل��ي�� َه��ا
ال�سال َم َة ِم��ن � ُ��س�� ْع�� َدى َو َج��ا َر ِت�� َه��ا
� -2إن َّ
�����ح����� َّل َع�����لَ�����ى َح ٍ
�����وا ِدي����� َه�����ا
���������ال ب َ
�أن ال َت ُ
الرواية )1(:ورد البيت الأول في ديوان البحتري
برواية« :ميلوا �إلى ...ون�س�ألها».
( )2ورد البيت الثاني في �أعيان الع�صر و�أعوان
الن�صر برواية« :من ليلى�...أن ال تمر ٍ
بواد من».
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التعقيب� :أدرج المحقق الفا�ضل هذه النتفة
في ديوان الإمام الغزالي ،وخرجها على ر�سالة
أي�ضا ،والحقيقة �أنها لي�ست للغزالي،
الطير � ً
فيلزم �إخراجها من ديوانه� ،إذ البيت الأول منها
للبحتري ،ورد في مطلع ق�صيدة ،وردت في
ديوانه  ،2414/4والثاني لركن الدين البرجي
في �أعيان الع�صر و�أعوان الن�صر .71/2
()7
المقطعة رقم (� )17ص  ،155 - 154وهي:
من الطويل]
���ك � ِ��س�� ٌّر َط����ا َل َع�� ْن َ
َ -1ب���� َدا َل َ
��ك اك�� ِت�� َت��ا ُم�� ُه
وال َح � َ����ص���� َب����ا ٌح ُك����� ْن�����تَ �أَ ْن�����������تَ َظ��ل�ا ُم���� ُه

ملحوظات
على ديوان
��اب ال َقلْبِ َع��نْ ِ�س ِّر غَي ِب ِه
 -2ف���أن��تَ ِح َ��ج ُ
حجة
ِ
َ
َو َل
����������والك ل����م ُي���ط��� َب��� ْع ع��ل��ي��ك خ���ت���ا ُم��� ُه الإ�سالم
الإمام
 -3ف����إن ِغ��� ْب���تَ َع��� ْن��� ُه َح��� َّل ف��ي�� ِه َوط�� َّن�� َب ْ��ت
�أبي حامد
َع����لَ����ى ال���� َك����� ْ����ش ِ
����ف ال���� َم����� ُ����ص ِ
����ون ِخ���ي���ا ُم��� ُه الغزالي
(ت505هـ)
 -4وج��������اء ح ِ����دي����ثٌ ال ي����م ُّ����ل ����س���م���اع��� ُه

ُ َ َ َ ُ
ََ َ َ
����ي �إل������ي������ َن������ا َن��������ث�������� ُر ُه َو ِن َ
�������ظ�������ا ُم������� ُه
�����ش����ه ٌّ

الرواية )1(:ورد البيت الأول في خريدة الق�صر
برواية« :كان َ
منك ظالمه».
( )2وورد البيت الثاني في الم�صدر نف�سه برواية:
«عليه ختامه».
( )3وورد البيت الثالث في الم�صدر نف�سه برواية:
«و�إن غبت ....على َم ِنكب الك�شف» ،وهي الرواية
ال�صحيحة لأن البيت كما ورد في الديوان
مك�سور.
التعقيب :يلزم �إ�سقاط هذه المقطعة من ديوان

وروايتها في هذا الم�صدر تقطع بعدم خلو�ص ن�سبتها
�إلى الغزالي ،فمعروف �أن م�ؤلف هذا الم�صدر متوفى
عام (463ه �ـ)� ،أما الغزالي فمولود عام (450ه�ـ)
وهذا بال �شك ي�ضائل من خلو�ص ن�سبة المقطعة �إليه،
وهي له في المحا�ضرات في اللغة والأدب لليو�سي
 ،354وفيه وفي بهجة المجال�س« :قالوا وكان نق�ش
خاتمه :وم��ا وجدنا لأكثرهم من عهد و�إن وجدنا
�أكثرهم لفا�سقين».

ال�غ��زال��ي ك��ذل��ك ،لأن�ه��ا لي�ست ل��ه ،فهي للقا�ضي
المرت�ضى �أب��ي محمد عبد اهلل ب��ن القا�سم بن
المظفر بن علي ال�شهرزوري في خريدة الق�صر
(ق�سم �شعراء ال�شام) .309 /2
()8
المقطعة رقم (� ،)18ص ،157 - 156وهي من
ال�سريع]
 -1ق���د ك��� ْن���تُ َع���� ْب����داً وال���� َه َ����وى َم��ا ِل�� ِك��ي
�������وى خَ �����ا ِد ِم�����ي
َف������ ِ�����ص����� ْرتُ ُح��������� ًّرا وال������� َه َ

()9
المقطعة رقم (� )19ص  ،159 - 158وهي:
من الطويل]
� -1أَ�أَن������ ُث������ ُر ُد ًّرا َب���ي���نَ ����س���ار َِح��� ِة ال�� َّن�� َع��م

�����و ْح�����د ِة م�����س��ت���أ ِن�����س��اً
َ -2و� ِ������ص������ ْرتُ ب�����ال َ
م�������ن � َ�������ش������� ِّر �أَ� ْ���������ص��������� َن ِ
���������اف ب������ ِن������ي آ� َد ِم
 -3م�����ا ف�����ي اخْ ������� ِت ِ
���ل���اط ال����� َّن ِ
�����ا������س وال

مقـــاالت

َف�����أُ� ْ����ص���� ِب���� ُح َم����خْ ����زُو ًن����ا ب���� َر ِاع���� َي���� ِة ال��� َغ��� َن��� ْم
���ج��� ْه���ل ِل�����قَ����� ْد ِر ِه
 -2لأن���� ُه����م �أَ ْم������ َ�����س�����وا ب َ
����وق����ه ال�� َب�� َه�� ْم
ف�ل�ا �أَ َن������ا ُ�أ� ْ���ض ِ���ح���ي �أنْ �أُ َط ِّ

�����ج����� ْه ِ
�����ل ب�����الأَ������ش����� َي�����ا ِء ك����ال���� َع����ال ِ����م
ُذو ال َ
َ -4ي�����ا ال ِئ ِ����م����ي ف����ي َت���� ْر ِك����ه����م َج ِ
����اه ً
��ل�ا
ُع������������� ْذرِي َم����� ْن�����ق ٌ
ُ�����و������ش َع�����لَ�����ى ال����خَ ����ات ِ����م

َ -3ف�������إِنْ َل َ
���ط���فَ اهلل ال�� َّل ِ��ط��ي��فُ ِب�� ُل��ط�� ِف�� ِه
َو�����ص����ا َدف����تُ َ�أ ْه ً
����ل���ا ِل���ل��� ُع��� ُل���و ِم َو ِل���ل ِ���ح��� َك��� ْم

الرواية )2(:ورد البيت الثاني في بهجة المجال�س
برواية« :من �شر �أوالد بني �آدم».

�����و َّد ًة
َ -4ن���� َ���ش��� ْرتُ ُم��� ِف���ي��� ًدا َوا����س��� َت��� َق���دتُ َم َ
َو�إِ ًال َف����� َم�����خ�����زونٌ َل����������� َد َّي َو ُم����ك���� َت���� َت���� ْم
َ -5ف�� َم��نْ َم�� َن�� َح ال ُ��ج�� ّه��ا َل ِع�� ْل�� ًم��ا �أَ َ���ض��ا َع�� ُه

( )3وورد البيت الثالث في بهجة المجال�س م�ستقي ًما
هكذا« :النا�س خير» ،وهو على ما ورد في الديوان
وما �أوردته هنا م�ضطرب.

َو َم����ن َم��� َن��� َع ال�� ُم�����س��تَ��وجِ ��ب��ي��نَ َف��� َق��� ْد َظ��لَ�� ْم
الرواية )1( :ورد البيت الأول في ديوان ال�شافعي
وديوان محمود الوراق برواية�« :أ�أنظم منثو ًرا
لراعية».

( )4وورد البيت الرابع فيهما برواية«:خاتمي».
التعقيب� :أدرج المحقق الفا�ضل هذه المقطعة في
ديوان الغزالي على �أنها من �إبداعه ،وخرجها على
كتاب الدكتور ال�شربا�صي الذي �ألفه عن الغزالي،
وهو مرجع حديث ال ي�صلح تخريج الن�صو�ص القديمة
عليه ،وقد رويت المقطعة في م�صدر قديم بال ن�سبة،
وهو بهجة المجال�س  676/1البن عبد البر القرطبي،

( )3وورد البيت الثالث في ديوان ال�شافعي
برواية« :ف�إن فرج اهلل» ،وورد في ديوان محمود
الوراق برواية« :ف�إن ي�سر اهلل الكريم».
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( )4وورد البيت الرابع في ديوان ال�شافعي وديوان
مفيدا وا�ستفدت
محمود الوراق برواية« :بثثت ً
ودادهم ...و�إال فمكنون ،»...وورد في ديوان
مفيدا وا�ستفدت
محمود الوراق برواية« :بثثت ً
وداده» ،وفي ديوان الغزالي«:وا�ستقدت» ،وال وجه
للمعنى.
التعقيب :هذه المقطعة لي�ست خال�صة الن�سبة
للغزالي ،فقد تمثل بها في كتابه �إحياء علوم الدين
 كما خرجها محقق ال��دي��وان  -دون �أن ين�سبهالنف�سه �أو لغيره ،فظن محقق ديوانه �أنها من نظمه،
وال�صواب �أنها من ال�شعر المتدافع فقد ن�سبت  -ما
عدا البيت الثاني  -للإمام ال�شافعي ،ووردت في
ديوانه � 183ضمن مقطعة في �ستة �أبيات لم يرد
من بينها البيت الثاني ،وخرجها محققه دون ن�سبة
أي�ضا ،ون�سبت لمحمود
على �إح�ي��اء علوم الدين � ً
الوراق ،وهي في ديوانه  163 - 162ما عدا البيت
أي�ضا ،وانظر م�صادر تخريجها في هذين
الثاني � ً
الديوانين ،والإ�شارة �إلى تدافعها في ديوان محمود
الوراق ،ورجح محققه عدم ن�سبتها �إليه.
()10
المقطعة رقم (� )21ص  ،162وهي:
من المديد]
����َ � -1س����ق ِ
������ب َع���ا ِف���ي��� ِت���ي
َ����م����ي ف�����ي ال ُ
������ح ِّ
��������وى َع������ َد ِم������ي
ووج������������������و ِدي ف������ي ال�������� َه َ
ُ
������������������������ذاب َت��������� ْر َت���������� ُ���������ض���������و َن ب���ه
َ -2و َع
ٌ
�����م
ف�������ي َف������� َم�������ي �أَ ْح����������لَ����������ى ِم�����������نَ ال����� ِّن�����ع ِ
�����ح����� َّب����� ِت�����كُ�����م
َ -3م���������ا ِل������� ُ������ض������ ٍّر ف�������ي َم َ
ِع�������� ْن�������� َدن��������ا  -وا ِ
����������م
هلل ِ -م�������������نْ �أل ِ
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التعقيب� :أدرج المحقق هذه المقطعة في ديوان
�أبي حامد الغزالي على �أنها خال�صة الن�سبة �إليه،
وخرجها على كتاب الدكتور ال�شربا�صي ،وعلى كتاب
معيار العلم في فن المنطق للغزالي .و�أقول :يلزم
�إخراجها مما خل�صت ن�سبته لأبي حامد الغزالي
في ديوانه ،لأنها للحالج في نفح الطيب ،598/5
والأوالن منها بال ن�سبة في المده�ش .451
()11
البيت المدرج تحت رقم (� )25ص  ،179وهو:
من الوافر]
اك ُك ُّ
������������و َدا َو َ
���������ل َط����ب����ي����بِ �إ ْن ٍ
�����������س
َو َل ْ
ب����� َغ�����ي����� ِر َك�����ل�����ا ِم َل����� ْي�����لَ�����ى َم�������ا � َ����ش����فَ����ا َك����ا
الرواية :ورد البيت في المده�ش برواية« :طبيب
داء» ،وورد في ديوان المعاني برواية« :طبيب
ركب».
التعقيب� :أدرج المحقق هذا البيت في ديوان
معتمدا على ر�سالة الطير ،والحقيقة �أنه
الغزالي
ً
لي�س للغزالي ،فقد ورد مع بيت �آخر بال ن�سبة في
ديوان المعاني  271/1برواية« :طبيب ركب» ،وفي
ديباجته ما ن�صه« :وقد �أح�سن القائل وجاء بما في
نف�س العا�شق» ،وهو بال ن�سبة في المده�ش .192
وورود هذا البيت في دي��وان المعاني داللة ال �شك
فيها على عدم �صحة ن�سبته للغزالي� ،إذ �إن م�ؤلفه،
وهو �أبو هالل الع�سكري متوفَّى عام (395ه�ـ) �أي
قبل مولد الغزلي ب�أمد بعيد ،وبعد البيت في ديوان
المعاني البيت التالي:
ول�������و �أ�����ص����ب����ح����تَ ت����م����ل ُ
����ك ك������� َّل � َ�����ش�����ي ٍء
����ت َع����ل����ى ِغ���� َن����ا َك����ا
�����وى َل����ي����لَ����ى َع���� َت����ب ْ
� ِ�����س َ
أي�ضا في
 -4النتفة رقم (� )24ص  178للغزالي � ً

ملحوظات
على ديوان
حجة
الإ�سالم
الإمام
�أبي حامد
الغزالي
(ت505هـ)

في مدراج معرفة النف�س) �ص � 187أن ي�أتي
بالرواية التالية ال�ستقامة الوزن:

خريدة الق�صر (ق�سم �شعراء م�صر) ،207/2
وزهر الأكم برواية« :قم ًرا يجل به» ،وورد في
النجوم الزاهرة  203/5برواية« :يجل بها»،
وورد في زهر الأكم  32/2برواية« :من خده»،
وبال ن�سبة في نهاية الأرب .74/2

َف�����كُ����� َّل����� َم�����ا ُق�������� ْل��������تُ َ :ن����ف���������س از َدج�����������ري
و َرا ِق�������������ب�������������ي ف���������ي �أُ ُم�����������������������������ورِك هَ
الل
 -10ورد البيت التالي ف��ي ال��دي��وان ���ص 167
بالرواية التالية:

 -5النتفة رق��م (��� ،)9ص  137للغزالي في
مخطوط الحوا�ضر ونزهة الخواطر .341

َت���� ْ���س��� َع���ى �إل�������ى ال���� َّل���� ْغ ِ����و َوه�������و غَ���اي��� ُت���ه���ا
َي�������ا َوي������لَ������ َه������ا م������ا �أَ� َ��������ض�������� َّر َم����� ْ����س���� َع����ا َه����ا

 -6المقطعة رقم � ،22ص  163لم يذكر المحقق
من �أين �أتى بها.

ولعل الأف�ضل �أن ي�أتي بالرواية التالية على ما
ورد في م�صدره (معارج القد�س في مدراج معرفة
النف�س) �ص :185

 -7الأبيات  64 -54من الق�صيدة الهائية المذكورة
في �ص  177 - 175للبهاء زهير في ديوانه
أي�ضا  .291 - 290قلت يلزم الإ�شارة �إلى ذلك
� ً
حتى ولو كانت هذه الأبيات مرجوحة الن�سبة
للغزالي.

مقـــاالت

َت����� ْ����س���� َع����ى �إل��������ى ال���ل���ه���و وه������و غَ���اي��� ُت���ه���ا
َي�������ا َوي������لَ������ َه������ا م������ا �أَ� َ��������ض�������� َّر َم����� ْ����س���� َع����ا َه����ا

 -8ورد البيت التالي في الديوان �ص  169بالرواية
التالية:

 -11ورد البيت التالي ف��ي ال��دي��وان ���ص 157
بالرواية التالية:
َم���������ا ف�������ي اخ��������� ِت ِ
����ل����اط ال������� َّن�������ا� ِ�������س وال

ك�����ث�����ي�����رة ال�����م�����ط�����ل ف�������ي م����واع����ي����ده����ا
ك����������ذوب����������ة ف����������ي ج������م������ي������ع دع��������واه��������ا

�����ج����� ْه ِ
�����ل ب�����الأ������ش�����ي�����ا ِء ك����ال���� َع����ا ِل ِ����م
ُذو ال َ

وال���ص��واب على م��ا ورد ف��ي م�صدره (معارج
القد�س في مدراج معرفة النف�س) �ص � 186أن ي�أتي
بالرواية التالية ال�ستقامة الوزن:

وال�صواب �أن ي�أتي بالرواية التالية ال�ستقامة
ال��وزن على ما ورد في بهجة المجال�س ،676/1
والمحا�ضرات في اللغة والأدب  354هكذا  -وقد
�سبقت الإ�شارة �إلى هذا :-
ِ
�����ت��ل��اط ال���� َّن����ا�����س خَ ����ي���� ٌر وال
م����ا ف����ي اخ

ك�����ث�����ي�����رة ال�����م�����ط�����ل ف��������ي م�����واع�����ده�����ا
ك����������ذوب����������ة ف����������ي ج������م������ي������ع دع��������واه��������ا
 -9ورد البيت التالي في الديوان �ص  173بالرواية
التالية:

�����ج����� ْه ِ
�����ل ب�����الأ������ش�����ي�����ا ِء ك����ال���� َع����ا ِل ِ����م
ُذو ال َ

ف���كُ��� َّل��� َم���ا ُق�����ل�����تُ  :ي����ا ن��ف�����س��ي از َدج��������ري
و َرا ِق��������������ب��������������ي ف���������ي �أم���������������������������ور ِِك هَ
الل

 -12ورد البيت التالي ف��ي ال��دي��وان ���ص 155
بالرواية التالية:
ف�������إن ِغ����ب����تَ ع���ن���ه َح������ َّل ف���ي��� ِه وط��� َّن��� َب ْ���ت

وال�صواب على ما ورد في م�صدره (معارج القد�س

ع���ل���ى ال���� َك����� ِ
����ش����ف ال���� َم����� ُ����ص ِ
����ون ِخ����ي����ا ُم���� ُه
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 -13وال�صواب �أن ي�أتي بالرواية التالية ال�ستقامة
الوزن على ما ورد في خريدة الق�صر(ق�سم �شعراء
ال�شام)  - 309/2وقد �سبقت الإ�شارة �إلى هذا :-
���ت
و�إن ِغ����ب����تَ ع���ن���ه َح������� َّل ف���ي���ه وط��� َّن��� َب ْ
على َم��ن�� ِك��ب ال�� َك�����شْ ِ��ف ال�� َم���ُ��ص ِ
��ون ِخ��ي��ا ُم�� ُه
 -14وردت في �ص  42الأبيات التالية على هذا
الن�سق:
���ك ب������آي ِ
َ -1ع���ل���ي َ
�����ات ال����� ِّ����ش����فَ����ا ِء َف�����إ َّن���� َه����ا
����������ي خَ ����ي���� ُر ِو َق������ا َي������ ِة
َج���� ِل����ي����لَ���� ُة َن�����ف ٍ
ْ�����ع َو ْه َ
 -2خُ ���� ْذ َه����ا ع��لَ��ى ال�� َّت��رت��ي��بِ �آي����ة َت ْ���و َب��� ٍة

 -1تفعلية العرو�ض مقبو�ضة على عادة الطويل �إال
في البيت الثالث ،ف�إنها محذوفة ،وهذا مخالف
للقواعد العرو�ضية ،ولعل الرواية ال�صحيحة هي
« ال�شعراء».
 -2في البيت الثاني عيب من عيوب القافية ،وهو
�سناد الت�أ�سي�س.
ج  -في البيت الثاني نف�سه عيب عرو�ضي ،وهو:
« الخرم» ،وربما يح�سن للقارئ �أن يقر�أ البيت
هكذا« :فخذها».
د  -ال�شطر الثاني من البيت الأخير م�ضطرب
الوزن.

عن لي ت�سجيله على هذا المجموع
هذا بع�ض ما َّ
َو ُي���ون�������س وال��� َّن���ح ْ���ل ال���� َّ���ص��� ِري ِ���ح ب��� َم��� ْد َح��� ِة
ال�شعري من ملحوظات� ،أرى �أنها ال تقلل من الجهد
 -3و�آي��������� ُة �إ�������س������را ٍء َم������� َع ال����� ُّ����ش���� َع����را َي���ا
الم�شكور الذي بذله المحقق الكريم ،والأمل معقود
ُم��� ِري��� َد ال��� ِّ��ش��فَ��ا ِء َم���ع ُف��� ِّ��ص��لَ ْ��ت ب��ال�� ِك�� َت��ا َب�� ِة على �أن يكون في ما تم تعليقُه على هذا الديوان ما
ه ��ذه الأب� �ي ��ات م��ن ال �ط��وي��ل ،وع�ل�ي�ه��ا بع�ض ينعك�س عليه بالدقة والنفع في طبعة الحقة �إن �شاء
اهلل تعالى ،والحمد هلل رب العالمين.
الملحوظات،هي:
٭٭٭

جريدة الم�صادر والمراجع
 -1االزده ��ار في ما عقده ال�شعراء من الأح��ادي��ث والآث��ار:
لل�سيوطي (ت911ه� �ـ) -تحقيق :د .علي ح�سين البواب
 المكتب الإ�سالمي ،بيروت  -دار الخاقاني  -الريا�ض1991م.
� -2أعيان الع�صر و�أع��وان الن�صر :لل�صفدي (ت764ه �ـ) -
تحقيق :علي �أب��ي زي��د و�آخ��ري��ن  -دار الفكر  -دم�شق
 1998م. -3الأمالي :لأبي علي القالي (ت356هـ) :تحقيق :بعناية محمد
عبد الجواد الأ�صمعي  -دار الكتب العلمية  -بيروت.
 -4بهجة المجال�س و�أن�س المجال�س و�شحذ الذاهن والهاج�س:
البن عبد اهلل القرطبي(ت463هـ)  -تحقيق د :محمد
الخولي -دار الكتب العلمية -د.ت.
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 -5التذكرة الحمدونية :البن حمدن (ت  562هـ)  -تحقيق:
�إح�سان عبا�س ،و�آخرـ دار �صادر 1996 -م
 -6ت��زي �ي��ن الأ�� �س���واق بتف�صيل �أ�� �ش ��واق ال �ع �� �ش��اق:ل��داود
الأنطاكي(ت1008هـ)  -تحقيق:محمد التونجي -عالم
الكتب 1993م.
� -7أب��و حامد الغزالي في الذكرى المئوية التا�سعة لميالده
( مهرجان الغزالي في دم�شق  31 - 27مار�س 1961م)
المجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب  -القاهرة  -عام
1962م.
 -8خ� ��ري� ��دة ال� �ق� ��� �ص ��ر وج � ��ري � ��دة ال� �ع� ��� �ص ��ر :ل �ل �ع �م��اد
الأ�صفهاني(ت597هـ)( :ق�سم �شعراء ال�شام) تحقيق:
�شكري في�صل  -المطبعة الها�شمية  -دم�شق 1959 -م.

ملحوظات
على ديوان
حجة
الإ�سالم
الإمام
�أبي حامد
الغزالي
(ت505هـ)

مقـــاالت

و(ق�سم �شعراء م�صر) تحقيق� :شوقي �ضيف و�آخرين -
دار الكتب  -م�صر 2005 -
 -9الدر الفريد وبيت الق�صيد :لمحمد ابن �أيدمر (ق8هـ) -
مخطوط �أ�شرف على طباعته م�صور ًا :ف�ؤاد �سزكين -معهد
تاريخ العلوم العربية والإ�سالمية  -فرانكفورت 1989 -
 -10ديوان البهاء زهير (ت656هـ) :تحقيق و�شرح :محمد �أبي
الف�ضل �إبراهيم و�آخر  -دار المعارف  -القاهرة  -ط2
 1982م. -11دي��وان ال�شافعي (ت 204ه� �ـ) :جمع وتحقيق :مجاهد
م�صطفى بهجت  -بغداد 1986 -م.
 -12دي��وان �أب��ي الطيب المتنبي (ت 354ه�ـ) :تحقيق :عبد
الوهاب ع��زام  -كتاب الجمهورية للتراث  -القاهرة -
2006م.
 -13دي��وان العطوي (ت250ه �ـ) جمع وتحقيق :محمد جبار
المعيبد  -مجلة المورد  -مج - 1ع1971 -1م.
 -14ديوان حجة الإ�سالم الإمام الغزالي (ت505هـ) :تحقيق:
محمد عبد الرحيم  -دار قتيبة  -دم�شق ،عام 1421هـ
= 2000م.
 -15دي��وان محمود ال��وراق (220ه �ـ) :جمع وتحقيق :د.وليد
ق�صاب  -دار �صادر  -بيروت 2001 -م
 -16دي��وان المعاني :لأب��ي ه�لال الع�سكري (ت392ه� �ـ) -
ت�صحيح :كرنكو  -مكتبة القد�سي  -القاهرة.
 -17دي��وان مهيار الديلمي (ت428ه� �ـ) :طبعة م�صورة عن
دار الكتاب  -الهيئة العامة لق�صور الثقافة  -م�صر -
2008م.
 -18ذيل مر�آة الزمان :لليونيني (ت 726ه�ـ)  -دار الكتاب
الإ�سالمي  -القاهرة  -ط1992 - 2م.
 -19زه��ر الأك���م ف��ي الأم��ث��ال وال �ح �ك��م :للح�سن اليو�سي
(ت1102هـ):تحقيق :محمد حجي  -دار الثقافة  -المغرب
 1981م. -20ال��زه��رة :لمحمد بن داود الأ�صفهاني( ت  296هـ )-
تحقيق� :إبراهيم ال�سامرائي ,و�آخ��ر -الأردن  -ط- 2
1985م.
� -21شرح دي��وان المتنبي المن�سوب لأب��ي البقاء العكبري:
تحقيق م�صطفى ال�سقا وغيره  -مكتبة الريا�ض الحديثة
 -البطحاء  -الريا�ض.

� -22شرح ديوان المتنبي المن�سوب للمعري ( معجز �أحمد)
 تحقيق :عبد المجيد دي��اب  -دار المعارف  -ط- 21992م.
 -23ال�م�ح��ا��ض��رات ف��ي الأدب وال �ل �غ��ة :للح�سن اليو�سي
(ت1102هـ)  -تحقيق :محمد حجي ،و�أحمد �إقبال  -دار
الغرب الإ�سالمي  -بيروت 1982 -م.
 -24المده�ش :البن الجوزي (ت 597هـ) :تحقيق :د.مروان
قباني  -دار الكتب العلمية  -بيروت  -الطبعة الثانية،
1985م.
 -25الم�ستطرف من كل فن م�ستظرف :للإب�شيهي (ت 852هـ):
تحقيق� :إبراهيم �صالح  -دار �صادر  -ط1999 - 1م
 - 26معارج القد�س في م��دارج معرفة النف�س :للإمام �أبي
حامد الغزالي (ت 505هـ)  -دار الآفاق الجديدة  -بيروت
 ط1975 -2م. -27المكتبة ال�شعرية في الع�صر العبا�سي :لمجاهد م�صطفى
بهجت  -دار الب�شير  -الأردن 1995-م
 -28المو�سوعة ال�شعرية :المجمع الثقافي � -أب��و ظبي -
2003م.
 -29النجوم الزاهرة في ملوك م�صر والقاهرة :البن تغري
بردي الأتابكي (ت874هـ) -م�صورة دار الكتب الم�صرية
 د.ت. -30ن�شر ال�شعر وتحقيقه في العراق حتى نهاية القرن ال�سابع
الهجري :لعلي جواد الطاهر ،وعبا�س هاني الجراخ  -دار
ال�ش�ؤون الثقافية العامة  -بغداد 2000 -م.
 -31نفح الطيب م��ن غ�صن الأن��دل ����س ال��رط�ي��ب :للمقري
التلم�ساني (ت1041ه �ـ) تحقيق د� :إح�سان عبا�س  -دار
�صادر 1986 -
 -32نهاية الأرب :للنويري (ت  733هـ)  -م�صورة عن طبعة
دار الكتب الم�صرية  -القاهرة  1342هـ ،وما بعدها.
 -33الوافي بالوفيات :لل�صفدي (ت764ه� �ـ)  -ج 8محمد
يو�سف نجم  -دار ن�شر ف��ران��ز �شتاينر  -في�سبادن -
1982م.
 -34يتيمة الدهر :للثعالبي (ت 429ه �ـ)  -تحقيق :محمد
محيي الدين عبد الحميد  -مطبعة ال�سعادة  -م�صر -
ط1956 - 2م.
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يائية ال�شيخ �سيد محمد بن ال�شيخ
�سيدي الإحيائية
(جهود للك�شف عن �إحياء الأ�صيل
ونظرة في بناء الق�صيد)
بقلم :د .محمذن بن �أحمد بن المحبوبي

رئي�س ال�شعبة العامة بالمعهد العالي
للدرا�سات والبحوث الإ�سالمية
نواك�شوط-موريتانيا

نود في هذا المقال �أن نتلبث ي�سيرا مع ق�صيدة يائية لل�شيخ �سيد محمد بن ال�شيخ �سيديا الأبييري
ال�شنقيطي( )1معرفين ب�صاحبها �أوال ،ومحاولين ثانيا �أن نقر�أها قراءة �أدبية تبرز تميزها الأ�سلوبي
وروعتها الأدبية ،فهي في نظرنا يمكن �أن تعد من �أبرز الن�صو�ص الإحيائية التي �أ�سهمت في تجديد
قوالب ال�شعر وم�ضامينه خالل ع�صر النه�ضة الأدبية الحديثة� ،إن لم نقل �إنها فاتحة من فاتحاتها
الأول و�سابقة من �سابقاتها الجياد.
و�سنعالج هذا المو�ضوع من خالل تمهيد ومحورين :نفرد التمهيد للك�شف عن جوانب من
الإحيائية ال�شنقيطية المن�سية ،ونخ�ص�ص المحور الأول للتعريف بالرجل ،ونمح�ض المحور الثاني
لتحليل الن�ص وقراءته.
التمهيد:

يح�سن التنبيه هنا �إل��ى �أن ال�شعر ال�شنقيطي
ع��رف ف��ي ت�ج��ارب��ه الأول���ى خ�لال القرنين (،12
13هـ) ميال �إلى الإحيائية والن�ضج ،فجاءت بع�ض
ن�صو�صه مفارقة لنماذج ال�شعر العربي الموازية
لها والمتزامنة معها ،فبدت �أكثر منها عمقا ،و�أعلى
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لغة ،و�أقدر على محاورة القديم و�إحيائه ،فالقارئ
لهذه الن�صو�ص يلحظ بو�ضوح وجود تفاوت جوهري
في الزمن الثقافي بينها وبين منتوج �سائر البالد
العربية ،ويتجلى هذا التفاوت في التباين الجلي بين
النماذج ال�شنقيطية خالل القرنين المذكورين وبين
غيرها في الم�ضامين والتراكيب ،بل وفي البناء
والأ�ساليب.

يائية ال�شيخ
�سيد محمد
بن ال�شيخ
�سيدي
الإحيائية
(جهود
للك�شف
عن �إحياء
الأ�صيل
ونظرة في
بناء الق�صيد)

وبعده ،وتفتحت �أزهارها في العراق وال�شام ،كان
ذل��ك في القرن الرابع والخام�س ،وازده��رت في
ال�سابع والثامن في م�صر و�إفريقية والأندل�س،
واحت�ضنها المغرب الأق�صى في القرنين التا�سع
والعا�شر ،وقبل �أن تعود �إلى الم�شرق من جديد ف�إن
�صحراء �شنقيط من منحنى النيجر �إل��ى �ضفاف
الأندل�س قد حملت لواءها و�أعادت لها ن�ضرة ال�شعر
الجاهلي ومتانة �أ�سلوبه ،وزخرفته بالآداب العبا�سية
وما لها من ح�سن البيان ،وغذتها بقيمها الروحية،
فان�صهرت عنا�صرها في �أدب متكامل غني يظلمه
�أبنا�ؤه من موريتانيا �إذا لم يجتهدوا في التعريف
ب��ه ،ويظلمه العرب �إن هم �أعر�ضوا عن التعرف
عليه»(.)3

وهكذا ففي قرون ازدهار الأدب ونمائه بالمناطق
العربية كانت هذه البالد �صحراء الملثمين وتخوم
ال���س��ودان تعرف ك�سوفا معرفيا وف �ت��ورا �شعريا،
وحينما ن�ضج التعرب والتعلم في هذه الربوع وا�ستوت
الثقافة على �سوقها لغة و�شعرا خالل القرنين (،12
13ه �ـ) كانت البالد العربية قد دخلت في و�ضع
ح�ضاري مت�سم بال�ضعف والجمود ،ولعل في ذلك ما
يحمل على القول �إن الأدب العربي في هذا المنكب
البرزخي( )2عا�ش ظروفا ا�ستثنائية فر�ضتها البيئة
الزمانية والعزلة المكانية ،فعلى م�ستوى الزمان
نجد �أن والدة هذا ال�شعر كانت في الفترات التي
تو�سم بال�ضعف والفتور .وعلى م�ستوى المكان نلحظ
�أن هذه البالد تقع في المناطق التي تعد �أطرافا
ثانوية من بالد العرب وديار الإ�سالم.

مقـــاالت

و�أكثر من ذلك ف�إن باحثا �آخر في حقل ال�شعر
ال�شنقيطي ا�ستخل�ص مالحظات مهمة �أ�شار �ضمنها
�إلى �أن ق��راءة مدونات هذا ال�شعر ربما تولد لدى
قارئها قناعة را�سخة تحمله على مراجعة الأحكام
النقدية المتداولة في تاريخ الأدب العربي ،وتدعوه
�إلى �أن يعيد النظر في تعميم مقولة ال�ضعف على
مختلف المناطق العربية خالل فترة االنحطاط.

كل �أولئك جعل �أغلب النقاد العرب يعر�ضون
عن ه��ذا ال�شعر وي�صدون عن �سبيله� ،إم��ا جهال
بنماذجه لبعد مكانه واعتزاله ،و�إم��ا تحفظا على
لغته و�أ�ساليبه توقعا لما يمكن �أن يت�صف به من
ال�ضعف ،وذلك لمجرد انتظامه زمانيا في الفترات
التي تو�سم بالتعثر والفتور.
وذلك الإعرا�ض المذكور هو ما ك�شف عنه بدقة
ومهارة �أح��د كبار الباحثين المعا�صرين ،متتبعا
م�سيرة الأدب العربي عبر التاريخ ،ومبينا مكانة
الأدب ال�شنقيطي �ضمن خارطته ،لينتهي �إلى �أن
هذا الأدب عرف ظلمين� ،أحدهما خارجي �إقليمي،
والآخر داخلي محلي� ،أما الأول فهو �إعرا�ض العرب
عن التطلع على م�ضمون بريده والتعرف على مكنون
جديده .و�أما الثاني فهو تق�صير �أبنائه في التعريف
بنماذجه والترويج لروائعه يقول« :هذه ق�صة الأدب
العربي ح�سب ما رواه��ا لنا تاريخ الأدب العربي،
ن�ش�أت وتفجرت في قلب الجزيرة قبل ظهور الإ�سالم

فال�شعر ال�شنقيطي و�إن ك��ان -م��ن الوجهة
النظرية -واقعا في دائرة ال�ضعف� ،إال �أن نماذجه
ت�شهد بانف�صاله ع��ن ه��ذه ال ��دائ ��رة� ،إذ يمثل
ح�سب هذا الباحث نوعا من اال�ستثناء المنقطع،
والخروج على قاعدة ال�ضعف ،فهو بتنوع �أ�ساليبه
وثراء م�ضامينه ،ينكب �صراط الأ�شكال ال�شعرية
الم�ستخدمة في الع�صور المت�أخرة ،محييا �شكل
الق�صيدة العربية القديمة ،ومج�سدا نزعة �صفوية
معجمية عالية ت�ستعير ال�سجل القامو�سي من مكمنه
وت�ستثير المعجم الجاهلي من مرقده.
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وينتهي ه��ذا الباحث �إل��ى م�سلمة مفادها �أن
ال�سمات ال�ت��ي ام�ت��از بها ع�صر االن�ح�ط��اط غير
منطبقة على م��دون��ات ال�شعر ال�شنقيطي خالل
القرن 13هـ19/م .واعتمادا على ذلك يتحتم علينا
�أن نعيد النظر في ميزان الريادة وال�سبق اللذين
ي�سندان �إلى ال�شعر في الم�شرق العربي(.)4
ويتخذ باحث �آخ��ر من قراءته لأح��د الدواوين
ال�شنقيطية التي عا�صرت �صاحبنا ال�شيخ �سيد
محمد حجة وبرهانا على ما �أ�شرنا �إليه من �إ�سهام
القوم في ريادة الجانب الإحيائي على عهد النه�ضة
ال�شعرية الحديثة ،فيرى �أن» :تجليات البعد الإحيائي
في �شعر محمد بن الطلبه ت�ؤكد م�ساهمة بل وريادة
ب�لاد �شنقيط لحركة الإح �ي��اء كما وكيفا ،زمانا
ومكانا ،وتدعو �إلى مراجعة الأحكام الجاهزة التي
ر�سختها الدرا�سات الأول��ى حول النه�ضة العربية
الحديثة في الأدب والثقافة عموما ،حينما ق�صرتها
على الم�شرق وم�صر ب�صورة خا�صة ،وذل��ك ما
ي�ستوجب النظر فيها على �ضوء البحوث الم�ستجدة
والن�صو�ص التراثية المكت�شفة في �أط��راف العالم
الإ�سالمي ،وفي مقدمتها بالد �شنقيط التي تعد
رافدا �أ�سا�سيا من روافد الثقافة العربية الإ�سالمية،
ومهادا رائدا للنه�ضة الحديثة»(.)5
ويالحظ �أن الأدي��ب اللبناني يو�سف مقلد من
�أق ��دم الم�شارقة عناية ب ��الأدب الموريتاني� ،إذ
كر�س له كتابا خا�صا �ألفه في مطلع ال�ستينيات من
القرن الما�ضي و�سماه�« :شعراء موريتانيا القدماء
والمحدثون» فهذا الكتاب يعد عر�ضا مف�صال لتاريخ
القوم و�آثارهم ون�صو�ص من �شعرهم فهو�« :شعل
�أدبية �إفريقية مغمورة ،وبعث تراثي يعرف لأول مرة
في الم�شرق»(.)6
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والقارئ لهذا الكتاب و�إهدائه يعلم �أن الرجل
معجب بالثقافة ال�شنقيطية وب�أبنائها الذين اعتبرهم
عنوانا للذكاء ،وقمة في الإب��داع ،ومثاال للعبقرية
والإحيائية والن�ضج ،فهو يهدي كتابه �إلى ال�شناقطة
معبرا عنهم بالمواهب العبقرية الإفريقية المتفتحة
على مواهب ال�شرق والغرب الروحية يقول�« :إلى
حفظة كتاب اهلل و�سنة نبيه من بي�ض وملونين في
غرب �إفريقيا و�شمالها �أهدي هذا الكتاب»(.)7
و�إث��ر ذل��ك ي��أخ��ذ الم�ؤلف ف��ي التنويه بمكانة
القوم الأدبية ،مبينا منزلة �إبداعهم ال�شعري �ضمن
الأدب العربي ،فقد �صرح �أن �أر�ضهم�« :أر�ض الأدب
العربي العريق والتراث العربي الدفين ذي المزايا
الإن�سانية الرائعة بين الآداب العربية»(.)8
وللت�أكيد على �إحيائيتهم الأدب �ي��ة المتميزة
و�سبقهم �إلى محاورة التراث وا�ستثارته من مرقده
ي�شير �إل��ى �أنهم قد« :ا�ستهواهم ال�شعر الجاهلي
والمخ�ضرم منه على الأخ�ص فحفظوه ورووه وحذوا
حذوه ،ف�أيد فيهم ملكة البالغة �إلى حد كبير»(.)9
و�أك �ث��ر م��ن ذل��ك ن��راه يبدع ف��ي الثناء عليهم
واالعتراف بجهودهم �شعرا رقيقا يظهر �أنهم ظلوا
بالثغور الإفريقية يرابطون دفاعا عن ال�ضاد ،و�إحياء
لل�شعر ،وتج�سيدا لمعاني الأ�ستذة والتفوق ،بل يق�سم
جهد الأيمان على عبقريتهم وذكائهم قائال(:)10
ل� � �ل� � ��� � �ض � ��اد ف � � � ��ي �إف � � ��ري � � �ق � � �ي � � ��ا راي � � � ��ة
خ� � � � �ف � � � ��اق � � � ��ة رف � � � � � ��اف � � � � � ��ة ع � ��ال� � �ي� � �ـ� � �ـ � ��ه
ي� ��رف � �ع � �ه� ��ا ال � � �ع � � ��رب ب � �ن� ��و ع � �م � �ن� ��ا ال � �ـ
ـ �ب �ي �� �ض��ان �أه � � ��ل ال� �ه� �م ��ة ال �� �س��ام �ي �ـ �ـ��ه
ه� � ��م ن� ��ا� � �ش� ��روه� ��ا ه� � ��م �أ�� �س ��ات� �ي ��ذه� �ـ� �ـ ��ا
ه � ��م ح �� �ص �ن �ه��ا ه � ��م درع� � �ه � ��ا ال ��واق� �ي ��ه

يائية ال�شيخ
�سيد محمد
بن ال�شيخ
�سيدي
الإحيائية
(جهود
للك�شف
عن �إحياء
الأ�صيل
ونظرة في
بناء الق�صيد)

منتهيا �إلى �أن موريتانيا «�ساهمت بق�سط غير �ضئيل
في الآداب العربية ،و�أ�ضافت �إل��ى كنوزها ما ال
يزال مجهوال دفينا ،ومن ذكر النه�ضة الأدبية بتلك
الأ�صقاع خطر بباله على الفور ا�سم مدينة �شنقيط
التي ا�شتهرت بما �أنجبت م��ن الفقهاء والأدب ��اء
وال�م��ؤرخ�ي��ن وال���ش�ع��راء الفحول ال��ذي��ن ال يقلون
م�ستوى عن �أمثال المتنبي والبحتري و�أحمد �شوقي
والر�صافي� ،أولئك ال�شعراء المجيدين العريقين في
الجزالة اللغوية وال�صور ال�شعرية الجميلة الرائعة
المبتكرة في �شتى الأغرا�ض»(.)13

�إن ال� � � ��ذك� � � ��ا ك� � � ��ل ال� � � ��ذك� � � ��ا ك ��ائ� �ـ� �ـ ��ن
ت � � � ��اهلل ب � �ي � ��ن ال � �ن � �ه � ��ر وال� ��� �س ��اق� �ي� �ـ� �ـ ��ه

مقـــاالت

وال نن�سى في ه��ذا ال�سياق جهود الدكتور طه
الحاجري الذي اعتنى كثيرا بال�شعر ال�شنقيطي،
م ��ؤك��دا �أن م��ا اط�ل��ع عليه م��ن نماذجه المنجزة
خ�لال القرنين الثاني والثالث ع�شر الهجريين
يقوم على �صور �إبداعية و�سمات �إحيائية تخرجه
عن دائرة ال�ضعف ،وتبعده عن ال�صفات الم�ألوف
�إطالقها على �شعر االنحطاط ،مما يجعل المطلع
عليه يراجع الأحكام النقدية والأطروحات الأدبية
المتعلقة بالحقبة المذكورة يقول�« :إن ال�صورة التي
�أتيح لنا �أن نراها ل�شنقيط في هذين القرنين -
يعني الثاني والثالث ع�شر الهجريين -جديرة �أن
تعدل الحكم الذي اتفق م�ؤرخو الأدب العربي على
�إطالقها على الأدب العربي عامة في هذه الفترة،
فهو عندهم وكما تق�ضي �آثاره التي بين �أيديهم �أدب
يمثل ال�ضعف والركاكة والف�سولة في �صيغه و�صوره
ومعانيه� ،إذ كانت هذه ال�صور تمثل لنا الأدب في
و�ضع مختلف ي�أبى هذا الحكم �أ�شد الإباء ،فهو في
جملته بعيد عن التهافت والف�سولة(.)11

و�أكثر من ذلك يهيب هذا الباحث بم�ؤرخي الأدب
العربي �أن يت�سابقوا �إل��ى تلك الكنوز ال�شنقيطية
وال��درر النادرة ليطلعوا عليها ،منوها بما تحتوي
في طياتها من الأ�ساليب ال�شعرية القائمة على
العفوية والتلقائية واالن�سياب ،فهي بذلك تك�شف
عن «�أ�صالة في اللغة والأدب ،وتف�صح عن �أدب غير
متكلف و�شعر غير م�صنوع»(.)14
وف��ي �أع �ق��اب ه��ذا التمهيد نذكر ب ��أن موازنة
تاريخية ب�سيطة بين انطالقة النه�ضة ال�شعرية
ب��ال�ب�لاد ال�م���ش��رق�ي��ة ،وب �ي��ن ان�ط�لاق�ت�ه��ا ب��ال��رب��وع
ال�شنقيطية ت�ؤكد �سبق هذه الأخيرة وتقدمها في
الزمان ،وربما في الإبداع كذلك ،فمن المعلوم �أن
امحمد بن الطلبه اليعقوبي ال�شنقيطي (محيي
ال�شعر الجاهلي ومعار�ض الأع�شى وحميد وال�شماخ)
قد ول��د �سنة 1188ه � �ـ1774/م �أي قبل البارودي
«رائ��د ال�شعر الحديث في الم�شرق» ب�أربع و�ستين
�سنة ،وتوفي �سنة 1272ه �ـ1856/م والبارودي ابن
ثماني ع�شرة �سنة ،وذلك قبل ميالد �أحمد �شوقي
«�أمير ال�شعراء» بثالث ع�شرة �سنة.

ونجد الم�صري ف�ؤاد �سيد يعجب كثيرا بمدونة
«الو�سيط» وي�صدر ب�ش�أنها حكما نقديا تنويهيا يجعل
منها «الكتاب الأوحد لتاريخ الأدب العربي في بالد
�شنقيط ،ولدرا�سة �أحوالها الأدبية واالجتماعية وما
ابتدعته قرائح �شعرائهم من �أ�شعار تت�صل بجميع
فنون القول ،من مفاخرة ومديح ،وغزل ،وغير ذلك
من ال�شعر الر�صين الذي يعيد �إلينا �صورة من �أيام
العرب ووقائعها الم�شهورة»(.)12
ون�صادف الباحث العراقي عبد اللطيف الدلي�شي
الخالدي ي�شهد للأدب الموريتاني بالجودة والأ�صالة

وم��ن المعطيات التاريخية ف��ي ه��ذا ال�سياق
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�أن �صاحبنا ال�شيخ �سيد محمد بن ال�شيخ �سيديا
(مبدع العينية النقدية ،واليائية الوطنية الإحيائية
مو�ضوع الدرا�سة) ولد قبل البارودي ب�ست �سنين
(1247هـ1832/م) وتوفي �سنة ميالد �أحمد �شوقي
(1286هـ1869/م).
وب�ه��ذا ينجلي جانب م��ن ال��ري��ادة ال�شنقيطية
المن�سية «ويت�ضح �أن الأحكام المتداولة في تاريخ
الأدب العربي قائمة على تدوين ناق�ص ينطلق من
المركز ويتجاهل الأطراف ( )...فهل ي�ؤدي بنا هذا
�إلى القول �إن النه�ضة الحديثة في الأدب العربي
بد�أت في بالد �شنقيط ،ولكنها كانت �ضحية م�ؤامرة
�صمت»(.)15

�أم��ا وال��دت��ه فهي ام��ا َّم��ه بنت ع��ال��ي ول��د عب ُد
الأبييرية ،من بيت كرم و�أروم��ة عز ،فبيتها يمثل
ذ�ؤاب ��ة المجد ف��ي بني المرابط مكه ،كانت من
ال�صالحات العابدات العالمات ،ا�شتهرت بالرئا�سة
والحكمة وق��وة ال�شخ�صية وح�سن الت�سيير ،يذكر
�أنها �أم�سكت زمام الأمور في ح�ضرة زوجها ال�شيخ
�سيدي بعد وفاته ووف��اة ابنه ال�شيخ �سيد محمد،
ف�شمرت عن �ساعد الجد محكمة �سيا�سة الح�ضرة،
ومدبرة ق�ضاياها �أح�سن تدبير( .)18وقد خ�صها
محمد ب��ن محمدي ال�ع�ل��وي بمقطع رائ ��ع �ضمن
ق�صيدته المدحية الميمية التي رف��ع �إل��ى جناب
ال�شيخ �سيدي الكبير ،فامتدح �سعيها قائال(:)19

وم��ن ثمة ن��رى �أن ح��رك��ة الإح �ي��اء الأدب ��ي في
�شعر القوم عملت جهدها على تجديد قطع غيار
اللغة معيدة النب�ض �إلى الن�صو�ص التراثية ،ومحيية
ال�صور ال�شعرية الأ�صيلة ،ف�شعراء القرن الثالث
ع�شر ال�ه�ج��ري �سعوا �إل ��ى «تر�صيع ق�صائدهم
ب�م�ف��ردات بعيدة ال�م�ن��ال اخ�ت�ي��رت بعناية فائقة
وب�أ�سلوب مرح يجعلها تنفذ �إلى الأفئدة ويطرب لها
المتلقي وينجذب �إليها طواعية»(.)16

ق� ��د �أك� �م� �ل ��ت خ �ل �ق��ا وخ� �ل� �ق ��ا وان �ت �م��ت

المحور الأول :الرجل ترجمة وتعريف

هو ال�شيخ �سيد محمد بن ال�شيخ �سيدي بن المختار
بن الهيبه الأبييري الإنت�شائي (1247ه�ـ1832/م-
1286هـ )1869/عالم جليل و�شاعر متمكن ،وناقد
متب�صر ،ولد في ح�ضرة �أبيه ال�شيخ �سيدي الذي
كان من �أعظم �شخ�صيات هذه البالد نفوذا في
القرن التا�سع ع�شر الميالدي ،فقد ا�ستطاع بعلمه
الجم و�صيته ال��ذائ��ع ،وجنابه المحترم �أن ي ُكون
�سلطة روحية و�سيا�سية وحرما �آمنا في خ�ضم ما
تعي�شه بالده �آنذاك من فو�ضى طحون(.)17
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يائية ال�شيخ
ي� � ��ا ح� � �ب � ��ذا ذاك ال� �ك� �م� �ـ� �ـ ��ال وح � �ب� ��ذا
�سيد محمد
ج � � �ل � � �� � � �س� � ��ا�ؤه م� � � ��ن زائ � � � � � ��ر وم� �ق� �ي� �ـ� �ـ ��م بن ال�شيخ
�سيدي
الإحيائية
ول� � �ح� � �ب � ��ذا ت � �ل� ��ك ال � �ق � �ع � �ي� ��دة �إن� �ه� �ـ� �ـ� �ـ ��ا
(جهود
ح� � �ل� � �ي � ��ت ب� � � � � ��در م � � � ��ن ح � � �ل � ��اه ي� �ت� �ي ��م
للك�شف
عن �إحياء
ن ��ال ��ت ع �ظ �ي��م ال � �ح ��ظ ح� �ي ��ن ت�ع�ل�ق��ت
الأ�صيل
ب � � �م � � �ن� � ��ال ح � � � ��ظ ال ي� � � �ن � � ��ال ع� �ظ� �ي ��م ونظرة في
بناء الق�صيد)

لأروم � � � �ص � ��دق ف � � � ��وق ك ل �أروم
ع ��دم ��ت ن� �ظ ��ائ ��ره ��ا ف� ��واج� ��د م� ��ن ل�ه��ا
�� �ش� �ب ��ه ل � �ع � �م� ��رك واج � � � ��د ال� � � ��م ع� � ��دوم
�إن ك� �ن ��ت ق � ��د �أخ � ��رت � �ه � ��ا ذك� � � ��را ف �ك��م
م � � ��ن �آخ� � � � � ��ر ف � � ��ي رت � � �ب� � ��ة ال � �ت � �ق� ��دي� ��م
في هذا الجو المفعم بالحكمة وال�سيادة والف�ضل،
وفي �أرجاء هذا الو�سط المعرفي المبارك والبيت
الأب�ي�ي��ري الكريم ،ن�ش�أ ال��رج��ل وت�شكلت خلفيته
المعرفية ،وق�ضى �أك�ث��ر �أي��ام حياته ف��ي ح�ضرة

والده التي كانت يومئذ مركز نفوذ �سيا�سي وثراء
اقت�صادي ،و�إ�شعاع علمي لم تعرف منطقة القبلة له
نظيرا .وقد تمتع ال�شيخ �سيد محمد بما �أ�شاع والده
في تلك الح�ضرة المباركة من م�ستوى علمي رفيع،
وا�ستقرار �سيا�سي وطيد ،وم�ستوى عي�ش رغيد ،وكان
له ب�أبيه تعلق المريد ال�صوفي ب�شيخه(.)20

و�إن� � � � �ن � � � ��ي ق� � � ��ن ل� � �ك � ��م ل� � � ��م �أ�أ� � � �ش � � �ـ� � ��ب
وذو ان� �ت� ��� �س ��اب ل� ��� �س ��ت ب ��ال� �م� ��ؤت� �� � َ�ش ��ب
ن� � �ع � ��م ك� � �ف � ��ان � ��ي الم � � � �ت � �ل ��اء ج � �ـ ��رب ��ي
ع � �ل � �م � �ـ� ��ي ب� � �ك � ��م ور�ؤي � � � � �ت� � � � ��ي وق � ��رب � ��ي
�أم � � � ��ي ف � ��داك � ��م ب � �ع ��د �أن ي � � �ب� � ��د�أ ب��ي
وب� � � ��أب� � � �ـ � � ��ي ل� � � ��و ان غ � � �ي � ��رك � ��م �أب� � � ��ي
ووج� � �ن� � �ت � ��ي ل� �ن� �ع� �ل� �ك ��م ف � � ��ي ال � �ت � �ي� ��رب
وق � � � ��اي � � � ��ة م � � � ��ن � � � �ش� � ��وك� � ��ة وع � � �ق� � ��رب

وكان وحيد �أبيه فعني بت�أديبه وتهذيبه ،باذال
في ذلك و�سعه ،وم�ستعينا بطلبته ومريديه ،الذين
لم يبخلوا على االبن بالإر�شاد والتعليم ،فت�سابقوا
يمدونه بنافع الحكمة ونادر العلوم.

مقـــاالت

وي�سري تعلق ال��رج��ل ب�أبيه �إل��ى الأر� ��ض التي
ي�ستوطنها ،لذلك �أن�ش�أ الق�صائد الطوال يتغنى فيها
بتلك البالد و�ساكنتها ،كما حن �إليها كثيرا �أيام كان
�أبوه ير�سله في مهمات �سيا�سية �إلى بع�ض الأطراف
النائية من البالد .وكان له من خالل م�ؤازرة الوالد
ا�شتغال بالق�ضايا ال�سيا�سية ،وذلك ما �أ�شار �إليه
�ضمن ن�صو�ص عديدة في ديوانه ،منها الرائية التي
�أنذر فيها قومه الخطر اال�ستعماري الداهم ودعاهم
�إلى ا�ستبدال الفو�ضى القائمة بين �أظهرهم بنظام
�سيا�سي مرن ،يكون قادرا على دفع �صولة الأقوياء
يقول(:)24

�أم��ا درا�سته ف��إن الم�صادر المتوفرة ال ت�شير
�إلى كثير من تفا�صيلها� ،إال �أن �أب��اه �أ�شرف عليها
عن كثب ،مما جعله يتقن ب�سرعة العلوم المتداولة
في ع�صره تلقيا من �أبيه ،ومن الجلة من مريديه
العلماء ،و�أخ��ذ اللغة ودواوي ��ن ال�شعر عن ال�شيخ
محمدو ب��ن حنبل الح�سني( )21خا�صة ،وك��ان له
اطالع وا�سع على نفائ�س الكتب ،التي د�أب �أبوه على
جمعها ،وما يزال كثير منها موجودا بخط االبن،
متنا �أو هوام�ش(.)22
وقد ن�ش�أ الرجل كما تدل عليه بع�ض ن�صو�ص
�شعره وم ��أث��ورات �أخ �ب��اره م�ت��رددا بين ح��زم �أبيه
وتدليل مريديه ،فتغزل ومزح ثم لم يفت�أ ت�أثير �أبيه
يقوى حتى تن�سك وت�صوف و�أ�صبح مريدا من �أبرز
مريدي والده يخدمه بكد يمينه وبنات فكره .يقول
في مدحه و�شيخه(:)23

روي� � � � � � � � ��دك �إن� � � � �ن � � � ��ي � � �ش � �ب � �ه � ��ت دارا
ع � �ل� ��ى �أم� � �ث � ��ال� � �ه � ��ا ت � �ق� ��ف ال � �م � �ه� ��ارى
�إلى �أن يقول:
وروم ع� ��اي � �ن� ��وا ف � ��ي ال � ��دي � ��ن � �ض �ع �ف��ا
ف � � ��رام � � ��وا ك� � ��ل م� � ��ا رام � � � � ��وا اخ � �ت � �ي� ��ارا

ي� � ��ا � � �س � �ي� ��دي �إن � � � ��ي ف � �ـ � �ـ� ��داك اهلل ب��ي

ف� � � � � ��إن �أن� � � �ت � � ��م �� �س� �ع� �ي� �ت ��م واب� � �ت � ��درت � ��م

ج ��ار ال �ح �م��ى م��ا ع �ن��ه ل��ي م��ن م��ذه��ب

ب� ��رغ� ��م م� �ن� �ه ��م ازدج� � � � � � ��روا ازدج � � � � ��ارا

�أط � � �ن� � ��اب � � �ك� � ��م م � ��و�� � �ص � ��ول � ��ة ب� �ط� �ن� �ب ��ي

و�إن �أن� � � �ت � � ��م ت � �ك� ��ا� � �س � �ل � �ت� ��م وخ� �ن� �ت ��م

ل � �ح ��ق ذي ال � �ق� ��رب� ��ى وح � � ��ق ال �ج �ن��ب

ب � ��رغ � ��م م � �ن � �ك ��م اب � � � �ت� � � ��دروا اب � � �ت� � ��دارا
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ف� � ��أل� � �ف � ��وك � ��م ك � �م� ��ا ي � �ب � �غ� ��ون ف ��و�� �ض ��ى
ح � � �ي � ��ارى ال ان � � �ت� � ��داب وال ائ � �ت � �م� ��ارا
ول� � � ��م �أع � � � � ��رف و� � � �س� � ��وف ت � � � ��رون ع �م��ا
ق � �ل � �ي� ��ل � � �ص � �ب� ��ح ل � �ي � �ل � �ك� ��م ا� � �س � �ت � �ن� ��ارا
م � �ه� ��ى ح � � � ��ور ال � � �م� � ��دام� � ��ع ع� ��اط � �ف� ��ات
ت� �خ ��و� ��ض ب� �ه ��ا ال � �ق� ��راق � �ي� ��ر ال� �ب� �ح ��ارا
ت � �ل � �ط � �م � �ه ��ا ال � � �ع � � �ل� � ��وج ع� � �ل � ��ى خ� � � ��دود
ك� ��� �س ��ا �أل � ��وان � � �ه � ��ا ال � � �ف � ��زع ا� � �ص � �ف� ��رارا
وك��ان للرجل موقف متميز من ق�ضية الإب��داع
ال�شعري ،وذلك ما �أو�ضحه عبر عينيته الم�شهورة
التي عبر خاللها عن �أزم��ة �إبداعية ح��ادة ،فقد
تبدت على �أديم هذا الن�ص �آراء نقدية هامة تجمع
�أهم �أبواب كتاب العمدة في محا�سن ال�شعر ونقده
البن ر�شيق القيرواني.
وقد ا�ستهل ن�صه م�ستعطفا مع�شر ال�شعراء �أن
يرتادوا م�سارح للإبداع جديدة ،و�أن يهتدوا �إلى
مطالع م�ستطرفة ومقا�صد مبتكرة لم تدن�سها يد
ال�ت��داول وال�ت�ن��اول ،م��ؤك��دا �أن��ه هم بالتجديد فما
ا�ستطاع �إل �ي��ه م��ن �سبيل ،وك ��أن��ه ب��ذل��ك ي�ستبعد
قدرة جيله على الإتيان بالجديد� ،أو االهتداء �إلى
الم�ستعذب الأ�صيل ،فهو بذلك ي�ضع للإبداع حدودا
دقيقة ي�صعب اجتيازها على غير الم�ضمر المهزول،
وهي حدود تقترح لهذه الأزمة حلوال مزدوجة تجمع
بين الجوائز التحفيزية «لكم اليد الطولى علي» وبين
ال�شروط التعجيزية «مق�صد لم يبدع» يقول(:)25
ي ��ا م �ع �� �ش��ر ال �ب �ل �غ��اء ه ��ل م ��ن ل��وذع��ي
ي � �ه� ��دى ح � �ج� ��اه ل �م �ق �� �ص��د ل � ��م ي �ب��دع
�إن � � ��ي ه �م �م��ت ب� � � ��أن �أق� � � ��ول ق� �� ��ص ي ��دة
ب� � �ك � ��را ف � ��أع � �ي� ��ان� ��ي وج� � � � ��ود ال �م �ط �ل��ع
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ل �ك��م ال �ي ��د ال �ط��ول��ى ع �ل��ي �إذ ان � ��ت ُم
�أل � �ف � �ي � �ت� ��م وه ب� �ب� �ق� �ع ��ة �أو م ��و�� �ض ��ع
فا�ستعملوا النظر ال�سديد وم��ن يجد
ل � ��ي م � ��ا �أح � � � � � ��اول م � �ن � �ك � � ُم ف �ل �ي �� �ص��دع
و�أكثر من ذلك يرفع �إلى رواد البالغة والإبداع
�أم��را جازما يربط التجديد الحق باالبتعاد عن
الأ�ساليب المت�شبعة ،والمقدمات الم�ستهلكة التي
ملتها النفو�س ،ومجتها الآذان ،معددا جملة من
نماذجها غطت ع�شرين بيتا من عينيته البالغة
�إحدى وخم�سين بيتا.
وقد �شملت هذه النماذج بكاء الأطالل ،ومحاورة
ال�صحب ،والحديث عن م�شاهد التحمل واالرتحال،
وزجر الطير ،والتغزل بالح�سان ،وو�صف الم�سير،
و�إن�ضاء البعير ،ومجال�س اللهو والخمرة والغناء،
ومنتديات ال�سمر والأدب ،وو�صف المعارك والحروب
ومذاكرة العلماء وال�شعراء ،ومحاورة �أهل الف�ضل
وال�صالح يقول(:)26
وح � ��ذار م ��ن خ �ل��ع ال� �ع ��ذار ع �ل��ى ال��دي��ا
ر ووق � � �ف � � ��ة ال � � � � � � ��زوار ب � �ي� ��ن الأرب � � � � ��ع
و�إف� ��ا� � �ض� ��ة ال � �ع � �ب ��رات ف� ��ي ع��ر� �ص��ات �ه��ا
وت� � � � � ��ردد ال� � � ��زف� � � ��رات ب � �ي� ��ن الأ� � �ض � �ل� ��ع
ودع� � ��وا ال �� �س��وان��ح وال � �ب� ��وارح وات ��رك ��وا
ذك � � ��ر ال� �ح� �م ��ام ��ة وال � � �غ � � ��راب الأب � �ق� ��ع
وب� �ك ��اء �أ�� �ص� �ح ��اب ال� �ه ��وى ي� ��وم ال �ن��وى
وال � � � � �ق � � � ��وم ب� � �ي � ��ن م� � � � � � ��ودع وم� ��� �ش� �ي ��ع
وت� �ج� �ن� �ب ��وا ح� �ب ��ل ال ��و� � �ص ��ال وغ� � � ��ادروا
ن� �ع ��ت ال � �غ � ��زال �أخ � � ��ي ال� � � ��دالل الأت� �ل ��ع

يائية ال�شيخ
�سيد محمد
بن ال�شيخ
�سيدي
الإحيائية
(جهود
للك�شف
عن �إحياء
الأ�صيل
ونظرة في
بناء الق�صيد)

ف �ج �م �ي��ع ه� � ��ذا ق � ��د ت � ��داول � ��ه ال� � ��ورى

و�سرى الخيال على الكالل لراكب ال�شـ
ـ � � �م� �ل��ال ب � �ي � ��ن ال� � �ن � ��ازل� � �ي � ��ن ال� �ه� �ج ��ع

ح� �ت ��ى غ � ��دا م� ��ا ف� �ي ��ه م ��و�� �ض ��ع �إ� �ص �ب��ع

ودع � ��وا ال �� �ص �ح��اري وال �م �ه��ارى تغتلي

وف��ي �أع�ق��اب ه��ذا الن�ص تتجلى ر�ؤي��ة الرجل
النقدية ب�شكل �صريح ي�ؤكد �أن ال�شاعر عليه �أن
ي�سمو بمحاوالته الإب��داع�ي��ة عن طرفي «االت�ب��اع»
و«االب �ت��داع»� ،إذ الأول ي�سقط في مزالق ال�ضعف
والفتور ،والثاني يوقع في مهاوي النزق والغرور،
وهو يعلل ذلك ب�أن اتباع �أ�ساليب القدماء كثيرا ما
يرمي ب�أ�صحابه في �أوح��ال الإع��ادة والتكرار ،كما
�أن انتهاج طرائق المجددين ربما يلقي ب�أربابه في
�أعماق �أبحر «البدعة» و«ال�ضالل».

ف � �ي � �ه� ��ا ف� �ت� �ف� �ت� �ل� �ه ��ا ب � �ف � �ت� ��ل الأذرع
وت � ��واع � ��د الأح� � �ب � ��اب �أح� � �ق � ��اف ال� �ل ��وى
ل � �ي �ل�ا وت� ��� �ش� �ق� �ي ��ق ال � � � � ��ردا وال � �ب� ��رق� ��ع
وت� �ه ��ادي ال �ن �� �س��وان ب��الأ� �ص�ل�ان ف��ي ال �ـ
ـ� �ك� �ث� �ب ��ان م � ��ن ب� �ي ��ن ال� �ن� �ق ��ا والأج � � � ��رع
وال� �خ� �ي ��ل ت � �م� ��زع ف� ��ي الأع� � �ن � ��ة � �ش��زب��ا
ك � �ي � �م� ��ا ت � � �ف � � ��زع رب� � � ��رب� � � ��ا ف� � � ��ي ب �ل �ق ��ع

والن�ص يقترح التقريب بين طرفي هذه المعادلة
ال�صعبة وهذا الثنائي الحرج م�صرحا �أن ال�شاعر
العربي يعي�ش �أزم��ة �إب��داع�ي��ة خانقة م��رده��ا �إل��ى
�أمرين� :أولهما ال�شعور ب�أن ال�سابقين قد ا�ستنفدوا
�إمكانات القول المتاحة ،وثانيهما الإح�سا�س بالعجز
عن اكت�شاف مقا�صد عذاب وم�سارح �أبكار يمكن
�أن تلفت النظر وت�شد االنتباه ،وت�ستميل القلب على
نحو ي�ستجمع الجدة والطرافة ،وي�ستبطن ال�شرعية
والوجاهة يقول(:)27

وال ��زه ��ر وال ��رو� ��ض وال�ن���ض�ي��ر وع��رف��ه
وال � � �ب� � ��رق ف � ��ي غ � ��ر ال � �غ � �م� ��ام ال �ه �م��ع

مقـــاالت

وال� �ق� �ي� �ن ��ة ال �� �ش �ن �ب��ا ت� �ج ��ال ��ب م ��زه ��را
وال � �ق � �ه � ��وة ال� ��� �ص� �ه� �ب ��ا ب � �ك � ��أ�� ��س م �ت ��رع
وت � �ج� ��اذب ال �� �س �م ��ار ب ��ام�ل��أخ� �ب ��ار م��ن
�أع � � �� � � �ص� � ��ار دول � � � � ��ة ق� �ي� ��� �ص ��ر �أو ت �ب��ع
وت �ن��ا� �ش��د الأ�� �ش� �ع ��ار ب��الأ� �س �ح��ار ف ��ي ال �ـ
ـ� � ��أق� � �م � ��ار ل� �ي� �ل ��ة ع� ��� �ش ��ره ��ا والأرب� � � � � ��ع

�إن ال � �ق� ��ري � ��� ��ض م� ��� �ض� �ل ��ة م � ��ن رام � ��ه

وت � ��داع � ��ي الأب� � �ط � ��ال ف� ��ي ره � ��ج ال �ق �ت��ا

ف� �ه ��و ال �م �ك �ل ��ف ج� �م ��ع م� ��ا ل� ��م ي�ج�م��ع

ل �إل� � � ��ى ال � � �ن � ��زال ب� �ك ��ل ل� � ��دن م �� �ش��رع

�إن ي �ت �ب ��ع ال � �ق ��دم ��ا �أع � � � ��اد ح��دي �ث �ه��م

وت � �ط� ��ارد ال �ف��ر� �س��ان ب��ال �ق �� �ض �ب��ان وال� �ـ

ب� �ع ��د ال� �ف� ��� �ش ��و و� � �ض� ��ل �إن ل � ��م ي �ت �ب��ع

ـ � �خ � ��ر� � �ص � ��ان ب � �ي � ��ن م � � �ج� � ��رد وم� �ق� �ن ��ع

و�إن كان الرجل قد �أعلن عبر هذا البيان ال�شعري
عن طريق �أمام الإبداع م�سدود� ،إال �أن قدرته الفائقة
على ت�صوير مالمح هذه الأزمة ومعالمها ربما تكون
�أذكت في �أذهان من جا�ؤوا من بعده �شعورا ب�ضرورة
البحث عن العو�ض والبديل ،فطفقوا يتطلعون �إلى

وت � ��ذاك � ��ر ال� �خ� �ط� �ب ��اء وال � �� � �ش � �ع ��راء ل�ل�ـ
ـ� ��أن� ��� �س ��اب والأح � �� � �س� ��اب ي � ��وم ال �م �ج �م��ع
وم �ن��اق��ب ال �ك ��رم ��اء وال �ع �ل �م��اء وال �� �ص �ـ
ـ � �ل � �ح� ��اء �أرب� � � � � � ��اب ال� � �ق� � �ل � ��وب ال �خ �� �ش ��ع
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غد م�شرق ،وينظرون �إلى الم�ستقبل من وراء �ستر
رقيق ،م�ست�شرفين الحل ومتوقعين االنفراج الذي
يمكن القول �إن بع�ض ق�سماته �أخذت تلوح الحقا عبر
�أ�ساليب المدر�سة ال�شعبية(� )28أوال ،وعبر محاوالت
التجديد في الع�صر الحديث ثانيا.
وبالجملة ف��إن ه��ذه العينية تعد ق�صيدة بكرا
ت�ط��رح ق�ضايا نظرية ج��دي��دة على ع�صرها كل
الجدة ،دون �أن ت�ؤدي كثافة م�ضمونها النظري �إلى
�إ�ضعاف خ�صائ�صها الأ�سلوبية ،بل بقيت ق�صيدة
عربية نا�صعة التعبير ،قوية ال�سبك ،بديعة المعاني،
وبقي ل�صاحبها �سبق تاريخي غير منازع فيه ،وف�ضل
على ال�شعر العربي لم ي�ستقه من �أجنبي الم�صادر،
فهو حقيق �أن يتبو�أ مكانه بين م�صاف كبار �شعراء
ال�ضاد(.)29
وقد عا�ش الرجل بعد �أبيه �سنة واحدة ،وا�صل
فيها نهجه و�سد م�سده ،وقد كان يتمنى -على ما
يقال� -أن ال يعي�ش ب�ع��ده( .)30وللرجل �آث��ار عديدة
نذكر من بينها:
 ديوان �شعري رفيع يتناول مختلف الأغرا�ضال�شعرية المعروفة عند العرب ،وهو ديوان
�ضخم تربو �أبياته على الألفين (2067بيتا)،
ومن �أ�شهر ق�صائده الرائية التي تقدم مقطع
منها ،و�ضمنها يحذر �أبناء وطنه من الخطر
اال�ستعماري الداهم ،ويدعوهم �إلى �إعداد العدة
له والتخل�ص من الفو�ضى ال�سيا�سية التي كانت
التمهيد المو�ضوعي لالحتالل الأجنبي.
 ر�سالة بعنوان« :الح�سنة بين ال�سيئتين» ،وهيتتنزل �ضمن الرقائق ال�صوفية.
 مجموعة من الفتاوى المتنوعة والبالغة الأهميةيناهز عددها المائة.
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 مجموعة من الأنظام في مختلف الموا�ضيع� ،إذتتناول الفقه واللغة والتو�سل وغير ذلك.
 منظومة في ملح بني ديمان. مجموعة من الر�سائل تعر�ض لجملة من الق�ضاياال�سيا�سية واالجتماعية.
 وللرجل مكانة علمية و�أدبية متميزة ،وقد و�صفه�صاحب الو�سيط بالتمكن من العلم واللغة والأدب،
م�ؤكدا �أنه ن�ش�أ في بحبوحة الف�ضل والكرم،
وعا�ش في �سعة من الرزق ،وب�سطة في العلم
والت�صوف يقول« :هو العالمة الأريب ،اللغوي
الأديب ،ن�ش�أ في نعمة عظيمة وكالءة ج�سيمة،
وما ظنك بمن �أبوه ال�شيخ �سيدي ،ولما ولد هذا
الفتى تبا�شرت به تلك الأقطار ،وا�شر�أبت �إلى
م�آثره تلك ال�صحاري والقفار»(.)31
وقد �أحاطه والده برعاية تربوية خا�صة ،وعناية
ثقافة متميزة ،ف�سعى �إلى تكوينه تكوينا �أكاديميا
عاليا ،فكان يدربه على رفيع الأخالق وكريم الخالل
«فلما ميز بين الحي واللي ،وفرق بين الن�شر والطي،
ا�ستجلب له �أبوه الم�ؤدبين والمت�أدبين ،وكان يعلمه
الكرم كما يعلمه العلوم ،ويدقق في محا�سبته على
ما يبدر منه في عنفوانه ،حتى �سما ونبل ،واقتدى
به حذو النعل بالنعل»(.)32
وبالجملة ف�إن ال�شيخ �سيد محمد كان ح�سنة من
ح�سنات الدهر ،فقد �أتحف المكتبة اللغوية والأدبية
والفقهية ب�سابقات جياد �أروع من فائحات الزهر،
فقد فاق �أقرانه في العلم وال�شعر والأدب ،وكانت
ل��ه �آراء نقدية رائ��دة و�أ�ساليب �شعرية متميزة،
لذلك يمكن �أن نعده بجدارة من بين رواد النه�ضة
ال�شعرية الحديثة ،ال في بالد �شنقيط وحدها ،و�إنما
في العالم العربي كله ،فمن المعلوم �أن جهود الرجل
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الإبداعية �سابقة في الزمن على جهود المدر�سة
الإحيائية في ال�شعر .ثم �إن دعواته الإ�صالحية التي
�صاغها �شعرا رقيقا متقدمة على �إ�سهامات زعماء
الإ�صالح في الم�شرق والمغرب ،فهو بذلك خليق
ب��أن يعد من �أب��رز رواد الإحياء الأدب��ي والإ�صالح
النه�ضوي.

بال�شواطئ الأطل�سية نماذج �سبقت في الزمن نماذج
الثالوث الم�شرقي( ،)34بل ربما تكون تفوقت عليها
في نظرنا من بع�ض الوجوه �إذ ركنت �إلى التراث
ممتاحة من ن�صو�صه �ضمن خ�صو�صية �شنقيطية
نادرة تعتمد القطيعة الكاملة مع عوا�صم الخالفة
الإ�سالمية ،وتنعم بعزلة مكانية تعفيها من ت�أثيرات
الغرب ،وتهيئ لها الأج��واء المنا�سبة للمحافظة
على �سليقتها اللغوية ونقائها الأ�سلوبي بعيدا عن
ال�شوائب وال َّرطانات.

المحور الثاني :الن�ص قراءة وتعليق

وقبل البدء في قراءة هذا الن�ص نود �أن نبرز
ثالث مالحظات� ،أوالها تهتم بت�صنيف هذا الن�ص
وتنزيله في �سياقه الإحيائي ،وثانيتها تتعلق بتوزيعه
�إل��ى محاور متباينة ،وثالثتها تعنى بتعليل عنونة
�أفكاره ووحداته.

فالإحيائية ال�شنقيطية من هذا المنظور �أ�صيلة
المنزع والمن�ش�أ ذات قبلة واح��دة �إذ ت َو ِّلي وجهها
�شطر التراث مكتفية به عن غيره ،فلم تعرف تبعية
للثقافة العثمانية ولم تتعرف على نماذج الغرب �إال
مع منت�صف القرن الع�شرين.

مقـــاالت

وفي ما يخ�ص المالحظة الأولى ن�شير �إلى �أن هذا
الن�ص يائية �إحيائية مطولة تقع في ثمان وخم�سين
بيتا وت�سعى �إل��ى �إع��ادة النب�ض للخطاب ال�شعري
القديم ،ناف�ضة الغبار عن الكثير من رتابته و�ضعفه
عبر نهجها الإب��داع��ي ال��ذي يحاول �إذك��اء نزعات
التعلق ب��الأوط��ان ،وي��روم �إحياء �أ�ساليب الجزالة
والفحولة ،ماتحا من المعاجم والقوامي�س ومحاورا
مكنون المجاميع الأدب �ي��ة وال��دواوي��ن ومف�صحا
في الوقت نف�سه عن جهد ال�شناقطة في النه�ضة
ال�شعرية الحديثة ،ومعربا كذلك عن �ضرورة �إعادة
النظر في الأطروحات المتعلقة بالمدر�سة الإحيائية
ن�ش�أة ومكانا وتقويما.

�أما ب�ش�أن المالحظة الثانية ف�إننا نكتفي بالتنبيه
�إلى �أن تق�سيم الن�صو�ص �إلى �أفكار جزئية ال يعدو
�أن يكون َم�شغَال منهجيا ي�ساعد على �ضبط الن�ص
وي�سهم في �إحكام القب�ضة على �أجزائه ،فالن�ص في
المنظور النقدي المعا�صر يعد بنية واحدة ولحمة
متما�سكة ،ورغ��م وعينا العميق بهذه الم�س�ألة �إال
�أننا اخترنا �أن نوزع هذا الن�ص �إلى �أربعة م�ستويات
�أ�سا�سية ت�سهيال لعملية التحليل ونزوال �إلى �أفهام
الدار�سين.
و�أم��ا بخ�صو�ص المالحظة الثالثة ف�إننا نلفت
انتباه القارئ �إل��ى �أن��ا قد اخترنا لم�ستويات هذه
المعالجة جملة من العناوين المتجان�سة ،غير �أن
ذل��ك ال يعفيها من �أن تو�صف ب�شيء من الإبهام
�أو الغمو�ض ،ولكن تجان�سها الداللي وان�سجامها
المو�سيقي ق��د ي�شفع لها ف��ي نظرنا حتى يندفع
�إعرا�ض الآخرين عنها .وتح�سبا لما يمكن �أن يقع

وهكذا فالمت�صفح للمدونات ال�شنقيطية خالل
القرن (13ه�ـ19/م) ي�ست�شف في غير ما عناء �أن
انطالقة معالم النه�ضة ال�شعرية الحديثة ارت�سمت
بع�ض مالمحها على �أدي��م ن�صو�ص القوم قبل �أن
تلوح عبر ت�ضاعيف مدونات المدر�سة الإحيائية
بالم�شرق ،ذلك �أن الثالثوث ال�شنقيطي(� )33أبدع
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من لب�س في �أفهام القارئين ف�إننا عملنا جهدنا على
�شرح هذه العنوانين وتو�ضيح المق�صود منها:
الم�ستوى الأول ( :)16-1الموطن تحية
وا�ستمتاع

ومق�صودنا بهذا العنوان التنبيه �إلى �أن الرجل
في هذا المقطع من الن�ص ركز كثيرا على تعلقه
ب ��أر� �ض��ه م�ستمتعا بمرابعها الآ�� �س ��رة ،وطلولها
المفعمة بالذكريات ،ومناظرها الطبيعية التي
تحمل على الراحة واال�ستجمام ،وتدعو �إلى الدعة
واال�سترخاء.
وهذا المحور مفتتح بروح وطنية �أ�صيلة وب�أ�سلوب
خبري ر�صين يقوم على جملة ا�سمية خبرها �شبه
جملة وردت عبر تركيب �إ�ضافي «على دوران �أوكار»
مثل ب�ؤرة التوتر في الن�ص ومركز الحمولة الداللية،
�إذ هو متجه التحايا وم��داره��ا ،بل لعل الن�ص لم
ين�ش�أ في الأ�صل �إال من �أجله .وقد عدل ال�شاعر عن
جمع دور المتداول �إلى «دوران» تنويعا في القول،
وتنغيما ل�ل��وزن ،و�إح�ي��اء لنادر الجموع كما عرب
كلمة «�أوكار» مكتفيا بالت�صرف في بنيتها ال�صرفية
وال�صوتية ت�صرفا ي�سيرا حمله على تخفيف الهمزة
الممدوة في �أولها ،وعلى تغليظ رائها المرققة في
العامية ،فـ»�آوكار» بترقيق الراء ومد الألف الأولى:
مفازة مت�سعة الأطراف تكثر بها الكثبان الرملية،
وتندر فيها النقاط المائية ،فهي �أر�ض م�ضلة تعثر
بها الخطي ويحار بها القطا.
وتعبيرا عن ذلك ف�إنهم ي�سمونه �أحيانا « آ� ْوكا ْر
َل ْب َك ْم» والتركيب المتقدم كما بينا يعد منطلق الن�ص
وعماده ،فما بعده تو�سعة وتكميل و�شرح وتف�صيل
لأم��ر تلك ال��دور التي ق��ر�أ ال�شاعر عليها �سالما
دائما يتجدد مع الغدو والآ�صال ،وقد وردت التحايا
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معرفة مجموعة لتدل على ال�شمول واال�ستغراق وجاء
الفعل «توا�صل» محذوف التاء الأول��ى ركونا �إلى
الخفة وان�سجاما مع الوزن ،وقد ازدان هذا البيت
الأول بذلك الت�صريع القائم على الياء المفتوحة
الم�شبعة .وزي���ادة على �أن ال �ي��اء ح��رف مجهور
ومخرجه من �أول الل�سان وو�سط الحنك الأعلى ف�إن
ال�صوت (يا) الذي تردد في الن�ص كثيرا يدل على
النداء والندبة واال�ستغاثة ،فك�أن ال�شاعر ي�ستعطف
الجديدين رحمة بهذه الدور نادبا الأزمنة التي مرت
عليه بهذه الربوع ،ومناديا في الوقت نف�سه �أولي
النهى والأب�صار �أن يعتبروا بما �أ�صابها من العفاء
واالندرا�س بعد الإحياء والعمران .ولعل في �إ�شباع
الياء �أي�ضا نوعا من التخفيف عن الف�ؤاد وتنف�س
ال�صعداء و�إخراج الزفرات دفعا للمعاناة والهموم.
وت�أتي الأبيات ال�سبعة الأولى لتتتبع بدقة منازل
الأهل ومرابع الطفولة في منطقة �آوكار وقد عددها
ال�شاعر تعدادا تراتبيا ،قد يك�شف �إلى حد ما عن
تراتبها في ذهنه ،ودرجة ح�ضورها في قلبه ،فقد
ن�سقها بالفاء العاطفة الدالة على الترتيب والتعقيب،
تنزيال لكل منها منزلته في الف�ؤاد ،ومما يعزز هذا
التعليل ا�ستهاللها بذات اليمن( )35التي تعد �أحب
بالد الوطن �إلى الرجل ،فقد خ�صها بق�صيدة كاملة
نظمها اعتذارا لها جاعال منها �صديقا وفيا وخال
ع��زي��زا( .)36و�أكثر من ذل��ك ف�إنه عربها تعريبين
ي�صرحان بن�سبتها �إلى اليمن والبركة ،فمرة �سماها:
«ميمونة ال�سعدى» وفي هذا الن�ص يطلق عليها «ذات
اليمن» ويخ�ص�ص لها جز ًء منه كبيرا ( 35بيتا)
م�صرحا �أن القلوب تفور لفراقها ،فهي بذلك تتيه
على �شام المواطن وعراقها.
ولعل في �إكثار ال�شاعر من �أدوات العطف �ضربا
من ال�سعي �إلى عطف الأفئدة على هذه الربوع .وقد
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وال�شيخ �سيد محمد بهذا ال�صنيع الرفيع يج�سد
جوانب من ثقافته ال�شرعية وال�شعرية ،فالأولى
ت�صرح ب�أن حب الوطن من الإيمان ،والثانية تكثر
فيها الن�صو�ص ال��داع�ي��ة �إل��ى االرت �ب��اط بالوطن
والوفاء له.

تم ذلك عبر �أ�سلوب ف�صيح يعتمد تعريب الأماكن
وتطويع الأل �ف��اظ الأعجمية ل�صالح الف�صحى،
فترجمت الألفاظ والمعاني حينا (ذات اليمن ،نجد
بني المبارك ،تل الحبار ،نجد ن�صف جرعاوي
الأرطى ،ذي ال�سرايا ،ه�ضب ال�سبال) ،وتم االكتفاء
�أحيانا �أخ��رى بالت�صرف في بنية الكلمة اللغوية
لتالئم البناء العربي وتن�سجم مع ال��وزن ال�شعري
كما في (الكنايا ،فايا التما�شن� ،أيدمات ،التو�أمات،
�أوك� ��ار) م��ا م��ن �شك ف��ي �أن ال��رج��ل ب��ذل جهودا
م�شكورة في تعريب هذه الألفاظ الأعجمية مما قد
يكون له �أثر فاعل في �إحياء معالم الوطن ،وفي دفع
عملية التعرب على �أيامه.

ومع البيت الثامن تبد�أ نغمة و�صفية ت�ستعر�ض
�أمام القارئ لوحة فنية رائعة ت�ضم مختلف �أ�شكال
الكثبان الرملية في منطقة «�آوك��ار» ،مبينة روعتها
وجمالها �إذ ت�أ�سر القلب وت�سبي العيون ،ب�ألوانها
الن�ضارية ،فتكت�سي ه�ضابها في الهاجرة والزوال
�ألوان الف�ضة ،وت�ست�شغي رمالها في الغدو والآ�صال
�ألوان الذهب.

مقـــاالت

وال�شاعر و�إن اعتبر حب هذه الأماكن �سجية
و�سلوكا� ،إال �أن محبتها بالن�سبة �إليه تتفاوت .وتلك
المحبة كا�شفة عن تعلقه ال�شديد بالوطن الذي نزل
من نف�سه كل منزل ،فبلغ �إلى �شغاف قلبه لي�صبح
حبه جبلة وطبعا ،ولعل ذلك ما جعله يرتفع بهذه
المواطن عن م�ستوى الجمادات ليلحقها بدائرة
الأح�ي��اء ،عامال على �أن�سنتها .وذل��ك �أن العالقة
االعتباطية بين الإن���س��ان وال�م�ك��ان تحولت على
ل�سانه عالقة �سببية تف�صح عن روح من المحبة
عالية عمادها االختيار الواعي واالحترام المتبادل
بين الفرد والأر���ض .و�إذا �أمكننا �أن نقبل ب�سهولة
اختيار الإن�سان للأر�ض ف�إنه ي�صعب ت�صور اختيار
الأر�ض للإن�سان �إال في حدود تكريم هذه الأخيرة
و�إك�سابها بع�ض �صفات الب�شر لت�صبح مهي�أة لأن
تبادل الإن�سان م�شاعر المحبة والوداد ،م�ست�شعرة
�ضرورة المعاملة بالمثل والمجازاة على الإح�سان،
وبذلك يكون ال�شيخ �سيد محمد �أنزل هذه الأماكن
منزلة عالية لت�صبح بمثابة الإن�سان تح�س بما يح�س
به الب�شر وت�شعر بما به ي�شعرون.

تلك الرمال التي ت�ستميل �أولي الب�سطة والترف
بلينها الآ��س��ر وبنعومتها التي تفوق لين الأرائ��ك
وال�سرر ،وتعلو وثار ًة الح�شايا والأزر ،فتحمل الزائر
على اال�ضطجاع وتدفعه �إلى اال�سترخاء متلبثا غير
ي�سير وذل��ك لما ي�أن�س بها من طبيعة رومان�سية
تناف�س في مناظرها جمال الفواتر الح�سان �أيام
الزينة والأعياد.
وهنا يوظف الرجل جانبا من ثقافته الفقهية
في «باب العارية» م�ؤكدا �أن هذه المرابع ت�أخذ عليه
مجامع قلبه ،وي�ضرب لذلك �أمثلة تعتمد جمال
�شرطية ت�ستح�ضر �أ�ساليب ال�شعر الجاهلي في بكاء
دار�س الأطالل وا�ستح�ضار طرائق تق�سيم الغنائم.
الم�ستوى الثاني ( :)27-17الوطن فدية
وا�ست�سقاء

وي�ضم ه��ذا المحور ع�شرة �أب�ي��ات ا�ستفتحت
ب�أ�سلوب �إن�شائي �صارخ يقوم على اعتماد الهمزة
�أداة لنداء القرب «�أ» مما يف�صح عن ح�ضور هذه
البئر في ذهن ال�شاعر وقربها من نف�سه ،حتى و�إن
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ك��ان منه بعيدا ،وف��ي ذل��ك دالل��ة جلية تعرب عن
عالقة الرجل الوطيدة بهذه البئر ،حيث طفق يدعو
لها بال�سالمة من الأزمات ،والأمن من الخوف ،مع
دوام العمارة وا�ستمرار الت�أهيل ،جاعال الآبار كلها
فدية لها ،فهي بالن�سبة �إليه الأر���ض الأم والوطن
ونفي�س،
الرئي�س ،لذلك ت��راه يفديها بكل غ��ال
ْ
ْ
م�ست�سقيا لها عبر �أ�سلوب يعتمد المبالغة (بكل
عين ،هجوم) ،كي تملأ ال�سماء بالغمام وتتفجر
الأر�ض غيوما ،وقد بلغ به الأمر �إلى �أن ي�ستح�ضر
لحظات نزول المطر وما يكتنفها من لمع البروق
وكثافة ال�سحب ،م�شبها ر�ؤو� ��س ال�م��زن المثقلة
بالودق حينما تك�شف عنها البروق ب�أ�سنمة النوق
الهجان ،متخيال جمال تلك الأر���ض غب ال�سقيا،
حيث تزين �أ�سافلها برفيع �أو�شية الأع�شاب ،وت�شقق
�أعاليها بجميل �أكمة الأزه��ار ،وذلك بعد �أن ت�سيل
الأودية غدرانا ،وتمتلئ اله�ضاب �إ�ضاء ،مما يجعل
�ش�آبيب الخير والبركات تعم تلك الأنحاء ،لتزدهي
الزروع وتمتلئ ال�ضروع فتنخرم الأعراف والتقاليد
المتعارفة عند �أهل الرعي والبدو ،لتنقلب النوق
قليالت الر�سل كثيرات الألبان ،في�صبحن قادرات
على مناف�سة العوذ المطافيل .وقد كثرت الت�شبيهات
في هذا المقطع وتنوعت لت�شمل الأدوات (الكاف،
ك�أن) والأفعال (ت�ساجلها).
الم�ستوى الثالث ( :)43-28ال�شيخ مدحة
وا�ستر�ضاء

وي�ضم هذا المحور خم�سة ع�شر بيتا ،واخترنا
لها هذا العنوان لأنها في جملتها ت�سعى �إلى مدح
الوالد ال�شيخ �سيديا الكبير ،عاملة على �إر�ضائه
وتكريمه .وقد مهد ال�شاعر لمديحه بدعوات مباركة
للبئر التي يقيمها الوالد� ،أعقبها برحلة ميمونة
نحو الممدوح .وقد جاء هذا الخطاب المدحي في
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�أ�سلوب خا�ص يك�شف عن توطد العالقة بين المادح
والممدوح ،فهذا الأخير والد و�شيخ في الوقت نف�سه،
فعالقة ال�شيخ �سيد محمد بوالده تجاوزت العالقة
الأبوية المعروفة �إلى رابطة �صوفية متميزة ا�ستطاع
الرجل عبرها �أن يع�صف بتقاليد مجتمعه التي
كثيرا ما تتحفظ على مدح الإن�سان لوالده و�إن كان
هذا التحفظ مرجوحا من المنظور ال�شرعي فمعلوم
�أن الإ�سالم دعا �إلى تكريم الأبوين والثناء عليهما،
قــال تعـالى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ،
وم��ن القول الكريم المدح بال�شعر وبغيره .ولعل
هذه العالقة المتميزة هي التي دعت الرجل �إلى
�أن يو�سع دائ��رة القول في ه��ذا المحور ،و�إل��ى �أن
يطيل النف�س متحدثا عن بئر قومه «ذات اليمن» يائية ال�شيخ
�سيد محمد
ال بو�صفها موطنا فقط ،و�إنما باعتبارها مركزا بن ال�شيخ
�صوفيا وموئال لل�شيخ ومريديه ،فما حب هذه البئر
�سيدي
�شغف قلب ال�شاعر ولكن �شغفه حب من �سكنها .الإحيائية
(جهود
ومن ثمة نراه ي�سارع بالدعاء متمنيا لها دوام التميز
للك�شف
والتفوق لتبقى قبلة ي�ؤمها من حولها من �أهل القرى ،عن �إحياء
الأ�صيل
وكعبة تحط بها الرحال ويت�سابق النا�س �إلى حرمها
ونظرة في
معملين القال�ص في �سرعة خاطفة �أ�شبه ما تكون بناء الق�صيد)
بلمع البرق �أو لمح الطرف� ،إذ تنبري تلك النوق
جافلة لتطوي عري�ضات الفال طي البطاق ،وا�سمة
�أديم الأر�ض بمنا�سمها و�سما خفيفا ال يتجاوز تحلة
الق�سم �أو تنطق المتكلم قدر «ال»(.)37
وه �ن��ا ي�ستح�ضر ال��رج��ل جملة م��ن �أو� �ص��اف
النوق المعدة للرحلة والم�سير ،م�ستعر�ضا �صورا
بيانية بديعة ت�ستجلي الغام�ض ،وت�ستكنه الأعماق،
م�ستخدما لغة قامو�سية تعتمد ع��ددا من �ألفاظ
ال�سفر واالرت� �ح ��ال ،وبع�ضا م��ن �آل �ي��ات ال �ب��داوة
واالنتقال ،وذلك عبر �أ�سلوب يبالغ في طول الم�سافة
وبعد ال�شقة وانقطاع ال�سبيل ،مما يدفع الرجل �إلى

تخيل الم�سافة المزمع اجتيازها ،جاعال منها مفازة
مخيفة تهزل القوي من القال�ص وتهلكه ،وت�ضعف
الجلد من الرجال وتنهكه ،فال يمر بها �سفر �إال
نالت من �أف��راده و�أورثته من �شحوب الوجه وك�آبة
المنظر ،وال ين�سى في هذا ال�سياق �أن يذكر ب�أن هذه
البئر هي مناط الق�صد ومنتهى الم�ؤمل� ،إذ تلتئم
ب�ساحتها ح�ضرة ال�شيخ التي ت�ستقطب بمكانتها
العلمية و�أجوائها الروحية «روام الت�صوف والمعالي»
وت�ستجلب بحركتها االقت�صادية «�أرب��اب الدراهم
والوقايا» ،ليت�سابق �إلى حرمها �أهل القرى والبوادي
«�إلى �أهليك» وذلك �أمال في الح�صول على عظيم
الهدايا ،ورغبة في �إزالة مع�ضل ال�شكايا ،والتما�سا
للبركات ،و�سعيا �إلى زيادة المخزون المعرفي ،حيث
تتعدد ب�ساحتها المدار�س.

الم�ستوى الرابع ( :)58-44ذات اليمن
خ�صو�صية وا�ستثناء

وهذا المحور الأخير ي�سعى �إلى �أن ينزل هذه
البئر منزلة خا�صة ليجعلها تعلو على الآبار ،ممثلة
بين نظيراتها منهال منفردا وا�ستثناء منقطعا.

مقـــاالت

وق��د انطلق ه��ذا المحور من �أ�سلوب �إن�شائي
ي�ستخدم �صريح التعابير وجهد الأقوال ت�أكيدا على
محبة هذه البئر وتف�ضيلها وذلك على نحو يدعو لها
بدوام العمارة وا�ستمرار العطاء المعرفي والإ�شعاع
العلمي ،كي تظل موا�صلة م�سيرتها الثقافية ،حيث
تتعدد ب�ساحتها المحاظر وتتعالى �صيحات التكرار،
وتتوالى نغمات الترتيل وترتفع �أ�صوات الدار�سين
عبر مختلف �ألوان المقررات المحظرية ،من فقه
وقر�آن وعلوم ل�سان ومنطق وبيان ،وهذا ما هي�أها
لأن تكون حلية البلدان و�صفوة الأرا��ض��ي ،و�أحب
البقاع بعد الحرمين �إل��ى قلب ال�شاعر ،وذل��ك ما
عبر عنه �أفعل التف�ضيل «�أحب».

وبذلك ف��إن هذه الح�ضرة تمتلك على النا�س
نفو�سهم ،فال ي�ستطيعون عنها ان�صرافا ،وال يبغون
عنها حوال ،فكل نازل بكنفها يعلق بها علوقا عفويا،
ويركن �إليها ركونا تلقائيا ،فت�أخذ عليه مجامع لبه،
وتدفعه �إلى �أن ي�شتغل بعبادة ربه ،فيبقى متنازعا
بين ه��ذه الح�ضرة وبين موطنه الأ�صلي ،فكلما
هم بالعودة نحو ال��دار والأه��ل تحكمت منه �آث��ار
المكارم والإح�سان ،لتزيد من رابطته بهذا المكان،
فال هو من جهة ي�ستطيع المغادرة واالن�صراف
لما يحظى ب��ه م��ن ال�م��ودة والتكريم ،وال ه��و من
جهة �أخرى ي�ستطيع البقاء والتلبث لما يعرف من
ال�شوق نحو الأه��ل والحنين ،فيقيم بتلك البقعة
المباركة مت�أرجحا بين التلبث واالنطالق ،مترددا
بين الإقامة واالنفالت ،فكلما رام االنفكاك من هذا
الأ�سر المعرفي غلب على �أمره �أو هم بالتمل�ص من
ذلك الإح�سان نك�ص على عقبه.

وتظل �صلة الرجل بهذه الأر�ض وثيقة �إذ يلتحم
بها التحام الم�ضاف بالم�ضاف �إليه ويرتبط بها
ارتباط الخبر بالمبتد�إ .ويبلغ به الأمر �إلى �أن يتخذ
من موقعها الجغرافي مقيا�سا عاطفيا يك�شف عبره
ارتفاع ن�سبة تعلقه بالأماكن الأخرى ،فكلما اقتربت
الأماكن من هذه البئر ازداد لها حبا وا�شتد بها
تعلقا ،ويعلل الأم��ر تعليال منطقيا طريفا يرجع
محبة هذا الموطن �إلى ما له من يمن وبركة ،فما�ؤه
ع��ذب نمير ،ورع�ي��ه م�ب��ارك ع��ن ال��وخَ ��م بعيد ،به
تقوى ج�سوم الأنا�سي ،وبكنفه ت�صلح �أحوال الدواب
والأنعام.
وت�ظ��ل نغمات التعلق ب�ه��ذا ال�م��وط��ن متتالية
ومتعاقبة يع�ضد بع�ضها بع�ضا ،مما يحمل ال�شاعر
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على �أن يدفع بن�صه دفعا جديدا ،يك�سبه �شحنة
عاطفية متميزة ،ويعززه بنف�س رفيع ،يجعل هذه
البئر �أحب الأرا�ضي �إلى نف�سه� ،إذ تفوق في نظره
جميع البقاع با�ستثناء «طيبة» و«�أم القرى» وذلك
لأنها تمتاز بطيب ال�ه��واء ،و�صفاء ال�م��اء ،وبركة
ال�ث�م��ار ،وذل��ك م��ا حمله على �أن يقيم م�سابقة
تفا�ضلية بينها وبين غيرها من الأماكن ،منتهيا
في جميع الحاالت �إلى تف�ضيلها وتقديمها ،بل �إنه
�أحيانا ينزلها منزلة عالية ،تجعل موازنتها ب�سواها
م�ستبعدة �إن لم نقل م�ستحيلة.
وبعد قراءتنا للن�ص �أمكننا �أن نخرج بهذه
ال�م��وازن��ة الكا�شفة ع��ن تف�ضيل ذات اليمن على
غيرها من الأماكن:
ذات اليمن
الأنف
الحظوة
العذوبة
التفوق
�إزالة ال�شكاية
بذل العطايا
�إزالة الفقر
حط الذنوب
تفوق وعلو
مف�ضلة

الأماكن الأخرى
الأاليا
ال�صلف
الكدر
التبعية
ال�شكوى
طلب العطايا
انت�شار الفقر
كثرة الخطايا
خزي ومهانة
مف�ضل عليها

و�صفوة القول �إن ه��ذا الن�ص وطنية �إحيائية
ت�سعى �إل��ى تر�سيخ ال�ج��دي��د ،مديمة النظر نحو
القديم ،عبر ر�ؤية �إبداعية تحيي ال�صور ال�شعرية
وهي رميم ،وت�شيع في الن�ص �أريجا �شعريا �أ�شبه
ما يكون بما لعرار نجد من �شميم .وهي مع ذلك
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تحاور الن�صو�ص الجاهلية م�ستح�ضرة �أ�ساليبها في
الو�صف والت�شبيه ،ونهجها في المدح والتنويه.
والن�ص يمثل نزعة وطنية متر�سخة في النف�س،
و�شعورا بمحبة ال�شيخ والأهل عميقا .ولغته قامو�سية
تعمل على تعريب الأل�ف��اظ العامية وتقريبها من
الف�صحى ،محيية بذلك ميت التعابير ومهجور
الأ�ساليب ،ومتر�سمة خطوات ال�شعراء القدماء،
ومناهجهم ف��ي ال��و��ص��ف والمبالغة واال��س�ت�ع��ارة
والبديع.
والق�صيدة تعد مراجعة مركزة لأبواب الجموع
في النحو ،ول�صيغ المق�صور والممدود ،دون �أن
تن�سى محاورة ال�شعر القديم مركزة على ع�صور
االزدهار خالل الع�صرين الجاهلي والعبا�سي .فهي
بذلك درا�سة تطبيقية ومعالجة نموذجية تعرف
الطالب ب�إحكام القري�ض وتطلعهم على غريب
الألفاظ ورفيع ال�صيغ ونادر الجموع.

يائية ال�شيخ
�سيد محمد
بن ال�شيخ
�سيدي
الإحيائية
(جهود
للك�شف
وقد اختار ال�شاعر الحت�ضان تجربته ال�شعرية عن �إحياء
قالبا عرو�ضيا قديما موفرا عبره نغمات مو�سيقية
الأ�صيل
موقَّعة تتنزل في ت�شكيالت البحر الوافر المتناغم ،ونظرة في
بناء الق�صيد)

ال��ذي �أ�شاع في الن�ص ج��وا �إيقاعيا رفيعا ازدان
بزحاف الع�صب ،وك�شف عن كثير من التمكن وعلو
الكعب.
ن�ص الق�صيدة م�شروحا( )38الوافر]
َ .1ع� �لَ ��ى ُد ِ
وران « َ�أ ْوك � � � � � ��ا َر» ال � َّت �ح��ا َي��ا
َت� ��وا�� َ��ص � � ُل ِب� ��ال � � َغ� ��دا َي� ��ا وال� � َع� ��� �ش ��ا َي ��ا
ِ .2ب � � � � ِ
ـ«ذات ال� � ُي� � ْم ��نِ » ف ��الأَ ْن � �ق ��ا ِء ِم � ْن � َه��ا

()39

َف�ـ « َن� ْ�ج� ِ�د َب ِني ال� ُم�ب��ا َر ِك» َف�ـ «الكَنا َيا»
� .3إ َل ��ى « َت � ِّل ال� ُ�ح�ب��ارِ» َف �ـ « َن� ْ�ج� ِ�د ِن ْ�ص ٍف»
()41
�إ َل� ��ى َج� � ْرع ��ا َو ِي الأَ ْر َط� � ��ى َف �ـ «ف ��ا َي ��ا»
()40

مقـــاالت

َ .18ف � � � َدى ُك� � ْث� �ب ��ا َن � ِ�ك ال� � ُك� � ْث� �ب ��انُ ُط � � ًّرا
()55
َو َت � � ْف� � ِ�دي � � ِ�ك ال � � �ز ِ
َّواخ � � � ُر وال� � � َّرك � ��ا َي � ��ا
َ .19و َال زا َل � � � � � ْ�ت ِدي � � � � � � ��ا ُر ِك � ِآه� � �ل� � ٍ
�ات
()56
�اح� � ِت � ِ�ك ال� � � � َّرزا َي � � ��ا
َو َال َح � � َّل� � ْ�ت ِب� ��� �س � َ
َ .20وج � � ��ا َد َل � � ِ�ك ال ��� َّ�س �م��ا ُء ِب� � ُك� � ِّل َع � ْي��نٍ
()57
َه� � ُ�ج� ��و ِم ال� � � � � َو ْدقِ دا ِل � � َ�ح � � ِة ال � � � َّروا َي� � ��ا
ُ .21ي� ِب�ي��نُ ال � َب � ْرقُ ِم ��نْ ��ِ�ش� ْم� ِ
�راخ� َه��ا َع��نْ
()58
َك� ��أَ� �ْ�س� � ِن� � َم� � ِة ال � ُم � َه � َّ�ج � َن � ِة ال � َق �� �ص ��ا َي ��ا
ُ .22ت � َن � ْم � ِن � ُم ِب ��الأَ�� �س ��ا ِف � ِ�ل ِم� � ْن � َ�ك َو�� ْ�ش � ًي��ا
()59
َو َت � � � ْل � � �وِي ِب � ��الأَع � ��ا ِل � ��ي ِم � � ْن� � ِ�ك را َي � � � ��ا
َ .23ف� � ُت� �� �ْ�ش� �رِقُ ِم � ��نْ �أَ ِ
زاه� � � � ِر َه � � ��ا َدرا ٍر
()60
ِب �لَ � ْي� ِ�ل ال � � َّر ْو�� �ِ�ض ِف ��ي ُب� � � ْر ِج ال� � َع ��ذا َي ��ا
ال�س ْحبِ َف ْي ً�ضا
� .24إ َذا فا�ضَ ْت غُ � � ُر ُ
وب ُّ
()61
َف � ��أَ ْف � � َع � � َم� � ِ�ت ال� � َم� �ح ��ا ِن � َ�ي وال � � َّث � �ن� ��ا َي� ��ا
َ .25ت � � َب � �� �َّ�س � � ُم ِم � � ��نْ �أَ ِك � � َّن � � ِت � � َه � ��ا ِك � �ظ ��ا ٌم
()62
َع ��نَ ا ْر�ؤُ� � � � َ�س ك��ال � َع��وا ِر�� ِ�ض وال � َّث �ن��ا َي��ا
َ .26ك � � ��أَ َّن ال ��� ُّ�س� ْ�ح� َ�ب َي � ْب � ِك �ي��نَ ال� � َب ��رارِي
()63
َوز َْه� � � َر ال� � َّر ْو� � ِ�ض َي ����شْ � َم��تُ ِب��ال � َّرم��ا َي��ا
َ .27ف � � َت � � ْغ � � ُدو ِغ� � َّب� � َه ��ا ُع� � ��و ُذ ال � َق �� �ص��ا َي��ا
()64
ُت �� �س��اجِ � ُل � َه��ا ال� � َب� �ك ��ا َي ��ا وال� � َق� ��� �ص ��ا َي ��ا
و�صا
َ .28و َال زا َل ال� ِق�لا�� ُ�ص َي� ِ�خ � ْد َن خُ ً
()65
َي ��� ِ�س � ْم��نَ ال� � َع� � ْف� � َر َت� ْ�ح � ِل �ي � َل الأَال َي � � � � ��ا
ِ .29ب � � ُع� ��و ٍج ك ��ال ��خَ ��ذا ِري � ِ�ف ا� � ْ�س� � َت� � َم� � َّرتْ
()66
ُي ��خَ � ْذ ِر ْف ��نَ ال� َ�ح�� َ��ص��ا �� ُ�س � ْم � َر ال � َع �ج��ا َي��ا
َ .30ب ��را َه ��ا ال � َّن ��� ُّ�ص وال � � ِّدي � � َدى ف ��آ َل� ْ�ت
()67
 َو َق � � � ْد ُر ِح� �لَ � ْ�ت َن� � ِ�واع � � َمَ -ك��ال � َب�ل�ا َي��ا
َ .31ت � � �ك� � ��ا ُد ِل � ��� ُ ��ض � � ْم � � ِر َه� ��ا ال � � ِك � �ي� ��رانُ
()68
َع � ْن � َه��ا َت � �ز ُِّل ِب � َر ْك � ِب � َه��ا َل � � ْو َال ال � � َوال َي ��ا

َ .4ف �ـ « َب � ْي �� �ض��ا ِء ال � َّت �م��ا���شُ ��نِ » َف��ال � َّروا ِب��ي
()42
َروا ِب��ي «ال� َّت� ْو�أَم� ِ
ال�سرا َيا»
�ات» َف�ـ « ِذي َّ
�ال» َف �ـ«�أَ ْي � َدم� ٍ
� .5إ َل ��ى « َه��ْ��ض��بِ ال��� َّ�س�ي� ِ
�ات»
()43
َم � �ع� � ِ
�اه � � ُد ُح � � ُّب � � ُه� ��نَّ َل � � َن� ��ا �� �َ�س � �ج� ��ا َي� ��ا
َ .6و ِخ � � ْرن � ��ا َه � ��ا َل� � َن ��ا ُدو َن الأَرا� ِ� ��ض � ��ي
()44
َوخ� � ��ا َر ْت � � � َن� � ��ا َل � � َه� ��ا ُدو َن ال � � � َب� � ��را َي� � ��ا
َ .7ف �ل � َ�ا �أَ ْب � � � ِغ� � ��ي ِب � � َه� ��ا َب� � �لَ� � � ًدا � �ِ�س ��وا َه ��ا
َو َال ِه � � � َ�ي َت � � ْب � � َت � � ِغ� ��ي �أَ َح � � � � � � � ًدا � ِ��س ��وا َي ��ا
ِ .8ب � � ��أَ ْك � � � ِث � � � َب � � � ٍة َدم� � � ��ا ِئ� � � ��ثَ ه � ��ا ِئ �ل� ٍ
�ات
()45
ُع � � ُي� ��ونُ ال � � َّن � ِ
�اظ � � ِري ��نَ َل� � َه ��ا � � َ�س� �ب ��ا َي ��ا
ُ .9ي � َف �� ِّ��ض �� ُ��ض � َه��ا ال � َه��جِ �ي � ُر َو ُك � � � ُّ�ل َب� � � ْد ٍر
()46
َو ُت � �ذ ِْه � � ُب � � َه� ��ا ال � َع �� �ش ��ا َي ��ا وال� � � َغ � ��دا َي � ��ا
َ .10ي� � � َو ُّد َذ ُوو ال � ُب �لَ � ْه � ِن � َي � ِة ا�ْ��ض� ِ�ط�ج��ا ًع��ا
()47
ِب � َه��ا َب � � � َد َل ال� َّ�ط �ن��ا ِف ��� ِ�س وال� َ�ح �� �ش��ا َي��ا
َ .11ت � � َرى الأَ�� ْ�س �ب� َ
�اط ِف�ي� َه��ا والأَ َ
راط � ��ى
()48
َك � � َز ْي� ��نِ ال � ِب �ي ��� ِ�ض َ�أ َّي� � � ��ا َم ال �� َّ��ض �ح��ا َي��ا
َ .12و ِغ � �ي � �ط� ��ا ًن� ��ا َك� � � � � ��أَ َّن ِب � � َه� ��ا ِب � �ح� ��ا ًرا
()49
ِم � ��نَ الأَ َق � � � � ِ�ط ال � � ُم � � َم � � َّو ِه ِب ��ال� � َم ��را َي ��ا
َ .13ف � � ��إنْ َت � � ُ�ك �أَ� ْ��ص� � َب � َ�ح � ْ�ت ِم� � َّن ��ا َع � ��وا ٍر
()50
َف� � � ��أَ ْه � � ��وا ِء ال � � ُق � � ُل� ��وبِ َل � � َه� ��ا َع� � ��را َي� � ��ا
�اح � ْ�ت
 .14و�إنْ َد َر�� �َ�س� � ْ�ت َم �ن ��ا ِز ُل � َه ��ا َف�ل َ
()51
َك � َر ْج � ِع ال � َو�� ْ�ش� ِ�م ِف��ي �أَ ْي � � ِ�دي ال � َب �غ��ا َي��ا
َ .15ف� � َم ��ا َت� � � ْد ُر� � � ْ�س َو َال ُت� � ْق� � ِف� � ْر َم �غ� ٍ
�ان
()52
َل� � � ُه � ��نَّ َل � � َه � ��ا �أَ� � �ض� ��ا ِل � � ُع � � َن� ��ا زَوا َي � � � � � � ��ا
َ .16و َل � � � ْو غُ � � ِن� � َم ال � � َه � � َوى ِم� � َّن ��ا َل �ك��ا َن� ْ�ت
()53
َل� � َه ��ا ال � ِ�م� � ْرب ��ا ُع ِم � ْن � ُه��و وال �� َّ��ص �ف ��ا َي ��ا
� .17أَ«ذاتَ ال � ُي � ْم��نِ » َال زا َل � � ْ�ت َن� ِ
�واح �ي �ـ
()54
ِك � ِآم � � َن � � َة ال � َ�ج� �ن ��ابِ ِم � ��نَ ال � � َب �ل�ا َي ��ا
68

�آفاق الثقافة والتراث

ِ .32ب � � ُك � � ِّل َت � � ُن� ��و َف � � ٍة َت � ْ�ح� � ِك ��ي �� َ�س �م��ا َه��ا
()69
َك� � َم ��ا ح� ��ا َك� � ْ�ت �أَ ِه � � َّل � � ُت � � َه� ��ا ال� � َم� �ط ��ا َي ��ا
ُ .33ي� � � � � ��ؤَ ِّدي ُك� � � ُّ�ل � � َ�س� � ْف� � ٍر � � �س� ��ا َر ِف �ي � َه��ا
()70
َل � َه ��ا خَ � � ْر ًج ��ا ِم� ��نَ ا� �ْ�ش�ل�ا ِء ال� � � َّرذا َي � ��ا
ِ .34ب ��� ُ�ش � ْع� ٍ�ث � �ش� ِ
�اح � ِب �ي��نَ ِل � � َر ْم� � ِ�ي ِب �ي� ٍ�د
()71
ِب� � ْه� � ْم ِب� �ي� � ًدا َع � ��نَ ا� �ْ�ش� �ب ��ا ِه ال � َ�ح� �ن ��ا َي ��ا
� .35إ َل� ��ى �أَ ْه � ِل �ي� ِ�ك َب � ْي��نَ �أُو ِل � ��ي ا ْن � ِت �ج��ا ٍع
()72
�داه� � � ْم �أَ ْو �أُو ِل � � � ��ي َر ْف � � � ٍ�ع � � َ�ش� �ك ��ا َي ��ا
َن � � ُ
َ .36ف � ُي ����شْ � ُك��و َن ا ُلأ َل � ��ى َر َف� � ُع ��وا ال����شَّ �ك��ا َي��ا
()73
َو ُي� � ْع � ُ�ط ��و َن الأُ َل � ��ى َط �لَ � ُب��وا ال � َع �ط��ا َي��ا
 .37و�إنْ َح� ُّ�ط��وا ال � ِّرح��ا َل َل � َد ْي� ِ�ك ُح َّط ْت
ِرح� � � ُ
�ال ال � َف � ْق � ِر َع � ْن � ُه � ْم وال ��خَ � �ط ��ا َي ��ا
 .38و�آ ُب � � � ��وا ِب � ��ال � � ِ�ذي �أَ َم � � � ُل � ��وا َج� ِ�م �ي � ًع��ا
()75
َك � َم��ا � َ��ص� � َد َرتْ َع ��نِ ال� � ُّز َف� � ِر ال � � َّروا َي� ��ا
()74

َ .39و َت� ْ�ح� ِب��� ُ�س� ُه� ْم َم� َت��ى را ُم ��وا ا ْن��ِ��ص��را ًف��ا
()76
َح ��وا ِب� �� � ُ�س ُو ِّد ِه � � � � ْم َح � ْب ��� َ�س الأَخ � ��ا َي � ��ا
�ام� � ٍ
َ .40و َال زا َل� � � � ْ�ت َم� � ��دا ِر�� � � ُ�س ع� � ِ
�رات
َل � � َد ْي� � ِ�ك ِم� ��نَ «الأَع � � � � ��ارِبِ » و«ال� � �زَّوا َي � ��ا»
َ .41ف� � ِ�م� ��نْ ق� � � ��ارِي ُق � � � � ٍ
�ران �أَ ْو َك �ل��ا ٍم
()77
َو ِم � ��نْ ق� ��ارِي ال � َّ�ط� �ه ��ا َر ِة وال � َو� �ص ��ا َي ��ا
َ .42و َت � ��� ْ��ص� ��ري� � ٍ�ف َو َت � � ْم � ��ري � ��نٍ َو َن� � ْ�ح � � ٍو
()78
َو ُر َّوا ِم ال � � َم � �ع ��ا ِن ��ي وال � � َق � �� � �ض� ��ا َي� ��ا
َ .43و ُر َّوا ِم ال � � َّت � �� َ��ص � � ُّو ِف وال � َم �ع ��ا ِل ��ي
()79
َو ُر َّوا ِم ال � � � � َّد ِ
راه � � � � ِ�م وال� � � � َوق � � ��ا َي � � ��ا
 .44لأَ ْن � � � ِ�ت �أَ َح � � � ُّ�ب �أَ ْر� � �ِ ��ض ا ِ
هلل ِع � ْن � ِ�دي
َو�أَ ْن� � � � � � ِ�ت ِم� � ��نَ الأَم� � ��ا ِك� � ��نِ ُم �� ْ��ص� َ�ط �ف��ا َي��ا
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َ .45و َم� � ��ا زا َد ال� � َم� �ك ��انُ �إ َل � � ْي� � ِ�ك ُق� � ْر ًب ��ا
َي� � � � � � � � � � ِز ْد ُه َ
ذاك ُح � � � ًّب� � ��ا ِف� � � ��ي َه� � ��وا َي� � ��ا
 ِ .46ألَ َّن� � � � � ِ�ك �أَ ْن � � � � ِ�ت �أَ ْن� � َ�ج � � ُع � � َه� ��ا َن � ِ�م� �ي� � ًرا
()80
َو َر ْع � � ًي� ��ا ِف ��ي الأَن � � ��ا ِم َو ِف � ��ي ال� � َّرع ��ا َي ��ا
َ .47ف �لَ � ْو �أَ َّن ال� � ِب�ل�ا َد خُ � ِل � ْق��نَ ���شَ ��خْ ��ً��ص��ا
()81
َل� � ُك� � ْن � ِ�ت الأَ ْن� � � � ��فَ وال � � َغ � � ْي � � ُر الأَال َي� � � � � ��ا
 .48و�إنْ َت � � ُ�ك ِن� �� �ْ�س� � َو ٌة ُي �� ْ��ص �لَ � ْف��نَ ُك�ل ًّ�ا
()82
َو َت � ْب � َق � ْ�ي ِع � ْن � َد َن��ا َ�أ ْح � َ�ظ ��ى ال� َ�ح �ظ��ا َي��ا
َ .49و َل � � � ْو َن � َ�ظ� � َر ال� � ِب�ل�ا ُد �إ َل � � ْي� � ِ�ك َي � ْو ًم��ا
()83
َل� � َغ� �� َّ��ض � ْ�ت َع � � ْن� � ِ�ك �أَ ْع� � ُي� � َن� � َه ��ا خَ � ��زا َي � ��ا
َ .50و َو َّل� � � � � ْ�ت ُح� �� �َّ�س� � ًدا َل � � ِ�ك ُم� �ذ ِْع� �ن � ٍ
�ات
( )84يائية ال�شيخ
َو�أَ ْن� � ُف� �� �ُ�س� � َه ��ا ِب � َف �� ْ��ض � ِل � َك � َه��ا � � َ�س� �خ ��ا َي ��ا
�سيد محمد
بن ال�شيخ
 .51و�إنْ ق� ��ا َل ال � ُم �� � َ�ش � ِّو ُه ِف �ي � َ�ك ن� ��ا َءتْ
�سيدي
()85
َع��نِ الأَخْ ���ص��ا�� ِ�ص ���-شُ � ِّو َه -وال��خَ �لا َي��ا
الإحيائية
(جهود
ج � ْه�ل ً�اَ .52وك � ��ا َن َي � ُ�ظ ��نُّ �أَ َّن ال� � � � ِّر ْز َق َ
للك�شف
()86
� َ��ض �م ��ا َن ا ِ
هلل �إ ْذ خَ � �لَ� � َق ال� � َ�ح� ��وا َي� ��ا-
عن �إحياء
الأ�صيل
َ .53ت� � َع� � َّل� � َق ِب ��ال� �� �َّ�س ��وا ِد ِن وال � َّن �� �ص��ا َرى
( )87ونظرة في
َو َم � � � � � ��ا ِ
هلل ُدو َن� � � � � � ُه� � � � � � ُم خَ � � � �ب � � ��ا َي � � ��ا
بناء الق�صيد)
َ .54ف � � ��أَ ُّم الأَ ْر�� � ِ� ��ض َم � ْب � َع��ثُ خَ � � ْي� � ِر ه ��ا ٍد
()88
َو َب � � � ْي � ��تُ ا ِ
هلل ِف� �ي� � َه ��ا ُذو ال� � � َه � ��دا َي � ��ا
َ .55و َل � ْي ��� َ�س ِب� َه��ا ال ��� َّ�س��وا ِدنُ وال� َّن���ص��ا َرى
()89
َو َل� � ْي� �� � َ�س َل � َه ��ا ُم �� �ض��ا ٍه ِف ��ي ال� � َم ��زا َي ��ا
َ .56و َف �� َّ��ض �لَ � َه��ا الإ َل � � � ُه َع �لَ��ى الأَرا� ِ��ض ��ي
()90
�� ِ�س � َوى َج � � َد ٍث َح � � َوى خَ � ْي � َر ال� � َب ��را َي ��ا
��َ � � .57ص �ل��ا ُة ا ِ
هلل َي � � ْ�ح� � � ُدو َه � ��ا � � َ�س�ل�ا ٌم
َت� ��خَ � � َّي � � َر َه� ��ا ال � ��� �َّ�س�ل��ا ُم ِم � � ��نَ ال� � َّت� �ح ��ا َي ��ا
َ .58ع� �لَ ��ى �أَ� ْ��ص� �ح ��ا ِب� � ِه ِم � ��نْ َب � � ْع� � ِ�د ِه َم��ا
َت� � �ع � ��ا َق� � � َب � � ِ�ت ال � � َع � �� � �ش� ��ا َي� ��ا وال � � � َغ� � ��دا َي� � ��ا
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ب��أن�ـ�ـ��ا ت��رك�ن��ا ال���س�ع��ي ف��ي �أم��ره��ا ع�م��دا
�� � �س � ��وى �أن � � �ن� � ��ا ك � �ن� ��ا ع � �ب � �ي ��د م �� �ش �ي �ئ��ة
وال ع��ار ف��ي �أن ي�ع�ج��ز ال���س�ي��د ال�ع�ب��دا
ع �ب �� �س �ن��ا ع �ل �ي �ه��ا وه � ��ي ج � ��دب � �س��وام �ن��ا
ف �م��ا � �ص��دن��ا ال �� �س �ع��دان ع�ن�ه��ا وال ��ص��دا
وم � ��رج � ��ع � �س ��ان �ي �ه ��ا ج �ع �ل �ن��ا م �خ �ي �ـ �م��ا
ل�ي�لا ن���ص��ون ال�شيب عنها وال ال�م��ردا
ب� � �ه � ��ذا ت� � � ��رى م � �ي � �م ��ون ��ة �أن ت ��رك� �ن ��ا
ل �ه��ا ل ��م ي �ك��ن م �ن��ا اخ �ت �ي ��ارا وال زه ��دا
�	.37إ�شارة �إلى �أق�صر وقت ممكن و�أقل فترة زمانية معروفة،
وقد ا�ستعمل ال�شعراء هذا الأ�سلوب كثيرا ،فورد في �شعر
غيالن بن عقبة العدوي حيث يقول:
ت� � ��ري� � ��ك ب� � �ي � ��ا� � ��ض ل � �ب � �ت � �ه� ��ا ووج� � �ه � ��ا
ك � �ق� ��رن ال �� �ش �م� �� ��س �أف� � �ت � ��ق ح� �ي ��ن زاال
�أ�� � � �ص � � ��اب خ� ��� �ص ��ا�� �ص ��ة ف� � �ب � ��دا ك �ل �ي �ـ�ل�ا
ك «-ال» وان � � �غ � ��ل ج� ��ان � �ب� ��ه ان � �غ �ل�اال
كما وردت في �شعر العم بن �أحمد فال العلوي ال�شنقيطي حيث
يقول:
� �ض �ح��ى زرت ال �ح �ب �ي �ب��ة «ال» ف �ق��ال��ت
م� �ت ��ى ت �� �س �ع��ى وه� � ��ل ل � ��ك م � ��ن رج � ��وع
ف � �ل� ��م ي� ��� �س� �ط ��ع �إج� ��اب � �ت � �ه� ��ا ل �� �س �ـ �ـ��ان��ي
ف � � � � �ب� � � � ��ادرت الإج � � � � ��اب � � � � ��ة ب� � ��ال� � ��دم� � ��وع
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مقـــاالت

و«البرايا» جمع بريئة فعيلة بمعنى مفعولة من قولهم :بر�أ
اهلل الخلق �إذا �أن�ش�أه.
�« .45أكثبة» جمع كثيب وهو التل من الرمل ،ويجمع �أي�ضا على
كثب وكثبان ،و«دم��ائ��ث» لينات من دم��ث المكان وغيره
كفرح �إذا �سهل والن ،و«هائالت» ا�سم فاعل م�ؤنث مجموع
من هاله الأمر �إذا �أفزعه كهوله غير �أنه في هذا ال�سياق
قد يكون من �شدة الفرح واال�ستمتاع .و«�سبايا» جمع �سبي
�صفة م�شبهة با�سم الفاعل من �سبى العدو �سبيا و�سباء
�أ�سره ك�أ�سباه فهو �سبي وهي �سبي ،فهذه الرمال لروعتها
وجمالها ت�أ�سر القلوب وت�أخذ بمجامعها.
« .46يف�ض�ضها» �أي يجعل لها لونا كلون الف�ضة ،من ف�ض�ض
ال�شيء �إذا حاله بالف�ضة �أو طاله بها ،والف�ضة عن�صر
�أبي�ض قابل لل�سحب والطرق وال�صقل ،من �أكثر المواد
تو�صيال للحرارة والكهرباء ،وهو من الجواهر النفي�سة
التي ت�ستخدم في �سك النقود .و«تذهبها» تجعل لها لون
الذهب وهو التبر ،وي�ؤنث ،واحدته بهاء ،جمعه �أذه��اب
مذهب
وذه��وب وذهبان بال�ضم ،و�أذهبه به كذهبه فهو َ
وذهيب.
« .47ذو البلهنية» �صاحب النعمة وال�ت��رف ،والبلهنية ب�ضم
الباء الرخاء و�سعة العي�ش ،يقال« :ال زلت ملقى بتهنية،
ومبقى في بلهنية» ،و«اال�ضطجاع» معروف م�صدر ا�ضطجع
�إذا و�ضع جنبه بالأر�ض ،و«الطناف�س» جمع طنف�سة مثلثة
الطاء والفاء ،وبك�سر الطاء وفتح الفاء وبالعك�س ت�ستعمل
لال�ستراحة فوق الب�سط والح�صير وهي الو�سادة والنمرقة،
و«الح�شايا» جمع ح�شية وهي الفرا�ش المح�شو.
« .48الأ�سباط» جمع �سبط محركة ،وهو الرطب من الن�صي،
ونباته كالدخن :مرعى جيد .و«الأراط ��ى» جمع الأرط��ى
وهو �شجر ينبت بالرمل تقدم �شرحه في البيت الثالث من
الن�ص .و«البي�ض» الح�سان و«�أيام ال�ضحايا» �أيام الأعياد.
« .49الغيطان» جمع غائط وهو المطمئن الوا�سع من الأر�ض،
ويجمع على غ��وط بال�ضم ،و�أغ���واط وغ�ي��اط وغيطان،
و«الأقط» مثلثة ويحرك وككتف ورجل و�إبل� ،شيء يتخذ من
الطعام (بالفتح)
المخي�ض الغنمي ،جمعه �أقطان ،و�أَق ََط
َ
ي�أ ِقطه (بالك�سر) عمله ب��ه ،و�آق��ط فالنا �أطعمه �إي��اه.
و«المموه» المطلي ،من م��وه ال�شيء �إذا ط�لاه بذهب �أو
ف�ضة وتحته نحا�س �أو حديد .و«المرايا» جمع مر�آة وهي
ما تراءيت فيه .فهو هنا ي�شبه لمعان الغيطان البي�ضاء في
الهواجر و�شدة ال�سراب بالأقط المطلي بالمرايا.

�أي قدر قول القائل «ال» وهي ظرف زمان.
 .38انظر الديوان �ص ،109-108 :ون�سخة محمد يحيى بن
�سيد احمد المجل�سي.
 .39دوارن جمع :دار ،وهي المحل يجمع البناء والعر�صة ،وقد
تذكر وله ع�شرة جموع منها� :أد�ؤر ،و�أدور ،وديار ،ودوران،
و�أدورة .وتوا�صل �أ�صلها :تتوا�صل ،وحذفت التاء الأولى
كما في قوله تعالى} :تنزل المالئكة والروح{ �أي تتنزل.
و«�آوكار» �أر�ض مت�سعة الم�سافة فيها مناهل وقفار ممتدة
تقع بين «�أك��ان» و«�آم�شتيل» و«�آف�ط��وط» و«العقل» ،وهذه
�أماكن كلها موريتانية معروفة.
« .40ذات اليمن» :وت�سمى في العامية« :تامرزكيت» وهي بئر
لأهل ال�شيخ �سيدي وهي كثيرة الذكر في �شعر الرجل ،وقد
عربها في ن�ص �آخر بـ«ميمونة ال�سعدى» .و«الأنقاء» جمع:
نقا وهو من الرمل القطعة تنقاد محدودبة ،وهما نقوان
ونقيان ،والجمع �أنقاء ونقي« .نجد بني المبارك» يعرف في
العامية بـ«علب �أوالد امبارك» ،و«الكنايا» مو�ضع معروف
في «فاي».
لحبا َر» .و«نجد
ـ»علب ْ
« .41تل الحبار» ويعرف في الح�سانية ب ْ
الن�ص» ويقع
ن�صف» يعرف هو الآخر في الح�سانية بـ»علب ّ
في «�آوك��ار»« .جرعاوي الأرطى» :فجرعاوي تثنية جرعاء
وهي الأر���ض المنب�سطة الممتدة ،وتعرف في الح�سانية
بـ»الطرحه» والأرطى� :شجر ينبت بالرمل �شبيه بالغ�ضى،
ينبت ع�صيا من �أ�صل واحد يطول قدر قامة وله نَور مثل
َن��ور الخالف ،ورائحته طيبة ،واحدته �أرط��اة ،والتثنية
�أرطيان ،والجمع �أرطيات .وقال �سيبويه� :أرطاة و�أرطى،
وجمع الجمع الأراطى.
« .42بي�ضاء التما�شن» :وتعرف في الح�سانية بـ»تم�شانت»
ومنها« :البي�ضاء» وهي ال�شرقية ،و«الحمراء» وهي الغربية،
وبينهما« :تاركه»« .الروابي» جمع ربوة وهي المرتفع من
الأر���ض .و«التو�أمات» مو�ضع معروف في «�آوك��ار» .و«ذي
ال�سرايا» من موا�ضع «�آوكار» ويعرف في الح�سانية بـ»علب
ا�صرب».
« .43ه�ضب ال�سيال» وي�ع��رف ف��ي العامية بـ»عظم التمات»
و«�أيدمات» مو�ضع معروف في« :ف��اي» .و«المعاهد» جمع
معهد وهو ا�سم مكان من عهد ال�شيء �إذا �ألفه.
« .44خرنا» من خار ال�شيء �إذا انتقاه كتخيره ،ويقال اخترته
الرجال واخترته منهم وعليهم ،واال�سم الخيرة بالك�سر.

72

�آفاق الثقافة والتراث

 .50في البيت جنا�س بين «عوار» و«عرايا» فالأولى من العري،
والثانية من الإعارة ،والأ�صل في عوار عواريا لكنه ق�صرها
ل�ضرورة الوزن وتناغم ال�شطر.
 .51هذه ال�صورة ال�شعرية وهذا الت�شبيه �شائع في المقدمات
الطللية الجاهلية ،فمن ذلك قول طرفة بن العبد في مطلع
معلقته:
ل� � �خ � ��ول � ��ة �أط � � �ل � � ��ال ب� � �ب � ��رق � ��ة ث �ه �م��د
ت �ل��وح ك �ب��اق��ي ال��و� �ش��م ف��ي ظ��اه��ر ال�ي��د
وقول زهير بن �أبي �سلمى في معلقته كذلك:
ودار ل� � �ه � ��ا ب� ��ال� ��رق � �م � �ت � �ي� ��ن ك � ��أن � �ه� ��ا
م� ��راج� ��ع و� � �ش� ��مٍ ف� ��ي ن ��وا�� �ش ��ر م�ع���ص��م
و«الو�شم» كالوعد غرز الإبرة في البدن وذر النيلج عليه،
وجمعه و�شوم وو�شام ،وقد و�شمته وو�شَّ مته وا�ستو�شم طلبه،
و«البغايا» جمع بغي وهي الفاجرة �أمة كانت �أو حرة ،وبغت
الأمة تبغي بغيا وباغت مباغاة وبغاء فهي ب ِغ ّي وب ُغ ّو �إذا
عهرت ،ولعله خ�ص البغايا لأنهن �أكثر اعتناء بالزينة
والو�شم ،فهو ي�شبه �آثار الرياح في المنازل برجع الو�شوم
في �أيادي الن�ساء الفاجرات.
« .52فما تدر�س» ما تبلى «وال تقفر» من القفر وهو الخراب،
و«المغاني» جمع مغنى وهو المنزل الذي غني به �أهله ثم
ظعنوا عنه ،و«الأ�ضالع» جمع �ضلع وهو كعنب وجذع م�ؤنثة
وجمعها �أ�ضلع و�ضلوع و�أ�ضالع ،و«زوايا» جمع زاوية وهي
من البيت ركنه .والمعنى �أن منازل هذه الآب��ار ثابتة في
ال�ضلوع را�سخة في القلوب وال ت�ؤثر فيها عوامل التعرية وال
حادثات الليالي.
 .53في هذا البيت �إ�شارة �إلى قول ابن غنمة ال�ضبي في يوم
ال�شقيقة يرثي ب�سطاما ويتحدث عن مكانته المتميزة في
ع�شيرته:
ل � ��ك ال� � �م � ��رب � ��اع م� �ن� �ه ��ا وال �� �ص �ـ �ـ �ف ��اي ��ا
وح� �ك� �م ��ك وال� �ن� ��� �ش� �ي� �ط ��ة وال �ف �� �ض �ـ ��ول
فالمرباع ه��و ال��رب��ع ،و«ال���ص�ف��اي��ا» جمع �صفي وه��و ما
ي�صطفيه الملك لنف�سه من الغنيمة ،و«حكمك» �أي ن�صيبك
و�سهمك ،و«الن�شيطة» ما �أ�صابه الجي�ش في طريقه قبل �أن
ي�صل �إلى مق�صده ،و«الف�ضول» ما ف�ضل من الغنيمة ولم
يق�سم .والمعنى �أن هذه البئر حبيبة �إلى ال�شاعر وتنزل من
نف�سه كل منزل ،ولو ت�صورنا الهوى غنيمة لنالت منه هذه
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المعاهد الن�صيب الأوفر والحظ الأكمل.
« .54ذات اليمن» هي البئر المعروفة بـ»تامرزكيت» وتقدم
الحديث عنها و«الجناب» ال ِفناء ،والمق�صود هنا :ح�ضرة
ال�شيخ �سيدي والد الرجل ،و«الباليا» جمع بلية من قولهم:
بلوت الرجل ف�أبالني �أي ا�ستخبرته ف�أخبرني كبلوته بلى
وبالء واال�سم البلوى والبلية ،والبالء يكون منحة ويكون
محنة.
 .55في هذا البيت روايتان �أواله�م��اَ « :ف��دى كثبانَك
الكثبان
ُ
طرا» ،وتكوى فدى فعل ما�ض فاعله الكثبان� ،أما الرواية
الثانية فهيِ « :فدى كثبا ِنك
الكثبان طرا» وعلى هذا تكون
ُ
فدى ا�سم مبتد�أ خبره الكثبان ،وذلك من قولهم :فداه
يفديه فداء وفدا ويفتح �إذا �أعطى �شيئا عو�ضا عنه لينقذه،
والفداء كك�ساء وك َعلي و�إ ًلى وكفتية ذلك المعطى ،والكثبان
تقدم �شرحها في البيت الثامن من الن�ص ،و«طرا» جميعا
وتعرب على �أنها حال ،والزواخر جمع زاخرة وهي البئر
الكثيرة الماء و«ال��رك��اي��ا» جمع ركية وه��ي البئر القليلة
الماء ،وتجمع �أي�ضا على ركى.
�« .56آه�لات» جمع �آهلة م�ؤنث مكان �آهل وهو الذي يقيم به
�أهله ،ويقال �أي�ضا :م�أهول ،وقد �أهل كعني ،والرزايا جمع
رزية وهي الم�صيبة.
 .57في هذا البيت ا�ستعارة مكنية «جاد لك ال�سماء» فال�سماء
هنا �شبهت بالرجل الكريم وحذف الرجل و�أبقيت بع�ض
لوازمه وهي الفعل جاد وذلك على �سبيل ا�ستعارة التبعية،
ولعل الأ�صل بكل �سحابة كالعين الكثيرة الماء ،و«هجوم»
�صيغة مبالغة من هجم عليه هجوما انتهى �إليه بغتة �أو
دخ��ل بغير �إذن ،و«ال ��ودق» المطر و«ال��دال�ح��ة» ال�سحابة
الكثيرة الماء يقال� :سحاب دالح جمعه دلح كركع ودوالح،
و«الروايا» جمع راوية وهي المزادة فيها الماء ،فك�أنه ي�شبه
تدفق الودق من ال�سحاب بتدفق الماء من فم القرب.
« .58ال�شمراخ» بالك�سر �أعالي ال�سحاب ،و«الأ�سنمة» جمع �سنام
ك�سحاب وهو الذروة ،و«المهجنة» الإبل البي�ض الكريمة،
و«الق�صايا» جمع ق�صية وه��ي الناقة الكريمة النجيبة
المبعدة عن اال�ستعمال ،والناقة الرذلة كذلك فهي من
الأ�ضداد ،ومعنى البيت �أن البرق يلوح في مزن متراكبة
�أ�شبه ما تكون ب�أ�سنمة الإبل البي�ض الكرام.
« .59تنمنم» تزخرف وتنق�ش ،و«الراي» جمع راية وهي العلم
واللواء ،وتجمع على رايات كذلك .والمعنى �أن هذه الأمطار

يائية ال�شيخ
�سيد محمد
بن ال�شيخ
�سيدي
الإحيائية
(جهود
للك�شف
عن �إحياء
الأ�صيل
ونظرة في
بناء الق�صيد)

الريا�ض الواقعة فيها �إلى �أن تتفتق وتتب�سم ،وك�أن في ذلك
�شماتة بال�سحب ،فبكاء ال�سماء يدعو �إلى �ضحك الريا�ض،
وه��ذه ا�ستعارات رائعة ومبتكرة ،و�إن ك��ان ه��ذا المعنى
قديما ،وهذه ال�صورة ال�شعرية متداولة فقد ا�ستخدمها
�أحد ال�شعراء قائال:
وواد ح�ك��ى ال�خ�ن���س��اء ال ف��ي �شجونها
ول� �ك ��ن ل ��ه ع �ي �ن��ان ت �ب �ك��ي ع �ل��ى ��ص�خ��ر
ك� � ��أن ب ��ه ال � �ح� ��وذان ب��ال �� �س �ح��ب ��ش��ام��ت
ف �م��ا ان�ت�ح�ب��ت �إال ان �ث �ن��ى ب��ا� �س��م ال�ث�غ��ر
فجعل ابتهاج الأع�شاب لحظة ت�ساقط المطر عليها بمثابة
ال�شماتة بالعدو ،فكلما ا�شتد تهاطل الأم�ط��ار ازدادت
النباتات تفتقا وازدهاء.
« .64غ��ب» ال�شيء عقبه ،و«ال �ع��وذ» بال�ضم جمع عائذ وهي
الحديثات النتاج من الظباء وكل �أنثى ،والمق�صود هنا
النوق ،و«الق�صايا» تقدم �شرحها جمع ق�صية ،وهي هنا
الناقة الكريمة النجيبة المبعدة عن اال�ستعمال« ،ت�ساجلها»
ت�سابقها وتناف�سها في كثرة اللبن« ،البكايا» جمع بكية وهي
الناقة القليلة اللبن ،وكذلك الق�صية ،لأن هذه الأخيرة من
الأ�ضداد كما مر ،فهي تطلق على الكريمة وعلى الرذيلة.
والمعنى �أن هذه ال�سحب لكثرة مائها وبركتها تزدهي منها
الأر�ض فتدر ال�ضروع وتكثر الألبان في الحيوانات.
« .65القال�ص» جمع قلو�ص وهي من الإب��ل ال�شابة« ،يخدن»
ي�سرن �سيرا حثيثا« ،خو�صا» جمع خو�صاء وه��ي الناقة
التي غارت عيناها من �شدة التعب وطول ال�سفر ،م�شتقة
من الخو�ص محركة وهي غور العين والفعل خو�ص كفرح
فهو �أخو�ص وهي خو�صاء« .ي�سمن» من و�سم ال�شيء �إذا
ترك عليه عالمة مميزة �أو �أثرا خا�صا ،و«العفر» محركة
ظاهر التراب ،وي�سكن جمعه �أعفار ،و«الأالي��ا» جمع �ألية
وهي اليمين .والمعنى �أن هذه النوق ل�شدة �سرعتها تكاد
ال تالم�س الأر�ض بمنا�سمها �إال مالم�سة ي�سيرة قدر تحلة
الق�سم فتبقي بذلك �أثرا خفيفا.
« .66ب �ع��وج» �أي ب �ن��وق ع��وج م��ن ب��اب �إق��ام��ة ال�صفة مقام
المو�صوف والعوج جمع عوجاء وهي ال�ضامرة من الإبل،
و«الخذاريف» جمع خذروف كع�صفور� :شيء يدوره ال�صبي
بخيط في يديه في�سمع له دوي ،وخذرفت الإب��ل الح�صا
رمته ب�أخفافها ،و«ال�سمر» جمع �أ�سمر من ال�سمرة وهي
منزلة بين البيا�ض وال�سواد فيما يقبل ذلك ،وفعلها �سمر

تنبت �أع�شابا رفيعة تكون زينة وو�شيا لأ�سفل الأر�ض ،و�ألوية
و�أعالما تزين منها الأعالي كذلك.
« .60ت�شرق» تلوح و«الأزاهر» جمع جمع ،مفرده زهرة وتحرك،
وهي النبت ونوره� ،أو الأ�صفر منه ،جمعه :زهر و�أزهار.
و«درار» جمع دري ومعناه الم�ضيء ،ويثلث ،ومنه قوله

مقـــاالت

تعالى } :ﯛ ﯜ { و«بليل الرو�ض» لعله من القلب
المعروف في اللغة ،فيكون المق�صود «بالرو�ض ليال»
و«البرج» واحد البروج و«العذاة» الأر�ض الطيبة الكريمة
المنبت التي لي�س بها �سبخة ،وقيل الأر���ض البعيدة عن
الأح�ساء ،وال�سهلة المريئة التي يكون كل�ؤها مريئا ناجعا،
والبعيدة عن الأنهار والبحور وال�سباخ ،وال تكون العذاة
ذات وخامة وال وباء .فهذه البئر المذكورة تقع في �أر�ض
طيبة بعيدة عن العمران منتبذة في �أعماق البادية ،مما
يجعلها تزدهي بالأزهار الدرية ،وبالمناخ ال�صحي.
« .61فا�ضت» �سالت من قولهم :فا�ض الماء يفي�ض في�ضا
وفيو�ضا بال�ضم والك�سر وفي�ضو�ضة وفي�ضانا كثر حتى
�سال كالوادي ،و«الغروب» جمع غرب وهي الدلو العظيمة.
و«�أفعم الإناء» ملأه كفعمه و«المحاني» جمع محنية وهي
م��ن ال ��وادي منعرجه ،ي�ق��ال :محنية ال ��وادي ومحنوته
ومحناته ،و«الثنايا» جمع ثنية وهي الطريق في الجبل
�أو �إليه .فهو ي�شبه تدفق الماء من ال�سحاب بتدفق الماء
من الدلو العظيمة ،فهذا المطر المنهمر ملأ الأعالي
والأ�سافل واله�ضاب وال�سهول ،والوهاد والأنجاد.
« .62التب�سم» معروف وهو �أقل ال�ضحك و�أح�سنه ،وهو �ضحك
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،يقال :ب�سم يب�سم كفرح
ب�سما وابت�سم وتب�سم ،و«الأكنة» جمع كن وهو وقاء كل �شيء
و�ستره ووع��ا�ؤه ،والمق�صود هنا الأكمام ،و«كظام» �أفواه
واحدها كظم محركة وهي الحلق �أو الفم �أو مخرج النف�س،
و«العوار�ض» جمع عار�ضة وهي ال�سن التي في عر�ض الفم،
و«الثنايا» جمع ثنية وهي من الأ�ضرا�س الأرب��ع التي في
مقدم الفم ثنتان من فوق وثنتان من �أ�سفل ،فك�أنه ي�شبه
خروج الأزهار من الأكمام بانك�شاف ر�ؤو�س الأ�سنان من
الثغر �أثناء التب�سم ،فهو ت�شبيه تمثيلي رائع.
« .63ال�ب��راري» جمع برية وه��ي ال�صحراء ،و«�شمت» ي�شمت
كفرح �شماتا و�شماتة فرح ببلية العدو وهزيمته ،و«الرمايا»
جمع رمي كغني وهي قطع �صغار من ال�سحاب� ،أو �سحابة
عظيمة� ،أو القطر جمعه �أرم��اء و�أرم�ي��ة ورم��اي��ا .ومعنى
البيت �أن تهاطل ال�سحب على ال�صحاري يدفع ب�أزهار
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ككرم وفرح �سمرة فيهما ،وا�سما َّر فهو �أ�سمر ،و«العجايا»
جمع عجاية -بال�ضم -ع�صب مركب فيه ف�صو�ص من
عظام كف�صو�ص الخاتم يكون عند ر�سغ الدابة ،جمعه
عجا وعجايا ،ولعل �سمر العجاية كا�شف عن كرم الدواب
المت�صفة بهذه ال�صفة وقوتها.
« .67براها» �أ�ضعفها ،من قولهم :برى ال�سهم يبريه �إذا نحته،
و«الن�ص» �ضرب من ال�سير وكذا «الديدى» «ف�آلت» رجعت،
«وقد رحلت» �أي و�ضع عليها الرحل ،و«الباليا» جمع بلية
بك�سر الباء وهي الناقة يموت �صاحبها فت�شد عند قبره
حتى تموت ،كانوا يقولون �إنه يح�شر راكبا عليها ،ومن لم
يفعل ذلك ح�شر راجال ،وهذا مذهب من يقول بالبعث من
العرب وهم الأقل ومنهم زهير بن �أبي �سلمى .والبيت يدل
على طول الم�سافة و�شدة التعب الذي لحق بهذه الناقة.
« .68الكيران» جمع كور بال�ضم وهو الرحل �أو مع �أدواته جمعه
�أكوار و�أكور وكيران ،و«الواليا» جمع ولية كغنية :البرذعة -
وهي اللبد� -أو ما تحتها .والمعنى �أن الرحل �إذا و�ضع على
هذه النوق ال�ضامرة يكاد ينزلق عن ظهورها لوال ما تحته
من لبد ،وذلك ل�شدة �ضمورها.
« .69التنوفة» المفازة �أو الأر���ض الوا�سعة البعيدة الأط��راف،
«تحاكي» ت�شابه و«المطايا» جمع مطية وهي الدابة تمطو في
�سيرها �أي ت�سرع ،والمعنى �أن هذه الأر�ض م�ضلة ال يهتدى
بها ،فهي ت�شبه في ا�ستوائها ال�سماء ،كما �أن المطايا ل�شدة
تعبها وانحنائها واعوجاجها �أ�صبحت ت�شبه الأهلة.
« .70ال�سفر» بالت�سكين جماعة الم�سافرين ،و«الخرج» الإتاوة
كالخراج وي�ضمان ،والمق�صود بهما �ضريبة معينة تحددها
ال��دول��ة �أو ال�سلطة ،و«الأ� �ش�لاء» جمع �شلو وه��و الع�ضو،
و«الرذايا» جمع رذية وهي ال�ضعيفة المثقلة من المر�ض.
والمعنى �أن هذه ال�صحراء لخطورتها وانقطاع ال�سبيل بها
ال يحل ب�ساحتها م�سافرون �إال نالت من �أفرادهم و�أوهنت
من قواهم.
�« .71شعث» �أي م�سافرين �شعث فهو من باب �إقامة ال�صفة
مقام المو�صوف ،و�شعث جمع �أ�شعث وهو المغبر الر�أ�س،
من �شعث كفرح ،و«�شاحبين» جمع �شاحب ا�سم فاعل من
�شحب لونه كجمع ون�صر وك��رم وعني� ،شحوبا و�شحوبة
تغير من هزال �أو جوع �أو �سفر« ،البيد» جمع بيداء وهي
ال�صحراء الفالة ،و«الحنايا» جمع حنية كغنية القو�س
جمعها حنى وح�ن��اي��ا ،وق��د �شبه ال�ن��وق ف��ي ه��ذا البيت
ت�شبيها رائعا فقال :عن �أ�شباه الحنايا ،والمعنى �أن ه�ؤالء
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الم�سافرين تعبوا وتعبت النوق التي تحملهم �إلى الممدوح
وهذا �أبلغ في اال�ستر�ضاء واال�ستعطاف واال�ستمداد.
�« .72أهليك» جمع �أه��ل ،و�أه��ل الرجل ع�شيرته وذوو قرباه،
جمعه �أهلون و�أهال و�آهال ،واالنتجاع طلب الرعي و«الندى»
الكرم.
« .73ي�شكون» يزيلون �شكايتهم ،و�أ�شكى فالنا من فالن �أخذ له
منه ما ير�ضيه ،و�أ�شكى فالنا �أزال �شكايته ،و«الألى» ا�سم
مو�صول بمعنى الذين ،والمق�صود �أن �إمام هذه الح�ضرة
المباركة يدفع الظلم ويزيل �شكاية من رفع �إليه ال�شكوى،
ويتحف من �أمه راغبا في المال بالهبات الكثيرات.
« .74حط الرحال» كناية عن النزول والإقامة .فالنزول بهذه
الح�ضرة يدفع الفقر ويرفع الذنب بفعل الإكثار من الطاعة
والإقبال على اهلل وا�ستماع الذكر واكت�ساب العلم ،ومجال�سة
ال�صالحين.
�« .75آبوا» :رجعوا ،و«�أملوا» بالتخفيف بمعنى �أملوا ،و«الزفر»
هو البحر ،و«الروايا» جمع راوية وهي المزادة العظيمة،
فهو هنا ي�شبه �صدور النا�س عن هذه الح�ضرة ب�صدور
النا�س من البحر.
« .76الأخ��اي��ا» جمع �أخية ك�أبية :ع��ود في حائط �أو في حبل
يدفن طرفاه في الأر���ض ويبرز طرفه كالحلقة ت�شد بها
الدابة ،ويجمع �أي�ضا على �أواخ��ي ،والمعنى �أن من نزل
بهذه الح�ضرة ال�صوفية الكريمة ا�شتد تعلقه بها ،لكثرة
ما ينال بها من الخير والإح�سان ،في�صبح م�شدودا �إليها
رغما عن �إرادته ،فال ي�ستطيع عنها ان�صرافا ،وال يبغي بها
بدال ،فك�أنما �شد �إليها بحبال النعمة والإكرام ،فكلما هم
باالن�صراف عنها غلب على �أمره.
 .77البيت يحيل على كثرة الطالب وتنوع المقررات القر�آنية
والفقهية ب�ساحة هذه الح�ضرة ،وعلى وجه الخ�صو�ص ف�إن
المقررات الفقهية بكنفها تغطي مختلف الأبواب المعروفة
في المدونات الفقهية والتي تبد�أ غالبا بباب الطهارة
وتنتهي بباب الو�صية.
« .78التمرين» المق�صود بالتمرين :التدريبات على معرفة
الإع��راب ،وهي م�س�ألة معروفة عند ال�شناقطة وي�سمونها
محليا بـ»الزرك» ومعناه امتحان الطالب ب�إعراب مجموعة
من الأبيات الم�شكلة� ،أو بع�ض ال�شواهد النحوية المتمنعة،
والمق�صود بالمعاني والق�ضايا م�سائل علم المنطق
ال�صعبة.

يائية ال�شيخ
�سيد محمد
بن ال�شيخ
�سيدي
الإحيائية
(جهود
للك�شف
عن �إحياء
الأ�صيل
ونظرة في
بناء الق�صيد)

مقـــاالت

« .79الوقايا» جمع �أُوقية -بال�ضم -والأوق�ي��ة �سبعة مثاقيل
كالوقية تجمع على �أواقي و�أواق ووقايا.
« .80الأنجع» الأنفع ،و«النمير» العذب ال�صافي من الماء ،وفي
القامو�س :النمير ك�أمير الزاكي من الماء ،والرعايا جمع
رعية وهي الما�شية الراعية والمرعية.
« .81الأالي��ا» جمع �ألية وهي العجيزة� ،أو ما ركب العجز من
�شحم ولحم ،جمع �أليات و�أاليا ،وال تقل� :إِلية ،وال ِلية ،وقد
�ألي ك�سمع ،وكب�ش �أليان ويحرك ونعجة �أليانة و�أليا وكذا
الرجل والمر�أة من رجال �أُلْي ون�ساء �أُلْي .وفي البيت مقابلة
تفا�ضلية بين الأنف والأاليا والمفرد والجمع ،والمق�صود
المفا�ضلة بين العزة والهوان ،والإباء وال�ضعة.
« .82ي�صلفن» :يبغ�ضن ،وال�صلف محركة� :أن ال تحظى المر�أة
عند زوجها ،وهي �صلفة من �صلفات ،و«الحظايا» جمع
حظية كغنية وه��ي ذات المكان وال�ح��ظ والتقدير عند
النا�س.
« .83خزايا» مفردها خزيا ،والمق�صود تفوقها على البالد،
فكل الأماكن تغ�ض عنها الطرف احتراما لها وتقديرا
لمكانتها.
« .84م��ذع�ن��ات» ا�سم فاعل م��ؤن��ث م��ن �أذع��ن ل��ه �إذا خ�ضع
وذل ،و«�سخايا» جمع �سخية وهي الباذلة ما في و�سعها.

والمق�صود هنا تفوق هذه البئر في الف�ضل والبركة والمناخ
وتبعية الأماكن الأخرى لها.
« .85الأخ�صا�ص» جمع خ�ص بال�ضم وهو البيت من الق�صب،
�أو البيت ي�سقف ب�أخ�شاب ويجمع �أي�ضا على خ�صا�ص
وخ�صو�ص ،و«الخاليا» :جمع خلية وهي ال�سفينة العظيمة،
ولعل المق�صود بهذا البيت التنبيه �إلى بعد هذه البئر عن
العمارة و�صخب المدينة لأنها كما تقدم تقع في «عذاة»
وهي الأر�ض اليبة البعيدة عن البحار والأنهار وال�سباخ،
والمت�صفة بطيب المناخ.
« .86الحوايا» جمع حوية وهي ما ت ََح َّوى من الأمعاء كالحاوية
والحاوياء .والمق�صود بها هنا الأمعاء.
« .87خبايا» جمع خبية وهي ما خبئ وغاب ،والمق�صود بها
هنا :الخزائن.
�« .88أم الأر�ض» :مكة المكرمة و«الهدايا» جمع هدي -كغني-
وهو ما �أهدي �إلى مكة كالهدي.
« .89م�ضاه» :م�شابه من �ضاهاه� :شابهه .و«المزايا» جمع مزية
كغنية وهي الف�ضيلة.
« .90الجدث» محركة :القبر جمعه �أجدث و�أجداث« ،البرايا»
جمع برية وهي الخلق ،يقال :محمد خير البرية �أو خير
الب�شر.
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ال�س ْب ِت َّي ْي ِن المفقودة:
تواريخ َّ
درا�سة في م�ضامينها و�إ�شكاالتها
د .عبد ال�سالم الجعماطي

٭

تطوان  -المغرب

حظي التدوين التاريخي بعناية مرموقة من قبل �أهل �سبتة ،منذ القا�ضي عيا�ض (ت544 .ﻫ)
على �أدنى تقدير ،و�إلى عهد ابن القا�سم الأن�صاري (كان حيا �سنة 825ﻫ) ،بعد �سقوط هذه المدينة
الإ�سالمية في قب�ضة االحتالل البرتغالي (818ﻫ) .وترجع كثرة الم�صنفات المو�ضوعة من قبل
م�ؤرخي هذه المدينة بوجه خا�ص� ،إلى الأهمية الإ�ستراتيجية وال�سيا�سية التي �أدتها عبر تاريخها؛
فقد �شكلت �سبتة منذ فجر تاريخها الإ�سالمي في �أواخر القرن الأول للهجرة ،محطة �أ�سا�سية
لل�صادرين والواردين بين عدوتي المغرب والأندل�س ،وقبلة لجاليات متعددة الأعراق والنحل.
كما تعتبر المدينة موطنا �أو م�ستقرا لعدد من رجاالت الأدب والدين ،ومعينا ال ين�ضب للم�ؤرخين
والجغرافيين والرحالة .ومن ثم ،ن�ستطيع تف�سير كثرة الت�صانيف في تاريخها و�أعالم �أهلها
وخططها ،ف�ضال عن طموح همم علمائها �إلى تدوين تاريخ الغرب الإ�سالمي وتراجم رجاالته.
نحاول في هذه الدرا�سة ا�ستعرا�ض �أبرز المدونات
التاريخية المفقودة التي و�ضعها علماء �سبتة ،وذلك
من خالل بع�ض الإ�شارات والتلميحات التي جاءت
في م�صادر �أخرى� ،سلمت كليا �أو جزئيا من عوادي
الزمان؛ وقد �أعملنا جهدنا في تتبع مختلف النقول
والإح��االت على التواريخ ال�سبتية ،وا�ستخال�ص ما
�أمكن الو�صول �إليه بلفظه الأ�صلي �إن وج��د� ،أو
بالإيجاز والتلخي�ص �إن ن ّبه عليه �أ�صحاب الكتب
الناقلة عنها .وينتظم حديثنا عن هذه الم�صادر
وفقا لترتيبها الزمني ،والمالحظ �أن �أقدمها يعود
�إلى القرنين الخام�س وال�ساد�س للهجرة ،وهو من
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نتاج �أعالم ال�سبتيين الأ�صليين �أومن بين الطارئين
على المدينة .ويمتد بنا الحديث �إلى ما بعد احتالل
�سبتة �سنة 818ﻫ1415/م ،على اعتبار �أن محمد بن
ألف في �أخبارها
القا�سم الأن�صاري ال�سبتي عا�ش و� ّ
وخططها بعد هذا التاريخ ،ولكونه من جالية المدينة
الذين ا�ستقروا خارجها عقب نكبتها.
 .1ك��ت��اب «ال��ت��اري��خ ال��ك��ب��ي��ر»� ،أو «ج��ام��ع
التاريخ» ،للقا�ضي �أب��ي الف�ضل عيا�ض بن
مو�سى اليح�صبي ال�سبتي (ت544 .ﻫ):

يعتبر القا�ضي عيا�ض �أحد �أبرز �أعالم الغرب

تواريخ
َّ
ال�س ْب ِت َّي ْي ِن
المفقودة:
درا�سة في
م�ضامينها
و�إ�شكاالتها

مقـــاالت

الإ�سالمي في ال�سيرة والفقه ،والتراجم والأخبار.
ومع �أن كتبه قد و�صلنا �أكثرها ،وفي طليعتها «ال�شفا
بتعريف حقوق الم�صطفى» ،و«�إكمال المعلم بفوائد
م�سلم» ،و«م�شارق الأنوار» ،و«التنبيهات الم�ستنبطة
في �شرح م�شكالت المدونة والمختلطة» ،و«ترتيب
المدارك وتقريب الم�سالك لمعرفة �أعالم مذهب
م��ال��ك» ،و«الغنية»()1؛ ف��إن طائفة من م�صنفات
ع�ي��ا���ض ل��م تبلغنا ،ون�خ����ص منها ب��ال��ذك��ر �أح��د
الت�صانيف ال�ضخمة في التاريخ ،وه��و «ال�ت��اري��خ
�ضم
الكبير» �أو «جامع التاريخ» .ويبدو �أن الكتاب قد ّ
من بين محتوياته بع�ض التراجم التي تت�صل ب�أعالم
الغرب الإ�سالمي ،وخا�صة �أولئك الذين �أثروا ت�أثير ًا
عميقا في م�سار تطوره ال�سيا�سي والإيديولوجي،
�أمثال الفقيه عبد اهلل بن يا�سين الجزولي داعية
خ�صه
المرابطين؛ فمن المعلوم �أن قا�ضي �سبتة ّ
بترجمة فريدة ،تطرق من خاللها للخطوات الكبرى
التي قطعها الملثمون بقيادة داعيتهم المالكي ،حتى
تمكنوا من �إر�ساء قواعد دولتهم الفتية؛ وبالوقوف
على ترجمة عبد اهلل بن يا�سين التي ت�ضمنها كتاب
«ترتيب المدارك» ،نرى �أنها ختمت بالعبارة الآتية:
«وقد ب�سطنا �أخباره في كتاب التاريخ»(� .)2أما ابن
حمادوه� ،أو ابن حمادة  -الذي ي�أتي الحديث عنه
الحقا  -فقد قال عن عيا�ض�« :إنه �ألف كتاب «جامع
التاريخ» ،ف�أربى على جميع الم�ؤلفات ،فيه �أخبار
الملوك بالأندل�س والمغرب من دخول الإ�سالم �إليها،
وا�ستوعب فيه �أخبار �سبتة ،وق�ضاتها وفقهاءها،
وجميع ما جرى من الأمور فيها ،وا�ستوعب �أخبار
الدولة الح�سنية»( .)3و�إ�شارة ابن حمادوه هذه ،تدل
على �أن الكتاب قد �ضم بين دفتيه تاريخ مدينة �سبتة
و�أعالمها� ،إل��ى جانب تاريخ الأدار��س��ة الح�سنيين
بالمغرب الأق�صى .و�إن كنا ال نعلم تحديدا كيفية
ت�صميم الكتاب ،وال حجمه على وجه التقريب ،وال

توجد نقول منه في غيره من الكتب المت�أخرة -
ح�سب علمنا  -بل تكاد الإحالة عليه تقت�صر على ما
ذكره عيا�ض وابن حمادوه ،فيما �أثبتناه .ومع ذلك،
ف ��إن �إح��ال��ة عيا�ض على كتابه ،وعبارته «ب�سطنا
القول »...من جهة؛ ثم �إ�شارة ابن حمادوه القائلة
«ا�ستوعب ف �ي��ه »...من جهة �أخ��رى ،تدل كالهما
على تو�سع م�ؤ ِّلفه في �سرد الأخبار ،وا�ستيعابه لما
بلغت �إليه طاقته من الروايات والتراجم المت�صلة
بمو�ضوع كتابه.
 .2كتاب «الفنون ال�ستة ،في �أخبار �سبتة»
للقا�ضي عيا�ض:

ينفرد حاجي خليفة باقتراحه عنوانا مغايرا
للكتاب ،وهو «العيون ال�ستة في �أخبار �سبتة»()4؛
وال نعلم تحديدا هل اطلع هذا الم�ؤرخ التركي على
ن�سخة منه� ،أم �أنه ينقل عن م�صدر غير مبا�شر.
وبالنظر �إلى مكانة القا�ضي عيا�ض في كتابة التاريخ
والتراجم ،يمكن القول �إن كتابه هذا يع ّد من �أبرز
تواريخ ال�سبتيين ال�ضائعة والمنقطعة الأثر� ،إال من
تح�صلت
نقل ي�سير عنه .وتظل معظم المعطيات التي ّ
لدينا عن هذا الم�صنف ،غير مجدية لب�سط القول
عن م�ضامينه وم�صادره؛ وكل ما يمكن �أن نبديه
ب�ش�أنه يبقى عبارة عن ا�ستنتاجات وتخمينات ،قد
تحتاج بع�ضها �إلى مزيد من التمحي�ص والتنقيب.
ويبدو من عنوانه� ،أنه ق�صره على تاريخ موطنه
ومو�ضع ق��راره �سبتة ،وت�شير العديد من القرائن
�إلى كون الكتاب المذكور قد ا�ستوعب تاريخ �سبتة،
ابتداء من الفترة ال�سابقة للفتح الإ�سالمي ،وحتى
منت�صف القرن ال�ساد�س الهجري� ،أي قبيل تاريخ
وفاة الم�ؤلف (�سنة 544ﻫ) ،وهي عادة �أهل الأخبار
بالغرب الإ�سالمي الذين درجوا على تدوين الحوليات
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المرتبة على ال�سنين ،حتى �أواخر حياتهم .ومن ثم،
ن�ستطيع القول �إن كتاب «الفنون ال�ستة في �أخبار
�سبتة» للقا�ضي عيا�ض ،قد ا�ستوعب معظم الأخبار
ال�سيا�سية والع�سكرية والعمرانية واالجتماعية
والفكرية للمدينة ،منذ فجر تاريخها الإ�سالمي،
و�إلى عهده على وجه التقريب.
بيد �أن جل ما نعلمه عن هذا الم�صنف يتمثل في
بع�ض الإ�شارات �إلى عنوانه في كتب �أخرى ،على �أنه
من بين الم�ؤلفات التي لم يكملها عيا�ض ،وفي نقل
وحيد عنه وقفنا عليه في كتاب «الم�سند ال�صحيح
الح�سن في م�آثر ومحا�سن موالنا �أب��ي الح�سن»
البن مرزوق التلم�ساني (ت781 .ﻫ) .وانطالقا مما
�أورده هذا الم�صدر المريني ،ف�إننا ن�ستطيع القول
�إن القا�ضي عيا�ض قد و�ضع كتابه بالفعل ،ولم يكن
مجرد م�شروع طموح تط ّلع �إليه ،وظهيرنا في هذا
ال��ر�أي �أن اب��ن م��رزوق �أح��ال على كتابه ح�سب ما
ي�أتي الحقا ،فهل يعقل �أن يحيل هذا الم�ؤرخ الموثق
لم�آثر ال�سلطان �أبي الح�سن المريني  -على عظم
قدره لديه  -على كتاب لم يخرجه �صاحبه �إلى عامة
النا�س ،ول ّما تتداوله �أي��دي الق ّراء وطلبة العلم؟
هذا كالم ال يجوز في حق الرجلِ ،لما ُعهِ َد فيه من
ال�ضبط والدقة والح�صافة.
يقول ابن مرزوق في معر�ض حديثه عن جبل طارق
ما ن�صه« :وهو الجبل الذي ال نظير له في العدوتين...
وهو الذي ا�ستقر فيه طارق بن زياد ،حين �أجاز البحر
على ما هو معروف عند �أهل التواريخ ،وعلى االختالف
في جوازه ،هل كان بمواط�أة من يليان ،الذي كان ملكا
ب�سبتة �أو بغير ذلك ،وكان بينه وبين لدريق ما كان.
ويقال فيه لدريق بالالم وردريق بالراء ،حكى القا�ضي
عيا�ض فيه الوجهين .قيل :وهذه ت�سمية لكل ملك،
ملك الأندل�س في الدهور الأولى كالقيا�صرة للروم،
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والأكا�سرة للفر�س ،والنجا�شي للحب�شة ،وخاقان في
الأ�صل خانان] للترك ،وفرعون لم�صر ،و�أ�شباه ذلك
من �سماة ملوك الأمم المتعارفة ،وهي فائدة ذكرها
القا�ضي في كتابه المو�سوم بـ»الفنون ال�ستة في
�أخبار �سبتة» ،ولم �أرها لغيره»(.)5
و�أول ما يتع ّين ا�ستنتاجه  -انطالقا من هذا
المقتطف الفريد  -هو �أن عيا�ضا �أ ّرخ ل�سبتة منذ
ما قبل تثبيت ال�سيطرة العربية الإ�سالمية عليها،
�أي خالل عهد يليان الغماري الذي تزامن حكمه مع
و�صول طالئع الفاتحين �إلى المغرب الأق�صى؛ كما
يتح�صل من وروده في الم�صدر �أعاله� ،أن القا�ضي
عيا�ض قد �أخرج كتابه للقراء ،وظل موجودا ب�أيدي
النا�س حتى العقدين الأخيرين من القرن الثامن
للهجرة على �أدنى تقدير.
ويفيد العالمة محمد المنوني عن الم�صادر التي
نقل �أ�صحابها عن هذا الكتاب �أو �أ�شاروا �إليه� ،أن
كال من �أبي عبد اهلل محمد بن عيا�ض ،ولد الم�ؤلف،
وابن الخطيب ،ذكرا «�أن جامعه تركه في مبي�ضته،
غير �أن ابن مرزوق �أجرى النقل  -مبا�شرة  -عن
هذا الكتاب ،في «الم�سند ال�صحيح الح�سن »...عند
الف�صل الثاني من الباب  .)6(»38وبعودتنا �إلى الكتب
الثالثة الآتية« :التعريف بالقا�ضي عيا�ض»( )7لولده
()8
ال�سالف ذكره ،و«الإحاطة في �أخبار غرناطة»
البن الخطيب ،و«�أزهار الريا�ض» للمقري( ،)9يت�ضح
�أن الم�ؤلفين الثالثة قد �أدرجوا «كتاب الفنون ال�ستة
في �أخبار �سبتة» �ضمن «ما لم يكمله» عيا�ض من
م�صنفاته �أ�صال! فكيف ت�سنى البن م��رزوق النقل
عنه؟
للتوفيق بين الر�أيين ،يمكن افترا�ض �أمرين،
�أحدهما �أن محمدا بن عيا�ض قد �أكمل كتاب �أبيه
و�أخرجه للنا�س� ،أو �صنع ذلك �أحد حفدة الم�ؤلف؛
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ومن ثم ،بلغ �إلى يد ابن مرزوق لينقل عنه ما نقله،
ن�صا وت�صريحا بعنوان الكتاب ون�سبته �إلى عيا�ض؛
ويع�ضد ه��ذا التخمين �أن محمدا بن عيا�ض قد
فعل ذل��ك بكتاب �آخ��ر لأبيه هو «م��ذاه��ب الحكام
في نوازل الأحكام»(� .)10أما االفترا�ض الآخر ،فهو
�أن بع�ض ن�سخ الكتاب قد انتقلت �إلى �أيدي النا�س،
بما وجد فيها من نق�ص �أو بيا�ض؛ وتناقلها الن�ساخ
وتح�صلت ب�أيدي بع�ض الم�ؤرخين ،فنقل
على علتهاّ ،
عنها ابن مرزوق ،و�أعيى �أمر الح�صول عليها غيره،
�أو تو ّقف عن ذلك ،مثل ابن الخطيب والمقري .وقد
يكون هذا التخمين الآخر �أقرب �إلى واقع الحال،
فابن م��رزوق كان يطيل المكوث ب�سبتة رفقة �أبي
الح�سن المريني ،ف ُيفتر�ض �أنه قد �ألفى �إحدى ن�سخ
«كتاب الفنون ال�ستة» في �أيدي الو ّراقين والنا�سخين،
فظفر بها ،ول��م يلتفت �إل��ى ق��ول ول��د عيا�ض وابن
الخطيب في عدم �إتمام الكتاب �أو تبيي�ضه كامال.

وخططها وم�صانعها» ،و«تعداد �أربا�ضها والقرى
المت�صلة بحوزها» ،و«ذكر من تداول حكم �سبتة في
دولة الإ�سالم» ،و«تراجم �أعالم �سبتة ،والطارئين
عليها» ،و«ذكر نخب من المنظوم والمنثور لأهلها»...
وع�سى �أن ي�أتي يوم ،في�صير التخمين يقينا ،يوم
يك�شف فيه البحث التاريخي عن فحوى هذه «الفنون
ال�ستة ،في �أخبار �سبتة».
« .3تاريخ المرابطين» للقا�ضي عيا�ض:
مع �أن مو�ضوع الكتاب ال يقت�صر على تاريخ
�سبتة ،انطالقا من العنوان الذي و�سم به� ،إال �أن
�إ�شارة فريدة �أوردها المقري  -نقال عن ابن خاتمة
 تنبئ بكون هذا الم�صنف قد ا�ستوعب �أخبار بلدةالم�ؤلف ،من جملة ما �شمل من رواي��ات تاريخية
عن عدوتي المغرب والأندل�س اللتين خ�ضعتا لنفوذ
المرابطين؛ حيث يذكر في هذا ال�صدد من بين
ت�آليف عيا�ض« :ك�ت��اب ت��اري��خ المرابطين ،انتهى
فيه �إل��ى �سنة �أربعين وخم�سمائة ،ق��ال ذل��ك ابن
خاتمة في «المزية»( .)11ومن المعلوم �أن القا�ضي
عيا�ض ق��د عا�صر المرابطين بو�صفهم حكاما
للمغرب والأندل�س ،خا�صة بعد انتظام �سبتة في
�سلك �سلطانهم؛ ومن ثم ،يمكن القول �إن «تاريخ
المرابطين» قد جمع معطيات تاريخية مبا�شرة د ّونها
�شاهد عيان عن مجريات الأم��ور بدولة الملثمين،
�إلى ما ُق َب ْيل نهايتها على �أيدي الموحدين ،خا�صة
فيما يت�صل بمدينته �سبتة ،التي �شارك هو نف�سه في
�صنع قراراتها ال�سيا�سية والع�سكرية .ومن المرجح
�أن ع��دم انت�شار ه��ذا الكتاب وت��داول ن�سخه بين
الم�ؤرخين الالحقين لع�صره ،قد يعود في �أ�سا�سه
�إلى انتظام عيا�ض في �سلك الدولة الجديدة ،وتجنبه
التنويه ب��إرث المرابطين ،خا�صة و�أن الموحدين
تمت �إلى
قد حاولوا ا�ستق�صاء جل المظاهر التي ّ

ومالحظة �أخ��رى ت�ستوقفنا في ديباجة عنوان
ال �ك �ت��اب ،وه��ي «ال �ف �ن��ون ال���س�ت��ة» ،ف�ه��ذه ال�ع�ب��ارة
المت�صدرة لترجمة الكتاب ،ال بد �أنها ت�شير �إلى
ت�صميمه وتعداد �أبوابه وت�صنيف مو�ضوعاته .ونحن
نرجح في هذا ال�صدد �أن هذا الت�صنيف العيا�ضي
ت�ضمن �ستة �أبواب ،اقت�صر كل باب منها على �صنف
معين من الكتابة التاريخية ،جعله الم�ؤلف فنا قائما
بذاته ،من قبيل �أخبار الأم��راء وتراجم الأع�لام
مند�سة
والبيوتات ،وت��دلّ جملة �شهادات وقرائن
ّ
بالم�صادر المت�أخرة �أن القا�ضي عيا�ض ح�شر كل
ما ظفر به من م�أثور �أو مو�ضوع في �ش�أن �سبتة ،بما
في ذلك بع�ض الأحاديث التي توقف في ت�صحيحها؛
�ضم �أب��واب��ا مو�سومة بعناوين
فيكون الكتاب قد ّ
�أو ف�ن��ون ،على نحو« :ذك��ر �أول�ي��ة اختطاط �سبتة
والأمم الغابرة التي عمرتها» ،و«و�صف معالم �سبتة
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خ�صومهم ب�صلة القربي ،بد ًءا بمذهب �أهل المدينة
الذي �أ�شيع في زمن المرابطين ،وانتها ًء ب�أبنيتهم
الملوكية بحا�ضرة مراك�ش ،التي �أتوا على معظمها
بالتخريب والطم�س.
 .4كتاب «تاريخ �أهل �سبتة» لأبي عبد اهلل محمد
بن حمادوه( )12البرن�سي ال�سبتي (عا�ش في القرن
ال�ساد�س الهجري)  ،تلميذ القا�ضي عيا�ض:
جاء ذكره بكتاب «مخت�صر ترتيب المدارك»
للم�ؤلف نف�سه(� ،)13ضمن ترجمة م�ستدركة على
عيا�ض .ونحن ال نعرف عن ه��ذا الكتاب غير ما
ذكره عنه �صاحبه( ،)14في ترجمة �أبي محمد عبد
اهلل بن غالب بن تمام الهمداني (ت434 .ﻫ) ،وهو
قول ابن حمادوه:
«كان �أبو محمد �أوحد ع�صره علما ،وتقى وجاللة،
ودينا؛ حمل عن �أ�شياخ �سبتة ،ورحل �إلى الأندل�س،
ف�سمع من الأ�صيلي ،و�أبي بكر الزبيدي؛ ورحل في
نحو الثمانين فدخل القيروان ،و�سمع من �أبي محمد
ابن �أبي زيد كتبه؛ و�سمع بم�صر من ابن المهند�س،
والو�شا .وقيل �إنه دخل العراق؛ وكان متفننا في علوم
ج ّمة ،قائما بمذهب المالكية ،نظارا ،حافظا ،بليغا،
�أديبا� ،شاعرا مجيدا؛ و�شاوره ابن زوبع في حياته.
ثم اعتمدت ال�شورى عليه �إلى �أن مات؛ قيل �إن رجال
من �أهل �سبتة رفع م�س�ألة �إلى القيروان ،فقيل له:
�أو لي�س ابن غالب ح ّي ًا ،قال :نعم ،قيل :ما ينبغي
لبلد فيه مثله �أن يرفع منه �س�ؤال؛ وله �أ�شعار كثيرة،
ذكرناها في كتابنا في تاريخ �أهل �سبتة»(.)15
و�إذا كانت ه��ذه الإ� �ش��ارة اليتيمة هي ال�سبيل
الوحيد للدراية بت�أليف كتاب في �أخبار �أهل �سبتة،
ف�إن عنوانه يدل على كونه ت�أليفا في تاريخ رجاالت
فر�ضة المجاز؛ كما �أن ترجمة اب��ن ح�م��ادوه قد
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تنفع في تخمين بع�ض اال�ستنتاجات ب�ش�أن هذا
الت�صنيف ،وفي مقدمتها كون كاتبه من معا�صري
القا�ضي عيا�ض ،وممن عني بم�ؤلفاته ،حيث اخت�صر
«ترتيب المدارك» كما م ّر القول .وبناء على هذا
المعطى ،يمكن الخلو�ص �إلى كون ابن حمادوه قد
ا�ستقى مادة طيبة من ت�أليف القا�ضي عيا�ض في
تاريخ �سبتة ،ولعله قد زاد عليه ب�ضعة �أخبار عن
المدينة ،وعالقتها ب�أولياء الأمور بالمغرب الأق�صى
بعد رحيل قا�ضيها .كما يحتمل �أنه �أ ّرخ فيه لأعالم
المدينة في زمانه على الخ�صو�ص ،مثلما �صنع
عيا�ض في م�ؤلفاته ال�سالفة الذكر .ويدل على هذا
التخمين ما �سلف �إثباته من �إحالته على كتابه
المنوه به في ترجمة �أبي محمد عبد اهلل بن غالب
رجح الم�ؤرخ العراقي عبد
ابن تمام الهمداني .وقد ّ
الواحد ذن��ون طه� ،أن ابن حمادوه ال بد �أن��ه ت�أثر
بملكة �شيخه عيا�ض التاريخية في الت�أليف ،وكتابة
التراجم ،وهو ما يبرر في ر�أيه اتجاهه بدوره نحو
كتابة التاريخ(.)16
 .5كتاب «ال َق َب�س»� ،أو «المقتب�س في �أخبار
()17
المغرب وفا�س والأندل�س» الب��ن ح �م��ادوه

ال�سالف ذكره:

يكتفي �صاحبا «�أع�ل��ام م��ال �ق��ة»( )18بت�سميته
«ت��اري��خ اب��ن ح �م��ادة» ،بيد �أننا ن�ستطيع ت�أكيد �أن
الأمر يتعلق بكتاب «المقتب�س» للم�ؤلف ذاته ،وذلك
من خالل �إحاالته العديدة عنه ،وهي في الغالب
بالمعنى دون اللفظ .ويعتبر م�صنفه ه��ذا� ،أكثر
�شهرة لدى الم�ؤرخين من باقي كتبه ،فقد �أثبت
ابن ع��ذاري (ك��ان حيا �سنة 712ﻫ) هذا الت�أليف
�ضمن الئحة م�صادره في ديباجة كتابه «البيان
ال�م�غ��رب»( ،)19و�أج��رى النقل عن اب��ن حمادوه في
موا�ضع كثيرة؛ وانطالقا من ا�ستقرائنا لعدد من
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ب�سب الغار
مات �أبوه عبيد اهلل� ،أظهر مذهبه ،و�أمر ّ
والعباء ،وغير ذلك من تكذيب كتاب اهلل تعالى؛
فمن تكلم ،عذّب وقتل .وا�شتد الأمر على الم�سلمين.
ثم �إن �أب��ا يزيد هبط من جبل �أورا���س ،يدعو �إلى
الحق بزعمه ،ولم يعلم النا�س مذهبه؛ فرجوا فيه
الخير والقيام بال�سنة؛ فخرج على ال�شيعة ،ودخل
�إفريقية ،وخرب مدنها ودوخها ،وقتل من �أهلها ما
ال ينح�صر»(.)23

االقتبا�سات التي �أثبتها �صاحب «البيان المغرب»،
نرجح �أن الأمر يتعلق بكتاب ابن حمادوه المو�سوم
بـ«المقتب�س»؛ ومما نلحظه جملة عن منهج الم�ؤلف
 من خ�لال ه��ذه االقتبا�سات � -أن��ه رت��ب �أخبارهعلى ال�سنين� ،أي �أن كتابه يتبع منهج الحوليات
التاريخية .وبع�ض تلك النقول تع ّد في غاية الأهمية،
فهي  -كما الحظ د .ذنون طه( - )20وثائق ر�سمية
وقف عليها هذا الم�ؤرخ؛ وبالنظر �إلى �أهمية هذه
ال�شذرات في �إعادة بناء الأ�صول المفقودة لتواريخ
ال�سبتيين ،ارت�أينا �إدراجها في هذا البحث ،نقال
عن ابن عذاري:

 «قال ابن حماده :ولما ظفر ب�أبي زيد ،نه�ض�إل��ى القيروان؛ فدخلها في ه��ذه ال�سنة 336ﻫ]؛
فقتل من �أهلها خلقا ،وعذب �آخرين؛ ولم يزالوا معه
في االمتحان �إلى �أن هلك»(.)24

مقـــاالت

 «ق��ال اب��ن ح �م��اده :و�صل هرثمة ف��ي جي�شكثيف ،حتى نزل تيهرت؛ فخرج �إليه ابن الجارود،
واقتتل معه؛ فهزم ابن ال�ج��ارود ،وطاعت البربر
لهرثمة ،وان�صرف راجعا �إلى القيروان»(.)21

 «وف��ي �سنة  ،353كتب الحكم الم�ستن�صرباهلل �سجال �إلى �أهل �سبتة ،رفع عنهم فيه جميع
الوظائف المخزنية والمغارم ال�سلطانية .قال ابن
أيت هذا ال�سجل عند القا�ضي عيا�ض -
حماده :ر� ُ
رحمه اهلل  -م�ؤرخا ب�شهر �صفر من العام المذكور؛
ذكر فيه« :وما وقع عليها من الم�ؤن ال�سلطانية في
التق�سيط ،فهو م�ضروب على �شرف �إ�شبيلية»(.)25

 «وي��ذك��ر بع�ض �أ�شياخنا الحديث الم�سندعن وه��ب بن م�سرة الحجري ،وذل��ك �أن �أب��ا عبد
اهلل محمد ب��ن علي ح ّدثهم ع��ام  400ع��ن وهب
ابن م�سرة ،عن ابن و�ضاح ،عن �سحنون ،عن ابن
القا�سم ،عن مالك ،عن نافع ،عن ابن عمر ،عن
النبي  --قال� :إن ب�أق�صى المغرب مدينة ت�سمى
�سبتة� ،أ�س�سها رج��ل �صالح ا�سمه �سبت من ولد
�سام بن نوح ،وا�شتق لها ا�سما من ا�سمه ،ودعا لها
بالبركة والن�صر .فما رامها �أحد ب�سوء �إال رد اهلل
ب�أ�سه عليه .ق��ال اب��ن حماده :ق��ال �شيخنا العالم
�أبو الف�ضل عيا�ض بن مو�سى :وهذا الحديث ت�شهد
ب�صحته التجربة؛ ف�إنها ما زالت محمية عند من
وليها من الملوك ،وقل ما �أحدث �أحد منهم فيها
حدث �سوء �إال هلك»(.)22

 «قال ابن حماده :وكانوا �ستة قبائل ،ف�أعطى�صنهاجة �إلبيرة فبقيت بيد حبو�س وذري�ت��ه نحو
المائة �سنة ،و�أعطى مغراوة الجوف ،و�أعطى منذر
ابن يحيى �سرق�سطة ،و�أعطى بني برزال وبني يفرن
جيان وذواتها ،و�أعطى بني دمر و�أزداج��ة �شذونة
وم��ورور وغير ذل��ك من الح�صون ،وذك��ر �أن��ه ولى
القا�سم ابن حمود طنجة و�أ�صيال ،و�أم��ا علي بن
حمود ف��واله �سبتة ،كما ذكرنا .فلما بلغ عبد اهلل
ال�ب��رزال��ي تقديم بني ح�م��ود دخ��ل على �سليمان
فقال :يا �أمير الم�ؤمنين بلغني �أنك وليت بني حمود
العلويين على المغرب ،ق��ال :نعم؛ قال له� :ألي�س

 «قال ابن حماده :كان �أبو القا�سم ال�شيعي ،لما82
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العلويون طالبيين؛ قال :نعم؛ قال :ت�أتي �إلى خ�شا�ش
تردهم ثعابين؛ قال :نفذ الأمر في ذلك»(.)26
 «ق��ال اب��ن ح�م��اده :ولما ا�ستولى البربر مع�سليمان على قرطبة ،خاف العبيد العامريون على
�أنف�سهم ،فهربوا �إلى �شرق الأندل�س ،فا�ستولوا على
بلن�سية و�شاطبة ودانية وغيرهم ،على ما �سي�أتي
مف�سرا في مو�ضعه»(.)27
 «قال ابن حماده :وكان يو�سف بن تا�شفين �أمرالقا�ضي محمد بن عي�سى ببنيان جامع �سبتة وزاد
فيه حتى �أ�شرف على البحر ،وكان بنيانه عام �أحد
وت�سعين .وقبل بناء الجامع ب�أعوام �أمر يو�سف بن
تا�شفين ببناء �سور الميناء ال�سفلي ب�سبتة على يد
القا�ضي �إبراهيم بن �أحمد»(.)28
 «وفي �سنة ع�شرين وخم�سمائة قال ابن حماده:ق��ام رج��ل في ري��ف �سبتة في ك��رك��ال ،وادع��ى �أنه
الخ�ضر ،فقب�ض عليه في الع�شر الأول من جمادى
الآخرة ،وو�صل �إلى �سبتة يوم الثالثاء لثالث ع�شرة
من ال�شهر المذكور ،فحمل منها �إلى ح�ضرة مراك�ش
فقتل و�صلب»(.)29
 «وفي هذه ال�سنة 524ﻫ] ،هبط الموحدون�إل��ى مراك�ش وح�صروها ،وبقيت �أياما ال يدخلها
�أح��د ،ثم وقعت المالقاة فح�صل من اللمتونيين
خلق كثير لم يح�ص لهم عدد ،وهرب باقيهم �إلى
مراك�ش واتبعهم الموحدون �إلى بابها ،فتراموا في
الحفي وطلع فيه النا�س على النا�س حتى امتلأ
منهم ،ثم رجع الموحدون عنهم �إلى محلتهم وبقوا
عليهم �أي��ام��ا ،فوقعت بينهم وقعة م��ات فيها من
الموحدين من ق�ضى اهلل له بذلك .انتهى كالم ابن
حمادة»(.)30
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ال�ع��دو  -دم��ره اهلل � -إل��ى ح��وم��ة مدينة �شري�ش
والبحيرة ،ولم يلقه �أحد من الم�سلمين ،و�صدر �إلى
بالده :هكذا ذكر ابن حمادة»(.)31
 «وفي �سنة اثنتين وثالثين وخم�سمائة ،قالاب��ن ح �م��اده :ك��ان ال�سيل العظيم بطنجة ،حمل
ال��دي��ار وال �ج��در ،وم ��ات خلق عظيم م��ن النا�س
والدواب»(.)32
 «وفي هذه ال�سنة 535ﻫ] ،انجلى �أهل المغربانجالء عظيما �إلى الأندل�س ،ذكر ذلك ابن حماده.
وذكروا �أي�ضا �أن محاربة اللمتونيين مع الموحدين
�إنما كانت في �سنة �أربع وثالثين ،وفيها تحرك عبد
الم�ؤمن من بالد الم�صامدة �إل��ى الغرب ،وطالت
غيبته �إلى �سنة �إح��دى و�أربعين على ما نذكره �إن
�شاء اهلل تعالى»(.)33
 «وفي �سنة �ست وثالثين وخم�سمائة ،قال ابنحماده :و�صل الموحدون �إل��ى ري��ف �سبتة ثم �إلى
تيطاون ثم رجعوا �إلى غمارة»(.)34
 «وذك��ر ابن حمادة في مقتل تا�شفين �أي�ضاقال� :إنه كان ليلة �سبع وع�شرين من رم�ضان من
�سنة ت�سع وثالثين ال�م��ذك��ورة ،و�صل تا�شفين بن
علي من تلم�سان �إلى قرب وه��ران ،فاتبعه ع�سكر
الموحدين وح�صروه و�ضيقوا عليه ،و�أطلقوا النيران
في محلته ،فلما ر�أى ما ال طاقة له به وعلم �أنه
م�أخوذ ،خرج هو وبع�ض �أ�صحابه على فر�سه ،ففر
كل واحد منهم على طريقه ،فمنهم من قتل ،ومنهم
من ح�صل في القطائع؛ وحاف تا�شفين من حافة
عظيمة وهلك ،ووجد ميت ًا ،وذلك ليلة �سبع وع�شرين
المذكورة»(.)35
وم��ن الم�ؤرخين الذين نقلوا عن اب��ن حمادة،
مجهول «كتاب مفاخر البربر»؛ وي�سميه «ال�شيخ

تواريخ
َّ
ال�س ْب ِت َّي ْي ِن
المفقودة:
درا�سة في
م�ضامينها
و�إ�شكاالتها

�إلى نول ،و�أخذ لهما من الأموال والذخائر والعدد
ما يفوت الح�صر ،وذل��ك في �سنة اثنين وثمانين
و�أربعمائة»(.)38

الفقيه الحافظ التاريخي �أبو عبد اهلل محمد بن
حمادوه ال�سبتي البرن�سي»( .)36وقد نقل عنه �أخبار
بني ذي النون �أ�صحاب طليطلة ،في معر�ض حديثه
عن «ثوار البربر بالأندل�س» ،وهو قوله:
«ق��ال ال�شيخ �أب��و عبد اهلل بن حمادوه ال�سبتي
في كتابه الذي �سماه «المقتب�س في �أخبار المغرب
والأندل�س» :لما اختلت دولة بني �أمية بالأندل�س،
ثار قوم من البربر بالأندل�س ودعوا لأنف�سهم وخلعوا
الطاعة:

ويعود الم�صدر ال�سالف �إلى النقل عنه في تبيان
�سبب ت�سمية �سبتة وذكر �أول من اختطها وعمرها،
وهو قوله:

مقـــاالت

«قال �أبو عبد اهلل محمد بن حمادوه ال�سبتي:
اختلف النا�س في �سبتة لم �سميت �سبتة؟ فقال
المحققون :لأجل انقطاعها في البحر ،تقول �سبت
النعل �إذا قطعته ،وق��ال �آخ��رون� :إن رج�لا ا�سمه
�سبت ،م��ن ول��د �سام ب��ن ن��وح خ��رج م��ن الم�شرق
لأ�سباب عر�ضت له ،فتوغل في المغرب حتى انتهى
�إل��ى مو�ضع �سبتة ف�أعجبته ،فاختط فيه مو�ضعا
يعمره ،وكان �صالحا فدعا لها بالن�صر ،فما رامها
�أحد ب�سوء �إال رد اهلل ب�أ�سه عليه»(.)39

�أولهم �إ�سماعيل بن ذي النون ،وقد ذكر جماعة
من �أهل التواريخ �أن �أ�صلهم من البربر الذين كانوا
يخدمون بجزيرة الأندل�س قديما ،و�أن ا�سم جدهم
ونون( ،)37فت�صحف بطول المدة ،وهذا اال�سم �شاع
في قبائل البربر ،وقد قيل �إنهم من قحطان واهلل
�أعلم.
وملك �إ�سماعيل بن ذي النون مدينة طليطلة
و�أحوازها وما ات�صل بها من بالد الجوف وال�شرق
�إل��ى بلن�سية ،وبقيت هذه البالد بيده وبيد �أوالده
و�أحفاده �إلى �أن �أخرجهم ال��روم منها ،وذلك في
�سنة ثمانين و�أربعمائة وكانت ثورة �إ�سماعيل �سنة
ت�سع و�أربعمائة.

وقد نقل هذا الن�ص بالمعنى دون اللفظ التام
كل من ابن عذاري ح�سب ما �سلف ،والأن�صاري في
«الكواكب الوقادة» ،تبعا لما �سي�أتي الحقا من نقول
عنه في «�أزهار الريا�ض».
ونعتبر نقول «رو�ض القرطا�س» فيما يتعلق بدولة
الموحدين من كتاب «المقتب�س» ،على الرغم من
عدم ت�صريحه بعنوان الكتاب؛ وال�سبيل �إلى ت�أكيد
هذا الأم��ر �أن تلك النقول تتقارب في ذكر بع�ض
الأخبار مع غيرها من الم�صادر التي اعتمدت على
الكتاب نف�سه.

ومن ثوار البربر بالأندل�س زاوي بن زيري بن
مناد وابنا �أخيه حبا�سة وحبو�س ،اقتطعوا بالد
�إلبيرة وغرناطة وجيان ومالقة والمنكب وذواتها وما
ات�صل بها من بالد المو�سطة ،والح�صون والقلوع،
وذلك في �أول الخام�سة من المئين.

وق��د �أج��رى اب��ن �أب��ي زرع النقل عنه في ثالثة
موا�ضع مت�صلة جميعها بدولة الموحدين؛ الأول منها
في �أخبار وفاة المهدي بن تومرت ،ون�صه« :وقيل
�إنه لما ثقل عليه المر�ض و�أيقن بالموت ،دعا عبد
الم�ؤمن بن علي ف�أو�صاه بما �أحب و�أو�صاه ب�إخوانه

وبقيت هذه البالد ب�أيدي ه�ؤالء ال�صنهاجيين
�إلى �أن غلبهم عليها �أبو يعقوب يو�سف بن تا�شفين
فت�سلبها من �أعقابهم عبد اهلل وتميم وجوزهما
�إل��ى ال�ع��دوة ،وبعث عبد اهلل �إل��ى �أغ�م��ات ،وتميم
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خيرا ،و�أعطاه كتاب الجفر الذي �صار �إليه من قبل
الإمام �أبي حامد الغزالي ر�ضي اهلل عنه ،و�أمره بما
يكفنه فيه من الثياب ،و�أن يتولى غ�سله ودفنه بيده
ويتقدم لل�صالة عليه ويدفنه بجامع تنمل؛ فبكى
عبد الم�ؤمن لفراقه بكاء �شديدا .وتوفي في يوم
الخمي�س الخام�س والع�شرين من رم�ضان المعظم
�سنة �أربع وع�شرين وخم�سمائة ،قاله البرن�سي»(.)40
وف��ي المو�ضع ال�ث��ان��ي ،ينقل عنه �سنة دخ��ول
الموحدين لتلم�سان عنوة بقوله« :وقال البرن�سي:
فتح تلم�سان �سنة ت�سع وثالثين»(.)41
�أما في المو�ضع الثالث ،فيذكر رواية البرن�سي
لحركة الموحدين نحو المهدية في بالد �إفريقية،
وكيفية تحريرها من قب�ضة النورمان ،قائال« :ثم
دخلت �سنة ثالث وخم�سين وخم�سمائة ،فيها كانت
حركة المهدية وفتحها وتخلي�صها من �أيدي الروم
ال��ذي��ن ك��ان��وا ملكوها ،وفيها فتحت جميع بالد
�إفريقية ،وكانت المهدية قبل �أن يملكها الروم بيد
الح�سن بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز بن
بادي�س �إراثة من �أبيه و�أجداده ،فنزل عليه بها العدو
الرومي �صاحب �صقلية و�شدد عليه الح�صار حتى
دخلها عنوة ،وذلك في الأربعين وخم�سمائة ،فهرب
الح�سن بن علي المذكور �إلى الجزائر وا�ستوطنها،
فلما و��ص��ل عبد ال�م��ؤم��ن �إل��ى ال�ج��زائ��ر بجيو�ش
الموحدين وج��د فيها الح�سن بن علي المذكور،
فخرج �إليه وبايعه و�صاهره عبد الم�ؤمن وحمله �إلى
مراك�ش ،ف�أقام معه �سنة ثالث وخم�سين المذكورة،
فخرج عبد الم�ؤمن �إلى الم�شرق بر�سم غزو المهدية،
فو�صل �إليها ونازلها برا وبحرا ،و�شرع في قتالها
حتى نزعها من �أيدي الروم ،وذلك في �سنة خم�س
وخم�سين وخم�سمائة ،قاله البرن�سي»(.)42
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« .6كتاب المغرب»� ،أو «تاريخ البرن�سي في
دول��ة الأدار����س���ة»( ،)43الب ��ن ح �م��ادوه ال�سالف

الذكر:

لي�ست لدينا معطيات كافية عن ه��ذا الكتاب
الذي ح ّبره �أحد م�ؤرخي �سبتة البارزين ،و�إن كان
عنوانه يدل �إجماال على مو�ضوعه ،وهو تاريخ الدولة
الإدري�سية بالمغرب الأق�صى .ويرجح الم�ؤرخ العراقي
عبد الواحد ذنون طه �أن اقتبا�سات ابن عذاري عن
ابن حمادوه فيما يخ�ص تاريخ الأم��راء الأدار�سة،
تنت�سب �إلى كتاب مق�صور على �أخبار دولتهم()44؛
ف�صاحب «البيان المغرب» ال ين�ص في رواياته عن
الدولة الإدري�سية على عنوان الكتاب ال��ذي ينقل
عنه ،ويكتفي بذكر ن�سبته �إلى ابن حمادوه� ،أو ابن
حماده كما جاء في الطبعة المعتمدة؛ وذل��ك في
�سياق تعداد �أبناء المولى �إدري�س الثاني ،وهو قوله:
«ق��ال اب��ن حماده ،والبكري ،وغيرهما :ت��رك من
الولد اثني ع�شر.)45(»...
كما نقل عنه ك��ل م��ن اب��ن �أب��ي زرع الفا�سي
وال �ج��زن��ائ��ي؛ وه ��ذان ال �م ��ؤرخ��ان يكتفيان بذكر
ن�سبته «البرن�سي»� ،إلى المجموعة القبلية البربرية
المعروفة با�سم البران�س .ونرجح �أن الم�ؤرخَ ْين
ي�شيران �ضمنيا �إلى كتاب �ألفه البرن�سي في تاريخ
الدولة الإدري�سية؛ ف�صاحب «رو���ض القرطا�س»،
ي�ؤكد ه��ذا التخمين في معر�ض رواي�ت��ه عن فراغ
والية الأمر بعد اغتيال المولى �إدري�س الأول ،وفيما
يلي ن�صها« :ق��ال عبد الملك ب��ن محمد ال��وراق
في كتاب المقبا�س ،والبكري ،والبرن�سي وغيرهم
ممن اعتنى بتاريخ �أيام الأدار�سة.)46(»... :
وفي المو�ضع الذي نقل عنه خبر بيعة المولى
�إدري�س الثاني من قبل مولى �أبيه را�شد ،ون�صه:

تواريخ
َّ
ال�س ْب ِت َّي ْي ِن
المفقودة:
درا�سة في
م�ضامينها
و�إ�شكاالتها

�صدقوا والطائر طاوو�س! ف�ضحك الظاهر وقال:
ح�سبه ،وان�صرف»(.)52

«قال البكري والبرن�سي.)47(»...:
وفي حديثه عن �أولية فا�س قبل �أن يختطها المولى
�إدري�س ،وعن الأم��م الغابرة التي عمرتها« :ويدل
على �صحة هذه الرواية ما رواه البرن�سي.)48(»...

وهذه الرواية نف�سها قد �أوردها مجهول «مفاخر
البربر» ،دون �أن يذكر م�صدرها .و�إذا كان الم�ؤرخ
الراحل عبد الوهاب بن من�صور  -محقق «جنى زهرة
رجح �أن الأمر مجرد التبا�س في كتابة
الآ�س»  -قد ّ
العنوان ،و�أن المق�صود هو كتاب «المقتب�س»(،)53
ف�إننا ال ن�ستبعد �أن يكون لهذا الم�ؤرخ كتاب ثالث
مو�سوم بـ»المغرب»؛ لكون الجزنائي قد نقل عنه
في مو�ضع �آخر من كتابه ،بيد �أنه ين�ص على عنوان
كتاب «المقتب�س» ،مميزا له عن الكتاب ال�سالف
ذكره ،وهو قوله« :وقام زناتة بدعوة النا�صر لدين
اهلل وتغلبوا على بع�ض بالد المغرب ،وبايعه �أهل
مدينة فا�س ممن بايعه ،ح�سبما ذك��ره �صاحب
المقتب�س.)54(»...

وف��ي خبر وف��اة المولى �إدري����س الثاني« :وق��ال
البرن�سي :توفي المولى �إدري�س بن �إدري�س ر�ضي
اهلل عنه بمدينة وليلي من بالد زرهون في ليلة اثني
ع�شر من جمادى الآخرة �سنة ثالث ع�شرة ومائتين
المذكورة.)49(»...

مقـــاالت

وفي ذكر تفا�صيل �صراع الأدار��س��ة مع زناتة:
«وتملك الأدار�سة �أكثر ما كان بيد مو�سى بن �أبي
العافية قائمين بدعوة �أب��ي القا�سم ال�شيعي ،فلم
يزل ابن �أبي العافية �شريدا في ال�صحراء و�أطراف
البالد التي بقيت بيده ،وذلك من مدينة جر�سيف
�إلى مدينة نكور �إلى �أن قتل ببع�ض بالد ملوية ،وذلك
في �إح��دى و�أربعين وثالثمائة ،وقيل قتل في �سنة
ثمان وع�شرين وثالثمائة ،قاله البرن�سي»(.)50

ي�ضاف �إل��ى ال�ق��رائ��ن ال�سالفة� ،أن البرن�سي
قد ا�شتهر بكونه من بين المحترفين للت�أليف في
التاريخ� ،إلى الحد الذي جعل بع�ض المت�أخرين عنه
ينعتونه بـ«التاريخي»( .)55كما يرجح هذا التخمين
ما ذكره �صاحب «مفاخر البربر» ،فيما نقله عن ابن
حمادوه ،من �أخبار مغراوة ،في �سياق حديثه عن
«ثوار البربر بالمغرب» ،ون�ص نقله هو الآتي:

�أم��ا �أب��و الح�سن الجزنائي ،فقد �أج��رى النقل
عنه في مو�ضعين من كتابه «جنى زهرة الآ�س»(.)51
ويطرح عنوان كتاب البرن�سي لديه مع�ضلة �أخرى،
فهو ي�سميه في الرواية الأولى التي ينقلها عنه «كتاب
المغرب»؛ ون�صها« :وحكى البرن�سي في «كتاب
المغرب»� ،أن الظاهر قال لوزيره� :إني �أريد �أن �أ�سمع
كالم المغاربة ،فقال له :هنا �شيخ يعرف ب�أبي م�سلم
الدقي ،فقال له� :أ�سمعني كالمه ،فجل�س الظاهر
خلف حجاب و�أح�ضر وزراء دولته ،ووجه عن الدقي،
فلما و�صل �س ّلم وقعد وتكلم معه ب�أ�شياء �أ�ضحكه بها
�إلى �أن قال له الوزير :بلغنا �أن الدنيا �شبهت بطائر،
فالم�شرق ر�أ�سه ،واليمن جناحه الواحد ،وال�شام
جناحه الآخر ،والمغرب ذنبه .فقال له �أبو م�سلم:

«ق��ال ال�شيخ �أب��و عبد اهلل محمد ب��ن حمادوه
ال�سبتي في كتابه الذي اخت�صر فيه �أخبار المغرب:
لما �أهلك اهلل المن�صور بن �أب��ي عامر ،ث��ار قوم
بالمغرب منهم زيري بن عطية المغراوي الخزري،
وجده خزر بن حف�ص بن �صوالت� ،أ�سلم بين يدي
عثمان بن عفان ڤ ،فكانت بنو �أمية تقدم بني
خزر على قبائل البربر ،وقد ملك زيري بن عطية
مدينة فا�س و�أعمالها ،ثم ملكها ابنه المعز ،ثم
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ملكها ابن عمه حمامة� ،إلى �أن توفي فملكها ابنه
دونا�س.
وفي �أيام دونا�س تمدنت مدينة فا�س وق�صدها
التجار ،وكان ت�أ�سي�س مدينة فا�س �سنة ثالث وت�سعين
ومائة� ،أ�س�سها �إدري�س حين هرب للر�شيد( ،)56وغلب
ه ��ؤالء ال�خ��زري��ون( )57على كثير من ب�لاد المغرب
و�إفريقية و�سجلما�سة و�أعمالها ،وتاهرت و�أحوازها،
وكان بنيان تاهرت في �سنة �أربع و�أربعين ومائة من
الهجرة� ،أ�س�سها عبد الرحمن بن ر�ستم الإبا�ضي
الخارجي.
وم��ن ث ��وار ال�ب��رب��ر تميم ب��ن زي ��ري اليفرني،
ثار ب�سال ،وملك مدينة فا�س في بع�ض الأوق��ات،
وتميم هذا �أمير بن �أمير بن �أمير ،وكان قبل ظهور
المرابطين بي�سير»(.)58
فلعل الم�صدر الذي ينقل عنه في هذا المو�ضع
ب ��ال ��ذات ،ه��و ك �ت��اب الب ��ن ح �م��ادوه غ�ي��ر الكتاب
ال�سالف ،ونرجح في ه��ذا ال�صدد �أن عنوانه هو
«المغرب في اخت�صار �أخبار المغرب»( ،)59بحيث
ق�صره على �أخبار المغرب الأق�صى دون الأندل�س؛
بينما ا�ستوعب في كتابه «المقتب�س» تاريخ العدوتين
المغربية والأندل�سية .ومما ي�سترعي االنتباه� ،أن
الكتاني ينقل في «�سلوة الأنفا�س» عن البرن�سي،
من غير �أن يذكر عنوان كتابه ،فال نعلم على وجه
اليقين هل يجري النقل مبا�شرة �أم بوا�سطة؛ ون�ص
االقتبا�س هو الآتي« :توفي  -ڤ ونفعنا به  -في
�أول �شهر ربيع الأول  -على ما ذكره الجزنائي في
كتابه «جنى زه��رة الآ���س» ،وغيره � -أو في الثاني
ع�شر من جمادى الأخيرة  -على ما ذكره البرن�سي
 �سنة ثالث ع�شرة ومائتين ،وهو ابن �ست وثالثين�سنة على ال�صحيح ،وقيل ابن ثمان وثالثين ،ب�سبب
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�أنه �أكل عنبا ف�شرق بحبة منه و�شهق �شهقة ومات
رحمة اهلل عليه .وقيل� :إنه �أكل عنبا م�سموما ومات
منه»()60؛ ف�إن كان افترا�ض النقل المبا�شر �صحيحا،
يترتب عليه �أن الكتاب  -مو�ضوع العر�ض  -ظلت
ن�سخه المخطوطة م��وج��ودة بالمغرب �إل��ى عهد
قريب.
« .7ذي��ل على ال�صلة» لأب ��ي الح�سن ع�ل��ي بن
محمد ب��ن ع�ل��ي ب��ن محمد ب��ن يحيى الغافقي
ال���ش��اري الأ� �ص��ل ،وال�سبتي ال�م��ول��د وال ��دار (ت.
649ﻫ):
و�ضعه ذيال ا�ستدركه على «كتاب ال�صلة» البن
ب�شكوال .وقد وقف عليه الرعيني ،وذكرته بع�ض
كتب التراجم والفهار�س التي ترجمت للم�ؤلف ،بيد
�أننا لم نقف على نقول عنه في كتب المت�أخرين؛
ومن الراجح �أن م�صيره �شبيه بمعظم الكتب التي
ا�شتملت عليها خزانة ال�شاري ب�سبتة ،والتي �أحاطت
بها �أيادي التلف ،عقب تغريبه عن بلده �إلى الأندل�س؛
فلعل الذيل المذكور كان من �ضمن تلك الكتب التي
وهبها لطالب العلم بموطنه �سبتة� ،إذ كان �صاحب
«�أول خزانة وقفت بالمغرب على �أهل العلم»(،)61
ح�سب �إف��ادة الأن���ص��اري .ويذكر عنه تلميذه ابن
الزبير �أن��ه «ك��ان ق��د تح�صل عنده م��ن الأع�لاق
النفي�سة ،و�أمهات الدواوين العلمية ،ما لم يكن عند
�أحد من �أبناء ع�صره ،وال تح�صل عند كثير ممن
تقدمه؛ وبنى مدر�سة ببلده ،ووقف عليها من الكتب
ما يحتاج �إليه ،و�شرع في تكميل ذلك على ال�سنن
ال�ج��اري ببالد الم�شرق ،فعاق عن كمال غر�ضه
في ذلك قواطع الفتن الموجبة لإخراجه عن بلده
وتغريبه»( .)62كما جاء لدى غيره �أنه «�شارك في
فنون من العلم مع ال�سر الظاهر والمروءة الكاملة،
واقتنى من الدفاتر والدواوين �شيئا عظيما ،وناف�س

تواريخ
َّ
ال�س ْب ِت َّي ْي ِن
المفقودة:
درا�سة في
م�ضامينها
و�إ�شكاالتها

فيها وغالى في �أثمانها ،وربما رحل في ذلك حتى
ح�صل منها ما �أعجز �أهل بلده»(.)63

وقد �أكد �أحمد بابا التنبكتي �شهرة الكتاب ون�سبته
�إلى �صاحبه( ،)66حين �أجرى النقل عنه مبا�شرة()67؛
كما ذك��ره اب��ن القا�ضي ف��ي ع��داد ت�صانيف ابن
فرتون( .)68وتفند هذه ال�شهادات جميعها زيف ما
ادع��اه اب��ن الزبير م��ن ك��ون «ال��ذي��ل على ال�صلة»
لم ينقحه م�ؤلفه؛ ونعتقد �أن الأم��ر مجرد تبرير
ل��درء ال�ل��وم ع��ن اب��ن الزبير ،لكونه على الأرج��ح
قد �أخذ الكتاب جملة وتف�صيال ،وزاد عليه بع�ض
اال�ستدراكات ،كما ي�صرح بذلك هو نف�سه( .)69ومن
ثم يظل كتابه «�صلة ال�صلة» مظنّة انتحال ،طالما
لم تتح�صل بين �أيدي الدار�سين ن�سخة من «ذيل»
ابن فرتون ،تثبت حجم اال�ستدراكات التي �ألحقها
به ابن الزبير.

« .8الذيل على ال�صلة» لأبي العبا�س �أحمد بن
يو�سف بن فرتون ال�سلمي ،وه��و �أح��د الطارئين
على �سبتة ،ممن اتخذها دار قراره (ت660 .ﻫ):

مقـــاالت

يندرج هذا الت�صنيف �ضمن ما يعرف بتاريخ
الرجال ،ويجدر التنبيه على �أن الكتاب قد و�ضعه
م�ؤلفه  -على غ��رار �سالفه  -ذيال م�ستدركا على
«كتاب ال�صلة» البن ب�شكوال؛ فهو على هذا النحو
ي ��ؤرخ لأع�ل�ام �أه��ل الأن��دل����س ،بمن فيهم الغرباء
عنها� ،أو الطارئين عليها بتعبير المتقدمين .ومن
ث��م ،فقد �أثبت اب��ن فرتون في ذيله ع��دة تراجم
لل�سبتيين الذين حلوا بالأندل�س ،بهدف طلب العلم
�أو تقلد واليات دينية و�سلطانية ،من قبيل الق�ضاء
والخطابة ،وال�سفارة والكتابة .و�إذا كان الكتاب
في حكم المفقود ،فقد �ض ّمن ابن الزبير  -تلميذ
الم�ؤلف  -معظم تراجمه في «�صلة ال�صلة» ،تبعا
ل��ر�أي الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي()63؛ كما
نقل عنه اب��ن عبد الملك المراك�شي في موا�ضع
ع��دي��دة م��ن ك �ت��اب��ه( .)64وم��ع ذل��ك ،ف���إن الت�أليف
الأ�صلي لم ي�صل �إلينا بكامل ن�صه ال��ذي و�ضعه
ابن فرتون ،وال��ذي �أثبته التجيبي ال�سبتي �ضمن
الئحة مروياته ،معتمدا على ن�سخة بخط الم�ؤلف،
ون�ص روايته« :كتاب الذيل لكتاب ال�صلة المذكور،
ت�أليف الراوية الثقة العدل �أبي العبا�س �أحمد بن
يو�سف ال�سلمي ابن فرتون الفا�سي ،نزيل �سبتة،
رحمه اهلل تعالى .قر�أت �صدرا منه على العدل �أبي
القا�سم بن �إبراهيم المذكور في ن�سختي منه التي
بخط م�ؤلفه ،وتناولت �سائره من يده ومن يد ال�شيخ
الفقيه المقرئ النحوي �أب��ي �إ�سحاق �إبراهيم بن
�أحمد المديوني ،وحدثاني به جميعا عن م�ؤلفه»(.)65

« .9الكتاب الكبير في التاريخ» لأب ��ي علي
الح�سن بن عتيق بن الح�سين بن ر�شيق التغلبي
(كان حيا �سنة 674ﻫ):
ذك��ر عنه اب��ن الخطيب �أن��ه «مر�سي الأ��ص��ل،
�سبتي اال�ستيطان ،منتم �إل��ى �صاحب الثورة على
المعتمد»( .)71و�إذا كنا نفتقد لن�صو�ص منقولة
عن الكتاب ،ف��إن القرائن التي تت�ضمنها ترجمة
الم�ؤلف ،تدل على �أن الأمر يتعلق بكتاب �ضخم في
هذا الجن�س من الت�أليف ،فقد ا�شتهر الم�ؤلف ب�أنه
«ك��ان ن�سيج وح��ده ،وفريد ده��ره ،اتقانا ومعرفة،
وم�شاركة في كثير من الفنون الل�سانية ،متبحرا
في التاريخ ،ريانا في الأدب� ،شاعرا مفلقا ،عجيب
اال�ستنباط ،قادرا على االختراع والأو�ضاع»()72؛ كما
�أن عنوان م�صنفه ،وهو المو�سوم بـ»الكتاب الكبير
في التاريخ»( ،)73يدل على �ضخامته� .أما مو�ضوع
الكتاب ،فمما ال �شك فيه �أنه ت�ضمن تاريخ �سبتة
وتراجم رجاالتها ،وخا�صة �إب��ان ع�صر العزفيين
حكامها ،حيث يذكر ابن الخطيب �أن الم�ؤلف قد
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«برز بمدينة �سبتة ،وكتب عن �أميرها»()74؛ ويحتمل
ي�ضم كذلك �أخبارا عن �صدر دولة بني مرين
�أن ّ
بالمغرب ،فقد «ا�ستدعاه ب��آخ��رة �أم�ي��ر المغرب
ال�سلطان �أبو يعقوب ،فا�ستكتبه»(.)75
« .10ت��اري��خ ال��ج��دم��ي��وي» ،ل�م�ح�م��د ال��زرع��ي
الجدميوي ال�سبتي (كان حيا �سنة 699ﻫ):
يمدنا الأن�صاري بمعطيات على قدر كبير من
الأهمية ،عن هذا التاريخ ال�ضخم ال��ذي و�ضعه
�أح��د م��ؤرخ��ي �سبتة الإ��س�لام�ي��ة ،وك�لام��ه ب�ش�أنه
ي��دل ع�ل��ى ك��ون �صاحبه م�م��ن ا�شتهر بالكتابة
ف��ي ال �ت��اري��خ والأخ��ب��ار وال �ت��راج��م والمنتخبات
المنظومة والمنثورة� ،إذ و�صفه في «بلغة الأمنية»
بـ«التاريخي»؛ كما ذكر عن كتابه مو�ضوع العر�ض،
�أن��ه كان ت�أليفا �ضخما م�ستوعبا لأخبار رجاالت
�سبتة ،ومنتخبات نظمهم و�شعرهم وطرفهم ،وهو
قوله« :وت��اري�خ��ه ف��ي نحو �أرب�ع�ي��ن �سفرا مرتب
على حروف المعجم في �أخبار العلماء والأدب��اء
والتعريف بهم ،وفي �ضمن ذلك من بليغ النظم
وال �ن �ث��ر وال �ح �ك��اي��ات وال �ف��وائ��د وال� �ت� �ن ��درات ما
ال ي��و� �ص��ف»( .)76ول�سنا نعلم يقينا ه��ل ا�ستفاد
الأن�صاري من تاريخ الجدميوي في و�ضع م�صنفاته
العديدة؛ ومع ذلك ،ف�إننا نميل �إلى ت�أكيد ح�صول
هذا الأمر ،على الرغم من كونه لم ي�ضعه �ضمن
م�صادره ،ومرد هذا االفترا�ض �أن كتب الأن�صاري
لم ت�صل �إلينا جميعها ح�سب ما �سي�أتي الحقا،
و�إلى جانب ذلك ،ف�إن ا�شتراك الرجلين في نف�س
االهتمامات ،وخا�صة تراجم الرجال يجعل �إمكانية
نقل الالحق عن ال�سابق واردة جدا.
« .11كتاب الم�ؤتمن ،في �أنباء �أبناء الزمن»،

لأب��ي البركات محمد بن محمد بن �إبراهيم بن
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خلف ال�سلمي ،المعروف بابن الحاج البلفيقي (ت.
773ﻫ):
رغ��م ك��ون ال�م��ؤل��ف غريبا ع��ن �سبتة ،طارئا
عليها ،ف�إنه ك��ان قد «�آث ��ر ال�سكنى ب�سبتة ،على
طريقة جده �إبراهيم الأقرب �إليه� ،إذ كان �أي�ضا قد
ا�ستوطنها»( ،)77ح�سب �إفادة القا�ضي �أبي الح�سن
النباهي ،معا�صره و�أح��د �أ�صفيائه؛ كما �أنه د ّر�س
بهذه البلدة حينا من الدهر ،تبعا لما يفهم من
بع�ض �أ�شعاره التي �أوردها النباهي ،حيث يروي عن
الم�ؤلف مان�صه:
وقوله يعتذر لبع�ض الطلبة ،وقد ا�ستدبره لبع�ض
حلق العلم ب�سبتة:
�إنْ ك � �ن ��تُ �أب � �� � �ص � � ْر ُت� � َ�ك ال �أَ ْب� � �� � َ��ص � ��رتْ
ب� ��� �ص� �ي ��رت ��ي ف� � ��ي ال� � �ح � ��ق ب� ��ره� ��ا َن � �ه� ��ا
ال غ� � � � � ��رو �أن � � � � � � ��ي ال �أ� � � �ش� � ��اه� � ��دك� � ��م
()78
ف ��ال� �ع� �ي ��نُ ال ُت� �ب� �� ِ��ص� � ُر �إن � �� � �س� ��ا َن � �ه� ��ا
وتتمثل �أهمية كتاب «الم�ؤتمن» في كون كل من
ابن الخطيب والمقري ينقالن عنه فقرة عن �أ�صل
�أ�سرة العزفيين  -حكام �سبتة  -ون�سبهم .ومع �أننا
ال نجزم �أن الكتاب قد ا�ستوعب �أخبار �سبتة خالل
ع�صر من ع�صورها الإ�سالمية ،وحتى �أجل قريب
جدا من ع�صر ابن الخطيب ،على اعتبار �أنه ُك ِت َب في
ع�صر بني العزفي حكامها منذ 643ﻫ� ،أو بعده بوقت
قليل ،ف�إننا نلم�س �أن م�ؤلف الكتاب قد �أرخ ل�سبتة من
حيث ال�ساللة التي �سادت بها في زمنه على الأقل،
�سجل على هذا النحو طائفة
ويحتمل �أن يكون قد ّ
من �أخبار العزفيين ،ونتفا من الوقائع التي �شهدتها
المدينة� ،ضمن الروايات التاريخية التي يوحي عنوان
الكتاب �أنه ا�ستوعبها .وبالنظر �إلى �أهمية هذه الوثيقة
الفريدة ،ندرجها برواية المقري ،وهذا ن�صها:

تواريخ
َّ
ال�س ْب ِت َّي ْي ِن
المفقودة:
درا�سة في
م�ضامينها
و�إ�شكاالتها

مقـــاالت

 «ون�سبتهم �إلى لخم ال مدفع فيها عند الثقات،وبذلك و�صفهم الأكابر ،غير �أن ابن الخطيب في
الإحاطة ،نقل عن «الكتاب الم�ؤتمن ،في �أنباء �أبناء
ال��زم��ن» ،ما ن�صه« :وت��زع��م بع�ض �أه��ل �سبتة �أن
�أ�صلهم من مجك�سة من البربر ،فيقولون :ما للخم
ومجك�سة؟ وهذا موكول �إلى قائله� ،إذ ال نعلم حقيقة
الأمر فيه .نعم ،الإن�صاف في الم�س�ألة �أن كل من
ع��رف بالأ�صالة في المغرب الأق�صى ،ول��م يعلم
لآبائه قدوم من الم�شرق ،حيث جراثيم العرب ،وال
قدوم من الأندل�س ،حيث �أبناء العرب ،وانت�سب مع
ذلك �إلى قبيلة ،فال بد له من اال�ستظهار على ذلك،
و�إال كان ما �أت��ى به مظنة لأح��د �أمرين� :إم��ا لكون
�سلفه من الموالي ،فانت�سبوا �إلى �ساداتهم� ،إذ يجوز
لمن كان مولى عربي �أن ينت�سب �إلى قبيلة �سيده؛
و�إما للكذب .وهذا �أعدل ما يقال»( .)79انتهى.

المن ّوه به ،فتراوحت ت�سميته بين «الكوكب الوقاد»،
و«الكواكب الوقادة»؛ ثم ب�سبب �صمتها ب�شكل عام
رج��ح الدكتور عبد اهلل
عن ت�سمية �صاحبه .وق��د ّ
المرابط الترغي �أن اال�سمين لنف�س الكتاب ،و�أن
الم�ؤلف هو الأن�صاري ال�سبتي( .)81وفي �سبيل �إثبات
هذه الفر�ضية� ،أجرى الأ�ستاذ المذكور مقارنة بين
ن�صين من م�صدرين مت�أخرين ،ينقل �أحدهما عن
«الكوكب الوقاد» ،والآخ��ر عن «الكواكب الوقادة»،
و�أثبت من خالل هذه المقارنة �صحة فر�ضيته على
نحو مقبول .وبالنظر �إلى �أهمية هذه المقارنة بين
نقول الكتاب لدى المت�أخرين ،ن�سوق في هذا البحث
مثالين منها:
 الم�صدر الأول :طبقات المالكية(:)82«  ...ق��ال �صاحب ال�ك��واك��ب ال��وق��ادة :ك��ان من
�صدور المقرئين ب�سبتة ومن �أهل ال�صالح والدين،
له ت�أليف في القراءات ،قال :وقد عده القا�ضي �أبو
محمد بن م�سلم الق�صري في �أ�شياخه و�صدر به
فهر�سته .ولأب��ي القا�سم قا�ضي الجماعة ول��دان:
�أحدهما �أبو المعالي محمد بن محمد بن �أحمد.
قال �صاحب الكواكب الوقادة :ولي ق�ضاء الجماعة
بغرناطة بعد �أب�ي��ه ،والآخ��ر �أحمد بن محمد �أبو
العبا�س ول��د ال�شريف �أب��ي القا�سم .ق��ال �صاحب
ال�ك��واك��ب ال��وق��ادة :وه��و �أكبر �سنا من �أخيه �أبي
المعالي ،وذكره ابن الخطيب في �شعراء الكتبية.
ق��ال �صاحب الكواكب ال��وق��ادة :وق��د لقيت هذين
ال�شيخين ابني ال�شريف �أب��ي القا�سم و�أج��ازان��ي
والحمد هلل .ومن خطه نقلت».

 .12كتاب «الكوكب ّ
الوقاد ،فيمن دفن ب�سبتة
من العلماء والزهاد» ،المن�سوب �إلى الح�ضرمي؛
�أو «كتاب الكواكب ّ
الوقادة ،فيمن كان ب�سبتة
من العلماء وال�صالحين القادة» ،المن�سوب �إلى

محمد بن القا�سم الأن�صاري:

لم يعثر لهذا الت�أليف ب�صيغة «الكوكب الوقاد»،
على ن�سبة �إلى كاتب معلوم ،كما ال يرد له �أثر بتراجم
 المت�أخرين من �أهل �سبتة �ضمن م�ؤلفات �أحد منح�ضارمة المدينة؛ بل يكاد الأ�ستاذ عبد الوهاب بن
من�صور ينفرد  -بن�سبة الكتاب �إلى الح�ضرمي(.)80
كما ننبه في ه��ذا ال�صدد ،على �أن وج��ود ت�شابه
�شديد في العنوان الذي و�سم به هذان الكتابان،
خا�صة وقد و�ضعا كالهما في تراجم �أعالم �سبتة
ورجاالتها� ،إنما يدل على �أن في الأم��ر لب�سا على
بع�ض م�ؤرخي التراث المغربي ،بفعل االختالف
بين الم�صادر المت�أخرة في كتابة عنوان الم�صدر

 الم�صدر الثاني :نيل االبتهاج(:)83«...ال�شيخ الفقيه العالم الأب ��رع اب��ن الإم��ام
العالمة �أبي القا�سم ال�شريف� ،شارح المق�صورة،
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�أخذ عن �شيخ ال�شيوخ �أبي �سعيد فرج بن لب وغيره.
و�أخذ عنه الإمام �أبو يحيى بن عا�صم �شارح التحفة،
وله �أخ عالم فقيه ي�سمى محمدا ويكنى �أبا المعالي.
قال �صاحب الكوكب الوقاد ،فيمن دفن ب�سبتة من
العلماء والزهاد :لقيت هذين ال�شيخين و�أجازاني،
�أولهما و�أكبرهما ذك��ره الوزير اب��ن الخطيب في
�شعراء الكتيبة الكامنة ،وذكر له ق�صيدة لزومية.
انتهى».
ومثلما يبدو جليا ،ف�إن الم�صدرين اللذين ينقل
عنهما كل من مجهول طبقات المالكية والتنبكتي،
متقاربان في الأ�سلوب والمعطيات ،بالقدر الذي
ُي� َر ِّج��ح �أن يكونا قد اعتمدا الم�صدر نف�سه ،مع
اختالف بينهما في ت�سمية عنوانه.
�أم��ا العنوان ب�صيغة «ك�ت��اب الكواكب ال��و ّق��ادة،
فيمن كان ب�سبتة من العلماء وال�صالحين القادة»،
وي�سميه المقري كتاب «الكواكب الوقادة ،في ذكر
من دفن في �سبتة من العلماء وال�صلحاء القادة»،
لمحمد بن القا�سم الأن�صاري ال�سبتي (ك��ان حيا
في �سنة 825ﻫ) :فعلى الرغم من الت�شوي�ش الذي
اعترى هوية الم�ؤلف لدى م�ؤرخي الكتابة التاريخية
المغربية ،على غ��رار ما �سلف تبيانه ،ف�إننا نميل
�إل��ى االعتقاد �أن م�صنفه هو الأن�صاري� ،صاحب
«اخت�صار الأخ�ب��ار عما ك��ان بثغر �سبتة من �سني
الآث ��ار»؛ وم��ر ّد هذا االعتقاد �إلى عبارة واردة في
«بلغة الأمنية» ،يذكر فيها الم�ؤلف �صراحة ن�سبة
الكتاب �إليه ،وهو قوله في ترجمة محمد الوادالوي:
«وله في ذلك خبر معروف �أودعناه ت�أليفنا الم�سمى
بالكواكب»()84؛ كما �أن ا�ستعمال �صاحب «البلغة»
للعبارات والمفردات نف�سها ال��واردة بـ»اخت�صار
الأخبار» ،تزيد في الت�أكيد على ن�سبة الكتابين �إلى
الم�ؤلف نف�سه .بيد �أننا ال نعلم عن الكتاب الأول
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لهذا الم�ؤلف ،غير ما ذكره هو نف�سه في موا�ضع من
م�صنفه المنوه به �أخيرا؛ كما �أننا نعثر على عنوانه
�ضمن م�صادر كتاب «الب�ستان ف��ي ذك��ر الأول�ي��اء
وال�ع�ل�م��اء ب�ت�ل�م���س��ان»( )85الب��ن م��ري��م ،دون ن�سته
�إلى الم�ؤلف؛ وهو الم�صدر الذي ينقل عنه �أحمد
بابا التنبكتي في كتابيه «نيل االبتهاج» ،و«كفاية
المحتاج»()86؛ بيد �أنه ي�سميه «الكوكب الوقاد» ،دون
�أية �إ�شارة �إلى م�ؤلفه؛ وتراجمه الأربع التي يوردها
نقال عن هذا الكتاب  -وقد �سلفت �إحداها �أعاله
 تعد من �أوفى ما تبقى من الكتاب� ،إلى جانب مايحتفظ به «طبقات المالكية» لمجهول الذي ينقل
عن ن�سخة �أ�صلية بخط الم�ؤلف:
 «علي بن عبد اهلل المتيوي :الفقيه الحافظالمدر�س ال�صالح الورع �أبو الح�سن ،كان من حوز
�سبتة ،ونزل بها ودر�س بها ،كان من حفاظ فروع
المذهب ،يحكى عنه �أنه عر�ض المدونة يوما واحدا
عن ظهر قلب ،ثم �صار بعد يجعل الكتاب تحت
ركبتيه ويلقي من حفظه� ،شرح الر�سالة �شرح ًا
نقل فيه �أقوال الأئمة الذين تدور عليهم الفتوى في
المذهب ولم يتعر�ض لألفاظها ،انتهى فيه لأحكام
الدماء فمات .ومن ورعه �أنه �أعاد ال�صالة ثالثين
�سنة من عمره قال� :شغلنا �إذ ذاك بالم�سائل وعمارة
الفكر بها في ال�صالة وقت ال�شباب ،توفي في ذي
الحجة عام ت�سع و�ستين و�ستمائة .ذكره ابن خمي�س
في الأع�لام� .صح من الكوكب ال��وق��اد فيمن دفن
ب�سبتة من العلماء والزهاد»(.)87
 «محمد بن علي بن معلي القي�سي ال�سبتي:�صاحب المنا�سك الم�شهورة ،قال �صاحب الكوكب
الوقاد :هو الفقيه الإمام المتفنن المحقق ،الأعرف
المعظم العامل الخا�شع ،العالم الخا�شي التقي
()88
ال��ورع� ،أب��و عبد اهلل ،ك��ان في الدولة العزفية

تواريخ
َّ
ال�س ْب ِت َّي ْي ِن
المفقودة:
درا�سة في
م�ضامينها
و�إ�شكاالتها

وقيل �إنه ت�سبب في موت ابن الخطيب ،وذكره ابن
الخطيب في �إحاطته ولم �أقف على وفاته»(.)91

معظما عندهم متبركا بدعائه ،ومنا�سكه تدل
على مكانه ف��ي العلم ،وق��د ا�شتهرت ف��ي البالد
وانتفع به النا�س ،توفي �سنة واحد و�ستمائة  -اهـ
 -ملخ�صا»(.)89

تخ�ص ترجمة
وينقل عنه المقري فقرات مط ّولة ّ
ال�شريف �أبي العبا�س �أحمد الح�سيني ال�صقلي .ومع
اعترافنا ب�صعوبة تمييز هذه النقول عن غيرها من
االقتبا�سات التي ح�شدها الم�ؤلف ،ف�إن جملة قرائن
ت�سعفنا في تبيان نهايات النقول� ،إما بف�ضل تن�صي�ص
المقري على ذلك ،و�إما الن�سجام ال�سياق مع م�ؤلفها
الأ�صلي ،وذك��ره لها بو�صفه ناقال لروايات �شفهية،
عن �شهود عيان عا�صروا ال�شريف المذكور .وي�ست�شف
من اعتماد الرجلين على «الكواكب الوقادة»� ،أن هذا
الكتاب قد ذاع �صيته ،وانت�شر تداوله بين م�صنفي
الغرب الإ�سالمي �إلى زمن مت�أخر عن ت�أليفه .ونظرا
�إلى �أهمية تلك النقول ،نثبتها فيما يلي:

مقـــاالت

 «م�ح�م��د ب��ن �أب ��ي ال�ب��رك��ات اب��ن ال�سكاك:العيا�ضي ،قال في الكوكب الوقاد� :شيخنا الأ�ستاذ
الأ�صولي البياني الفا�سي الأ�صل ،انتقل منها �صبيا
مع والده التلم�ساني فن�ش�أ بها وقر�أ على �شيوخها
كالإمامين العلمين ال�شريف التلم�ساني ،والمحقق
�أبي عبد اهلل الأبلي والعبدري ،ولى ق�ضاء �سبتة
مرارا وق�ضاء الجماعة بفا�س في زمن مو�سى ابن
�أبي عنان ،ثم �أعيد لق�ضاء �سبتة وغيرها ،ح�ضرت
دوله في التف�سير و�أ�ص َلي ابن الحاجب وم�ست�صفى
الغزالي بقراءة �صاحبنا �أب��ي زيد بن �أب��ي حجة
ووث��ائ��ق الجزيري وج��واه��ر اب��ن �شا�س وغيرها،
ولي�س له اعتناء بالرواية .كان �سكونا رابط الج�أ�ش
جزال مهيبا ال يعب�أ ب�أهل الباطل مهينا لهم ،ح�ضر
عنده يوما والي �سبتة في ميراث فنهاه فلم يقبل،
فقال� :أعوذ باهلل من خطاب من ال يفهم ،ولعلك
تريد اال�ستبداد والجور ،و�أغلظ له ،فخرج الوالي
وقد انك�سرت �شوكته ولم ينل مراده ،ثم �أتاه الغد
وق��د �أح��دق به الطلبة فما التفت �إليه ،فقال له
الوالي :يا �سيدي �أنا خائف منك و�أعتذر ،فقال
له ال�شيخ :الآن �أنت م�سلم ولم يزد عليه �شيئا؛ ثم
توفي القا�ضي في محرم فاتح ثمانمائة وهو في
ثمانين من عمره  -اهـ.)90(».

 «قال �صاحب كتاب «الكواكب الوقادة ،في ذكرمن دفن ب�سبتة من العلماء وال�صلحاء القادة» :كان
هذا ال�شريف يو�سع ابن الخطيب �إكراما ،وكان من
عادة ال�شريف المذكور �أن يخرج �إلى ب�ساتينه في
الم�صيف بقرية بليون�ش ،كمنية العبا ،وجنة الحافة،
ويجل�س في القبة ال�سامية المطلة على البحر بجنة
الحافة ،ويجعل الطريق تحته ،ف ��إذا ر�أى جماعة
�سائرين من �أي �صنف كانوا ،من التجار �أو الغرباء
�أو البلديين ،يوجه رجاله �إليهم ،ويقدم لهم الطعام،
ويرتاح �إلى ذلك ،وي�سر به ،وي�ؤن�س كال بما ينا�سبه،
من ذكر عيون �أخبار بلده ،وخا�صية قطره ،وما يجر
�إلى ذلك ويرجع �إليه ،من بديع الحكايات ،ولطيف
النوادر؛ ثم ي�أمر ب�إدارته على تلك الب�ساتين ،ور�ؤية
ما بها من الم�صانع ،ثم يبعث وراء �آخرين ،وينزل
كل واح��د منزلته؛ ويغيب عمن يخجله ح�ضوره؛
ويغ�ضي عن مداعبة �إن وقعت ،ويتجاهل الهفوة
�إن بدرت .وكان يخرج الوزير ابن الخطيب  -عند

وبالعنوان نف�سه ،ينقل عنه اب��ن القا�ضي في
«ج��ذوة االقتبا�س» فقرة من ترجمة اب��ن زم��رك،
وهي الآتية« :وذكره في الكوكب الوقاد ،فيمن دفن
ب�سبتة من العلماء والزهاد ،وكان يكتب  -لأبي عبد
اهلل  -ابن الأحمر بعد ابن الخطيب ،وحظي عنده،
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نزوله عنده � -إلى هذه القرية البليون�شية.

و�أن�شدني القا�ضي �أبو عبد اهلل محمد بن �أبي
عبد الرحمن الكميلي قا�ضي �أزمور فيها:

ب� �ل� �ي ��ون� �� ��ش �أ� � �س � �ن� ��ى الأم � � ��اك � � ��ن رف �ع ��ة

ب � � � �ل � � � �ي� � � ��ون � � � ��� � � ��ش ك � � � �ل � � � �ه� � � ��ا ع � � � � � � ��ذاب

ومن بديع نظم ابن الخطيب فيها:
و�أج� � � � � � ��ل �أر�� � � � � � ��ض اهلل ط � � � ��را �� �ش ��ان� �ـ ��ا
ه � ��ي ج� �ن ��ة ال ��دن � �ي ��ا ال � �ت� ��ي م � ��ن ح �ل �ه��ا
ن � � ��ال ال� ��ر� � �ض� ��ا وال � � � � ��روح وال ��ري� �ح ��ان ��ا
ق� ��ال� ��وا ال� � �ق � ��رود ب� �ه ��ا ف �ق �ل��ت ف���ض�ي�ل��ة
ح � �ي� ��وان � �ـ � �ه� ��ا ق� � ��د ق� � � � ��ارب الإن � �� � �س� ��ان� ��ا
وفيها يقول القا�ضي عيا�ض:
ب � � � �ل � � � �ي� � � ��ون � � � ��� � � ��ش ج � � � � �ن� � � � ��ة ول� � � �ك� � � �ـ � � ��ن
ط � ��ري � � �ق � � �ـ � � �ه � ��ا ي � � �ق � � �ط� � ��ع ال� � �ن� � �ي � ��اط � ��ا
ك� � � �ج� � � �ن � � ��ة ال � � � �خ � � � �ل � � � ��د ال ي � � � ��راه � � � ��ا
�إال ال � � � � � � ��ذي ج � � � � � � ��اوز ال� � ��� � �ص � ��راط � ��ا
ونقلت من خط ابن حيان  -بعد كالم في �سبتة
 -ما ن�صه:

ف� ��ال � �م � �� � �ش� ��ي ف� � � ��ي � � �س � �ب � �ل � �ه� ��ا ع � �ق� ��اب
ي� � � �ك� � � �ن� � � �ف� � � �ه � � ��ا � � � � � �ش� � � � ��ام� � � � ��خ م� � �ن� � �ي � ��ف
ك� � � � � ��أن� � � � � �ـ � � � � ��ه ف� � � ��وق � � � �ه � � � �ـ� � � ��ا ع � � �ق � � �ـ� � ��اب
وهذا ال�شامخ يعرف بجبل مو�سى ،و�إليه �أ�شار
المن�صفي في مخم�سة:
وطود مو�سى لها تاج على الرا�س
وبهذا الجبل متعبد مبارك ،وب�ساحله مغط�س
المرجان ،ومن عجائب هذا المتعبد �أن من دخله
ممن لي�س له �أهال ف�إنه يجد في عنقه �صفعا �إلى
�أ�سفل الجبل؛ وهو م�سيرة ثالثة �أميال ،وهو من
�سبتة على ت�سعة �أميال ،وبهذا الجبل من�ش�أ القرود،
وهو م�ست�شرف على بع�ض الأندل�س .وب�سبتة مدر�سة
بناها �أبو الح�سن ال�شاري ،ووقف بها كتبا عظيمة.

«ومنتزهاتها �أعظمها بليون�ش ،تحتوي على مياه
عيون ،و�أودية ،ومتنزهات ،و�أبنية عظيمة؛ وفيها من
جميع الأ�شجار والثمار».

وبمو�ضع يقال له التوتة يوجد كثير من الياقوت
الأحمر دقيق .ومن عجائبها �أن البالرج ال تع�شع�ش
فيها ،وقلما تخطر عليها .ويقال �إنها بناها �سبت بن
�سام بن نوح ،و�إنه دعا لها باليمن والبركة ،ورووا في
ذلك حديثا عن مالك عن نافع عن ابن عمر .قال
عيا�ض :و�أبر�أ �أنا من عهدته ،وقد خرجه في الغنية،
ولذلك قال بع�ض ال�شعراء:

ف � �ي � �ه� ��ا ال � � � � � ��ذي م� � � ��ا ر�أت � � � � � � ��ه ع �ي �ن �ـ ��ي

ف� � � �ك � � ��ل ج� � � � �ب � � � ��ار �إذا م � � � � ��ا ط � �غ� ��ى

وفيها يقول �أبو الحجاج المن�صفي:
ب� � �ل� � �ي � ��ون� � �ـ� � �� � ��ش �� � �ش� � �ك� � �ل� � �ـ� � �ه � ��ا ب � ��دي� � �ـ � ��ع
�أف � � � � � � � � � ��رغ ف � � � � ��ي ق � � � ��ال � � � ��ب ال � � �ج � � �م� � ��ال
ي � � � ��وم � � � ��ا ول � � � � � � ��م ي � � �خ � � �ط� � ��ر ب� � �ب � ��ال � ��ي
ط� � ��ري � � �ق � � �ه� � ��ا ك� � � ��ال � � � �� � � � �ص� � � ��دور ل � �ك� ��ن
ت� � � �ع� � � �ق� � � �ب � � ��ه ل � � � � � � � � ��ذة ال� � � ��و� � � � �ص � � � �ـ� � � ��ال

وك� � � � � � � ��ان ف� � � � ��ي ط � � �غ � � �ي� � ��ان� � ��ه ي � �� � �س� ��رف
�أر� � � � � �س � � � � �ل� � � � ��ه اهلل �إل� � � � � � � � ��ى � � �س � �ب � �ت � �ـ� ��ة
ف � � � �ك� � � ��ل ج � � � �ب � � � �ـ� � � ��ار ب � � � �ه� � � ��ا ي � �ق � �� � �ص� ��ف
�أن�شدهما �أبو عبد اهلل محمد بن حمادة البرن�سي،

قال ابن ر�شيد:
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خال �أبي لأمه ،في كتابه الم�سمى بـ»المقتب�س ،في
�أخبار المغرب والأندل�س».

بالمنية ،م��ن قرية بليون�ش الم�شار �إليها ،حيث
الق�صر هنالك ،وعن�صر الماء المخت�ص بها .ومن
هناك ركب البحر ليال ،وذلك في جمادى الأخرى
من ع��ام ثالثة و�ستين و�سبع مائة .وف��ي الحادي
والع�شرين من ال�شهر المذكور دخل دار ملكه حمراء
غرناطة ،و�أكل من ف�ضل هذه ال�ضيافة معظم من
كان بالقرية ،من قوي و�ضعيف ،ورفيع وو�ضيع.

وم � ��ائ� � �ـ� � �ه � ��ا ال � �م � �ن � �ب � �ع� ��ث ال � �� � �س ��اك � �ـ ��ب

وكان �شيخنا القا�ضي �أبو الح�سن المذكور يثني
عليه ،ويعظمه تعظيما يليق بمثله ،ويقول في �أثناء
حديثه :فعل �أب��و العبا�س ال�شريف �صاحب �سبتة
كذا ،و�صنع كذا .ولم تزل حالته هذه ،رحمة اهلل
أ�سن و�أقعد ،فلزم منزله ثالث �سنين،
عليه� ،إلى �أن � ّ
من غير �أن ينق�ص ذلك من من�صبه �شيئا ،وال من
انتفاع النا�س به؛ وكان �أبي�ض اللون ،ح�سن الهيئة
والملب�س ،يخ�ضب بالحناء؛ وتوفي في زمانه وقد
ن ّيف على الثمانين ،عام �ستة و�سبعين و�سبع مئة،
وله الآن قرابة بمدينة فا�س بقيد الحياة» .انتهى
كالم �صاحب الكواكب الوقادة باخت�صار ،وبع�ضه
بالمعنى»(.)92

ومن نظم المن�صفي في بليون�ش من ق�صيدة:
ان� � �ظ � ��ر �إل� � � � ��ى ن � �� � �ض� ��رة زه� � � ��ر ال ��رب� �ـ ��ا
ك � � � ��أن � � � �ـ� � � ��ه و�� � � � �ش � � � ��ي ع� � � �ل � � ��ى ك � ��اع� � �ـ � ��ب
وم � � � ّت � � �ـ � � ��ع ال � � � �ط� � � ��رف ب� �ب� �ل� �ي ��ون� �ـ� �ـ� �� ��ش
ت� ��� �ش ��ارك ��ت وال� �ح� ��� �س ��ن ف � ��ي و� �ص �ف �ه��ا
ت� � ��� � �ش � ��ارك ال � �ع � �ي � ��ن م � � ��ع ال� �ح ��اج� �ـ ��ب
وق� � ��د ر�أي � �ت � �ه� ��ا ال� � �ي � ��وم م � ��ن ح �� �س �ن �ه �ـ��ا
م� � ��ا ل� � ��م ي � �ك� ��ن ف� � ��ي زم� � � ��ن ال� �ح ��اج ��ب

مقـــاالت

والحاجب� :أحد ملوك �سبتة؛ وله عمل ابن مرانة
ق�صيدة في الكوائن والحوادث.
ف � � � ّع� � ��ال � � �ـ� � ��ة ال � � �ط � � �ب� � ��ع ف � � � ��ي �أه � �ل � �ـ � �ه� ��ا
م� � � ��ا ت � �ف � �ع� ��ل ال � � �ق � � �ه� � ��وة ب � ��ال� � ��� � �ش � ��ارب
ت� � � ��ذ ّك� � � ��ر ال � �� � �ش � �ي� ��خ زم � � � � � ��ان ال� ��� �ص� �ب ��ا
وت � � �ف � � �� � � �س� � ��د ال � � �ت � � ��وب � � �ـ � � ��ة ل � �ل � �ت� ��ائ � �ـ� ��ب

«قال �صاحب «الكواكب الوقادة»:

وله:

«�سمعت �أحد كتابه الخا�ص به ،المالزم له ليال
ونهارا ،مع مرور الأيام وال�سنين ،يقول :ما �أمرني
ق� ّ�ط �سيدي وم��والي ال�شريف بكتب �شيء مخالف
لل�شرع ،بل في رفع المظالم ،و�إنهاء ال�شفاعات،
وتوجيه الأم��ان��ات ،وم��ا في معنى ذل��ك ،مما ندب
وح�ض عليه ،ووعد بالثواب على فعله.
�إليه ال�شرعّ ،
وطالما �سمعت الكاتب المذكور يق�سم على ذلك،
نفعه اهلل به» انتهى»(.)93

ان � � �ظ� � ��ر �إل � � � � � ��ى ب � �ه � �ج� ��ة ب� �ل� �ي ��ون� �ـ� �ـ� �� ��ش
وح � �� � �س� ��ن ذاك ال � �م � �ن � �ظ� ��ر ال�ل��ام� ��ع
ت� �ح� �ك ��ي ال � �ث� ��ري� ��ا ع � �ن� ��دم� ��ا �أ� � �س� ��رج� ��ت
ب � �ل � �ي � �ل� ��ة ال � �خ � �ت � �م� ��ة ف � � ��ي ال � �ج� ��ام � �ـ� ��ع
ولما قفل ال�سلطان الأ�شهر �أبو عبد اهلل محمد
ابن يو�سف بن الأحمر من المغرب ،حين رجوعه �إلى
بلده مع قا�ضي ح�ضرته غرناطة� ،أبي الح�سن علي
ابن الح�سن ،المعروف بالنباهي �شيخنا ،ووزيره
�أبي عبد اهلل بن الخطيب� ،صنع له �ضيافة ملوكية

ويت�ضح م��ن ه��ذه االق �ت �ب��ا� �س��ات� ،أن �صاحب
«الكواكب الوقادة» كان ينهل من م�صادر متقدمة
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عنه ،تعود جلها لم�ؤرخين م�شاهير� ،أم�ث��ال ابن
حيان ،والقا�ضي عيا�ض ،واب��ن ح�م��ادوه ال�سالف
ذك��ره ،وابن الخطيب ،كما يثبت رواي��ة عن �شيخه
القا�ضي �أبي الح�سن النباهي �أو البناهي  -ح�سب
بع�ض الدار�سين  -ويجدر التنبيه على �أن بع�ض
هذه النقول ال توجد في الأ�صول المطبوعة لم�ؤلفات
ه�ؤالء.
ومما نميل �إليه� ،أن هوية �صاحب الكتاب قد
التب�ست على معظم المت�أخرين� ،إذ لم يذكر �أحد
م��ن الم�صنفين ال��ذي��ن نقلوا عنه م��ا ي��دل على
معرفتهم ب��ه ،ف�لا �أح�م��د بابا التنبكتي ،وال ابن
القا�ضي ،وال ابن مريم المليتي ،وال المقري ،وال
حتى مجهول «طبقات المالكية» الذي كان ينقل عن
ن�سخة �أ�صلية بخط الم�ؤلف ،كل ه��ؤالء لم يكونوا
على علم ب�صاحب الكتاب فيما نح�سب .وخال�صة
ما اهتدينا �إليه في هذا ال�ش�أن� ،أن تقارب عنوان
الكتابين «الكوكب ال��وق��اد» ،و«الكواكب الوقادة»،
جعل الم�ؤرخين و�أ�صحاب التراجم خالل الع�صور
المت�أخرة عن الت�أليف ،يتجنبون ذكر ا�سم �صاحبه،
ويكتفون ب�صيغة «�صاحب» ،التي ت�سقط عنهم عهدة
الن�سبة ،وت ��ؤدي الأمانة العلمية في نقل الروايات
والتراجم عن الكتاب.
ب�ي��د �أن ا�ستح�ضار ال���ص�ي��غ ال �ت��ي و� �س��م بها
الأن�صاري كتابيه الوا�صلين �إلينا كليا �أو جزئيا،
تعد من القرائن الموثوقة التي ترجح �أن الكتاب من
ت�أليفه ،فهو غالبا ما كان يبني عناوين كتبه ب�صيغة
الما�ضي ،من قبيل «ما كان بثغر �سبتة ،»...و«فيمن
كان ب�سبتة ،»...و«في ذكر من دفن ب�سبتة»؛ فيبعد
�أن يكون �أحد معا�صريه قد حاكاه في هذه العناوين،
بال�صيغ ذاتها ،وفي المدينة نف�سها ،وفي الموا�ضيع
ذاتها.
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« .13كتاب الإعالم» للأن�صاري ال�سالف ذكره:
�أ�شار �إليه بو�صفه �أحد م�صدريه اللذين اعتمدهما
في و�ضع كتابه «اخت�صار الأخبار» ،وقد نقل عنه
ع��دة معطيات عن �سبتة ،و�أح��ال عليه لمن �أراد
اال�ستزادة من التفا�صيل عن الموا�ضيع التي ذكرها
مخت�صرة( .)94بيد �أنه يحيل في «بلغة الأمنية» على
كتاب �آخر يحمل العنوان نف�سه ،وهو «كتاب الإعالم»
للخطيب محمد بن خمي�س الجزيري (ت)750 .؛
ولي�س هو الكتاب ذات��ه ال��ذي يق�صده الأن�صاري
بحديثه  -ح�سبما ي�أتي ذكره  -من اعتماده ت�أليف
«الإع�لام» م�صدرا �أ�سا�سيا لما جاء في «اخت�صار
الأخ�ب��ار»� ،إذ يحيل في كتابه هذا على «الإع�لام»
بمنا�سبة و�صفه لبع�ض الأماكن الم�أهولة والمعالم
المعمارية لمدينة �سبتة� ،إال �أن تكون تلك المعطيات
توطئة للكتاب المذكور ،يليها  -من باب االفترا�ض
 ذكر تراجم �أهل �سبتة والطارئين عليها ،وهذا�أمر ال يبعد حدوثه.
وم��ا زاد الأم��ور تعقيدا� ،أن الأن�صاري ين�سب
الكتاب �إلى نف�سه ،كما هو الحال في �إحدى طبعات
«اخت�صار الأخ �ب��ار» - ،وه��ي المعتمدة ف��ي هذه
الدرا�سة  -حيث يقول في مقدمة كتابه ما ن�صه:
«ح�سبما ج��ردت م��ن ت�أليفي «ال�ك��واك��ب ال��وق��ادة»
و«الإعالم» ،ليكون �سهل المنال قريب المرام»(.)95
في حين توحي طبعة الم�ستعرب الفرن�سي ليفي
بروفن�سال للكتاب نف�سه� ،أنه مجرد تلخي�ص لكتاب
«ال �ك��واك��ب ال��وق��ادة» الما�ضي ذك ��ره؛ وه��و قوله:
«ح�سبما �ضمنته كتابنا «الإع�ل�ام» الملخ�ص من
ت�أليف «الكواكب الوقادة» ،الجامع لما في ثغر �سبتة
من تراجم ال�سادة وقبور الأئمة ال �ق��ادة،)96(»...
في�صير كتاب «الإعالم» على هذا النحو مخت�صرا
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�أو�سط بين الأ�صغر وهو «اخت�صار الأخبار» ،والأكبر
وهو «الكواكب الوقادة».

تنبث تراجمهم بمختلف الم�صادر التي و�صلت �إلينا
عن ه��ذا الع�صر تحديدا ،بحكم �أن المدينة قد
�شهدت حركة علمية ن�شيطة و�إ�شعاعا ثقافيا قويا،
ف�ضال عن منزلتها ال�سيا�سية والع�سكرية ،ومكانتها
االقت�صادية والإ�ستراتيجية على ال�ضفة الجنوبية
لبحر الزقاق.

�إذا كانت �إح��دى ��ش��ذرات��ه ق��د وج��دت مبتورة
الأول ،م�شتملة على ت�سع ورقات تت�ضمن  47ترجمة
لأعالم �سبتة من الأ�صليين والطارئين عليها ،حتى
�أواخر عهدها الإ�سالمي( ،)97ف�إن جملة قرائن ت�ؤكد
�أن الن�سخة المن�شورة من الكتاب ال ت�ضم جميع ما
ا�شتمل عليه من تراجم .وقد الحظ محقق كتاب
«جذوة االقتبا�س»� ،أن �صاحبه ينفي وجود �سنوات
الوفاة في ترجمتين على الأقل من تراجم ال�سبتيين
المنقولة عن «بلغة المنية»؛ وهو الأمر الذي يف�سره
المحقق نف�سه ،بكون ابن القا�ضي ينقل عن ن�سخة
مختلفة عن الأ��ص��ل ال��ذي بين �أي��دي �ن��ا( .)98وعلى
الرغم من ن�سبة الكتاب في جميع طبعاته ال�سالفة
�إلى م�ؤلف مجهول ،ف�إننا نرجح  -على غرار �أحد
الدار�سين � -أن��ه من ت�أليف الأن���ص��اري( ،)99لعدة
قرائن م�ض ّمنة في القطعة المن�شورة منه ،ثم من
خ�لال مقارنة م�ضامينها مع كتاب �آخ��ر للم�ؤلف
نف�سه.

ومن حيث مقارنة «بلغة الأمنية» وكتاب �آخر
للأن�صاري هو «اخت�صار الأخ�ب��ار» ،تتراءى لنا
مالحظتان �أوالهما �أن ثمة ت�شابها في العديد من
فقرات الكتابين ،ثم في التراكيب والألفاظ التي
تنبث في ثناياهما ،بل وحتى في �صياغة العنوانين
في نف�س القالب تقريبا ،والذي يحيل على م�آثر
المدينة في الزمن الما�ضي ،ب�صيغة «فيمن كان
ب�سبتة» في العنوان الأول ،و�صيغة «عما كان بثغر
�سبتة» في العنوان الثاني .والمالحظة الأخ��رى
التي ت�ستوقفنا هي نقول التنبكتي عن «الكواكب
ال��وق��ادة» التي �سلف �إثباتها �أع�لاه ،والتي تبين
�أن ��ص��اح�ب��ه يعتمد ع�ل��ى اب��ن خمي�س �صاحب
«الإع�ل�ام» ،و�إذا ا�ستح�ضرنا �أن ه��ذا الم�صدر
الأخ�ي��ر يحيل عليه �صاحب «بلغة الأم�ن�ي��ة» في
موا�ضع كثيرة من جهة ،وكونه هو الم�صنف الذي
اقت�ضبه الأن�صاري في «اخت�صار الأخ�ب��ار» من
جهة �أخرى ،تبين لنا على وجه وا�ضح �أن الم�ؤلف
هو الأن�صاري نف�سه.

« .14كتاب بلغة الأمنية ومق�صد اللبيب،
فيمن كان ب�سبتة في الدولة المرينية من
مدر�س و�أ�ستاذ وطبيب» للأن�صاري ال�سالف

ذكره:

مقـــاالت

فمن حيث تعداد تراجم الكتاب ،وبالرجوع �إلى
�أعالم �سبتة خالل الحقبة الطويلة التي تدخل �ضمن
�شرط الت�أليف ،والممتدة على مدى يفوق القرن
والن�صف (824-668م) ،وقوفا عند ع�صر الم�ؤلف،
تبدو تراجم �سبعة و�أربعين من الأع�ل�ام �ضئيلة
جدا ،مقارنة مع العدد الجم من ال�سبتيين الذين

 .15كتاب «بغية ال�سامع» للأن�صاري ال�سالف
الذكر:
ال يعرف هذا الكتاب لدى المت�أخرين� ،إذ لم
نقف على نقول عنه ،مثلما هو الحال بالن�سبة
�إل��ى كتابيه ال�م�ن��وه بهما «ال�ك��واك��ب ال��وق��ادة»،
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و«بلغة الأمنية» .وغاية ما ندركه من �أم��ر هذا
الت�صنيف �أنه من ت�أليف الأن�صاري ح�سب قوله
بنف�سه(� .)100أم��ا معطياته ،فهي في الغالب ال
ت�شذ عن فنون الكتابة التي عرف بها الأن�صاري،
والمتراوحة بين الت�أريخ لبلدته ،وو�صف خططها
ومعالمها العمرانية ،والترجمة لأعالمها .وهذا
ما تدل عليه الإحالة اليتيمة �إليه في «اخت�صار
الأخ�ب��ار» ،والتي تنفع في معرفة �أن الكتاب قد
ا�ستوعب �أخبار البلدة ال�سبتية وخططها� ،أو ما
يعبر عنه بالمعالم العمرانية الم�شهورة .وعلى
هذا الأ�سا�س ،نرجح �أن العنوان الكامل للكتاب
كان على نحو« :بغية ال�سامع ،في و�صف ما كان
ب�سبتة من الآث��ار والم�صانع»(� ،)101أو قد يكون
«بغية ال�سامع ،لما كان بثغر �سبتة من المدار�س
والم�ساجد وال �ج��وام��ع»( ...)102وه��ذا التخمين
الأخ�ي��ر يجد م��ا يع�ضده فيما كتبه الأن���ص��اري
نف�سه ،فهو يحيل على كتابه هذا ،بمنا�سبة و�صفه
لأعظم م�ساجد �سبتة �إبان ع�صره ،وهو الم�سجد
الجامع للمدينة ،ون�ص الإحالة كما يلي« :وقد
ا�ستوعبنا و�صف هذا الجامع ،وذكرنا ما ينبغي
�أن يذكر من تاريخ وخبر في «بغية ال�سامع» من
ت�أليفنا ،نفعنا اهلل بالق�صد في ذل��ك»( .)103كما
�أنه ي��زاوج في حديثه بين الم�ساجد والمدار�س
التي احت�ضنتها حا�ضرة �سبتة قبل احتاللها،
ثم ي�ستر�سل بعد هذه الإحالة في الحديث عن
ال�خ��زائ��ن العلمية وال��رب��ط وال��زواي��ا ،بو�صفها
م�ؤ�س�سات ذات وظائف دينية وعلمية واجتماعية.
�أما عن حجم الكتاب ،فيبدو �أنه كان مب�سوطا
في و�صف المعالم العمرانية ال�سبتية ،فلفظة
«ا��س�ت��وع�ب�ن��ا »...ت��دل على ذل��ك؛ كما �أن كثرة
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م�ساجد �سبتة المذكورة في «اخت�صار الأخبار»
تع�ضد هذا اال�ستنتاج .ومع �أننا ال نعلم تحديدا
العدد الإجمالي لم�ساجد المدينة ،ف�إن حديث
الأن �� �ص��اري ع��ن وج��ود  -ال�ع��دي��د منها ب��داخ��ل
ب�ي��وت��ات ال�سبتيين ،بما ف��ي ذل��ك بيت عائلته
نف�سها ،التي �ضمت م�سجدا خا�صا ب �ه��ا(،)104
هي كلها معطيات وقرائن ت�ؤكد ما نذهب �إليه
ب���ش��أن ت�ق��دي��ر ح�ج��م ه��ذا ال�ك�ت��اب؛ ف�ضال عما
ي�ستتبع هذا الجرد من ذكر لموقع كل م�سجد،
و�أولية اختطاطه ،وتطوره العمراني من زيادات
و�إ�صالحات ،وتغييرات �إن حدثت في ت�صميمه،
وو��ص��ف لبالطاته ومحرابه ومنبره ،ومرافقه
الداخلية والخارجية ،والأئمة المتعاقبين على
ال�صالة به...
نخل�ص �إلى القول �إن �إعادة بناء تواريخ ال�سبتيين
المفقودة ،من �ش�أنه �أن ينير معرفتنا بالمناحي
الغائبة من الما�ضي العربي الإ�سالمي لهذه المدينة
الأ�سيرة ب�شكل خا�ص ،ثم لأخبار باقي بالد المغرب
والأندل�س التي دونتها �أقالم ال�سبتيين ،بحكم �أنهم
ك��ان��وا وا�سطة العقد بين العدوتين .غير �أن�ن��ا ال
ن��دع الإح��اط��ة بكل �أ�صناف الم�صادر التي �ألفت
من قبل �أهل �سبتة؛ وتبقى غاية ما نطمح �إليه من
خالل هذه الدرا�سة ،هو �إثارة انتباه الدار�سين �إلى
�ضرورة ت�ضافر الجهود من �أجل النب�ش عن المتون
الم�صدرية المفقودة ،لعل بع�ضها يكون قد تخ ّلف
في الخزائن العامة �أو الخا�صة� ،أو بداخل بع�ض
المجاميع غير المفهر�سة .ولنا ع��ودة ب ��إذن اهلل
�سبحانه �إلى جوانب �أخرى من التراث الح�ضاري
ال�سبتي.

تواريخ
َّ
ال�س ْب ِت َّي ْي ِن
المفقودة:
درا�سة في
م�ضامينها
و�إ�شكاالتها

الحوا�شي:
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تحقيق د .محمد بن �شريفة ،بيروت :دار الغرب الإ�سالمي،
في طبعتين �سنتي  1990و.1997
 .11الكتاب المق�صود هو «مزية المرية» ،البن خاتمة؛ راجع:
�أزهار الريا�ض :ج� ،5 .ص.5 .
 .12يجدر التنبيه على �أن ا�سم الم�ؤلف جاء في جميع الموا�ضع
ال��واردة بالدرا�سة والمتن في طبعة «ترتيب المدارك»،
ب�صيغة «ابن حمادة»؛ راجع الهام�ش رقم.13 :
 .13ننبه على وجود اخت�صارين �آخرين لكتاب ترتيب المدارك
غير االخت�صار المذكور ،و�ضع �أحدهما �أحمد بن محمد
ابن علوان ال�شهير بالم�صري (ت787 .ﻫ)؛ راجع ترجمته:
ب��در الدين القرافي ،تو�شيح ال��دي�ب��اج وحلية االبتهاج،
تحقيق �أحمد ال�شتيوي ،الطبعة الأولى ،بيروت :دار الغرب
الإ�سالمي1403 ،ﻫ1983 -م� ،ص75 .؛ وقد وقف على هذا
االخت�صار �أحمد بابا بخط م�ؤلفه ،وذك��ر �أن��ه في �سفر؛
واالخت�صار الآخر و�ضعه ابن ر�شيق دون �إفادة عن ن�سبته
�أو ع�صره ،ولعله ابن ر�شيق المر�سي الآتي ذكره في هذه
الدرا�سة ،فلينظر في محله؛ راجع عن خبر االخت�صارات
الثالثة ل�ل�م��دارك� :أح�م��د بابا التنبكتي ،ن�ي��ل االب�ت�ه��اج
بتطريز الديباج� ،إ�شراف وتقديم عبد الحميد عبد اهلل
الهرامة ،ط .الأول��ى ،من�شورات كلية الدعوة الإ�سالمية،
طرابل�س1989 ،م� ،ص.107-106 ،28-27 .
 .14من المعلوم �أن الإ�شارة �إلى الكتاب المذكور بالمتن لي�ست
من �صلب كتاب المدارك ،و�إنما من الملحق الرابع الذي
�أدرج��ه المحقق �سعيد �أحمد �أع��راب ذي�لا على الجزء
الثامن .كما يمكن الت�أكيد �أن الكالم يعود �إلى ان حمادة،
بناء على مالحظة �أبداها المحقق في مقدمة الطبعة،
وهو قوله« :وقد تحقق لدي �أكثر هذه االفترا�ضات عندما
اطلعت �أخيرا على «مخت�صر ال �م��دارك» ،الب��ن حمادة»
 تلميذ عيا�ض ،فقد زاد على الأ�صل ال��ذي بين �أيدينازي��ادات ،وا�ستدرك عليه ا�ستدراكات� ،سنثبتها في �آخر
الكتاب على �شكل م�لاح��ق»...؛ ترتيب ال�م��دارك ،ج،8 .
�ص.2.
 .15نف�سه( ،الملحق الثاني من مخت�صر ابن حمادة)� ،ص.
.189
 .16د .عبد ال��واح��د ذن��ون ط��ه ،اب��ن ع ��ذاري� :شيخ م��ؤرخ��ي
المغرب العربي ،بنغازي :دار المدار الإ�سالمي،2005 ،

٭	�أ�ستاذ باحث في تاريخ الغرب الإ�سالمي وح�ضارته :تطوان
 المغرب. .1د .الب�شير علي حمد الترابي ،القا�ضي عيا�ض وجهوده في
علمي الحديث ،رواية ودراية ،الطبعة الأولى ،بيروت :دار
ابن حزم1418 ،ﻫ1997 -م� ،ص.166-153 .
 .2القا�ضي عيا�ض بن مو�سى بن عيا�ض ال�سبتي ،ترتيب
المدارك وتقريب الم�سالك لمعرفة �أعالم مذهب مالك،
تحقيق �سعيد �أعراب ،من�شورات وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية ،تطوان :مطابع ال�شويخ1403 ،ﻫ 1983 -م :ج.
� ،8ص.83 .
� .3شهاب الدين �أحمد بن محمد المقري التلم�ساني� ،أزهار
الريا�ض في �أخبار عيا�ض ،تحقيق عبد ال�سالم الهرا�س
و�سعيد �أع� ��راب�( ،أع �ي��د طبعه تحت �إ� �ش��راف اللجنة
الم�شتركة لن�شر التراث الإ�سالمي بين المملكة المغربية
والإمارات العربية المتحدة) ،د .ت :ج� ،5 .ص.6 .
 .4حاجي خليفة ،ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون،
دار الطباعة الم�صرية1274 ،ﻫ ،ج� ،2 .ص.46 .
 .5محمد بن مرزوق التلم�ساني ،الم�سند ال�صحيح الح�سن
في م�آثر ومحا�سن موالنا �أبي الح�سن ،تحقيق د .ماريا
خي�سو�س بيغيرا� ،إ�صدارات المكتبة الوطنية الجزائرية،
الجزائر :ال�شركة الوطنية للن�شر والتوزيع،1981 - 1401 ،
�ص.389 .
 .6محمد المنوني ،ال�م���ص��ادر ال�ع��رب�ي��ة ل�ت��اري��خ المغرب،
من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بالرباط1404 :ﻫ
 1983م� ،ص.30 .�	.7أبو عبد اهلل محمد بن عيا�ض ،التعريف بالقا�ضي عيا�ض،
تحقيق د .محمد بن �شريفة ،من�شورات وزارة الأوق��اف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية والثقافة ،المحمدية :ف�ضالة ،د .ت،.
�ص.117 .
 .8ل�سان الدين �أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن الخطيب
ال�سلماني اللو�شي ،الإحاطة في �أخبار غرناطة ،تحقيق
د .يو�سف علي طويل ،الطبعة الأول��ى ،بيروت :دار الكتب
العلمة1424 ،ﻫ ،2003 -مج.193/4 .
�	.9أزهار الريا�ض :ج.5/5 .
 .10عيا�ض وولده محمد ،مذاهب الحكام في نوازل الأحكام،
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�ص.173 .
 .17يجدر التنبيه على �ضبط ا�سم الم�ؤلف في نف�س الطبعات
المعتمدة في هذه الدرا�سة ب�صيغتي «ابن حماده» و«ابن
حمادة» ،مثلما هو الأمر في «البيان المغرب» البن عذاري،
و«�أعالم مالقة» ،فلينظر االختالف في ر�سم اال�سم على
�أن��ه من �صميم النقول الم�صدرية ولي�س �أم��را من باب
ال�سهو في �ضبطه.
�	.18أبو عبد اهلل بن ع�سكر و�أبو بكر بن خمي�س� ،أعالم مالقة،
تحقيق د .عبد اهلل المرابط الترغي ،الطبعة الأول��ى،
بيروت :دار الغرب الإ�سالمي1420 ،ﻫ1999 -م� ،ص.
،362 ،359 ،358 ،281 ،263
�	.19أبو العبا�س �أحمد ن عذاري المراك�شي ،البيان المغرب في
�أخبار الأندل�س والمغرب» ،تحقيق ليفي بروفن�سال وجورج
كوالن ،الطبعة الثالثة ،بيروت :دار الثقافة ،1983 ،ج،1 .
�ص.2 .
 .20ابن عذاري� :شيخ م�ؤرخي المغرب العربي� ،ص.174 .
 .21البيان المغرب ،ج� ،1 .ص.89 .
 .22نف�سه� ،ص.203-202 .
 .23نف�سه� ،ص.216 .
 .24نف�سه� ،ص.220 ,
 .25البيان المغرب ،ج� ،1 .ص.227 .
 .26البيان المغرب ،ج� ،3 .ص.114-113 .
 .27نف�سه� ،ص.115 .
 .28البيان المغرب ،ج� ،4 .ص.58 .
 .29نف�سه� ،ص.75 -74 .
 .30نف�سه� ،ص.83 .
 .31نف�سه� ،ص.88 .
 .32نف�سه� ،ص.96 .
 .33نف�سه� ،ص.99 -98 .
 .34نف�سه� ،ص.99 .
 .35نف�سه� ،ص.104 .
 .36م�ؤلف مجهول ،مفاخر البربر ،درا�سة وتحقيق عبد القادر
بوباية ،الطبعة الأول��ى ،الرباط :دار �أبي رق��راق،2004 ،
�ص.157 .
 .37ال�صواب �أن يقال« :زنون» ،كما في غير م�صدر تاريخي عن
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�أخبار بني ذي النون؛ راجع :البيان المغرب ،ج� ،3 .ص.
.276
 .38مفاخر البربر� ،ص.134-133 .
 .39نف�سه� ،ص.151-150 .
�	.40أبو الح�سن علي بن �أبي زرع الفا�سي ،الأني�س المطرب
ب��رو���ض ال�ق��رط��ا���س ،ف��ي �أخ �ب��ار م�ل��وك ال�م�غ��رب وت��اري��خ
مدينة ف��ا���س ،تحقيق عبد الوهاب بن من�صور ،الطبعة
الثانية ،الرباط :المطبعة الملكية1420 ،ﻫ1999-م� ،ص.
.232
 .41نف�سه� ،ص.242 .
 .42نف�سه� ،ص.259-258 .
 .43قد تكون ال�صيغة الثانية لعنوان الكتاب م�ؤقتة ،فنحن
نعتمد في تعريفه � -ش�أن معظم التواريخ ال�سبتية المفقودة
 على العناوين التي يذكرها بع�ض الم�ؤرخين الذين نقلواعن هذه التواريخ.
 .44عبد الواحد ذن��ون ط��ه ،اب��ن ع��ذاري المراك�شي ،مرجع
�سابق� ،ص.175-174 .
 .45البيان المغرب ،ج� ،1 .ص.211 .
 .46رو�ض القرطا�س� ،ص.29 .
 .47نف�سه� ،ص.34 .
 .48نف�سه� ،ص.46 .
 .49نف�سه� ،ص.61 .
 .50نف�سه� ،ص.104 .
�	.51أب��و الح�سن علي الجزنائي ،جنى زه��رة الآ���س ،في بناء
مدينة ف��ا���س ،تحقيق عبد الوهاب بن من�صور ،الطبعة
الثانية ،الرباط :المطبعة الملكية1411 ،ﻫ1991-م- ،
�ص.46 ،5 .
 .52نف�سه� ،ص.6-5 .
 .53نف�سه� ،ص ،5 .التعليق رقم.13 :
 .54نف�سه� ،ص.46 .
 .55مفاخر البربر� ،ص.157 .
 .56كذا في الن�ص المثبت في الطبعة ،ويبدو �أن في الأمر
ت�صحيفا �أو �سقطا في المخطوطة ،وقد نبه المحقق على
ذلك وا�صفا �إياه بالخط�أ التاريخي؛ انظر الم�صدر ال�سابق،
�ص ،138 .التعليق رقم.3 :

تواريخ
َّ
ال�س ْب ِت َّي ْي ِن
المفقودة:
درا�سة في
م�ضامينها
و�إ�شكاالتها

مقـــاالت

 .57في الأ�صل :الخزريين؛ ون��رى �أن ما �أثبتناه هو الأن�سب
لل�سياق.
 .58نف�سه� ،ص.138 .
 .59يدل على هذا التخمين ما جاء في االقتبا�س ما ورد في
االقتبا�س �أعاله ،انظر نف�س الم�صدر وال�صفحة.
 .60محمد ب��ن جعفر ب��ن �إدري ����س الكتاني�� ،س�ل��وة الأن�ف��ا���س
ومحادثة الأك�ي��ا���س ،بمن �أق�ب��ر م��ن العلماء وال�صلحاء
بفا�س ،تحقيق الدكتور ال�شريف محمد حمزة بن علي
الكتاني ،المو�سوعة الكتانية لتاريخ فا�س ( ،)4ج� ،1 .ص.
.81
 .61اخت�صار الأخبار� ،ص.29 .
�	.62أبو جعفر �أحمد بن �إبراهيم بن الزبير الثقفي العا�صمي
الغرناطي ،كتاب �صلة ال�صلة ،تحقيق د .عبد ال�سالم
الهرا�س وال�شيخ �أحمد �أعراب ،من�شورات وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،المحمدية :مطبعة ف�ضالة1414 ،ﻫ-
1994م ،ق� ،4 .ص162 .؛ الإحاطة ،مج� ،4 .ص-159 .
.160
�	.63أحمد ابن القا�ضي ،جذوة االقتبا�س في ذكر من حل من
الأع�لام مدينة فا�س ،تحقيق عبد الوهاب بن من�صور،
الرباط :دار المن�صور للطباعة والن�شر ،1973 ،ق� ،2 .ص.
.486
 .64ينظر ع��ن اب��ن ف��رت��ون :د .عبد اهلل المرابط الترغي،
فهار�س علماء المغرب منذ الن�ش�أة �إل��ى نهاية القرن
الثاني ع�شر للهجرة :منهجيتها  -تطورها  -قيمتها
العلمية ،من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بتطوان
 جامعة عبد المالك ال�سعدي� ،سل�سلة الأطروحات (،)2الطبعة الأولى ،الدار البي�ضاء� ،1999-1420 ،ص609 .؛
�أعالم مالقة ،مقدمة التحقيق� :ص ،15 .التعليقين)6( :
و()9؛ ينظر عن ابن فرتون :فهار�س علماء المغرب� ،ص.
.609
�	.65أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الملك الأن�صاري
الأو� �س��ي ال�م��راك���ش��ي ،ك �ت��اب ال��ذي��ل وال�ت�ك�م�ل��ة لكتابي
المو�صول وال�صلة ،ال�سفر الأول ،الق�سم الأول ،تحقيق
محمد بن �شريفة ،بيروت :دار الثقافة ،د .ت� ،ص،291 .
.391
 .66القا�سم بن يو�سف التجيبي ال�سبتي ،برنامج التجيبي،
تحقيق عبد الحفيظ من�صور ،ليبيا  -تون�س :الدار العربية

للكتاب� ،1981 ،ص.263 .
 .67نيل االبتهاج� ،ص.80-79 .
 .68نف�سه� ،ص.166 .
 .69جذوة االقتبا�س.118-117/1 ،
 .70نف�س الم�صدر وال�صفحة.
 .71اب��ن الخطيب ،الإح ��اط ��ة ف��ي �أخ �ب��ار غ��رن��اط��ة ،تحقيق
د.يو�سف علي طويل ،الطبعة الأول��ى ،بيروت :دار الكتب
العلمة1424 ،ﻫ ،2003 -مج.264/1 .
 .72نف�س الم�صدر وال�صفحة.
 .73نف�سه� ،ص.267 .
 .74نف�سه� ،ص.264 .
 .75نف�سه� ،ص.266 .
 .76بلغة الأمنية� ،ص.27 .
�	.77أب��و الح�سن ابن عبد اهلل بن الح�سن النباهي المالقي،
ت��اري��خ ق�ضاة الأن��دل����س الم�سمى ك�ت��اب المرقبة العليا
فيمن ي�ستحق الق�ضاء والفتيا ،تحقيق لجنة �إحياء التراث
العربي ،الطبعة الخام�سة ،بيروت :دار الآفاق الجديدة،
1403ﻫ1983-م� ،ص.165-164 .
 .78نف�سه� ،ص.166 .
�	.79أزهار الريا�ض ،ج� ،2 .ص.376 .
 .80بلغة الأمنية ،مقدمة التحقيق� ،ص.12 .
 .81عبد اهلل المرابط الترغي« ،م��ن �أع�ل�ام �سبتة :محمد
ابن القا�سم الأن�صاري ال�سبتي وم�ؤلفاته» ،مقال من�شور
بمجلة دعوة الحق ،العدد� ،265 :ص 45 .وما بعدها.
 .82م�ؤلف مجهول ،طبقات المالكية ،مخطوط الخزانة العامة
بالرباط ،رقم :د �( 3928ضمن مجموع)� ،ص415 .؛ وقد
ا�ستعنا بقراءة الدكتور الترغي لن�ص المخطوطة ،فله
ال�شكر على هذا المعروف.
 .83نيل االبتهاج� ،ص.111-110 .
 .84بلغة الأمنية� ،ص.37 .
�	.85أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن �أحمد ال�شريف المليتي
المديوني التلم�ساني الملقب بابن مريم ،الب�ستان في ذكر
الأولياء والعلماء بتلم�سان ،تحقيق محمد ابن �أبي �شنب،
الجزائر :المطبعة الثعالبية1326 ،ﻫ1908 -م� ،ص314 .؛
وق��د اعترى عنوان الكتاب في ه��ذه الطبعة ت�صحيف،
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ف�أبدل المحقق لفظة «ب�سبتة» �إلى «ن�سبته».
 .86التنبكتي� ،أحمد بابا ،كفاية المحتاج لمعرفة من لي�س
في الديباج ،تحقيق محمد مطيع ،من�شورات وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،المحمدية :مطبعة ف�ضالة1421 ،ﻫ
 2000م ،ج� ،1 .ص ،344 ،105-104 .ج� ،2 .ص،27 ..119-118
 .87نيل االبتهاج� ،ص.323 .
 .88في الأ�صل :العزالية ،وهي ت�صحيف ظاهر.
 .89نف�سه� ،ص.383 .
 .90نف�سه� ،ص.482-481 .
 .91جذوة االقتبا�س ،ق� ،1 .ص.314 .
�	.92أزهار الريا�ض.38 -33/1 :
 .93نف�سه.40 :
 .94انظر اخت�صار الأخبار� ،ص،45 ،43 ،40 ،39 ،36 ،35 .
.52 ،51 ،48
 .95اخت�صار الأخبار� ،ص.12 .

 .96نف�س الم�صدر وال�صفحة ،هام�ش رقم.2 :
 .97وهي المن�شورة تحت عنوان :م�ؤلف مجهول ،بلغة الأمنية
ومق�صد اللبيب ،فيمن كان ب�سبتة في الدولة المرينية
م��ن م��در���س و�أ��س�ت��اذ وط�ب�ي��ب» ،تحقيق عبد ال��وه��اب بن
من�صور ،الرباط :المطبعة الملكية1404 ،ﻫ1984-م.
 .98جذوة االقتبا�س ،ق� ،1 .ص ،317 .الهام�ش رقم.432 :
 .99راجع ال��ر�أي ذات��ه :د .عبد اهلل المرابط الترغي ،فهار�س
علماء المغرب ،م� .س� ،.ص ،622 .وقد �صنع الم�ؤلف ترجمة
للأن�صاري ،ون�سب �إليه الكتاب �صراحة ودون تردد.
 .100اخت�صار الأخبار� ،ص.28 - .
 .101وهاتان اللفظتان «الآثار» و«الم�صانع» ،من بين المفردات
الم�ألوفة لدى الأن�صاري.
 .102رجح د .عبد اهلل المرابط الترغي في مقاله الم�شار �إليه
�أعاله� ،أن تكون ال�سجعة الثانية لعنوان الكتاب هي لفظة
«الجامع».
 .103نف�س الم�صدر وال�صفحة.
 .104اخت�صار الأخبار� ،ص.35 .

الئحة الم�صادر والمراجع
�أوال :الم�صادر العربية
 .1الأن�صاري ال�سبتي ،محمد بن القا�سم ،اخت�صار الأخبار
عما كان بثغر �سبتة من �سني الآثار ،تحقيق عبد الوهاب
ابن من�صور ،الطبعة الثانية ،الرباط :المطبعة الملكية،
.1983-1403
 .2ابن �أبي زرع الفا�سي� ،أبو الح�سن علي ،الأني�س المطرب
ب��رو���ض ال�ق��رط��ا���س ،ف��ي �أخ �ب��ار م�ل��وك ال�م�غ��رب وت��اري��خ
مدينة ف��ا���س ،تحقيق عبد الوهاب بن من�صور ،الطبعة
الثانية ،الرباط :المطبعة الملكية1420 ،ﻫ1999-م.
 .3ابن الخطيب ،ل�سان الدين �أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل
ال�سلماني اللو�شي ،الإحاطة في �أخبار غرناطة ،تحقيق
د .يو�سف علي طويل ،الطبعة الأول��ى ،بيروت :دار الكتب
العلمة1424 ،ﻫ 4 ،2003 -مج.
 .4ابن الزبير� ،أبو جعفر �أحمد بن �إبراهيم الثقفي العا�صمي
الغرناطي ،كت��اب �صلة ال�صلة ،تحقيق د .عبد ال�سالم
الهرا�س وال�شيخ �أحمد �أعراب ،من�شورات وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،المحمدية :مطبعة ف�ضالة1414 ،ﻫ-
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.5

.6

.7

.8

1994م ،ق.4 .
اب��ن عبد الحليم ،م�ؤلف مجهول� ،أب��و بكر اب��ن العربي،
ثالثة ن�صو�ص عربية عن البربر في الغرب الإ�سالمي:
كتاب الأن�ساب كتاب مفاخر البربر وكتاب �شواهد الجلة،
تحقيق محمد يعلى ،من�شورات المجل�س الأعلى للأبحاث
العلمية ،مدريد.1996 :
اب��ن عبد الملك ال�م��راك���ش��ي� ،أب��و عبد اهلل محمد بن
محمد الأن�صاري الأو�سي ،كتاب الذيل والتكملة لكتابي
المو�صول وال�صلة ،ال�سفر الأول ،الق�سم الأول ،تحقيق
محمد بن �شريفة ،بيروت :دار الثقافة ،د .ت.
ابن عذاري� ،أبو العبا�س �أحمد المراك�شي ،البيان المغرب
في �أخ�ب��ار الأندل�س والمغرب ،الجزءان الأول والثاني،
تحقيق ك ��والن وب��روف�ن���س��ال ،وال �ج��زء ال �ث��ال��ث ،تحقيق
بروفن�سال ،والجزء الرابع ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،ط.
 ،3بيروت :دار الثقافة.1983 ،
ابن ع�سكر� ،أبو عبد اهلل ،وابن خمي�س� ،أبو بكر� ،أع�لام
م��ال�ق��ة ،تحقيق د .عبد اهلل المرابط الترغي ،ط،1 .

تواريخ
َّ
ال�س ْب ِت َّي ْي ِن
المفقودة:
درا�سة في
م�ضامينها
و�إ�شكاالتها

مقـــاالت

ب�ي��روت :دار ال�غ��رب الإ��س�لام��ي /ال��رب��اط :دار الأم��ان،
1420ﻫ1999 -م.
 .9اب��ن عيا�ض� ،أب��و عبد اهلل محمد بن عيا�ض ،التعريف
بالقا�ضي عيا�ض ،تحقيق د .محمد بن �شريفة ،من�شورات
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية والثقافة ،المحمدية:
ف�ضالة ،د .ت.
 .10ابن القا�ضي� ،أحمد ،جذوة االقتبا�س في ذكر من حل من
الأع�لام مدينة فا�س ،تحقيق عبد الوهاب بن من�صور،
الرباط :دار المن�صور للطباعة والن�شر ،1973 ،جز�آن.
 .11اب��ن م ��رزوق ،محمد ب��ن م ��رزوق الخطيب التلم�ساني،
الم�سند ال�صحيح الح�سن ف��ي م��آث��ر ومحا�سن موالنا
�أبي الح�سن ،تحقيق د .ماريا خي�سو�س بيغيرا� ،إ�صدارات
المكتبة الوطنية الجزائرية ،الجزائر :ال�شركة الوطنية
للن�شر والتوزيع.1981 - 1401 ،
 .12ابن مريم� ،أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن �أحمد ال�شريف
المليتي المديوني التلم�ساني ،الب�ستان في ذكر الأولياء
والعلماء بتلم�سان ،تحقيق محمد ابن �أبي �شنب ،الجزائر:
المطبعة الثعالبية1326 ،ﻫ1908 -م.
 .13التجيبي ال�سبتي ،القا�سم بن يو�سف ،برنامج التجيبي،
تحقيق عبد الحفيظ من�صور ،ليبيا  -تون�س :الدار العربية
للكتاب.1981 ،
 .14التنبكتي� ،أحمد بابا ،كفاية المحتاج لمعرفة من لي�س
في الديباج ،تحقيق محمد مطيع ،من�شورات وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،المحمدية :مطبعة ف�ضالة1421 ،ﻫ -
2000م ،جز�آن.
 .15التنبكتي� ،أحمد بابا ،نيل االب�ت�ه��اج بتطريز ال��دي�ب��اج،
�إ�شراف وتقديم عبد الحميد عبد اهلل الهرامة ،الطبعة.
الأول ��ى ،من�شورات كلية ال��دع��وة الإ�سالمية ،طرابل�س،
1989م.
 .16الجزنائي� ،أبو الح�سن علي ،جنى زه��رة الآ���س ،في بناء
مدينة ف��ا���س ،تحقيق عبد الوهاب بن من�صور ،الطبعة
الثانية ،الرباط :المطبعة الملكية1411 ،ﻫ1991-م.
 .17حاجي خليفة ،ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون،
دار الطباعة الم�صرية1274 ،ﻫ ،جز�آن.
 .18عيا�ض� ،أبو الف�ضل عيا�ض بن مو�سى بن عيا�ض اليح�صبي
ال�سبتي ،ترتيب ال �م��دارك وتقريب الم�سالك لمعرفة
�أع �ل��ام م��ذه��ب م��ال��ك ،ج ،8 .تحقيق �سعيد �أع���راب،

من�شورات وزارة الأوق��اف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،تطوان:
مطابع ال�شويخ1403 ،ﻫ 1983 -م ،ج.8 .
 .19عيا�ض وولده محمد ،مذاهب الحكام في نوازل الأحكام،
تحقيق د .محمد بن �شريفة ،بيروت :دار الغرب الإ�سالمي،
في طبعتين �سنتي  1990و.1997
 .20ال �ق��راف��ي ،ب��در ال��دي��ن ،ت��و��ش�ي��ح ال��دي �ب��اج وحلية
االبتهاج ،تحقيق �أحمد ال�شتيوي ،الطبعة الأولى ،بيروت:
دار الغرب الإ�سالمي1403 ،ﻫ1983 -م.
 .21الكتاني ،محمد بن جعفر بن �إدري ����س� ،سلوة الأن�ف��ا���س
ومحادثة الأك�ي��ا���س ،بمن �أق�ب��ر م��ن العلماء وال�صلحاء
بفا�س ،تحقيق الدكتور ال�شريف محمد حمزة بن علي
الكتاني ،المو�سوعة الكتانية لتاريخ فا�س (.)4
 .22م�ؤلف مجهول ،بلغة الأمنية ومق�صد اللبيب ،فيمن كان
ب�سبتة في الدولة المرينية من مدر�س و�أ�ستاذ وطبيب،
تحقيق عبد الوهاب بن من�صور ،الرباط :المطبعة الملكية،
1404ﻫ1984-م.
 .23م�ؤلف مجهول ،طبقات المالكية ،مخطوط الخزانة العامة
بالرباط ،رقم :د .3928
 .24م�ؤلف مجهول ،مفاخر البربر ،درا�سة وتحقيق عبد
القادر بوباية ،الطبعة الأول��ى ،الرباط :دار �أبي رقراق،
.2004
 .25المقري� ،شهاب الدين �أحمد بن محمد التلم�ساني� ،أزهار
الريا�ض في �أخبار عيا�ض ،الأجزاء :الأول ،والثاني،
والثالث ،تحقيق م�صطفى ال�سقا و�إبراهيم الأبياري وعبد
الحفيظ �شلبي ،القاهرة :مطبعة لجنة الت�أليف والترجمة
والن�شر1358 ،ﻫ1939 -م؛ الجزء الرابع ،تحقيق �سعيد
�أع��راب ومحمد بن تاويت؛ الجزء الخام�س ،تحقيق عبد
ال�سالم الهرا�س و�سعيد �أعراب�( ،أعيد طبع جميعها تحت
�إ�شراف اللجنة الم�شتركة لن�شر التراث الإ�سالمي بين
المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة) ،د .ت.
 .26النباهي� ،أبو الح�سن ابن عبد اهلل بن الح�سن المالقي،

تاريخ ق�ضاة الأندل�س الم�سمى كتاب المرقبة
العليا فيمن ي�ستحق الق�ضاء والفتيا ،تحقيق

لجنة �إحياء التراث العربي ،الطبعة الخام�سة ،بيروت :دار
الآفاق الجديدة1403 ،ﻫ1983-م.
ثانيا :المراجع العربية
 .27ال �ت��راب��ي ،د .الب�شير علي ح�م��د ،ال�ق��ا��ض��ي عيا�ض
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وج �ه��وده ف��ي علمي ال�ح��دي��ث ،رواي��ة ودراي ��ة ،الطبعة
الأولى ،بيروت :دار ابن حزم1418 ،ﻫ1997 -م.
 .28ذن��ون ط��ه ،د .عبد ال��واح��د ،اب��ن ع ��ذاري� :شيخ م�ؤرخي
المغرب العربي ،بنغازي :دار المدار الإ�سالمي.2005 ،
 .29المرابط الترغي ،عبد اهلل ،فهار�س علماء المغرب منذ
الن�ش�أة �إلى نهاية القرن الثاني ع�شر للهجرة :منهجيتها
 ت�ط��وره��ا  -قيمتها العلمية ،من�شورات كلية الآدابوالعلوم الإن�سانية بتطوان  -جامعة عبد المالك ال�سعدي،

�سل�سلة الأطروحات ( ،)2الطبعة الأولى ،الدار البي�ضاء،
.1999-1420
 .30المرابط الترغي ،عبد اهلل« ،م��ن �أع�لام �سبتة :محمد
ابن القا�سم الأن�صاري ال�سبتي وم�ؤلفاته» ،مقال من�شور
بمجلة دعوة الحق ،العدد.265 :
 .31المنوني ،محمد ،ال�م���ص��ادر ال�ع��رب�ي��ة ل�ت��اري��خ ال�م�غ��رب،
من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بالرباط1404 :ﻫ
1983 -م

تواريخ
َّ
ال�س ْب ِت َّي ْي ِن
المفقودة:
درا�سة في
م�ضامينها
و�إ�شكاالتها
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تحقيق المخطوطات العربية الإفريقية
قراءة في «معراج ال�صعود»
و«�إخبار الأحبار»
د� .أحمد ال�سعيدي

باحث ومحقق – المغرب

درا�سة الن�صو�ص

توطئة:

ي�سعى هذا المقال �إلى ولوج عالم تحقيق المخطوطات الإفريقية( ،)1باحثا في ق�ضاياها النظرية
والمنهجية والإجرائية واللغوية ،ومحاوال مقاربتها من خالل مخطوطين محققين هما :معراج
ال�صعود ،لأحمد بابا ،و�إخبار الأحبار في �أخبار الآبار ،لآمحمد يوره الديماني .وكما �إن �أهمية تحقيق
ما�سة لنقد هذه التحقيقات وتقويمها.
المخطوطات ودرا�ستها ون�شرها �أمر ذو بال ،فكذلك الحاجة ّ
ولي�س الغر�ض هو الوقوف عند هذه المرحلة ،بل التفكير الج ّدي في �صياغة محاولة منهجية في
تحقيق المخطوطات الإفريقية ،لما يتوفر فيها من خ�صو�صية من وجه ،ولكون اال�شتغال بها ما
يزال بكرا ،وكذا التفكير في جمع فهر�سة عن المحقَّق منها في مخت ِلف المجاالت المعرفية.
ح�صيلة تحقيق المخطوطات الإفريقية):(1

حاولت هنا �صياغة ببليوغرافية انتقائية لما ُحقق
من هذه المخطوطات و ُن�شر .ولعل الباحثين قد �سهوا
عن �أهمية هذه الفهار�س والببليوغرافيات المخت�صة
بالتراث الإفريقي المحقق ،ومن �أهدافها:
	�إح�صاء هذا التراث المحقق والمن�شور و�ضبطه،حتى ال ت�ضيع الجهود في تحقيق المخطوطات في
�أماكن متباعدة من العالم الإ�سالمي ،و�صدورها
في الوقت نف�سه.

الكم
 التعرف على ح�صيلته بدقة م��ن حيث ّوالكيف.
 حفز الباحثين والمحققين على تحقيق ما لميحقق ،ون�شره ودرا�سته.
 .1محاولة ببليوغرافية(:)2

•	الفقه و�أ�صوله:
 نظم ورق��ات �إم��ام الحرمين الجويني لل�شيخمحمد بن �سيد المختار الكنتي� ،شرحه محمد
ابن يحيى الوالتي؛ تحقيق �آب بن �سيد محمد؛
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ت�صحيح ومراجعة محمد محمود ول��د محمد
الأمين .نواك�شوط :دار ابن تا�شفين.2005 ,
 الغيث ال�م��درار ب�شرح �إ��ش��راق ال�ق��رار؛ تكملةالإف��ادة في �أدب المري�ض والعيادة� :شرح نظم
المري�ض؛ و�سيلة التذكر على نظم التفكر:
�شرح نظم التفكر؛ نزهة عين الناظر في زيارة
المقــابر� :شرح نظم الزيارة] �شرح محمد الح�سن
ابن �أحمد الخديم اليعقوبي الجوادي ال�شنقيطي؛
خرج الأحاديث وترجم الأع�لام و�أ�شرف على
الإخ��راج �أب��و محمد بن محمد الح�سن؛ و�ضع
الفهار�س العامة ال�سالك بن البنان .نواك�شوط:
معهد التي�سير للعلوم ال�شرعية والعربية.2002 ,
 ر�سالة اللفعة :في الأ�س�س ال�شرعية للملكيةالعلمية ،محمد اليدالي؛ �شرح وتحقيق محمذن
ولد باباه .نواك�شوط :دار الر�ضوان.2005 ,
 مي�سر الجليل في �شرح مخت�صر ال�شيخ خليل،محن�ض بابه ب��ن اعبيد الديماني الموريتاني
المالكي؛ �صححه وراجعه �أحمد بن التاه بن حمينا؛
و�ضع الفهار�س محمد عبد اهلل بن ال�شبيه ابن
ابوه؛ قدم له محن�ض بابه بن امين ابن محن�ض
بابه .نواك�شوط :دار الر�ضوان.2003 ,
 زاد المتعبد في �أحكام و�آداب الم�سجد ،ت�أليفحمدا ولد التاه؛ �إعداد عبد اهلل ولد �إبراهيم.
نواك�شوط.2003 ,
 منح العلي في �شرح كتاب الأخ�ضري في فقهال�ع�ب��ادات المالكي ،محمد ب��ن محمد �سالم
المجل�سي ال�شنقيطي؛ راجعه وعلق عليه اباه بن
محمد عالي بن نعم العبد المجل�سي ال�شنقيطي.
نواك�شوط :من�شورات محمد محفوظ بن �أحمد,
.2005
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 ال��دل�ي��ل ال�م��اه��ر النا�صح ��ش��رح نظم المجازالوا�ضح على قواعد المذهب الراجح ،محمد
يحيى الوالتي .نواك�شوط :مكتبة الوالتي لإحياء
التراث الإ�سالمي.2006 ,
 �شرح نظم مكفرات الذنوب ،محمد يحيى بنمحمد المختار الوالتي .نواك�شوط� :شركة الكتب
الإ�سالمية الموريتانية.1992 ,
	�إي�صال ال�سالك في �أ�صول الإمام مالك ،محمديحيى الوالتي؛ اعتنى به �أبو �سلمان عبد الكريم
قبول .ال��دار البي�ضاء :دار الر�شاد الحديثة،
.2003
• علوم القر�آن:
 القول ال�سديد في وجوب التجويد ،محمد مولوداب��ن �أحمد ف��ال المو�سوي اليعقوبي؛ مراجعة
وتحقيق محمد عثمان ب��ن محيي ال��دي��ن بن
�أبوه؛ و�ضع الفهار�س اليدالي بن الحاج �أحمد.
نواك�شوط.1996 ,
 ب�صائر التالين لكتاب رب العالمين ،محمدمولود بن �أحمد فال المو�سوي اليعقوبي الملقب
�آد؛ مراجعة وتحقيق محمد عثمان بن محيي
الدين بن �أبوه؛ و�ضع الفهار�س اليدالي بن الحاج
�أحمد .نواك�شوط� :أحمد �سالك بن محمد الأمين
ابن �أبوه.1996 ,
 الغيوث الهوامع على ال��درر اللوامع في �أ�صلم�ق��ر�إ الإم ��ام ن��اف��ع ،محمد ب��ن المحفوظ ابن
دهمد ال�شنقيطي الحو�ضي؛ �صف وتحرير عبد
ال��ر�ؤوف ح�سين علي؛ راجعه و�صححه �سيدي
محمد بن الحاج ال�شيخ؛ ب�إ�شراف محمد محمود
ولد محمد الأمين .نواك�شوط :دار ابن تا�شفين,
.2004

تحقيق
المخطوطات
العربية
الإفريقية
قراءة في
«معراج
ال�صعود»
و»�إخبار
الأحبار»

 المقتطف م��ن �إم�ل�اء م��ا م� ّ�ن ب��ه الرحمن من�إعراب كلمات القر�آن ،ت�أليف محمد عبد اهلل بن
ال�صديق؛ تمت المراجعة من محمد محمود ولد
محمد الأمين .نواك�شوط.2003 ,
 ما �أجمع عليه القراء من قواعد الأداء ،محمدمولود بن �أحمد فال المو�سوي اليعقوبي الملقب
�آد؛ مراجعة وتحقيق محمد عثمان بن محيي
الدين بن �أبوه؛ و�ضع الفهار�س الأ�ستاذ الدالي
ابن الحاج �أحمد .نواك�شوط.1996 ,
• علوم الحديث:

درا�سة الن�صو�ص

 الجامع المحرر على نظم ال��درر� :شرح «�ألفيةال�سيوطي في م�صطلح الحديث» ،محمد الح�سن
ابن �أحمد الخديم اليعقوبي الجوادي الموريتاني؛
حققه و�أ� �ش��رف على �إخ��راج��ه �أب��و محمد بن
محمد الح�سن .نواك�شوط :معهد التي�سير للعلوم
ال�شرعية والعربية.2002 ,
•	العقيدة والت�صوف:
 محارم الل�سان ،محمد مولود بن �أحمد فالالمو�سوي اليعقوبي الملقب �آد؛ مراجعة وتحقيق
محمد عثمان بن محيي الدين بن �أب��وه؛ و�ضع
الفهار�س �أحمد �شيخنا بن �أم��ات .نواك�شوط,
.1996
 مطهرة القلوب من قترة العيوب ،محمد مولود بن�أحمد فال المو�سوي اليعقوبي؛ مراجعة وتحقيق
محمد عثمان بن محيي الدين بن �أب��وه؛ و�ضع
الفهار�س �أحمد �شيخنا بن �أم��ات .نواك�شوط:
�أحمد �سالك بن محمد الأمين ابن �أبوه.1996 ,
	�أكثر الراغبين في الجهاد بعد النبيئين منيختار الظهور وملك العباد وال يبالي بمن هلك
ف��ي ج�ه��اده م��ن ال�ع�ب��اد ،مو�سى ك�م��ر؛ تحقيق

وتقديم �أحمد ال�شكري وخديم امباكي .الرباط:
معهد الدرا�سات الإفريقية.2003 ,
•	الفتاوى والمناظرات:
 معراج ال�صعود� :أجوبة �أحمد بابا التنبكتي حولاال�سترقاق ،تحقيق وترجمة فاطمة الحراق،
وج ��ون ه��ان��وي��ك .ال��رب��اط :معهد ال��درا� �س��ات
الإفريقية.2000 ,
 ف �ت��اوى ال�ع�لام��ة ��س�ي��دي ع�ب��د اهلل ب��ن ال�ح��اج�إبراهيم .ومعها نظم كل من ال�شيخين �أحمد بن
ال�شيخ محمد الحافظ ومحمد العاقب بن مايابي
للفتاوى المذكورة ،جمع وتحقيق محمد الأمين
ابن محمد بيب .نواك�شوط2002 ,
	�إظهار العقوق في الرد على من منع التو�سل �إلىاهلل تعالى بالنبي والولي ال�صدوق ،ت�أليف �أبي
عبد اهلل �سيدي محمد بن م�صطفى الح�سني.
نواك�شوط :محمد محمود ولد محمد الأمين,
.2000
• التاريخ والتراجم:
 ال �ط��رائ��ف وال �ت�لائ��د م��ن ك��رام��ات ال�شيخينالوالدة والوالد ،لمحمد بن المختار الكنتي :
الأبواب الأول والرابع والخام�س ،تقديم وتحقيق:
�شفيق �أرف��اك ،كلية االداب بالرباط.1992 ،
(مرقون).
	�إنفاق المي�سور في تاريخ بالد التكرور لمحمدبلو بن عثمان بن فودي ،درا�سة وتحقيق بهيجة
ال�شاذلي؛ معهد الدرا�سات الإفريقية ،الرباط،
.1996
 تاريخ ابن طوير الجنة� ،أحمد بن طوير الجنةابن عبد اهلل ،تحقيق �سيد �أحمد بن �أحمد �سالم.
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الرباط :مطبعة المعارف الجديدة.1995 ,
 ن�صو�ص من التاريخ الموريتاني� ،شيم الزوايا،�أمر الولي نا�صر الدين ،ر�سالة الن�صيحة ،ال�شيخ
محمد اليدالي ،تقديم وتحقيق :محمذن ولد
با ّباه ،تون�س ،بيت الحكمة.1990 ،
	�إخبار الأحبار ب�أخبار الآبار ،ت�أليف امحمد بن�أحمد يورة الديماني؛ ترجمة بول مارتي؛ تحقيق
�أحمد ولد الح�سن .الرباط :معهد الدرا�سات
الإفريقية.1992 ,
	�أ�شهى العلوم و�أطيب الخبر في �سيرة الحاج عمرمو�سى ك�م��را]؛ تحقيق وتقديم خديم محمد
�سعيد امباكي و�أحمد ال�شكري .الرباط :معهد
الدرا�سات الإفريقية.2001 ,
 ر�سالة في التعريف بالم�صطفى التورودي ،من�أعالم الثقافة الإ�سالمية الإفريقية في القرن
الثالث ع�شر الهجري ،ت�أليف ال�شيخ عبد اهلل بن
القا�ضي محمد الحاج؛ تقديم وتحقيق عبد العلي
الودغيري .الرباط :معهد الدرا�سات الإفريقية,
.2003
 م�خ�ط��وط��ة ع��رب�ي��ة ع��ن مملكة ك�ن����ش� ،شمالال �ك��ام �ي��رون ،معلم ع�ث�م��ان؛ تحقيق وترجمة
وتعليق حمدو �آدما وتيرنو مختار باه؛ ترجمة
�إلى الفرن�سية �أحمد التوفيق] .الرباط :معهد
الدرا�سات الإفريقية.2001 ,
 ت��اري��خ قبائل البي�ضان ،ال�شيخ مو�سى كمرا،تحقيق :ح�م��اه اهلل ول��د ال���س��ال��م ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.2009 ،

وال�م�غ��رب ،تحقيق وتقديم محمد المن�صور
وفاطمة ال �ح��راق .ال��رب��اط :معهد الدرا�سات
الإفريقية.2000 ,
 ت��اري��خ الفتا�ش ف��ي �أخ �ب��ار ال�ب�ل��دان والجيو�شو�أك��اب��ر النا�س ،ت�أليف القا�ضي الفع محمود
كعت بن الحاج المتوكل كعت الكرمني التنبكتي
الوعكري ،باري�س� :أ .ميزونوف.1981 ,
 فتح ال�شكور في معرفة �أعيان علماء التكرور،ت�أليف �أب��ي عبد اهلل الطالب محمد ب��ن �أب��ي
بكر ال�صديق البرتلي ال��والت��ي؛ تحقيق محمد
�إبراهيم الكتاني ،محمد حجي .ب�ي��روت :دار
الغرب الإ�سالمي.1981 ,
 تحفة الف�ضالء ببع�ض ف�ضائل العلماء ،ت�أليف�أح�م��د ب��اب��ا التنبكتي؛ تحقيق �سعيد �سامي.
الرباط :معهد الدرا�سات الإفريقية.1992 ،
 كفاية المحتاج لمعرفة من لي�س في الديباج،ت�أليف �أحمد بابا التنبكتي؛ درا�سة وتحقيق محمد
مطيع .من�شورات وزارة الأوق ��اف بالمغرب،
المحمدية :مطبعة ف�ضالة.2000 ,
 نيل االب�ت�ه��اج بتطريز ال��دي �ب��اج ،لأح �م��د باباالتنبكتي؛ عناية وتقديم عبد الحميد عبد اهلل
الهرامة .طرابل�س ،ليبيا :دار الكاتب.2000 ,
	�إزالة الريب وال�شك والتفريط في ذكر الم�ؤلفينمن �أه��ل التكرور وال�صحراء و�أه��ل �شنقيط،
ت�أليف �أحمد بلعراف التكني؛ درا�سة وتحقيق
وتقديم ال �ه��ادي ال�م�ب��روك ال��دال��ي .ال��زاوي��ة:
ال�شركة العامة للورق والطباعة.2000 ,
• الرحالت:

 م�صلح فوالني في بالد المغرب :ن�صيحة �أحمدابن القا�ضي التنبكتي �إل��ى �أول��ي الأم��ر بتون�س  -الرحلة الحجازية ،ت�أليف الفقيه محمد يحيى بن
�آفاق الثقافة والتراث 107

تحقيق
المخطوطات
العربية
الإفريقية
قراءة في
«معراج
ال�صعود»
و»�إخبار
الأحبار»

محمد المختار الوالتي؛ تخريج وتحقيق محمد
حجي .بيروت :دار الغرب الإ�سالمي.1990 ,
• الأن�ساب:
	�إماطة القناع عن �شرف �أوالد �أبي ال�سباع� ،سداتاب��ن ال�شيخ الم�صطفى الأبييري .نواك�شوط,
.2001

درا�سة الن�صو�ص

 ريا�ض ال�سيرة والأدب في �إكمال �شرح عمودالن�سب� ،أحمد ال�ب��دوي بن محمدا المجل�سي
ال�شنقيطي ،ت�أليف اباه بن محمد عالي بن نعم
العبد المجل�سي ال�شنقيطي؛ عني بمراجعته
وت���ص�ح�ي�ح��ه م�ح�م��د ي�ح�ي��ى ب��ن ��س�ي��د �أح �م��د
المجل�سي .نواك�شوط :من�شورات محمد محفوظ
ابن �أحمد2001 ,
 الر�سالة الغالوية ،ور�سالة في ن�سب �إدولحاجال�شرقيين� ،سيد محمد الخليفة بن ال�شيخ �سيد
المختار الكنتي الوافي ،عبد اهلل بن �سيد محمود
الحاجي؛ تحقيق حماه اهلل ولد ال�سالم  .الرباط:
معهد الدرا�سات الإفريقية.2003 ،
• الأدب:
 دي��وان محمد بن الطلبه اليعقوبي ال�شنقيطيالموريتاني 1272-1188 ،هـ 1856-1774 ،م،
�شرح وتحقيق محمد عبد اهلل بن ال�شبيه بن
اب��وه؛ مراجعة محمد �سالم بن محمد علي بن
عبد الودود؛ تقديم محمد بباه بن محمد نا�صر.
نواك�شوط.1999 ،
 فتح المهيمن العزيز فيما وردت فيه من ال�شعر�أماكن العقل والآبار والركيز� ،أحمد الح�سن بن
محمد حامد الح�سني الموريتاني .نواك�شوط:
دار ابن تا�شفين.2006 ,

 هداية ال�سعاة �إلى معرفة النحاة ،ت�أليف محمدالح�سن بن �أحمد الخديم؛ تقديم �أحمد جمال
ولد الح�سن؛ تحقيق و�إ�شراف محمد �سالم بن
محمد الح�سن .نواك�شوط.1994 ,
 .2ا�ستنتاجات:

ه��ذه بع�ض المخطوطات المحققة ف��ي بلدان
عربية متعددة ،ولعل ال ُمطالع لهذه المحاولة �سيقف
()4
على ال��دور الكبير لمعهد الدرا�سات الإفريقية
بالرباط (المغرب) في الن�شر �ضمن �سل�سلة ن�صو�ص
ووثائق .كما �سيلحظ هيمنة المجال الفقهي وعلوم
الدين عموما على بقية المجاالت المعرفية ،ثم
المجال التاريخي في المرتبة الثانية .و�سيلحظ
كذلك ال�ضمور الظاهر للعلوم العقلية التجريبية من
ح�ساب وفلك وتوقيت وطب ..وتبقى هذه ا�ستنتاجات
�أولية فح�سب ،ذلك �أن مخطوطات تنبكت مثال،
تتداخل فيها «معرفة م�سارات الكواكب ب ��أوزان
الآالت المو�سيقية ،و�أ�شعار فحول ال�شعراء بمقوالت
المتكلمين ،ووثائق التاريخ بنوازل الفقه )5(».وقد
لج�أ باحثون مغاربة وغيرهم �إلى تحقيق الن�صو�ص
الإفريقية المخطوطة ون�شرها ،ولعل رهانهم هو -ما
ي�س ّميه العروي« -تو�سيع مفهوم الوثيقة»( .)6و�صارت
ن�صو�ص مخطوطة فيما قبل ،متاحة للباحثين من
مخت ِلف التخ�ص�صات العلمية� ،إذ �إن «مهمة الدار�س
الأولى هي البحث عن الوثائق .مادام هناك تاريخ
()7
وم�ؤرخون فالبحث عن الوثائق ن�شاط متوا�صل».
ق�ضايا التحقيق من خالل «معراج ال�صعود»
و«�إخبار الأحبار»:

�س�أتطرق �إلى بع�ض ق�ضايا التحقيق في الكتابين
الآتيين ،وقد ي�س�أل �سائل :لماذا هذين بالذات؟
والحقّ يقال ،فلم اختر الكتابين ،و�إنما �أتى ذلك
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عفوا ،بحيث م ّثال لمجالي المعرفة المتداولين
بكثرة في المنطقة الإفريقية ،وهما الفقه والتاريخ.
�أما الكتابان فهما:
 م �ع��راج ال���ص�ع��ود :ه��و ك�ت��اب �أل �ف��ه �أح �م��د باباالتنبكتي (1036هـ) عن م�س�ألة اال�سترقاق ،وهو
في �أ�صله �أ�سئلة وردت �إليه من بع�ض علماء �سو�س
وتوات و�أجاب عنها� .صدر عن معهد الدرا�سات
الإفريقية بالرباط عام  ،2000بتحقيق وترجمة:
فاطمة الح ّراق وجون هانويك� ،سل�سلة ن�صو�ص
ووثائق ( .)7يقع الق�سم العربي في � 118ص،
والق�سم االنجليزي في ��� 65ص ،مع الفهار�س
والتقديم لكل منهما.
	�إخ�ب��ار الأح�ب��ار ب�أخبار الآب ��ار ،ت�أليف امحمدابن �أحمد ي��وره الديماني (1340ه��ـ)؛ ترجمة
بول مارتي؛ تحقيق �أحمد ولد الح�سن .معهد
الدرا�سات الإفريقية ،الرباط .1992 ,وهو كتاب
يع ّرف ببع�ض �آب��ار ب�لاد �شنقيط .يقع الق�سم
العربي في � 76ص ،والق�سم الفرن�سي في � 48ص
مع الفهار�س والتقديم.
 .Iق�ضايا نظرية:
ي�أتلف الكتابان في ق�ضايا نظرية ترتبط بالتحقيق،
و�أظن �أنه من الأهمية الوقوف عند بع�ضها:
 .1التحقيق والترجمة:
فعلي التحقيق والترجمة في عدد
لي�س ت�لازم ْ
من المخطوطات المحققة منعدما فيما �سبق ،ومن
ثم فلي�ست ه��ذه الظاهرة خ�صي�صة م�ستجدة مع
ن�ص مخطوط

كتابي المعراج والإخبار� ،إذ نجدها في مطبوعات
ْ
()8
الم�ست�شرقين  ،خ�صو�صا الذين ترجموا كثيرا
من الن�صو�ص العربية �إلى اللغات الحية كالفرن�سية
واالنجليزية والألمانية ،..حيث «نتحدث عن المحقق،
و�ضمنيا نتحدث من خالله عن المترجم .وذلك لأنهما
()9
معا يعمالن معا على ما ن�سميه بـ«�إيجاد الن�ص».
وم��ا ت��زال ه��ذه الظاهرة �سارية في من�شورات
م�ؤ�س�سات علمية ع��دي��دة ،مثل معهد الدرا�سات
()10
الإفريقية ،والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
()11
بالرباط ،والمجل�س الأعلى للأبحاث العلمية
بمدريد وغيرها.
�أما بالن�سبة لمعراج ال�صعود ،فقد ترجمه �إلى
الإنجليزية جون هانويك  ،John Hunwickفيما
تحقيق
ترجم بول مارتي �إخبار الأحبار �إلى الفرن�سية .ف�إن المخطوطات
العربية
محققي المعراج وا�ضحا ،ف�إنه
كان التن�سيق بين
ْ
الإفريقية
في الإخبار غائب ،لأن ترجمته تمت عام  ،1920قراءة في
«معراج
وهي بهذا �أ�سبق على تحقيقه عام  .1992بمعنى �أن
ال�صعود»
الن�ص ترجم �إلى الفرن�سية بعد ما ن�شره الم�ست�شرق
و»�إخبار
ريني با�سي  René Bassetفي كتابه «مهمة في
الأحبار»
ال�سنغال»  Mission au Sénégalال�صادر �سنة
 .1911ومن ثم ،فالترجمة هنا �أ�سبق على تحقيق
�أحمد ولد الح�سن ،ولي�س على ن�شرة با�سي .ف�أي
نا�شر �أو محقق ،ينقل في الغالب الن�ص المخطوط
�إلى الم�ستوى الطباعي ،قبل �أن ي�شرع في ترجمته؛
�إن��ه يقوم بعمل م��زدوج( )12يجمع بين التحقيق �أو
الن�شر والترجمة ،ويمكن �أن يغيب و�سيط التحقيق
�أو الن�شر �أحيانا:

ن�ص محقَّق �أو من�شور
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ن�ص مترجم
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	.2العمل الثنائي :هذه ظاهرة �أخرى في تحقيق
ال�ت��راث المخطوط ون�شره ،حيث ي�شترك في
ذلك محققان ،وهذه بع�ض الأمثلة:
•	�أ�شهى العلوم و�أطيب الخبر في �سيرة الحاج عمر
مو�سى ك�م��را]؛ تحقيق وتقديم خديم محمد
�سعيد امباكي و�أحمد ال�شكري .الرباط :معهد
الدرا�سات الإفريقية.2001 ,
• التذكرة الحمدونية ،محمد ب��ن الح�سن ابن
حمدون ،تحقيق� :إح�سان عبا�س وبكر عبا�س،
دار �صادر ،بيروت.1996 ،
• زه��ر الأك��م ف��ي الأم �ث��ال والحكم ،الح�سن بن
م�سعود اليو�سي ،تحقيق :محمد حجي ومحمد
الأخ�ضر ،من�شورات معهد الأبحاث والدرا�سات
للتعريب ،الرباط.1981 ،
• ال�سعادة الأبدية في التعريف بم�شاهير الح�ضرة
المراك�شية ،محمد اب��ن الموقت المراك�شي،
تحقيق :ح�سن جالب و�أحمد متفكر ،المطبعة
والوراقة الوطنية ،مراك�ش.2002 ،
• الم�ستدرك على �شعر �أب��ي العبا�س الجراوي،
تحقيق :الب�شير التهالي ور�شيد كناني ،دار
النجاح الجديدة ،الدار البي�ضاء.2005 ،
• فتح ال�شكور في معرفة �أعيان علماء التكرور،
محمد بن �أب��ي بكر ال�صديق البرتلي الوالتي؛
تحقيق محمد �إبراهيم الكتاني ومحمد حجي.
بيروت :دار الغرب الإ�سالمي.1981 ,
وك�لا العملين ،المعراج والإخ �ب��ار ،كانا ثمرة
مجهود ثنائي في التحقيق �إ�ضافة الى الترجمة.
وهو عمل مزدوج ُم ْ�ضن .وتتبين فاعلية هذا العمل
الثنائي ف��ي تكميل عمل المحقق ْين ومراجعته
و�ضبطه� ،إذ �إن الإنتاجات العلمية والفكرية الر�صينة
البد �أن تُفح�ص بعيون كثيرة ،و�إن اقت�صرت على
اثنتينَ ،ك ُث َر فيها الوهم وال�سقَط والتحريف .كما

�أن العمل الثنائي ي�س ّرع وتيرة اال�شتغال ،ف�ضال عن
تبادل المعارف .على عك�س العمل الفردي المبني
على مزاج المحقق ومدى �سعة وقته .تقول فاطمة
الح ّراق في هذا ال�صدد»:وفي مرحلة ثانية ،قمنا
بترجمة الن�سخة المحققة �إل��ى اللغة االنجليزية،
معرفين �أ�سفل ال�صفحات بالكتب والأعالم والدول
وال�شعوب والع�شائر التي ي�شير �إليها الم�ؤلف..
م�ستعينين في ذلك بمعرفة زميلنا و�صديقنا جون
هانويك ،الأكاديمية والميدانية ،وم�ستفيدين من
�شبكة ات�صاالته الوا�سعة وتجربته الطويلة في مجال
()14
الدرا�سات الإفريقية».
 .IIق�ضايا منهجية:
�سنقف هنا عند بع�ض الق�ضايا المرتبطة بمجال
التحقيق� ،أي «�إخراج ن�ص معين في �شكل اقرب �إلى
ال�صورة التي تركها م�ؤلفه اعتمادا على المقارنة
بين الن�سخ التي بقيت من الكتاب )15(».ومن ذلك:
 .1دوافع التحقيق:
ي�شير �أح��د الباحثين �إل��ى «�أن دواف��ع التحقيق
و�إع ��ادة التحقيق كثيرة كثرة المحققين والكتب
المحققة والتحقيقات ..ويالحظ �أن بع�ضها يرجع
�إلى التراث ،وبع�ضها يرجع �إلى الكتاب المحقق،
ومنها ما يتعلق بالمحقق� ،إل ��خ )15(».وتتفق دوافع
محققي ال �م �ع��راج والإخ� �ب ��ار ف��ي �أه�م�ي��ة تحقيق
الكتابين ،حيث يقول ول��د الح�سن»:يبقى الكتاب
وثيقة لغوية وتاريخية وجغرافية ن��ادرة ،نرجو �أن
يكون ن�شرها �إ�سهاما في التعريف بتراث مظلوم،
و�أداة نافعة للباحثين )16(».كما ترى فاطمة الح ّراق
«�أن الأهمية البالغة لمعراج ال�صعود و�أجوبة �أحمد
بابا الأخرى حول اال�سترقاق ،تكمن في كونها ت�ش ّكل
ن�صا م� ِّؤ�س�سا في الفقه المالكي،
في نف�س الوقت ّ
وم�صدرا �أ�سا�سيا من م�صادر تاريخ بالد ال�سودان
في الع�صر الحديث .فبالإ�ضافة �إلى ت�أكيده على
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ال�ضوابط ال�شرعية التي تحكم اال�سترقاق عند
المالكية في الغرب الإ��س�لام��ي ،يقدم لنا �أحمد
بابا في هذه الأجوبة «معلومات مف�صلة عن بالد
()17
ال�سودان وتاريخ انت�شار الإ�سالم بها».
بمعنى� ،أن دواف��ع التحقيق هنا ال تنف�صل عن
ت�سويغ عمل التحقيق و�إث�ب��ات فاعليته ،خ�صو�صا
عندما يتحدث المحققون عن ن�صو�ص افريقية ظ َّل
االزورار عنها مدة في حقل العلوم الإن�سانية ،ومن
ثم فالدافع الأ�صل – كما ا�ستح�ضره ولد الح�سن-
هو «التعريف بتراث مظلوم» ،بتعبيره.
 .2العنوان:
ورد العنوان في غ�لاف الكتاب هكذا «معراج
ال�صعود� ،أجوبة �أحمد بابا حول اال�سترقاق» .ويتبين
الباحث فيه �شقين:
 تقليدي� :أتى على �شاكلة العناوين القديمة ،لكنهغير وا�ضح ومخت�صر بهذه ال�صيغة.
 حديث :يظهر �أن��ه من و�ضع المحققين بدليلت�ضمنه ال�سم الم�ؤلف ولقبه.
وقد الحظت �أن التقديم لم يهتم بتحليل العنوان
وال الإ�شارة �إلى دالالته اللغوية المبا�شرة ،حتى ظننت
�أن �صيغة العنوان هي كما ُذكر .لكن المحققين �أثبتا
في طالعة الن�ص المحقق العنوان الكامل الم�سجوع
«معراج ال�صعود� ،إلى نيل حكم ُم َج َّلب ال�سود� ،أو
()18
الك�شف والبيان ،لأ�صناف مجلوب ال�سودان».
فلماذا ّ
اطراح هذا العنوان من غالف الكتاب؟
بب�ساطة ،لأنهما �أدرج��ا في الكتاب ن�صو�صا
�أخرى ت�أتلف مع المعراج (�ص )70-51 .في مو�ضوع
اال�سترقاق وهي:
 ا�ستفتاء �سعيد بن �إبراهيم الج ّراري.48-43 :	�أجوبة(� )19أحمد بابا حول اال�سترقاق عن �أ�سئلةيو�سف بن �إبراهيم الإِ ِ
ي�سي].91-79 :
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وك��ان الأف�ضل لو �أثبتا عنوان المعراج كامال،
وذك���را عقبه الأج��وب��ة الأخ� ��رى ،م�ث�لا« :م�ع��راج
ال�صعود الى نيل حكم ُم َج َّلب ال�سود ،ومعه �أجوبة
في اال�سترقاق ،لأحمد بابا»� ،أو �أثبتا فقط ال�شق
الثاني «�أج��وب��ة �أحمد بابا ح��ول اال�سترقاق» ،لأن
معراج ال�صعود هو عبارة عن �أجوبة في اال�سترقاق
�أي�ضا� ،أو �أ�ضافا �أداة العطف «ال ��واو» بين �شقي
العنوان هكذا «معراج ال�صعود و�أجوبة �أحمد بابا
حول اال�سترقاق» .ذلك �أن الخيط الجامع بين جميع
الن�صو�ص هو اال�سترقاق ،لكن المعراج هو الأكبر
حجما .كما توجد م�س�ألة اختالف رواي��ة العنوان
التي تن ّكب المحققون ذكرها ،ففي ن�سخة «�أ» وردت
()21
كلمة «معارج»( )20بدل «معراج» ،وفي ن�سخة «ج»
وردت كلمة «مجلوب» ب��دل «مجلب» .وق��د ترجم
تحقيق
المخطوطات
العنوان الكامل باالنجليزية �إلى:
The ladder of ascent towards grasping the
law concerning transported black africans.

ولعل ترجمته �إل��ى العربية تكون هكذا�ُ :س َّلم
ال�صعود نحو ا�ستيعاب ال�ق��ان��ون المتع ّلق بنقل
الأفارقة ال�سود.
بمعنى �أن المترجم �أ�ضفى عليه طابعا ع�صريا
لكي يفهمه غير العربي ،ونفهم �أي�ضا �أن رغبة
�أحمد بابا هي ا�ستيعاب م�ضمون فتواه التي ت�ستلزم
ال�صعود �إليها ،مع ما ُيعلم في لفظ «المعراج» من
ا�ستدعاء لمعجزة الإ�سراء والمعراج� .أما فيما يتعلق
بكتاب الإخبار ،فلم يقف محققه عند تحليل عنوانه
الطافح بالجنا�س وال�سجع�« :إخبار الأحبار ب�أخبار
الآب��ار»( ،)22وترجم �إلى الفرن�سية م�سجوعا �أي�ضا:
Renseignements des lettrés sur l’histoire
des puits

كما ُيلحظ غياب عناوين فرعية في المتن� ،إذ
الكتاب متخ�ص�ص بت�أريخ الآبار كل على حدة ،ولو

العربية
الإفريقية
قراءة في
«معراج
ال�صعود»
و»�إخبار
الأحبار»
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عمد المحقق �إلى و�ضع عنوان كل بئر بين معقوفين
ي�سر على
هكذا مثال :بئر �إي َكيدي] .بئر أ�نْتا ُّف ْك ْت] َل َّ
القارئ التما�س مظانه.
 .3منهج التحقيق:
تطرق المحققون �إل��ى و�صف الن�سخ المعتمدة
وبيان طريقة العمل ،مع الإ�شارة �إلى فوائت الأعمال
ال�سابقة ونواق�صها .وقد ذكر محقق الإخبار في هذا
الباب الن�سخ التي اعتمدها في التحقيق وهي ثالث
(ن�شرة با�سي ،ومخطوطة الألفعي ،ون�شرة ِّبدنَّا)،
وو�صفها وب ّين بع�ض َهنا ِتها .ثم ذكر ا�ستدراكاته
عليها المتمثلة في «�إخراج ن�سخة �صحيحة وا�ضحة
م��ن ن�ص ال �ك �ت��اب»( ،)23ع��ن طريق �ضبط �أ�سماء
الأعالم الأمازيغية ح�س َبما تُنطق به ،وتحديد مواقع
الأماكن المذكورة في الكتاب ،والتعريف بالأعالم
المذكورين فيه .وتب ّين الجهد الكبير في ذلك ،بحيث
تتجلى لل ُمطالع �أهمية انتماء المحقق �إلى المجال
الجغرافي للم�ؤلف� ،إذا تعلق الأمر بمثل كتاب «�إخبار
الأحبار» ،الحابل بالم�صطلحات والأعالم الفردية
والجغرافية والجماعية المحلية ،وهو ما ي�ستع�صي
�إدراكه على الوافد .ولعل المحقق  -رغم جهوده-

يق ّر ب�أن «هذه المحاولة في تحقيق الكتاب لي�ست
�إال اجتهادا �صادرا عن غير متخ�ص�ص وال متمر�س،
فغاية مطمحها و�ضع الن�ص بين �أيدي الباحثين،
()24
وا�ستثارة هممهم الغنائه وتو�ضيحه».
وم��ن ث��م ،فلم يكن تحقيق الإخ�ب��ار �صعبا في
متنه ،حيث �س ّهلت الن�شرات ال�سابقة على المحقِّق
عمله� ،إال �أن ال�صعوبة تكمن في ال�ضبط والتخريج
والترجمة.
ويعد تحقيق المعراج مختلفا عن �سابقه ،حيث
ت �ع��ددت الن�صو�ص المحققة ،وت �ع��ددت ن�سخها
المخطوطة والمن�شورة ،يقول المحققان»:اهتممنا
في مرحلة �أولى ب�إخراج ن�سخة تامة و�صحيحة لهذه
الن�صو�ص ،وذلك بمقابلة الن�سخ التي اخترنا االعتماد
عليها فيما بينها ،م�سجلين �أ�سفل ال�صفحات الفروق
بين الن�سخ ،بعد تخريج الآيات القر�آنية والأحاديث؛
رجعنا �إلى بع�ض الم�صادر التي نقل عنها المفتي �أو
الم�ستفتي ق�صد الت�أكد �أو الت�صحيح ،)25(».وي�ضيف
المحققان �أم��ورا تتعلق بالر�سم والترقيم وتنظيم
المتن .ومادام المحققان ب�إزاء ثالثة ن�صو�ص ،فقد
تجمعت لديهم ن�سخ كثيرة وهي:

العنوان

ا�ستفتاء
الجراري

معراج ال�صعود

�أجوبة احمد بابا عن �أ�سئلة
الإي�سي

المجموع

عدد الن�سخ

2

18

3

23

طرحت هذه الكثرة م�شكلة للمحققين خا�صة
بالن�سبة للمعراج ( 18ن�سخة) ،ما العمل في هذه
الحال؟
يقول �صالح الدين
المنجد»:عند كثرة الن�سخ
ّ
نالحظ �أحيانا �أن ثالث ن�سخ� ،أو �أكثر �أو �أقل ،تت�شابه
ت�شابها كبيرا في �أخطائها �أو هوام�شها �أو نق�صها �أو
زيادتها ،وتكون نقلت عن �أ�صل واحد .في مثل هذه

الحالة تجعل الن�سخ المت�شابهة فئات ،ويرمز �إلى كل
فئة بحرف( :الفئة �أ ،الفئة ب ،الفئة ج) ،ويتخذ من
كل فئة ن�سخة واح��دة تمثلها عند �إثبات اختالفات
الن�سخ )26( ».وقد عمد المحققان �إلى تفريع الن�سخ
�إلى خم�س مجموعات ت�شترك في �سمات معينة  -وهو
المنجد -بحيث ا�ستخل�صا في خاتمة المطاف
مذهب ّ
�شجرة الن َُّ�سخ( )27التي �صغناها على ال�شكل الآتي:
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خدمة الن�ص ع��ن طريق ترتيب الن�سخ واختيار
الأف�ضل منها ،ثم المقابلة بينها ،لت�صحيح الن�ص.
وجاء المتن منظما وم�صححا �إلى حد كبير ،ون�سوق
هنا بع�ض الملحوظات على ذلك:

�شجرة ن َُ�سخ «معراج ال�صعود»
يقول المحققان« :انطالقا م��ن ه��ذا التفريع
يتبين �أننا �أمام �شجرة ذات فرعين .فهناك الفرع
المنحدر من المجموعة الأول��ى وهو اقرب الن�سخ
�إلى الن�سخة الأم ( )...ومن هذا الفرع انحدرت
المجموعات الثانية والثالثة والرابعة ( )...و]
المجموعة الخام�سة )28(».وقد اختار المحققان من
كل ما �سلف �أربع ن�سخ لتحقيق المخطوط.
 .IIIق�ضايا �إجرائية:
تتعلق بعمل المحققين ف��ي م�ت��ن الن�صو�ص
المحققة ،من مقابلة وتخريج وتوثيق وتنظيم..
�إذ جرت العادة �أن يق�سم المحقق الن�ص �إلى متن
وهام�ش (�أو هام�شين)( .)29وتعددت المتون في
المعراج ،بحيث ا�شتغل المحققان بن�صو�ص عدة
ت�أتلف في مو�ضوعها كما �سبق ذك��ره .وقد حاوال
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 ال�م�ق��اب�ل��ة :حر�ص المحققان عليها كثيرا،وهذا هو �أ�سا�س تحقيق �أي مخطوط� ،إذ هو
ل ّبه و� ّأ�سه ،وما بقي يدخل في ِعدا ِد مك ّمالت
التحقيق .وال تخلو �صفحة م��ن مقابلة بين
الن�سخ واثبات الفروق في الهام�ش ،عن طريق
ترميز كل ن�سخة .وقد انت�شر بين المحققين
�أن قيمة التحقيق تتج ّلى في �إثقال الهوام�ش
والتزيد فيها ،في حين �أن تلك القيمة تقترن
بمدى �إخ��راج ن�ص �صحيح مقابل على ن�سخ
تحقيق
�أخ��رى� .أما في الإخبار ،فقد �أهمل المحقق المخطوطات
العربية
جانب المقابلة بين الن�سخ الموجودة ،وكان
عر�ضها من باب تح�صيل الحا�صل ،ولم تكن الإفريقية
قراءة في
م�ستفادا ل��ه ف��ي خ��دم��ة ال �ن ����ص( ،)30بحيث
«معراج
ُي�ط��رح ال���س��ؤال :م��ا دور ن�سخة الأل�ف�ع��ي في
ال�صعود»
و»�إخبار
التحقيق �إذا اعتمد ب�صفة �شبه كلية على
الأحبار»
ن�شرة با�سي؟
 التخريج :لم يهتم المحققان بتخريج( )31الأبياتالقليلة الواردة في الن�ص وال تحديد بحورها ،رغم
�شهرة بع�ضها .و ُيلحظ اهتمام بتخريج الأحاديث
وال�سنن وغيرها ،ب�إيراد
من ّ
ال�صحاح والم�ساند ّ
الن�ص الكامل للحديث في الهام�ش ،وتحديد
درجته .وهذا �ضروري لأن الن�صو�ص المحققة
فقهية عموما ،ونوازلية خ�صو�صا .وفي الإخبار،
ا�ستطاع محقِّقه �أن ُيغنيه بعدد من التخريجات
للأبيات مع تحديد بحورها ،وتحديد موا�ضع
الأعالم الب�شرية والجغرافية والجماعية بدقة،
انطالقا من انتمائه �إلى المنطقة ،خ�صو�صا �أن

غالب الآب��ار المع ّرف بها في الكتاب �أمازيغية
�صنهاجية.

درا�سة الن�صو�ص

 الترقيم :حيث يلحظ النق�ص في �إثبات عالماتالترقيم في بع�ض الموا�ضع ،علما �أن م�ؤلفي
ع�صر �أحمد بابا يتو�سلون ب�أ�سلوب ال�سجع ،يقول
�أحدهم�« :إلى الفقهاء الأجلة الأعيان وم�صابيح
�إق�ل�ي��م ال �� �س��ودان م�م��ن ل��ه التب�صرة وال�ب�ي��ان
وخ�صو�صا الفقيه المجيد الحافظ المفيد �أبا
العبا�س �سيدي �أحمد ب��اب� ،أبقاه اهلل للدين،
وعمدة للم�ستفيدين )32(».ولو وظف المحققان
ع�لام��ات ال �ت��رق �ي��م ،لتب ّينت م��واط��ن ال��وق��ف
هكذا�«:إلى الفقهاء الأج ّلة الأعيان ،وم�صابيح
�إقليم ال���س��ودان ،م ّمن ل��ه ال ّتب�صرة والبيان،
وخ�صو�صا الفقيه المجيد ،الحافظ المفيد� ،أبا
العبا�س �سيدي �أحمد ب��اب� ،أبقاه اهلل لل ّدين،
وعمدة للم�ستفيدين».
ُ
وحا�صل ال �ق��ول ،تتجلى ق��وة تحقيق المعراج
ف��ي ال�م�ق��اب�ل��ة ،ف��ي ح�ي��ن يتميز تحقيق الإخ �ب��ار
بالتخريجات الم�ساعدة في فهم الن�ص .وربما
توجه محققي المعراج غربي
ال�سبب في ذلك� ،أن ّ
في ن�شر الن�صو�ص المخطوطة ،وي�ستلهم من منهج
ن�شرات الم�ست�شرقين التي تركز على تخريج ن�سخة
م�صححة ق��در الإم �ك��ان ،ف��ي حين اه�ت��م محقق
الإخبار بخدمة الن�ص في الهام�ش ،ب�سبب طبيعة
ه��ذا الن�ص اللغوية الل�سانية ،والح�ضور الجلي
لتخ�ص�ص المحقق الأدبي ال�شعري في ذلك.
 .IVق�ضايا لغوية:

و�أن ي�ضبطها ،و�أن ي�ف��رزه��ا ،قبل �أن يقدم
على تحقيقها )33(».وف��ي الكتابين م�ستويات
لغوية م�ت�ع��ددة ،عربية وغير عربية ،يتجاور
فيها الف�صيح والعامي ،والعربي والأعجمي،
وه��ي العربية الف�صيحة ،والعربية العامية،
والأمازيغية ،واللغات الإف��ري�ق�ي��ة( .)34و�أكتفي
هنا بنماذج من العربية العامية التي تبدو في
المعراج في عبارات منها:
 وكذلك هذا العرب ال�سيويين�( .ص .)81 وما في علمكم مما لم ن�سمعوه�( ..ص )80 فما وجدناه ن�شتروه� ( ..ص )89 لأننا ال نروا من يعترف�( ..ص .)88 -لم ن�سمعوا بهم�( ..ص .)80

وقد �أثبتها محققا المعراج كما هي ،من دون
الت�صرف فيها بالت�صحيح �أو الإ�شارة �إلى ذلك في
التقديم �أو في الهام�ش ،والملحظ �أن �شيوع العامية
في لغة ال�سائلين الم�ستفتين ولي�س في لغة الفقيه
�أحمد بابا ،وهي �إ�شكالية بالن�سبة للمحقق ،فكيف
�سيتعامل معها؟ ف�إذا �صححها اتُّهم بالت�صرف في
الن�ص المخطوط ومخالفة قاعدة «كالم الم�ؤلف
ُح ُب ٌ�س عليه» ،و�إذا تركها كما ه��ي ،اتُّهم بتجويز
اللحن والتغافل ع�ن��ه .ون�ج��د ه��ذه ال�ظ��اه��رة في
المخطوطات المغربية والموري�سكية( )35بم�ستويات
ال�س َلمي
لغوية كثيرة �صنفها د .جعفر ابن الحاج ُّ
�إلى :العربية العلمية والأدبية ،والعربية المخزنية،
والعربية ال�صوفية ،والعربية العدلية ،والعربية
 .1الم�ستوى اللغوي :يقول د .جعفر ابن الحاج التجارية ،و «�إن عدم االنتباه �إلى خ�صو�صيات هذه
ال�سلمي« :الن�صو�ص هي م�ستويات ومقامات اللغة �أو فقدان معاجم الدرا�سات المخت�صة فيها،
()36
ودرج��ات لغوية ،يجب على المحقق �أن يعيها ،يجعل الباحث يرتبك عند قراءتها».
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جلي في الكتابين،
 .2ال�شكل وال�ضبط :له ح�ضور ٌّ
ذل��ك �أنهما ي��وردان ع��ددا كبيرا من الكلمات
والم�صطلحات و�أ�سماء الأع�لام المحلية التي
تنتمي �إل��ى اللغات الأمازيغية( )37والإفريقية،
ل��ذل��ك ك��ان ال�ل�ج��وء �إل��ى �شكل الكلمات �أم��را
�ضروريا جدا .وهذا ما فطن له المحققون� ،إذ
يرى �أهل االخت�صا�ص �أنه «ينبغي �ضبط اللفظ
ال ُم�شْ ِكلِ � ،أو الغام�ض� ،أو الم�شتبه� ،أو الذي ُغ ِل َط
�أو ُي ْغ َل ُط فيه ،فينبغي �ضبطه و�إظ�ه��اره �سليما
قويا جلياُ ،يقر�أ على وجهه ال�صحيح دون تردد
�أو توقف )38(».ومن بين الكلمات الم�شكولة في
المعراج( )39مثال�ُ :س ْنغَيُ ،ه ْن ُبرَ ،د َع َن ْن َكاُ ،د ْم،
�أ ْر ِمنَةِ ،ك َر ْيُ ،ك ُرُ ،ي ْر َباَ ،د ُك ْن َباُ ،ك ْت ُك ِليَ ،ك ْن َب ِ�ش،
َك َن ْوُ ،ج ْل ُفَ ،ب ْن َب َر ،فُوفَنا�َ ،س ْن َك َرى ...ومنها في
يت� ،أَغْ ن َْج ُب ْر ْت،
الإخبار( )40مثال :ا ْن َب ْن َبه� ،أَ َك َد ْر ِن ْ
غَ ��� ْ�س � َر ْم ،ا ْن�� َو ْع�� َم�� ْر ْتْ � ،آم � ِل �ي� ْ�ل� ،إي ْم ِ�ش ْك ِ�ش ِل ْن،
انْواك ُْ�ش ُ
وطَ ،ت ْم َغ ْر ْت..
 .3ال ّر�سم :من المعلوم �أن الر�سم القديم المتعامل
ب��ه ف��ي ع�صر ال�م�خ�ط��وط��ات ي�خ��ال��ف نظيره
الحديث في مظاهر كثيرة ،وينق�سم المحققون
في طريقة التعامل معه �إلى فريقين:
 .1ف��ري��ق ي��دع��و �إل ��ى م��واف�ق��ة ال��ر��س��م القديم
بالحديث ،والت�صرف في كل ما يخالفه.
 .2فريق �آخ��ر ي��رى ��ض��رورة االحتفاظ ببع�ض
الخ�صائ�ص ،وممن يمثله المحقق �صالح
ال��دي��ن المنجد حيث ي�ق��ول�« :أم��ا الأل�ف��اظ
المنزوعة �ألفها فالأف�ضل في ر�أي��ي �إثبات
الأل��ف فيها ،مثال :الكن بدل لكن ،وه��ا�ؤالء
بدال من ه�ؤالء ،وهاذا بدال من هذا ..والبد
من الإ��ش��ارة �إل��ى �أن المغرب العربي ُيثبت
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ف��ي الكتابة ه��ذه الأل ��ف ف��ي ه��ذه الأل�ف��اظ
()41
كلها».
يقول محققا المعراج»:وهكذا اعتمدنا قواعد
الر�سم المعمول بها اليوم في اللغة العربية ،مثل حذق
()42
الألف من «ذلك» و «لكن» ،وكتابة انتهى بدل «هـ»».
وهكذا ،فقد اعتمد المحققون نهج الفريق الأول،
وت�صرفوا( )43في الر�سم ،و�أب��داله بنظيره المتداول
اليوم ،عو�ض الر�سم الذي كتب به المخطوط ،وهو
ر�سم الخط المغربي ،ال��ذي و�صل «�إل��ى كل مراكز
�إفريقيا جنوب ال�صحراء ،وعمل الم�سلمون هناك
على تدوين مخطوطاتهم بهذا الخط ،بل دونوا لغاتهم
المحلية بالحرف العربي �أي�ضا ،حيث كتبوا به لغة
()44
البورنو والفوالني والهاو�سا والولوف وال�سنغاي».
تحقيق
ومن خ�صائ�صه في نقط الحروف ما يختلف عن المخطوطات
العربية
 . ==ϑق=ϕ
الخط الم�شرقي )( ف
).
= (.
الإفريقية
وما ي�ستوقف الباحث �أن المحققين �شكلوا بع�ض
الكلمات كما �سلف من دون الت�صرف في ر�سمها،
وكان الأجدر بهم �إثبات الم ّد فيها لت�سهل قراءتها
في ا�ستغناء عن ال�شكل �أحيانا ،وللتوافق مع كتابتها
في الر�سم المعا�صر ،مثالُ :ب ْر ُن = بورنو�ُ .س ْنغ َْي =
�سونغاي�ِ .سي�سا ُغ = �سي�ساغوُ .ك َنتِّي = كوناتي .جِ ِّن
= جنيَ .ب ْن َب َر = بانباراُ .ف ّالن = فوالني .باب =
بابا..
و(لم) ال �إيراد مقابل لها في الهام�ش بالر�سم
الالتيني( ،)45خ�صو�صا �أنه توجد الترجمة مرفقة
بالن�ص العربي .ولعل المترجم هانويك قد َو ِه َم في
كتابة ا�سم العلم «الجراري» حين كتبه «،»Al-Jirari
الج ّراري -ولي�س الجِ راري -ن�سبة �إلى �أوالد
والأ�صح َ
َج � ّرار� ،أو �آي��ت َج � ّرار� ،إح��دى القبائل العربية في
نواحي مدينة تزنيت في �سو�س بجنوب المغرب.

قراءة في
«معراج
ال�صعود»
و»�إخبار
الأحبار»

من خالل ما �سلف ،تتبين الجهود الم�ضنية التي
بذلها محققو التراث الإفريقي المخطوط في �سبيل
�إخراجه ون�شره بين الباحثين ،خ�صو�صا �أنه يت�سم
ب�ضخامته وتعدد مجاالته المعرفية من جهة ،وتعدد
م�ستوياته اللغوية وخ�صو�صياته الل�سانية .من هنا
مو�سع لتحقيق هذه
وجب التفكير في �صياغة م�شروع ّ
المخطوطات ون�شرها ،وتخ�صي�ص جائزة لأف�ضل
تحقيق في هذا الباب �إل��خ ،والباحثون يعلمون �أن
االهتمام بهذا ال�ت��راث ق��د ب��د�أ ع��ن طريق جهود
بع�ض الم�ؤ�س�سات في جمعه وفهر�سته وتحقيقه

وال�ت�ع��ري��ف ب��ه ،م�ث��ل معهد �أح �م��د ب��اب��ا ،ومكتبة
ال��ون� َك��ري( )46للمخطوطات والتوثيق ،ومكتبة م ّما
حيدرة( )47للمخطوطات والوثائق بتنكبتو ،وم�ؤ�س�سة
الفرقان للتراث الإ�سالمي بلندن ،ومعهد الدرا�سات
الإفريقية بالرباط ،والمعهد الثقافي الإفريقي
العربي بالقاهرة ..وغيرها .ورغم الجهود المبذولة،
فالبد من ّ
اطرادها واغتنائها لإنقاذ هذا التراث
وحفظه رقميا ،وتوفيره على �شبكة الأنترنت في
�صورته المخطوطة والمطبوعة في موقع �إلكتروني
متخ�ص�ص بذلك.

٭٭٭

الهوام�ش
درا�سة الن�صو�ص

 .1ينظر عنها الفهار�س التي ن�شرتها م�ؤ�س�سة الفرقان للتراث
الإ�سالمي بلندن وه��ي :فهر�س مخطوطات دار الوثائق
القومية النيجيرية بكادونا .1995 ،وفهر�س مخطوطات
مركز �أحمد بابا للتوثيق والبحوث التاريخية بتنبكتو،
مالي .1996 ،وفهر�س مخطوطات مكتبة مورمباي �سي�سي
ومكتبة الحاج مالك �سه ومكتبة ال�شيخ �إبراهيم نيا�س
في ال�سنغال .1997 ،وفهر�س مخطوطات مكتبة جامعة
�إبادان ،نيجيريا .2001 ،وفهر�س المخطوطات الإ�سالمية
الموجودة معهد الأبحاث في العلوم الإن�سانية– النيجر،
 .2004وفهر�س مخطوطات نعمة ووالتة .2003 ،وفهر�س
مخطوطات مكتبـة مـ َّما َح ْي َدرة للمخطوطات والوثائق -
مالي.2003 ،
 .2نق�صد بالمخطوط العربي الإفريقي ،كل كتاب مخطوط
مكتوب بالحرف العربي� ،صادر عن م�ؤلف ينتمي �إلى
مجال �إفريقيا جنوب ال�صحراء (= �إفريقيا الغربية =
بالد ال�سودان =ال�سودان الغربي= بالد التكرور) التي
تمتد حدوده من المحيط الأطل�سي غربا �إلى بحيرة ت�شاد
�شرقا ،فيما تنت�صب الحدود العمودية بين ال�ضفة الجنوبية
لل�صحراء الكبرى ومقدمة نطاق الغابات اال�ستوائية.
وت�شمل اليوم :ال�سنغال ومالي ونيجيريا والنيجر وت�شاد
وموريتانيا.
 .3ا�ستفدنا هنا �إلى جانب بع�ض الدرا�سات و�أعمال الندوات،

من كتيب توثيقي لمن�شورات معهد الدرا�سات الإفريقية
بالرباط ،2005 ،وقاعدة البيانات الخا�صة بم�ؤ�س�سة عبد
العزيز �آل �سعود بالدار البي�ضاء على موقعها:
http://www.fondation.org.ma

.4
.5

.6
.7
.8

.9

ينظر التعريف به في معلمة المغرب.7206/21 :
تنبكت :قرابة �ألف �سنة من المكتبات ،محمد المغراوي،
�ضمن م�سالك المعرفة ،12 :من�شورات معهد الدرا�سات
الإفريقية الرباط.2006 ،
مجمل تاريخ المغرب ،15/1 :بيروت.1996 ،
نف�سه.21/1 :
ينظر «�أ��ص��ول نقد الن�صو�ص ون�شر الكتاب» ،جوتهلف
برج�شترا�سر ،القاهرة ،1995 ،و»اال�ست�شراق والدرا�سات
الإ��س�لام�ي��ة» ،علي �إب��راه�ي��م النملة ،ال��ري��ا���ض،1998 ،
و»مو�سوعة الم�ست�شرقين» ،عبد الرحمن ب��دوي ،بيروت،
.1993
ينظر مقال «�إيجاد الن�ص :التحقيق والترجمة» ،د� .سعيد
يقطين على الموقع:
http://www.balagh.com/mosoa/hadith/rs0vkrpy.htm

 .10من من�شوراته في هذا الباب كتاب «�أخبار �سيدي �إبراهيم
الما�سي» ،عن تاريخ �سو�س قي القرن التا�سع ع�شر ،الن�ص
الأمازيغي مع ترجمات �إلى العربية والفرن�سية واالنجليزية،
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اعتنى بن�شره عمر �أفا ،الرباط.2004 ،
 .11من من�شوراته في هذا الباب رحلة «نا�صر الدين على القوم
الكافرين»� ،أحمد بن قا�سم الحجري؛ تحقيق وتقديم
وترجمة [�إلى الإنجليزية] �شورد فان كوننكزفلد ،قا�سم
ال�سامرائي ،خيرارد فيخرز .مدريد :المجل�س الأعلى
للأبحاث العلمية .1997 ,وهي ن�شرة مليئة بالأخطاء،
و�أف�ضل منها ن�شرة محمد رزوق ،الدار البي�ضاء (،)1987
وب �ي��روت ( .)2004ينظر «رح �ل��ة �أف��وق��اي الأن��دل���س��ي
وتحقيقاتها :نقد وا�ستدراك»� ،أحمد ال�سعيدي� ،ص،85 .
مجلة �سيميائيات ،ع .2010 ،4-3
 .12مثال ترجمة الكولونيل جو�ستنار لكتاب الفوائد الجمة في
ا�سناد علوم الأمة للتمنارتي (1060هـ):
Al Fawaid Al Jamma bi Isnad ‘Oulomi al Oumma,
texte arabe du XVII siècle, traduit par le colonel
Justinard, publications de la section historique
du Maroc, documents d’histoire de géographie
marocaines, 1953.

 .13تقديم معراج ال�صعود.25 :
 .14معجم م�صطلحات المخطوط العربي� ،أحمد �شوقي بنبين
وم�صطفى طوبي��� ،ص ،74من�شورات الخزانة الح�سنية،
الرباط.2005 ،
 .15من ق�ضايا تحقيق ال�ت��راث ،م�صطفى اليعقوبي ،مجلة
التاريخ العربي� ،ص ،262 .عدد  ،13يناير .2000
 .16تقديم �إخبار الأحبار.13 :
 .17تقديم معراج ال�صعود.13 :
 .18معراج ال�صعود.94 :
 .19ذكر المحققان �أن �أحد الباحثين �أدرج هذه الأجوبة �ضمن
معراج ال�صعود وترجمها دون التنبه �إل��ى ذل��ك .تقديم
المعراج.33 :
 .20معراج ال�صعود ,70 :هام�ش ،174 :وينظر �أي�ضا �ص.73 .
 .21انظر اللوحة  :5ن�سخة «ج» معراج ال�صعود.75 :
�	.22أحبار ج َحبر :الرجل ال�صالح �أو العالم .ل�سان العرب:
حبر .وي�شبه عنوان كتاب �آخ��ر هو «من�سوخ الأحبار في
من�سوخ الأخبار» ،لأبي �إ�سحاق الجعبري؛ درا�سة وتحقيق
ح�سن محمد مقبولي الأهدل .بيروت.1988 ،
 .23تقديم �إخبار الأحبار.14 :
 .24تقديم �إخبار الأحبار.14 :
 .25تقديم المعراج.25 :
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 .26قواعد تحقيق المخطوطات ،14 :بيروت.1987 ،
 .27ه��ي «تمثيل بياني على �شكل �شجرة ن�سبية للعالقات
الموجودة بين مختلف ن�سخ ن�ص معين .معجم م�صطلحات
المخطوط العربي .208 :وينظر نماذج من �شجرة الن�سخ
في �أ�صول نقد الن�صو�ص.33 .30 .20 :
 .28تقديم المعراج.29 :
 .29يخ�ص�ص الأول للمقابلة بين الن�سخ ،والثاني للتخريج
والتوثيق والتعريف بالأعالم وغير ذلك.
 .30يقول المحقق»:ولم نجد بين الن�سخ اختالفا يذكر ».بمعنى
�أنه قابل بين الن�سخ ،لكنه لم يثبت الفروق التي البد �أن
تكون ولو كانت طفيفة.
 .31تنظر ال�صفحات.64 .52 :
 .32ا�ستفتاء ال �ج��راري .43 :وتنظر �أمثلة كثيرة في باقي
ال�صفحات.
 .33الم�ستويات اللغوية العربية وعالقاتها بتحقيق الن�ص
التراثي المغربي� ،46 :ضمن «تحقيق الن�صو�ص التراثية،
الت�صور والواقع» ،من�شورات كلية الآداب بالرباط.2006 ،
34. voir: Moulaye Hassane, les manuscrits Ajami du
département des manuscrits arabes et Ajami de
l’institut de recherches en sciences humaines de
l’université de Niamey, Niger, in: chemins du
savoir: 85, institut des études africaines, Rabat,
2006.

 .35ينظر ف��ي ه��ذا ال�صدد رحلة «نا�صر ال��دي��ن على القوم
الكافرين» ،لأحمد بن قا�سم الحجري ،تحقيق� :أحمد رزوق،
ط  ،1الدار البي�ضاء ،1987 ،ط  ،2بيروت.2004 ،
 .36الم�ستويات اللغوية العربية وعالقاتها بتحقيق الن�ص
التراثي المغربي.48 :
 .37بع�ض الكلمات الأمازيغية توجد بنف�س معانيها في الأمازيغية
بالمغرب ،خ�صو�صا الأمازيغية ال�سو�سية (تا�شلحيت) التي
يتقنها كاتب هذه ال�سطور مثل� :أُ ْم ِل ْيل (الأبي�ض)َ ،ت ْم َغ ْر ْت
و�ض (الخ�شب)،
(ال �م��ر�أة) ،تَافُوك ْْت (ال�شم�س)� ،أَكْ�شُّ ْ
ين (النمل) ..ينظر المجموع الالئق على م�شكل
ت ْ
ُو�ض ِف ْ
الوثائق ،عمر بن عبيد اهلل النفي�سي ،تحقيق :عمر �أفا،
من�شورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ،الرباط،
.2008
 .38ت�صحيح الكتب و�صنع الفهار�س المعجمة� ،أحمد �شاكر:
 ،102بعناية :عبد الفتاح �أبي غدة ،بيروت.1993 ،

تحقيق
المخطوطات
العربية
الإفريقية
قراءة في
«معراج
ال�صعود»
و»�إخبار
الأحبار»

 .39معراج ال�صعود.96 :
� .40إخبار الأحبار.74 :
 .41قواعد تحقيق المخطوطات.20 :
 .42تقديم المعراج.25 :
 .43تنظر �صور المخطوطات الملحقة بالتحقيق في كتابي
ال �م �ع��راج والإخ� �ب ��ار ل �ل��وق��وف ع�ل��ى خ�صائ�ص الر�سم
المغربي.

 .44الخط المغربي ،تاريخ وواق��ع و�آف ��اق ،عمر �أف��ا ومحمد
المغراوي� ،ص  ،67من�شورات وزارة الأوقاف الرباط ،الدار
البي�ضاء.2007 ،
 .45هذا ما �صنعه محقق الإخبار في فهر�س الآبار المذكورة
�ص .74
 .46ينظر تقرير عن مكتبة الونكري للمخطوطات والوثائق
بتمبكتو ،مختار الونكري� ،ضمن م�سالك المعرفة.17 :
47. voir: Abdel Kader Hiadara, bibliothèque Mama
Haidara de Tombouctou, in: chemins du savoir: 41.

درا�سة الن�صو�ص
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مخطوط «الأحاديث المعلالت»
لعلي بن المديني

مخطوط
«الأحاديث
المعلالت»
لعلي بن
المديني

درا�سة وتحقيق :
الدكتور :محمد ال�سيد محمد �إ�سماعيل
باحث في الحديث النبوي ال�شريف
عجمان  -الإمارات
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مقدمــــــة

تعريف العلة (لغة):
(المع َّلل) ب�صيغة المجهول من باب التفعيل( ،)1قال ال�سيوطي في التدريب :ي�سمونه المعلول ،وكذا وقع
في عبارة البخاري والترمذي والحاكم والدارقطني وغيرهم وهو لحن لأن ا�سم المفعول من � َّ
أعل الرباعي ال
قيا�سا ،و�أما ُم َعل ّل فهو مفعول علل ،وهو لغة
يت�أتى على مفعول ،والأجود فيه ُم َع ُّل بالم واحدة لأنه مفعول � َأع َّل ً
بمعنى �ألهاه عن ال�شيء و�شغله( ،)2انتهي .فهذا على القيا�س.
(ع َّل) الإن�سان ِعلة :مر�ض .فهو معلول .و�أعله اهلل فهو معلول وهو من النوادر] ،وع َّلل
�أما في اللغة فيقالُ :
ال�شيء :بين ِعلته و�أثبته بالدليل(.)3
وعلى هذا فيجوز �أن يقالُ :م َع ُّل من الفعل �أع َّله بمعنى جعله ذا ع َلة �أو �أمر�ضه.
و ُمع َّلل من الفعل عل َّله �أي بين علته و�أثبته بالدليل.
(ع َّل) بمعنى مر�ض فهو معلول.
ومعلول من الفعل ع َّله بمعنى �أمر�ضه �أو من الفعل ُ
وكلها في المعنى تدل على عدم ال�سالمة.
ولذلك ي�سميه �أهل الحديث المعلول ،والفقهاء في قولهم في باب القيا�س :العلة ،والمعلول مرذول عند
�أهل العربية واللغة(.)4
وقال النووي :وي�سمونه معلو ًال ،وهو لحن(.)5
وقال ال�سراج البلقيني ال يقال :لي�ست مرذولة ،حكاها �صاحب ال�صحاح والطرزي وقطرب ولم يترددوا،
وتبعهم غير واحد؛ لأنا نقول :الم�ستعمل عند المحدثين والفقهاء والأ�صوليين� ،إنما يق�صدون �أن غيره �أعله،
ال �أنه ُع َّل بنف�سه ،والذي ذكره (الجوهري)ُ :ع َّل ال�شيء فهو معلول؛ وما ذكره في �أول المادة من �أن َع َّله
الثالثي يتعدى؛ فذاك في ال�سقي (�أي بمعنى� :سقاه) وحينئذ ف�صواب اال�ستعمال :المعلل� ،إذا كان من:
ع َّلل( .)6انتهى.
()1الإمام محمد عبد الحي اللكنوي ت 1304هـ :ظفر الأماني في مخت�صر الجرجاني ،تحقيق الدكتور تقي الدين النووي� ،أعظم
كده  -الهند ط� 2 :سنة 1418هـ1997 -م� ،ص.397
()2ال�سيوطي :تدريب الراوي ،تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ،دار الكتب الحديثةـ القاهرة ،ج� ،1ص.251
(ع َّل).
()3المعجم الو�سيط :مادة َ
()4ابن ال�صالح :مقدمة ابن ال�صالح ومحا�سن اال�صطالح ،تحقيق د .عائ�شة عبد الرحمن ،دار المعارف ،القاهرة �ص.259
()5انظر :تدريب الراوي في �شرح تقريب النواوي لل�سيوطي ،تحقيق نظر محمد الفاريابي ،مكتبة الكوثر ،الريا�ض ،ط� ،1سنة
1994م ،ج� ،1ص.224
()6ال�سراج البلقيني :محا�سن اال�صطالح ،تحقيق د .عائ�شة عبد الرحمن ،دار المعارف ،القاهرة �ص.259
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مخطوط
«الأحاديث
المعلالت»
لعلي بن
المديني

تعريف العلة (ا�صطالحا):
�أ�سباب خفية قادحة في الحديث مع �أن ظاهره ال�سالمة منه(.)1
�أي ما اطلع فيه على علة تقدح في �صحته مع ظهور ال�سالمة ،كما قال ابن ال�صالح.
وي�ستوي الحاكم :هذا النوع منه معرفة علل الحديث وهو علم بر�أ�سه غير ال�صحيح وال�سقيم والجرح
والتعديل(.)2
معرفة العلة:
يقول الحاكم :و�إنما يعلل الحديث من �أوجه لي�س للجرح فيها مدخل ،ف�إن حديث المجروح �ساقط وا ٍه،
وعلة الحديث يكثر في �أحاديث الثقات �أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه في�صير الحديث معلو ًال،
والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة الغير(.)3
وقال ابن ال�صالح:

تحقيق الن�صـو�ص

وي�ستعان على �إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له ،مع قرائن تن�ضم �إلى ذلك تنبه العارف بهذا
ال�ش�أن على �إر�سال في المو�صول �أو وقف في المرفوع� ،أو دخول حديث في حديث� ،أو وهم واهم لغير ذلك؛
بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به� ،أو يتردد فيتوقف فيه .وكل ذلك مانع من الحكم ب�صحة ما ُوجِ َد ذلك
فيه(.)4
وي��ق��ول اب��ن جماعــة :وط��ري��ق معرفتــه جمـع ط��رق الحديث والنظر ف��ي اخ��ت�لاف روات��ـ��ه و�ضبطهم
و�إتقانهم(.)5
و�أ�سند ابن حبان عن عبا�س بن محمد -الدوري -قال� :سمعت يحيي بن معين يقول :لو لم نكتب الحديث
من ثالثين وج ًها لم نعرف علته (.)6
()1ابن ال�صالح :مقدمة ابن ال�صالح ،تحقيق د .عائ�شة عبد الرحمن� ،ص ،259وانظر :المنهل الروي في مخت�صر علوم الحديث
النبوي لبدر الدين محمد بن �إبراهيم ،ابن جماعة ت 723ه��ـ ،تحقيق د .محي الدين عبد الرحمن رم�ضان ،مجلة معهد
المخطوطات العربية ،المجلد الحادي والع�شرون .الجزء الأول ،جمادى الأولي 1395هـ1975 -م ،القاهرة� ،ص ،67ال�سيوطي:
تدريب الراوي في �شرح تقريب النواوي ،ج� ،1ص.225 -224
()2الحاكم (محمد بن عبد اهلل الني�سابوري) :معرفة علوم الحديث� ،شرح ومراجعة �سعيد محمد اللحام ،دار مكتبة الهالل،
بيروت ،ط� ،1 :سنة 1989م� ،ص.151
()3المرجع ال�سابق� ،ص.151
()4ابن ال�صالح :المقدمة ،تحقيق د .عائ�شة عبد الرحمن� ،ص..260 ،259
()5ابن جماعة :المنهل الروي� ،ص.67
()6ابن حبان :مقدمة المجروحين33 :1 ،
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وقد ذكر له الحاكم( )1ع�شرة �أجنا�س ،وذكر لكل جن�س مثال ،و�أو�ضحها ال�سيوطي(. )2
و�أذكرها مخت�صرة:
�	.1أن يكون ال�سند ظاهر ال�صحة وفيه من ال يعرف بال�سماع ممن روى عنه.
�	.2أن يكون مر�س ًال من وجه رواه الثقات الحفاظ ،وي�سند من وجه ظاهره ال�صحة.
ً
محفوظا عن �صحابي يروي عن غيره الختالف بالد روات��ه ،كرواية المدنيين عن
�	.3أن يكون الحديث
الكوفيين.
ً
محفوظا عن �صحابي فيروي عن تابعي يقع الوهم بالت�صريح بما يقت�ضي �صحته ،بل وال يكون
�	.4أن يكون
معروفًا من جهته.
�	.5أن يكون روي بالعنعنة و�سقط منه رجل دلت عليه طريق �أخرى محفوظة.
�	.6أن يختلف على رجل بالإ�سناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإ�سناد.
 .7االختالف على رجل في ت�سمية �شيخه �أو تجهيله.
�	.8أن يكون الراوي عن �شخ�ص �أدركه و�سمع منه ،ولكنه لم ي�سمع منه �أحاديث معينة ،ف�إذا رواها عنه بال
وا�سطة فعلتها �أنه لم ي�سمع منه.
�	.9أن تكون طريقته معروفة ،يروي �أحد رجالها حديثان من غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق
 بناء على الجادة -في الوهم.مرفوعا من وجه وموقوفًا من وجه.
� .10أن ُيروى الحديث
ً
وهذه الأجنا�س على �سبيل المثال ال الح�صر يقول الحاكم« :وبقيت �أجنا�س لم نذكرها دائ ًما جعلتها مثا ًال
 �أي الأجنا�س الع�شرة المذكورة -لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي �إليها المتبحر في هذا العلم ،ف�إن معرفةعلل الحديث من �أجل هذه العلوم» (.)3
والعلة قد تقع في �إ�سناد الحديث ،وهو الأكثر؟ وقد تقع في متنه ،ثم ما يقع في الإ�سناد قد يقدح في �صحة
الإ�سناد والمتن جمي ًعا كما في التعليل بالإر�سال والوقف ،وقد يقدح في �صحة الإ�سناد خا�صة من غير قدح
في �صحة المتن(.)4
وقد تطلق العلة على غير ما ذكر من �أ�سباب قادحة في الحديث الم�ضعفة له والمانعة من العمل به؛ ولذلك
تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب ،والغفلة ،و�سوء الحفظ ،ونحو ذلك من �أنواع الجرح،
و�سمى «الترمذي» الن�سخ علة من علل الحديث ثم �إن بع�ضهم �أطلق ا�سم العلة على ما لي�س بقادح من وجوه
( )1الحاكم :معرفة علوم الحديث( ،مرجع �سابق)� ،ص.156 -152
( )2ال�سيوطي :تدريب الراوي( ،مرجع �سابق) ،ج� ،1ص.234 -231
( )3الحاكم :معرفة علوم الحديث� ،ص.157
( )4ابن ال�صالح :المقدمة� ،ص.260
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الخالف نحو �إر�سال من �أر�سل الحديث الذي �أ�سنده الثقة ال�ضابط حتى قال :من �أق�سام ال�صحيح ما هو
�صحيح معلول ،كما قال بع�ضهم :من ال�صحيح ما هو �شاذ(.)1
ولكن الحاكم يرف�ض هذا الإطالق بقوله�« :إنما يعلل الحديث من �أوجه لي�س للجرح فيها مدخل ،ف�إن
حديث المجروح �ساقط واه ،وعلة الحديث تكثر في �أحاديث الثقات ب�أن يحدثوا له علة فيخفى عليهم علمها
في�صير الحديث معلو ًال»(.)2
�أهمية معرفة العلل:
يقول ابن ال�صالح« :اعلم �أن معرفة علل الحديث من � ِّ
أجل علوم الحديث ،و�أدقها و�أ�شرفها ،و�إنما ي�ضطلع
بذلك �أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب»(.)3
ويعلق ال�سيوطي على ذلك بقوله« :ولهذا لم يتكلم فيه �إال القليل ،كابن المديني ،و�أحمد ،والبخاري،
ويعقوب بن �شيبة ،و�أبي حاتم ،و�أبي زرعة ،والدار قطني»(.)4

تحقيق الن�صـو�ص

�أهم الكتب في هذا الفن:
يقول البلقيني« :و�أجل ٍ
كتاب في العلل ،كتاب «الحافظ ابن المديني» وكذلك كتاب «ابن �أبي حاتم» ،وكتاب
(العلل للخالل) ،و�أجمعها كتاب الحافظ الدارقطني(.)5
أي�ضا كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام �أحمد بن حنبل.
ومنها � ً
وي�ضيف �أحمد �شاكر(: )6
و«كتاب العلل» في �آخر �سنن الترمذي.
وقد حكى ال�سيوطي في التدريب �أن الحافظ ابن حجر �ألف فيه كتا ًبا �سماه «الزهر المطلول في الخبر المعلول».
وتجد الكالم في علل الأحاديث مفر ًقا في كتب كثيرة ،من �أهمها:
 المحلى البن حزم ت  456هـكتاب تهذيب �سنن �أبي داود البن قيم الجوزية ت751هـ.ن�صب الراية في تخريج �أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي ت  762هـ.�شرح علل الترمذي البن رجب ت  795هـالتلخي�ص الحبير وفتح الباري للحافظ ابن حجر ت  852هـ.نيل الأوطار لل�شوكاني ت  1255هـ .( )1المرجع ال�سابق� ،ص.262
( )2الحاكم :معرفة علوم الحديث� ،ص.112
( )3ابن ال�صالح :المقدمة� ،ص.259
( )4ال�سيوطي  :تدريب الراوي (مرجع �سابق) ،ج� ،1ص.224
( )5البلقيني :محا�سن اال�صطالح (مرجع �سابق)� ،ص.268
(� )6أحمد محمد �شاكر :الباعث الحثيث� ،شرح اخت�صار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ،دار التراث ،القاهرة ،ط� ،3 :سنة
1979م� ،ص.55 ،54
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كتاب «الأحاديث المعلالت» درا�سة وتحقيق

و�صف ن�سخة الكتاب:
الكتاب ذكره الألباني في فهر�س دار الكتب الظاهرية رقم  1366بعنوان« :الأحاديث المعلالت» ،الورقة
الأولى من الجزء الأول ،مجموع ( 62ق .)1()173
أي�ضا يا�سين ال�سوا�س في فهر�س مجاميع المدر�سة العمرية تحت مجموع رقم (3798ع��ام)
وذك��ره � ً
(مجاميع .)62
 - 18الأحاديث المعلالت.
 الورقة الأولى من الجزء الأول ،وهي الورقة ( )173ق.الم�ؤلف� :أبو الح�سن ،علي بن عبد اهلل بن جعفر بن يحيى المديني ال�سعدي الب�صري المتوفي �سنة
234هـ.
رواية �أبي بكر ،محمد بن محمد بن �سليمان الباغندي(.)2
رواة الكتاب:
راوي الكتاب عن علي بن المديني هو:
�أبو بكر محمد بن محمد بن �سليمان بن الحارث الباغندي الوا�سطي وعنه:
�-1أبو الح�سين محمد بن المظفر بن مو�سى الحافظ وعنه.
-2القا�ضى �أبو تمام علي بن محمد بن الح�سن بن محمد الوا�سطي وعنه.
�-3أبو الكرم ن�صر اهلل بن محمد بن محمد بن مخلد الأزدي الوا�سطي وعنه.
�-4أبو علي يحيى بن الربيع بن �سليمان بن حراز العدوي الوا�سطي وعنه.
-5علي بن معالي الر�صافي ،وعنه.
-6زينب بنت �أحمد بن عبد الرحيم ،وقر�أه عليها.
-7محمد بن عبد اهلل بن المحب

( )1محمد نا�صر الدين الألباني :فهر�س مخطوطات دار الكتب الظاهرية( ،المنتخب من مخطوطات الحديث) ،مطبوعات مجمع
اللغة العربية ،دم�شق� ،سنة1390هـ1970 -م� ،ص.364
( )2يا�سين محمد ال�سوا�س :فهر�س مجاميع المدر�سة العمرية في دار الكتب الظاهرية ،دم�شق ،من�شورات معهد المخطوطات
العربية ،الكويت ،ط� ،1سنة 1408هـ1987 -م� ،ص.314
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ال�صفحة الأولى من المخطوط :وفيها �سند الكتاب وال�سماعات

الجزء الأول من الأحاديث المعلالت
لأبي الح�سن علي بن عبد اهلل بن جعفر بن نجيح المديني الحافظ رواية �أبي بكر محمد بن محمد بن
�سليمان بن الحارث الباغندي عنه رواية �أبي الح�سين محمد بن المظفر بن مو�سى بن عي�سى الحافظ عنه
�سماع محمد بن عبد اهلل بن �أحمد بن المحب من �أم عبد اهلل زينب ابنة �أبي]( )1العبا�س �أحمد بن عبد
الرحيم عن �أبي الح�سن علي بن معالي الر�صافي �إجازة عن �أبي علي يحيى بن الربيع بن �سليمان بن حراز
العدوي الوا�سطي عن �أبي الكرم ن�صر اهلل بن محمد ابن محمد بن مخلد الأزدي عن �أبي تمام علي ابن
محمد بن الح�سن بن محمد الوا�سطي عنه(.)2
ويالحظ �أن النا�سخ �أدخل ال�سماع بعد ذكر ال�سند حتى الحافظ ابن المظفر ،ثم ذكر �سند الكتاب �إليه.
ال�سماعات:

توجد على الورقة التي فيها العنوان و�سند الرواية بع�ض ال�سماعات:

تحقيق الن�صـو�ص

�سمع من لفظي -من �أوله �إلى باب علة �أين نزل ر�سول اهلل� -أبو عبد اهلل بن محمد بن خليل بن محمد
المن�صفي ،ومحمد بن �أبى عمر بن محمد الحوارني ،وال�شيخ عمر بن �أحمد بن نجم الجميع في ثامن ع�شر
من المحرم �سنة �إحدى وثمانين( )3كتبه محمد بن عبد اهلل بن المحب.
أي�ضا :قر�أه ابن المحب على زينب الكمالية.
وفيها � ً
�سماعا فقال بعد :رواية �أبي الح�سن محمد بن المظفر بن مو�سى بن عي�سى الحافظ عنه:
وفي ال�سند ذكر ً
�سماع محمد بن عبد اهلل بن �أحمد بن المحب من �أم عبد اهلل زينب ابنة �أبي العبا�س �أحمد بن عبد
الرحيم.
ومحمد كاتب العنوان وال�سماعات وال�سند هو نف�سه نا�سخ الكتاب(.)4
�أبوه هو عبد اهلل بن �أحمد المحب �أبو محمد ت ،658كما ذكر الذهبي ،قال« :روى عنه الدمياطي وابن
الخباز ومحمد بن النميري ،وابنه ال�شيخ محمد بن المحب ،و�آخرون وعا�ش �أربعين �سنة»(.)5
فيكون ال�شيخ محمد بن المحب �سمع الكتاب من �أم عبد اهلل زينب بنت القا�ضي �أحمد بن عبد الرحيم
وقام بكتابته وتدوينه ،ثم قر�أه عليها بعد ذلك.
و�سجل �سماعات الكتاب عليه.
( )1العبارة غير وا�ضحة في الن�سخة الأ�صلية من المخطوط .وهي كما كتبت واهلل �أعلم .
( )2ال�ضمير هنا يعود على الحافظ ابن المظفر.
( )3المق�صود �إحدى وثمانين و�ستمائة لأن والد الكاتب وهو عبد اهلل بن �أحمد المحب ،ت 658هـ.
( )4لم �أعثر له على ترجمة وذكره الذهبي في �سير �أعالم النبالء في ترجمة �أبيه ( . ) 375 :23
( )5الذهبي� :سير �أعالم النبالء.375 :23 ،
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ترجمة لرواة كتاب الأحاديث المعلالت

 - 1محمد بن محمد بن �سليمان بن الحارث ،الإمام الحافظ الكبير
محدث العراق� ،أبو بكر ،ابن المحدث �أبي بكر ،الأزدي الوا�سطي الباغندي ولد �سنة ب�ضع ع�شرة ومائتين،
�سمع علي بن المديني ،و�شيبان بن ف ُّروخ ،و�أبا بكر بن �أبى �شيبة وعثمان بن �أبي �شيبة ،وخلقًا كثي ًرا .جمع
وعم ِّر ،تف َّرد.
و�صنف ُ
حدث عنه :ابن عقدة ،والقا�ضي المحاملي ،ومحمد بن مخلد ،ودعلج ال�سجزي ،و�أبو بكر ال�شافعي،
والطبراني ،ومحمد بن المظفر ،و�أبو �أحمد الحاكم ،وخلق �سواهم.
وعني به العناية العظيمة و�أخذ عن
قال عنه ابن الخطيب :رحل في الحديث �إلى الأم�صار البعيدةُ ،
الحفاظ والأئمة ،وكان ً
حافظا فَه ًما عارفًا.
اتهم بالتدلي�س ،قال الدارقطني في "ال�ضعفاء" :الباغندي مدل�س مخلط ،ي�سمع من بع�ض رفاقه ،ثم
ي�سقط من بينه وبين �شيخه ،وربما كانوا اثنين وثالثة ،وهو كثير الخط�أ.
قال البرقاني� :س�ألت �أبا بكر الإ�سماعيلي عن ابن الباغندي ،فقال :ال �أتهمه في ق�صد الكذب ،ولكنه
خبيث التدلي�س،
أي�ضا ،ك�أنه تعلم من �سويد( )1التدلي�س.
وم�صحف � ً
ِّ
ال�سهمي� :س�ألت �أبا بكر بن عبدان بن محمد الباغندي ،هل يدخل في ال�صحيح ،فقال :لو
وقال :حمزة َّ
جت «ال�صحيح» لم �أدخله فيه ،كان يخلط ويدل�س ،ولي�س ممن كتبت عنه �آثر عندي وال �أكثر حدي ًثا منه،
خ َّر ُ
�إال �أنه �شَ رِ ه ،وهو �أحفظ من �أبي بكر بن �أبي داود.
قال الخطيب :لم يثبت من �أمر الباغندي ما ُيعاب به �سوى التدلي�س ،ور�أيت كافة �شيوخنا يحتجون به،
ويخرجونه في ال�صحيح.
وذكر الذهبي ق�صة ،قال حمزة ال�سهمي� :س�ألنا الوزير جعفر بن الف�ضل بم�صر عن الباغندي ،فقال:
لم �أ�سمع منه ،ولحقته ،وكان للوزير الما�ضي ُح ْجرتان� ،إحداهما للباغندي ،ويقر�أ له ،والأخرى لليزيدي ثم
يوما مع الباغندي في الحجرة يقر�أ لي كتب �أبي بكر بن �أبي �شيبة ،فقام
قال جعفر :ف�سمعت �أبي يقول :كنت ً
�إلى َّ
الطهارة ،ف�أخذ جز ًءا من حديث �أبي بكر بن �أبي �شيبة ف�إذا على ظهره مكتوب :مر َّبع ،والباقي محكوك،
كنت
فرجع فر�أى في يدي الجزء ،فتغير وجهه فقلت� :إلى �س هذا مر َّبع؟ فغير ذلك ولم �أفطن له لأني �أول ما ُ
دخلت في كتب الحديث ثم �س�ألت عنه ،ف�إذا الكتاب لمحمد بن �إبراهيم مر َّبع ،فحكه ،وترك «مر َّبع» فبرد
ُ
عندي ،ولم �أخرج عنه �شيئا.
(� )1سويد بن �سعيد الهروي� :صدوق في نف�سه �إال �أنه عمي ف�صار يتلقن ما لي�س في حديثه ،وقد �أفح�ش فيه ابن معين القول.
الذهبي� :سير �أعالم النبالء( 388 -383 :14 ،ملخ�صا) ،وانظر الخطيب :تاريخ بغداد .213 -209 :3
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قال ابن �شاهين :مات في يوم الجمعة ،في ع�شرين �شهر ذي الحجة� ،سنة اثنتي ع�شرة وثالثمائة(.)1
وقد ترجم له ابن عدي فقال:
�سمعت مو�سى بن القا�سم بن مو�سى بن الح�سين بن مو�سى الأ�شيب يقول:
حدثني �أبو بكر قال� :سمعت �إبراهيم الأ�صبهاني يقول:
�أبو بكر الباغندي كذاب.
�سمعت عبدان يقول :كنت �أنا وف�ضلك الرازي وجعفر بن الجنيد والمعمري فلحقنا الباغندي �إلى دم�شق
و�سبقنا �إلى م�صر بالدخول على البغال.
مدل�سا يدل�س على �ألوان ،و�أرجو �أنه ال
قال ابن عدي  :وللباغندي �أ�شياء �أنكرت عليه من الأحاديث وكان ً
يتعمد الكذب(.)2
 -2ابن المظفر

تحقيق الن�صـو�ص

ال�شيخ الحافظ المجود ،محدث العراق� ،أبو الح�سين محمد بن المظفر بن مو�سى بن عي�سى بن محمد
البغدادي.
ولد �سنة 286هـ ببغداد و�أول �سماعه �سنة 300هـ �سمع من حامد بن �شعيب البلخي ،و�أبي بكر بن الباغندي،
و�أبي القا�سم البغوي ،وخلق ببغداد ،ووا�سط ،والكوفة ،والرقة ،وحران ،وحم�ص ،وحلب ،وم�صر ،و�أماكن.
وع ِّمر دهرا ،و َب ُع َد �صيته ،و�أكثر الحفاظ عنه ،مع ال�صدق
وتقدم في معرفة الرجال ،وجمع و�صنفُ ،
والإتقان ،وله �شهرة ظاهرة ،و�إن كان لي�س في حفظ الدارقطني.
حدث عنه �أبو حف�ص بن �شاهين والدارقطني والبرقاني وخلق �سواهم.
قال الخطيب :كان ابن المظفر فيهماً ،
حافظا� ،صاد ًقا ،مكث ًرا ،مات في جمادى الأولى �سنة ت�سع و�سبعين
وثالثمائة ،يوم الجمعة(.)3
 - 3القا�ضي �أبو تمام
قا�ضي وا�سط ،المعمر الم�سند� ،أبو تمام ،علي بن محمد بن الح�سين ابن يزداد البغدادي ،الوا�سطي،
المعتزلي.
حدث عن :محمد بن المظفر الحافظ ،و�أبي الف�ضل الزُّهري ،وغيرهما .وتفرد في وقته.
ومات في �شوال �سنة ت�سع وخم�سين و�أربعمائة.
()1الذهبي� :سير �أعالم النبالء( 388 -383 :14 ،ملخ�صا) ،وانظر الخطيب :تاريخ بغداد.213 -209 :3 ،
( )2ابن عدي :الكامل في �ضعفاء الرجال.300 :6 ،
( )3الذهبي� :سير �أعالم النبالء ،420 -418 :16 ،وانظر الخطيب :تاريخ بغداد.264 -262 :3 ،

128

�آفاق الثقافة والتراث

قال �أبو بكر الخطيب :تقلد ق�ضاء وا�سط مدة وكان معتزل ًيا.
قلت� :آخر من روى عنه بالإجازة �أبو القا�سم �إ�سماعيل بن ال�سمرقندي ،وبال�سماع �أبو الكرم ن�صر اهلل بن
الج َلخت الأزدي(.)1
محمد بن َ
� -4أبو الكرم ن�صر اهلل بن محمد بن محمد بن مخلد الأزدي
ال�شيخ العالم ال�صالح الثقة ،م�سند وا�سط� ،أبو الكرم ن�ص ُر اهلل بن محمد بن محمد بن َمخْ لد بن �أحمد
بن خلف ،الأزدي الوا�سطي.
�سمع �أباه ،و�أبا تمام علي بن محمد العبدي القا�ضي ،و�سعيد بن كثير ال�شاهد وعلي بن محمد الحوزي.
وعنه ال�سمعاني ،و�أبو علي يحيى بن الربيع وعلي بن عبد اهلل بن ف�ضل اهلل ،وهو �آخر من روى عنه ،كما
�أنه �آخر من روى عن �أبي تمام.
قال ال�سمعاني :انحدرت �إليه ،وهو �شيخ �صالح ثقة ،من بيت الحديث ،وقال خمي�س الحوزي :ثقة �صالح.
قلت (الذهبي) :توفي في ذي الحجة �سنة �ست وثالثين وخم�سمائة 536هـ(.)2
� -5أبو علي يحيى بن الربيع بن �سليمان بن حراز العدوي الوا�سطي
ال�شيخ الإمام العالمة ذو الفنون مجد الدين �أبو علي يحيى ابن الإمام الفقيه �أبي الف�ضل الربيع ابن
�سليمان بن َح ّراز ال ُعمري الوا�سطي ال�شافعي مدر�س النظامية.
ولد بوا�سط �سنة 528هـ و�سمع في �صغره كثي ًرا من �أبي الكرم بن الجلخت والقا�ضي محمد ابن علي
الح ّالبي وغيرهما .وله �إجازة من زاهر بن طاهر.
ُ
قال الدبيثي :كان ثقة �صحيح ال�سماع عال َما بالمذهب وبالخالف والتف�سير والحديث ،كثير الفنون.
وقال �أبو �شامة :كان عال ًما بالتف�سير والمذهب والأ�صليين والخالف ،دين ًا �صدو ًقا .حدث عنه ابن ال ُّدبيثي،
وابن النجار ،وال�ضياء ،وابن خليل ،و�أجاز لل�شيخ( ،)3وللفخر علي.
توفي �سنة 606هـ(.)4
الر�صافي المقري
 -6علي بن معالي ُّ
قال الذهبي :وفيها توفي علي بن معالي ال ُّر�صافي المقري -يعني �سنة 653هـ(.)5
()1الذهبي� :سير �أعالم النبالء ،213 -212 :18 ،وانظر (الخطيب تاريخ بغداد .)103 /12
()2الذهبي� :سير �أعالم النبالء ،60 -59 :20 ،وانظر (اللباب  ،286 /1الأن�ساب .)279 ،278 /3
()3قال (المحقق)في الهام�ش :ال�شيخ �شم�س الدين عبد الرحمن بن �أبي عمر المقد�سي.
()4الذهبي� :سير �أعالم النبالء( 487 -486 :21 ،ملخ�صا).
()5الذهبي� :سير �أعالم النبالء.289 :23 ،
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 -7زينب بنت �أحمد بن عبد الرحيم :
محدثة جليلة ولدت �سنة  646هـ ،و�سمعت من محمد بن عبد الهادي و�إبراهيم بن خليل و�أبي الفهم
البلداني ،و�أحمد بن عبد الدائم ،و�أجاز لها �إبراهيم بن محمود بن الخير ،و�أبو ن�صر بن العليق ،وعجيبة
القدارية ،وابن ال�سيدي ،و�آخرون ،قرئ عليها من الكتب والأجزاء الكثير ،و�سمع عليها من الكتب والأجزاء
الكثير ،توفيت في  19جمادى الأولى �سنة  740هـ وقد جاوزت الت�سعين(. )1
و�أبوها هو �أحمد بن عبد الرحيم بن علي �أبو العبا�س الم�صري ابن الفا�ضل.
علي الم�صري ولد �سنة 573هـ.
الوزير القا�ضي الأ�شرف �أحمد ابن القا�ضي الفا�ضل عبد الرحيم بن ِّ
و�سمع من القا�سم ابن ع�ساكر ،والأثير بن ُبنان ،وبنت �سعد الخير ،و�أبيه ،و�أقبل على طلب الحديث في كهولته
�إلى الغاية ،واجتهد ،وكتب الع�إلى والنازل و�أتفق على المحدثين.
وكان �سريع القراءة� ،صد ًرا عال ًما معظ ًماَ ،وز َر للعادل ،فلما ماتُ ،عرِ ْ�ضت عليه الوزارة ف�أبى ،ود َّر�س
بمدر�سة �أبيه.مات �سنة ثالث و�أربعين و�ستمائة 643هـ ولد �سبعون �سنة(.)2

تحقيق الن�صـو�ص
()1عمر ر�ضا كحالة� :أعالم الن�ساء في عالمي العرب والإ�ســالم ،المكتبــة الها�شميــة  -دم�شـق �سنة  1379هـ 1959 -م ،جـ 2
�ص50-46
()2الذهبي� :سير �أعالم النبالء289 :23 ،
نف�سه ،211 :23 ،وانظر (العبد للذهبي ،175 :5 ،و�شذرات الذهب ،)218 :5 ،تحقيق د� .صالح الدين المنجد ،ط .حكومة
الكويت .1989
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الورقة الأولى من مخطوط «الأحاديث المعلالت» لعلي بن المديني وفيها �سند الكتاب وال�سماعات
عن ن�سخة م�صورة ومحفوظة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي تحت رقم ()2357

الورقة الثانية من مخطوط «الأحاديث المعلالت» لعلي بن المديني فيها رواة الكتاب وبع�ض الأحاديث المعلالت
�أما ال�صفحة التي تليه فهي لمخطوط �آخر في الفقه لي�س له عالقة بكتاب علي بن المديني عن ن�سخة م�صورة
ومحفوظة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي تحت رقم ()2357
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$

قر�أت على القا�ضي �أحمد بن عبد الرحيم عن علي بن معالي الر�صافي �إجازة قال� :أخبرنا �أبو علي يحيى
�سماعا �أخبرنا �أبو الكرم ن�صر اهلل بن محمد بن محمد
ابن الربيع بن �سليمان بن حراز العدوي الوا�سطي ً
ابن مخلد الأزدى الوا�سطي قراءة عليه ونحن ن�سمع �أنا القا�ضي �أبو تمام علي بن محمد بن الح�سن بن محمد
الوا�سطي قراءة عليه و�أنا �أ�سمع قالُ :قرئ على �أبى الح�سين محمد بن المظفر بن مو�سى الحافظ و�أنا �أ�سمع
في ذي الحجة �سنة 377هـ �أنا �أبو بكر محمد بن محمد بن �سليمان بن الحارث الباغندي الوا�سطي قراءة
عليه و�أنا �أ�سمع في جماد الأولى �سنة ع�شر وثالثمائة.
�أنا علي بن عبد اهلل بن جعفر بن نجيح بن بكر ال�سعدي المديني ،وعثمان بن �أبي �شيبة قاال(:)1
 - 1ثنا جرير بن عبد الحميد( )2عن ُ�سهيل بن �أبي �صالح عن �أبيه عن �أبي هريرة قال :قال ر�سول اهلل :
«�إن اهلل ير�ضى لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا :ير�ضى لكم �أن تعبدوه وال ت�شركوا به �شي ًئا و�أن تعت�صموا بحبل
اهلل جميعا وال تفرقوا و�أن تنا�صحوا من واله اهلل �أمركم ،ويكره لكم قيل وقال وكثرة ال�س�ؤال و�إ�ضاعة
المال»(.)3

تحقيق الن�صـو�ص

الحديث �أعله الإمام علي بن المديني ب�سهيل بن �أبي �صالح ولذلك نتناول ترجمته:
قال عنه ابن معين :لم يزل �أ�صحاب الحديث يتقون حديث �سهيل بن �أبي �صالح ،و�سئل عنه مرة �أخرى؟
فقال :لي�ست بذاك.

()1كتاب «الأحاديث المعلالت» لعلي بن المديني ،وقول �أبو بكر الباغندي� :أنا علي بن عبد اهلل ابن جعفر بن نجيح بن بكر ال�سعدي
المديني ،وعثمان بن �أبي �شيبة قاال.
يدل على �أنه �سمعه من ابن المديني مرة ومن عثمان بن �أبي �شيبة وهو بدوره �سمعه من ابن المديني ،و�أخ�شى �أن يكون قد �سمعه
من عثمان بن �أبي �شيبة فقط لأنه م�شهور بالتدلي�س ولم ي�صرح بال�سماع.
()2الإمام الحافظ القا�ضي �أبو عبد اهلل ال�ضبي الكوفي ،نزل الري ،ون�شر بها العلم ،ولد �سنة 110هـ ،وقيل 107هـ ،قال ابن �سعد:
كان كثير العلم ،وقال الن�سائي :ثقة ،وقال �أحمد العجلي :كوني ثقة ،مات �سنة 188هـ.
الذهبي :تهذيب �سير �أعالم النبالء ،رقم  ،1332ج� 1ص.307 ،306
()3الحديث �أخرجه عن جرير بن عبد الحميد الإمام م�سلم في �صحيحه ،)1775( -10 ،عن �سهيل عن �أبيه عن �أبي هريرة بلفظه
و�أخرجه عن طريق �أبي عوانة  )1715( 11مع بع�ض االختالف في لفظه (�صحيح م�سلم للإمام م�سلم بن الحجاج ،تحقيق ف�ؤاد
عبد الباقي ،دار التراث العربي ،ط 1955م ،ج.)1340 :3
و�أخرجه مالك في الموط�أ ،990 /2 ،ومن طريقه (�أي طريق حماد بن �سلمة) �أخرجه البخاري في الأدب المفرد  ،442وابن
حبان في �صحيحه  ،3388و�أحمد في م�سنده  8334عن طريق حماد بن �سلمة ،وبرقم  8799عن طريق خالد بن عبد اهلل ال ُمزَ ني،
كلهم عن ُ�سهيل بن �أبي �صالح عن �أبيه ،تحقيق �شعيب الأرن�ؤوط وعادل ر�شد ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط ،2ج1420 :14هـ1999 -م.
و�سهيل بن �أبي �صالح من رجال م�سلم ،و�أخرج له البخاري متابعة �أو مقرونًا ،انظر( �شعيب الأرن�ؤوط :تحقيق �أحمد .)79 :14
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وقال �أحمد بن �صالح� :سهيل بن �أبي �صالح من المتقنين ،و�إنما ي�ؤتى في غلط حديثه ممن ي�أخذ عنه،
وقال �أبو حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به ،وهو �أحب � َّإلي من عمرو بن �أبي عمرو ومن العالء عن �أبيه عن �أبي
هريرة.
و�سئل �أحمد بن حنبل عن �سهيل بن �أبي �صالح؟ فقال :يحيى يعني ابن �سعيد القطان ويقول :محمد �أحب
�إلى نا منه .قال �أحمد بن حنبل :وما �صنع �شي ًئا� ،سهيل �أثبت عندهم من محمد بن عمرو(.)1
قال ابن حجر« :روى له البخاري مقرو ًنا بغيره .وقال :وعاب ذلك عليه الن�سائي فقال ال�سلمي �س�ألت
الدارقطني لم ترك البخاري حديث �سهيل في كتاب ال�صحيح فقال :ال �أعرف له فيه عذ ًرا فقد كان الن�سائي
�إذا مر بحديث �سهيل قال �سهيل واهلل خير من �أبي �إلى مان ويجب به بكير وغيرهما ،وذكره ابن حيان في
الثقات وقال :يخطىء ،مات في والية �أبي جعفر ،وكذا �أرخه ابن �سعد .وقال :كان �سهل ثقة كثير الحديث
و�أرخه ابن قانع �سنة ( )38وذكر البخاري في تاريخه قال:كان ل�سهل �أخ فمات فوجد عليه نف�سه كثي ًرا من
الحديث  .وذكر العقيلي عن يحيى �أنه قال :هو �صويلح وفيه لين وقال الحاكم في باب من عيب على م�سلم
�إخراج حديثه� ،سهيل �أحد �أركان الحديث ،وقد �أكثر م�سلم الرواية عنه في الأ�صول وال�شواهد �إال �أن غالبها
في ال�شواهد ،وقد روى عنه مالك ،وهو الحكم في �شيوخ �أهل المدينة الناقد لهم ،ثم قيل في حديثه بالعراق
�أنه ن�سي الكثير منه و�ساء حفظه في �آخر عمره ،وقال �أبو الفتح الأزدي� :صدوق �إال �أنه �أ�صابه بر�سام في �آخر
عمره ،فذهب بع�ض حديثه»(.)2
قال ابن القي�سراني :روى عنه البخاري وعن يحيى بن �سعيد الأن�صاري مقرو ًنا به ابن جريج في كتاب
الجهاد في باب ف�ضل ال�صوم في �سبيل اهلل.
قال :الحديث الذي ل�سهيل عند البخاري �أخبرناه �أبو القا�سم علي بن عبد العزيز الخ�شاب بني�سابور
�أخبرنا �أبو نعيم عبد الملك بن الح�سن ثنا �أبو عوانة اال�سفرائني ثنا عبد الرحمن بن ب�شر ثنا عبد الرزاق
ثنا بن جريج ويحيى بن �سعيد و�سهيل ابن �أبى �صالح �سمعوا النعمان بن �أبي عيا�ش عن �أبي �سعيد الخدري
يوما في �سبيل اهلل باعده اهلل عن النار �سبعين خريفًا� ،أخرجه م�سلم عن
عن ر�سول اهلل  قال من �صام ً
عبد الرحمن بن ب�شر كما �أخرجناه و�أخرجه البخاري في الجهاد عن �إ�سحاق بن ن�صر عن عبد الرزاق كذلك
ولي�س ل�سهيل في كتابه غير هذا الحديث الواحد(.)3
(()1التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي .)1151 -115 :3
(()2ابن حجر :تهذيب التهذيب ،232 :4 ،ط دار الفكر ،بيروت ،ط� ،1سنة 1404هـ1984 -م ،والثقات البن حبان .)419 -418 :6
كالم البخاري ذكره ابن حجر في مقدمة الفتح� ،ص.408
والتاريخ الكبير للبخاري لي�س فيه قول البخاري في �سهيل  .انظر (البخاري :التاريخ الكبير.)105 ،104 /2 /2 ،
()3طاهر بن علي المقد�سي بن القي�سراني ال�شيباني ت507هـ :الجمع بين رجال ال�صحيحين بخاري وم�سلم لكتابي �أبى ن�صر
الكالباذي و�أبي بكر الأ�صبهاني توزيع دار الباز ،مكة المكرمة ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط� ،2سنة 1405هـ -ج،1
�ص.208 -207
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وحديث البخاري :حدثنا �إ�سحاق بن ن�صر حدثنا عبد الرزاق �أخبرنا ابن ُج َريج قال �أخبرني يحيى بن
�سعيد و�سهيل بن �أبي �صالح �أنهما �سمعا النعمان بن �أبي عيا�ش عن �أبي �سعيد الخدري ڤ قال� :سمعت
النبي  يقول« :وذكر الحديث ال�سابق»( )1فهو مقرو ًنا بحيى بن �سعيد ولي�س بابن ُج َريج.
وقال ابن حجر :و�سهيل بن �أبي �صالح لم يخرج له البخاري مو�صو ًال �إليهذا ،ولم يحتج به لأنه قرنه بيحيى
ابن �سعيد( .)2وحديث ابن القي�سراني يختلف في �سنده عن الحديث في البخاري فعنده « ...ثنا بن جريج
ويحيى بن �سعيد و�سهيل بن �أبي �صالح» ولذلك قال :روى عنه البخاري وعن يحي ابن �سعيد الأن�صاري مقرو ًنا
به ابن جريح .وعند البخارى� ...« :أخبرنا ابن جريج قال �أخبرني يحيى بن �سعيد و�سهيل بن �أبي �صالح
�أنهما �سمعا النعمان بن �أبي عيا�ش.»...ولذلك قال ابن حجر« :ولم يحتج به لأنه قرنه بيحيى بن �سعيد» ،وهو
ال�صواب.
وهذا يدل على ت�أثر البخاري بمذهب �شيخه علي بن المديني في عدم االحتجاج ب�سهيل بن �أبي �صالح،
وعلى �صحة ما ذهب �إليه البخاري مخالفا الإمام م�سلم في ذلك ؛ لأنه ثبت لدى البخاري �أن �سهيال ت�أثرت
ذاكرته في نهاية حياته في العراق .
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وهو يف�سر �أي�ضا لماذا روى عنه مالك وهو الحكم في �شيوخ المدينة ،الناقد لهم ،وكان ذلك قبل ذهاب
�سهيل للعراق في �آخر حياته.
 -2قال وقال عطاء بن يزيد الليثي(� )3سمعت تميم الداري( )4يقول :قال ر�سول اهلل  الدين الن�صيحة
()1البخاري :الجامع ال�صحيح 56 ،كتاب الجهاد ،ج� ،6ص ،47حديث رقم  ،2840ط دار الفكر.
()2ابن حجر :فتح الباري� ،شرح �صحيح البخاري.48 :6 ،
()3عطاء بن يزيد الليثي :قال علي بن المديني :عطاء ال�سلمي ،هو عندي عطاء بن يزيد لأنه كان ي�سكن الرملة وكان عطاء ثقة،
(ابن المديني :العلل تحقيق الأعظمي �ص ،)68وانظر (ابن �أبى حاتم الجرح والتعديل ( ،)1866 :338 /6و(المزي :تهذ
تهذيب الكمال  ،)179 :5وقيل �أنه ال�شامي� ،أبو يزيد ،توفي �سنة �105أو 10هـ ،وانظر (التاريخ الكبير للبخاري ،)461 -459 /6
وقال الأعظم ال�ص ّواب ال�شامي (تحقيقه العلل �ص ،)68وثقه الن�سائي ،روى عن تميم الداري و�أبي هريرة ،وعنه :الزهري ،و�أبو
�صالح ال�سمان.
()4تميم الداري� :صاحب ر�سول اهلل � ،أبو رقية ،تميم بن �أو�س بن خارجة ابن �سود بن جزيمة اللخمى ،الفل�سطيني ،وفد تميم
الج�سا�سة في �أمر الرجال ،ولتميم عدة �أحاديث ،وكان
الداري �سنة ت�سع ،ف�أ�سلم ،فح َّدث عنه النبي  على المنبر بق�صة َّ
عابدا ،ت َّال ًء لكتاب اهلل .قال ابن �سعد :لم يزل بالمدينة حتى تحول بعد قتل عثمان �إلى ال�شام ،قال :وجد على بالطة قبر تميم
ً
الداري :مات �سنة �أربعين .وحدثيه يبلغ ثمانية ع�شر حدي ًثا ،منها في «�صحيح م�سلم» حديث واحد( ،الذهبي :تهذيب �سير �أعالم
النبالء رقم  ،192ج� ،1ص.)72
قال ابن عبد البر :روى ال�شعبي عن فاطمة بنت قي�س �أنها �سمعت النبي  و�آله و�سلم يذكر الرجال في خطبته ،وقال فيها:
حدثني تميم الداري ،وذكر خبر الج�سا�سة وق�صة الرجال ،وهذا �أول ما يخرجه المحدثون في رواية الكبار عن ال�صغار.
(�أبو عمرو بن عبد البر يو�سف بن عبد اهلل القرطبي :اال�ستيعاب في معرفة الأ�صحاب ،تحقيق وتعليق ال�شيخين علي محمد
معو�ض وعادل �أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط� ،1سنة 1415هـ1995 -م ،ج� ،1ص.)270
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ثال ًثا .قيل يا ر�سول اهلل لمن! قال :هلل ولكتابه ولر�سوله ولأئمة الم�ؤمنين �أو قال الم�سلمين ولعامتهم(.)1
هذا الحديث �أعله ابن المديني ب�سهيل بن �أبي �صالح �أي�ضا ،و�أخرجه البخاري تعليقا في �صحيحه ،وقال
ابن حجر :هذا �أورده الم�صنف هنا ترجمة باب ولم يخرجه م�سندا في هذا الكتاب لكونه على غير �شرطه
�أهـ .قلت :وهذا ي�ؤكد التزام البخاري ب�شرط �شيخه ابن المديني
 -3حدثنا �سفيان نا عمرو بن دينار( )2عن القعقاع بن حكيم( )3عن �أبي �صالح قال :قال ر�سول اهلل :الدين
الن�صيحة.

()1قال �-أي قال �سفيان -حدثنا �سهيل بن �أبي �صالح قال عطاء بن يزيد الليثى ،وقال البخاري:
“قال محمد بن يو�سف عن �سفيان �سمعت �سهي ًال عن عطاء :عن تميم الداري ڤ عن النبي  :الدين الن�صيحة (التاريخ
الكبير  ،)460 :6و�أخرجه �أحمد في م�سنده برقم � 16940سنده عن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا �سفيان ،عن �سهيل بن �أبي
�صالح ،عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري به .وقال محقق الم�سند في الهام�ش� :سفيان هو الثوري( ،انظر �شعيب
الأرنا�ؤوط :تحقيق م�سند �أحمد  ،)138 :28وهو خط�أ لأنه �سفيان بن عيينة وهو يتابع في ذلك ما قاله البيهقي في ال�سند الكبرى،
قال� :أخرجه م�سلم في ال�صحيح من وجه �آخر عن �سفيان الثوري .انظر (ال�سنن الكبرى) قال� :أخرجه م�سلم في ال�صحيح من
وجه �آخر عن �سفيان الثوري .انظر (ال�سنن الكبرى للبيهقي .)163 /10
والحديث �أخرجه م�سلم  )55( -95عن محمد بن عباد المكي عن �سفيان وبرقم  96عن محمد بن حاتم ،حدثنا ابن مهدي،
حدثنا �سفيان و�سند ثان عن طريق يزيد بن زريع عن روح بن القا�سم عن �سهيل عن عطاء بن يزيد� ،سمعه وهو يحدث �أبا �صالح
عن تميم الداري ،عن ر�سول اهلل .
و�أخرجه الن�سائي في «المجتبى»  ،157 -156 :7من طريق ابن مهدى والبيهقي في «ال�سنن»  163 :8من طريق محمد بن يو�سف
وجرير بن عبد الحميد والطبراني في «الكبير» ( )1260من طريق �أبي نعيم و�أبو عوانة .والبخاري تعليقا في �صحيحه ،انظر
(فتح الباري  )137 :1وقال فيه ابن حجر :هذا الحديث �أورده الم�صنف هنا ترجمة باب ولم يخرجه م�سندا في هذا الكتاب،
لكونه على غير �شرطه ،ون َّبه ب�إيراده على �صالحيته في الجملة ،وما �أورده من الآية وحديث جرير ي�شتمل على ما ت�ضمنه( .فتح
الباري البن حجر  13 :1طبعة دار المعرفة  -بيروت).
()2عمرو بن دينار :الإمام الكبير الحافظ �أبو محمد الجمحي موالهم المكي الأثرم� ،أحد الأعالم ،و�شيخ الحرم في زمانه ،ولد
في �إمرة معاوية �سنة خم�س �أو �ست و�أربعين و�سمع من ابن عبا�س ،وجابر بن عبد اهلل ،وابن عمر ،و�أن�س بن مالك ،وعبد اهلل
بن جعفر و�أبي الطفيل وغيرهم من ال�صحابة .من كبار التابعين في الف�ضل والجاللة ،وكان من الحفاظ المقدمين� .أفتى بمكة
ثالثين �سنة.
حدث عنه ابن �أبي ُمليكة ،وهو �أكثر منه ،والزهري ،و�شعبة ،و�سفيان الثوري ،والحمادان ،وخلق كثير ،وكان من �أوعية العلم،
و�أئمة االجتهاد .قال الن�سائي :عمرو ثقة ثبت .وروى البخاري عن ابن المديني ،قال :لعمرو ابن �أربعمائة حديث .ث126هـ.
(الذهبي :تهذيب �سير �أعالم النبالء رقم .)769
()3القعقاع بن حكيم الكناني المدني ،وثقة �أحمد ،وابن معين ،وقال �أبو حاتم :لي�س بحديثه ب�أ�س( .الجرح والتعديل البن �أبي
حاتم) وذكره ابن حبان في الثقات ( ،)323 :5وانظر تهذيب الكمال للمزي ( )127 -126 :6برقم .5477
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مخطوط
«الأحاديث
المعلالت»
لعلي بن
المديني

قال �سفيان بن عيينة وقدم علينا �سهيل بن �أبي �صالح ف�س�ألناه عن هذا الحديث فقلت حدثنا عمر بن
دينار عن �أبيك� .سمعته من �أبيك؟ قال� :سمعته من الذي �سمعه �أبي �سمعت عطاء ابن يزيد الليثي يحدث
عن �أبي تميم الداري ،قال ر�سول اهلل  :الدين الن�صيحة الدين الن�صيحة الدين الن�صيحة .قالوا :لمن يا
ر�سول اهلل قال هلل ولكتابه ولنبيه ولأئمة الم�ؤمنين وعامتهم(.)1
الحديث مع ُّل ب�أبي �صالح والد �سهيل ،وفيه انقطاع بين �أبي �صالح ور�سول اهلل  -  -ولذلك �س�أل �سفيان
ابنه �سهيل عن هذا الحديث ،هل �سمعه من �أبيه ؟ وقد وردت طرق �أخرى ذكرها البخاري في التاريخ الكبير
فيها �أبو �صالح عن �أبي هريرة .
وق�صة �سفيان بن عيينة مع �سهيل ذكرها الطبراني في المعجم الكبير قال:
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حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا �إ�سحاق بن �إ�سماعيل الطالقاني ثنا �سفيان بن عيينة قال:كان عمرو
ابن دينار حدثناه عن القعقاع بن حكيم عن �أبي �صالح عن عطاء بن يزيد قال �سفيان :فلقيت ابنه �سه ًال
فقلت� :سمعت من �أبيك حديثا حدثناه عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم عن �أبي �صالح؟ قال �سمعته من
الذي حدث �أبي عنه �سمعت عطاء بن يزيد الليثي يحدث عن تميم الداري قال:قال ر�سول اهلل « :الدين
الن�صيحة ،ثالثا ،قالوا :لمن يا ر�سول اهلل؟ قال« :هلل ولكتابه ولنبيه ولأئمة الم�سلمين وعامتهم»(.)2
 -4حدثنا �سفيان عن ابن عجالن( )3عن من حدثه عن عبد الرحمن الأعرج( )4عن �أبي هريرة قال :قال
( )1قال البخاري :قال الحميدي حدثنا ابن عيينة قال ثن عمرو بن دينار :عن القعقاع عن �أبي �صالح عن النبي  ،قال ابن
عيينة :ف�س�ألت �سهال فقال� :سمعته من محمد� ،سمعه �أبي من �أخ له من �أهل ال�شام (عن) عطاء بن يزيد عن تميم ڤ عن
النبي .
وقال محمد بن م�سلم عن عمرو :عن ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما  -عن النبي  -  -وال�صحيح عمرو عن القعقاع.
وقال يحيى بن بكير عن الليث :عن ابن عجالن عن يزيد ،والقعقاع عن �أبي �صالح عن �أبي هريرة  -ڤ  -عن النبي ...
حتى قال :قال علي (يعني ابن المديني فبلغني �أن في كتاب عثمان بن عمر عن مالك عن �سهيل عن عطاء عن تميم  -ڤ
 عن النبي . --وقال ه�شام بن �سعد :عن زيد بن �أ�سلم عن ابن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما -عن النبي  -  -قال البخاري :فدار الحديث على
تميم الداري� :سمع منه هالل بن ميمون( .التاريخ الكبير .)461 -460 :6
وفي �صحيح م�سلم عن محمد بن عباد المكي ،حدثنا �سفيان قال :قلت ل�سهيل� :إن عمرا حدثنا عن القعقاع ،عن �أبيك وقال:
ورجوت �أن ُي�سقط عني رجال ،قال :فقال� :سمعته من الذي �سمعه منه �أبي.
كان �صديقا له بال�شام ثم حدثنا �سفيان عن �سهيل ،عن عطاء بن يزيد ،عن تميم الداري ،55 /95 ...ج� ،1ص.74
(( )2الطبراني :المعجم الكبير رقم  1263جزء � ،20ص.)53
( )3محمد بن عجالن المدني القر�شي روى عن �أبيه و�أن�س بن مالك و�سلمان بن �أبي حازم الأ�شجعي والأعرج و�أبي الزناد وخلق.
وعنه �صالح بن كي�سان وهو �أكبر منه ومالك ومن�صور و�شعبة وزياد بن �سعد وال�سفيانان و�آخرون وثقة الإمام �أحمد وابن معين
و�أبو زرعة و�أبو حاتم والن�سائي.
وقال يعقوب بن �شيبة �صدوق و�سط ،وقال ابن عيينة كان ثقة عالما وقال العقيلي ي�ضطرب في حديث نافع .انظر (تهذيب
التهذيب البن حجر  305 -304 :9ملخ�صا) ط ،دار الفكر.
( )4عبد الرحمن بن هرمز الأعرج �أبو داود المدني روى عن �أبي هريرة و�أبي �سعيد وابن عبا�س وغيرهم .وعنه زيد بن �أ�سلم ===
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ر�سول اهلل « :- -الم�ؤمن القوي خير و�أحب �إلى اهلل من الم�ؤمن.)1(»...
الحديث �أعله ابن المديني بابن عجالن ،والجهالة بينه وبين الأعرج ،فطرق الحديث تبين �أنه مرة عن
محمد بن عجالن عن الأعرج ،ومرة محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج ،كما ذكر الطحاوي وابن حجر،
و�أ�شار �إليه البخاري في عنوان الباب (ما يجوز من الل ّو) ،ولم يخرجه في كتابه ؛ لأنه على غير �شرطه.
الحديث �أخرجه الطحاوي قال :حدثنا يون�س ،حدثنا �سفيان ،عن محمد بن عجالن عن الأعرج عن �أبي
هريرة وقال :فت�أملنا �إ�سناد هذا الحديث ،هل هو مو�صول� ،أو قد دخله تدلي�س من ابن عجالن �أتاه به عن
الأعرج يحدث به عنه بغير �سماع منه ثم ذكر طريق ابن المبارك ،حدثنا محمد بن عجالن ،عن ربيعة ،عن
الأعرج وذكر الحديث وفى نهايته :ثم �سمعته من ربيعة ،وحفظي له من محمد.
ثم قال :ووجدنا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال :حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك ...ثم ذكر
ب�إ�سناد مثله ،وقال في �آخره :ثم �سمعته من ربيعة بن عثمان ،ولم يذكر في �أوله ربيعة.
تدلي�سا منه به عنه ،و�أنه �إنما كان �أخذه
فوقفنا بذلك على �أن محمد بن عجالن �إنما ح َّدث به عن الأعرج ً
من ربيعة بن عثمان عنه.
ثم ت�أملنا حديث ربيعة ،عن الأعرج ،هل هو �سماعه �إياه منه� ،أو على التدلي�س به عنه.
فهدا قد حدثنا قال :حدثنا �أحمد بن حميد الكوفي حدثنا عبيد اهلل بن مو�سى ،حدثنا عبد اهلل بن
فوجدنا ًَ
�إدري�س ،عن ربيعة بن عثمان ،عن محمد بن يحيى بن َح َّبان ،عن الأعرج عن �أبي هريرة وذكر الحديث.
قال :فوقفنا بذلك على �أنَّه �أ�صل هذا الحديث في �إ�سناده �إنما هو عن ابن عجالن عن ربيعة بن عثمان،
عن محمد بن يحيى بن حبان ،عن الأعرج(.)2
=== و�صالح ابن كي�سان والزهري ومحمد بن عجالن وغيرهم.
وقال ابن �سعد كان ثقة كثير الحديث ،وقال المقدمي �سئل ابن المديني عن �أعلى �أ�صحاب �أبي هريرة فبد�أ بابن الم�سيب وذكر
جماعة ،قيل له :فالأعرج قال دون ه�ؤالء وهو ثقة .مات بالإ�سكندرية �سنة 117هـ على الأ�صح( .تهذيب التهذيب البن حجر :46
 260ملخ�صا).
( )1تكملة الحديث«:ال�ضعيف ،وفى كل خير .احر�ص على ما ينفعك ،وا�ستعن باهلل ،وال تعجز ،و�إن �أ�صابك �شيء فال تقل :لو �أني
فعلت كان كذا وكذا ،ولكن قل :قدر اهلل ،وما �شاء فعل ف�إن لو تفتح عمل ال�شيطان».
الحديث �أخرجه م�سلم في كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز واال�ستعانة باهلل ،وتفوي�ض المقادير هلل )2664( -340
الجزء الرابع �ص 2052طبعة عي�سى الحلبي.
عن عبد اهلل بن �إدري�س عن ربيعة بن عثمان ،عن محمد بن يحيى بن َح َّبان ،عن الأعرج عن �أبي هريرة .و�أخرجه الإمام �أحمد
في م�سنده رقم  8791عن طريق عبد اهلل بن المبارك ،عن محمد ابن عجالن ،عن ربيعة ،عن الأعرج عن �أبي هريرة برواية
خلف بن الوليد �شيخ �أحمد ورقم  8829عن نف�س الطريق برواية عارم �شيخ �أحمد.
و�أخرجه ابن ماجة رقم  ،79رقم  4168بنف�س �سند الإمام م�سلم وكذلك البيهقي في ال�سند الكبير ،89 :10 ،ورقم  4168من
طريق �سفيان بن عيينة ،عن ابن عجالن ،عن الأعرج عن �أبي هريرة وقال المحقق محمود محمد محمود ح�سن ن�صار :انفرد
به ابن ماجة ،تحفة الأ�شراف رقم (( ،)13952ط دار الكتب العلمية بيروت ،ط1419 1هـ1998-م.)495 :4 ،
(( )2الطحاوي� :شرح م�شكل الآثار ،تحقيق� .شعيب الأرن�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،ط� ،1سنة1415هـ1994 -م ،ج� ،1ص-236
.)238
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ولذلك قال �شعيب الأرن�ؤوط :طريق عبد اهلل بن �إدري�س ،عن ربيعة بن عثمان ،عن محمد بن يحيى بن
حبان ،عن الأعرج ،عن �أبي هريرة هذا �أ�صحها جمي ًعا.
وعبد اهلل بن �إدري�س ومحمد بن يحيى ثقتان من رجال ال�شيخين وربيعة بن عثمان� ،صدوق ،ح�سن
الحديث ،روى م�سلم ،هذا الحديث الواحد(.)1
قال ابن حجر :وربيعة بن عثمان قال فيه ابن معين ثقة ،وقال �أبو زرعة� :إلى ال�صدق ما هو ولي�س بذاك
القوي ،وقال �أبو حاتم :منكر الحديث يكتب حديثه ،وقال الن�سائي لي�س به ب�أ�س ،وذكره ابن حبان في الثقات،
ت154هـ ،وهو ابن �سبع و�سبعين �سنة .له عندهم حديث واحد الم�ؤمن القوي خير و�أحب �إلى اهلل من الم�ؤمن
ال�ضعيف(.)2

تحقيق الن�صـو�ص

وقد ب َّوب البخاري با ًبا بعنوان (باب ما يجوز من الل ِّو ،وقوله تعالى :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ ( )3وقال ابن
حجر معلقًا :والحديث الذي ذكره ال�سبكي هو الذي رمز �إليه البخاري بقوله ما يجوز من اللو ف�إن فيه �إ�شارة
�إلى �أنها في الأ�صل ،ال يجوز �إال ما ا�سثثنى ،وهو مخرج عند الن�سائي وابن ماجة والطحاوي وذكر ما قاله
الطحاوي تقري ًبا ثم قال� :إن طريق عبد اهلل بن �إدري�س عن ربيعة بن عثمان ،فقال عن محمد بن يحيى بن
حبان عن الأعرج بدل محمد بن عجالن ...وهذه الطريق �أ�صح طرق هذا الحديث(.)4
خاتمة البحث

على قلة ما و�صلنا من هذا الكتاب فقد احتوت ال�صفحة على �أربعة �أحاديث ،ولكنها غزيرة الفائدة خا�صة
بعلم العلل وال غرو ف�صاحبها هو �إمام العلل الإمام علي بن المديني �شيخ البخاري الذي تثبت الدرا�سة بال
ريب مدى ت�أثر الإمام محمد بن البخاري بمذهب �شيخه علي بن المديني في العلل والجرح والتعديل.
ولذا يتوجب البحث عن بقية الكتاب حتى تكتمل الإفادة منه .

( )1انظر (�شعيب الأرن�ؤوط تحقيق م�سند �أحمد ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1ـ �سنة 1417هـ199 -م.)395 :14 ،
( )2تهذيب التهذيب البن حجر  ( 225 :3ملخ�صا)
(� )3سورة هود� :آية 80
( )4ابن حجر :فتح الباري ،دار الفكر ،ج� ،13ص( 228 -227ملخ�صا).
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قائمة الم�صادر والمراجع

�أوال  :الكتب المطبوعة
 -1القر�آن الكريم
� -2أحمد بن حجر الع�سقالني
 تقريب التهذيب ،تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ،دار المعرفة  -بيروت ،ط� 3سنة 1395ه��ـ /1975م
 تقريب التهذيب ،طبعة دار الر�شيد  -حلب  .وطبعة دار المعرفة  -بيروت ،ط ،2تحقيق عبد الوهابعبد اللطيف� ،سنة 1355هـ 1975 /م
 تهذيب التهذيب ،دار الفكر ،بيروت ،ط� ،1سنة 1404هـ 1984 /م فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،كتبه وبوبه محمد ف�ؤاد عبد الباقي ،و�أ�شرف على ت�صحيحه عبدالعزيز بن عبد اهلل بن باز ،دار الفكر .
 الإ�صابة في تمييز ال�صحابة ،دار �إحياء التراث العربي  -بيروت ,عن الطبعة الأولى �سنة  1328هـ ل�سان الميزان ،م�ؤ�س�سة الأعلمي  -بيروت ط� ،3سنة 1406هـ1986 /م� -3أحمد بن الح�سين البيهقي� ،أبو بكر
 ال�سنن الكبرى ،طبعة دار الفكر.� -5أحمد بن حنبل� ،أبو عبد اهلل
 الم�سند ،تحقيق �شعيب الأرن�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1417 ،1هـ  1997 /م الم�سند ،تحقيق �شعيب الأرن�ؤوط و عادل ر�شد ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت ،ط1420, 2ه 1999 /م العلل ومعرفة الرجال ،تحقيق د /و�صي اهلل به محمد عبا�س ،المكتب الإ�سالمي  -بيروت ،ط� 1سنة1408هـ 1988 /م .
وطبعة �أخرى تحقيق طلعت قوج ييكت و �إ�سماعيل جراح �أوغلي المكتبة الإ�سالمية� -إ�ستانبول 1987م
 كالمه في علل الحديث و معرفة الرجال ،برواية �أبي الح�سن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني،تحقيق �صبحي البدري ال�سامرائي ،مكتبة المعارف -الريا�ض ط� 1سنة 1988م
� -6أحمد بن �شعيب الن�سائي
 �سنن الن�سائي ب�شرح الحافظ جالل الدين ال�سيوطي وحا�شية الإم��ام ال�سندي ،دار الكتب العلميةبيروت.
� -7أحمد بن عبد اهلل الأ�صبهاني� ،أبو نعيم
 حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء ,دار الكتاب العربي  -بيروت  -لبنان ط� 4سنة 1405هـ1985 /م .علي بن ثابت الخطيب البغدادي �أبو بكر
� -8أحمد بن ّ
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 مو�ضح �أوهام الجمع و التفريق ،تحقيق د /عبد المعطي �أمين قلعجي ،دار المعرفة  -بيروت ط� 1سنة1407هـ 1987 /م
 الجامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ،تحقيق د /محمد ر�أفت ال�سعيد ،مكتبة الفالح  -الكويت ط1�سنة 1401هـ1981/م.
 الجامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ،تحقيق د /محمد عجاج الخطيب ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت�سنة 1416هـ  1996 /م .
 كتاب الكفاية في علم الرواية ،مراجعة الأ�ستاذين عبد الحليم محمد عبد الحليم و عبد الرحمن ح�سنمحمود ،دار الكتب الحديثة  -القاهرة ط3
 تاريخ مدينة ال�سالم  -تاريخ بغداد  ،-تحقيق د  /ب�شار عواد معروف ،دار الغرب الإ�سالمي  -بيروت،ط� 1سنة 1422هـ 2001 /م  .وطبعة دار الكتاب العربي  -بيروت
 الرحلة في طلب الحديث ،تحقيق نور الدين عتر ،دار الكتب العلمية  -بيروت  -لبنان ،ط� ،1سنة1395هـ1975 /م .
� -9أحمد بن محمد بن �سالمة الطحاوي
 �شرح م�شكل الآثار ،تحقيق �شعيب الأرن�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت ط� 1سنة 1415هـ 1994 /م� -10أحمد محمد �شاكر
 الباعث الحثيث� ،شرح اخت�صار علوم الحديث للحافظ �أبن كثير ،دار التراث -القاهرة ط� 3سنة 1979م.� -11إ�سماعيل با�شا
 �إي�ضاح المكنون في الذيل على ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب و الفنون� -12إكرام اهلل �إمداد الحق
 الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال ,دار الب�شائر الإ�سالمية  -بيروت  -لبنان ط� 1سنة1413هـ  1992 /م
� -13أكرم �ضياء العمري
 بحوث في تاريخ ال�سنة الم�شرقة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت ط� 3سنة  1395هـ .1975 / موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ،دار طيبة  -الريا�ض ط� 2سنة 1405هـ1985/م -14د� /أمين الق�ضاة
مدر�سة الحديث في الب�صرة حتى القرن الثالث الهجري ،دار بن حزم  -بيروت ،ط� 1سنة 1419هـ /
1998م.
 -15الإمام �أن�س بن مالك
 الموط�أ  :ت�صحيح وتعليق محمد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الكتب العربية مطبعة عي�سى البابي الحلبي القاهرة .� 140آفاق الثقافة والتراث

 -16بدر الدين محمد بن �إبراهيم بن جماعة
 المنهل الروي في مخت�صر علوم الحديث النبوي ،تحقيق د /محي الدين عبد الرحمن رم�ضان ،مجلةمعهد المخطوطات العربية ،المجلد الحادي و الع�شرون ،الجزء الأول ،جمادي الأول 1395ه��ـ /
1975م ،القاهرة
 -17تقي الدين الندوي
 علم رجال الحديث ،مكتبة الفردو�س� ،سنة 1405هـ  1985 /م . -18جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية
 فهر�س المخطوطات والم�صورات ،عمادة �ش�ؤون المكتبات ،الجزء الثالث المجلد الثاني (الحديثال�شريف ) �سنة 1405هـ1985/م
 -19جمال الدين القا�سمي
 قواعد التحديث من فنون م�صطلح الحديث ،تحقيق محمد بهجة البيطار ،دار النفائ�س  -بيروت ،ط،1�سنة 1407هـ  1987 /م .
 -20الح�سين بن عبد اهلل الطيبي
 الخال�صة في �أ�صول الحديث ،تحقيق �صبحي ال�سمرائي ،رئا�سة ديوان الأوقاف  -العراق� ،إحياء التراثالإ�سالمي الكتاب الخام�س� ،سنة 1391هـ  1971 /م .
 -21خليفة بن الخياط
كتاب الطبقات ،تحقيق د � /أكرم �ضياء العمري ،دار طيبة  -البطحاء  -ال�سعودية ,ط� ،2سنة 1402هـ /
1982م.
 -22الخليل بن عبد اهلل الخليلي القزويني
 الإر�شاد في معرفة علماء الحديث� ،ضبطه عامر �أحمد حيدر ،دار الفكر  -بيروت �سنة  1412هـ /1993م
 -23خير الدين الزركلي
 الأعالم ،دار العلم للماليين  -بيروت ،ط� ،7سنة  1986م� -24سليمان بن �أحمد الطبراني
 المعجم الكبير ،تحقيق عبد المجيد ال�سلفي ،ط2� -25سليمان بن اال�شعث� ،أبو داود
 �سنن �أبي داود ،ومعه كتاب معالم ال�سنن للخطابي �إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاث وعادل ال�سيد ،دارالحديث -بيروت ط 1349 ، 1هـ1994/م
 ت�سمية الإخوة الذين روي عنهم الحديث ،تحقيق د .با�سم الجوابرة ،دار ىالراية  -الريا�ض ط� 1سنة1408هـ1988 /م
�آفاق الثقافة والتراث 141

مخطوط
«الأحاديث
المعلالت»
لعلي بن
المديني

تحقيق الن�صـو�ص

� -26سليمان بن خلف �أبو الوليد الباجي
 التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع ال�صحيح ،تحقيق د� .أبو لبابة ح�سين ،دار اللواء الريا�ض،ط� 1سنة1406هـ1986/م.� -27صالح الدين �أبو �سعيد خليل بن كيكلدي العالئي
 جامع التح�صيل في احكام المرا�سيل ،تحقيق حمدي عبد المجيد ال�سلفي ،الدار العربية للطباعة-العراق ط� 1سنة1398هـ1978/م.
علي المقد�سي بن القي�سراني ال�شيباني
 -28طاهر ّ
 الجمع بين رجال ال�صحيحين البخاري و م�سلم لكتابي �أبي ن�صر الكالباذي و �أبي بكر الأ�صبهاني،توزيع دار الباز  -مكة المكرمة ،دار الكتب العلمية  -بيروت� ،سنة 1402هـ.
 -29عبد الحي بن العماد الحنبلي
 �شذرات الذهب ،تحقيق لجنة التراث بدار الآفاق الجديدة  -بيروت -30عبد الرحمن بن �أحمد بن رجب الحنبلي
 �شرح علل الترمذي ،تحقيق �صبحي ال�سامرائي عالم الكتب  -بيروت ط� 3ستة 1416هـ1996 /م -31عبد الرحمن ابن �أبي حاتم
 المرا�سيل ،تحقيق �شكر اهلل بن نعمة اهلل قوجاني ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت ،ط� ,2سنة 1402هـ/1982م.
 الجرح و التعديل و تقدمته ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،عن الطبعة الأول��ى لمطبعة مجل�س دائرةالمعارف العثمانية بحيدر �آباد الدكن  -الهند� ،سنة  1371هـ  1952 /م .
 -32عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي
 تدريب الراوي في �شرح تقريب النواوي ،تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ،دار الكتب الحديثة وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،ط� ،2سنة 1399هـ 1979 /م طبقات الحفاظ ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،ط� ،1سنة  1403هـ 1983 /م . الإتقان في علوم القر�آن ،طبعة دار الفكر  -بيروت -33عبد الرحمن بن الجوزي �أبو الفرج الحافظ
 مناقب الإمام �أحمد بن حنبل ،مكتبة الخانجي  -م�صر ،ط1 -34عبد الرحيم بن الح�سين العراقي
 التقييد و الإي�ضاح �شرح مقدمة بن ال�صالح ،دار الحديث للطباعة و الن�شر  -بيروت  -لبنان ،ط،2�سنة 1405هـ  1984 /م
 -35عبد الكريم بن محمد ال�سمعاني
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 الأن�ساب ،تعليق عبد اهلل عمر البارودي ،دار الحنان  -بيروت ،ط� ،1سنة 1408ه  1988 /م . كتاب التحبير في المعجم الكبير ،تحقيق منيرة ناجي �سالم ،مطبعة االر�شاد -بغداد �سنة 1395هـ1975/م
 -36عبد اهلل بن عدي الجرجاني
 الكامل في �ضعفاء الرجال ،تحقيق د� /سهيل زك��ار ،دار الفكر  -بيروت ،ط � ,3سنة  1409هـ /1988م.
-37عثمان بن عبد الرحمن �أبوعمرو بن ال�صالح
 مقدمة ابن ال�صالح في علوم الحديث ،خرجه وعلق عليه د  /م�صطفى ديب البغا مقدمة ابن ال�صالح ومحا�سن اال�صطالح ،تحقيق د  /عائ�شة عبد الرحمن ،دار المعارف القاهرة.علي بن المديني
ّ -38
 كتاب العلل ،تحقيق د /محمد الأعظمي ،المكتب الإ�سالمي  -بيروت ط� ,1سنة 1972وط� ،2سنة1980
 علل الحديث و معرفة الرجال ،تحقيق د  /عبد المعطي �أمين قلعجي ،دار الوعي  -حلب� ،سنة1980م.
 العلل ،تحقيق ح�سام بوقري�ص ،دار غرا�س  -الكويت� ،سنة 1423ه  2002 /م . �س�ؤاالت محمد بن عثمان بن �أبي �شيبة ،تحقيق موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر ،مكتبة المعارف -الريا�ض ،ط� ،1سنة  1404هـ  1984 /م
 -39عمر بن �أحمد بن �شاهين
 تاريخ �أ�سماء ال�ضعفاء والكذابين ،تحقيق عبد الرحمن محمد �أحمد ،ط1409 1هـ1989/م تاريخ �أ�سماء الثقات ممن نقل عنهم العلم ،تحقيق د .عبد المعطي �أميت قلعجي ،دار الكتب العلمية-بيروت ،ط� 1سنة1406هـ1986/م.
-40عمر ر�ضا كحالة :
	�أعالم الن�ساء في عالمي العرب والإ�سالم ،المكتبة الها�شمية  -دم�شق �سنة  1379هـ 1959 -م
 -41عمر بن ر�سالن بن ن�صير ال�سراج البلقيني
 محا�سن اال�صطالح ،تحقيق د  /عائ�شة عبد الرحمن ،دار المعارف  -القاهرة . -42ف�ؤاد �سزكين
 تاريخ التراث العربي ،نقله للعربية د /محمود فهمي حجازي و د /فهمي �أبو الف�ضل ،الهيئة الم�صريةالعامة للكتاب ،المجلد الأول ،المكتب الإ�سالمي  -بيروت� ،سنة 1977م
 -43قا�سم علي �سعد
 درا�سة عن النه�ضة العلمية في ظل الدول الإ�سالمية و مواطن �ضعفها مقدمة لتحقيق الأم�صار ذوات�آفاق الثقافة والتراث 143
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الآثار للذهبي ،دار الب�شائر الأ�سالمية  -بيروت� ،سنة  1986م .
 -44محمد بن �أحمد بن عثمان �أبو عبد اهلل الذهبي
 ميزان االعتدال ،تحقيق علي محمد البجاوي ،دار المعرفة  -بيروت العبر في خبر من غبر ،تحقيق ف�ؤاد �سيد ،مطبعة حكومة الكويت� ،سنة 1984م. �سير �أعالم النبالء ،تحقيق �شعيب الأرن�ؤوط و�صالح ال�سمر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت ،ط� ،10سنة1414هـ 1994 /م.
 تذكرة الحفاظ ،مطبعة مجل�س دائرة المعارف العثمانية  -حيدر �أباد الدكن  -الهند� ،سنة 1375هـ /1955م.
 تذكرة الحفاظ ،تحقيق عبد الرحمن بن يحيى العلمي ،مكتبة الحرم المكي  -مكة المكرمة� ،سنة1374هـ
 العبر في خبر من غبر ،تحقيق د� /صالح الدين المنجد ،مطبعة حكومة الكويت ،ط� ،2سنة 1984م. الأم�صار ذوات الآثار ،تحقيق د .قا�سم علي �سعد ،دار الب�شاير الإ�سالمية  -بيروت ،ط� 1سنة 1986م تهذيب �سير �أعالم النبالء ،تحقيق �شعيب الأرن���ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت ،الطبعة الأولى،1412هـ1991 /م
 -45محمد بن �أحمد بن محمد الأندل�سي المالكي
 ت�سمية ما ورد به الخطيب دم�شق ،رتبها يو�سف الع�ش  .مطبعة الترقي  -دم�شق� ،سنة  1364هـ /1945م.
 -46محمد بن �إ�سحاق النديم
 الفهر�ست ،تحقيق ر�ضا تجدد  -طهران� ،سنة  1391هـ 1971 /م . -47محمد بن �إ�سماعيل البخاري
 �صحيح البخاري ،دار �إحياء التراث العربي  -بيروت . �صحيح البخاري ب�شرحه الم�سمى فتح الباري لأبن حجر ،دار المعرفة  -بيروت التاريخ ال�صغير ،تحقيق محمود �إبراهيم زايد ،مكتبة دار التراث  -القاهرة �سنة  1397هـ 1977 /م. التاريخ الكبير ،م�ؤ�س�سة الكتب الثقافية  -بيروت . الأدب المفرد  :خرج �أحاديثه محمد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار الب�شاير الإ�سالمية  -بيروت ط� 3سنة1409هـ1989 /م
 -48محمد بن عبد الرحمن �شم�س الدين ال�سخاوي
 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة ال�شريفة ،مطبعة ال�سنة المحمدية  -القاهرة� ،سنة 1376ه��ـ1957/م.
 فتح المغيث �شرح �ألفية الحديث للعراقي ،دار الكتب العلمية بيروت ط� 1سنة 1403هـ1983 /م� 144آفاق الثقافة والتراث

 -49محمد بن عثمان بن �أبي �شيبة
 �س�ؤاالت علي بن المديني ،تحقيق موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر ،مكتبة المعارف  -الريا�ض� ،سنة1404هـ 1984 /م.
 -50محمد بن حبان الب�ستي
 المجروحين من المحدثين و ال�ضعفاء من المتروكين ،تحقيق �إبراهيم محمود زايد ،دار الوعي  -حلبو �سنة  1396هـ1976 /م .
 الثقات ،مطبعة مجل�س دائرة المعارف العثمانية  -حيدر �أباد الدكن  -الهند ،ط� ،1سنة  1402هـ/1982م.
 �صحيح ابن حبان تحقيق �شعيب الأرن�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت ط� 1سنة 1408هـ 1985م. -51محمد بن عبد الرحمن ال�سخاوي
 الإعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ،حققه وعلق عليه فرانز روزنثال ،ترجمة التعليق و المقدمة د� /صالح�أحمد العلي ،دار الكتب العلمية  -بيروت  - .فتح المغيث �شرح �ألفية الحديث للعراقي ،دار الكتب
العلمية  -بيروت ،ط� ،1سنة  1403هـ 1983 /م.
 -52محمد بن عبد اهلل الحافظ �أبو عبد اهلل الحاكم
 كتاب معرفة علوم الحديث� ،شرح ومراجعة �سعيد محمد اللحام ،مكتبة الهالل  -بيروت ،ط� ،1سنة 1409هـ  1989 /م .
 -53محمد بن عمرو العقيلي
 كتاب ال�ضعفاء الكبير ،تحقيق د /عبد المعطي �أمين قلعجي ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،ط� ،1سنة 1404هـ  1984 /م .
 -54محمد بن عي�سى بن �سورة
 الجامع ال�صحيح ( �سنن الترمذي) دار الكتب العلمية بيروت ط1408 ،1هـ1987/م -55محمد عبد الحي اللكنوي
 ظفر الأماني في مخت�صر الجرجاني ،تحقيق د /تقي الدين الندوي � -أعظم كده ،ط� ،2سنة  1418هـ 1997 /م .
 -56محمد نا�صر الدين الألباني
 فهر�س مخطوطات دار الكتب الظاهرية المنتخب من مخطوطات الحديث ،مطبوعات مجمع اللغةالعربية  -دم�شق� ،سنة  1390هـ  1970 /م .
 - 57محمد بن يزيد بن ماجة القزويني
 �سنن ابن ماجة تحقيق محمود محمد ح�سن ن�صار ،دار الكتب العلمية  -بيروت ط1419 1ه��ـ -1998م
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مخطوط
«الأحاديث
المعلالت»
لعلي بن
المديني

تحقيق الن�صـو�ص

 -58م�سلم بن حجاج الني�سابوري
 �صحيح م�سلم ،تحقيق ف�ؤاد عبد الباقي دار التراث العربي� ،سنة  1955م . الكنى و الأ�سماء ،تحقيق عبد الرحيم محمد �أحمد الق�شقري ،المجل�س العلمي لإحياء التراثالإ�سالمي -المدينة المنورة ،ط� ،1سنة  1404هـ  1984 /م .
 -59يا�سين محمد ال�سوا�س
 فهر�س المجاميع المدر�سة العمرية في دار الكتب الظاهرية بدم�شق ،من�شورات معهد المخطوطاتالعربية  -الكويت ،ط� ،1سنة  1408هـ  1987 /م .
 60ياقوت الحموي معجم البلدان ،دار �صادر  -بيروت ط � 2 :سنة  1995م
 -61يو�سف بن عبد اهلل بن عبد البر القرطبي
 اال�ستيعاب في معرفة الأ�صحاب ،تحقيق ال�شيخان علي محمد معو�ض وعادل �أحمد عبد الموجود ،دارالكتب العلمية  -بيروت ط� 1سنة 1415هـ1995 /م
 -62يو�سف المزي �أبو الحجاج
 تهذيب الكمال في �أ�سماء الرجال ،تحقيق د  /ب�شار عواد معروف ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت ،ط،1�سنة  1413هـ  1992 /م .
ثانيا  :المخطوطات
 علي بن المديني  :الأحاديث المعلالت ،ن�سخة م�صورة عن ن�سخة المكتبة الظاهرية �-سوريا ومحفوظةبمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي تحت رقم  2357الثالث ،علي بن المديني ،بتاريخ
2003/3/17م
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ِع ْر ُق َّ
ال�ش َب ْه والفَ ْر ُق َب ْي َن َماا�شْ َت َب ْه

الدين َع ِ
ِل� َشي ِخ ال ِ
الح َ�سيني ال َّطب ِر ّي
بد ال َق ِادر ُ
إ�سالم محيي ِّ
ِ
قام ال� َّش ِ
الم ِ
الم ِّكي ِ�إ ِ
ريف
مام َ
ال� َّشافعي َ
(المولود �سنة  - 976والمتوفى �سنة 1032هـ)

ِع ْر ُق
َّ
ال�ش َب ْه
َ
والف ْر ُق

تحقيق
الدكتور  :عدنان عبد الرحمن الدوري
جامعة �صنعاء  -الجمهورية اليمنية
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َب ْي َن
َم ْ
اا�ش َت َب ْه

الح َ�سيني َّ
محيي ِّ
بريّ
الدين َع ِ
بد ال َقادِ ر ُ
الط ِ
َح َيــا ُت ُ
ـار ُه
ــــه و�آثـــ َ ُ

الح َ�سيني َّ
الطبرِ ّي ال�شَّ ا ِفعي
الدين َع ِبد القَا ِدر ُ
بن مح َّمد بن يحيى بن َمك َرم ابن ُم ِح ِّب ِّ
هو ُمحيِي ِّ
الدين ُ
()1
الح َر ِام .
َام ال�شَّ ريف ِب َم َّك َة ال ُم َك َّرم ِة ،وال ُمف ِتي بِال َب ِلد َ
ال َم ِّك ِّي ،الخَ ِطيب والإمام بالمق ِ
ولد بمكة المكرمة في � 27صفر من �سنة  976للهجرة وقيل �سنة 972هـ(.)2
ت�صدر في محراب العلم والإمامة ،وت�سنم �صهوة جموح الف�ضل فملك زمامه ،وجمع بين الرواية والدراية،
وينت�سب الى �أ�سرة �شريفة عريقة الن�سب ،و�إلى بيت علم لي�س منه �إ َّال �إمام �أو خطيب .فهو عالم �أديب ،و�شاعر
ناظم ،وكاتب ناثر ،م�شارك في �أنواع العلوم والفنون(.)3
�شعره:

ومن جيد �شعره ما قاله مادح ًا ال�شريف ح�سن بن �أبي نمي بن بركات �سلطان الحجاز:
خ�ل�ي�ف��ة اهلل ف��ي �أم ال�ق�ـ�ـ�ـ��رى ��ش��رف�اً م �ـ �ـ��ا زال وارث� �ـ ��ه ف�ي�ه�ـ�ـ�ـ��ا �أب� �ـ� �اً ف ��أب �ـ��ا
�إم � ��ام ق�ب�ل�ت�ن��ا ال �غ �ـ��راء �أف���ض�ـ�ـ�ـ��ل من ح�م��ى حماهـا ل��وج�ـ��ه اهلل محت�سـبا
م ��ن �أي� ��د اهلل ج �ي �� �ش �اً ك ��ان ق��ائ�ـ�ـ�ـ�ـ��ده بالرعب منذ �سنين لي�س فيه غـبا
�أج ��ل م��ن خ�ف�ق��ت م��ن ف ��وق هامتــه ع�لام��ة ال�ن���ص��ر واه �ت ��زت ب�ـ��ه ط��رب��ا
وخ �ي��ر م��ن ق��د ت�ل��ت �آي� ��ات مفخـــره على المنابر ج�ه��راً �أل�سن الخطـبا
��س�ـ�ل�ي��ل �آل ق ��د ا� �س �ت��ن الآل �ـ �ـ �ـ��ه على ك��ل ال ��ورى حبهم بالن�ص واكتتــبا
)(4
ه ��م ال �م �ح �ج �ـ��ة ف ��ي ي� ��وم ي � ��رون بــه تحت اللواء بقرب الم�صطفى رتبا
م�صنفاته:

�صنف و�ألف  -رحمه اهلل تعالى  -الكثير من الم�ؤلفات العلمية منها(:)5
 -1الرايات المن�صورة على الأبيات المق�صورة �شرح على الدريدية .
� -2أ�ساطين ال�شعائر الإ�سالمية وف�ضائل ال�سالطين والم�شاعر الحرمية.
 ) 1البدر الطالع بمحا�سن من بعد القرن ال�سابع :لل�شوكاني  378و�سالفة الع�صر في محا�سن ال�شعراء بكل م�صر :البن مع�صوم
 42ونزهة الجلي�س ومنية الأديب الأني�س :للح�سيني المو�سوي  264هداية العارفين �أ�سماء الم�ؤلفين و�آثار الم�صنفين :لإ�سماعيل
با�شا البغدادي  319/1ومعجم الم�ؤلفين لعمر ر�ضا كحالة .303/5
 ) 2الأعالم للزركلي .44 /4
� ) 3سالفة الع�صر  42ونزهة الجلي�س .264
� ) 4سالفة الع�صر .48
 ) 5هداية العارفين .319/1
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ِع ْر ُق
َّ
ال�ش َب ْه
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والف ْر ُق
َب ْي َن
َم ْ
اا�ش َت َب ْه

 -3الأ�ساطين في حج ال�سالطين.
� -4إفحام المجاري في �إفهام البخاري قطعة على �أوائله.
� -5إيقاظ ال�سماع لجواز اال�ستماع.
 -6ح�سن ال�سريرة في ح�سن ال�سيرة .وهي �شرح منظومة في �سير النبي .
 -7درة الأ�صداف ال�سنية في ذروة الأو�صاف الح�سنية.
� -8سل ال�سيف على حل الكيف.
 -9عرائ�س الأبكار وغرائ�س الأفكار في التف�سير.
 -10علو الحجة بت�أخير �أبي بكر ابن حجة.
 -11عيون الم�سائل من �أعيان الر�سائل .في �أربعين علم ًا.
 -12ك�شف الخافي من كتاب الكافي في علمي العرو�ض والقوافي.

تحقيق الن�صـو�ص

 -13الكلم الطيب على كالم �أبي الطيب.
 -14ن�ش�أة ال�سالفة بمن�ش�أة الخالفة .في التاريخ.

()6

 -15رفع اال�شتباك عن تناول التنباك.
 -16التبيان المتين في بيان دخان المبين.
� -17أنباء البرية بالأبناء الطبرية .في التراجم.
 -18ك�شف النقاب عن �أن�ساب الأربعة الأقطاب.

()7

 -19نَ�ش ُر ال َع َل ِم في َمفارِقِ ال َع َل ِم.
 -20فلك القامو�س(.مطبوع).

()8

ِ -21ع ْرقُ ال�شَّ َب ْه وال َف ْرقُ بين َما ا�شْ َت َب ْه .وقد و�سمه في مقدمته بـ«�إزا َل ِة ال�شّ َب ْه وال َف ْرقِ َب ْي َن َما ا�شْ َت َب ْه» وهو
هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم.

 ) 6تحفة المحبين والأ�صحاب فيما للمدنيين من الأن�ساب :للأن�صاري المدني .12/1
 ) 7انظرها من  19-1في :هداية العارفين .319/1
 ) 8حققه طلبة الدرا�سات العليا  -تمهيدي ماج�ستير ( -الدفعة ال�سابعة) بق�سم اللغة العربية في كلية اللغات بجامعة �صنعاء لعام
2006/2005م تحت �إ�شرافي و�سيطبع الكتاب ب�إذنه تعالى قريب ًا.
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وكان �شريف مكة المكرمة �آنذاك ح�سن بن �أبي نمي ) (9يكرمه �إكرام ًا عظيم ًا ،ولهذا كان �أكثر م�ؤلفاته
وم�صنفاته با�سمه.
ومن لطيف ما وقع له �أنه ل َّما �صنَّف �شرح الدريدية المتقدم  ،ذكره با�سم ال�شريف المذكور اتفق �أن �أحكم
ت�أريخ ت�أليفه في بيتين كتبهما على ظهره وهما:
�أَ َّرخ� � �ـ� � �ـ� � �ـ� � �ـ� � �ـ� � �ـ� � �ـ� � �ن � ��ي ُم � ��ؤل � �ف � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ� ��ي ب� �ب� �ي� �ـ ��ت � �ِ�ش� �ع� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ر م� � �ـ � ��ا ذه� � �ـ � � ْ�ب
�أح � � �م � � �ـ � � �ـ � � � ُد ُج � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ� ��ود م � ��اج � � ٍ�د �أج� � � � ��ازن� � � � ��ي �أل � � � � � � ��فَ ذه� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ � ْ�ب
فتب�سم ال�شريف ،وو�ضع الكتاب في حجره ،وو�ضع يده على ر�أ�سه ،وقال :على الر�أ�س والعين ،واهلل �إن ذلك
نزر ي�سير في مقابلته ،و�إني �أحمد اهلل الذي �أوجد مثلك في زمني(.)10
وفاتـه:

تذكر الكتب �أن اتفقت له محنة كانت �سبب موته ،وذلك �أنه ا�ستناب ولده يخطب للعيد ،وكانت �أول خطبة
ح�صلت له ،فتهي�أ لذلك ،فمنعه بع�ض �أمراء الأروام الواردين �إلى مكة المكرمة ذلك العام ،ورغب في �أن يكون
الخطيب حنفي المذهب ،فعظم ذلك على الإمام عبد القادر  ،ففا�ضت نف�سه في الحال كمد ًا ،وذلك في �سنة
(1032هـ) اثنتين وثالثين و�ألف للهجرة الموافق �سنة (1624م) �ستمائة و�أربع وع�شرين بعد الألف للميالد،
وكان موته يوم الجمعة والخطيب على المنبر ،وقدم لل�صالة عليه بعد تلك الخطبة في ذلك اليوم(.)11
نا�سخ المخطوطة:

ِع ْر ُق
َّ
ال�ش َب ْه
َ
والف ْر ُق

هو عبد القادر بن ح�سين بن �أحمد �شهاب الدين النحوي ال َع َّطار،
وهو نف�سه نا�سخ مخطوطة (ن�شر العلم على مفارق العلم) ،ولم يدون ا�سمه في نهاية المخطوطة ،الكتفائه
في مخطوطة (ن�شر العلم على مفارق العلم) .والمخطوط �ضمن مجموع ي�ضم:
 -1الورقات للجويني (�أ�صول فقه) (�17ص).
 ) 9ال�شريف ح�سن بن �أبي نمي محمد بن بركات بن محمد ،الح�سني الها�شمي ( 1010 - 932هـ = 1601 – 1525م) :من �أ�شراف
مكة �شارك �أباه في �إمارتها.ثم انفرد بها بعد وفاته (�سنة 992هـ) وا�ستمر �ضابطا �ش�ؤونها �إلى �أن توفي بها .وكان جوادا �شجاعا،
�أثنى عليه بع�ض الم�ؤرخين� ،إال �أن �صاحب (العقيق اليماني) يقول� :إنه (ا�ستوزر عبد الرحمن بن عتيق ف�أ�ساء هذا �إلى النا�س
وف�شا الجور) ويقول �صاحب (عنوان المجد في تاريخ نجد)( :قال الع�صامي في تاريخه :وفي �سنة  986ه� ،سار ال�شريف ح�سن
بن �أبي نمي �صاحب مكة �إلى نجد ،وحا�صر معكال المعروف في الريا�ض ،ومعه من الجنود نحو � 50ألفا ،وطال مقامه فيها ،وقتل
فيها رجاال/.الأعالم للزركلي  218 /2و �سمط النجوم العوالي في �أنباء الأوائل والتوالي للع�صامي  326/2وخال�صة الأثر في
�أعيان القرن الحادي ع�شرللمحبي  22/1وريحانة الأل ّبا وزهرة الحياة الدنيا لل�شهاب الخفاجي .105/1
 )10البدر الطالع بمحا�سن من بعد القرن ال�سابع لل�شوكاني .378
 )11البدر الطالع بمحا�سن من بعد القرن ال�سابع لل�شوكاني  378و�سالفة الع�صر في محا�سن ال�شعراء بكل م�صر البن مع�صوم
 42ونزهة الجلي�س ومنية الأديب الأني�س للح�سيني المو�سوي  264وهداية العارفين  319/1ومعجم الم�ؤلفين لعمر ر�ضا كحالة
.303/5

�آفاق الثقافة والتراث 151

َب ْي َن
َم ْ
اا�ش َت َب ْه

الح َ�سيني َّ
الطبرِ ّي( .نحو)�54(.ص).
 -2ن�ش ُر ال َع َل ِم َع َلى َمفَارِقِ ال َع َل ِم  :لمحيي ِّ
الدين َع ِبد القَا ِدر ُ
الح َ�سيني َّ
الطبرِ ّي(.نحو).
ِ -3ع ْرقُ ال�شَّ َب ْه وال َف ْرقُ َ
بين َما ا�شْ َت َب ْه :لمحيي ِّ
الدين َع ِبد القَا ِدر ُ
الم�ؤلف  :عبدالقادر بن محمد الح�سيني الطبري ال�شافعي الكي �إمام المقام ال�شريف�29 (.ص)
 -4موقد الأذهان وموقظ الو�سنان (.في الألغاز النحوية) لل�شيخ �أبى محمد يو�سف بن عبد اهلل بن �أحمد
بن عبد اهلل بن ه�شام النحوي�12(.ص).
 -5نبذة في علوم النجوم :لمجهول (�20ص).
 -6نبذة لقواعد الحديث لعله البن �صالح (�55ص).
 -7ر�سالة �آداب البحث :لم�ؤلف مجهول�6(.ص).
� -8شرح ر�سالة المحقق الع�ضد في علم الو�ضع :للعالمة المحقق مظفرالدين الهروي .نزيل القاهرة
(�15ص).

تحقيق الن�صـو�ص

 -9ق�صيدة:
(ل� � ��وك� � ��ان ي� �ع� �ل ��م �أن� � �ه � ��ا الأح� � � � ��داق

يوم النقا ماخاطرالم�شتاق) (�2ص).

وهي من المخطوطات الم�صورة من خزانة الجامع الكبير في �صنعاء والمودعة في مكتبة الإمام زيد بن
علي ب�صنعاء محفوظة على القر�ص المرقم (.)316
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«نموذج من �صور المخطوطة»
ال�صفحة الأولى من عنوان مخطوطة عرق ال�شبه رقم 41

ِع ْر ُق
َّ
ال�ش َب ْه
َ
والف ْر ُق
َب ْي َن
َم ْ
اا�ش َت َب ْه

ال�صفحة الأولى من مخطوطة عرق ال�شبه رقم42
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تحقيق الن�صـو�ص

ال�صفحة الأخيرة من مخطوطة عرق ال�شبه رقم 55

«بطاقة المخطوطة عن القر�ص رقم ( »)316
154
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«كتاب عرق ال�شبه والفرق بين ماا�شتبه .
الم�ؤلف  :عبد القادر بن محمد الح�سيني الطبري ال�شافعي المكي �إمام المقام ال�شريف.
عدد ال�صفحات �28 :ص.
نوع الخط  :ن�سخي.
الفراغ من الت�أليف 18 :ربيع الثاني �سنة1031هـ.
)(12
الفراغ من الن�سخ 29 :محرم �سنة 1067هـ».
$

مد ا ِ
بح ِ
وح ُ
�صول ا ِلإعا َن ُة ،و َبع ُد:
الم ع َلى َن ِب ِّي ِه اال�س ِتكا َن ُة ُ
�ص َ ]2
هلل اال�س ِتعان ُة في الإبا َن ِةَّ ،
وبال�صال ِة َّ
وال�س ِ
الن،
فهذا تَحرِ ي ٌر �شَ ريفٌ  ،وتَحبي ٌر َلطيفٌ في «�إزا َل ِة ال�شّ َب ْه وال َف ْرقِ َب ْي َن َما ا�شْ َت َب ْه»َ ،علقتُه ُع ْل َق َة(َ )13ع ْج َ
حالن( ،)14وبا ِ
و�س ُل.
و�ألَّفتُه في َ�سحا ِئ َب ُد َ
هلل ال ِّث َق ُةَ ،
وال�س ُ
بر�سو ِله َعلي ِه َّ
وعلي ِه ال َّتو ُّك ُل ،و�إلي ِه ُ
الم ال َّت ُّ
ال�صال ُة َّ
َف ٌ
ن�س
وا�س ِم َ
رق بين َ
مع ْ
مع ْ
الج ِ
وا�س ِم ِ
الج ِ
الج ِ

ال َّل ُ
ِ
الواحد
فظ ال َّدا ُّل على �أكث َر من اثنينْ � ،إن كان مو�ضوع ًا للآحاد المجتمع ِة ،دا ًال عليها داللة تكرا ِر
بالعطف؛ فهو ال��ج��م�� ُع()15؛ �سواء �أك��ان له واح�� ٌد من ِ
لفظ ِه م�ستعمل( )16ك��ـ« :ر َِج���الٍ و�أُ ُ���س�� ْود»� ،أم لم يكن
كـَ �«:
أبابيل»(� ،)17أو مو�ضوع ًا لمجمو ِع الآحا ِد ،دا ًال عليها( )18داللة المفرد على جملة �أجزاء م�سماه ؛ فهو ا�سم
 )12عن فهار�س المخطوطات الم�صورة (رقميا) بم�ؤ�س�سة الإمام زيد بن علي عليه ال�سالم� ،إعداد :عبا�س عبد ال�سالم عبا�س
الوجيه ،ب�إ�شراف :عبد ال�سالم عبا�س الوجيه.
 )13في �أ�صل المخطوطة :عقلة .وما �أثبتناه ال�صواب .جاء في الل�سان(علق) ِ :
الم ْع َلقة :متاع الراعي عن اللحياني� ،أَو قال :بع�ض
ري  :ومنها قو ُلهم :ع ِّلقوا َر َمقَه ب�شَ ْي ٍء �أيْ � :أعطوه ما ُي ْم ِ�س ُك رمقَه .و ُيقال :ما َطعا ُمه
متاع الراعي .وفي التاج (علق)قال الزّمخْ �شَ ُّ
�إ ّال التّعلُّقُ وال ُع ْل َق ُة� /.أ�سا�س البالغة والم�صباح المنير(علق) .وفي العين164/1و النهاية «:556/3ومنه حديث الإفْك:
« وكان الن�ساء �إذ ذاك خفافا ،لم يهبلهن ولم يغ�شهن اللحم ،و�إنَّما ي�أ ُكل َْن ال ُع ْل َق َة من َّ
الطعام»/ .انظر الحديث في� :صحيح
البخاري  942/2و�صحيح م�سلم 2129/4وم�سند �أحمد بن حنبل 194 /6و �صحيح اب��ن حبان 13/16والمعجم الكبير
50/23و�سنن الن�سائي 295/5وغريب الحديث للخطابي 55/2وكفاية الطالب اللبيب في خ�صائ�ص الحبيب لل�سيوطي.392/1
 )14ال َّد ْح ُل و ُي َ�ض ُّمَ :نق ٌْب َ�ض ِّي ٌق َف ُمهُُ ،مت َِّ�س ٌع �أَ ْ�س َف ُلهُ ،حتى ُي ْم�شَ ى فيه .و ُر َّبما �أ ْن َب َت ِ
الج ْر ِف .وال َم ْ�ص َن ُع َي ْج َم ُع
ال�س ْد َر �أو َم ْدخَ ٌل َ
تحت ُ
الما َء ج � :أ ْد ُح ٌل و�أ ْدحا ٌل و ِدحا ٌل و ُدحو ٌل و ُد ْحال ٌن ب�ضمهما ٍ
تحت � ْأجوا ِلها
َيوج ُد ما�ؤُها َ
وك�صبو ٍر  :ال َّر ِك َّي ُة ت ُْح َف ُر ف َ
وبهاء  :ال ِب ْئ ُرَ .
َفت ُْح َف ُر حتى ُي ْ�س َت ْن َب َط ما�ؤُها ،وال ِب ْئ ُر ِ
ال�ض ِّي َق ُة الر� ِأ�س/.الل�سان والقامو�س والتاج (دحل) .قال
الجوا ِنبِ وال َّد ْحال ُء :ال ِب ْئ ُر َّ
الوا�س َع ُة َ
ُ
للهَّ
دخلت في غيرِ ِ
أيت بالخَ لْ�صا ِء في ن ِ
واح ٍد منها وهي خَ ال ِئقُ خَ َلقها ا تعالىٍ تحت
َواحي ال َّد ْهناء ُد ْحالن ًا كثير ًة ُ
أزهري :ور� ُ
ال ُّ
َلج ُف يمين ًا ِ
ودخلت في
و�شما ًال ف َم َّر ًة َي�ضيقُ َوم َّر ًة َيت َِّ�سع في َ�صفا ٍة َملْ�سا َء .
ذه ُب ال َّد ْح ُل منها َ�س ّكا في ال ِ
ال ِ
ُ
أر�ض َي َ
أر�ض َ
قام ًة ثم َيت َّ
َ
فا�ستقيت مع �أ�صحابي
أر�ض
َد ْحلٍ منها فلما
تحت ال ِ
ُ
ُ
الم ال َّد ْحلِ َ
انتهيت �إلى الماء �إذا َج ٌّو ِمن الماء لم �أ ِق ْف على َ�س َع ِته و َكث َر ِته ل ْإظ ِ
َ
َ
منه ما ًء َعذْ ب ًا �صافي ًا ُز ً
ال�سما ِء ُم�سا ٌل �إليه ِمن َف ْوقَ واجت َمع فيه  .ج �أ ْدخُ ٌل ك�أ ْف ُل ٍ�س و�أ ْدحا ٌل و ِدحا ٌل وهذه بالك�سر
الال ؛ لأنه ما ُء ّ
وال�صاغاني /.التاج (دحل).
والجوهري
وابن ِ�س َيده
و ُد ُحو ٌل و ُد ْحال ٌن َ
أزهري ُ
ّ
ب�ض ِّمهما نقله الجماع ُة  :ال ّ
ُّ
 )15انظره في �شرح الأ�شموني على الألفية .153/4
 )16في �أ�صل المخطوطة� :سواء �أكان له من ٍ
لفظ ٍ
واحد م�ستعملٍ  .وما �أثبتناه من �شرح الأ�شموني على الألفية .153/4
 )17ورد في التاج (�أبل) :و ِ�إ ِب ٌل َ�أباب ُ
ِيل �أيِ :ف َر ًقا َ
و+طير ًا �أَباب َ
ِيل �أي ِف َرقٌ ،قال الأَخْ ف َُ�شُ :يقالُ  :جا َء ْت ِ�إ ِب ُل َك َ�أباب َ
ِيل»(�سورة الفيل� :آية)3
ماط َ
واح ِد ك َعبا ِد َيد و�شَ ِ
قالَ  :وهذا َيجِ ي ُء في َم ْعنَى التَّك ِثيرِ وهو َجم ٌع بال ِ
يط عن �أبي ُع َب َيدة.
 )18في �أ�صل المخطوطة :عليه .وما �أثبتناه من �شرح الأ�شموني .153/4
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ِع ْر ُق
َّ
ال�ش َب ْه
َ
والف ْر ُق
َب ْي َن
َم ْ
اا�ش َت َب ْه

ملغى
الجمع� ،سواء �أكان له واح ٌد من لفظه كـ« َرك ٍْب َ
و�ص ْح ٍب»� ،أم لم يكن كـ« َق ْو ٍم و َر ْه ٍط »� ،أو مو�ضوع ًا لحقيق ٍة ً
فيه اعتبار الفردية� ،إ َّال � َّأن الواحد ينتفي بنفيه ،فهو ا�سم الجن�س( ،)19وهو غالب فيما يفرق بينه وبين واحده
وج ْب�أَ ٍة»(.)21
وعك�سهَ « :ك ْم َ�أ ٍة َ
التاء كـ« َت ْمرٍ و َت ْم َر ٍة»(ُ ،)20
ومما يعرف به الجمع كونه على وزن لم ُت ْب َن عليه الآحاد :كـ«�أَباب َ
ِيل»( ،)22وغلبة الت�أنيث عليه ،ولذلك حكم
ا�سم
على نحو« :تُخَ م» ؛ �أنه جم ُع « :تُخَ َمة»()23؛ مع � َّأن نظي َر ُه من نحوُ « :رطب ٍة» و« ُر َط ٍب»( ،)24محكو ٌم عليه �أنه ُ
جن�س؛ ل َّأن «تُخَ َم ًا» غلب عليه الت�أنيث ،يقال :هذه تُخَ ٌم ،وال ُ
يقال :هذا تُخَ ٌمَ ،ف ُع ِل َم �أنه في معنى جماع ٍة ،ولي�س
ٍ
م�سلوك ًا به �سبيل �ص ُ « ]3ر َط ٍب» ،ونحوه.
ومما يعرف به ا�سم الجم ِع:
كونه على وزن الآحا ِد ،ولي�س له واح ٌد من لفظه ،كـ« َق ٍوم و َر ْه ٍط»(,)25

تحقيق الن�صـو�ص

� )19شرح الأ�شموني  153/4وفيه :هو ا�سم الـجن�س الـجمعي.
 )20ال�شافية البن الحاجب  54وفيه« :و كم�أة و كمء و جب�أة و جبء عك�س تمرة و تمر».وفي المف�صل للزمخ�شري  « :343/1وعك�س
تمر وتمرة كم�أة وكمء وجب�أة وجبء».وفي الأ�شموني  ، :153/4وجوز وجوزة ،وكلم وكلمة.
 )21الت�سهيل البن مالك  267وفيه« :ف�إن كان كذلك فهو ا�سم جمع� ،أو ا�سم جن�س ال جمع ،خالف ًا للأخف�ش في « َركْب» ونحوه ،وللف َّراء
في ك ّل ماله واحد موافق في �أ�صل اللفظ ،»..و�أ�سرار العربية .248وفي �أو�ضح الم�سالك « :288/4وت�أتي التاء لف َْ�صلِ الواحد من
ا�ص ًة وعو�ض ًا من فاء ك ِع َد ٍة �أو من الم َك َ�سن َة �أو من زائد لمعنى ك�أ�شْ َعى و�أ�شَ ِاعت ٍَه او
الجن�س كثير ًا ك َت ْم َرة ول َعكْ�سه في َج ْب�أَة و َك ْم َ�أة خَ َّ
من زائد لغير معنى كزِ ن ِْديق َو َزنَادقَة للتعريب ك َم َوازِجة وللمبالغة َكراوِية ولت�أكيدها كن ََّ�سابة ولت�أكيد الت�أنيث ك َن ْع َجة».
� )22سر �صناعة الإعراب  :609/2وفيه« :وكذلك �أبابيل ذهب بع�ضهم �إلى �أنها جمع �إباله ،وذهب �آخرون �إلى �أن واحدها �إبيل.
و�أجاز �آخرون �أن يكون واحدها «�إبول» ،مثل «عجول» .وذهب �أبو الح�سن �إلى �أنه جمع ال واحد له بمنزلة عباديد و�شعاليل».وانظر
�شرح الأ�شموني .155/1
ً
وفي الإن�صاف في م�سائل الخالف +:241/1طيرا �أبابيل» � :أي جماعات في تفرقة وهو جمع ال واحد له في قول الأكثرين وزعم
بع�ضهم �أن واحده «�إبول» .وزعم بع�ضهم �أن واحده «�إبيل» ،وكالهما مخالف لقول الأكثرين .والظاهر �أنهم جلعوا واحده «�إبوال
و�إبيال» قيا�س ًا وحم ًال ،ال ا�ستعما ًال ونق ًال .والخالف �إنما وقع في ا�ستعمالهم ال في قيا�س كالمهم؛ �أال ترى �أنهم قالوا« :طير
عباديد» �أي متفرقة .فا�ستعملوا لفظ الجمع الذي هو فرع ،و�إن لم ي�ستعملوا لفظ الواحد الذي هو الأ�صل ،ولم يخرج بذلك
الواحد �أن يكون �أ�صال للجمع.
 )23جاء في الل�سان مادة (لقط) :وكذلك التُّخْ م ُة بال�سكون هو ال�صحيح .وفي العين و الل�سان (ب�شم) :ال َب�شَ ُم تُخَ َم ٌة على ال َّد َ�س ِم
وربما َب ِ�ش َم الف َِ�ص ُيل من كثرة ُ�ش ْرب الل َبن حتى َي ْدقى َ�سلْح ًا َف َيه ِلك ،يقالَ :د ِق َي �إذا ك ُثر َ�سل ُْحه .ابن �سيده :ال َب�شَ ُم التُّخَ مة ،وقيل:
هو �أَن يكثر من الطعام حتى َي ْك ُر َبه .يقال َب ِ�ش ْمت من الطعام بالك�سر ،ومنه قول الح�سن« :و�أنت َتت ََج�شَّ �أُ من ِّ
ال�ش َبع َب�شَ م ًا» و َ�أ�صله
في البهائم .وقد َب ِ�شم و�أَ ْب�شَ مه َّ
للحذلمي ،وقال ابن بري :ال َّر َجز لأَبي محمد ال َف ْق َع�سي:
عام َ�أن�شد ثعلب
الط ُ
ّ
ولم َتب ِْت ُح َّمى به ُت َو ِّ�ص ُم ْه ....ولم ُي َج ِّ�شيء عن َطعام ُي ْب ِ�ش ُم ْه
وفي حديث ُ�سمرة بن ُجن َْدب :وقيل له � َّإن ابنَك لم َين َِم البارِح َة َب�شَ م ًا .قال :لو مات ما �ص َّل ْيت عليه .ال َب�شَ ُم التُّخَ مة عن ال َّد َ�سم.
ورجل َب ِ�ش ٌم بالك�سر .
 )24في الأ�صول في النحو البن ال�سراج  :441/2في «باب جمع الثالثي الذي فيه هاء الت�أنيث في الجمع»ُ :ف َعل ٌة ،نحو :تُخَ م ٍة وتُخَ ٍم
و ُت َهم ٍة و ُت َه ٍم ،ولي�س هذا ك ُر َطب ٍة و ُر َط ٍب� ،أال َت َرى �أن الرطب مذك ٌر كال ُب ِّر وهذا م�ؤنث َّ
كالظ َل ِم وال ُغ َر ِف.
 )25في اللباب في علل البناء والإعراب :للعكبري :80/2والألفاظ المق ّيدة للجم ِع �أربع ٌة ...الرابع :ا�س ٌم مفر ٌد في ال ّل ِ
فظ مو�ضوع
ِ
للجم ِع نحو ال ّرهط والنَّفر
والجامل والبا ِقر.
وفي �شرح ابن عقيل :142/4قد يجيء كل من الت�صغير والتك�سير على غير لفظ واحده ،فيحفظ وال يقا�س عليه ،كقولهم في
ت�صغير مغرب :مغيربان ،وفي ع�شية :ع�شي�شية .وقولهم في جمع رهط� :أراهط وفي باطل� :أباطيل .وانظر� :شرح الأ�شموني
.153/4
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وكونه م�ساوي ًا للواحد في تذكيره ،والنَّ�سب �إليه ،ولذلك ُح ِك َم على نحو« :غَ زِ ّي» �أنه ا�سم لجمع «غَ ازٍ » ،و� ْإن
كان نحوَ « :ك ِليب» جمع ًا ل َك ْل ٍب؛ ل َّأن ُ
«غزِ ّي ًا» مذك ٌر ،و« َك ِليب ًا» مونثٌ  ،وحكم �أي�ض ًا على نحوِِ « :ر َك ٍ
اب» �إنه ا�سم جمع
َ
ن�سب �إليها �إ َّال �إذا ُغ ِّل َب ْت كـ«�أَن َْ�صار ِّي»�َ ،ص َّر َح
« َر ُكو َب ٍة»؛ لأنهم ن�سبوا �إليه فقالوا« :ز ٌ
َيت رِكابي»( ،)26والجموع ال ُي ُ
رح �أَلفي ِة �أبي ِه (.)28
بذلك كله ُ
ابن ال ُم َ�ص ِّن ِف( )27في �شَ ِ
ال�سبكي(�« :)30أنه داللة الجم ِع على واحد من
الحدو ِد ِل ِ
وفي �شَ ِ
رح ُ
هي( )29نَق ًال عن ُّ
�شيخ َم�شايخنا الف َِاك ّ
�أفراده بالمطابقة ،ويكفيك فيه �إطباق النا�س على �أن الجمع كتكرار الواحد ،وعدم جواز هذا التكرار قيا�س ًا؛
لعدم الفائد ِة فيه ،ال غناء لفظ الجمع عنه ،فلو كان داللة الجمع على مفرده بالت�ضمن ،لكان هذا التكرار
ِ
م�شتم ًال على �أعظم فائد ٍة  ،وهي االنتقال من داللة الت�ضمن �إلى داللة المطابقة.
قال وتحقيقه� :أن َ
لفظ «ر َِج��الٍ » في الحقيقة لفظ « َر ُج��لٍ »؛ و�إنما تغيرت هيئته ف�صار دا ًّال على الآحا ِد،
يت�صرف �إلى ٍّ
كل منها ،و َين َْ�ص ُّب عليها ِ
ُ
ان�صباب ًا واحد ًا ،ولم يكن دا ًًّال عليه بالت�ض ُّمنِ ؛ لأنَّه لم يو�ضع لمجموع
الثالث ِة.
ا�سم الجم ِع مجمو ُع الأف��را ِد ،و� َّأن ك ًّال منها جزء مدلوله وداللته على
و�أف��ا َد الفاكهي �أي�ض ًاَّ � :أن مدلولَ ِ
�أحدهما بالت�ضمن؛ لأنه جز ُء المدلولِ ؛ كالنَّحت ا�سم لذي �أج��زاء مدلوله ���ص ]4مجموعها ،وكالع�شرة
مدلولها مجموع �آحادها.
َاب  :الإِب ُِل التي ُي َ�سا ُر عليها ِ
اب َك ِكت ٍ
واح َد ُت َها َر ِاح َل ٌة وال َو ِاح َد لها ِم ْن َلف ِْظ َها ج ُر ُك ٌب ،ب�ضم الكاف
 )26جاء في التاج(ركب) :وال ِّر َك ُ
النبي  « �إذَ ا َ�سا َف ْرت ُْم في ِ
اب �أَ ِ�س َّن َت َها » .وفي ِر َوا َي ٍة « َف�أَ ْع ُطوا ال ُّر ُك َب َ�أ ِ�س َّن َت َها»
َك ُكت ٍُب و ِر َكا َب ٌ
الخ ْ�صبِ فَ�أ ْع ُطوا ال ِّر َك َ
ات وفي حديث ّ
يكون َج ْم َع ِر َك ٍ
قال �أَبو ُع َب ْيد  :هي َج ْم ُع ِر َك ٍ
وب
اب وهي ال َّر َو ِاح ُل من الإِبل وقال ابن الأَ ْع َراب ِّي  :ال ُّر ُك ُب ال ُ
اب وقال غي ُره َ :ب ِعي ٌر َر ُك ٌ
وج ْم ُعه ُر ُك ٌب و ُي ْج َم ُع ال ِّر َكاب َر َكا ِئ َب وعن ابن الأَثير  :وقيل  :ال ُّر ُك ُب َج ْم ُع َر ُك ٍ
وب وهو ما ُي ْر َك ُب من ك ّل َدا َّب ٍة فَعو ٌل بمعنى َم ْف ُعولٍ قال:
َ
َ
َ
ْ
�ص منه ويقال َ :ز ْي ٌت ِر َكاب ٌِّي لأ َّن ُه ُي ْح َم ُل ِم َن ال�شَّ �أ ِم على ُظ ُهو ِر الإِبِلِ  .وفي ل�سان العرب :عن ابن ُ�ش َم ْيل في ِكت ِ
َاب الإِبِلِ :
وال َّر ُكو َب ُة �أخَ ُّ
ا ِلإبل التي تُخْ َر ُج ِل ُي َجا َء عليها َّ
ين تَخْ ُر ُج وبعد ما تَجِ ي ُء  ,وت َُ�س َّمى ِعير ًا على هات ْينِ ال َمنْزِ َل َت ْينِ والتي ُي َ�سا َف ُر
بالط َع ِام ت َُ�س َّمى ِر َكاب ًا ِح َ
ون عليها َمتَا َع الت َُّّجا ِر َ
اب َوال ت َُ�س َّمى ِعير ًا
ون و َي ْح ِم ُل َ
اب ت ُْح َم ُل عليها ال َم َح ِام ُل والتي َي ْك َت ُر َ
وط َع َام ُهم ُكلُّ َها ِر َك ٌ
عليها �إلى َم َّك َة �أَي�ض ًا ِر َك ٌ
ولي�س ال ِعي ُر التي ت�أْتي �أَه َل َها َّ
اب َب ِني فالنٍ .
اب ويقال  :هذه ِر َك ُ
بالط َع ِام ولكنها ِر َك ٌ
و� ْإن َك َان َع َل ْي َها َط َعا ٌم �إذَ ا كانت ُم�ؤ ََاج َر ًة ب ِِك ًرى َ
وانظره في القامو�س المحيط والل�سان (ركب)و�أدب الكاتب 53/1و�إ�صالح المنطق .338/1
 )27في المخطوطة �ص  :3الم�صـ .
 )28انظر �شرح الألفي ِة البن الناظم بدر الدين ابن مالك .230
 )29الفاكهي :جمال الدين عبد اهلل بن �أحمد بن علي الفاكهي المكي ال�شافعي ولد �سنة  899هـ وتوفي �سنة  972هـ .من ت�صانيفه:
حدود النحو ،والفواحه الحنية على متممة الآجرومية في علم العربية لخطاب الرعيني ،ومجيب الندا �إلى �شرح قطر الندا البن
ه�شام في النحو ,و�شرح ملحة الأعراب للحريري/.هداية العارفين 78/1و245ومعجم المطبوعات العربية .1433/2
ال�سبكي :بهاء الدين � :أحمد بن تقي الدين علي بن عبد الكافي بهاء الدين �أبو حامد ال�سبكي الم�صري ال�شافعي ولد �سنة 719هـ
ُّ )30
وتوفي بمكة �سنة  772هـ ،له تكملة �شرح المنهاج لوالده �شرح الحاوي ال�صغير للقزويني في الفروع ،و�شرح مخت�صر ابن الحاجب
في الأ�صول والجدل،وعرو�س الأفراح �شرح تلخي�ص المفتاح في المعاني والبيان ،وهدية الم�سافر �إلى نور ال�سافر منظومة في
مدح النبي   /.هداية العارفين . 60/1

�آفاق الثقافة والتراث 157

ِع ْر ُق
َّ
ال�ش َب ْه
َ
والف ْر ُق
َب ْي َن
َم ْ
اا�ش َت َب ْه

و�أن داللة ا�سم الجن�س على ٍّ
كل من �أفراده التزامية� ،سواء كان �إفرادي ًا �أم ( )31جمع ِّي ًا ،كالما ِء والغُ�سلِ
ِ
الواحد واالثنين ال ينتفيان بنفي ِه ،وهو
والترك� ،إ َّال � َّأن الإفرادي ينتفي الواحد بخالف الجمعي ،ف�إن
والروم
َ
ِ
�أق�سام:
ومي».
ما يميز واحده عنه بياء الن�سب :كـ« ُر ٍوم و ُر ّ
و�س َّيارٍ» ،و« َك ْم�أ ٍة
ـ«�س َّيا َر ٍة َ
�أو بتاء الت�أنيث :كـ« َت ْمرٍ و َت ْم َر ٍة» ،ومنه «ال َك ِل ُم» �أو غيره ،وهو عن واحدة بهاء ك َ
ٍ
وكماء» ،انتهى.
وقال ال�سيوطي (:)32
واحد ل ُه من ِ
خا�ص
ا�سم دلَّ على �أكث َر من اث َنينِ  ،وال َ
لفظ ِه فهو َجمع( )33واحد مق َّدر� ،إن كان على وزن ٍ ٍّ
« ُك ُّل ٍ
بالجمع� ،أو ٍ
غالب فيه ،مثال الخا�ص« :عباديد»( )34و«�شماطيط»( ، )35فهذا جم ٌع ،و�إن لم ينطق له بمفرد؛ لأنه

تحقيق الن�صـو�ص

ِ
والبرك
 )31في الأ�صل� :أو.....
 )32همع الهوامع لل�سيوطي  .375/3وكالمه م�أخوذ معظمه من كتاب « ت�سهيل الفوائد وتكميل المقا�صد البن مالك » تحقيق محمد
كامل بركات  -دار الكتاب العربي للطباعة والن�شر -القاهرة1967-1387 -م) فراجعه �ص .267
 )33في �أ�صل المخطوطة :جمعي.
 )34قال الر�ضي في �شرح الكافية �:367/3إن �أ�سماء الجموع ،هي المفيدة لمعنى الجمع مخالفة لأوزان الجموع الخا�صة بالجمع
والم�شهورة فيه ،ونحو عباديد ،وعبابيد ،وزن خا�ص بالجمع ،ونحو :ن�سوة .م�شهور فيه ،فوزنها �أوجب �أن تكون من الجموع ،فيقدر
لها واحد ،و�إن لم ي�ستعمل ،كعباد ،وعبدود ،ون�ساء كغالم وغلمة فك�أن له مفردا غير تغييرا ما ،وقد �ألحق بجمع الواحد المقدر،
نحو مذاكير في جمع ذكر ،ومحا�سن في جمع ح�سن ،وم�شابه في جمع �شبه ،وان كان لها واحد من لفظها ،لما لم يكن قيا�سيا،
فك�أن واحدها مذكور� ،أو مذكار ،ومح�سن وم�شبه.
وفي العين  :50/2العبادي ُد :الخَ يل �إذا َت َف َّرق َْت في ذهابها ومجيئه ِا ,وال تقع �إال على جماع ِة ,ال ُي َقالُ للواحد ِ :ع ْب ِديد.
	�أال ترى �أنك تقول  :تف ّرقت فهي ك ّلها متفرق ِة ,وال ُي َقالُ للواحد متف ّرقِ ونحو ذلك ،كذلك مما يقع على الجماعات.
عباديد .وفي بع�ض الكالم :عبابيد .وورد في الل�سان (عبد) « :ال َم َعا ِب ُد ال َعبي ُد ،و َت َف َّرقَ
القوم َعبا ِد َيد
تقول :ذهبت الخيل
َ
ُ
بابيد .وال َعبادي ُد وال َعبابي ُد الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها وال واحد له في ذلك كله ,وال يقع �إِال في جماعة ,وال يقال
وع َ
َ
ماط ُ
للواحد ع ْب ِدي ٌد .الفراء :العبادي ُد وال�شَّ ِ
يط :ال ُي ْف َرد له واح ٌد .وقال غيره :وال ُيتكلم بهما في الإِقبال �إِنما يتكلم بهما في ال َّت َف ُّرق
َ
َ
والذهاب .الأَ
باديد كذلك �إِذا ذهبوا متفرقين .وال يقال �أقبلوا
بابيد� :أي ُم َت َف ِّر ِقين .وذهبوا َع َ
وع َ
�صمعي :يقال �صاروا َعبا ِد َيد َ
ُّ
آكام,
َعبا ِد َيد .قالوا والن�سبة �إِليهم َع َبا ِد ِيد ُّي .قال �أَبو الح�سنَ :
ذه َب �إِلى �أَنه لو كان له واح ٌد َل ُر َّد في الن�سب �إِليه .والعبا ِدي ُد :ال ُ
وال َعبا ِدي ُد الأَ ُ
طراف البعيدة.»..
ماط ُ
طاط وال�شُّ ْم ُ
«وال�ش ْم ُ
طوط ال ِف ْرق ُة من النا�س وغيرهم وال�شَّ ِ
 )35وفي النهاية 1219/2و الل�سان (�شمط)ِّ :
يط ال ِق َط ُع المتف ّرقة
ً
ماط َ
ماط َ
القوم �شَ ِ
يقال جاءت الخيل �شَ ِ
يط و�شَ ما ِل َيل ِ�إذا تف ّرقوا وال�شَّ ما ِل ُيل ما تف ّرق من ُ�ش َعبِ
يط �أَي متف ّرقة �أَ ْر�ساال َ
وذهب ُ
َ
ماطيطُ
ماريخ ال ِعذْ ق الواحد ِ�ش ْم ٌ
ماطيط ُج ْر ُهم ال�شَّ ِ
طيط وفي حديث �أبي �سفيان �صريح ُل� ٍّؤي ال �شَ ِ
الأَغْ �صانِ في ر�ؤو�سها مثل �شَ ِ
ماط ُ
ماط َ
يط �أَي ِف َرق ًا و ِق َطع ًا واحدها ِ�ش ْم ٌ
يط الخيل جماعة في َتفْرِ ِق ٍة واحدها ُ�ش ْم ُط ٌ
القوم �شَ ِ
ال ِق َط ُع المتف ّرق ُة و�شَ ِ
طاط
وط وتف ّرق ُ
ُ
َ
وط وثوب ِ�ش ْم ٌ
و�ش ْم ُط ٌ
ِيل له �أ ْ�س ِ
طاط على َ�سراو َ
ا�س بن ُق َط ْي ٍب ُم ْحتَجِ زٍ بِخَ َلقٍ ِ�ش ْم ِ
ُ
ماط وقد تق ّدمت �أ ْر ُجوزته بكمالها
طاط قال َج ّ�س ُ
َ
ماط َ
في ترجمة �شرط �أي بخَ َلقٍ قد ت�شقق َّ
ماط ِ
يط �إِذا ت�شقّق قال �سيبويه ال واحد لل�شَّ ِ
الثوب �شَ ِ
يط ولذلك �إِذا
وتقطع و�صار ُ
وط ٌّي �أوَ
َ
ً
ُ
طاط ٌّي �أو ُ�ش ْمط ِ
الن�س َب �إِلى الواحد فقال ِ�ش ْم ِ
ِ
ن�سب �إِليه قال �شَ
ماطيط ٌّي ف�أَ ْبقَى عليه لفظ الجمع ولو كان عنده جمعا ل َر َّد َ
َ
َ
ُ
ماطيط وال َعبا ِدي ُد وال�شَّ عارِي ُر والأباب ُ
يط ٌّي الفراء ال�شَّ ِ
ِ�ش ْم ِط ِ
ِيل ك ُّل هذا ال ُيفْرد له واحد ».وفي التاج (�شعر) و(�شمط) :قال ال َف َّرا ُء:
ُ
ال�شّ ماطيط وال َعبادي ُد وال�شَّ َعاري ُر وال ُ
أبابيل ك ّل هذا ال ُيفْر ُد له واح ٌد.
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مخت�ص( )36بالجمع؛ �إذ لم يجيء لنا من ل�سانهم ا�س ٌم مفر ٌد على هذا الوزن.
جاء على وزن
ٍ
ٍ
لمفرد لم ينطق به ،وجاء على وزن ٍ
غالب في الجمو ِع؛ ل َّأن «�أفعا ًال» َق َّل
أعراب» ف�إنه جمع
ومثال الغالبٌ �« :
في المفرد( )37جد ًا ،كهذه « ُب ْر َم ٌة �أَع�شا ٌر»( ،)38و�إ َّال فهو ا�سم جمع ،كـ« ِ�إبلٍ » و«ذَ ٍود» ،واحدهما َج َم ٌل �أو نَا َق ٌة،
و َق ْو ٌم :واح ُده َر ُج ٌل] (. )39
ف�إن كان له واح ٌد يوافقه في �أ�صل اللفظ دون الهيئ ِة ،وفي الداللة عند ِ
عطف �أمثاله عليه( ،)40فهو َجمع،
«قام َرج ٌل ورج ٌل ورج ٌل»؛ ف�إنه
مثاله« :رجالٌ» ،له واح ٌد يوافق ُه في الحروف الأ�صلية دون الهيئة ،ويقال فيهَ :
وافقه في اللفظ والهيئة ،كـ« ُف ْلك» للواحد والجمع ،ف�سي�أتي حكمه� ،أو لم يوافقه في ال ّدالل ِة �ص ]5عند عطف
�أمثاله كـ« ُقري�ش» ،ف�إن واحدهم(ُ « )41ق َر ِ�ش ّي » ،و�إذا عطف �أمثاله عليه( )42فمدلوله جماعة من�سوبة �إلى
بجمع.
ُقري�ش ،ولي�س مدلول ُقري�ش ذلك ،فلي�س ٍ
 )36في الهمع  :375/3وزن يخت�ص بالجمع.
 )37في الهمع  :375/3في المفردات.
ك�سرة
 )38القول في �شرح الأ�شموني  .153/4وورد في العين  :248/1و ُقدو ٌر �أع�شا ٌر ال يكاد ُي ْف َر ُد ال ِع�شْ ُر من ذلك قدو ٌر �أعا�شي ُر �أي ُ :م َّ
على َع�شْ رِ قطع.
وفي غريب الحديث للخطابي َ :160/1وقَالَ �أَ ُبو ن َْ�صرٍ ُ :ب ْر َم ٌة َ�أ ْع�شَ ا ٌر َوق ََد ٌح َ�أ ْع�شَ ا ٌر �ِ :إذَ ا َكان َْت ِق َطع ًا َو َل ْم َا ْ�س َم ْع ِللأَ ْع�شَ ا ِر ِب َو ِاح ٍد .
َو َقل ٌْب �أَ ْع�شَ ا ٌر و ُم َع�شَّ ٌر َ�أ ْي ُم َك َّ�س ٌرَ .و�أَنْ�شَ َد:
َو َما َذ َر َف ْت َع ْين ِ
ب َِ�س ْه َم ْي ِك في �أَ ْع�شَ ا ِر َقلْبٍ ُم َقتَّلٍ
َاك �إِ َّال ِلت َْ�ض ِربِى
الجزو ِر ا َلأن ِْ�صباء وال ِع�شْ ُر قطعة تن َك ِ�س ُر من الق ََدح �أَو ال ُب ْرمة ك�أَنها قطعة من َع�شْ ر قطع والجمع
وفي الل�سان(ع�شر) :و�أَ ْع�شا ُر َ
�أَ ْع�شا ٌر وق ََد ٌح َ�أ ْع�شا ٌر و ِق ْد ٌر َ�أ ْع�شَ ا ٌر و ُقدو ٌر َ�أ ِ
مك�س َرة على َع�شْ رِ قطع ،قال امر�ؤ القي�س في ع�شيقته:
عا�شي ُر َّ
ب َِ�س ْه َم ِ
وما َذ َر َف ْت َع ْي ِ
يك في �أَ ْع�شا ِر َقلْب ُم َقتَّلِ
ناك �إِال ِلتَق َد ِحي…
	�أَراد �أَن قلبه ُك ِّ�س َر ثم ُ�ش ِّع َب كما ُت�شَ َّع ُب ال ِق ْد ُر .قال الأَزهري :وفيه قول �آخر وهو �أَعجب �إِ ّلي من هذا القول ،قال �أَبو العبا�س �أَحمد
ب�س ْه َم ْي ِك ههنا َ�س ْه َم ْي ِقداح ال َم ْي ِ�سر وهما ال ُم َع َّلى وال َّرقيب فلل ُم َع َّلى �سبعة �أَن ِْ�صباء وللرقيب ثالثة ف�إِذا فاز
بن يحيى� :أَراد بقوله َ
الرجل بهما غ َلب على َجزو ِر ال َم ْي�سرِ كلها ولم َي ْط َم ْع غي ُره في �شيء منها وهي ُتق َْ�سم على َع�شَ رة َ�أجزاء فالمعنى �أَنها َ�ضربت
ب�سهامها على قلبه فخرج لها ال�سهام فغَلبته على َقلْبه ك ِّله و َفتَنته َف َم َل َك ْته ويقال �أَراد ب�س ْه َم ْيها َع ْي َن ْيها وجعل �أَبو الهيثم ا�سم ال�سهم
يب وبع�ضهم ي�س ّميه
يب وهو الذي �سماه ثعلب ال َّر ِقيب وقال اللحياني بع�ض العرب ُي�س ّميه َّ
الذي له ثالثة �أَن ِْ�صباء َّ
ال�ضرِ َ
ال�ضرِ َ
الرقيب قال وهذا التف�سير في هذا البيت هو ال�صحيح و ُم َقتَّل ُمذَ لَّل و َقل ٌْب �أَ ْع�شا ٌر جاء على بناء الجمع كما قالوا ُر ْمح �أَقْ�صا ٌد
ك�سرته ف�ص َّيرته َ�أ ْع�شار ًا وقيل ِق ْد ٌر �أَع�شا ٌر عظيمة ك َ�أنها ال يحملها �إِال
الح ُّب َق ْل َبه �إِذا �أَ ْ�ضناه َ
َ
وع�شّ َر ُ
وع�شَّ ْرت الق ََد َح َت ْع ِ�شير ًا �إِذا َّ
َ
َ
ِ
�شَ
�شْ
متك�سرة فلم ي�شتق من �شيء .قال اللحياني ِقدر �أَع�شا ٌر من الواحد الذي ُف ِّرقَ ثم ُج ِمع ك�أَنهم
ر
�شا
ع
�
أ
ر
د
ق
وقيل
ة
ر
ع
و
�
أ
ر
َع ٌ َ ٌ
ْ ٌ ْ ٌ ِّ
جعلوا كل جزء منه ُع�شْ را .
 )39ما بين الحا�صرتين زيادة من  :الهمع .375/3
 )40الت�سهيل البن مالك  . 267و�سقطت كلمة(عليه) من الهمع .375/3
 )41في �أ�صل المخطوطة :واحده.
� )42ساقطة من الأ�صل ,وزيادة من :في الهمع .375/3
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ِع ْر ُق
َّ
ال�ش َب ْه
َ
والف ْر ُق
َب ْي َن
َم ْ
اا�ش َت َب ْه

الجمو ِع ال�سابقة� ،أو َ�سا َوى الواحد في خبر ِه وو�صفه ،نحو:
وكذا �إن وجد ال�شرطان ،ولكن َ
خالف � َ
أوزان ُ
راكب �سائ ٌر».
كب َ�سائ ٌر» و«هذا َرك ٌْب �سائ ٌر»؛ كما تقول:
ُ
«ال َّر ُ
«الراكب �سائ ٌر» و«هذا ٌ
بي» ،بخالف الجم ِع،
�أو َ�ساوا ُه في الن�سب �إليه؛ ب�أن ن�سب �إليه على لفظه ،نحوِ « :ر ْكب ِّي» ،كما تقولَ « :ر ِاك ّ
ف�إنه ال ين�سب �إليه على لفظه؛ بل يرد �إلى المفرد كما �سي�أتي.

تحقيق الن�صـو�ص

الواحد منهماُ « :ر ِوم ّي» و«ت ِ
ُرك ّي» ،ومع ذلك
�أو م ّيز من واحده بنزع ياء الن�سب :كـ(ُ « )43ر ْو ٍم» و« ُت ْر ٍك» ،ف� َّإن
َ
ال يكون « ُرو ٌم» و«ت ٌ
ُرك» ونحوهما جموع ًا.
و�سفينَة» في الم�صنوعات ،فلي�س
�أو م ّيز من واحده بتاء الت�أنيث :كـ« ُب ْ�سرٍ و ُب ْ�س َر ٍة» في المخلوقاتُ ،
و«�سفُن َ
�شيء من هذه الأق�سام الأربعة يجم ُع ،بل ُك ٌّل ( )44من الثالثة الأول ا�سم جمع ،والأخير ا�سم جن�س»(.)45
وخالف الأخف َُ�ش ( )46فيما كان على « َف ْعلٍ » :كـ« َرك ٍْبَ ،
َ
و�ص ْح ٍب» ونحوها( ،)47فقال� :إنها جموع تك�سيرٍ
وط ْيرٍ َ ،
ٍ
ل ٍ
و�صاحب» ،ال �أ�سماء جموع).(48
ـ«راكب وطائرٍ
رب �صغَّرتها على لفظها ،ولو كانت جموع ًا ُر َّد ْت في الت�صغير �إلى
قال �أبو ح َّيان( :)49وهو مردو ٌد ب� َّأن ال َع َ
مفرداتها.
()50
و«�س ٍ
حاب» ونحوها ،و ُر َّد
مام» َ
وخالف الفرا ُء في ُك ِّل ما له واح ٌد مواف ٌق في �أ�صلِ اللفظ ،كـ« ُب ْ�سرٍ » و«غَ ٍ
ب�أنَّها لو كانت(َ )51جمع ًا لم يجز و�صفه بالمفر ِد  ،وقد و�صف به ،قال تعالى } :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ{(،)52
و } ﯛ ﯜ ﯝ { (.)53
 )43في الهمع  : 376/3نحو.
 )44زيادة من الهمع .376/3
 )45انتهى كالم ال�سيوطي في الهمع .376/3
 )46هو الأخف�ش الأو�سط �أبو الح�سن �سعيد بن م�سعدة البلخي (ت 215هـ) ،ومخالفته ذكرها ابن مالك في الت�سهيل  267والهمع
لل�سيوطي .376/3
 )47في المخطوطة :ونحوها.
اب ما ُه َو ا�س ٌم يق ُع ع َلى الجمي ِع
 )48خالفه ابن ال�سراج �أبو بكر محمد بن �سهل (ت 316هـ) في كتابه الأ�صول في النحو ،فقال في « َب ُ
َ
وطائرٍ َ
و�سفْرٍ َ
و�ص ْح ٍب� .أَال تَرى �أ َ
ولم يك�سر علي ِه واحد ُه وه َو ِم ْن لفظ ِه» َ
و�ص ٍ
نك تقولُ في الت�صغير:
احب َ
وط ْيرٍ َ
وذلك نحو َ :رك ٍْب َ
َ
َ
ِ
وح َلقٌ ،و َف ْل َك ٌة و َف َل ٌكِ ،وم ْن َ
الواحد ومث ُل َ
ذلك:
كان تك�سير ًا لر َّد �إلى
و�سفَي ٌر ولو َ
وع ُمو ٌد َ
ذلك � :أدي ٌم و�أ َد ٌمَ ،
ُر َك ٌ
وح ْل َق ٌة َ
وع َم ٌدَ ،
يب ُ
َ
َاعلٍ ) نحو  :فَا�سقٍ وف ََ�سق ٍةَ ،
ذلك لو قالَ قائ ٌل �ُ :ش ِّب َه ( َف ِعي ٌل بف ِ
ِ
و�س َراةٌِ .م ْن َ
قيل َل ُه  :مثالُ هذا
و�سرِ ٌّي َ
الجام ُل والبا ِق ُر و�أ ٌخ و�إخو ٌة َ
ِّ
ِّ
َ
فلذلك لم ْ
يجعل جمع ًا و�صا َر في َرك ٍْب
المعتل ؛
لي�س من ُجمو ِع
في
المعتل �إنَّما يجي ُء على ( َف َعل ٍة ) نحو  :ق ٍ
َا�ض وق ََ�ضا ٍة و ( َف َعل ٌة ) َ
َ
َ
وع ٍ
ادم َوخَ َد ٍم و� َإه ٍ
و�سفْرٍ  .وقالوا  :فَار ٌه و ُف ْر َه ٌة م ْثل �َ :ص ٍ
ازب
و�ضائنٍ َ
اب و�أ َه ٍب َوم ِاعزٍ َو َم َعزٍ َ
و�ض�أنٍ َ
احب ُ
َ
و�ص ْح َب ٍة وغَ ا ِئ ٍب وغَ َي ٍب وخَ ٍ
ِ
وع ٍ
زيب وغ َازٍ وغَ زِ ٍّي»/.الأ�صول في النحو .31/3
 )49قول �أبي ح َّيان في الهمع .376/3
 )50ر�أي الفرا ُء في كتاب الت�سهيل البن مالك  267والهمع .376/3
 )51في الهمع  :376/3ورد ب�أنها لو كان جمعا.
� )52سورة فاطر� :آية .10
� )53سورة القمر� :آية .20
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ومن الواقع على جمع ما يقع �ص  ]6على الواحد ،والجمع بغير تغيير ظاهرٍ  ،ف�أ َّما �أن ُي َثنَّى �أَ ْو َال.
أف�صح
ف�إن لم ُي َث َّن ف�إنه لي�س كالم�صد ِر �إذا �أُخ ِب َر ِب ِه� ،أو ُو ِ�ص َف ِب ِه� ،أو َو َق َع حا ًال ،نحوُ :
«جنُب» �أي�ض ًا ،ف� َّإن ال َ
)(55
فيهما �أن ال ُي َثنَّيا ،وال ُيج َمعا ،فلي�سا بجمعين .و�إن ُث ِّني فهو جم ٌع ( )54عند الأكثرِ ين :كـ« ُف ْل ٍك» ِ
و«ه َجانٍ »
ال�ص»( ،)56ف�إنها تط َلقُ ( )57على المفرد والجمع.
و« ِد ٍ
فَـ« ُف ْلك» في حالة الإفراد نظي ُر « ُقفْل» ،وفي حالة الجمع نظير « ُر ُ�سل»ِ ،
و«هجانٍ » في حالة الإفراد نظير
رام».
جام» ،وفي حالة الجمع نظير ِ«ك ٍ
« ِل ٍ
فق ُِّد َر التغبي ُر( )58في حالة الجم ِع؛ بتبديلِ ( )59الحركات ،ولم يجعل من باب الم�شترك ،لوجود تثنيته في
بع�ض ُهم قد
«جنُب» ،ف�إنه هكذا لمفرد ،ومثنى ،ومجموع )60(،على الف�صيح ،و�إن كان ُ
كالمهم بخالف نحوُ :
يت دلَّ ذلك على عدم اال�شتراك .وال يمنع �أن يو�ض َع ٌ
َثنَّا ُه ،فيكون �إذ َ
لفظ م�شترك
ذاك من باب « ُف ْلك» ،فل َّما ُث ِّن ْ
بين المفرد والجمع(.)61
جموع ،و�إنها( )63ال َتغْيير فيها ُمقدر ًا ،فيكون �إذْ ذاك من
وذهب �آخرون(� )62إلى � َّأن باب « ُف ْلك» ونحوه �أ�سما ُء ٍ
قبيل الم�شترك بين المفرد والجمع؛ وال يمتنع �أن يو�ضع لفظ م�شترك بين المفرد والجمع؛ ( )64لأنهما معنيان
ِ
مفردات
والج ْم ُع َ�ض ُّم
متغايران بكيفية الإفراد والجمع ،و�إن كنت �إذا �أطلقته على الجمع دلَّ على المفردَ ،
ُمت َك ِّل ٍم( )65في ٍ
لفظ ،كما ال يمتنع �أن يو�ض َع الم�شترك بين الكل وجزئه ،نحو�« :إن�سان» ،ف�إنه مو�ضوع لهذا
ال�شخ�ص ،ومو�ضوع لإن�سان العين ،و�إن كنت �إذا �أطلقته على الإن�سان دلَّ بطريق الت�ضمين ( )66على �إن�سان
 )54الت�سهيل البن مالك  267وفيه :و�إن ُثنِّي فهو جم ٌع مق َّد ٌر تغييره على ر�أي ،والأ�ص ُّح كونه ا�سم جمع م�ستغني ًا عن تقدير التغيير.
تاب ِ
 )55هجانٍ ِ :
كك ٍ
�سيب/.الل�سان والقامو�س (هجن).
:الخيا ُرمن اال بِلِ  :الب ُ
الح ُ
ِي�ض والبي�ضا ُء وال َّر ُج ُل َ
لي�ص ك�أَميرٍ  :ال َّل ّي ُن ال َب َّراقُ ِ
ٍ
ال�ص
ككتاب َ :ملْ�سا ُء َل ّين ٌة .الل�سان
الد ِ
ِّ )56
ال�ص :ال َب ّراق ُة.وال َّد ُ
كالد َال ِ�ص وال َبريقُ  ،وما ُء الذَّ َهبِ  .و ِد ْر ٌع ِد ٌ
والقامو�س (دل�ص).
 )57في �أ�صل المخطوطة :تنطلق.
 )58في �أ�صل المخطوطة :فق ُِّد َر التعبي ُر.
 )59في الهمع  :376/3بتب ّدلِ .
 )60في الهمع  :376/3ف�إنه هكذا المفرد والمثنى والمجموع.
�61سقطت من الهمع  376/3عبارة :وال يمنع �أن يو�ض َع ٌ
لفظ م�شترك بين المفرد والجمع.
 )62هذا القول ب�أكمله في الهمع .377/3
 )63همع الهوامع لل�سيوطي  :377/3و�أنه.
 )64عبارة« :وال يمتنع �أن يو�ضع لفظ م�شترك بين المفرد والجمع» زيادة من الهمع .377/3
والج ْم ُع َ�ض ُّم مفردات نظمهن لفظ ،كما لم يو�ضع...
 )65في الهمع َ :377/3
 )66في �أ�صل المخطوطة :الت�ضمن.
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ِع ْر ُق
َّ
ال�ش َب ْه
َ
والف ْر ُق
َب ْي َن
َم ْ
اا�ش َت َب ْه

ال َع ْين ،فكما ال( )67يمتنع و�ضع مثل هذا ،فكذلك ال يمتنع بين المفرد�ص  ]7والجمع ،بل( )68هو في هذا � ُ
أ�سهل؛
لأنه لي�س فيه �أكثر من َ�ض ِّم �أمثال  ،بخالف الإن�سان( ،)69ف�إن المباينة فيه �أكث ُر؛ ل َّأن مباينة الجزء للكل �أكثر
من مباينة المفرد للجمع ،وهذا الر�أي َ�ص َّححه ابن مالك في الت�سهيل(.)70
وقال بع�ض النحويين في «ال ُف ْلك»« :ا�س ٌم ُمفر ٌد ُيذ َّك ُر و ُي�ؤ َّنثُ  ،وقوله تعالى:

} ﭙ ﭚ ﭛ { ( ،)71على الت�أنيث الم�سموع فيه ،وهو مفرد ،والالم للجن�س ،وقوله } :ﭶ
ﭷ {(� ،)72أعيد فيه على المعنى ،كما قالوا](:)73

الجمع»( .)76انتهى كالم
ِي�ض») .(75وغير هذا القائل ،يجعله دلي ًال على
رهم الب ُ
ال�ص ْف ُر(ِّ ،»)74
ِّ
ٍ
و«الد ُ
«الدينَار ُ
()77
ال�سيوطي في الهمع .

تحقيق الن�صـو�ص

 )67في الهمع  :377/3فكما اليمتنع.
 )68في الهمع  :377/3وهو في هذا �أ�سهل.
 )69في الهمع  :377/3بخالف �إن�سان.
 )70الت�سهبل البن مالك .267وانظر هذا الكالم بتمامه منقو ًال عن همع الهوامع لل�سيوطي.377/3
� )71سورة البقرة �/آية .164وا�ست�شهد ال�سيوطي في الهمع ( 377/3بتحقيق د .عبد الحميد الهنداوي  -طباعة المطبعة التوفيقية
بم�صر) :بالآية  65من �سورة الحج } :ﭙ ﭛ { بدل الآية المذكورة.
� )72سورة يون�س�/آية.22
 )73زيادة من الهمع ..377/3
 )74في �أ�صل المخطوطة :كما والدينار ال�صفر.
الح ْمر
 )75جاء في الخ�صائ�ص  :26/1ف�إنما ذلك و�صف على المعنى كما حكى �أبو الح�سن عنهم من قولهم :ذهب به الدينار ُ
ِ
والدرهم البي�ض وكما قال :تراها ال�ضبع �أعظ َمهن ر�أ�سا ...
ف�أعاد ال�ضمير على معنى الجن�سية ال على لفظ الواحد ل ّما كانت ال�ضبع هنا جن�س ًا.
وبنو تميم يقولون ِكلْمة ِوك َلم ِككْ�سرة ِوك َ�سر.
ف�إن قلت ق ّدمت في �أ ّول كالمك �أن الكالم واقع على الجمل دون الآحاد و�أعطيت ههنا �أنه ا�سم الجن�س لأن الم�صدر كذلك حاله
مخت�صا بالجمل
والم�صدر يتناول الجن�س و�آحاده تناوال واحدا فقد �أراك ان�صرفت عما عقدته على نف�سك من كون الكالم
ّ
المركبة و�أنه ال يقع على الآحاد المج ّردة و�أن ذلك �إنما هو القول لأنه فيما زعمت ي�صلح للآحاد والمفردات وللجمل المركّبات.
قيل ما ق ّدمناه �صحيح وهذا االعترا�ض �ساقط عنه وذلك �أنا نقول ال محالة �أن الكالم مختّ�ص بالجمل ونقول مع هذا �إنه جن�س
� ْأي جن�س للجمل كما �أن الأن�سان من قول اهلل �سبحانه } ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ { جن�س للنا�س فكذلك الكالم جن�س ل ُل َجمل
ف�إذا قال قام محمد فهو كالم و�إذا قال :قام محمد و�أخوك جعفر فهو �أي�ض ًا كالم كما كان ل ّما وقع على الجملة الواحدة كالم ًا
و�إذا قال :قام محمد �أخوك وجعفر ،وفي الدار �سعيد فهو �أي�ض ًا كالم كما كان ل ّما وقع على الجملتين كالم ًا وهذا طريق الم�صدر
لما كان جن�س ًا لفعله �أال ترى �أنه �إذا قام قومة واحدة فقد كان منه قيام و�إذا قام قومتين فقد كان منه قيام و�إذا قام مائة قومة
فقد كان منه قيام فالكالم �إذّا �إنما هو جن�س للقومات مفرِ دها ومثناها ومجموِعها فنظير القومة الواحدة من القيام الجملة
جلي.
الواحدة من الكالم وهذا ّ
لجمع.
 )76في �أ�صل المخطوطة :يجعله دلي ًال ٍ
 )77كالم ال�سيوطي في همع الهوامع .377/3
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وفي «الوافي» و�شرحه «المنهل ال�صافي» للدماميني):(78
جن�س ،ي�شمل الحدود وغيره من �أ�سماء الجموع ،نحوَ « :ر ْه ٍط و َنفَرٍ »،
المجموع ما �أي لفظ دلَّ على �آحاد وذا ٍ
و�أ�سماء العدد نحو« :ثالثة ،وع�شرة».
فق�صد تلك الآحاد بحروف مفرد ذلك المجموع ،وذا ف�صل يخ َّرج ما ذكرناه من نحوَ « :ر ْه ٍط و َثال َث ٍة»� ،إذ
الح ِ
وا�شي.
ال ُمف َر َد ل�شيء منها بحرو ِف ِه ،كذا ُق ِّر َر في َب ِ
ع�ض َ
والأولى �أن يقالَ � :إِ َّن ما دلَّ على] جن�س وعلى �آحاد ،ف�صل يخرج المثنى دون ا�سم الجمع ،وا�سم العدد
المذكورين ،فخرجا بحروف مفرد ِه ،ولو كان وجود ذلك المفرد تقدير ُا؛ �أي مقدر ًا ال محقق ًا ،وذلك مثل
«عباديد» ،وهم الفرق من النا�س الذاهبون في كل وج��ه ،فهذه �صيغة خا�صة بالجمع ال توجد �إ َّال فيه،
ٍ
ِيل» �أعجمي(� ،)79أو َجمع ِ
و«�س َراو َ
«ع َبا ِد َيد» جمع قطع ًا ،ولكن ال واحد
«�سروالة») ،(80فال َيرِ ُد،
وحينئذ يحكم ب� َّأن َ
َ
قيا�س ِمثله فيكون �إ َّما جمع « ُعب ُدود » ب�ضم العينِ � ،
أو«ع ِبديد»
له �ص  ]8محقق في اللغة ،ف ُي َق َّد ُر ل ُه ُمفر ٌد ،هو ٌ
� ِ
أو«ع َبداد» ؛ بك�سرها تقدير ًا ،ولو لم يكن على زن ِة « َف ْعل» بفتح الفاء و�إ�سكان العين ،وهذا القيد لإخراج نحو:
« َرك ٍْب» و« َت ْمرٍ »؛ لأنه َيد ُّل على � ٍ
آحاد تق�صد بحروف المفرد ،وهو « َت ْم َر ٌة و َر ِاك ٌب» ،بح�سب الظاهر ،فاحتيج الى
�إخراجه بذلك.
 )78جاء في ك�شف الظنون لحاجي خليفة  :1998/2الوافي في النحو :لمحمد بن عثمان بن عمر البلخي الهندي ،الحنفي
(ت830هـ) � :أوله ( :الحمد اهلل الذي بيده ت�صريف الأحوال  . . .الخ )�شرحه ال�شيخ الإمام محمد بن �أبي بكر الدماميني
المتوفى �سنة  828هـ لما �سافر �إلى الهند ،ور�أى �أن �أهل ( كجرات ) م�شغولين به ،ف�أهداه لملك الهند المنت�صر باهلل �شهاب
الدين � :أحمد و�سماه (المنهل ال�صافي) �أوله  ( :الحمد هلل على �إح�سانه...الخ ) قال :وكان ت�أليف المتن بجزيرة (مهايور) من
الهند في مدة ي�سيرة �أولها� :آخر رم�ضان �سنة  825هـ ،و�آخرها :ذي الحجة من ال�سنة المذكورة وبي�ضه  :في �صفر من ال�سنة
التي تليها.وانظر :هدية العارفين  549/1ومعجم المطبوعات العربية 586/1و معجم الم�ؤلفين .284/10
ال�س َ
ب�ستُه �إِ ُّياه َفت ََ�س ْر َولَ  .والعرب تقول]�ِ :س ْروال.وفي
راويل ُع ِّر َب ْت ،وتجمع َ�سراويالتَ .
 )79في العين (�سرل)� :سرلَّ :
و�س ْر َو ْلتُه� :أَ َل ْ
ال�س ُ
راويالت� ،أو جم ُع ِ�س ْروالٍ ِ
بك�سرهن ،ولي�س
و�س ْروا َل ٍة �أو ِ�س ْروِيلٍ ،
راويل :فار ِِ�س َّي ٌة ُم َع َّر َب ٌة ،وقد تُذَ َّك ُر ،ج�َ :س
َّ
ٌ
القامو�س(�سرول)َّ :
ِين ،بالنونِ ُل َغ ٌةِ ،
مام ٌة ُم َ�س ْر َو َل ٌة:
في
وال�سراو ُ
وح َ
و�س ْر َو ْلتُه� :أ ْل َب ْ�ستُه �إياها َفت ََ�س ْر َولَ َ .
وال�شروالُ  ،بال�شينِ لغ ٌةَ .
الكالم ِف ْعوِي ٌل غي ُرهاَّ ،
ِ
في ر ِْج َل ْيها ٌ
يا�ض ت َْحجي ِله ال َع ُ�ض َد ْينِ والف َِخذَ ْينِ ..
وفر�س ُم َ�س ْر َولٌ :جا َو َز َب ُ
ري�شٌ .
ال�سراوِيل �أَ ْع َج ِم َّية �أُ ْعرِ َب ْت وُ�أ ِّن َثت ،والجمع َ�سراوِيالت .قال �سيبويه :وال ُي َك َّ�سر لأَنه لو ُك ِّ�سر لم
 )80في الل�سان (�سرل) :قال الليثَّ :
يرجع �إِال �إِلى لفظ الواحد فتُرِ َك .وقد قيل َ�سراوِيل جمع ،واحدته ِ�س ْروالة ،قال:
فلَ ْي َ�س َيـــــــرِقُّ ل ُم ْ�س َت ْع ِطف
َعلَ ْيه ِمن ال ّل�ؤْ ِم ِ�ســــــ ْروال ٌة			
ال�سراوِيل على لفظ الجماعة وهي واحدة قال وقد �سمعت غير واحد
َ
و�س ْر َو َل ُه َفت ََ�س ْر َولَ � :أَ ْل َب َ�سه �إِياها فل َب�سها .قال الأَزهري :جاء َّ
َ
َ
َ
ِ
َ
ال�سراوِيل ال ُمخَ ْرف ََج َة قال �أَبو عبيد هي الوا�سعة الطويلة الجوهري قال
ه
ك
نه
�
أ
هريرة
بي
�
أ
حديث
وفي
وال
ر
�س
يقول
عراب
ل
أ
ا
من
رِ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
�سيبويه َ�سراوِيل واحدة وهي �أعجمية �أ ْعرِ َب ْت ف�أ�شبهت من كالمهم ما ال ين�صرف في معرفة وال نكرة فهي م�صروفة في النكرة
قال ابن بري قوله فهي م�صروفة في النكرة لي�س من كالم �سيبويه قال �سيبويه و�إِن َ�س َّم ْي َت بها رج ًال لم ت َْ�صرِ فها وكذلك �إِن
َحقَّرتْها ا�سم رجل لأَنها م�ؤنث على �أَكثر من ثالثة �أَحرف مثل َعناق قال وفي النحويين من ال ي�صرفه �أَي�ض ًا في النكرة ويزعم
�أَنه جمع ِ�س ْروال ِ
َتى
و�س ْروالة و ُين ِْ�شد َع َل ْيه من اللُّ�ؤ ِْم ِ�س ْروال ٌة و َي ْح َت ُّج في ترك �صرفه بقول ابن مقبل �أَبى دونها ذَ ُّب ال ِّرياد ك�أَنَّه ف ً
فار ِِ�س ٌّي في َ�سراوِيل ِ
رامح.
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ِع ْر ُق
َّ
ال�ش َب ْه
َ
والف ْر ُق
َب ْي َن
َم ْ
اا�ش َت َب ْه

بقيد الق ِ
خرج ِ
الدالل ُة على
ق�ص ْد به ِّ
َ�صد؛ لأنه لم ُي َ
وحذف ابن الحاجب هذا القيد بنا ًء على �أن نحو « َرك ٍْب» َ
جماعة « َرك ٍْب» م�أخو ٌذ من « َر ِاك ٍب» ،و�إنما توافقت الحروف من غير ق�صد ولي�س بجيد؛ لأنه مبني على �أمر
مخالف للظاهر ،فلذلك زاد الم�ؤلف ما زاد وهو ح�سن ،ونحوَ « :ت ْمرٍ » و« َرك ٍْب»؛ لأنَّه ُي َ�صغَّر ،لي�س بجمع على
الأ�صح) ،(81خالف ًا للأخف�ش(.)82
ووجه اال�ستدالل �أنه ثبت ت�صغير « ُت َم ْيرٍ و ُر َك ْي ٍب» ،فلو كان جمع ًا لكان جم َع كثر ٍة؛ �إذ لي�س من �أبنية ال ِق َّل ِة كما
تَعرفه َبعد ،ولو كان جمع كثرة لم ُي َ�صغَّر على َل ِ
فظه ،وقد ُ�ص ِّغ َر كذلك ،فال يكون جمع ًا وفيهما في مو�ضع �آخر ا�سم
الجن�س ،وهو ما ُو ِ�ض َع ِل�شيء ِ
و�شبهِ ِه ال ُم�شارك له في الحقيقة ذهن ًا ،كال�شم�س �أو ذهن ًا وخارج ًا كال ِ
أ�سد.
َف ٌ
رق َ
الج ْن ِ�س وال َّنكِ َرةِ
بين ْ
ا�سم ِ

فرق بين ا�سم الجن�س والنكرة:
هي كما تقدم.
الأول :ما و�ضع للماه َّية من حيث هي َ
والثاني :ما و�ضع لها من حيث وجودها في �ضمن �أفرادها� ،أو الفرد المنت�شر ،وهو فرد «ما»).(83

تحقيق الن�صـو�ص

وقول ابن الحاجب في تعريف ا�سم الجن�س :ال�صحيح  �ص � ]9أن يقال ا�سم الجن�س ما علق على �شيء
ال بعينه ،نظر فيه الدماميني ب�أنه ال يبقى فرق بينه وبين النكرة ،والفرق ظاه ٌر؛ ل َّأن الإ�سم �إنما يكون ا�سم
جن�س باعتبار �إطالقه على الم�شتركين في الحقيقة).(84
وهذان االعتباران مختلفان ،و�إنما ذكره الدماميني هنا في الفرق بين ا�سم الجن�س والنكرة ،وبما �سيذكره
ال�سيوطي في الفرق الآتي من تحرير معنى ا�سم الجن�س ،وبما �سيذكره ابن ح�سام) (85والهروي) (86فيما بعد،
� )81شرح الر�ضي اال�ستربادي على الكافية  365 /3و�شرح الر�ضي على ال�شافية .193/2
 )82انظر ر�أي الأخف�ش في ال�شافية  54والت�سهيل البن مالك .267
 )83قال ال�صبان في حا�شيته على �شرح الأ�شمونى لألفية ابن مالك  «:136 /1والذي ا�ستوجهه ال�شيخ الغنيمي وتلميذه ال�شبرامل�سي
�أن الفرق بين ا�سم الجن�س والنكرة ب�أن ا�سم الجن�س للحقيقة بال قيد والنكرة للفرد اعتباري و�أن ك ًال من رجل و�أ�سد ي�صح �أن
يكون نكرة وا�سم جن�س باالعتبارين المذكورين ويمكن مثله في فرقنا �أي�ض ًا هذا .وفي حوا�شي �شيخنا ال�سيد �أن المراد بالذهن
في هذا المقام ذهن المخاطب لأن المعتبر في جميع المعارف تعينها وعهدها في ذهن المخاطب ،وكان رحمه اهلل تعالى يقرر
ذلك في درو�سه ،ويعكر عليه �أن بع�ض �أ�صحاب الفرق الأول وهو المحقق الخ�سرو�شاهي �شيخ القرافي �صرح ب�أنه ذهن الوا�ضع
فاعرف ذلك.» .
 )84حا�شية ال�صبان على �شرح الأ�شموني .136/1
 )85ابن ح�سام  :محمد بن ح�سام الدين الهروي ال�شهير بابن ح�سام المتوفى �سنة  893ثالث ويتعبن وثمانمائة  .من ت�أليفه خاور
نامة منظومة فار�سية في محارب علي بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه.وقد يجوز �أن ابن ح�سام هو نف�سه الهروي ،حيث �أ�ضاف
النا�سخ حرف الواو العاطف بينها �سهوا منه من غير عمد /.هداية العارفين  564 /1و هداية العارفين  482 /1ومعجم
المطبوعات .1293/2
 )86الهروي  :محمد بن علي �أبو �سهل الهروي المحدث اللغوي ولد �سنة 372هـ وتوفي �سنة 433هـ ،له من الكتب �أ�سماء ال�سيف و�شرح
الف�صيح لثعلب في اللغة ومخت�صر الف�صيح/.هداية العارفين  482 /1ومعجم المطبوعات .1293/2
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يظهر الفرق بين النكرة وا�سم الجن�س ،ويعلم �أن (رج ًال) من الأول ،و(�أ�سد ًا) من الثاني.
أردت زيادة االي�ضاح والبيان ف�أعلم �أن «رج ًال» مو�ضوع ٍ
لفرد َّما ،وهو ذكر من بني �آدم� ،أو لماهية،
و�إن � َ
ب�شرط وجودها في �ضمن فرد ما من ذكور بني �آدم ،فتناوله لكل فرد فرد منهم� ،إنما هو بطريق البدلية ال
بطريق ال�شمول.
�أما «�أ�سد» فهو مو�ضوع للماهية ال�سبعية من هي المتناولة لجميع الأفراد على طريق ال�شمول والتواطيء،
وهي تمام حقيقة الجميع ،ولي�س له حقيقة وراءها ،فلو �سئل عن كل واحد بما هو لما �أجيب �إ َّال ب�أ�سمها ،نظير
�إن�سان ،المو�ضوع للماهية ال�شامل ل�سائر الأفراد بالتواطيء المجاب به ،ال�س�ؤال عن كل واحد من الأفراد
بما هو.
فـ«رجل» يخالف «�أ�سد ًا» في الو�ض ِع للفرد المنت�شرِ � ،أو ب�شرط الفرد المنت�شر ،وفي عدم ال�شمول لجميع
الأف��راد بالتواطيء ،وفي عدم �صحة الجواب به ،عن ال�س�ؤال عن كل واحد منها �ص  ]10بما هو� ،إذ لو
�سئل عن زيد �أو عمرو وبكر بما هو� ،إو بما هم ،لما َ�ص َّح الجواب برجل ،و�إنما يجاب ب�إن�سان الذي هو ظاهر
الحقيقة.
فالو�ضع في ا�سم الجن�س كـ«�أ�سد» خا�ص ،والمو�ضوع له عام؛ لأنه كلي ذات غير مانع لل�شركة في �إطالق
واحد  .والو�ضع في النكرة كـ«رجل» عام والمو�ضوع له خا�ص؛ لأنه الفرد المنت�شر ،وهو لي�س بكلي ،كما ال
يخفى.
َف ٌ
رق ب َ
الج ْن ِ�س
ن�س َ
الج ِ
وع َل ِم ِ
ا�سم ِ
َين ِ

فرق بين ا�سم الجن�س وعلم الجن�س:
الأول :ما قد علمته وهو «�أ�س ٌد».
والثاني :ما و�ضع للماهية المعينة الخا�صة في الذهن من حيث تعينها وح�ضورها كـ«�أ�سامة» للأ�سد.
والفرق بين «�أ�سامة» و«الأ�سد» المعرف بـ«�أل» الح�ضورية� ،أن الإ�شارة الى ح�ضور الم�سمى في الأول بجوهر
اللفظ ،وفي الثاني ب�أمرٍ خارج عنه وهو المرا ُد.
وبع�ضهم يرى �أن«�أ�سامة» علم تقديري ال تحقيقي بنا ًء على �أنا حكمنا بعلميته حين وجدناهم عاملوه
معاملة الأع�لام ،فمنعوه من ال�صرف ،ومن دخول «�أل» ،ومن الإ�ضافة ،و�صححوا االبتدائية في قولهم:
«�أ�سامة �أجر�أُ من ثعالة».
وجوزوا مجيء الحال منه في قولهم« :هذا �أ�سامة مقب ًال» ،ونعته بالمعرفة دون النكرة .ولوال ذلك لق�ضينا
ب�أنه نكرة ،ل�شياعه في �أفراد جن�س الأ�سد ،وهذا من اال�ستدالل بالأثر على الم�ؤثر ،كما في العدل التقديري،
ذكر ذلك الدماميني.
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ِع ْر ُق
َّ
ال�ش َب ْه
َ
والف ْر ُق
َب ْي َن
َم ْ
اا�ش َت َب ْه

وقال ال�سيوطي ( )87عند ذكر الواقع في تعريف العلم:
«التعيين �إن كان خارج َّي ًا ب�أن  �ص ]11المو�ضوع كان له ُم َع َّين ًا في الخارج ك ٍ
ـ«زيد»  ،فهو علم ال�شخ�ص ،و�إن
مالحظ الوجود فيه كـ«�أ�سامة» علم لل�سبع� ،أي ِلم ِاه َّي ِته
كان ذهني ًا ب�أن كان المو�ضوع له ُم َع َّين ًا في الذهن؛ �أي َ
الحا�ضرة في الذهن ،فهو علم الجن�س.
و�أ َّما ا�سم الجن�س :فهو ما و�ضع للماهية من حيث هي� ،أي من غير �أن تعين في الخارج �أو الذهن كـ«�أ�سد»
ا�سم لل�سبع� ،أي ِ
لماهيته.
هذا تحرير الفرق بينهما ،ف�إنهما ملتب�سان(ِ )88ل ِ�صدقِ ُك ٍّل منهما على كل فرد من �أفراد الجن�س.
ولذا ذهب بع�ضهم� :إلى �أنهما مترادفان ،و�أن علم الجن�س نكرة حقيقة ،واطالق) (89المعرفة عليه مجاز،
أجرت علم الجن�س كـ«�أ�سامة و ُث َعالة» مجرى علم ال�شخ�ص
َو ُر َّد باختالفهما في الأحكام اللفظية ،ف�إن ال َع َر َب � ْ
في امتناع دخول «�أل» عليه ،و�إ�ضافته ،ومنع ال�صرف مع ِع َّل ٍة �أخرى ،ونعته بالمعرفة ،ومجيئه مبتد�أ ،و�صاحب
حال نحو�« :أ�سامة �أجر�أُ من ثعالة» و «هذا �أ�سامة مقب ًال».

تحقيق الن�صـو�ص

و�أجرت ا�سم الجن�س كـ«�أ�سد» مجرى النكرات ،وذلك دليل على افتراق مدلوليها� ،إذ لو اتحدا( )90معنى
لما افترقا لفظ ًا.
وقد فرق بع�ض �أهل المعقول ب� َّأن «�أ�سد ًا» و�ضع على �شخ�ص ال يمتنع �أن يوجد منه �أمثال ،فو�ضع على
ِّ
ال�شياع( ،)91و«�أ�سامة» و�ضع على معنى الأ�سد َّية المعقولة التي ال يمكن �أن توجد خارج الذهن ،وال يمكن
�أن يوجد منها اثنان في الذهن  ،ثم �صار «�أ�سامة» يقع على الأ�شخا�ص ،لوجود ذلك المعنى �ص ]12في
الأ�شخا�ص.
قال :وقد ب�سطت كالم الأئمة في الفرق بينهما في كتاب «الأ�شباه والنظائر النحوية»( ،)92فليطلب منه.
 )87الهمع .281/1
 )88في الهمع  :281/1ف�إنهما يلتب�سان.
 )89في الهمع � :281/1أو �إطالق.
 )90في المخطوطة  :لو اتخدا.
 )91في المخطوطة  :فو�ضع على ال�سباع.
 )92في الأ�شباه والنظائر في النحو لل�سيوطي .222/2قال ال�سيوطي« :الفرق بين علم ال�شخ�ص وعلم الجن�س وا�سم الجن�س :قال
في (الب�سيط) :علم الجن�س ك�أ�سامة وثعالة في تحقيق علميته �أربعة �أقوال.
	�أحدها :لأبي �سعيد ،وبه قال ابن باب�شاذ وابن يعي�ش� :إنه مو�ضوع على الجن�س ب�أ�سره بمنزلة تعريف الجن�س بالالم في كثر
الدينار والدرهم ،ف�إنه �إ�شارة �إلى ما ثبت في العقول معرفته ،وي�صير و�ضعه على �أ�شخا�ص الجن�س كو�ضع زيد ،علمان على
�أ�شخا�صهما ،ولذلك يقال :ثعالة يفر من ا�سمه� ،أي �أ�شخا�ص هذا الجن�س تفر من �أ�شخا�ص هذا الجن�س ،و�إنما لم يحتاجوا في
هذا النوع �إلى تعيين ال�شخ�ص
بمنزلة الأعالم ال�شخ�صية ،لأن الأعالم ال�شخ�صية تحتاج �إلى تعيين �أفرادها ،لأن كل فرد من �أفرادها يخت�ص بحكم ال===
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وقال ابن ح�سام) (93في الفرق بين ا�سم الجن�س وعلم الجن�س� :إن ا�سم الجن�س و�ضع لنف�س الطبيعة،
باعتبار تمييزها عن الغير .فالمو�ضوع للطبيعة باعتبار كليتها ا�سم الجن�س ،وباعتبار جزئيتها علم الجن�س،
وقيل ا�سم الجن�س لفرد غير معين من �أفراد الطبيعة ،وعلى التقدير الثاني يكون �إطالق الأ�سد على كل فرد
على �سبيل البدل حقيقة؛ لأنه م�ستعمل فيما و�ضع له ،ويكون �إطالق �أ�سامة على كل فرد مجاز ًا لإطالق اللفظ
على غير ما و�ضع له� ،إذ هو مو�ضوع �أنف�س الطبيعة دون الأفراد .انتهى.
=== ي�شاركه فيه غيره وال يقوم غيره مقامه فيما يطلب منه من معاملة �أو ا�ستعانة �أو غير ذلك ،و�أما �أفراد �أنواع الوحو�ش
والح�شرات فال يطلب منها ذلك ،فلذلك لم يحتج �إلى تعيين �أفرادها وو�ضع اللفظ علما على جميع �أفراد النوع ال�شتراكها في
حكم واحد.
قال ابن يعي�ش :تعريفها لفظي وهي في المعنى نكرات ،لأن اللفظ و�إن �أطلق على الجن�س فقد يطلق على �أفراده وال يخت�ص
�شخ�صا بعينه ،وعلى هذا فيخرج عن حد العلم.
والقول الثاني البن الحاجب�:أنها مو�ضوعة للحقائق المتحدة في الذهن بمنزلة التعريف بالالم للمعهود في الذهن نحو� :أكلت
الخبز و�شربت الماء ،لبطالن �إرادة الجن�س وعدم تندم المعهود الوجودي ،و�إذا كانت مو�ضوعة على الحقيقة المعقولة المتحدة
في الذهن ف�إذا �أطلقت على الواحد في الوجود فال بد من الق�صد �إلى الحقيقة ،و�صح �إطالقها على الواحد في الوجود لوجود
الحقيقة المق�صودة ،فيكون التعدد باعتبار الوجود ال باعتبار الو�ضع؛ لأنه يلزم �إطالقه على الحقيقة باعتبار الوجود المتعدد.
ف�إن قيل :الحقيقة الذهنية مغايرة للوجود ،ف�إذا �أطلق على الواحد في الوجود فقد �أطلق على غير ما و�ضع له.
قلنا :و�إن جعلت المغايرة بذلك بين الحقائق� ،إال �أنه بمنزلة المتواطئ لواقع على حقائق مختلفة بمعنى واحد ،كالحيوان الذي
ي�شترك الذهني والوجودي في الحقيقة ،و�إن كان الوجودي مغاير ًا للذهني ،والفرق بين �أ�سد و�أ�سامة� ،أن �أ�سد مو�ضوع لكل
فرد من �أفراد النوع على طريق البدل ،فالتعدد فيه من �أ�صل الو�ضع ،و�أما �أ�سامة ف�إنه لزم من �إطالقه على الواحد في الوجود
التعدد ،فالتعدد فيه جاء �ضمنا ال مق�صود ًا بالو�ضع.
والقول الثالث� :إنه ل َّما لم يتعلق بو�ضعه غر�ض �صحيح ،بل الواحد من جفاة العرب �إذا وقع طرفه على وح�ش عجيب �أو طير
غريب �أطلق عليه ا�سما ي�شتقه من خلقته �أو من فعله وو�ضعه عليه ،ف�إذا وقع ب�صره مرة �أخرى على مثل ذلك الفرد �أطلق عليه
ذلك اال�سم باعتبار �شخ�صه وال يتوقف على ت�صور �أن هذا الموجود هو الم�سمى �أوال �أو غيره ،ف�صارت مخت�صات كل نوع مندرجة
تحت الأول بحيث تكون ن�سبة ذلك اللفظ �إلى جميع الأ�شخا�ص بحتة مثل ن�سبة زي �إلى الأ�شخا�ص الم�سمين به ،وعلى هذا ف�إذا
�أطلق عل الواحد فقد �أطلق على ما و�ضع له ،و�إذا �أطلق على الجميع فالندراج الكل تحت الو�ضع الأول لإطالق و�ضع اللفظ عليه
�أوال مرة ثانية وثالثة بح�سب �أ�شخا�صه من غير ت�صور �أن الثاني والثالث هو �أو غيره.
والقول الرابع قلبه� :إن لفظ علم الجن�س مو�ضوع على القدر الم�شترك بين الحقيقة الذهنية والوجودية ،ف�إن لفظ �أ�سامة مثال
يدل على الحيوان المفتر�س عري�ض الأعالي ،فاالفترا�س وعر�ض الأعالي م�شترك بين الذهني والوجودي ،ف�إذا �أطلق على الواحد
في الوجود فقد �أطلق على ما و�ضع له لوجود القدر الم�شترك وهو االفترا�س وعر�ض الأعالي ،ويلزم من �إخراجه �إلى الوجود
التعدد فيكون التعدد من اللوازم ال مق�صودا بالو�ضع ،بخالف �أ�سد ف�إن تعدده مق�صود بالو�ضع ،و�إذا تقرر ذلك فالفرق بين علم
الجن�س وا�سم الجن�س ب�أمور.
	�أحدها :امتناع دخول الالم على �أحدهما وجواره في الآخر ،ولذلك كان ابن لبون وابن مخا�ض ا�سمي جن�س لدخول الالم عليهم
ولم يكن ابن عر�س ا�سم جن�س المتناع ابن العر�س.
والثاني :امتناع ال�صرف يدل على العلمية.
والثالث :ن�صب الحال عنها على الأغلب.
والرابع :ن�ص �أهل اللغة على ذلك ،و�أما الإ�ضافة فال دليل فيها ،لأن الأعالم جاءت م�ضافة كابن عر�س وابن مقر�ض ،وا�سم
الجن�س جاء م�ضافا كابن لبون وابن مخا�ض / .انتهى كالم �صاحب الب�سيط ».الأ�شباه والنظائر في النحو لل�سيوطي .222/2
 )93هو ال�شيخ علي بن ح�سام الدين المكي الحنفي لقب بالمتقي .مبوب الجامع ال�صغير.اجتمع به القطب ال�شعراني و�أثنى عليه/.
انظر :تاج العرو�س مادة (وقى).
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وقال بع�ض ال�شارحين « للر�سالة الو�ضعية الع�ضدية »� :إعلم � َّأن في ا�سم الجن�س مذهبين:
�أحدهما :وهو الأكثر انه مو�ضوع للماهية مع وحدة ال بعينها ،وي�سمى فرد ًا منت�شر ًا ،كما ذهب �إليه ابن
الحاجب والزمخ�شري.
والحق ما قاله
ذهب �إليه الم�صنف في التق�سيم .انتهى.
ًُ
والثاني� :أنه مو�ضوع للماهية من حيث هي ،كما َ
الع�ضد.
ُ
الج ْم ِع
فر ٌق �آخ ُر َ َ
وا�س ِم َ
بين َ
الجم ِع ْ
الجمع �إن كان جمع كثرة فال يجمع قيا�س ًا من غير ٍ
خالف� ،أو جمع ق َّلة.
فمذهب الأكثرين(� )94أنه ينقا�س جمعه ،واختار ابن ع�صفور(� )95أنه ال �ص ]13ينقا�س جمع الجمع مطلق ًا،
ويقت�صر على ما ورد به ال�سماع.
و�أما ا�سم الجمع فظاهر كالم �سيبويه(� )96أنه ال ينقا�س جمعه ،و�إنما يقت�صر على ما �سمع منه من نحو:
ره ٍ
اط»).(97
« َق ْو ٍم و�أَق َو ٍام»« ،و َر ْه ٍط و�أَ َ

تحقيق الن�صـو�ص

َف ٌ
آخر َ
الج ْن ِ�س
بين َ
رق � ُ
وا�سم ِ
مع ِ
الج ِ

فرق �آخر بين الجمع وا�سم الجن�س :جمع الكثرة ال يجمع قيا�س ًا) ،(98وجمع القلة على الخالف المتقدم،
 )94مذهب الأكثرين ،انظره في الهمع .373/3
 )95اختيار ابن ع�صفور في الهمع .373/3
 )96ر�أي �سيبويه في الهمع  374/3كما ذكره �أبو حيان .قال ال�سيوطي« :وقال ال�سهيلي ال �أعرف �أحدا قال جمع جمع الجمع غير
الزجاجي وابن عزيز ،قال �أبو حيان وظاهر كالم �سيبويه �أنه ال ينقا�س جمع ا�سم الجمع ومن الم�سموع منه قوم و�أقوام ورهط
�أراهط».
يك�سر هو على ذلك البناء» فمن ذلك قولهم:
وفي كتاب �سيبويه « :616/3باب ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون في مثله ولم ّ
ٌ
ك�سروا �أرهط .ومن ذلك باط ٌل و� ُ
ك�سرت عليه �أباطيل
ك�سرته فك�أنَّه ّ
إبطيل ل َّأن ذا لي�س بناء باطلٍ ونحوه �إذا ّ
رهط و�أراهط ك�أنَّهم ّ
ك�سر عليه �أكر ٌع .ومثل ذلك
و�إبطالٌ .ومثل ذلك :كرا ٌع و�أكارع ل ّأن ذا لي�س من �أبنية فعالٍ �إذا ك�سر بزيادة �أو بغير زيادة فك�أنّه ّ
ك�سرته �إذ كانت َّعدة حروفه �أربعة �أحرف بالزيادة التي فيها
حديثٌ و�أحاديث
ٌ
وعرو�ض و�أعار�ض وقطي ٌع و�أقاطي ُع ل ّأن هذا لو ّ
تك�سر جدو ًال ونحوه � اّإل على ما ت َّك�سر عليه بنات الأربعة.
لكانت فعائل ولم تكن لتدخل زيادة تكون في �أ َّول الكلمة كما �أنَّك ال ِّ
ك�سرته بالزيادة ال تدخل فيه زياد ٌة �سوى زيادته في�صير ا�سم ًا �أ ّوله �ألف ورابعه حرف لين.
فكذلك هذا �إذا ّ
أعيري�ض وال �أكيري ٌع.
فهذه الحروف لم ت َّك�سر على ذا� .أال ترى �أنك لو حقّرتها لم تقل� :أحيديثٌ وال �
ٌ
فلو كان ذا �أ�ص ًال لجاز ذا التحقير و�إنَّما يجري التحقير على �أ�صل الجمع �إذا �أردت ما جاوز ثالثة �أحرف مثل مفاعل ومفاعيل.
ومثل� :أراهط �أه ٌل و�أهالٍ وليل ٌة وليالٍ  :جمع �أهلٍ وليلٍ .».
 )97في الهمع  :374/3قال �أبو حيان :وظاهر كالم �سيبويه �أنه ال ينقا�س جمع ا�سم الجمع ،ومن الم�سموع منه« :قوم و�أقوام» و«رهط
�أراهط».
 )98زاد بعدها في المخطوطة عبارة  :ح�سبما علمية.
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و�أ َّم��ا ا�سم الجن�س ف���إن لم تختلف �أنواعه فكجمع الكثرة و�إن اختلفت ،ف�سيبويه ال يقي�س جمعه ،وعليه
الجمهور).(99
والمب ِّرد وال ُّرماني( ،)100وغيرهما يقي�سونه.
قال �أب��و ح��ي��ان( :)101وال�صحيـح مذهب �سيبويـه ،وال فرق في ا�سم الجن�س بين ما غير واح��ده بالتاء
وغيره.
هد ِّ
َف ٌ
رق َ
الذهنِ ي وال َّنكِ َرةِ
الم َع َّر ِف بال َع ِ
بين ُ

فرق بين المعرف بالعهد الذهني والنكرة :هو و�إن كان في المعنى مثلها من حيث �إطالق المعرف بالم
الحقيقة التي هي مو�ضوعة للحقيقة المتحدة في الذهن على فرد موجود من الحقيقة غير معين ،باعتبار
كونه معهود ًا في الذهن وجزيئ ًا من جزئيات تلك الحقيقة مطابق ًا �إياها ،كقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه
متح ٍّل به من �أداة
ال�صالة وال�سالم } :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ { ( ، )102لكنه لي�س بها في اللفظ لما َ
التعريف ،وجريان �أحكام المعرف عليه من وقوعه مبتد�أ ،وذا حال ،وو�صف ًا للمعرفة ،ومو�صوف ًا بها ،غير �أنه
قريب منها من حيث المعنى ،لأنه �أريد به الجن�س من حيث وجوده في �ضمن فرد ال يعينه لأجل قرينة لتف�ضي
بت الما َء  ،ف�إن م ؤ� َّدى �ص ]14هذا المع ّرف م�ؤ َّدى المنكر،
أكلت الخُ بزَ ( ، )103و�شَ رِ ُ
ذلك ،كقولك حيث ال عهدُ � :
أكلت
أكلت خبز ًا
أكلت الخبزَ  ،فك�أنك قلتُ � :
و�شربت ما ًء ،لكن بينهما فرق ،وهو �أنك �إذا قلتُ � :
ُ
ك�أنك قلتُ � :
فرد ًا من هذه الماهية المعلومة للمخاطب� ،أو لكل ٍ
أكلت فرد ًا من
أكلت خبز ًا  ،كان معناهُ � :
واحد ،و�إذا قلتُ � :
 )99قال ال�سيوطي في الهمع « :373/3ال خالف في �أن جموع الكثرة ال تجمع قيا�سا ،وال �أ�سماء الم�صادر ،وال �أ�سماء الأجنا�س �إذا
لم تختلف �أنواعها .ف�إن اختلفت ف�سيبويه ال يقي�س جمعها على ما جاء منه ،وعليه الجمهور.
ومذهب المبرد والرماني وغيرهما قيا�س ذلك.
قال �أبو حيان وال�صحيح مذهب �سيبويه؛ لقلة ما حكى منه ،و�سواء في ا�سم الجن�س ما ميز واحده بالتاء وما لي�س كذلك .ومن
الم�سموع في الأول قولهم« :رطبة و�أرطاب» .واختلفوا في جموع القلة وهي� :أَفعال ،و�أَف ِعلة ،و�أَف ُعل ،و ِفع َلة ،فمذهب الأكثرين �أنه
منقا�س جمعها ،وال خالف �أنه ما �سمع من جمع القلة �أكثر مما �سمع من جمع الكثرة ،ولكن �أهو من الكثرة بحيث يقا�س عليه �أم
ال؟ واختيار ابن ع�صفور �أنه ال ينقا�س جمع الجمع ،ال جمع الق َّلة ،وال جمع الكثرة ،وال ُيجمع �إال ما جمعوا .ومن الم�سموع في ذلك:
ياد» و«�أَ ُ
ناعيم» و«�أقوا ٌل و� ُ
«�أَ ْي ٍد و�أَ ٍ
أبيات و�أباييت» و«�أنعا ٌم و�أَ ِ
وط ٌب و� ِ
أعراب
أ�سام» و«�أ�سور ٌة و�أ�ساو ُر» و«� ٌ
أقاويل» و«� ٌ
أواطب» ،و«�أ�سما ٌء و� ٍ
عاريب» و« ُم ْعن و ُم َعنَا ٌن» و« ُم ْ�صرا ٌن َوم َ�صارِين» ِ
وج ِ
ماميل و�أعطية و�أعطيات و�أ�سقية و�أ�سقيات
و�أَ ُ
و«حي�شان َ
وح�شا�شين» و«ج َمل َ
وبيوت وبيوتات وموال ومواليات بني ها�شم ودور ودورات وعوذ وعوذات و�صواحب و�صواحبات يو�سف وحدائد وحديدات وحمر
وحمرات وطرق وطرقات وجزر وجزرات و�أن�صاء و�أنا�ص وهو ما رعي من النبات قال �أبو حيان فهذا ما جمع من الجميع في
الكالم.».
 )100ر�أي المبرد والرماني في الهمع .373/3
 )101قول �أبي حيان في الهمع .373/3
� )102سورة يو�سف�:آية 13
 )103في �أ�صل المخطوطة :الخير.
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هذه الماهية من غير �إ�شارة �إلى معلوميتها ،و�إن كانت معلومة في الأمر .ولهذا الو�صف بالجمل كما تو�صف
بها النكرة كقوله(:)104
ئيم َي ُ�س ُّب ِني ٭
٭ َو َلق َْد �أ ُم ُُّر َع َلى ال َّل ِ
ريد لئيم ًا من اللئام
مدح فيه ،وال ك ّل لئيم المتناعه عادة ،فلم يبق �إ َّال �أن ُي َ
ف�إنَّه لم ُيرِ ْد َل ِئيم ًا ب َعي ِنه� ،إذ ال َ
معهود ًا في الذهن ،ذكر ذلك الدماميني.
ٌ
آخر َ
الج ْن ِ�س
فرق � ُ
ن�س ْ
الج ِ
وا�س ِم ِ
بين َع َل ِم ِ

فرق �آخر بين علم الجن�س وا�سم الجن�س:

تحقيق الن�صـو�ص

كمفهوم ز ٍ
َيد ،ومفهوم
اعلم � َّأن المفهوم والمدلول والمعنى �ألفاظ ُك ِّلية لها معانٍ تَ�ص ُدقُ على �أفراد كثير ٍة
ِ
الإن�سان ،ومفهوم الحيوان ،وكما �أن مفهوم زيد �شخ�ص من �أ�شخا�ص المفهوم كذلك مفهوم الإن�سان ومفهوم
يكون �شخ�ص ًا؛ ل َّأن ال ُكلي َة عار َِ�ض ٌة لهُ ،وهو باعتبار هذا
الحيوان ،وال يريبك �أن مفهوم الإن�سان ُك ِّليَ ،
فكيف ُ
لي�س من �أفرا ِد المفهوم �شَ خ�ص ًا من َ�أ ِ
مفهوم الإن�سان لو لم يكن �شخ�ص ًا من
�شخا�صه� ،أَ َال َت َرى �أن
ِ
َ
العار�ض َ
�أ�شخا�ص المفهوم ،لكان نوع ًا �إ�ضافي ًا منه ،والبد �أن ينتهي �إلى الأ�شخا�ص ،فال بد �أن يكون تحته �أ�شخا�ص
من المفهوم ي�صدق عليها المفهوم بوا�سطة الإن�سان ،والأمر لي�س كذلك ،وال يقال مفهوم زيد وعمرو وغير
ذلك �ص ]15تحته؛ لأن المفهوم زيد زيد ال ي�صدق عليه المفهوم بوا�سطة الإن�سان ،بل هو داخل تحت مطلق
المفهوم ،كما �أن الإن�سان �أي�ض ًا داخل تحته.
فمفهوم زيد ومفهوم الإن�سان �سواء في �أن ك ًال منهما �شخ�ص من �أ�شخا�ص المفهوم� ،إذ لتحقيق �أن
ٍ
وحينئذ عرو�ضها لمفهوم زيد
المفهومية من المعقوالت الثانية ال تعر�ض لذوات المفهومات �إ َّال في الذهن،
ومفهوم الأن�سان والحيوان على ال�سواء ،وهذه الثالثة باعتبار عرو�ض المفهومية �أ�شخا�ص المفهوم ،و�إن كان
حد ذاته ك ِّلي ًا ،وكذا في �سائر المعقوالت الثانية ،مثل النوعية والجن�سية والف�صلية وغير ذلك،
البع�ض في ِّ
ف�إن الكليات الطبيعية �أ�شخا�ص بالن�سبة �إلى تلك المعقوالت الثانية ،مثال الإن�سان �شخ�ص من �أ�شخا�ص
مفهوم النوع  ،وكذلك الحيوان من الجن�س ،ولذلك ت�سمعهم يطلقون الوحدة والتعدد على المعاني الكلية،
مث ًال يقولون :معنى الإن�سان واحد ،ومعنى العين متعدد ،ف�إن المراد بالواحد ههنا لي�س �إ َّال الوحدة بال�شخ�ص،
ٍ
فحينئذ المدلول �إن لم يكن جزئي ًا حقيقي ًا وكان التعيين فيه ملحوظ ًا عند و�ضع اللفظ
وعلى هذا القيا�س
ب�إزائه و�ضع ًا كلي ًا ،فهو علم الجن�س� ،أو غير ملحوظ فا�سم الجن�س.
وهذا الفارق بينهما هو مناط الفرق بين النكرة والمعرفة� ،إذ كل �شيء و�ضع له لفظ فله تعين في حد
ذاته ،ف�إن و�ضع له اللفظ ليكون �ص� ]16إ�شارة �إلى ذلك المتعين مع تعينه ،فهو المعرفة و�إ َّال فهو النكرة.
يت ُث َّم َت ُق ُلت َال َيع ِنيني) وهو في الخ�صائ�ص 333/3و �شرح ابن عقيل  182/2ومغني اللبيب 138والهمع
 )104تمام البيت َ ( :ف َم َ�ض ُ
 .224 /3وال�شاهد فيه « :ي�سبني» حيث وقعت الجملة نعتا للمعرفة المقرونة بـ«�أل» وهي«اللئيم».
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وتلك الإ�شارة تارة تكون بنف�س اللفظ بال ا�ستعانة ب��الأداة كما في غير المعرف بالالم ،وت��ارة يكون
با�ستعانتها كهو ،فمن ثم قيل في المعرفة مالحظة التعيين ،وفي النكرة م�صاحبة التعيين ،ذكر ذلك الهروي
في �شرح الر�سالة الو�ضعية.
تحقيق

قد علمت مما تقدم ومما ذكروه في كتبهم �أن «تمر ًا» ونحو «الكلم» من قبيل ا�سم الجن�س ،وعندي فيما
َق َّرروه نظ ٌر ،وكذا في جعلهم ا�سم الجن�س من �أق�سام ما و�ضع للداللة على �أكثر من اثنين ،وفي جعلهم �إياه
ق�سمين جمعي ًا و�إفرادي ًا ،وان تواط�أ على ذلك كثي ٌر من الم�صنفين ،وتبع فيه الالحق ال�سابق من غير تدقيق
َيب ،و َيذهب
النظر والذوق في المعنى ،وبهذا التحقيق الذي �ألهمناه من عالم الغيب ينك�شف عن قلبك الغ ُ
عن عين ب�صيرتك ال َّريب.
فاعلم �أن اال�سم �إن دلَّ على �أكثر من اثنين بجوهر �صيغته ،ف�إما �أن يكون مو�ضوع ًا لتلك الآحاد المجتمعة
وعبا ِديد �أو للمجتمع الآحاد المذكورة فهو ا�سم الجمع
�سواء �أكانت موجودة �أم مقدرة ،فهو الجمع كزيدون َ
كـ«ركب») (105و«�صحب» و«ق��وم» و«ره��ط» ،و�إن لم يدلّ على �أكثر من اثنين بجوهر �صيغته ،ف�إما �أن يكون
مو�ضوع ًا للماهية الب�سيطة من حيث هي هي من غير نظر �إلى �أفرادها التي هي ما �صدقاتها ،ومن غير
مالحظة لتعيينها ،و�إن كانت في نف�سها متعينة ،فهو ا�سم الجن�س ك�أَ َ�س ِد َوم ٍاء� ،أو مو�ضوع ًا �ص  ]17لها من
حيث تعينها وح�ضورها في الذهن ،فهو علم الجن�س ك�أ�سامة �أو مو�ضوع ًا لها من حيث وجودها في جميع
�أفرادها� ،أو في الفرد المنت�شر ،وهو فرد ما ،فهو النكرة كرجل فكلم وتمر ونحوها) (106من كل ما يدل جوهر
�صيغته على �أكثر من اثنين من الأفراد ،لي�س من قبيل ا�سم الجن�س؛ �إذ لي�س ال�سم الجن�س داللة على افراد
ف�ض ًال عن �أكثر من اثنين ،ومن له ذوق �سليم وطبع غير �ستقيم يفرق بين ما يفهمه من �أ�سد وماء وبين ما
ال�سيالة من غير �أن يخطر في البال
يفهمه من كلم وتمر ،ف�إن المفهوم من الأولين الماهية ال�سبعية والماهية َّ
اثنان ف�ض ًال عن �أكثر منهما ،وتانك الماهيتان ي�صدق كل واحدة منهما على قليلها وعلى كثيرها ،بحيث
تحمل على كل حمل المواط�أة ،فلو قيل ما هذا ؟ و�أ�شير �إلى ال ِ
أ�سد بخ�صو�صه ،لقيل� :أ�س ٌد� .أو �إلى قطعة ماء
بخ�صو�صها ،لقيل :ما ٌء ،وكذا ماهيتاهما ،والكلم والتمر بخالف ذلك فيما يفهم منهما وفيما يحمالن عليه،
�صح الجواب بتمرٍ  ،وكذا في الكلمة
�إذ لو قيل في تمرة مخ�صو�صة �أو في تمرتين مخ�صو�صتين ذلك لما َّ
والكلمتين ،فتمر وكلم من قبيل ا�سما الجموع دون ا�سما الأجنا�س ،وير�شدك �إلى ذلك الت�سمية ،ف�إن المعني
�أنهم جعلوا للجن�س ا�سم ًا يدل عليه ،والجن�س ب�سيط لي�س ذا �أجزاء فهو من قبيل المفرد الكلي.
وجعلوا للجمع ا�سم ًا يدل عليه ،والجمع ذو �أجزاء  ،ولي�س من قبيل المفرد ،فقولهم �ص ]18ا�سم الجمع
كقولهم :ا�سم الفعل �إذ «�أُ ُلو»( )107في قولك« :جاء �أولو مالٍ » .ا�سم لأ�صحاب الذي هو جمع �صاحب ،كما �أن
«�ص ْه» ا�سم ا�سكت الذي هو الفعل.
َ
 )105في المخطوطة (كوكب) وهو تحريف .وال�صواب م �أثبتناه.
 )106في �أ�صل المخطوطة :ونحوهما.
 )107في �أ�صل المخطوطة�( ،أولوا) بالألف في الفقرتين.
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�سئلت عن ثالثة رجال ا�سم كل واحد منهم «زيد»،
و�إن خفي عنك �ضوء( )108هذا التحقيق فا�ستتر بما لو َ
فقيل لك ما :ما ا�سم كل من ه�ؤالء؟ ،ف�إنك ال تجيب �إ َّال بقولك :زي ٌد وزي ٌد وزي ٌد� ،أو عن َ«م ٍاء» في ثالث �أوانٍ ،
ف�إنك ال تجيب �إ َّال ب ٍ
وارم
ـ«ماء») ،(109فا�شدد يديك بحبل هذا ال َّتحقيق ،وقا ِب ْل ُه َ
بعد ُح�سنٍ ال َّت�ص ّو ِر بال َّت�صديقِ ،
ما ورا َءه في مكان َ�س ِحيقٍ  ،وباهلل �سبحانه ال ِع�ص َم ُة ومن ُه ال َّتوفيق.
تتمة:

تحقيق الن�صـو�ص

موع ِخالف ًا ل�صاحب القامو�س ) (110حيث قال« :ال ِ ُّن�سوة :بالك�سر
«خَ ي ٌل» و« ِن َ�سا ٌء» و« ِن�س َوةٌ» ونحوها� ،أ�سما ُء ُج ٍ
ماع ُة
ون
وال�ضم وال ِّن َ�سا وال ِّن�سوان وال ِّن ُ�س َ
َّ
بك�سرهن جموع المر�أة من غير لفظها» ،وحيث قال« :الخَ ي ُلَ :ج َ
احد َلهُ� ،أَو ِ
واح ُد ُه خَ ا ِئ ٌل؛ لأَنَّه َيخْ ت َُال ،جمعه �أَخيا ٌل وخُ يولٌ») .(111ف�إن الجمع ال ين�سب �إليه على
الأَ ِ
فرا�س ،ال َو َ
مخالطتهن ،و ِن�سوا ِني و ِن ْ�سوِي كذلك،
لفظه �إذا لم يغلب ،وهنا ي�صح الن�سب لقولَ « :ر ُج ٌل ِن َ�سا ِئي» لمن يكثر
َّ
ولأن اهلل تعالى �أطلق على الأختين ا�سما ال ِّن َ�ساء ،فقالَ } :ف�إِن ُكنَّ ِن َ�سا ًء َف ْو َق ا ْث َن َت ْينِ {(� ، )112أي ن�ساء اثنتين،
لما ذكره المف�سرون من �أن كلمة (فوق) �صلة مثلها في قوله تعالى:
ا�ض ِر ُبواْ َف ْو َق ا َلأ ْع� َن��اقِ {( ، )113فال يكون ما ذكر جمع ًا المر�أة من غير لفظها ،ولأن خي ًال لي�س على
} َف ْ
ُ
الخيل �سا ِئر ٌة
�صيغ الجموع للفرق بينه وبين مفرده المحقق �أو المقدر في الإخبار �ص ]19والو�صف تقول:
�أو الجميلة ،وال تقول ذلك في الخايل على القول ب�أنه الواحد .ف�إن جعل الواحد الفر�س من غير اللفظ ،فيرد
القول بالجمعية الت�صغير؛ لأنك تقول :خُ ييل وكليل ،والجمع ال ي�صغر ،فخيل ا�سم لأفرا�س الذي هو جمع
فر�س ،ون�ساء ون�سوة ا�سمان لإناث الذي هو جمع انثى ،فهي ا�سم لجمع مرة و�إن النافية لي�ست للت�أنيث بل هي
كالتاء في ال َّل َّمة(.)114
قال بع�ض مح�شيه :ال َّل َّمة :يطلق على الثالث �إلى الع�شر ،و�أ�شار في ك�شف الك�شاف �إلى �أن «تاء» ال َّل َّمة عو�ض
الحرِ ي ،و�إن خفي عنك
عن العين) ،(115وهي الهمزة ،ومنه ي�ؤخذ اعترا�ض على الزمخ�شري ،فت�أمله بفكرك َ
أردت تبيانه ف�أَ�صح �إلى قولنا ،وا�سمع بيانه:
و� َ
فالتاء في ال َّل َّمة �إن قيل ب�أنها لي�ست للت�أنيث ،فلكونها عو�ض ًا عن �أ�صل ،كالتاء في «�سنة و�شَ فة» ف�أعطيت
 )108في �أ�صل المخطوطة� ،ضو.
 )109في �أ�صل المخطوطة ،بما.
 )110القامو�س المحيط للفيروز�آبادي مادة (الن�سوة).
 )111القامو�س المحيط مادة (خيل).
� )112سورة الن�ساء�:أية  .11و في �أ�صل المخطوطة( ،و�إن كن)وهو تحريف.
� )113سورة الأنفال �:آية .12
 )114القامو�س المحيط مادة (خيل) و(كلل).
 )115في الل�سان والتاج مادة (لمم) :اللُّ َم ُة  -ك ُث َبة ( :-
حاب ( من ال َّثال َث ِة �إلى الع�شَ ر ِة )؛ )
الجماع ُة ) من الن ِ
َ
َّا�س ؛ و�أَ ْي�ض ًا  :ال ْأ�ص ُ
الج ْوهرِ ي  ،وقالَ  :الها ُء ِع َو ٌ�ض عن الواوِ.
وهذا قد ذَ َكره َ
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حكم المعو�ض عنه ،فلهذا نراهم يعبرون عنها بها الت�أنيث دون تاء الت�أنيث؛ نظر ًا للحالة الراهنة مع رعاية
الأ�صل في الت�سمية وتاء ن�سوة بخالفها �إذ هي لي�ست عو�ض ًا عن �أ�صل لتعطي حكمه المذكور من وجه ،ويراعى
�أ�صلها من وجه �آخر ،و�إن قيل �أنها للت�أنيث فيقوى عليه االعترا�ض.
و�إن �أردت �إطالق عنان القلم في هذا الميدان ،وق�صدت ظهور الحق الذي به �صُ ]20يدان؛ ف�إعلم �أن
كل تاء �ساكنة �أو متحركة هي �آخر كلمة مو�ضوعة معها �أو الحقة لها ال على وجه الجزئية منها حكم ًا فهي
قام ْت
لت�أنيث تلك الكلمة �سواء �أكان مدلول تلك الكلمة مذكر ًا �أم م�ؤنث ًا حقيقي ًا �أو مجازي ًا .في�شمل ذلك تاء َ
وطلحة وقائمة ون�سوة وال َّلمة والهمزة وال�سنة وال�شفة والظلمة وال�صيارفة وال�صياقلة والحمامة والدجاجة
والالت.
والت
َ
ور َّب َت وث َّم َت َ
ومن المتحركة ما يوقف عليه بالهاء ،ومنها ما يوقف عليه بالتاء ،ومنها ما يكون عو�ض ًا عن �أ�صلٍ  ،ومنها
ما ال يكون كذلك ،والكل لت�أنيث اللفظ �سواء ،ورد على مذكر �أم لم ُي َرد عليه.
اج ٌة ،نظر ًا �إلى معناه من غير
ومن الثاني َح َم َام ٌة و َد َج َ ٌاج ،قال الدماميني فتقول :هذا َح َم َام ٌة ،وهذا َد َج َ
التفات �إلى تاء الت�أنيث التي فيه لأنها لم تزد على مذكر ليراد بمجموع اللفظ الذي فيه التاء م�ؤنث كما في
قائم .انتهى.
قائمة بالن�سبة �إلى ٍ
ال�صافي للدماميني ما مح�صله� :أن تاء الت�أنيث تكون محركة في �آخر اال�سم،
وفي الوافي و�شرحه المنهل َّ
�ساكنة في الما�ضي لت�أنيث فاعل الفعل وت�أنيث المدخول عليه �سماع ًا في �ألفاظ معدودة ال تتجاوز كام َر�أَة
و َر َج َل ٍة.
ك�سه نحوَ :ك ْم َ�أة.
ولتمييز الواحد من الجن�س ك َنخْ َل ٍة و َت ْم َرة و ُث َبة و َن ْم َلة ،و َق َّل َع ُ
وح َّما َرة و َبغَّا َلة).(116
ولتمييز الواحد من الجمع كتُخْ َمة و َن ْه َمة ،وبالعك�س َ
كج َّما َلة َ
وللإِمارة على النقل من العجمية �إلى العربية كمواز َِجة وهي الأَخْ ف ُ
و�صوا ِل َجة.
َاف)� (117ص ]21و َطيا ِل َ�سة َ
وللداللة على الن�سب كا َلأ�شَ ِاع َثة وال َم َها ِل َبة وا َلأ�شَ ِاع َرة ،لتكون كالبدل من الياء التي حذفت عند جمع
المن�سوب جمع تك�سير لداللتهما على الواحد نحو :تَم َرة و ُر ِوم ّي.
 )116في الل�سان والتاج مادة (حمر):وقوم َح َّما َرة ِ
وحام َر ٌة �أَ�صحاب حمير والواحد َح َّمار مثل َج َّمال و َبغَّال ويقال لأَ�صحاب البغال
الج َّما َلة ومنه قول ابن �أَحمر:
َبغَّا َل ٌة ولأَ�صحاب الجمال َ
�شَ ًّ
الج َّما َل ُة ال�شَّ َر َدا
ال كما ت َْط ُر ُد َ
 )117في المحكم والمحيط الأعظم والل�سان والقامو�س المجيط مادة (موزج) ) :ال َم ْوز َُج  :الخُ فُّ  ،فار�سي ُم َع َّر ٌب ج َ :مواز َِج ٌة
َومواز ُِح  .الحقوا الهاء للعجمة وهكذا وجد اكثر هذا ال�ضرب االعجمي مك�سرا بالهاء فيما زعم �سيبويه .وقول البريق الهذلي:
والح ْ�ض ُر
	�أَ َل ْم ت َْ�س ُل عن َل ْيلَى وق ْد َذ َه َب ال َّده ُر
وح�شَ ْت منها ال َموا ِز ُج َ
وقد �أَ َ
قال ابن �سيدة :اظن الموازج مو�ضعا وكذلك الح�ضر.
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وعلى ت�أكيد المبالغة نحوَ :ع َّالمة و َد َّواري ولكونهما زائدتين ال لمعنى ُ
كظل َمة و ُك ِ
ر�س ّي.
ولت�أكيد الجمع ِ
و�صقُو َرة.
وحما َلة وف ُُحو َلة ُ
كح َجارة َ
َعجة وهي الزمة في هذين.
ولت�أكيد الت�أنيث كنَا َقة ون َ
ولت�أكيد الت�أنيث في ال�صفة ك َع ُجوزة.
كح َجاجِ َحة ،لعدم لزومها فيه ،وجواز حذفها
وللعو�ض من محذوف ماتزم الحذف ك ِع َد ٍة و ِز َن ٍة� ،أو معاقبة َ
فيقالَ :ح َج ِاحج.
وللمبالغة ك َرا ِو َية.
وللنقل من الو�صفية �إلى اال�سمية كالنطيحة والذبيحة ،عالمة على �أن الو�صف غالب ًا غير محتاج الى
المو�صوف.

تحقيق الن�صـو�ص

والأق�سام ٍ
حينئذ م�ؤنث اللفظ فقط ،و م�ؤنث اللفظ والمعنى ،وت�أنيث المعنى حقيقي م�ؤنث اللفظ والمعنى،
وت�أنيث المعنى مجازي.
و�أما الخالي منها ف�إما �أن يكون مذكر المعنى� ،أو م�ؤنثه ت�أنيث ًا حقيقي ًا� ،أو م�ؤنثه ت�أنيث ًا مجازي ًا.
والأحكام في جميع ما ذكر مختلفة باعتبار وجوب تذكير الفعل ،ووجوب ت�أنيثه ،وجواز الأمرين ،وكذا
باعتبار ال�ضمير العائد.
وكل جمع �سوى جمع المذكر ال�سالم م�ؤنث غير حقيقي ،ولو كان جمع م�ؤنث حقيقي كالهندات �إذ للجمعية
ت�أنيثه لت�أويله بالجماعــة ولم يعتبر الت�أنيث الحقيقي الذي ك ــان في المفــرد ل َّأن المجــاز الطــاريء �أزالــه كمــا
�ص� )118( ]22أزال التذكير الحقيقي في رجال ،و�إنما لم يبطل الجمع بالواو والنون التذكير الحقيقي في نحو:
الزيدون لبقاء لفظ المفرد فيه فاحتر�س.
قال الر�ضي :وكان قيا�س هذا �أن يبقى الت�أنيث الحقيقي في المجموع بالألف والتاء �أي�ض ًا نحو« :الهندات»
لبقاء لفظ الواحد فيه كذلك� ،إ َّال �أنه لما كان يتغير فيه المفرد ذو العالمة� ،إ َّما بحذفها �إن كانت تا ًء نحو:
الغرفات� ،أو بقلبها �إن كانت �ألف ًا ،كما في الحلبيات وال�صحراوات كان ذلك التغيير كنوع من التك�سير ،وك� َّأن
ت�أنيث الواحد قد زال لزوال عالمته ثم حمل عليه ما النافية مقدرة  ،فال يظهر التغيير كالهندات؛ لأن المقدر
في حكم الموجود الظاهر ،ذكر ذلك كله الدماميني.
وذكر ال�شيخ خالد الأزه��ري)� :(119أن ا�سم الجن�س كـ(�شَ َجر) ،وا�سم الجمع المعرب كـ( َق ْو ٍم) و( ِن ْ�س َو ٍة)
 )118ال�صفحة ال�سابقة كررت مرتان ،لذا �أخذت بترقيم ال�صفحات التالية على الت�سل�سل الذي بد� ُأت به ،فيفتر�ض �أن تكون هذه
الفحة 26بح�ساب الم�صورة.
� )119شرح الت�صريح للأزهري .280 /1
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أنهن) (122في معنى الجماعة،
و(هن ٍُود) ]) ،(121ل َّ
م�ؤنثان مجازيان])(120؛ والجمع المك�سر ك��ـ(�أَع�� َر ٍاب ) ُ
والجماعة م�ؤنث مجازي ،فلذلك جاز الت�أنيث في الفعل) (123مع ا�سم الجمع نحو } :ﮚ ﮛ ﮜ
��راب» ومع]) (125ا�سم الجن�س نحو�( :أور َق ِت
ﮝ ﮞ ﮟ {( )124ومع الجمع المك�سر نحوَ + :قا َل ِت الأَ ْع ُ
ال�شَّ َج ُر) .وجاز التذكير مع ا�سم الجن�س نحو�( :أورقَ ال�شَّ ج ُر) ،ومع ا�سم الجمع المذكر نحو } :ﯥ
ﯦ ﯧ { ( ،)126ومع ا�سم جمع]) (127الم�ؤنث نحوَ } :و َقا َل ِن ْ�س َو ٌة {( ، )128ومع الجمع المك�سر المذكر
نحو(:قال الرجال) ومع جمع التك�سير الم�ؤنث نحو(:جاء الهنود) ف�أتى في جانب التذكير بالن�شر مرتب ًا على
ترتيب اللف وفي جانب الت�أنيث مختلط ًا كقوله( :هو �شم�س و�أ�سد  ،وبحر جود ،وبهاء و�شجاعة)]). (129
قال :وقيدنا ا�سم الجمع بالمعرب احتراز ًا من ا�سم الجمع المبني نحو( :الذين) ،ف�إنه ال يقال فيه( :قالت
الذين  �آمنوا بالت�أنيث و�إن قيل �إنه جمع (الذي) ،و�إنما لم يجب الت�أنيث مع الم�ؤنث المجازي لأمرين:
�أحدهما� :أن الت�أنيث غير حقيقي فت�ضعف العناية به .والثاني� :أن هذا الم�ؤنث في معنى المذكر ،فيحمل
كتاب زيد) ؛ �أي� :صحيفته .(130)]...انتهى).(131
عليه كما حمل المذكر على الم�ؤنث في (:جاءتني ُ
وحكم الم�سند الى �ضمير الجمع مختلف ،ف���إن كان الجمع لمذكر يعقل ���ص ]23كالر�سل والرجال،
فالت�أنيث نظر ًا �إلى طرف ومعنى الجماعة على اللفظ نحو } :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ { (،)132
و(الرجال تفعل وفاعلة) ،والتذكير نظر ًا �إلى العقل ومنا�سبة الثقل لكثرة الجمع نحو( :الزيدون فعلوا
ويفعلون وفاعلون و ُف َّعال).
 )120ما بين القو�سين لي�س من كالم الأزهري.
 )121الحجرات  .14 :و�سقط من المخطوطة ما بين القو�سين.
 )122في المخطوطة :لأنهما.
 )123في المخطوطة  :جاز ت�أنيث الفعل.
� )124سورة الحج �:آية .42
� )125سقطت من المخطوطة.
� )126سورة الأنعام �:آية .66
� )127سقطت من المخطوطة.
� )128سورة يو�سف� :آية .30
 )129دونا ما بين القو�سين تكملة للفائدة ،ولم يذكرها الح�سيني وهي موجودة في �شرح الت�صريح للأزهري .280 /1
� )130أ�سقط الح�سيني ما بين القو�سين من المخطوطة ،وقد �أثبتناه للفائدة ،وهو في �شرح الت�صريح .280/1
� )131شرح الت�صريح على التو�ضيح .280/1
� )132سورة المر�سالت �:آية 11و .12وفي كتاب الجمل في النحو المن�سوب للخليل بن �أحمد الفراهيدي
تحقيق د.فخر الدين قباوة �ص :260والألف التي تكون بدال من الواو قول اهلل جل ذ كره } ﯕ ﯖ ﯗ { �أ�صله :وقتت
من الوقت.
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وخُ َّ�ص ِت الوا ُو لأ�صالتها في جمع العقالء ،وهي �أولى؛ لأ�صالتهم بالن�سبة �إلى غير العقالء ،و�إن كان لغير
مذكر يعقل ب�أن كان لذكر ال يعقل كالأيام� ،أو لم�ؤنث يعقل كال َّزينَبات� ،أو ال�سم جمعه كالن�سوة  ،ولم�ؤنث ال
يعقل كالدور والظلمات.
فالت�أنيث بت�أويل الجماعة كـ(فعلت وفعلن وفاعلة وفاعالت وفواعل)� ،أو لما بينه وبين واحده التاء نحو:
(�شَ َجر) و( َنخْ ل).
فالتذكير باعتبار الجمع ،والت�أنيث باعتبار الجماع ــة نحــو } :ﮃ ﮄ ﮅ {
()135
و}ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ{( )134و} ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ {
و} ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ {( )136و } ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ {(.)137
()133
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(حمامة و َب َّطة ونملة) ،وال يمتاز عن الم�ؤنث �إ َّال بقرينة نحو:
ويجري واحده على المذكر بالتاء نحو:
َ
مام ٌة ذ َكر) ،و(عندي من ال َب َّط ِة ذكور).
(غ َّر َد ْت َح َ
قال الر�ضي( « :)138فيجوز �أن يكون النملة في قوله تعالى } :ﮔ ﮕ {( )139ذكر ًا ،واعتبر لفظه،
قام ْت
ف�أنث ما �أُ�سند �إليه ،وال يجوز ذلك في علم المذكر الحقيقي الذي فيه عالمة الت�أنيث كطلحة ،ال يقالَ :
قا�ض عليهم».قاله الدماميني (.)140
طلح ُة� ،إ َّال عند بع�ض الكوفيين ،وعدم ال�سماع �ص ]24مع اال�ستقراء ٍ
� )133سورة النحل�:آية .10
� )134سورة ي�س�:آية .80
� )135سورة القمر�:آية .20
� )136سورة الحاقة�:آية .7
� )137سورة الواقعة�:آية .54-52
� )138شرح الر�ضي على الكافية .339/3
� )139سورة النمل� :آية � .18أي حاكم ببطالن مذهبهم.
 )140الدماميني محمد بن �أبي بكر بن عمر بن �أبي بكر بن محمد بن �سليمان الإ�سكندراني بدر الدين المالكي المعروف بابن
الدماميني ولد �سنة  763وتوفي �سنة  827وقيل 828هـ بالهند .من ت�صانيفه تحفة الغريب ب�شرح مغني اللبيب البن ه�شام .تعليق
الفرائد في �شرح ت�سهيل الفوائد .جواهر البحور في العرو�ض .ديوان �شعره� .شم�س المغرب في المرق�ص المطرب .عين الحياة
في اخت�صار حياة الحيوان للدميري .العيون الفاخرة الغامزة على خباي الرامزة للخزرجي في العرو�ض .الفتح الرباني في
الرد على التبياني المعتر�ض على م�صابيح الجامع .الفواكه البدرية منظومة .لمحة البدر مقامة مخت�صرة .الم�صابيح في �شرح
الجامع ال�صحيح للبخاري .معدن الجواهر في �شرح جواهر البحور .مقاطيع ال�شرب .المنهل ال�صافي في �شرح الوافي للبلخي
في النحو .نزول الغيث في التنقيد على �شرح المية العجم لل�صفدي وغير ذلك/.الأعالم  57/6وك�شف الظنون 541/1وهداية
العارفين .44/2
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و ُن ِق َل عن ابن ٍ
معط(� )141أن ما يميز فيه بين الواحد والجمع بالتاء ثالثة �أق�سام:
�أحدها� :أن ُيرا ُد به الجن�س ال غير ،وذلك ما كان مذكر ًا ال غير كالرطب والتمر والقمح .فالهاء للداللة
على الواحدة ال غير؛ لأنك تقول( :ال ُّر َط َب �أكل ُتهُ) ،و(ال َق ْم َح بع ُتهُ).
والثاني� :أن يراد به الجمع ال غير كـ(التُّخَ م)) (142و(ال ُّت َهم) ،وهذا م�ؤنث ال غير.
والثالث� :أن يراد به الأمران كـ(ال َك ِلم) ،ويحتمل �أن يكون جن�س ًا ،فهو في نحو } :ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ {( )143جن�س� ،إنتهى.
وقد علمت ما �أ�سلفنا في غ�ضون ذلك التحقيق من التدقيق ،فليكن على ذكرٍ منك �أ ُّيها ال�صديق ،فاقتب�س
من �أنواره ما يهدي �إلى الفرق بين ليل اال�شتباه ونهاره ،وفقنا اهلل جميع ًا للهدى ،وجنبنا جميع ًا �أجمعين طرق
ال َّر َدىِ ،ب َم ِّن ِه وكرم ِه ،وجوده ونعمه ،و�صلى اهلل على محمد و�آله و�صحبه و�سلم ،وتابعيه ،وحزبه ،وح�سبنا اهلل
ونعم الوكيل.
٭٭٭٭٭
وافق فراغ الم�ؤلف رحمه اهلل من هذه الر�سالة ثامن ع�شر ربيع الثاني �سنة 1031هـ.
قال نا�سخ المخطوطة:
وواف��ق الفراغ من هذه الر�سالة يوم الجمعة المبارك تا�سع ع�شرين محرم الحرام� ،أحد �شهور �سنة
ٍ
محمد و�آله و�صحبه و�سلم.
1067هـ و�صلى اهلل على
٭٭٭٭٭

 )141ابن ٍ
معط زين الدين �أبو زكريا يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي الأ�صل الم�صري المولد والدار الفقيه النحوي
الحنفي ال�شهير بابن معط ولد �سنة  564وتوفي �سنة  628ثمان وع�شرين و�ستمائة �صنف الدرة الألفية في علم العربية في النحو
م�شهور .حوا�شي على �أ�صول ابن ال�سراج .ديوان خطب� .شرح �أبيات كتب �سيبويه� .شرح الجمل في النحو .العقود والفوائد في
النحو ق�صيدة في القرا�آت ال�سبع .كتاب العرو�ض نظما كتاب المثلث .نظم الجمهرة البن دريد في الغلة .نظم �صحاح الجوهري
�أي�ضا/الأعالم 172/8وك�شف الظنون 155/1وهداية العارفين .219/2
مات وتُخَ ٌم .و�أتْخَ َم ُه الطعام على
 )142في ال�صحاح مادة (ودع) والل�سان (وخم) والتاج (برد) :التُخَ َم ُة بالتحريك .والجمع تُخَ ٌ
�أ ْف َع َلهُ ،و�أ�صله �أ ْوخَ َمهُ .وهذا طعا ٌم َم ْتخَ َم ٌة بالفتح ،و�أ�صله َم ْوخَ َم ٌة؛ والعا َّمة تقول التُخْ َم ُة بالت�سكين ،وقد جاء ذلك في �شعرٍ �أن�شده
أعرابي:
� ٌّ
و�إذا ِ
ـــــــــت  .....فا ْر ِمهـــــــــا بال َمــ ْن َــجــنــيـــقِ
		
الم ْعــــــــ َد ُة جا�شَ ْ
ــــــــــالث ِمــــنْ َنبـــــي ٍ
ٍ
بالح ْلـــــــ ِو الرقـــيــقِ
ب َث
		
ـــــــــذ  .....ليـــ�س ُ
ته�ضم التُخْ َم َة َه ْ�ضمــــاً  .....حينَ تجري في العروقِ
		
� )143سورة الن�ساء�:آية .46
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	�إتحاف الأمجاد في ما ي�صح به الأ�ست�شهاد :لل�سيد محمود �شكري الآلو�سي (ت 1342ه��ـ) .رقمه فيالمتحف (� )8566صفحاته بخط الم�ؤلف �سنة 1301هـ1883 -م -ن�شرته وزارة الأوقاف العراقية ،وطبع
بمطبعة الإر�شاد ببغداد �سنة 1982م.
	�أدب الكاتب  :لأبي محمد عبداهلل بن م�سلم بن قتيبة الكوفي الدينوري (ت 276هـ) تحقيق  :محمد محيىالدين عبدالحميد -الطبعة الرابعة -المكتبة التجارية  -م�صر1963م.
	�أ�سا�س البالغة :لجار اهلل الزمخ�شري (ت 538ه��ـ) تحقيق عبد الرحيم محمود  -القاهرة -19531372م.
	�أ�سرار العربية :البي البركات عبد الرحمن الأنباري ( 577هـ)  -تحقيق د.فخر �صالح قدارة  -الطبعةالأولى  -دار الجيل  -بيروت 1995م.
 الأ�شباه والنظائر في النحو  :لجالل الدين ال�سيوطي ( ت  911هـ ) الطبعة الثانية مطبعة دائرة المعارفالعثمانية حيدر �أباد الدكن .
 الأ�شباه والنظائر في النحو  :لأبي الف�ضل عبدالرحمن بن الكمال ال�سيوطي ( ت  911هـ ) راجعه وقدمهله الدكتور فايز ترحيني  .الطبعة الأولى دار الكتاب العربي بيروت  1404هـ  1984م .
 الإ�صابة في تمييز ال�صحابة  :الحمد بن حجر الع�سقالني ( ت  851هـ ) طبعة اوف�ست قا�سم محمدالرجب على الطبعة االولى مطبعة ال�سـعادة بم�صر 1328هـ .
	�إ�صالح المنطق البن ال�سكيت �أبي يو�سف يعقوب بن �إ�سحاق -تحقيق �أحمد محمد �شاكر و عبدال�سالممحمد هارون -دار المعارف -القاهرة الطبعة الرابعة 1949م.
 الأ�صول في النحو  :لأبي بكر محمد ابن ال�سراج ( ت  316هـ) تحقيق الدكتور عبدالح�سين الفتلي الطبعةالثانية م�ؤ�س�سة الر�سالة بيروت  1407هـ  1987م  ،والطبعة الثالثة بم�ؤ�س�سة الر�سالة بيروت  1417هـ -
1996م.
 الأعالم :لخير الدين الزِّ ِركْلي  -الطبعة الرابعة -دار العلم للماليين 1979م. الأن�صاف في م�سائل الخالف بين النحويين والكوفيين  :البي البركات بن الأ نبـاري (ت 577هـ) تحقيقمحمد محي الدين عبدالحميد الطبعة الرابعة المكتبة التجارية بم�صر  1961م .
	�أو�ضح الم�سالك الى �ألفية ابن مالك :لجمال الدين عبد اهلل بن يو�سف الأن�صاري (ت 761هـ) تحقيقمحمد محي الدين عبدالحميد الطبعة الأولى -المكتبة الع�صرية  -بيروت .
 البدر الطالع بمحا�سن من بعد القرن ال�سابع :لل�شيخ محمد بن علي ال�شوكاني (ت 1255هـ) تحقيق د .ح�سينبن عبداهلل العمري  -الطبعة الأولى -دار الفكر  -دم�شق ،دار الفكر المعا�صر -بيروت 1998هـ.
 تاج العرو�س من جواهر القامو�س  :لمحمد مرت�ضى الزبيدي ( ت  1205هـ ) المطبعة الخيرية الطبعةالأولى بم�صر  1306هـ .
 تحفة المحبين والأ�صحاب فيما للمدنيين من الأن�ساب :لل�شيخ �أبي زيد عبد الرحمن بن عبد الكريمالأن�صاري المدني -
 ت�سهيل الفوائد وتكميل المقا�صد :البن مالك (ت 672م) تحقيق محمد كامل بركات -دار الكتاب العربيللطباعة والن�شر -القاهرة1967-1387 -م.
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تهذيب اللغة :لأبي من�صور الأزهري (ت 370هـ) تحقيق �أحمد عبد العليم البردوني  ،الدار الم�صرية
للت�أليف والترجمة ،القاهرة.
ون�سخة �أخرى بتحقيق ابراهيم الأبياري  -دار الكتاب العربي -القاهرة 1967م.
خال�صة الأثر في �أعيان القرن الحادي ع�شر :لمحمد �أمين بن ف�ضل اهلل الحموي الأ�صل دم�شقي المولد
وال��دار المعروف بالمحبي الحنفي(ت �سنة 1111هـ)طبع بعناية م�صطفى وهبة ورعاية محمد با�شا
عارف -القاهرة1284 -هـ 1869-م.
ريحانة الأل ّبا وزهرة الحياة الدنيا :ل�شهاب الدين �أحمد بن محمد الخفاجي (ت 1069هـ) -مطبعة بوالق
بم�صر 1273هـ .وطبع بتحقيق عبد الفتاح الحلو 1967م.
�سمط النجوم العوالي في �أنباء الأوائل والتوالي :لعبد الملك بن ح�سين بن عبد الملك المكي ال�شافعي
المعروف بالع�صامي (ت 1111هـ) طبع الكتاب اعتنى بطباعته قا�سم دروي�ش فخرو  -القاهرة �سنة
1379هـ.
�شرح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك  :بهاء الدين بن عقيل الهممداني الم�صري ( ت  769هـ ) تحقيق
محمد محي الدين عبدالحميد المكتبة التجارية مطبعة ال�سعادة الطبعة الرابعة ع�شر بم�صر  1965م .
القامو�س المحيط  :لمجد الدين الفيروز�آبادي ( ت  817هـ ) طبعة م�ؤ�س�سة فن الطباعة بم�صر  1913م
وطبعة م�ؤ�س�سة الر�سالة الثامنة 1426هـ 2005م.
الخ�صائ�ص  :لأبي الفتح عثمان بن جني ( ت  392هـ ) تحقيق محمد علي النجار الطبعة الثالثة الهيئة
الم�صرية العامة للكتاب بم�صر  1406هـ  1986م.
الخ�صائ�ص الكبرى لل�سيوطي :انظر :كفاية الطالب اللبيب في خ�صائ�ص الحبيب لل�سيوطي.
�سر �صناعة الإعراب :لأبي الفتح عثمان بن جني (ت 392هـ) تحقيق د.ح�سن هنداوي  -الطبعة الأولى
 دار القلم  -دم�شق1985م.�سالفة الع�صر في محا�سن ال�شعراء بكل م�صر :لل�سيد �صدر الدين المدني المعروف بابن مع�صوم (ت
1117هـ)  -الطبعة الثانية -مطابع علي بن علي  -الدوحة  -قطر1382هـ.
�سنن الن�سائي (المجتبى من ال�سنن)  :لأبي عبد الرحمن �أحمد بن �شعيب الن�سائي (ت303هـ) تحقيق
عبدالفتاح �أبو غدة -الطبعة الثانية -مكتب المطبوعات الإ�سالمية -حلب 1406هـ 1986 -م.
ال�شافية في علم الت�صريف:لجمال الدين �أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني (ت646 :هـ):تحقيق ح�سن
�أحمد العثمان  -الطبعة الأولى -المكتبة المكية  -مكة المكرمة 1995م.
�شرح الأ�شموني على �ألفية ابن مالك  :علي بن محمد الأ�شموني ( ت  900هـ ) دار احياء الكتب العربية
بالقاهرة .
�شرح الت�صريح على التو�ضيح  :لزين الدين خالد بن عبد اهلل الجرجاوي ،الأزه���ري ،الم�صري،
ال�شافعي،ويعرف بالوقاد (ت 905هـ) مطبعة عي�سى البابي الحلبي بم�صر -د.ط-.د.ت.
�شرح الر�ضي على الكافية البن الحاجب  :ر�ضي الد ين اال�ستربادي ( ت  686هـ ) الطبعة الم�صورة دار
الكتب العلمية بيروت .
�شرح �شافية ابن الحاجب :لر�ضي الدين اال�ستربادي ( ت  686هـ ) حققهما:اال�ساتذة :محمد نور الح�سن
ومحمد الزفزاف ومحمد يحيى عبد الحميد  -دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان 1975 - 1395م.
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�شرح ابن الناظم على �ألفية ابن مالك :لبدر الدين محمد بن مالك الأندل�سي (686هـ) _ الطبعة
الأولى المطبعة العلوية في النجف 1342هـ.
ون�سخة ثانية بتحقيق عبد الحميد محمد عبد الحميد  -دار الجيل  -بيروت.وطبعة دار الكتب العلمية
 ببيروت -تحقيق محمد با�سل عيون ال�سود 1420هـ 2000-م.هي (ت 972هـ) تحقيق د .محمد الطيب الإبراهيم
ِ
�شرح ُ
الحدو ِد النحوية :عبد اهلل بن �أحمد بن علي الف َِاك ّ
 الطبعة الأولى  -دار النفائ�س 1996م.ال�صحاح في اللغة،تاج اللغة و�صحاح العربية :لإ�سماعيل الجوهري (ت398هـ ( تحقيق �أحمد عبد الغفور
م�صر 1956م .
�صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان :لأبي حاتم محمد بن حبان بن �أحمد التميمي الب�ستي (ت354هـ)
تحقيق �شعيب الأرن�ؤوط -الطبعة الثانية  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت 1414 -هـ 1993 -م.
�صحيح البخاري  :لأبي عبداهلل محمد ا�سماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ابن َب ْر ِد ْز َب ْه الجعفي (  256هـ )
دار احياء التراث العربي لبنان .
�صحيح م�سلم  :لأبي الح�سين بن الحجاج الق�شيري الني�سابوري ( ت  261هـ ) ب�شرح النووي  :المطبعة
الم�صرية ومكتبتها .
العباب الزاخر واللباب الفاخر :للح�سن بن محمد العدوي ال�صاغاني (ت 650هـ) حقق �أجزاء منه ال�شيخ
محمد ح�سن �آل يا�سين  -وطبعه في مطبعة المجمع العلمي العراقي 1980م .وحقق الجزء الأول العالم
الباك�ستاني د.فير محمد ح�سن وطبعه المجمع العلمي العراقي �أي�ضا قبل طبعة ال�شيخ محمد ح�سن �آل
يا�سين �سنة 1979م.
العين:لأبي عبد الرحمن الخليل بن �أحمد الفراهيدي (ت175هـ) تحقيق د.مهدي المخزومي ود�.إبراهيم
ال�سامرائي .ن�شر دار ومكتبة الهالل.
غريب الحديث :لأبي �سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 388هـ) تحقيق عبد الكريم �إبراهيم الغرباوي
دار الفكر دم�شق 1402هـ 1982م .
القامو�س المحيط  :لمجد الدين الفيروز�آبادي ( ت  817هـ ) م�ؤ�س�سة فن الطباعة بم�صر  1913م .
الكتاب ل�سيبويه �أبي ب�شر عمرو بن قمبر ( ت  180هـ ) المطبعة الأميرية ببوالق م�صر �سنة  1316هـ.
وطبعة الهيئة الم�صرية العامة للكتاب بتحقيق عبدال�سالم محمد هارون الطبعة الثانية م�صر1977م.
كتاب الك ّتاب  :لأبن ُد ُر ْ�ستويه ( ت  347هـ ) تحقيق الدكتور ابراهيم ال�سامرائي والدكتور عبدالح�سين
الفتلي  .الطبعة الأولى م�ؤ�س�سة دار الكتب الثقافية بالكويت َح َو ّلي  1977م .
كفاية الطالب اللبيب في في خ�صائ�ص الحبيب :لأب��ي الف�ضل جالل الدين عبد الرحمن �أب��ي بكر
ال�سيوطي(ت 911هـ) -الطبعة الأولى -دار الكتب العلمية -بيروت.1985
اللباب في علل البناء والإعراب :لأبي البقاء عبد اهلل بن الح�سين العكبري (ت 616هـ) تحقيق غازي
مختار طليمات  -دار الفكر المعا�صر -لبنان  -ودار الفكر � -سورية 1422هـ 2001 -م.
ل�سان العرب  :البن منظور الإفريقي الم�صري ( ت  711هـ ) دار �صادرـ دار بيروت  1968م وطبعة بوالق
المطبعة الأميرية بالقاهرة  1300هـ .
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة :لعلي بن �إ�سماعيل بن �سيدة اللغوي (ت  458هـ) تحقيق عبد ال�ستار
� 180آفاق الثقافة والتراث

-

�أحمد فراج -مطبعة م�صطفى البابي الحلبي  -الطبعة الأولى  -القاهرة 1377هـ 1958 -م.
المختار من �صحاح اللغة  :لأبي بكر الرازي ( ت  660هـ ) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ومحمد
عبد اللطيف ال�سبكي مطبعة اال�ستقامة بالقاهرة .
الم�صباح المنير في غريب ال�شرح الكبير(للرافعي عبد الكريم القزويني (ت623هـ) :لأحمد بن محمد
ابن علي المقري الفيومي(ت770هـ) المكتبة العلمية  -بيروت.
المعجم الكبير� :أبو القا�سم �سليمان بن �أحمد بن �أيوب الطبراني (ت360ه��ـ) تحقيق حمدي بن عبد
المجيد ال�سلفي -الطبعة الثانية  -مكتبة العلوم والحكم  -المو�صل 1404هـ.1983
معجم الم�ؤلفين :لعمر ر�ضا كحالة  -مكتبة المثنى -بيروت -دار �إحياء التراث العربي  -بيروت  ،د.ط،
د.ت.
المعجم الكبير� :أبو القا�سم �سليمان بن �أحمد بن �أيوب الطبراني (ت360ه��ـ) تحقيق حمدي بن عبد
المجيد ال�سلفي -الطبعة الثانية  -مكتبة العلوم والحكم  -المو�صل 1404هـ.1983
المعجم الو�سيط � :إخراج د� .إبراهيم �أني�س وجماعته �إ�صدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة والطبعة الثانية
دار الأمواج بيروت  1987م .
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  :البن ه�شام الأن�صاري ( ت  761هـ )ـ تحقيق محمد محي الدين عبد
الحميد مطبعة ال�سعادة القاهرة م�صر  .وطبعة ثانية بتحقيق د .مازن المبارك ومحمد علي حمد اهلل
ومراجعة �سعيد الأفغاني دار الفكر الطبعة الأولى  1412هـ  1992م بيروت لبنان .
المف�صل :لجار اهلل محمود بن عمر الزمخ�شري (ت  538هـ) :تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد
مطبعة حجازي بالقاهرة.
المف�صل في �صنعة الإع��راب :لأبي القا�سم محمود بن عمر الزمخ�شري (ت 538ه��ـ) تحقيق د.علي
بوملحم -الطبعة الأولى-دار ومكتبة الهالل  -بيروت 1993م.
نزهة الجلي�س ومنية الأديب الأني�س :للعبا�س بن علي بن نور الدين المكي الح�سيني المو�سوي  -د.ط،
د.ت.
النهاية في غريب الحديث والأثر:لمجد الدين �أبي ال�سعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير
(ت606هـ ) تحقيق طاهر �أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي -م�صورة الطبعة الم�صرية 1965م.
هداية العارفين �أ�سماء الم�ؤلفين و�آثار الم�صنفين :لإ�سماعيل با�شا البغدادي (ت1340ه��ـ1920م) -
ا�ستانبول 1951م� .صورته بالأف�سيت مكتبة المثنى ببغداد.
همع الهوامع �شرح جمع الجوامع  :لجالل الدين عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي ( ت  911هـ ) اعتنى
بت�صحيحه محمد بدر الدين النع�ساني -دار المعرفة للطباعة والن�شرـ بيروت لبنان)
همع الهوامع  :لجالل الدين عبد الرحمن ال�سيوطي (ت 911هـ) تحقيق عبد الحميد الهنداوي  -طباعة
المطبعة التوفيقية -م�صر.
وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان  :ل�شم�س الدين احمد بن خلكان ( ت  681هـ ) تحقيق د� .إح�سان
عبا�س دار �صادر بيروت  1970م  .وبتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى مطبعة ال�سعادة
بم�صر ج � 3سنة  1948وج � 5سنة  1949م .
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Third: “the difference between the science of gender and the name of gender”, the
science of gender is the concept of human being and animal, and the name of gender
is like trees, people, women ... And so on.

Abstracts of Articles

Fourth: “the difference between the defined name by mental covenant and the
indefinite name”, Such as eating bread, and drinking water, bread and water are
typically known in the mind.
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Manuscript of «AL Ahadeeth AL Muaallalat” to Ali Bin AL Madani
Study and verification: Dr. Mohamed El Sayed Mohamed Ismail

Abstracts of Articles

The research consists the definition of the defect linguistically and idiomatically,
and so the meaning of defect in science of “Hadeeth”, in addition the importance
to know the meaning of defect; and he stresses that only scholars know it, he also
mention the most important books in this science. The researcher describes the copy
of the manuscript and its narrators mentioning their biographies. This manuscript
contains one page of four “Hadeeth”, but consists huge information’s in science
of “defect”, its owner is considered as Imam of this science AL Imam Ali Bin Al
Madini the master of Al Bukhari, whom appear influenced by his master as proved
by the study of this manuscript. Therefore, it is very necessary to search the rest of
the book to achieve this work and took benefit from it.

“Eerqu Al Shabahi Wal Farqu Bayna Ma Sh’tabaha”
Author: Abdul Qader Al-Husseini Al-Tabari – dead in 1032 A.H.
Verification: Dr. Adnan Abdul Rahman Al-Douri

The researcher introduces the author, his life, his works, and then describes the
manuscript and the date of writing and copying.
The mentioned book is talking about the language including the linguistic topics
as follow:
First: “the difference between plural and plural name and gender”, which in
pronunciation indicates more than two.
Second: “the difference between name of gender and indefinite name”, the name
of gender is the absolute name of race, while the indefinite name used to esteem the
description, as both (a man and a lion).
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The missing of histories book of the two Sabtis
Study of their contents and their ambiguities
Dr. Abdul Salam Al Jo’omati

Arab-African Manuscripts’ Verification
Reading the “Miiraj Al-Su’oud” and “Ikhbar Al Ahbar”
Dr. Ahmed Al Saidi

This research reveals the world of African manuscripts verification, studying the
theoretical, methodological, procedural and linguistic issues, and trying to compare
them through two verified manuscripts: “Miiraj Al-Su’oud” to Ahmed Baba and
“Ikhbar Al Ahbar Fi Akhbar Al Abar” to Muhammad Yora Aldemani, Therefore, it
was necessary to analyze and evaluate such verifications. The purpose is to exceed
this stage and thinking seriously to formulate a systematic methodology regarding
the African Manuscripts’ Verification, because they contain some kind of privacy
and the fact that engaging in them still early, as well as thinking to collect an index
the verified part of them in various fields of knowledge.
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Abstracts of Articles

The researcher tries in this study to review the main missing of the historical
sources made by the two scientists from Sabtah, through some hints and tips which
came from other sources; so he pursues various sources and references regarding
the history of the two mentioned scientists, then he transcripts the original text if
it’s find; or he summarizes what was pointed out by the owners of the books. He
arranges these sources on this research according to the chronological order, note
that the oldest back to the fifth and sixth centuries A.H, which is a product of the
two scholars from Sabtah. This research extends after the colonization of Sabtah in
1415 /818 A.H.

Notes on the Divan of the scholar of Islam
“Abi Hamed Al-ghazaly” (dead in 505 A.H.)
Dr. Abd Al Razeek Heweizy

Abstracts of Articles

Abu Hamed Elghazaly is one of the greatest writer in Arabic culture. He left
huge scientific productions, especially in Islamic science and he was a great author
of poetical art as well. Some researchers collected the poems of Imam Al-Ghazali,
including Dr. Abdel Rahman Badawi in his valuable book (Al-Ghazali books), and
Mr. Mohamed Abdel-Rahim in his book (Divan Al-Ghazali), and Dr. Zaki Najib
Mahmoud studied “Ta’iyat Imam Al-Ghazali” in his book (Al Durar AL Ghawali
Min Ash’aar Al-Imam Al-Ghazali), The researcher illustrates some verses that
were attributed to Imam Al-Ghazali by mistake, using the comparison between the
collected poems of Al-Ghazali and other sources of poems. The researcher concludes
with a recommendation to print the divan (Book) and extracting the verses that were
attribute to Al-Ghazali, in order to be free from mistakes.

“Ya’iyat Al I’hya’iyah” to AL Sheikh Sayed
Mohammed Bin AL Sheikh Sidi
(Efforts to detect and to revive the authentic
With a view of poem’s component)
Dr. Mohamadhen Bin Ahmed Bin Mahbouby

The researcher clarifies the poem “AL Ya’iyat” to Sheikh Sayed Mohammed Bin
Sheikh Sidi Al Abyiri Al Shanqeeti and introduces him first; secondly, he tries to
read the poem highlighting its distinctive style and brilliant literature. In his point
of view, this poem is considered one of the most important literary scripts that
contributed in the renewal of poetry’s style and its contents during the contemporary
literary renaissance.
This research contains an introduction and two chapters: the introduction is
devoted to reveal the forgotten aspects of the AL Ya’iyah Al Shanqeetyah”, in the
first chapter, he introduces the poet; while in the second chapter he analyzes the
script.
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Abstracts of Articles
The Product of what Muslims classified in expostulation of Jews and
Christians during fourteen centuries
Khalid Bin Miflass

This research displays a (bibliographic) directory about what Muslims classified in
the defense writings (response) against the Jews and the Christians, and he introduces
each work, in terms of authorship, date and their era, the copies of manuscripts
and their existence in the Eastern or Western libraries and so on. In addition, the
researcher introduces the most important names of the authors with their date of
death as per historical order, so the researcher approaches four chapters:

2- Books devoted to respond to the Christians.
3- Books devoted to respond both of them.
4- Books that included a response to one of them or both of them.

The return to the heritage is a civilization necessity
Dr. Mustafa Mohammed Taha

The researcher stresses on the necessity to return to the heritage through Islamic
point of view only. He concludes that the researchers should arrange accurately all
the contents of this heritage, and then accept what is appropriate to the actual epoch the age of civilization’s mutations - especially in the context of the variables, without
hurting the spirit of Islam, which came to release the human mind from ignorance.
The researcher stresses that there is no need to insist on the unfavourable aspects of
this heritage but we have to focus only on the favorable aspects, which are many and
returning to them constitute a civilization and an existential need.
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Abstracts of Articles

1- Books devoted to respond to the Jews.
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