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نكت �لمعاني على �آيات �لمثاني لعلي بن ف�سال �لقيرو�ني
د. نوال عبد الرزاق �سلطان

�أدو�ت �لكيل عند �لعرب: 
��ستقاقاتها،قيا�ساتها، ��ستعماالتها

اأ. اأحمد محمد جواد مح�سن

ظاهرة �لت�سغير بين �الإفادة و�الإمتاع
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اأ. م. د. يعرب قحطان عبد الرحمن الدوري

تحقيق المخطوطات

ل(  ِل في َلفظ )باَف�سْ بياُن �الأ�سْ
يـــد  ـــد بـــن �ل�سَّ يـــخ �أحمـــد بـــن محمَّ ريـــف �ل�سَّ يـــد �ل�سَّ لل�سَّ
ـــد �لمرزوقـــي  يـــد محمَّ بـــن �ل�سَّ بـــن من�ســـور  رم�ســـان 
،  �لح�َسنـــي �لمالكـــي �الأ�سعـــري �لم�ســـري، ثـــمَّ �لمكـــيِّ
ام في  ـــة، وم�سنـــد �أهـــل �ل�سَّ �ء مكَّ �أبـــو �لَفـــوز، �سيـــخ ُقـــرَّ

�لقر�ءة، �لمتوفى �سنة )1262 هـ(.
ويل درا�سة وتحقيق : د. عبد الله عبد القادر الطَّ
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الطب  في  المتخ�ص�صة  الطبية  الكليات  اأ�صهر  من  وهي   - الحكومية  النظامية  الطب  كلية  تقع 
بوالية  ب��ح��ي��دراآب��اد  ال�صهير  مكة  م�صجد  مقابل  م��ن��ار  ت�صار  منطقة  ف��ي   - اأ�صيا  ق���ارة  ف��ي  اليوناني 
االإ�صالمي.  بالطب  اأي�صاً  وي�صمونه  اليوناني،  الطب  في  متخ�ص�صة  والكلية  بالهند،  اأندربرادت�ش 

ويطلق عليه عندنا الطب البديل، اأي: البديل عن الطب المعا�صر. 
الطلبة  لتدريب  موقعاً  نف�صه  الوقت  في  وهو  النظام،  بنف�ش  يعمل  م�صت�صفى  بالكلية  يوجد  كما 
االأطباء الذين يدر�صون بالكلية، واإن كانت حالة ذلك الم�صت�صفى وتجهيزاته متوا�صعة، اإال اأنها توؤدي 

جزءاً من المهمة. 
قيِّمٌة  مكتبة  وهي  بها،  يعملون  الذين  واالأ�صاتذة  الكلية  طلبة  يرتادها  مكتبة  بالكلية  توجد  كما 
الطبية  العلوم  قيِّمٌة في  بها مخطوطات  العلمية، حيث توجد  باالأوعية  الكلية، وغنية  في تخ�ص�ش 
وال�صيدالنية و�صناعة االأدوية وغيرها، اإلى جانب نوادر المطبوعات. ومن بين تلك النوادر المطبوعة 
التي اطلعنا عليها كتاب ابن �صينا المعروف ب� »القانون في الطب« حيث اإنه طبع �صنة 1596م، وطبعت 

معه كتب اأخرى البن �صينا. 
وبعد زيارات متعددة، ومباحثات ومناق�صات كثيرة وطويلة، تم االتفاق مع اإدارة الكلية على ت�صوير 
تقديم  وبعد  مجلد،   150 في  عنوان   300 وقتئٍذ  عددها  كان  وقد  بالمكتبة،  الموجودة  المخطوطات 
ر�صالة التزام من المركز بما تم االتفاق عليه، با�صر فريق المركز عملية الت�صوير )الرقمنة( على هذا 
واالختالط  المكتبة  م�صوؤولي  اليومي مع  للتعامل  ونتيجة  الت�صوير  �صريان عملية  واأثناء  االأ�صا�ش، 
اإلى فريق الت�صوير باأن هناك قبو تحت قاعة المكتبة ترمى فيه االأوراق  بهم؛ جعل بع�صهم يف�صي 
الباقية من الكتب التالفة، وكذا الكتب التالفة ) الد�صت ( اإلى جانب االأ�صياء التالفة في الكلية، مثل 
باإطالعنا على هذا  الفور  الت�صوير على  فقام فريق  ال�صالحة لال�صتعمال؛  المك�صرة وغير  االأجهزة 
القبو  االأذن بدخول  االأمر وطلبنا منها  لها  الكلية و�صرحنا  باالت�صال بمديرة  االأمر، وقمنا مبا�صرة 
مع وجود مراقبة من عمال الكلية، وقدمنا لها التزاماً باأنه اإذا ما وجدنا �صيئاً من المخطوطات فاإننا 
�صنقوم بتنظيفها وترتيبها وردها اإلى اأ�صولها ثم ت�صويرها وتعود االأ�صول المعثور عليها في القبو اإلى 
مكتبة الكلية، فوافقت على ذلك وبا�صرنا عملية التنقيب في القبو، فكانت النتيجة مده�صة ومذهلة، 
حيث تمكنا من اإخراج 270 مخطوط �صليم بعد الفرز والترتيب ولّم �صمل بع�ش المخطوطات، لي�صبح 
ر�صيد المكتبة في النهاية 570 عنوان مخطوط، منها اأكثر من 330 في العلوم الطبية، واإليكم بع�ش 

هذه العناوين:

مكتبة كلية الطب النظامية الحكومية 
بحيدراآباد – والية اأندر برادت�ش - الهند



 مكتبة 
كلية الطب 
النظامية 
الحكومية 
بحيدراآباد 

اأندر  – والية 
برادت�ش  - 

الهند

5 اآفاق الثقافة والتراث

1 - القانون في الطب/ الأبي علي بن �صينا
2 - ميزان االأطباء/ تقي الدين
3 - خوا�ش اآدمية/محمد قا�صم

4 - �صرح قانو نجه/ محمد اأرزاني
5 - طب اأكبر/حكيم اأرزاني

6 - �صحت االأمرا�ش /بير محمد
7 - �صرح القانون/ علي كيالني

8 - مفرح القلوب/ اأرزاني
9 - ال�صفاء / الأبي علي بن �صينا

10 - تخ�صي�ش المجريات /حكيم �صيخ
11 - و�صيلة ال�صفاء/ محمد باقر
12 - طبي خزانة �صاهي بيجابور

13 - طب دارا�صكوهي / م�صيح الزمان
14 - طب فريدي قرابادين �صفائي

15 - قرابادين مع�صومي / مع�صوم بن كريم
16 - �صرح اأ�صباب / نفي�ش بن عو�ش

17 - ن�صخة واجب الحفظه/ محمد اأكبر
18 - طب اأرونكك �صاهي

19 - عالج االأطفال/ �صيد ف�صل علي
20 - ت�صريح اأع�صاء داكتري

21 - �صر العالج / كليم بدايت اهلل
22 - منتخب االأطباء / خير اهلل

23 - داكتري براك�صن/ ملك حكيم محمد  ح�صين
24 - طبابت حيدر اآباد/ فلمنكك بيادر

25 - تذكرة ال�صيخ داوؤد االأنطاكي في الطب
26 - معدن ال�صفاء / �صكندر�صاهي

27 - ر�صالة حكيم ر�صا علي

28 - معالجات وطب �صهابي
29 - طب اأكبر/ محمد اأكبر

30 - مفردات تحفة الموؤمنين رايف
31 - بيا�ش ن�صخة جات / قرابادين

32 - بيا�ش ن�صخة جات/ حاجي محمد  مكي
33 - قرابادين/ قامو�ش االأدوية

34 - عجالة النافع / حكيم �صريف خان
35 - جامع مركبات داكتري

36 - ر�صالة طاعون / �صيد محمد قا�صم
37 - منتخب االأدوية / محمد قمر الدين

38 - المعالجات البقراطية
39 - مفردات �صيحائي

40 - تاريخ حكماء يونان
41 - مخزن المفردات

42 - ر�صالة اأق�صام االأمرا�ش
43 - طب اأحمدي
44 - طب ح�صيني

45 - جراحي )كتاب في علم الجراحة(
46 - ر�صالة جذام/ ر�صالة داء االأ�صد

47 - خوا�ش االأدوية
48 - جامع القوانين

49 - معالجات جراحي
50 - منتخب د�صتور االأطباء

51 - د�صتور العالج
52 - كتاب في عالج الفر�ش

53 - مخت�صر �صناعة الطب.
54 - حدود االأمرا�ش.

اإنه - بعد اهلل جلت قدرته - ولوال تعاون مديرة الكلية معنا واالأذن لنا  والذي يمكن قوله هنا: 
بدخول القبو لما تمكنا من اإنقاذ ما تم اإنقاذه ولظل هذا الجزء من التراث في القبو طي الن�صيان. 

اإن الو�صع ال�صالف الذكر الذي كان فيه جزء من تراثنا العلمي المهم في طريقه اإلى الزوال، وال يزال 
في اأماكن كثيرة، كذلك يتطلب منا وقفة جادة ومن العاملين في قطاع التراث والثقافة بوجه خا�ش. 

واهلل الموفق لما يحب وير�صى

الدكتور عز الدين بن زغيبة
مدير التحرير
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ثم تم الح�سول على ن�سخة اأخرى با�سم النكات 
في  الن�سخة  هذه    اهلل  بف�سل  ووجدت  الح�سان 
مكتبة »نور عثمانية« التي اآلت فيما بعد اإلى المكتبة 
ال�سليمانية، فاأ�سبح عندي اأربع ن�سخ حققت الكتاب 

عليها.

وف���ي ه���ذا ال��ب��ح��ث ���س��وف اأع����رف ب��اأب��ي حيان 
اأعرف  ثم  المخطوط،  اإليه  ن�سب  ال��ذي  الأندل�سي 
المقدمة   واأع��ر���ض   المنتحلين،  بالمخطوطين  

المخطوط  ب�ساحب  اأع��رف  ذلك  وبعد  المنتحلة، 
واأعر�ض  المجا�سعي،  ف�سال  بن  علي  وهو  الحقيقي 
المخطوطات  �سور  اأعر�ض  ثم  الأ�سلية،  المقدمة 

الأربع. واهلل  ولي التوفيق.

التعريف باأبي حيان االأندل�سي))):

يو�سف  بن  محمد  حيان  اأبو  الدين  اأثير  الإم��ام 
الغرناطي  الَنَفِزي)))  حيان  بن  يو�سف  بن  علي  ابن 
)�سنة654ه�)  بغرناطة  ولد  الجياني)4)،  الأندل�سي 

�لنكات �لح�سان على معاني �لقر�آن لأبي حيـان
هو

ال �لقيرو�ني نكت �لمعاني على �آياِت �لمثاني لعلّي بن َف�سَّ
د. نوال عبد الرزاق �سلطان

دبي – الإمارات العربية المتحدة.

المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء والمر�سلين وبعد: فمنذ �سنوات 
عديدة... عندما كنت اأحقق كتاب »نكت المعاني على اآيات المثاني« لعلي بن ف�سال المجا�سعي 
با�سم  مخطوط  على  الكرام  الأ�ساتذة  من  الأخوة  اأحد  عثر  له،  تحقيقي  اأثناء  وفي  القيرواني، 
»النكات الح�سان على معاني القراآن« المن�سوب اإلى اأبي حيان الأندل�سي  وكان هذا الأخ الفا�سل 
�سر  بدرا�سته وتحقيقه،  وقد  ليقوم  الكريم  القراآن  اإعراب  يفت�ش عن مخطوط لأبي حيان في 
اأيما �سرور عندما و�سله المخطوط من مكتبة كوبريلي بتركيا، ولكن بعد التمحي�ش والتدقيق 
اأقوم  الذي  المثاني  اآيات  على  المعاني  نكت  اإل  هو  وما  حيان،  لأبي  خطاأً  ن�سب  اأنه  عرف  فيه 
بتحقيقه، فاأهداني الن�سخة -م�سكوًرا- لمعرفته بما اأقوم به، واتخذتها ن�سخة ثالثة مع الأ�سل 
ون�سخة �س�ستربتي الناق�سة المن�سوبة اإلى قوام ال�سنة اأبي القا�سم اإ�سماعيل بن محمد الأ�سبهاني 

)ت535ه( ))). 



النكات 
الح�سان 

على معاني 
القراآن الأبي 

حيـان هو 
نكت المعاني 

لعلي بن 
ف�سال 

المجا�سعي
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ون�ساأ بها وترعرع،  فن�سب اإليها، اأثنى عليه ال�سيوطي 
ومف�سره،  ومقرئه،  ولغويه،  ع�سره،  »نحوي  فقال: 
الديار  �سيخ  وكان  واأدي��ب��ه«)5)،  وموؤرخه،  ومحدثه، 
العربية،  علم  في  ورئي�سها  وال�سامية،  الم�سرية، 
ق�سده الطالب من الأم�سار، وقروؤوا عليه، وانتفعوا 

به.

بالد  غ��ادر  اأو )679ه����)  �سنة )678ه����)  وف��ي 
فا�ض،  فدخل  اإفريقية،  اإلى  البحر  وعبر  الأندل�ض، 
المغرب  وم��دن  وتون�ض،  وبجاية،  ب�سبتة،  وط��اف 
اإلى  ذل��ك  بعد  وات��ج��ه  اإفريقية،  و�سمال  العربي، 
م�س�ر، واألقى ع�سا الترحال في القاهرة، واتخذها 
موطًنا له، وتوفي فيها �سنة )745ه)، ودفن بمقبرة 
الن�سر)6). عرف بح�سن دينه  ال�سوفية خارج باب 
وانتقل  ظاهرًيا،  اأ�سبح  ثم  مالكًيا،  وكان  وعقيدته 

اإلى مذهب ال�سافعية في م�سر.

بالدر�ض  حافلة  �سنة  وت�سعين  اإح���دى  ع��ا���ض 
نعومة  منذ  العلم  فقد طلب  والت�سنيف،  والتدري�ض 
اأفاد الطلبة  اأظفاره، واأخذه عن اأكابر العلماء، كما 
وهم كثر، واأفادوا بدورهم النا�ض، وت�سدروا لالإقراء 
في حياته، وخلف لنا ثروة طائلة تربو على خم�سين 
والقراءات،  ال��ق��راآن،  وعلوم  التف�سير،  في  موؤلًفا 
والت�سريف،  والنحو،  وال�سعر،  والأدب،  واللغة، 
البحر  تف�سير  �ساحب  فهو  والتراجم،  والتاريخ، 
المحيط،  والنهر الماد، وارت�ساف ال�سرب من ل�سان 
الت�سهيل،  كتاب  �سرح  والتكميل  والتذييل  العرب، 
فيه  ذكر  »الن�سار«)7)  �سماه:  كتاب  وله  والتذكرة، 
غرناطة،  عن  ورحلته  و�سيوخه،  بالعلم،  ا�ستغاله 

وم�سنفاته، وغير ذلك.

وخم�سين  اأرب��ع��ة  ال�سفدي)8)  له  اأح�س�ى  وق��د 
وطالبه،  �سيوخه،  ذك��ر  في  نف�سل  ول��ن  م�سنًفا. 

الأ�ستاذة  ذل��ك  م��وؤون��ة  كفتنا  فقد  وم�سنفاته، 
حيان  »اأب��و  كتابها:  في  الحديثي  خديجة  الدكتورة 

النحوي«)9).
 ولكن ما يعنينا هو كتابه »النكت الح�سان �سرح 
في  له  كتاب  الإح�����س��ان«  و»غ��اي��ة  الإح�����س��ان«،  غاية 
النحو، �سرحه في كتابه »النكت الح�سان«، وعندما 
له  انُتِحل  ال�سلطان  اإل��ى  واأُه��دي  المخطوط  �ُسرق 
هذا العنوان: »النكات الح�سان على معاني القراآن«، 
وذلك من باب التعمية وتقارب العنوانين، وهو كما 
اأو »نكت  اآيات المثاني«،  اأ�سلفنا »نكت المعاني على 
المخطوط  نهاية  في  كما  العظيم«  القراآن  معاني 
حيث لم يطراأ عليه اأي تغيير اإل حذف ا�سم النا�سخ 
من ال�سفحة الأخيرة، وتاريخ الن�سخ، مع ما اأ�سلفنا 
ف�سال  ابن  مقدمة  المزور  اأو  المنتحل  حذف  من 
�سفحة  على  ورقة  و�سع  كما  اأخ��رى،  مقدمة  وو�سع 
خزانة  اإل��ى  واأه��داه��ا  �سرقته،  ليخفي  المخطوط 
لطيف  بن  ���س��اه)1))  محمود  الفتح  »اأب��ي  ال�سلطان: 
�ساه بن مظفر �ساه«)))). وكتب على الغالف )الورقة 
مالك  الأعظم،  ال�سلطان  خزانة  بر�سم  الأول���ى): 
الدولة  نا�سر  الأََر�سين،  في  اهلل  ظل  الأمم،  رقاب 
بن  �ساه  محمود  الفتح  اأبي  والدين،  والدنيا  والملة 
الفقير  العبد  خدمة  ملكه،  اهلل  خلد  �ساه،  لطيف 

قطب الدين بن برخوردار)1)) عفا اهلل عنهما.
اأملى النكت  اأن ابن ف�سال  ومن الجدير بالذكر 
خم�سة  وبعد  )471ه)،  �سنة  بحدود  ني�سابور  في 
واأهديت  وزورت،  �سرقت،  التقريب  وجه  على  قرون 
قرون  خم�سة  خزانته  ف��ي  لتكون  ال�سلطان،  اإل��ى 
حيان،  اأب��ي  اإل��ى  ين�سبونها  والنا�ض  تقريًبا،  اأخ��رى 
عن  قليل  بعد  نتحدث  و�سوف  عنها،  وين�سخون  بل 
اأبي  اإلى  ومن�سوبة  عنها  من�سوخة  اأخرى  مخطوطة 

حيان، واهلل الم�ستعان، واإليه الم�ستكى.



ت
ال

ـــا
مق

ت
ال

ـــا
مق

اآفاق الثقافة والتراث 8

�سفحتين  الم�سنوعة  المقدمة  �سملت  وق��د 
من  ف�سال  ابن  كتاب  ب��داأ  وبعدها  اأ�سطر،  و�ستة 
والمدني  المكي  في  العلماء  اختلف  »وق��د  قوله: 
القراآن  نكت  اآخر  »وهذا  ب�:  الكتاب  وانتهى   ،»...

العظيم«.

ورقة، وفي كل  الن�سخة )94)  اأوراق هذه  وعدد 
�سفحة )17) �سطًرا، عدا ال�سفحتين الم�سنوعتين، 
ففي كل واحدة منهما )7)) �سطًرا، ولم يوجد فيها 
بمقدمة  لها  قدم  المزور  اأن  معنا  مر  وقد  تعقيبة. 
ورقة  و�سع  ثم  ف�سال،  ابن  مقدمة  وحذف  وجيزة 
كوبريلي  وم�سدرها  الأ�سل،  الكتاب  �سفحة  على 
 411/1( المكتبة  مفهر�ض  ن�سبها  وقد  – تركيا-، 
لأنه  منه؛  وهم  وهو  ح��ي��ان))))،  اأب��ي  اإل��ى   (41(  –
جاء بعدها في المخطوط من94ب – 95ب ق�سيدة 
للزمخ�سري،  الك�ساف  في مدح  لأبي حيان  من�سوبة 
اإليه. ورمزنا لها ب�)ك) وقد األحقنا خم�ض  فن�سبها 
�سور من هذه الن�سخة بالبحث، الأولى منها ل�سفحة 
والأخيرة  الم�سنوعة،  للمقدمة  والثالث  الإه��داء، 
الأ�سلي  العنوان  يظهر  وفيها  المخطوط،  لنهاية 

للكتاب.

ا اأننا عثرنا على ن�سخة  ومن الجدير بالذكر اأي�سً
بتركيا،  عثمانية)  )ن��ور  ن�سخة  ه��ي  كذلك  اأخ���رى 
وعلى الورقة الأولى ختم مكتبة )نور عثمانية) وهي 
مزورة مثل ن�سخة كوبريلي ال�سابقة، وفيها المقدمة 
ب�)النكات  مو�سومة  ا  اأي�سً وهي  نف�سها،  الم�سنوعة 
الح�سان على معاني القراآن)، والن�سخة وقفها ال�سلطان 
عثمان خان بن ال�سلطان م�سطفى خان، وفيها �سقط 
كثير، ب�سبب انتقال النظر، وتقع الن�سخة في )18)) 
رقمها  �سطًرا،   (15( �سفحة  كل  اأ�سطر  عدد  ورقة، 

)615)، اإل اأنها موؤرخة،  فتاريخ ن�سخها )56))ه�)، 
وفيها تعقيبة. رمزنا لها ب�)ن)، واألحقنا بالبحث اأربع 
�سور منها، �سورة ل�سفحة الوقف، وال�سفحة الأولى 
والأخيرة  المنتحلة،  المقدمة  فيهما  وتبدو  والثانية 

لنهاية المخطوط.  

ث��م نعرف  ال��م��ن��ت��ح��ل��ة،  ال��م��ق��دم��ة  و���س��ن��ع��ر���ض 
مقدمة  نعر�ض  ثم  ومن  الأ�سلي،  الكتاب  ب�ساحب 
بالبحث  ونلحق  المثاني،  اآي��ات  على  المعاني  نكت 
طوبقبو  ن�سخة  وه��ي  الأ���س��ل،  لن�سخة  �سور  خم�ض 
كل  وف��ي  ورق���ة،   ((1(( ف��ي  وتقع  بتركيا،  ���س��راي 
موؤرخة  ت��ام��ة،  والن�سخة  ���س��ط��ًرا.   (17( �سفحة 
)616ه�).  �سنة  الآخرة  جمادى  من   (19( بتاريح: 

رقمها )5))/744))، ورمزنا لها ب�)الأ�سل).

وهذه هي المقدمة الم�سنوعة: 

 

 

 

ال�سفحة الأولى من ن�سخة كبريلي )ك(
وفيها عنوان الكتاب المزور



النكات 
الح�سان 

على معاني 
القراآن الأبي 

حيـان هو 
نكت المعاني 

لعلي بن 
ف�سال 

المجا�سعي
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ال�سفحة الأولى من )ن(
وفيها العنوان

$
الحمد هلل الذي اأظهر من حقائق التنزيل دلئل 
العزيز  كتابه  من  البالغة  باأ�سرار  واأبهر  الإعجاز، 
اآياته  معاني  واأودع  الحجاز،  وبلغاء  العرب  ف�سحاء 
المتياز،  اأه��ل  م��دارك  حّير  ما  البديع  البيان  من 
وال�سالة وال�سالم على اأنبيائه ور�سله ذوي الهداية 
الم�سطفى،  محمد  نبينا  ا  خ�سو�سً وال�سطفا، 
اآله  وعلى  �سفا،  ه��و  م��ا  ال��ق��راآن  م��ن  عليه  المنزل 

واأ�سحابه نجوم الهدى وبدور الوفا، اأما بعد: 
فهذه نكات �سريفة، ومعاٍن رائقة لطيفة، علقتها 
بح�سب  الإي��ج��از  فيها  وتوخيت  ال��ق��راآن،  �سور  على 
ما  النفائ�ض،  لطائف  من  واأودع��ت��ه��ا)4))  الإم��ك��ان، 
عقًدا  يكون  اأن  وي�سلح  المجال�ض،  �سدور  به  يحلى 

لجيِد المدار�ضِ، �سعر)5))

حاجَته          الللعللجللالُن  اللللراكلللُب  بللهللا  ين�سى 

يطريها الللغلل�للسللبللاُن  الللحللا�للسللُد  ويلل�للسللبللُح 

و�سميتها ب�"النكات الح�سان على معاني القراآن"، 
وخدمت بها خزانة مولنا ال�سلطان، �سيد �سالطين 
في  الممدود  وظله  ب��الده،  في  اهلل  خليفة  الزمان، 
عباده، من اأنا غر�ض نعمته ونعمة اآبائه)6))، لم اأزل 
د  غارًقا في بحر عطائه، ُهماٌم،  كتَّب الكتاتيب، وجنَّ
ع من دوحة عز  الجنود، وعقد الألوية والبنود، وتفرَّ
ال�سماء،  في  وفرعها  ثابت،  اأ�سلها  يزل  لم  و�سناء، 
اأن  اإلى  وعال  ة،  والأ�سرَّ المنابر  متون  ال�سعد  ورقاه 
له هنالك  المجرة، فخ�سعت  باأخم�سه نجوم  دا�ض 
روؤو�ض اأمراء الممالك، واقت�سم ب�سيفه و�سعده اأعمار 
اأعدائه، فمنهم من قهر ب�سطوته، ومنهم من هلك 

بدائه: 
بمجللِدِه          علللللللاله   نلللطلللقلللْت  اإذا  ملللللللللٌك 

العظلماُء واأذعللللللللللَن   اللللملللللللوُك  خللللر�للللَش 

تف�سيللللِلِه علللللللى  اإجلللملللللللللللللللللللللللاٌع  للللللللنلللا�لللِش 

حلللتلللى  ا�لللسلللتلللوى اللللعلللللللملللاُء  واللللُجلللهلللالُء

وجنللللوُدُه جلللللللللوُدُه  يللل�لللسلللري  اهلل  فللللي 

والآراُء واللللعلللللللللللللللللللللللللللزُم،  وعلللللللللديلللللللللُدُه،  

عبلللللللللللاِدِه بللليلللن  اهلِل  اأمللللليلللللُن  هللللللذا 

ملللللللللناُء  الأُ ُعللللللللللدَد  اإن  وبلللللللللللللللالِدِه، 

فاإنللللللله  الللللللزمللللللان  علللللن  تلللل�للللسللللاألللللنَّ  ل 

ي�سللاء حلللليللللث  يللللللللللدوُر  راحلللللتلللللْيلللللِه  ملللللن 

ت�سريِفللللِه  فللللي  والأيلللللللللللاُم  واللللللدهلللللُر   

واللللللنلللللا�لللللُش،  والللللخلللل�للللسللللراُء، والللللغللللبللللراُء 

بن�سللللِرِه  الللل�لللسلللملللاِء  ملللالئلللكلللُة  نللللزلللللْت 
واأطللللللاعللللللُه الإ�لللللسلللللبلللللاُح والإملللللل�للللللسللللللاُء)7)(
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والدين،  الدنيا  نا�سر  ال�سلطان  الأعلى  الرايات 
مظفر  بن  �ساه  لطيف  بن  �ساه  محمود  الفتح  اأب��ي 
دولته  اأيام  واأبقى  القاهرة،  �سلطنته  �ساه، خلد اهلل 

الزاهرة، وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. 

اهلل  اأدام  العالية،  دولته  خ��دام  من  والم�سوؤول 
بالقبول،  التاأليف  يقابل هذا  اأن  ولياليه،  ملكه  اأيام 
لخلود  فالدعاء  الم�سبول،  لطفه  ذيل  عليه  ي�سبل  و 
ومقبول،  م�ستجاب  الغيب  بظهر  وهو  مبذول،  ملكه 

تقبل اهلل هذا الم�سوؤول)8)):
بلللللواحلللللدٍة اأر�للللللسللللللى  اآملللللليللللللَن ل  اآملللللليللللللَن 

حللللتللللى اأ�لللللسللللليلللللَف اإللللليللللهللللا األللللللللللَف اآمللليلللنلللا

ال�سورة)9)) عبارة عن طائفة من القراآن منزلة)11) 
الحنفية  باتفاق  التعريف  وهذا  اآي��ات،  ثالث  اأقلها 
وال�سافعية، وهو ينكر عليهم في جعل الب�سملة جزًءا 

من ال�سورة))1) تكون مع الب�سملة ثالث اآيات.

والواو من ال�سورة اإن كانت اأ�سلية كان ا�ستقاقها 
الهمزة،  من  مبدلة  كانت  واإن  المدينة،  �سور  من 
فا�ستقاقها من ال�سوؤر، بمعنى البقية)11) اأو القطعة، 
الخبر))1)  تنويع  اأن  �سوًرا  القراآن  تق�سيم  وفائدة 
للقارئ،  واأن�سط  واح���ًدا،  بياًنا  كونه  م��ن  اأح�سن 
قطعة  ك��ل  ط��ي  ف��ي  للمتعلم  اإذ  للحافظ،  واأ���س��ه��ل 
ن�ساط، وفي النتقال اإلى غيرها نوع انب�ساط، ولهذه 
اإلى  منق�سمة  البعيدة  الم�سافات  جعلت  الم�سلحة 

فرا�سخ واأميال)14). 

المكي  ف���ي  ال��ع��ل��م��اء  اخ��ت��ل��ف��ت  ق���د  )ق���ل���ت: 
رواه  م��ا  على  فنقت�سر  كثيًرا  اخ��ت��الًف��ا  وال��م��دن��ي 

مجاهد...)15)).

اإلقاء ال�سوء على مقدمة المخطوط الذي  وبعد 
التعريف  م��ن  لب��د  الأن��دل�����س��ي،  ح��ي��ان  لأب���ي  ن�سب 

ثم  النكت،  وبكتابه  الحقيقي،  المخطوط  ب�ساحب 
نعر�ض المقدمة الحقيقية لهذا الكتاب،التي حذفت 
خم�ض  ب�سور  ونرفقها  الثالث،  المخطوطات  من 

عنها وباهلل التوفيق.

ب���ن ف�سال  ع��ل��ي  ف��ه��و  ال��ك��ت��اب  اأم����ا ���س��اح��ب 
اأعيان  من  القيرواني)16)،  الفرزدقي،  المجا�سعي، 
لياقوت  القلم  ون��ت��رك  الهجري،  الخام�ض  ال��ق��رن 

الحموي فقد �ساق لنا ن�سبه فقال:

جابر  بن  غالب  بن  علي  بن  ف�سال  بن  علي  هو 
ابن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن عي�سى بن 
ح�سن بن زمعة بن هميم)17) بن غالب بن �سع�سعة 
بن  �سفيان  ب��ن  محمد  ب��ن  ع��ق��ال  ب��ن  ناجية  اب��ن 
مجا�سع بن دارم،  التميمي، ينتهي ن�سبه اإلى ال�ساعر 
الفرزدق »همام بن غالب«، وكنيته اأبوالح�سن، لذلك 
اأخرى،  تارة  وبالفرزدقي  ت��ارة،  بالمجا�سعي  يلقب 
ويلقب  راأ�سه،  م�سقط  لأنها  ثالثة  تارة  وبالقيرواني 

اأحياًنا بابن مجا�سع.

العربية  ال��م��دي��ن��ة  ال���ق���ي���روان)18)  م��دي��ن��ة  وف���ي 
نافع)19)  بن  اأن�ساأها عقبة  التي  العريقة،  الإ�سالمية 
ولد  واأ�سرهم،  الفاتحين  الجند  فيها  وو�سع   ،
علي بن ف�سال المجا�سعي، ولم تذكر الم�سادر �سنة 
الخام�ض  القرن  مطلع  في  تكون  اأن  ونقدر  ولدت��ه، 
الهجري. وعلى ربوع القيروان، وفي مدارج �سفوحها 
ن�ساأ، ودرج، وق�سى المرحلة الأولى من عمره، وقد 
اإل  الأول��ى،  ن�ساأته  كذلك-   - الم�سادر  لنا  اأغفلت 
اأننا ا�ستطعنا ر�سم مالمحها من خالل ذكره لوالده 
)اإبراهيم  والده  وعم  غالب)،  بن  علي  بن  )ف�سال 
بن غالب)، اإذ يقول: »حدثني اأبي عن عمه اإبراهيم 
ابن غالب)1))«، فقد ن�ساأ اإًذا في بيئة علمية �سالحة، 
فوالده وعم والده من اأهل العلم ومن اأهل الحديث. 
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المذهب  مالكي  فكان  وال��ده  عن  الفقه  اأخ��ذ  وق��د 
على عادة علماء المغاربة، وقد ذكر ذلك بع�ض من 

ترجم له فقال: المجا�سعي القيرواني المالكي. 

اأغفلت  وقد  عمره،  من  الحقبة  هذه  انطوت  ثم 
هذا  تاريخ  من  وطوتها  الحقبة  هذه  التراجم  كتب 
عجاف،  ���س��ن��وات  ال��ق��ي��روان  على  وم���رت  ال��ع��ال��م. 
اكتوى  ممن  ف�سال  ابن  كان  وربما  الفتنة،  وحدثت 
القيروان.  الكثيرين عن  ارتحال  بنارها، مما �سبب 
ول ي�ستبعد اأن يكون ابن ف�سال واحًدا منهم، فهاجر 

مع من هاجر، اأو هاجر قبل ذلك، وهو الغالب.

ولد  فقالوا:  له  ترجموا  ممن  كثيرون  وهم  وقد 
بهجر، م�ستندين اإلى من قال: »هجر م�سقط راأ�سه«، 
الأ�سفهاني:  العماد  يقول  بهجر،  ول��د  اأن��ه  فظنوا 
م�سقط  هجر  اأن��ه  ال�سمعاني:  م��وؤل��ف  ف��ي  »ق���راأت 
ب�سيط  ي��درج  وطفق  نف�سه،  ماألوف  ورف�ض  راأ�سه، 
اأنه  فالحقيقة  والعر�ض«)))).   الطول  ذات  الأر�ض، 
ترك م�سقط راأ�سه« القيروان« وطوف في البالد كما 
اأبي طالب  �سنرى، واأخذ عن عالم قرطبة مكي بن 
واأخذ  م�سر،  اإل��ى  رح��ل  ثم  )ت7)4ه)،  القي�سي 
عن اإبراهيم الحوفي )ت1)4ه)، ثم دخل العراق، 
وال�سام، وغزنة، وني�سابور، وفي ني�سابور وغزنة األف 

كتًبا عدة باأ�سماء اأكابرها واأعيانها. 

ثم دخل ابن ف�سال العراق، واأقام ببغداد، وذاع 
�سيته فيها، واأخذ عنه علماوؤها، وحدث عن جماعة 
وكثر  العلم،  ط��الب  وق�سده  المغرب،  �سيوخ  من 
طالبه، وكان اإماًما في النحو، والعربية، والتف�سير، 
العلم،  دار  في  يدر�ض  والنحَو،  اللغَة  مدًة  بها  واأقراأ 
لكن لم تذكر لنا الم�سادر بدقة متى در�ض فيها على 
اإلى ال�سام، وبلخ)1))،  وجه التحديد، هل قبل �سفره 
اإلى بغداد؟  اأو بعد عودته  وغزنة))))، وني�سابور)4))، 

باقيا  ابن  اأن  والتراجم  الأدب  كتب  لنا  روت  فقد 
يوم  في  بغداد  في  العلم)6))  دار  دخل  البغدادي)5)) 
ابن  وك��ان  النحو،  يدر�ض  ف�سال  اب��ن  فوجد  ب��ارد، 
باقيا معروًفا بدعابته وتهكمه فقال فيه �سعًرا . يقول 
�ساحب معجم الأدباء: قال ال�سلفي)7)): قال الرئي�ض 
في  باقيا  ابن  القا�سم  اأبو  اأن�سدني  المظفر)8)):  اأبو 
دار  ودخلت  ق��ال:  المغربي  المجا�سعي  ف�سال  ابن 
يوم  في  النحو  من  �سيًئا  يدر�ض  وهو  ببغداد  العلم 

بارد فقلت)9)):
اللللللليلللللللللللللوم يللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوٌم قللللللللار�للللللللشٌ بلللللللارد

كلللاأنللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله نلللللحلللللللللللُو ابلللللللللللِن فلللل�للللسللللاِل

�لللللسلللللعلللللَرُه ول  اللللللنلللللحلللللَو  تلللللقلللللربلللللوا  ل 

فللليلللعلللتلللري اللللفلللاللللللللللللللللللللللللللللُج فللللللي اللللللحلللللاِل

ونراه بعد ذلك يحث الخطى، ويغذ ال�سير قا�سًدا 
اأر�سالن)41)«،  »األ��ب  ال�سلطان  وزير  الملك«  »نظام 
وكان من جلة الوزراء، فيلقاه ابن ف�سال وقد ق�سده 
»مناز  عند   – اهلل  حر�سها   – المكرمة  من مكة  
واأربعمئة،  و�ستين  ث��الث  �سنة  اإرمينية  في  ج��رد« 
اأخواتها  مع  �سنوردها  ع�سماء  بق�سيدة  فيمدحه 
الزمان  جيد  به  يزين  فريًدا  عقًدا  معهن  لتنتظم 
علي  اأب��ي  ال��وزي��ر  ال��م��ل��ك))4)  نظام  ذك��رى  مخلًدا 
اإ�سحق الطو�سي، وكان �ساحب  الح�سن بن علي بن 
غزنة،  في  حياته  في  ف�سال  ابن  على  الطولى  اليد 
المدار�ض  بناء  في  ف�سل  الملك  ولنظام  وني�سابور. 
وني�سابور،  بغداد)41)،  في  له  ن�سبت  التي  النظامية 
والذي  الإ�سالمية،  الحوا�سر  من  وغيرها  وطو�ض، 
اأدرَّ على طلبتها ال�سالت، وعمر دور الكتب، وابتاع 
قائمة،  اأي��ام��ه  في  العلم  �سوق  فكانت  الكتب،  لها 
اأ�سعرًيا،  وكان  الحديث،  ويملي  النحو،  يقراأ  وكان 
وتفقه بمذهب ال�سافعي، وبعد �سيته))4)، ولقي ابن 
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عودته اإلى العراق ووفاته:

ع�سا  واألقى  ال��ع��راق،  اإل��ى  المجا�سعي  ع��اد  ثم 
الترحال في بغداد، وقيل: اإنه لم يعد يدر�ض النحو، 
ال��دول  ك��ت��اب:  ف��األ��ف  ال��ت��األ��ي��ف،  واإن��م��ا عكف على 
يقول  يكمله.  ولم  مجلًدا،  ثالثون  وهو  التاريخ  )في 
منه  بغداد  في  ال�سلجوقي  بالوقف  راأيت  ياقوت)47): 
عبد  يقول  ثم  اآخ��ر.  �سيٌء  وي��ع��وزه  مجلًدا  ثالثين 
الغافر بعد ذلك: »وما لبث  اإلى اأن جاءنا نعيه �سنة 
مثله«.  وقته  في  يخلف  ولم  واأربعمئة،  و�سبعين  ت�سع 
ودفن ابن ف�سال - رحمه اهلل تعالى- في بغداد في 

»باب اأبزر«)48).

وخلف لنا علي بن ف�سال �سبعة ع�سر م�سنًفا)49) 
والتف�سير  والعرو�ض  والبالغة  والأدب  النحو  في 
م�سنفان  خم�سة؛  منها  طبع  والتراجم،  والتاريخ 
وهو  اأولهما  ن�سبة  ح  حِّ ن�سَ لغيره،  من�سوبان  منها 
الآخر وهو  ن�سبة  البحث، و�سححُت  النكت في هذا 
هو  اإنما  خطاأً  للرماني  المن�سوب  الحروف  معاني 
»العوامل والهوامل«، اأو »�سرح معاني الحروف«. في 
البغدادي - و�سار عليه  له  بحث م�ستقل. كما ن�سب 
ال�سرور«  »�سر  كتاب   :  - كتبه  حقق  من  بع�ض  بعده 
بن  »محمد  العالء  اأب��ي  للقا�سي  واإن��م��ا  ل��ه،  ولي�ض 
�سعراء  فيه  ذكر  الني�سابوري«)51)  الغزنوي  محمود 
مذيل  في  »ق���راأت  الخريدة:  �ساحب  يقول  اأوان���ه. 
ال�سمعاني بخطه، يقول: راأيت ا�سمها- اأي ال�ساعرة 
- في �سر ال�سرور للقا�سي اأبي العالء الني�سابوري«، 
ال�سمعاني:  كتاب  في  »ق���راأت  يقول:  اأخ��رى  وم��رة 
�سر  كتاب  في  القا�سي  العالء  اأب��و  �سديقنا  ذك��ر 
يقول:  له،  الحموي  ياقوت  ذكر  وورد  ال�سرور«))5). 
وفي �سر ال�سرور لبن ف�سال، فوهم من حقق كتبه، 

وظن اأن الكتاب لبن ف�سال فن�سبه اإليه.  

يجل  الملك  نظام  كان  اإذ  ا�ستح�ساًنا،  عنده  ف�سال 
والفقهاء.  بالقراء  عامًرا  مجل�سه  وك��ان  العلماء، 
مرافقة  له  واأوك��ل  ني�سابور،  معه  ف�سال  ابن  ودخل 
اإلى  الملك«، فذهب معه  الأمير محمد »جمال  ابنه 
بلخ، كما دخل غزنة بعد ذلك، ولقي حفاوة وتكريًما 
وقبول عند روؤ�سائها وعلمائها واأهلها، فعلم و�سنف 
عدة م�سنفات با�سم اأكابرها، �سناأتي على ذكرهم 
ومجال�ض  العلم  حلقات  وعقد  م�سنفاته،  ذكر  عند 
ثانية  ني�سابور  اإلى  عاد  ثم  الطالب.  واأفاد  التعليم 
�سنة �سبعين، ونترك الحديث لتلميذه عبد الغافر بن 
�سياق  �ساحب  الني�سابوري)44)  الفار�سي  اإ�سماعيل 
تاريخ ني�سابور يحدثنا عن �سيخه في هذه المرحلة، 
الحقبة  ه��ذه  لزم��ه  اإن��ه  اإذ  له  ترجم  من  اأول  لأن��ه 
ني�سابور  ورد  الغافر«  عبد  يقول  حياته.  م�سيرة  من 
بلخ  اإل��ى  وخ��رج  واأربعمئة،  و�ستين  نيف  �سني  في 
الملك  نظام  بن  الملك  جمال  الأم��ي��ر  �سحبة  في 
ومنادمته، ثم راح اإلى غزنة، و�سحب بها كبار تلك 
بها  واأقام  واأقرانه،  الحميد  الوزير عبد  الدولة مثل 
واأربعمئة،  �سبعين  �سنة  ني�سابور  اإلى  وعاد  مدة...، 
اأبي  خرا�سان  عميد  عند  الحرمين  اإم��ام  فاأنزله 
�سعد محمد بن من�سور)45)، واأجرى عليه ما يحتاج 
�سائر  الحرمين  اإم��ام  عليه  وق��راأ  نفقته،  في  اإليه 
�سيًئا،  عليه  اأن��ا  وق���راأت  ذك���ره،  و���س��اع  ت�سانيفه، 
ف�سال  لبن  وكان  اأ�سعاره«)46).  من  كثيًرا  واأن�سدُت 
العلم  اأه��ل  يح�سره�ا  ني�سابور  في  علمية  مجال�ض 
يدر�ض فيها النحو وعلوم العربية والتف�سير وال�سير، 
ويحمله  ت�سانيفه،  وي��ق��رُئ  اأ�سعاره،  فيها  وين�سد 
الإمام اأبو المعالي الجويني كل يوم اإلى منزله ليقراأ 
عليه كتاب »اإك�سير الذهب في �سناعة الأدب« الذي 

�سنفه له بناء على طلبه.
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و�سنقت�سر على ذكر كتبه المطبوعة:

)- الإ�سارة اإلى تح�سين العبارة)51): كتاب لطيف 
الإعراب  وقواعد  النحو  اأب��واب  لأه��م  �سامل  جامع 
عبد  محمد  »اأب��ي  الدولة  لنا�سح  �سنفه  والكتابة، 
الَفْنُدْوَرجي«))5)، ليخدم به خزانة  ال�سمد بن علي 
ففي  الإك�سير،  كتابه  بعد  �سنفه  وق��د  ك��ت��ب��ه)54). 

الإ�سارِة اإ�سارٌة اإلى كتاب الإك�سير. 

الإعراب  وعيون  الإع���راب)55):  عيون  �سرح   -1
�سنفه اأبو محمد، عبيد اهلل بن اأحمد الفزاري)56)، 
اأبي  تالميذ  من  )ت51)ه�  ب�سيراز  الق�ساة  قا�سي 
الإع��راب«  »�سناعة  كتاب  �ساحب  الفار�سي،  علي 
تربط  حميمة  �سداقة  وكانت  المذكور،  والكتاب 
اأبي  العميد  ال�سيخ  الفزاري  وحفيد  ف�سال  ابن  بين 
من�سور ن�سر بن عال بن علي بن عبيد اهلل، فرغب 
في �سرح كتاب جده، واأجاب طلبته، يقول: »فبادرت 

اإلى ما اآثر، وامتثلت ما اأمر«)57).

ترجم  الحروف: ذكره جل من  �سرح معاني   -(
له، لكن بع�ض الم�سادر تقول: �سرح معاني الحروف 
تلميذه  بقلم  ترجمة  اأقدم  اإلى  وعدت  )للرماني). 
���س��رح م��ع��ان��ي الحروف  ي��ذك��ر:  ف��ل��م  ال��غ��اف��ر  ع��ب��د 
القديمة،  الم�سادر  معظم  وك��ذل��ك  )للرماني)، 
»اإي�ساح  البغدادي �ساحب  اأول من ذكر ذلك  وكان 
اأنه واهم،  العارفين«)58)، فتيقنت  المكنون« و«هدية 
ثم تابعه من بعده من الم�سنفين، و�سار هذا الوهم 
على كل المحققين المعا�سرين الذين يحققون كتب 
الرماني، اأو كتب ابن ف�سال اإذ يقولون: �سرح )ابن 
الأمر  وحقيقة  للرماني،  الحروف  معاني  ف�سال) 
فيه:  م��ج��م��وع)59)  �سمن  ه��ي  المخطوطة  ه��ذه  اأن 
منذ  الكتاب  ه��ذا  ُحقق  وق��د  للرماني،  »ال��ح��روف« 
ثمانية وثالثين عاًما)61)، وعندما قراأته بدقة وجدت 

توؤكد  اأخ��رى  كثيرة  واأدل���ة  ف�سال،  اب��ن  اأق���وال  فيه 
من  بذلك  يقيني  وزاد  للرماني،  ن�سبته  �سحة  عدم 
النكت،  لكتابه  وتحقيقي  لموؤلفاته،  قراءتي  خالل 
وقدر اهلل - تعالى- لي اأن اأطلع على مقال الفا�سل 
في  الوفية  »التحفة  العايد:  ح�سين  بن  د.�سالح  اأ. 
المحقق  ذكر  اإذ  لل�سفاق�س�ي،))6)  العربية«  حروف 
المطبوع  الحروف  معاني  اأن  الحا�سية  في  الدكتور 
»العوامل  هو  اإنما  الرماني  عي�سى  بن  لعلي  لي�ض 

والهوامل«  لعلي بن ف�سال المجا�سعي.

- العوامل والهوامل)61)،اأو: الهوامل والعوامل: لم 
يذكره عبد الغافر واإنما قال: �سرح معاني الحروف، 
وما ندري حقيقة هل هو الكتاب المذكور اآنًفا الذي 
لكن  اآخ��ر؟!!  كتاب  هو  اأو  للرماني؟  من�سوًبا  حقق 
كتابين،  يعدهما  ذل��ك  بعد  ل��ه  ترجم  م��ن  معظم 
الأندل�سي؛  حيان  اأب��ي  كتب  في  ذكرهما  كثر  وق��د 
ك��ال��ت��ذي��ي��ل وال��ت��ك��م��ي��ل))6)، وت��ذك��رة ال��ن��ح��اة)64)، 
وارت�ساف ال�س�رب)65)، والنكت الح�سان)66)، واأقوال 
المحيط،  والبحر  ال�سالك،  منهج  في  ف�سال  لبن 
المذكور  للكتاب  ع��زو  بال  وه��ي  ال��م��اد)67)،  والنهر 
الهوامع،  كهمع  ال�سيوطي؛  كتب  وف��ي  فيه.  لكنها 
ابن  )ق��ال  ف��ي��ه)68):  ق��ال  فقد  والنظائر،  والأ�سباه 
نراه  نف�سه  والقول  الحروف«)،  »معاني  في  مجا�سع 
في  ويقول  للرماني،  المن�سوب  الحروف  معاني  في 
الهوامل  ف��ي«  ف�سال  اب��ن  )ق��ال  ال��ه��وام��ع)69):  همع 
معاني  ف��ي  نف�سه  ال��ك��الم  نجد  ث��م  وال��ع��وام��ل«)، 
البغية:  في  وذك��ره  للرماني،  المن�سوب  ال��ح��روف 
»العوامل والهوامل«)71)، والأقوال متعددة ل ن�ستطيع 
يذكره، وهو  لم  الغافر  اأن عبد  بها، �سحيح  الجزم 
القائل: »اأجاز لي بم�سموعاته وم�سنفاته ومروياته« 
فهو على ُخبر بها، لكنه يقول بعد �سرد م�سنفاته: 
»وغير ذلك من الكتب المحتوية على الفوائد«. فربما 
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هذا الكتاب لم يذكره ابن ف�سال له في ذلك الوقت. 
وقد عقدُت مقارنة دقيقة في بحث م�ستقل بين نكت 
للرماني،  المن�سوب  الحروف  معاني  وبين  القراآن 
فوجدت الكالم مطابًقا لما تو�سلت اإليه))7)، مما ل 
يدع �سًكا ول ريًبا اأنه لبن ف�سال، واأنهما كتاب واحد 
هذا  ت�سميته:  الحروف من خالل  معاني  �سرَح  لأنه 
حرف عامل، وهذا حرف هامل، ويقول اأحياًنا: هذا 
بالعوامل  فا�ستهر  الهوامل،  من  وهذا  العوامل،  من 

والهوامل. واهلل اأعلى واأعلم. 

العلماء  درج  ال���ن���ح���و)71):  ف��ي  ال��م��ق��دم��ة   -4
و�سموها:  النحو  في  المخت�سرات  ت�سنيف  على 
المقدمة  هذه  ف�سال  ابن  �سنف  وقد  »المقدمات«، 
للقا�سي الإمام الزاهد، لكن لم يذكر ا�سمه يقول: 
وتليق  للمتحفظين،  ت�سلح  النحو  في  مقدمة  »هذه 
الإمام  القا�سي  ح�س�رة  بها  خدمت  بالمتذاكرين، 
الزاهد، اأودعتها ع�سرة من الف�سول توؤدي كل منها 

اإلى معرفة الأ�سول«))7). 

على  المعاني  »نكت  وه��و  ال��ق��راآن)74):  نكت   -5
عبد  يقول  ني�سابور،  في  اأم��اله  وقد  المثاني«  اآي��ات 
البكري« في �سياقه:  »اأبي محمد  الغافر في ترجمة 
البكري،  ال�سريف  الح�سين،  بن  بن عمر  اهلل  »عبد 
اأبي  على  يتوارد  نبيل،  فا�سل،  �ساب،  محمد،  اأب��و 
ال�ساماتي، وح�سر معنا مجل�ض ال�ستفادة  الح�سين 
اأبي الح�سن علي بن ف�سال المجا�سعي،  من الإمام 
النحوي، القادم علينا �سنة �سبعين واأربعمئة، و�سمع 
ثم  وا�ستن�سخها،  ال��ق��راآن«  »نكت  ت�سانيفه:  م��ن 

توفي)75)«. 

ا�سم  يظهر  وفيها  الأ�سلية،  المقدمة  هي  وهذه 
الموؤلف الحقيقي، ن�سعها بين اأيدي القراء الكرام. 

والحمد هلل  اأوًل واآخًرا

 
 

 

ال�سفحة الأولى من ن�سخة ج�ستربيتي )ب(

 

 

 

ال�سفحة الأولى من الأ�سل

�)/ب[ ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ْر واأعْن و�سلِّ على محمٍد نبيك. ربِّ ي�سِّ

بن  علي  الح�سن  اأبو  الجليل  الإم��ام  ال�سيخ  قال 
ال المُجا�سعي النحوي رحمه اهلل: اأما بعد حمد  ف�سّ
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ختم  من  على  وال�سالة  ل��ه،  يجب  كما  تعالى  اهلل 
قوَله  وامتثل  و�سبَله،  هدَيه  واتبع  ور�سله،  اأنبياءه 
وعمله، فاإن اهلل، جل ثناوؤه، وتقد�ست اأ�سماوؤه، اأحلَّ 
ال�سيخ الأَجل ال�سيد قوام الملك اأبا علي الح�سن بن 
مهجته،  والعلماء  للعلم  اهلل  حر�ض  الملك)76)،  عبد 
�سمخت  م��َح��اًلّ  م��دت��ه،  والف�سالء  للف�سل  وف�سح 
اًء  و�سَّ جرثومُته،  ر�سخت  من�سًبا  ومنحه  اأرومُته، 
اًء على اأ�سنى  اإلى عالئق اأعالق الكرم والعالء، م�سَّ
خالئق ذوي الأعراق وال�سناء، واأظله اأغ�سان دوحة 
زكت اأعراقها، واخ�سرت اأوراقها، ثم اأثمرت اأطيب 
على  ينمي  زال  فما  �سجرة،  خير  من  وكاأنها  ثمرة، 
اأن �سمه محتده  اإلى  واأ�سنى خليقة،  اأهدى طريقة، 
في قطريه، واحتمله �سوؤدده بين ح�سنيه، فهو يتيمة 
الم�سكالت،  في  يفزع  اإليه  العقد،  ووا�سطة  المجد، 
ببقائه  اهلل  واأمتع  المندبات،  َدْرِء  في  ُيعول  وعليه 
العلم واأهله، ول �سلبهم ذراه وظله، فهو الذابُّ عن 
حاز  قد  �سناوؤه  الم�سلمين،  حوزة  والحامي  الدين، 
فكل  الإن�ض،  على  جاز  قد  وع��الوؤه  ال�سم�ض،  �سناء 
بحزمه  فخره،  اأ�سفل  غاية  وك��ل  ق��دره،  اأول  نهاية 
تقلُّ  وب��راأي��ه  الفهم،  يفهم  وبفهمه  الحزم،  يحزم 

الخطوب، وي�ستدفع الأمر الع�سيب.

واإني لما راأيت عنايته بالقراآن ومعانيه، ورغبته 
ف��ي دق��ائ��ق اإع��راب��ه وم��ب��ان��ي��ه، اأح��ب��ب��ت اأن اأخ��دم 
عيونه،  وي��ح��ت��وي  ف��ن��ون��ه،  يجمع  بكتاب  ح�سرته 
الناظر  اإليه  يحتاج  وما  معانيه،  وي�ستوعب)77)جميع 
ومقاطعه،  ومبادئه،  ت��الوت��ه،  علم  نحو:  من  فيه، 
وحروف  وت�سديداته،  وهمزاته،  ومّداته،  ووقوفه، 
المد واللين، وعلم اأجزائه، ووجوه قراءته، ومعرفة 
في  منها  يجوز  وما  وال�ساذ،  القراءات،  من  المتلو 
ال�سالة وما ل يجوز، وعلم حروفه وكلماته، وعدد 
وتاأويله،  تف�سيره  وعلم  فيه،  والخ��ت��الف  اآي��ات��ه، 

وغوام�سه،  ولغاته،  واإع��راب��ه،  وجهاته،  ومعانيه، 
واإ�ساراته،  ومت�سابهاته،  ون��ظ��ائ��ره،  وم�سكالته، 
وعلم مكيه، ومدنيه، وجحيفه، وطائفيه، وحديبيه، 
بالمدينة  ن��زل  وم��ا  مدني،  وحكمه  بمكة  ن��زل  وم��ا 
وحكمه مكي. وعلم جمعه وتفريقه، وبيانه وتاأليفه، 
واأ�سماء  وفنونه،  واأقا�سي�سه  و�سوؤونه  نزوله  وعلم 
وما  نزل،  اأجلها  من  التي  والأ�سباب  فيه،  نزل  من 
ن��زل م��ن ال��ق��راآن ل��ي��اًل، وم��ا ن��زل ن��ه��اًرا، وم��ا نزل 
وما  مجتمًعا،  نزل  وما  مف�س�َّاًل،  نزل  وما  مجماًل 
نزل منفرًدا، وعلم خا�سه وعامه، ومطلقه ومقيده 
عام،  ب��ه  اأري���د  وخ��ا���ض  واإب��اح��ت��ه،  وح��ظ��ره  �1/اأ[ 
الخ�سو�ض،  يدخله  وع��ام  خ��ا���ض،  ب��ه  اأري���د  وع��ام 
وخا�ض يدخله العموم، وعلم مقدمه وموؤخره، وقلبه 
وحقيقته  واخت�ساره،  واإ�سماره  وحذفه  واإب��دال��ه، 
ونهيه،  واأم��ره  ومن�سوخه،  نا�سخه  وعلم  وم��ج��ازه، 
ووع���ده ووع��ظ��ه، ووع��ي��ده وزج���ره، واأم��ث��ال��ه، وعلم 
وحالله،  وواجباته،  وفرائ�سه،  وح��دوده،  اأحكامه، 
ُطَوِله  وعلم  ومتعذره،  وجائزه،  وف�سائله،  وحرامه، 
 � اهلل  ر�سول  اأوتي  وما  �ِله،  ومف�سَّ ومثانيه  ومئيه 
الإنجيل،  بدل  اأن��زل  وما  التوراة،  بدل  القراآن  من 
وم��ا اأوت���ي ب��دل ال��زب��ور، وم��ا خ�ض ب��ه، وف���رق ما 
والفرقان  القراآن  ومعاني  والتف�سير،  التاأويل  بين 
وعلم  والآي��ة،  وال�سورة  والمثاني  والإم��ام،  والكتاب 
والمفرو�سات  ومقطعه،  ومطلعه،  وباطنه،  ظاهره، 
والمنهيات  الباطنات،  والمفرو�سات  الظاهرات، 
واأ����س���راره،  ال��ب��اط��ن��ات،  والمنهيات  ال��ظ��اه��رات، 
ع�سرة  على  وه��و  ونظمه،  اإع��ج��ازه  وعلم  ورم���وزه، 
والتالوؤم،  وال�ستعارة،  والت�سبيه،  الإيجاز،  اأوج��ه: 
والت�سريف،  والت�سمين،  والتجان�ض،  والتوا�سل، 
وما  ج��واب��ات��ه،  وع��ل��م  ال��ب��ي��ان،  وح�سن  والمبالغة، 
وما  الم�سمر،  وما  المو�سول،  وما  منها،  المف�سول 
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فلم  عنه  �سئل  وما  فاأجيب،  عنه  �سئل  وما  المظهر، 
الموؤمنين،  و�سوؤال  �سوؤال،  غير  من  نزل  وما  يجب، 
و�سوؤال الكافرين، وترك الجواب، اإلى غير ذلك مما 

يكثر تعداده، وي�سعب اإيراده.

مدد  ب��ي  انتهت  ذل��ك  فعلت  متى  اأن���ي  وراأي����ت 
البقاء  اأ�سنان  وانجدفت)78)  انتهائه،  قبل  الحياة 
قبل فنائه، فراأيت اأن اأخت�سر ول اأكثر، واأقت�سر ول 
موجٍز،  كتاٍب  في  معجٍز،  ُنَبٍذ  على  واأعتمد  ر،  اأق�سّ
الأكابر  منهم  وي�ستدعيه  العلماء،  فيه  يتذاكر  مما 
وتلطف  موقعه،  لديه  يح�سن  اأن  ورجوت  والروؤ�ساء، 
ويمن  نيتهٍ،  فبح�سن  اأ�سبت  ف��اإن  مو�سعه،  عنده 
نقيٍبته، واإن اأخطاأت فما ل يخلو منه ب�سر، ول ي�سلم 
غير  م��ن  ارت��ج��ل  لمن  �سيما  ل  مقتدر،  مبرز  منه 
ن�سخة تقدمت، اأو م�سودة ر�سمت، وما كان على هذه 

ال�سفة فالعذر فيه وا�سح، ووجه الحّق عنده لئح.

وق�سدت في هذا الكتاب اإلى اأ�سد ما في القراآن 
المعنى  ذك��رت  وربما  واإع���راب،  معنى  في  اإ�سكاًل 
وحده، وربما ذكرت الإعراب وحده، وربما ذكرتهما 
جميع  من  الواحدة  الكلمة  �سرحت  وربما  جميًعا، 

الآية على قدر ما اأرى المو�سع محتماًل.

التوحيد،  ث��الث��ة:  ال���ق���راآن  اأغ���را����ض  وج��م��ي��ع   
:� النبي  قول  ت��اأّول  وعلى  والديانات.   والإخ��ب��ار، 

ثلث  تعدل  �الإخ��ال���ض:)[  چ  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
كلها  چ  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  اأن  وذل��ك  ال��ق��راآن، 
التي ذكرناها، وهذا  الثالثة  توحيد، فهي ثلث هذه 

ذكر لنا عن محمد بن جرير الطبري. 

القراآن:  اأغرا�ض  �1/ب[:  عي�سى  بن  علي  وقال 
الإعالم، والتنبيه، والأمر، والنهي، والوعد، والوعيد، 
اهلل  باأ�سماء  الإق��رار  وتعليم  والنار،  الجنة  وو�سف 
والحتجاج  باإنعامه،  الع��ت��راف  وتعليم  و�سفاته، 

على المخالفين، والرد على الملحدين، والبيان عن 
والقبح،  والح�سن  وال�سر،  والخير  والرهبة،  الرغبة 
ونعت الحكمة، وف�سل المعرفة، ومدح الأبرار، وذم 
والتقريع،  والتزكية،  والتح�سير،  والت�سلية،  الفجار، 
الآداب.وم���ا  و�سريف  الأخ��الق،  كريم  عن  والبيان 
بداأنا  به اأولى لأن هذه الق�سمة متداخلة وتلك اأ�سلم 

منها.

وقد اختلف العلماء في المكي والمدني اختالًفا 
بن  �سهل  حاتم  اأبو  رواه  ما  على  فاقت�سرنا  كثيًرا، 

محمد ال�سج�ستاني)79).

والحمد هلل اأوًل واآخًرا.

الحوا�سي

الأ�سبهاني، وقد  ال�سنة  لقوام  القراآن  اإعراب  با�سم:  حقق   ( -
له،  وقد اعتر�سها  الموؤيد من�سوًبا  حققته: د. فائزة عمر 
بع�ض ال�سعوبات منها اأن علي بن ف�سال )ت479ه�) يروي 
عن �سيخه مكي بن اأبي طالب القي�سي )ت7)4ه) فيقول: 
�سيوخنا«،  بع�َض  طالب  اأب��ي  بن  مكيَّ  محمد  اأب��ا  »�سمعُت 
وا�سطرت لتغيير ال�سند، اإذ ل بد من وا�سطة بين �سيخها 
بن  مكي  محمد  اأب��ا  »و�سمع  فقالت:  ف�سال،  اب��ن  و�سيخ 
995)م،  الريا�ض  في  ون�سرته  �سيوخنا«،  بع�ُض  طالب  اأبي 
من  ينظر: ق)، ق)1  الناق�سة.  بيتي  �س�ستر  )ن�سخة  على 
الن�سخة المذكورة). وقد رد ما زعمته: اأ. د. حاتم  �سالح 
ال�سامن في مقاله في مجلة العرب ج)- ج1 – �ض1117م. 
كتبه ما  وينظر  المطبوع  من   (( القراآن  اإع��راب   وينظر 

د. عبد الهادي حميتو في مجلة الحكمة ع/6) – �ض9)4)ه� 
- نظرات في اإعراب القراآن �ض)49. ثم ا�ستفاد من ذلك  
تركيا  ن�سخة  على  علي  الحاج  اإبراهيم  د.  تحقيقه  واأع��اد 
بالإ�سافة  المثاني  اآيات  على  المعاني  نكت  بعنوان:  التامة 
عبد  اهلل  عبد  د.  وحققه  الناق�سة.  �س�ستربتي  ن�سخة  اإلى 
به  ون��ال  الناق�سة،  �س�ستربتي  ن�سخ  على  الطويل  القادر 
بيروت  في  ون�سره  الم�ستن�س�رية.  الجامعة  من  الدكتوراه 
اأربع ن�سخ خطية،  1117م. وحققُته بف�سل اهلل تعالى على 
اإليه،  ن�سبتها  �سّححت  وقد  لغيره،  المن�سوبة  منها  ثالث 
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وواحدة تامة تحمل العنوان الأ�سلي، و�سين�سر قريًبا باإذن 
  . اهلل

 ، 1 -(41  –  (41 والغ��ت��راب  الرحلة  م�ستفاد  ف��ي:  ترجمته   
القراء  وطبقات   ،(41/4 الب�سر  اأخبار  في  والمخت�سر 
الع�سر 15/5)  واأعيان  والعبر 5/4))،   ،868 –  867/1
بالوفيات  والوافي   ،186 –  181 الهميان  ونكت   ،(5( –
167/5 – )18، و96/6) )ق�سم الألقاب)، وفوات الوفيات 
4/)7 – 79، وذيل التذكرة )1 – 19، وذيول العبر )14 - 
144، وطبقات ال�سافعية لل�سبكي 176/9 – 17)، وطبقات 
والنهاية  والبداية   ،111-1(8  /( لالإ�سنوي  ال�سافعية 
 ،61  –  4(/( غرناطة  اأخ��ب��ار  في  والإح��اط��ة   ،1((/(4
 69 –  68/( النبيه  وتذكرة   ،86 –  8( الكامنة  والكتيبة 
)حوادث وتراجم )74 – 771)، ووفيات ابن قنفذ 49)، 
والبلغة 151 – 151، وتعريف ذوي العال 1) – 5)، وغاية 
 –  (49/1 الم�ستبه  وتو�سيح   ،151  –  149/1 النهاية 
وطبقات   ،91 –  88/( �سهبة  قا�سي  ابن  وطبقات   ،(51
والدرر   ،191 –  189 )المحمدون)  له  واللغويين  النحاة 
)دار  و76-71/5  اآب���اد)،  )حيدر   65  –  58/6 الكامنة 
 ،(69  –  (6(  /(( ال�سافي  والمنهل  الحديثة)،  الكتب 
والذيل   ،7(5/1 ال�سافي  المنهل  على  ال�سافي  والدليل 
– 171، وتحفة  – 71، وبغية الوعاة )/166  التام )/71 
 –  5(4/( المحا�سرة  وح�سن   ،164  –  1((/( الأدي��ب 
6)5، وطبقات المف�سرين للداودي 186/1، ودرة الحجال 
و�سذرات   ،584 – الطيب 5/1)5  ونفح   ،(14 –  (11/1
 ،846 –  84(/1 الطالع  والبدر   ،154 –  15(/8 الذهب 
 –  (51  /1 العارفين  وهدية   ،17 –  16 العينين  وج��الء 
الم�ستطرفة  والر�سالة   ،454  -  45(/6 وبروكلمان   ،(5(
الموؤلفين 1)/1))-)))،  ومعجم  والأعالم 51/7)،   ،75
ومعجم المف�سرين  655، والمو�سوعة العربية العالمية ))6 
– 4)6، واأبو حيان النحوي د. خديجة الحديثي، ومقدمة 
والتكميل  التذييل  كتابه  ومقدمة  ا،  اأي�سً للدكتورة  ديوانه 
لالأ�ستاذ الدكتور ح�سن هنداوي. ومقدمات كتبه الأخرى.

.( ن�سبة اإلى قبيلة نفزة البربرية )لب اللباب 91)- )  
جده  اإلى  ن�سبة  المهملة  بالحاء  الحياني  نقول:  اأن  ويجوز   4 -
لأبيه حيان )تو�سيح الم�ستبه 49/1) – 51)، ولب اللباب 

41))، واأما من قال: الجبائي،  فغير �سحيح.
. تحفة الأديب )/))1- 5  

، والإحاطة  الوافي بالوفيات 5/)18، وفوات الوفيات 71/4- 6  
)/6، والبلغة 151، وتعريف ذوي العال ).

. تحفة الأديب )/6)1- 7  

. اأعيان الع�سر 46/5) -47)، والبلغة )15- 8  
م. طبعته في بغداد، ط) - 966)- 9  

ال�سلطان ال�سهيد ال�سعيد محمود �ساه ال�سغير قام بالملك  (1 -
�سنة اأربع واأربعين وت�سع مئة، وهو خاتمة �سالطين كجرات، 
قتل من قبل بع�ض خدمه �سنة ))96ه)، ترجمته في: النور 
الذهب  و�سذرات   ،(47 الرحمانية  والمنح  ال�سافر9))، 

1)/ 474، ونزهة الخواطر )/414/4 – 416.
بن محمود  اأحمد  �ساه  الحليم، مظفر  العظيم،  ال�سلطان  (( -
عادًل،  ك��ان  )875ه).  �سنة  ول��د  كجرات،  �ساحب  �ساه، 
اأر�سل  م�ساحف،  عدة  بيده  وكتب  الخط،  ح�سن  فا�ساًل، 
نزهة  �ساحب  وقال  ال�سريفة،  المدينة  اإلى  م�سحًفا  منها 
الخواطر: ومن ماآثره الح�سنة بالحرمين م�سحفان بخطه، 
ت�سلم الملك �سنة )7)9ه)، عمر البالد، واأ�س�ض الم�ساجد، 
الإيجي،  عن  اخ��ذ  العلم،  لأه��ل  محًبا  وك��ان  وال��م��دار���ض، 
�ساجد  وهو  روحه  وخرجت  زاه��ًدا،  عابًدا،  وكان  وغيره، 
و�سذرات  ال�سافر156،  النور  �سنة )1)9ه�). ترجمته في: 

الذهب 1)/155، ونزهة الخواطر)/4/))4 – 5)4.
النا�سخ؟  اأو  المنتحل  ا�سم  ه��و  ه��ذا  ه��ل  لنا  يتبين  ل��م  (1 -
و)برخوردار): هم طائفة ت�سكن في �سب�ستان، وبلوج�ستان، 
برخوردار،  ب�:  المعروف  اأج��داده��م  اأح��د  اإل��ى  وينت�سبون 
واأما  ال�سخ�ض.  ولد  بمعنى  اأو  حياته،  في  ال�سعيد  ومعناه: 
الغيور.  اأو  اأو المتزن،  )خوردار): فمعناه: المعتني بذاته، 

)»فيروز اللغات«  قامو�ض اأردو).
. ينظر بروكلمان 1/))، والذيل 6/1))- ))

وخدمت بها في )ن). (4 -
وفيه:   ، (5 -48(/( دي��وان��ه  ف��ي  ال�سعدي  نباتة  لب��ن  البيت 
اليتيمة في ترجمته، وفي:  من غاب عنه  لها. وهو له في 

المطرب 4)، والمثل ال�سائر19/1)
في  ف�سال  ابن  من  نف�سها  العبارات  ا�ستقى  اأنه  نالحظ  (6 -
الح�سن  علي  اأبي  الملك  قوام  اإلى  المهداة  النكت  مقدمة 

ابن عبد الملك.
هذه الأبيات مقتب�سة من �سعر محمد بن هانئ الأندل�سي.  (7 -

ديوانه 5) – 11، مع اختالف ي�سير في الرواية.
الأب��ار  اب��ن  اأورده  ال��ك��ت��اب،  اإع��ت��اب  ف��ي  ع��زو  ب��ال  البيت  (8 -
 ،114 الحف�سي  عطية  بن  اأحمد  جعفر  اأب��ي  ترجمة  في 
في  مع�سوم  ابن  واأورده   ،(75/( الطيب  نفح  في  وكذلك 
ترجمة حنيف الدين بن عبد الرحمن المر�سدي في �سالفة 

الع�سر )/89)
بين  ل��ي��رب��ط  ال��ع��ب��ارات  ببع�ض  ال���م���زور  ب����داأ  ه��ن��ا  م��ن  (9 -
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في  اأ�سطر  �ستة  وهي  النكت  كتاب  وبين  المنتحلة  مقدمته 
المخطوط.

مترجمة في )ن). وهو خطاأ وتحريف من النا�سخ. 11 -
من كل �سورة في )ن). 1( -

البقعة في )ن). 11 -
الجن�ض في )ن). 1( -

هنا ينتهي ما لفقه المزور لطم�ض معالم الكتاب. 14 -
في الأ�سل: على ما رواه  اأبو حاتم... ولكن المزور اأ�سقط  15 -

ثالثة اأ�سطر قبل كلمة مجاهد.
)طبعة   16 -6(-(8،6(-(6/( الق�سر  دمية  ف��ي:  ترجمته 
الكويت) و�سياق تاريخ ني�سابور )ق)7)، والأن�ساب 98/5)، 
وتبيين كذب المفتري)18، وخريدة الق�سر 4/)/65) – 
 –  (8(4/4 الأدب��اء  ومعجم   ،16(  /(6 والمنتظم   ،(68
8)8)، والكامل 451/8، والمخت�سر المحتاج اإليه)/69)، 
تاريخ  وذيل  قم)،  )طبعة   597  –  596  ،4(1 والمنتخب 
وفهر�سة  ال��رواة   واإنباه   ،95-  85/(6 النجار  لبن  بغداد 
 ،171-166/1  ،115  -  114 التعيين  واإ�سارة   ،46 اللبلي 
وال�سير8)/ 118 – 119، والعبر )/195، وتاريخ الإ�سالم: 
 –  75 )ق  مكتوم  ابن  وتلخي�ض   ،(481  -  47( )وفيات 
76)، والم�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد 1)1-))1، والوافي 
بالوفيات )1/ )8) - 84)، ومراآة الجنان )/ 18)-1))، 
وطبقات ال�سافعية لل�سبكي 5/ 79))في ترجمة الجويني) 
والنهاية  وال��ب��داي��ة  ال��ح��ري��ري)،  ترجمة  )ف��ي  و167/7 
 ،(1( –  199/1 ال�سافعيين  الفقهاء  وطبقات   ،((1/(1
والبلغة 1)1 – ))1، وطبقات النحاة واللغويين لبن قا�سي 
�سهبة )ق8)4 - 441)، وطبقات ال�سافعية له 77/1)-78)، 
وبغية   ،(14/5 الزاهرة  والنجوم   ،6/6 الميزان  ول�سان 
وطبقات   ،81 ل��ه  المف�سرين  وطبقات   ،(76/1 ال��وع��اة 
المف�سرين  وطبقات   ،411  -  41(/( للداودي  المف�سرين 
لالأدنه وي 5)) – 6))، وك�سف الظنون  117/1)، 79))، 
8)4)، و�سذرات الذهب )/)6)، ورو�سات الجنات 6/5)1 
 ،(78  ،((5  ،((6  ،85  /( المكنون  واإي�ساح   ،1(7  –
94،541/1)، 516، 544، 677، وهدية العارفين )/)69، 
والأعالم 9/4))، وورقات عن الح�سارة )/86)، ومعجم 
التون�سيين  الموؤلفين  وتراجم   ،(66  –  (65/7 الموؤلفين 
الإ�سالم  ���س��در  م��ن  المف�سرين  ومعجم   ،19  –  17/4
المغرب  اأعالم  ومو�سوعة   ،(7(/( الحا�سر  الع�سر  اإلى 
التون�سيين  وم�ساهير  ا/11)،  المح�سنين  تذكرة  �سمنها 
85) – 86)، واأعالم تميم 415 – 416، ومعجم طبقات 
الحفاظ والمف�سرين 158، والتف�سير والمف�سرون في غرب 

اإفريقية 419-.)4، ومعجم ال�سعراء الأندل�سيين والمغاربة 
 .178-177

يقول ياقوت: »هكذا وجدته هميم والمعروف همام، وهو  17 -
الفرزدق ال�ساعر«.

بن  عقبة  اختطها  الأم��راء،  وم�سكن  اإفريقية،  بالد  اأ�سل  18 -
واختط  غي�سة،  مو�سعها  وك��ان  خم�سين،  �سنة    نافع 
وبقي  قبلته،  وعين  م�سجدها،  واختط  الإم��ارة،  دار  فيها 
فيها ثالث �سنوات. )معجم البلدان 4/ 411-)41، واأ�سد 

الغابة 66/4).
تثبت  ول��م   ، 19 - النبي  عهد  على  ول��د  القر�سي  الفهري 
وبنى  العربي،  والمغرب  ال�سودان  ب��الد  فتح  �سحبة،  له 
القيروان، وقتل �سنة ثالث و�ستين. )اأ�سد الغابة 67-66/4، 

والكامل )/465، �سادر، و)/11) دار الكتب العلمية). 
 . نكت المعاني )/61)، )41- 511/1، ))5- 1)

 – – ط) - )) – 189 )ط. الدار التون�سية  الخريدة )/187 
986)م). 

اأج���ل م��دن خ��را���س��ان، واأذك���ره���ا، واأك��ث��ره��ا خيًرا،  م��ن  (1 -
واأو�سعها غلة، افتتحها الأحنف بن قي�ض على عهد الخليفة 
عثمان بن عفان  وين�سب لها خلق كثير. )معجم البلدان 

.(481-479/(
كما  العلماء  عند  ال�سحيح  وه��و  كذلك  غزنين  وت�سمى  (( -
يقول ياقوت، وهي مدينة عظيمة، وولية وا�سعة في طرف 
منزل  وكانت  والهند،  خرا�سان  بين  الحد  وهي  خرا�سان، 
بني محمود بن �سبْكتكين اإلى اأن انقر�سوا. )معجم البلدان 

.(111-11(/4
عهد  في  افتتحت  ج�سيمة  ف�سائل  ذات  عظيمة  مدينة  (4 -
قي�ض  بن  الأحنف  افتتحها  وقيل:   ، عفان  بن  عثمان 
البلدان  )معجم  التتر.  خربها  ث��م   ، عمر  زم��ن  ف��ي 

.((((-(((/5
الحنفي  القا�سم  اأب��و  الح�سين  ب��ن  محمد  ب��ن  اهلل  عبد  (5 -
الجمان  �ساحب  البغدادي  باقيا  ابن  بالبندار،  المعروف 
في ت�سبيهات القراآن، وملح الكتاب، )ت485ه�). )معجم 
ووفيات   ،(((/1 ال��رواة  واإنباه   ،(56(-(561/4 الأدب��اء 
والجواهر   ،485 وفيات  الإ�سالم:  وتاريخ   ،98/( الأعيان 
هذا  الموحدة  بالباء  باقيا  وفيه:   ((1  -(19/1 الم�سية 
هو المعروف، وراأيت بخط ابن الطاهري على الباء نقطة 
من فوق، ولعله وهم 457/4، وتاج التراجم 8))، والأثمار 

الجنية 465/1).
اأرد�سير  اأن�ساأها �سابور بن  دار العلم وت�سمى: دار الكتب،  (6 -
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الأدباء  معجم  في  كثيًرا  ذكرها  ورد  وقد  )88)ه)،  �سنة 
من�سور  واأب��ي  المعري،  تراجم  في  المثال:  �سبيل  على 
الأدباء  )معجم  التبريزي  والخطيب  الكتب،  لدار  الخازن 
)/ 6))، 11)، و76/5)1 – 77)1، و1874/6 - 1875). 

وينظر: دار العلم في القرن الخام�ض. 
�سلفه،  بن  اأبو طاهر  اأحمد  بن  بن محمد  اأحمد  الحافظ  (7 -
من  كان  الأ�سبهاني،  ال�سلفي،  لقبه:  وهي  ين�سب  واإليها 
)576ه).  ت��وف��ي  المعمرين،  وم��ن  ال��ح��دي��ث،  اأ���س��ح��اب 
 ،571/(1 الإ���س��الم  وت��اري��خ   ،(15/( الأع��ي��ان  )وف��ي��ات 
 –  95/( النهاية  وغاية   ،191  -  189 قنفذ  ابن  ووفيات 
و�سذرات   ،17(  ،(7(  –  (67/( الريا�ض  واأزه���ار   ،96

الذهب 411/6).
من  ال�سمعاني،  المروزي  محمد  بن  من�سور  المظفر  اأبو  (8 -
اأهل مرو، كان مفتي خرا�سان، وورد بغداد �سنة ))46ه�)، 
ثم عاد اإلى بلده، وخرج اإلى طو�ض، ثم ورد ني�سابور، وذكره 
ثم  الأح��ن��اف  مذهب  على  وك��ان  �سياقه،  في  الغافر  عبد 
)المنتظم  )489ه���).  �سنة  مرو  في  توفي  �سافعًيا،  اأ�سبح 

7)/7) -8)، وال�سير 9)/4))-9))).
 . معجم الأدباء 8/4)8)- 9)

يدبر  الملك  نظام  كان  بلخ،  ملك  اأر�سالن  األب  ال�سلطان  41 -
له  وبنى  الرعية،  اأمور   واأح�سن  الدواوين،  له  فرتب  اأمره 
مدته  انق�ست  اأن  اإل��ى  والرباطات  والمدار�ض  الم�ساجد 
�سنة خم�ض و�ستين واأربعمائة.  فت�سلم ابنه ملك�ساه، فبقي 
يدبر له الدولة الملك�ساهية ع�سر �سنين كذلك اإلى اأن قتل 
الذهب  و�سذرات   ،54(/(1 الإ�سالم  )تاريخ  اهلل.  رحمه 

.((6(-(61/5
ه����)،  4( -485( �سنة  �سائم  وه��و  مقتول  الملك  نظام  توفي 
النجار  لب��ن  ب��غ��داد  ت��اري��خ  ذي��ل  ينظر  باأ�سبهان.  ودف��ن 
والمنتظم   ،11(/( والأن�ساب  �سيرته،  في  ا�ستفا�ض  فقد 
94/9-96، و1)/ والكامل... والمنتخب من �سياق ني�سابور 
ووفيات   ،151(  –  1478/5 العديم  اب��ن  وتذكرة   ،(89
وال�سير   ،54(/(1 الإ���س��الم  وت��اري��خ   ،(18/1 الأع��ي��ان 
9)/94-96، وم�سالك الأب�سار ))/71) -  75)، وهدية 

العارفين 177/1. 
وفي  ه����)،  41 -457( �سنة  عمارتها  في  الملك   نظام  �سرع 
بها مذهب  ُيدر�ض  اأن   وا�سترط  افتتحها،  �سنة )459ه�)، 
اإ�سحق  اأبي  اإلى  فيها  التدري�ض  فاأ�سند  ال�سافعية،  ال�سادة 
اأدري  ول  ماهر حمادة:  يقول محمد  ال�سافعي.  ال�سيرازي 
من  و�سواها  العربية  اللغة  مدر�سي  على  ذلك  ينطبق  هل 
ينظر:  ال�سنية؟  العلوم  على  ينطبق  كما  الل�سانية  العلوم 

)المدار�ض النظامية 7)). 
اأتباع  يقول �ساحب تجارب ال�سلف: كان نظام الملك من  4( -
ال�سلف تجارب  ينظر:  ال�سافعي،  الأعظم  الإم��ام   مذهب 
11 - )1، األفه بالفار�سية: هندو�ساه النخجواني، ونقله اإلى 

العربية: اأحمد ناجي القي�سي.
�سترد ترجمته عند ذكر طالبه. 44 -

هو عميد خرا�سان �سرف الملك اأبو �سعد محمد بن من�سور  45 -
الخوارزمي، كان م�ستوفي ديوان المملكة الملك�ساهية، زمن 
األب اأر�سالن، فيه خير و�سوؤدد، بنى المدار�ض والم�ساجد، 
وبنى قبة على قبر اأبي حنيفة النعمان، ثم ذكر اأنه توفي في 
اأربع وت�سعين واأربعمائة. حا�سية تاريخ بيهق  المحرم �سنة 
 ،71/(7 والمنتظم   ،1(1/1 ف�سيحي  مجمل  عن   ،116
 4(5-4(4/4 الأعيان  ووفيات   ،(89-(88/(9 وال�سير 
توفي  واإنما  وهم  وهو  اأ�سبهان.  في  )توفي464ه�)  وفيها: 

)494ه�). 
 . �سياق تاريخ ني�سابور ق)7- 46

 . معجم الأدباء 5/4)8)- 47
»باب  واآخرين  تاأليف م�سطفى جواد  بغداد:  كتاب  ينظر  48 -

اأبزر«. 
والهوامل  والعوامل  الحروف  معاني  �سرح  كان  اإذا  هذا  49 -

كتاًبا واحًدا.
محمود  ب��ن   محمد  العالء،  اأب��و  الدين،  معين  القا�سي  51 -
الغزنوي الني�سابوري،  قال ال�سبكي: ون�سبه: الغزنوي، وغزنة 

اأول بالد الهند )طبقات ال�سافعية الكبرى 18/4)).
– 76)، )/1/1)4- )5 )ق�سم �سعراء  الخريدة  4/)/ 75) 
العربي  وال�سعر  البغدادية).   �سلمى  ترجمة  في  العراق 
�سي�سدر  لنا  مقال  وهناك    ،1(4  –  1((/1 العراق  في 
لكثرة  الكتاب  هذا  ن�سبة  تحقيق  في   - اهلل  ب��اإذن  قريًبا- 
اأوهام المحققين في ن�سبته اإلى عدد من الم�سنفين وعدم 

ن�سبته للغزنوي.
طبع بتحقيق: د. ح�سن ال�ساذلي فرهود. 51 -

محمد  اأب��و  الفندورجي  محمد  بن  علي  بن  ال�سمد  عبد  5( -
من  عاقل،  لبيب،  فا�سل،  اأ�سيل،  الدولة،  نا�سح  الفقيه، 
كفاة الرجال، من اأولد الفقهاء، تولى اأعمال لنظام الملك، 
قال   ((5( )المنتخب  ))48ه����)  �سنة  بني�سابور  وتوفي 
النون و�سم  الفاء و�سكون  بفتح  »والفندورجي:  ال�سمعاني: 
الدال المهملة و�سكون الواو وفتح الراء وفي اآخرها الجيم، 
ني�سابور،  بنواحي  قرية  وهي  فندورجة  اإل��ى  الن�سبة  هذه 
خوا�ض  من  كان  الفندورجي  النا�سح  ال�سم  بهذا  وعرف 
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نظام الملك«. )الأن�ساب 411/4 - )41)، وذكر الباخرزي 
خزانة كتبه في معر�ض حديثه عن بع�ض ال�سعراء، يقول: 
الفندورجي  محمد  اأب��و  الدولة  نا�سح  ال�سيخ  بنى  »حتى 
خزانة كتبه في م�سجد عقيل بني�سابور فح�سرتها واأعرت 
فهر�ستها«، )دمية الق�سر 148/1-149)، وينظر: الدمية 
الق�سر 1/)1)،  وخريدة    ،(((  ،18( ،176 –  175  /1
ومعجم البلدان وفيه: فندورج بال�سم 178/4، ولب اللباب 
وفيه: بفتح الفاء والراء و�سم الدال المهملة وجيم: قرية 

بني�سابور 18). 
 . الإ�سارة اإلى تح�سين العبارة )1- 54

طبع بتحقيق: د. حنا حداد، وبتحقيق: اأ. ح�سناء القنيعير،  55 -
فذكر  البغدادي  ووه��م  �سليم.  الفتاح  عبد  د.  وبتحقيق: 
 ،(17/1 المكنون  )اإي�ساح  للمجا�سعي.  الإع��راب  عنوان 

وهدية العارفين )/)69). 
بغية الوعاة 16/1)، وك�سف الظنون 85/1))- 56 وفيه: توفي 
وهدية  اأخ��رى،  بترجمة  ترجمته  وخلط  وهم  وربما   ،(77

العارفين )/646 -647، وتاريخ بروكلمان 1/)17.
  . �سرح عيون الإعراب 15- 57

 . اإي�ساح المكنون 677/1، وهدية العارفين )/)69- 58
البديري  مكتبة  ون�سخة  اإ�ستانبول.  كوبريلي-  ن�سخة  59 -
الدكتور  اأ�ستاذنا  ذلك  على  نبه  وقد  ال�سريف.  بالقد�ض 
الحروف«  »معاني  ن�سخ  عن  حديثه  عند  المبارك  م��ازن 
كتبه  ما  ينظر  الن�سخ.  لباقي  مغايرة  البديري  ن�سخة  واأن 
اأ. د. مازن المبارك في كتابه: الرماني النحوي في �سوء 
يفطن  لم  المحقق  ولكن    .91-9( �سيبويه  لكتاب  �سرحه 
النا�ض  به  لينتفع  المجا�سعي  كتاب  وانت�سر  العبارة،  لهذه 

من�سوًبا لغيره. 
وكان  م،  61 -(97( عام  ون�سره  �سلبي   الفتاح  عبد  د.  حققه 
ملحًقا  فن�سره  للرماني  الحروف  كتاب  المجموع  �سمن 
 - يقول  كما  للفائدة   - الحروف  معاني  المعنون:  بكتابه 
مغايرة  فيه  العر�ض  طريقة  لأن  مختلفان؛  هما  والحقيقة 
الثاني ن�سره  لما عليه معاني الحروف المن�سوب. والكتاب 
با�سم  اللغة«  في  »ر�سالتان  �سمن  ال�سامرائي  اإبراهيم  د. 
اأن  والحقيقة  النا�سخ،  من  اجتهاًدا  ال��ح��روف«  »م��ن��ازل 
الذي  للرماني  »ال��ح��روف«  كتاب  هما  الآخرين  الكتابين 
عنوان   تحت  م�سكوني  ويو�سف  ج��واد  م�سطفى  د.  ن�سره 

»ر�سائل في النحو واللغة«.   
 - م�سكوًرا  العايد-  د.  اأ.  واأر���س��ل   ، 6( -19( الوفية  التحفة 
ال�سكوك  ونفى  يقيني،  زاد  مما  اإليها  تو�سل  التي  النتائج 

حول ذلك، ويقول هو العوامل والهوامل. وهذا �سوف نتكلم 
عن  حديثنا  عند   - اهلل  ب��اإذن   – م�ستقل  بحث  في  عنه 

الكتاب.
واإ�سارة   ، 61 -(/1 ال���رواة  واإن��ب��اه   ،(8(5/4 الأدب���اء  معجم 
ال�����داودي)41،  وط��ب��ق��ات   ،1(1 والبلغة   ،114 التعيين 

ورو�سات الجنات 6/5)1، وهدية العارفين )/)69. 
ن�سخة  /اأ.  ج5/ق1))- )6 و  ج7/ق)))/اأ،  والتكميل  التذييل 

كوبريلي.
 . تذكرة النحاة ))4- 64

. فيه القول الموجود  في معاني  ارت�ساف ال�سرب 899/4)- 65
الحروف المن�سوب للرماني. 

 . النكت الح�سان )4)- 66
، والبحر المحيط  منهج ال�سالك اإلى األفية ابن مالك 161- 67

84/6، والنهر الماد 1/)/)1). 
 . الأ�سباه والنظائر 455/1- 68

 . همع الهوامع 4/)7)- 69
. البغية 76/1)- 71

اأجرى د. �سيف العريفي مقارنة بين �سرح عيون الإعراب  7( -
النتائج  اإلى  وتو�سل  للرماني،  المن�سوب  الحروف  ومعاني 
م)1-  - الكتب  عالم  مجلة  ف�سال.  لبن  اأن��ه  من   نف�سها 

ع 5-6- �ض1111م.
طبع بتحقيق: د. ح�سن ال�ساذلي فرهود. 71 -

  . المقدمة في النحو )1- )7
وي�سمى نكت معاني القراآن العظيم كما في نهاية المخطوط  74 -

)اخت�ساًرا)، وربما الت�سمية من النا�سخ. 
الأديب،  ال�ساماتي،  الح�سين  اأبي  بن  اأحمد  بن  اهلل  عبد  75 -
ديوان  �سرح  ني�سابور،  في  بالتاأديب  م�سهور  الح�سين،  اأبو 
عبيد،  اأبي  واأمثال  الحما�سة،  وكتاب  المتنبي،  الطيب  اأبي 
)المنتخب187).  )ت475ه���).  الثانية  الطبقة  من  و�سمع 
و�سامات: كورة كبيرة من نواحي ني�سابور ت�ستمل على قرى 
مائتين  على  ت�ستمل  وقيل:  قرية،  ثالثمائة  قيل:  كثيرة، 

وع�سرين قرية. )معجم البلدان: �سامات )/)))).
 . المنتخب 191- 76

الح�سين  بن  الملك  عبد  بن  الح�سن  علي  اأب��و  القا�سي  77 -
َوَلُد  الن�سفي،  اإ�سرافيل  بن  ابن علي بن مو�سى بن عمران 
)414ه�)،  �سنة  ولد  الفوار�ض،  اأبي  القا�سي  ن�سف  مفتي 
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محمد  بن  جعفر  ال�سمرقندي  الحافظ  من  الكثير  �سمع 
عنه،  وروى  ولزمه  )1)4ه���)،  �سنة  المتوفى  الم�ستغفري 
وروى الكثير ببخارى و�سمرقند، وممن اأخذ عنه اأبو حف�ض 
عمر بن محمد الن�سفي المولود �سنة ))46ه�)، والمتوفى 
القند  كتابه  في  عنه  وروى  له  ترجم  فقد  )7)5ه���)  �سنة 
كثيرة  رواي��ات  القند  ول�ساحب  �سمرقند،  علماء  ذكر  في 
الحافظ.  الإمام  بال�سيخ  وو�سفه  المذكور،  كتابه  في  عنه 
توفي بن�سف �سنة )487ه�)، وقال ابن العماد: وفيها توفي 
العالي  ح�سل  الحافظ،  الن�سفي  الملك  عبد  بن  الح�سن 
)الأن�ساب  الدم�سقي  الدين  نا�سر  ابن  قاله  الإ�سناد  من 
الإ�سالم:  وت��اري��خ   ،(44  –  (4(/(9 وال�سير   ،(1(/5
حوادث)48 – 491ه، والجواهر الم�سية 68/1، و)/187، 
والطبقات ال�سنية )/74، و�سذرات الذهب )/)8)). وفي 
– وفيه:   اعلم  واهلل   - اإليه  مهداة  ق�سيدة  الغزي  دي��وان 
 – اأبا علي النحلي )الديوان )11  وفال يمدح قوام الملك 
المذكور،  الممدوح  على  يتعرف  لم  المحقق  ولكن   ،(114
اللقب  بهذا  لقب  من  الوقت  ذل��ك  في  يكن  لم  اأن��ه  واأرى 
غيره. ونْحل بالفتح ثم ال�سكون: هي قرية من قرى بخارى. 
واأرى  الأل���ب���اب)16).  ول��ب   ،174  /5 ال��ب��ل��دان:  )معجم 
الن�سفي،  لعله:  المخطوط  في  النحلي  لقراءة  احتمالت 
ولعله: البلخي، حيث يقول ال�ساعر: )اأهدته بلخ...) ونحن 
نعلم اأن ابن ف�سال اأقام ببلخ مدة من الزمن وربما �سنف 

له الكتاب اأثناء ذلك. 
)وا�ستوعب) في الأ�سل وال�سواب ما اأثبت. 78 -

تحتملها  التي  المعاني  وان��ح��ذف��ت:  وانجذفت  انجدفت   
الكلمة، حذف ال�سيء: اإ�سقاطه، اأي: �سقطت اأ�سنان البقاء، 
كناية عن ذهابه. ومجدوف ومجذوف، بالجيم وبالدال، اأو 
بالذال، وقال �ساحب الل�سان: ومعناها: المقطوع )الل�سان: 

حذف).
في )ك)، و)ن): مجاهد.- 79

فهر�ش الم�سللادر والمراجع

)- المخطوطة:
- التذييل والتكميل في �سرح كتاب الت�سهيل: اأبو حيان الأندل�سي 

)ت745ه�) ن�سخة كوبريلي- 5/ ق1)) اأ، و7/ ق)))اأ. 
- تلخي�ض اأخبار النحويين واللغويين: اأحمد بن عبد القادر بن 
مكتوم تاج الدين )ت749ه�) م�سور ورقي في مركز جمعة 

رقم  الم�سرية-  الكتب  دار  عن   - دبي   - للتراث  الماجد 
/)611)/. ق76-75. 

الفار�سي  اإ�سماعيل  بن  الغافر  عبد  ني�سابور:  تاريخ  �سياق   -
)ت519ه�) ن�سخة كوبريلي- ق )7. 

- طبقات النحاة واللغويين: ابن قا�سي �سهبة )ت)85ه�) ن�سخة 
م�سورة عن ن�سخة الأحمدية – حلب -  ق 8)441-4. 

الأندل�سي،  حيان  اأبو  القراآن:  معاني  على  الح�سان  النكات   -
ن�سخة  كوبريلي – ون�سخة نور عثمانية – رقم /615/.

- نكت المعاني على اآيات المثاني: علي بن ف�سال المجا�سعي، 
ن�سخة طوب قبو �سراي- رقم/5))/744)/ ق11. 

2- الكتب المطبوعة :
 – – ط)  بغداد  الحديثي،  خديجة  د.  النحوي:  حيان  اأب��و   -

85))ه� - 966)م.
�سلطان  بن  علي  مال  الحنفية:  اأ�سماء  في  الجنية  الأثمار   -
اهلل  عبد  المح�سن  عبد  د.  ت��ح:  4)1)ه����)  )ت  ال��ق��اري 
– 1)4)ه�  – ط)  – العراق  اأحمد، ديوان الوقف ال�سني 

- 1119م.
الخطيب  اب��ن  الدين  ل�سان  غرناطة:  اأخ��ب��ار  في  الإح��اط��ة   -
الخانجي  مكتبة  تح: محمد عبد اهلل عنان،  )ت776ه���)، 

975)م.  - -95))ه�   ( ط   - –  القاهرة 
علي  بن  الح�سن  �سعيد  اأب��و  الب�سريين:  النحويين  اأخبار   -
الثقافة  مكتبة   – جماعة  ت��ح:  )ت68)ه�����)،  ال�سيرافي 

الدينية – ط1 – 418)ه� - 1117م.
اأبو حيان الأندل�سي، تح: د. رجب عثمان  - ارت�ساف ال�سرب: 
– 8)4)ه�-  – ط)  – القاهرة  الخانجي  مكتبة  محمد، 

998)م.
المقري  بن محمد  اأحمد  اأخبار عيا�ض:  الريا�ض في  اأزهار   -
الإ�سالمي  التراث  لن�سر  الم�ستركة  اللجنة  )ت)14)ه���)، 
– 98))ه�  – ط)  الإمارات  – دولة  المغربية  – المملكة 

- 978)م.
اأ�سد الغابة في معرفة ال�سحابة: عز الدين علي بن محمد   -
اأحمد  ال�سيخ  ت�سحيح:  )ت1)6ه����)،  الجزري  اأثير  ابن 
 – – ط)  – بيروت  العربي  التراث  اإحياء  دار  الرفاعي، 

7)4)ه� - 996)م.
المجا�سعي  ف�سال  بن  علي  العبارة:  تح�سين  اإل��ى  الإ���س��ارة   -
العلوم  – دار  فرهود  ال�ساذلي  د. ح�سن  تح:  الح�سن،  اأبو 
للطباعة والن�سر – الريا�ض – ط) - 411)ه� - 981)م.

الباقي  عبد  واللغويين:  النحاة  تراجم  اإلى  التعيين  اإ�سارة   -
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– مركز  دياب  المجيد  عبد  د.  ت�ح:  اليماني )ت)74ه���) 
  –  ( – ط  – الريا�ض  والن�سر  للدرا�سات  في�سل  الملك 

416)ه� - 986)م.
بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جالل  والنظائر:  الأ�سباه   -
واأ.د.  اإبراهيم عبد اهلل،  د.  اأ.  تح:  ال�سيوطي )ت))9ه�) 
غازي طليمات، واأ. د. عبد الإله نبهان، و د. اأحمد مختار، 

مجمع اللغة العربية – دم�سق – 416)ه� - 986)م.
الأبار )ت658ه)،  ابن  اهلل  عبد  بن  الكتاب: محمد  اإعتاب   -
 - – ط1  – بيروت  الأوزاع��ي  دار  الأ�ستر،  �سالح  د.  تح: 

416)ه - 986)م.
الأ�سبهاني  ال�سنة  ق���وام  اإل���ى  المن�سوب  ال��ق��راآن  اإع���راب   -
 – الريا�ض  الموؤيد،  عمر  بنت  فائزة  د.  تح:  )ت5)5ه���) 

ط)- 5)4)ه� - 995)م.
- الأعالم: قامو�ض تراجم لأ�سهر الرجال والن�ساء من العرب 
دار   - الزركلي  الدين  خير  والم�ست�سرقين:  والم�ستعربين 

العلم للماليين - بيروت - ط 1) – 997)م . 
للدرا�سات  العربية  – الموؤ�س�سة  تميم: ح�سين ح�سن  اأعالم   -

والن�سر – بيروت – ط) – 981)م.
الأمين  ح�سن  ت�ح:  العاملي،  الأمين  محمد  ال�سيعة:  اأعيان   -

العاملي - دار التعارف – بيروت – 416)ه� - 986)م.
ال�سفدي  اأي��ب��ك  اب���ن  ال��ن�����س��ر:  واأع�����وان  الع�سر  اأع��ي��ان   -
)ت764ه�)، تح: جماعة – دار الفكر – دم�سق – ومركز 

الماجد للثقافة والتراث – دبي – ط) – 998)م.
- الإكمال: علي بن هبة اهلل اأبو ن�سر ابن ماكول )ت475ه�)، 
عني بت�سحيحه: عبد الرحمن اليماني، حيدر اآباد – ط1، 

ودار الكتاب الإ�سالمي – القاهرة – د.ت. 
– دم�سق  اأ. د. محمد الزحيلي، دار القلم  - الإمام الجويني: 

– 991)م.  – 1)4)ه�  – ط) 
تح: المقريزي )ت845ه���)،  علي  بن  اأحمد  الأ�سماع:  اإمتاع   - 

اأ. محمود �ساكر – القاهرة – ط)- )94)م.
الدين علي بن يو�سف  النحاة: جمال  اأنباه  الرواة على  اإنباه   -
 – اإبراهيم  الف�سل  اأبي  محمد  ت�ح:  )ت646ه���)  القفطي 
والمكتبة  – 986)م.  القاهرة - ط)  العربي -  الفكر  دار 

الع�سرية – بيروت – ط) – 1)4)ه� – 1119م. 
ال�سمعاني  من�سور  بن  محمد  بن  الكريم  عبد  الأن�ساب:   -
)ت561ه�) - تقديم وتعليق: عبد اهلل البارودي - موؤ�س�سة 

الكتب الثقافية - بيروت - ط ) – 988)م . 
ر�سيق  بن  الح�سن  القيروان:  �سعراء  في  الزمان  اأن��م��وذج   -
العرو�سي وب�سير بكو�ض  القيرواني)ت)46ه�)، تح: محمد 

– ط1-)99)م. – بيروت  الإ�سالمي  الغرب  – دار 
- اإي�ساح المكنون في الذيل على ك�سف الظنون: اإ�سماعيل با�سا 
 - – بيروت  العلمية  الكتب  دار  )ت9)))ه���)،  البغدادي 

))4)ه� – 991)م. )ن�سخة م�سورة). 
- البحر المحيط: اأبو حيان الأندل�سي، دار الفكر – بيروت – 

ط1 - )98)م.
الدم�سقي  كثير  بن  اإ�سماعيل  الدين  والنهاية: عماد  البداية   -
الكتب  دار   - الأ���س��ات��ذة  م��ن  مجموعة  ت�ح:  )ت774ه�����) 
 – اأبي حيان  ودار  – 987)م.   ( – ط  – بيروت  العلمية 

القاهرة – ط ) – 996)م . 
- البدر الطالع في اأعيان من بعد القرن ال�سابع: محمد بن علي 
– ابن  حالق  ح�سن  محمد  تح:  )ت151)ه���)،  ال�سوكاني 

كثير – دم�سق – ط) – 417)ه� - 1116م.
 – – لندن  - بغداد : د. م�سطفى جواد واآخرون، دار الوراق 

ط) – 1115م.
اأحمد،  بن  عمر  الدين،  كمال  حلب:  تاريخ  في  الطلب  بغية   -
ابن العديم )ت661ه)، تح: د. �سهيل زكار، دم�سق – ط) 

– 988)م.
تح:  )ت599ه����)،  ال�سبي  يحيى  بن  اأحمد  الملتم�ض:  بغية   -
 – – القاهرة  الم�سري  الكتاب  – دار  الإبياري  اإبراهيم 

ط) –)41) ه� - 989)م.
ت�ح:  ال�سيوطي،  والنحاة:  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية   -
– القاهرة  الحلبي  – البابي  اإبراهيم  الف�سل  اأبي  محمد 
 – الخانجي   – عمر  محمد  وعلي  964)م.   – ط)   –

القاهرة  -  ط) – 416)ه� - 1115م.
يعقوب  بن  الدين محمد  : مجد  اللغة  اأئمة  تاريخ  البلغة في   -
 – الم�سري  محمد  اأ.  ت�ح:  )ت7)8ه����)،  الفيروزاآبادي 
�سعد  ودار  971)م.   –  ( ط   – دم�سق   – الثقافة  وزارة 

الدين – دم�سق – ط) – )41)ه� - 1111م.
الحنفي  قطلوبغا  ب��ن  القا�سم  ال��دي��ن  زي��ن  ال��ت��راج��م:  ت��اج   -
)ت879ه�) تح: اأ. اإبراهيم �سالح، دار الماأمون للتراث – 

دم�سق – ط) –1)4)ه� - 991)م.
العربية: اإل��ى  نقله  بروكلمان،  ك��ارل  العربي:  الأدب  تاريخ   - 

– القاهرة  المعارف  – دار  واآخ��رون  نجار  الحليم  عبد 
القاهرة  للكتاب-  الم�سرية  والهيئة  – 974)م.  – ط) 

- 995)م.
�سوقي  د.  والإم���ارات:  ال��دول  ع�سر  العربي:  الأدب  تاريخ   -

�سيف – دار المعارف – القاهرة – 981)م. 
اأحمد  بن  محمد  الدين  �سم�ض  الحافظ  الإ���س��الم:  تاريخ   -
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الذهبي )ت784ه�) ت�ح: د. عمر عبد ال�سالم التدمري – 
وتح:  988)م.   – ط)   – بيروت   – العربي  الكتاب  دار 
– ط)  بيروت   - الإ�سالمي  الغرب  دار  عواد،  ب�سار  د.  اأ. 

)111م. – 414)ه�- 
)ت565ه�)  البيهقي  الح�سن  اأبو  زيد  بن  علي  بيهق:  تاريخ   -
 – اقراأ  دار  هادي،  يو�سف  وحققه:  الفار�سية  عن  ترجمه 

دم�سق – ط) – 1114م. 
 – الإم��ام  جامعة   – �سزكين  ف��وؤاد  العربي:  التراث  تاريخ   -

ال�سعودية – ط) – )98)م. 
ابن  اهلل  هبة  بن  الح�سن  بن  علي  المفتري:  ك��ذب  تبيين   -
ع�ساكر )ت)57ه�) دار الفكر – دم�سق – ط1 – 99))ه� 
  - ط)   – ب��ي��روت   – ال��ع��رب��ي  ال��ك��ت��اب  ودار  978)م،   -

984)م.
النخجواني  اهلل  ع��ب��د  ب��ن  ه��ن��دو���س��اه  ال�����س��ل��ف:  ت��ج��ارب   -
القي�سي،  ناجي  اأحمد  د.  للعربية:  نقله  )تبعد1)7ه�)، 

طهران – 961)م.
- تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب: ال�سيوطي، تح: د. ح�سن 
 – – اإربد  الحديث  الكتب  النعجة، عالم  �سهى  ود.  الملخ 

ط) – 416)ه� - 1115م.
- تذكرة الحفاظ: �سم�ض الدين محمد بن اأحمد الذهبي، طبعة 
م�سورة، دار اإحياء التراث العربي – بيروت – 74))ه�. 

عمر  بن  الح�سن  وبنيه:  المن�سور  اأي��ام  في  النبيه  تذكرة   -
الهيئة  اأمين،  محمد  محمد  تح:  )ت779ه����)،  حبيب  بن 

الم�سرية للكتاب – القاهرة – ط) – 986)م.
عبد  عفيف  د.  ت��ح:  الأندل�سي،  حيان  اأب��و  النحاة:  تذكرة   -

الرحمن – موؤ�س�سة الر�سالة -  ط) - 986)م.
الأندل�سيين: محمد محفوظ )ت419)ه�)  الموؤلفين  - تراجم 

– 985)م. – ط)  – بيروت  الإ�سالمي  الغرب  – دار 
مذهب  اأع��الم  لمعرفة  الم�سالك  وتقريب  المدارك  ترتيب   -
ال�سبتي  اليح�سبي  مو�سى  ب��ن  عيا�ض  القا�سي  م��ال��ك: 
وزارة   – الطنجي  ت��اوي��ت  ب��ن  محمد  ت�ح:  )ت544ه�����)، 
الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بالمغرب – ط 1 – )98)م.

- تعريف ذوي العال بمن لم يذكره الذهبي من النبال: محمد 
تح: )ت1)8ه����)،  المكي  الفا�سي  الدين  تقي  اأحمد   ابن 

– بيروت  اأ. محمود الأرناوؤوط واأكرم البو�سي، دار �سادر 
- ط) – 998)م.

بن  رزق  بن  اإفريقية: محمد  في غرب  والمف�سرون  التف�سير   -
طرهوني – دار ابن الجوزي – الريا�ض – ط) – 416)ه� 

- 1115م. 

)ت841ه�)،  الدم�سقي  الدين  نا�سر  ابن  الم�ستبه:  تو�سيح   -
 – الر�سالة  موؤ�س�سة  العرق�سو�سي،  نعيم  محمد  اأ.  ت��ح: 

بيروت – 4)4)ه�.
- جذوة المقتب�ض: محمد بن فتوح الحميدي )ت488ه�)، تح: 
وتح:  - )7))ه���   – القاهرة  الطنجي،  تاويت  بن   محمد 
– ط)  – تون�ض  الإ�سالمي  الغرب  دار  عواد،  ب�سار  د.  اأ. 

1118م.  - – 419)ه�  
- جالء العينين: نعمان خير الدين )المعروف بابن الألو�سي)، 

مطبعة المدني– القاهرة –  ط) – )8)) ه� - )96)م.
الدين  جالل  والقاهرة:  م�سر  اأخبار  في  المحا�سرة  ح�سن   -
عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي،  تح: محمد اأبي الف�سل 
اإبراهيم – البابي الحلبي – القاهرة – ط ) – 968)م. 
الأ�سفهاني  العماد  ابن  الع�سر:  وجريدة  الق�سر  خريدة   -
الد�سوقي  عمر  تح:  المغرب،  �سعراء  ق�سم  )ت597ه����)، 
 – – ط)  – القاهرة  – نه�سة م�سر  وعلي عبد العظيم 
964)م. والدار التون�سية للن�سر – ط) – 986)م. وق�سم 
 – المجمع  مطبوعات   – في�سل  �سكري  د.  ت��ح:  ال�سام، 

دم�سق – ط)-964)م.
ال�سالم  عبد  اأ.  تح:  البغدادي،  القادر  عبد  الأدب:  خزانة   -
- 417)ه�  – ط4  – القاهرة  الخانجي  – مكتبة  هارون 

- 1116م.
- دار العلم في القرن الخام�ض الهجري: عبد ال�سالم التدمري، 

دار الإن�ساء – طرابل�ض – ط) – 981)م.
ال�ساعي  اأنجب  الم�سنفين: علي بن  اأ�سماء  الثمين في  الدر   -
�سعيد  ومحمد  بنبين  �سوقي  اأح��م��د  اأ.  ت��ح:  )ت674ه�����) 

حن�سي – المغرب – ط) – 418)ه� - 1117م.
- الدرر الكامنة في اأعيان المئة الثامنة: اأبو الف�سل اأحمد بن 
مطبعة  الع�سقالني)ت851ه�)،  حجر  بن  محمد  بن  علي 
 – – ط1  اآباد  – حيدر  مجل�ض دائرة المعارف العثمانية 

976)م.
- درة الحجال في اأ�سماء الرجال : اأحمد بن محمد المكنا�سي 
ال�سهير بابن القا�سي )ت115)ه�)، دار التراث – القاهرة 

- 91))ه� - 971)م.
- الدليل ال�سافي على المنهل ال�سافي: جمال الدين، ابن تغري 
اأم  جامعة  �سلتوت،  محمد  فهيم  تح:  )ت874ه����)،  ب��ردي 

القرى – مكة المكرمة – ط) -99))ه� - 979)م. 
اأبو  الح�سن،  بن  علي  الع�سر:  اأه��ل  وع�سرة  الق�سر  دمية   -
الحلو  الفتاح  عبد  د.  ت�ح:  )ت467ه���)  الباخرزي  الح�سن 
– ط)  – القاهرة  المدني  مطبعة  العربي،  الفكر  – دار 
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– 968)م.  وتح: د. �سامي مكي العاني – دار العروبة – 
الكويت – ط1 – 415)ه� - 985)م.

- ديوان اأبي حيان الأندل�سي: تح: د. اأحمد مطلوب ود. خديجة 
88))ه�   – ط)   – بغداد   - العاني  مطبعة   – الحديثي 

- 969)م. 
الماجد  – مركز  الرزاق ح�سين  عبد  د.  تح:  الغزي:  ديوان   -
 – المتحدة  العربية  – الإم��ارات  – دبي  والتراث  للثقافة 

ط) - 419)ه - 1118م.
- ديوان محمد بن هانئ الأندل�سي: تح: محمد اليعالوي- دار 

الغرب الإ�سالمي – بيروت - ط) – 995)م.
- ديوان ابن نباتة ال�سعدي: تح: اأ. عبد الأمير الطائي - وزارة 

الإعالم – بغداد – 977)م.
- الذخيرة في محا�سن اأهل الجزيرة: علي بن ب�سام ال�سنتريني 
)ت541ه�) تح: د. اإح�سان عبا�ض – دار الغرب الإ�سالمي 
 - – 95))ه�  تون�ض  وليبيا-  994)م.  – ط)-  – بيروت 

975)م.
- ذيل تاريخ بغداد: ابن النجار )ت)64ه�)، ج/6)/ من تاريخ 

بغداد - ت�سوير دار الكتب العلمية. 
ال�سخاوي  الدين  �سم�ض  الإ���س��الم:  دول  على  التام  الذيل   -
)ت911ه�)، تح: ح�سن اإ�سماعيل مروة، مكتبة دار العروبة 

- الكويت – ط) – 8)4)ه�- 997)م .
حمزة  ب��ن  علي  ب��ن  محمد  ال��دي��ن  �سم�ض  ال��ت��ذك��رة:  ذي��ل   -
 – بيروت   – العربي  الفكر  دار  الح�سيني)ت765ه�)، 

971)م.
- ر�سائل في النحو واللغة: د. م�سطفى جواد ويو�سف م�سكوني، 

وزارة الثقافة – بغداد – ط) – 969)م.
 - )ت81))ه���)  الكتاني  الحي  عبد   : الم�ستطرفة  الر�سالة   -

بيروت – ط1 – 411)ه� - 979)م.
بن  علي  وال��ح��دود)  ال��ح��روف  )م��ن��ازل  اللغة  في  ر�سالتان   -
عي�سى الرماني )ت84)ه�)، دار الفكر – عمان – ط) – 

414)ه� - 984)م.
الع�سقالني  ح��ج��ر  اب���ن  م�����س��ر:  ق�����س��اة  ع��ن  الإ���س��ر  رف���ع   -
)ت851ه�) ت�ح: د. حامد عبد المجيد ومحمد المهدي – 

المكتبة الأميرية – القاهرة – ط ) – 957)م.
درا�سة  �سيبويه:  لكتاب  �سرحه  �سوء  في  النحوي  الرماني   -
وتحقيق: اأ. د. مازن المبارك، دار الفكر – دم�سق – ط)- 

6)4)ه� - 995)م.
- رو�سات الجنات في اأحوال العلماء وال�سادات: اأبو تراب عبد 

العلي بن جعفر بن مهدي الخوان�ساري )ت))))ه�)، تح: 
اأ�سد اهلل اإ�سماعيليان – دار المعرفة – بيروت - عن طبعة 

قم )9))ه�.  
اأحمد بن  اأهل الع�سر: علي بن  - �سالفة الع�سر في محا�سن 
دار   - البادي  خلف  محمود  د.  تح:  )ت9)))ه)  مع�سوم 

كنان – دم�سق – ط)- 1)4)ه - 1119م.
- �سير اأعالم النبالء: الذهبي – ت�ح: �سعيب الأرناوؤوط واآخرون 

 . –  996)م   (( – ط  – بيروت  الر�سالة  – موؤ�س�سة 
تح:  )ت189)ه�����)  الحنبلي  العماد  اب��ن  ال��ذه��ب:  ���س��ذرات   -
محمود وعبد القادر الأرناوؤوط – دم�سق – دار ابن كثير 

– 995)م. – ط) 
حنا  تح:  المجا�سعي،  ف�سال  بن  علي  الإع��راب:  عيون  �سرح   -
جميل حداد – مكتبة المنار – الزرقاء – ط) – 985)م. 
 – القاهرة   – الآداب  مكتبة   – �سليم  الفتاح  عبد  وت��ح: 

ط)- 418)ه� - 1117م.
- ال�سعر العربي في العراق: علي جواد الطاهر، مطبعة العاني 

- بغداد – ط) – )96)م.
ب�سكوال  ب��ن  م�سعود  ب��ن  الملك  عبد  ب��ن  خلف  ال�سلة:   -
 – الح�سني  العطار  عزت  وت�سحيح:  ن�سر  )ت578ه����)، 
والدار  –994)م.   ( ط   – القاهرة   – الخانجي  مكتبة 

الم�سرية - 966)م.
تح:  )ت771ه���)  الإ�سنوي  الدين  جمال  ال�سافعية:  طبقات   -
كمال يو�سف الحوت، دار الكتب العلمية – بيروت – ط) 

987)م.  - – 417)ه� 
قا�سي  بن  اأحمد  بن  بكر  اأبو  الدين  تقي  ال�سافعية:  طبقات   -
خان،  العليم  عبد  بت�سحيحه:  اعتنى  )ت)85ه���)،  �سهبة 
الدار ال�سلفية- الهند– 99))ه� - 979)م. وعالم الكتب 

– 987)م.  ( – بيروت–  ط 
الح�سيني  اهلل  ه��داي��ة  اب��ن  بكر  اأب���و  ال�سافعية:  طبقات   -
)ت4)1)ه�)، تح: د. عادل نويه�ض – دار الآفاق الجديدة 

– ط) – )97)م. – بيروت 
- طبقات ال�سافعية الكبرى: عبد الوهاب ال�سبكي )ت)77ه�)، 
البابي   – الحلو  الفتاح  وعبد  الطناحي  محمود  د.  ت�ح: 
ط1   – وهجر  965)م.    –  ( ط   – م�سر   – الحلبي 

– 991)م.
ت�ح:  )ت476ه���)،  ال�سيرازي  اإ�سحاق  اأبو  الفقهاء:  طبقات   -

خليل المي�ض – دار القلم – بيروت – ط ) – 991)م.
عبد  الدين  جمال  محمد  اأب��و  ال�سافعية:  الفقهاء  طبقات   -
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ت�ح:  )ت771ه����)  الإ�سنوي  علي   بن  الح�سن  بن  الرحيم 
ط)   – بغداد   – الإر�ساد  مطبعة   – الجبوري  عبد اهلل 

– 971)م.
العبادي  اأح��م��د  ب��ن  محمد  ال�سافعية:  الفقهاء  طبقات   -
 – – ط)  – ل��ي��دن  ب��ري��ل  ج���ي.  اإي.  ت�����ح:  )ت458ه������) 

964)م.
- طبقات الفقهاء ال�سافعيين: عماد الدين ابن كثير الدم�سقي، 
 – الدينية  الثقافة  دار   – ها�سم  عمر  اأح��م��د  د.  ت��ح: 

القاهرة – ط) – )99)م.
- طبقات القراء: الإمام الذهبي، تح: د. اأحمد خان – مركز 
 – – ط1  الريا�ض   - والدرا�سات  للبحوث  في�سل  الملك 

417)ه� - 1116م.
- طبقات المف�سرين: اأحمد بن محمد الأدنه وي )ت ق))ه�) 
ت�ح: د. �سليمان الخزي – مكتبة العلوم والحكم – المدينة 

– 997)م. المنورة – ط) 
- طبقات المف�سرين: الحافظ جالل الدين ال�سيوطي، تح: علي 
القاهرة - ط) - 96))ه��� -   - محمد عمر، مكتبة وهبة 
976)م.  ودار الكتب العلمية - بيروت - ط ) - )98)م. 

علي  بن  محمد  الدين  �سم�ض  الحافظ  المف�سرين:  طبقات   -
الداودي )ت945ه�)، تح: علي محمد عمر – مكتبة وهبة 
الكتب  ودار  -971)م.  –91))ه�  ط)   – القاهرة   –

– )98)م.  – ط)  العلمية – بيروت 
قا�سي  ابن  اأحمد،  بن  بكر  اأب��و  واللغويين:  النحاة  طبقات   -
 – النعمان  مطبعة   – غيا�ض  مح�سن  د.  ت�ح:   – �سهبة 

النجف – ط) – 974)م.
- العبر في ديوان من غبر : الحافظ محمد بن اأحمد الذهبي 
 – الإع��الم  وزارة   – المنجد  الدين  �سالح  د.  ت�ح:   –

الكويت – ط1 – 984)م.
الفا�سي  الدين  تقي  الأمين:  البلد  تاريخ  في  الثمين  العقد   -
وموؤ�س�سة  966)م.   - القاهرة   – �سيد  ف��وؤاد  تح:  المكي، 

الر�سالة – بيروت – ط1 – 986)م.
- غاية النهاية في طبقات القراء: محمد بن محمد بن محمد 
ابن علي بن الجزري )ت))8ه�)، عني بن�سره برج�سترا�سر 

العلمية – بيروت – طبعة م�سورة. الكتب  – دار 
د.  تح:  )ت77)ه����)،  النديم  اإ�سحق  بن  محمد  الفهر�ست:   -
 –( ط   – لندن   – الفرقان  – موؤ�س�سة  �سيد  فوؤاد  اأيمن 

1)4)ه� - 1119م.

تح:  )ت)54ه����)،  الإ�سبيلي  عطية  ابن  عطية:  ابن  فهر�ض   -
محمد اأبي الأجفان – دار الغرب الإ�سالمي – بيروت – 

ط) – 981)م.
)التف�سير  المخطوط،  الإ�سالمي  للتراث  ال�سامل  الفهر�ض   -
الأردن��ي��ة  المملكة   – ال��ب��ي��ت  اآل  م��وؤ���س�����س��ة  وع��ل��وم��ه���): 

الها�سمية.  
تح:  )ت)69ه���)  الفهري  يو�سف  بن  اأحمد  اللبلي:  فهر�سة   -
يا�سين يو�سف عيا�ض وعواد اأبو زينة، دار الغرب الإ�سالمي 

- بيروت - ط) - 418)ه� - 988)م.
- فهر�سة ما رواه ابن خير عن �سيوخه من الدواوين الم�سنفة 
الإ�سبيلي  خير  اب��ن  المعارف:  واأن���واع  العلم  �سروب  في 
 – وتلميذه  زيدين  ق��داره  فران�س�سكو  ت�ح:  )ت575ه����)، 
بغداد،   – المثنى  مكتبة   - بيروت   – التجاري  المكتب 

وموؤ�س�سة الخانجي – القاهرة – )98)م .
- فهر�ض مخطوطات مكتبة كوبريلي: د. رم�سان �س�سن ورفيقاه 

986)م.   - 416)ه  – ط)-  – تركيا  – اإ�ستانبول 
الكتبي  �ساكر  ب��ن  محمد  ال��دي��ن  ���س��الح  ال��وف��ي��ات:  ف���وات   -
)ت764ه�)، تح: د. اإح�سان عبا�ض – دار �سادر – بيروت  

ط ) – )97)م . 
اأبو حف�ض عمر  - القند في ذكر علماء �سمرقند: نجم الدين 
ابن محمد ال�سمرقندي الن�سفي )ت7)5ه)، تح: د. يو�سف 

الهادي – طهران – ط) - 411)ه - 999)م.
الأثير  بن  محمد  بن  علي  الدين  عز  التاريخ:  في  الكامل   -
الجزري، دار �سادر – بيروت – ط )- 99))ه�- 979)م. 

ودار الكتب العلمية – ط) - 417)ه� - 987)م.
المئة  �سعراء  من  بالأندل�ض  لقيناه  فيمن  الكامنة  الكتيبة   -
اإح�سان عبا�ض  د.  تح:  الخطيب،  بن  الدين  ل�سان  الثامنة: 

)98)م.  - )41)ه�  – ط)-  – بيروت  الثقافة  – دار 
- ك�سف الظنون عن اأ�سامي الكتب والفنون: م�سطفى بن عبد 
اهلل، حاجي خليفة )ت167)ه�)، دار الفكر - بيروت - ط 

1 - 991)م. طبعة م�سورة.
- لب اللباب في تحرير الأن�ساب: ال�سيوطي، تح: مكتب البحوث 

بدار الفكر – بيروت – 1111م.
)ت))7ه�)،  الم�سري  الإفريقي  منظور  ابن  العرب:  ل�سان   -

994)م.  - – 4)4)ه�  – ط)  دار �سادر – بيروت 
- ل�سان الميزان: ابن حجر الع�سقالني، تح: ال�سيخ عبد الفتاح 
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ط)–   - ب��ي��روت   – الإ�سالمية  الب�سائر  دار  غ��دة،  اأب��و 
ط)   – بيروت   – الأعلمي  وموؤ�س�سة  1111م.  )41)ه���- 

- 986)م.
ابن  الدين  �سياء  وال�ساعر:  الكاتب  اأدب  في  ال�سائر  المثل   -
الدين  محيي  محمد  ت��ح:  )ت7)6ه)  ال��ج��زري  الأث��ي��ر 
))4)ه   – �سيدا   – الع�سرية  المكتبة   – الحميد  عبد 

-991)م.
للملك  ال��ف��داء):  اأب��ي  )تاريخ  الب�سر  اأخبار  في  المخت�سر   -
الفداء  اأب���ي  عمر  ب��ن  اإ�سماعيل  ال��دي��ن  ع��م��اد  ال��م��وؤي��د، 

)ت1)7ه�)، دار المعرفة - بيروت - ط ) – 971)م. 
الزمان:  ح��وادث  معرفة  في  اليقظان  وعبرة  الجنان  م��راآة   -
عبد اهلل بن اأ�سعد بن علي  اليافعي )ت768ه�)، موؤ�س�سة 
وتح: 971)م.   – ط1   - بيروت   - للمطبوعات   الأعلمي 

د. عبد اهلل الجبوري - موؤ�س�سة الر�سالة - بيروت - ط) 
– 984)م.

- م�سالك الأب�سار في ممالك الأم�سار: ابن ف�سل اهلل العمري 
)ت749ه�)، تح: جماعة – مركز زايد للتراث والتاريخ – 
ط)   – ظبي  اأبو   – الثقافي  والمجمع   – العين   - ط) 

مدى �سنوات متعددة. – على 
التجيبي  يو�سف  بن  القا�سم  والغ��ت��راب:  الرحلة  م�ستفاد   -
الدار  الحفيظ من�سور،  اأ. عبد  تح:  ال�سبتي )ت1)7ه���)، 
95))ه�-  ط)-   – تون�ض   – ليبيا   – للكتاب  العربية 

975)م.
)ت)64ه�)  النجار  لبن  بغداد:  تاريخ  ذيل  من  الم�ستفاد   -
انتقاء: اأحمد بن اأيبك �سهاب الدين الح�سامي الدمياطي 
)ت749ه�) ت�ح: د. قي�سر اأبو فرح - دار الكتب العلمية - 
طبعة م�سورة. وتح: محمد مولود خلف – موؤ�س�سة الر�سالة 

– 986)م. – ط) 
 - للن�سر  �سيوا�ض  دار  بوذينة،  محمد  التون�سيين:  م�ساهير   -

تون�ض - ط1 – 991)م.
- معالم الإيمان في معرفة اأهل القيروان: عبد الرحمن الدباغ 
عي�سى  بن  الف�سل  اأب��و  عليه:  وعلق  اأكمله  )ت696ه�����)، 
التنوخي )ت9)8ه�)، ت�سحيح وتعليق: جماعة – تون�ض – 
ط) – 968)م. – وتح: اأ. اإبراهيم �سبوح واآخرين – تون�ض 

-  ط1 – )99)م.
الفتاح  عبد  د.  تح:  للرماني:  )المن�سوب)  الحروف  معاني   -
984)م.  - �سلبي، دار ال�سروق - جدة – ط) – 414)ه� 

العبا�سي  اأح��م��د  ب��ن  ال��رح��ي��م  عبد  التن�سي�ض:  معاهد   -
)ت)96ه�)، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد – عالم 

الكتب - بيروت – 411)ه� - 981)م. 
الحموي  ي��اق��وت  الأري�����ب):  )اإر����س���اد   = الأدب�����اء  معجم   -
)ت616ه�) تح: د. اإح�سان عبا�ض – دار الفكر – بيروت 
بيروت   – الإ�سالمي  الغرب  ودار  981)م.   –  ( ط   –

– )99)م – ط1 
- معجم البلدان: ياقوت الحموي – ت�ح: فريد الجندي – دار 
الكتب العلمية – بيروت – ط ) – 991)م، ودار �سادر – 

بيروت –  ط) – 1117م.
- معجم ال�سعراء الأندل�سيين والمغاربة: د.عفيف عبد الرحمن، 
المجمع الثقافي – اأبو ظبي – ط) – 414)ه� - )111م.
اأ. عبد  ودرا�سة  اإعداد  والمف�سرين:  الحفاظ  - معجم طبقات 
 – ط)   – بيروت   – الكتب  عالم   – �سيروان  العزيز 

984)م.
الجواد  عبد  د. رجب  بالأندل�ض:  والنحو  اللغة  علماء  معجم   -
 - -414)ه������  – ط)  ال��ع��رب��ي��ة  الآف����اق  دار   - اإب��راه��ي��م 

1114م.
مطبعة  )ت418)ه����)  كحالة  ر�سا  عمر  الموؤلفين:  معجم   -
العربي  التراث  اإحياء  ودار  – 959)م.  – دم�سق  الترقي 
الر�سالة – بيروت  وموؤ�س�سة  ت.   . – د  – ط)  – بيروت 

– 986)م. – ط) 
الحا�سر:  الع�سر  اإلى  الإ�سالم  �سدر  المف�سرين من  - معجم 
اأ. عادل نويه�ض )ت7)4)ه�) موؤ�س�سة نويه�ض الثقافية– 

بيروت  – ط) – 988)م.
ه�سام  ابن  الدين  جمال  الأعاريب:  كتب  عن  اللبيب  مغني   -  
دار  المبارك،  م��ازن  د.  اأ.  ت��ح:  )ت)76ه����)،  الأن�ساري 

الفكر – بيروت – ط) – 1)4)ه� - 991)م.
- المقدمة في النحو: علي بن ف�سال المجا�سعي، تح: د. ح�سن 
 – ط)   – القاهرة   – ال��ت��راث  دار   – فرهود  ال�ساذلي 

411)ه� - 981)م.
اأحمد  بن  اإبراهيم  ني�سابور:  لتاريخ  ال�سياق  من  المنتخب   -
 – العزيز  اأحمد عبد  ال�سيرفيني )ت)64ه�) تح: محمد 
– دار الفكر  – 989)م. وتح: خالد حيدر  – ط)  بيروت 
الأولى  الحلقة  باإيران بعنوان:  – بيروت - )99)م. ون�سر 
من تاريخ ني�سابور، اإعداد محمد كاظم المحمودي، طبعة 

قم – )41)ه� - 981)م.
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- المنتظم في التاريخ: اأبو الفرج ابن الجوزي )ت597ه�) تح: 
محمد وم�سطفى عبد القادر عطا - مراجعة : نعيم زرزور 

الكتب العلمية – بيروت – ط) – 991)م. – دار 
ر�ساد  محمد  تح:  الح�سيني،  الدين  �سم�ض  العبر:  ذيول  من   -

عبد المطلب – وزارة الإعالم – الكويت – 961)م.
- من غاب عنه المطرب: اأبو من�سور الثعالبي )ت419ه�) تح: 
 – –  ط)  عبد المعين الملوحي، دار طال�ض –  دم�سق 

987)م.
اأبي  ب��ن  محمد  العثمانية:  ال��دول��ة  ف��ي  الرحمانية  المنح   -
ال�سرور البكري ال�سديقي )ت بعد )17)ه�)، تح : د. ليلى 
ال�سباغ، مطبوعات مركز الماجد للثقافة والتراث – دبي 

ودار الب�سائر – دم�سق – ط) – 5)4)ه� – 995)م.
- منهج ال�سالك اإلى األفية ابن مالك: اأبو حيان الأندل�سي، تح: 

�سدني جليزر – 947)م.
تغري  بن  يو�سف  الوافي:   بعد  والم�ستوفي  ال�سافي  المنهل   -
بردي، تح: د. محمد محمد اأمين، الهيئة الم�سرية للكتاب 

1115م.  - – 416)ه�  – ط)  – القاهرة 
لعبد  المح�سنين  تذكرة  �سمنها  المغرب:  اأع��الم  مو�سوعة   -
الحجي  محمد  د.  ت��ح:  )ت195)ه������)  الفا�سي  الكبير 
)ت)41)ه�) – دار الغرب الإ�سالمي – بيروت – ط)- 

411)ه� - 981)م.
 – المو�سوعة  اأعمال  موؤ�س�سة  العالمية:  العربية  المو�سوعة   -

الريا�ض – ط1 – 9)4)ه� – 999)م.
الدين  �سم�ض  الحافظ  ال��رج��ال:  نقد  في  الع��ت��دال  ميزان   -
 – البجاوي  محمد  علي  محمد بن اأحمد  الذهبي – ت�ح: 

– )96)م.  ( البابي الحلبي – القاهرة – ط 
- النجوم الزاهرة في اأخبار م�سر والقاهرة : ابن تغري بردي 
)ت887ه�) تح: جماعة – دار الكتب الم�سرية -  القاهرة 

 . – 971)م  – ط) 
الدين  كمال  البركات  اأبو  الأدب��اء:  في طبقات  الألباء  نزهة   -
ت�ح: )ت577ه�������)  الأن���ب���اري  محمد  ب��ن  ال��رح��م��ن   ع��ب��د 

 ( د. اإبراهيم ال�سامرائي – مكتبة المنار – الأردن – ط 
– المكتبة  اإبراهيم  الف�سل  اأبي  محمد  وتح:  – 985)م. 

الع�سرية – )111م.
- نزهة الخواطر وبهجة الم�سامع والنواظر- الم�سمى )الإعالم 
الح�سني  الحي  عبد  الأع��الم):  من  الهند  تاريخ  في  بمن 
)ت)4))ه�)، دار ابن حزم – بيروت – ط) – 411)ه� 

– 999)م.
- نفح الطيب: اأحمد بن محمد المقري التلم�ساني )ت)14)ه�)، 
 – – ط)  – بيروت  �سادر  دار  عبا�ض،  اإح�سان  د.   : تح 

968)م.
- النكت الح�سان �سرح غاية الإح�سان: اأبو حيان الأندل�سي، تح: 
 – – بيروت  الر�سالة  – موؤ�س�سة  الفتلي  الح�سين  د. عبد 

ط) – 415)ه� - 985)م.
- نكت المعاني على اآيات المثاني: ابن ف�سال المجا�سعي، تح: 
– ط)  – الريا�ض  د. اإبراهيم الحاج علي، مكتبة الر�سد 

1116م.  - – 417)ه� 
- نكت الهميان : ابن اأيبك ال�سفدي، اعتناء: اأحمد زكي با�سا، 

القاهرة – 19))ه� - ))9)م.
بوران  وتقديم  �سبط  الأندل�سي،  حيان  اأب��و  ال��م��اد:  النهر   -
 – ط)   – ب��ي��روت   – الجنان  دار  ال�سناوي،  و���س��دي��ان 

987)م.
- النور ال�سافر عن اأعيان القرن العا�سر: عبد القادر العيدرو�ض 
)ت8)1)ه�)، تح: جماعة – دار �سادر – بيروت – ط1 

1116م.  - – 417)ه� 
القي�سي  طالب  اأب��ي  ب��ن  مكي  النهاية:  بلوغ  اإل��ى  الهداية   -
)ت7)4ه�) تح: جماعة من الباحثين – من�سورات جامعة 

ال�سارقة –ال�سارقة -419)ه� - 1118م.
- هدية العارفين، اأ�سماء الموؤلفين واآثار الم�سنفين: اإ�سماعيل 
ن�سخة   - ب��ي��روت    - العلمية  الكتب  دار  البغدادي– 

م�سورة . 
دار  مكرم،  �سالم  العال  عبد  تح:  ال�سيوطي،  الهوامع:  همع   -
وعالم  – 979)م.   البحوث الجامعية – الكويت – ط) 

الكتب – بيروت – )111م.
ال�سفدي  اأيبك  بن  خليل  الدين  �سالح  بالوفيات:  الوافي   -
محمد الحجيري وجماعة – �سل�سلة الن�سريات  – اعتناء 

الإ�سالمية. 
ح�سن  اأ.  التون�سية:  باإفريقية  العربية  الح�سارة  عن  ورقات   -
– تون�ض  المنار  الوهاب )ت88))ه���) مكتبة  ح�سني عبد 

– 964)م. – ط) 
- الوفيات: ابن قنفذ، اأحمد بن ح�سن بن الخطيب الق�سنطيني 
 – الجديدة  الآف��اق  دار  نويه�ض،  ع��ادل  تح:  )ت819ه����) 

بيروت – ط) - 411)ه� - 981)م.
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- وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان مما ثبت بالنقل اأو ال�سماع 
اأو اأثبته العيان: �سم�ض الدين اأبو العبا�ض اأحمد بن محمد 
ابن خلكان )ت)68ه�)، تح: د. اإح�سان عبا�ض – دار �سادر 
– بيروت – ط) - 968) – )97)م، ودار اإحياء التراث 

العربي- بيروت – ط) – 997)م.
: محمد  تح  الثعالبي )ت419ه�)  اأبو من�سور  الدهر:  يتيمة   -
القاهرة   – – مطبعة ال�سعادة  محيي الدين عبد الحميد 

– 956)م.   1 – ط 
3 - فهر�ست المجالت والدوريات:  

الإ�سالمية–  �سعود  ب��ن  محمد  الإم����ام  جامعة  مجلة   –
العربية:  بمعاني حروف  الوفية  التحفة  ع9)- �ض8)4)ه�: 
بن  �سالح  د.  اأ.  تح:  )ت741ه����)،  ال�سفاق�سي  اإبراهيم 

ح�سين العايد.

في  نظرات   :(4(9 �ض   -(6 ع   – لندن   – الحكمة  مجلة   -
الأ�سبهاني: ال�سنة  ل��ق��وام  المن�سوب  ال��ق��راآن   اإع����راب 

د. عبد الهادي حميتو.

- مجلة عالم الكتب – م )1 – ع 5 و6 – �ض )41)ه� - 1111م. 
ا�سمه  تحقيق  للرماني  المن�سوب  الحروف  معاني  كتاب 

ون�سبته اإلى ابن ف�سال المجا�سعي: د. �سيف العريفي.

1117م:   - 418)ه���   – �ض)4   – و1  ج)   – العرب  - مجلة 
اأ. د. حاتم  ال�سنة هو نكت المعاني:  اإعراب القراآن لقوام 

�سالح ال�سامن.

4- الر�سائل الجامعية:

- المدار�ض النظامية – اأ. محمد ماهر حمادة - بحث جامعي 
954)– 955)م. دم�سق-  جامعة   - التربية  – كلية 
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اأدوات 
الكيل عند 

العرب: 
ا�شتقاقاتها، 

قيا�شاتها،
ا�شتعماالتها

اأدوات الكيل عند العرب: 
ا�ستقاقاتها،قيا�ساتها، ا�ستعماالتها

الأ�ستاذ/ اأحمد محمد جواد مح�سن
باحث اأكاديمي عراقي - دم�سق - �سوريا

مقدمة
��ستعمل �لعرب، منذ �لِقـدم، عملية �لكيل، لقيا�س كمية �لمو�د �لمختلفة، �سو�ء كانت جافة �أم 
�سائلة،بو��سطة �أدو�ت، تمثل �أوعية خا�سة يمكن �أن يحملها �لإن�سان بمفرده �أو ي�ستعين بالحيو�ن. 
وقد كان للعرب في �لجزيرة �لعربية �أدو�ت متعددة للكيل، تدعى �لمكاييل، مختلفة �أ�سماءها، مت�سعبة 
�أ�سكالها، كثيرة ��ستعمالتها. �أ�سف �إلى ذلك لم يكن ثمة �تفاقاً كاماًل عن �أ�سولها و��ستقاقاتها، لأن 
معظم هذه �لأدو�ت �أخذها �لعرب من �لبلد�ن �لمجاورة، كالعر�ق و�ل�سام وبالد فار�س، �لتي تعود 
و�لإغريق.  و�لرومان  �لقدماء  و�لم�سريين  كالبابليين  �لقديمة  �لح�سار�ت  �سعوب  �إلى  جذورها 
�لتعامل مع كل بلد بمكاييله �لخا�سة، مما نجم عنه �ختالفات في  �لعرب  هذ� �لأمر حتـّم على 
تحديد �سعة �لمكيال �لو�حد في �أحيان كثيرة. و�لمكاييل �لتي ��ستعملها �لعرب على مـر �لع�سور 
عديدة، هي �ل�ساع، �لُمد، �لقفيز، �لق�سط، �لفرق، �لمكوك، �لمختوم، �لجريب، �لو�سق، �لوقر، �لكر، 
�لأردب، �لط�سق، �لكارة، �لكيلجة، �لمدى، �لويبة، �لغر�رة. ومع تعدد هذه �لمكاييل، �إل �أن �أهميتها 
دينية  �عتبار�ت خا�سة  �كت�سب  قد  منها  ق�سماً  لأن  ومكاناً،  زماناً  مت�ساوية  تكن  لم  و��ستعمالتها 
�سرعية كتحديد قيمة �لزكاة، وق�سماً �آخر �عتمده �لحكـام و�لولة مقيا�ساً �أ�سا�سياً في معامالتهم 
مع عامة �لنا�س.�أ�سف �إلى ذلك �أن كل بلد يخت�س وي�ستهر بمكاييل معينة، و�لحديث �لذي روي 
عن �لر�سول �لكريم محمد)( و��سح في هذ� �لمجال: » منعت �لعر�ق درهمها وقفيزها، ومنعت 
�ل�ســام مـدها وديـنارها، ومنعت م�سر �إردبها ودينارها«، فذكــر ر�سول �هلل)(، كل بلد وما تخت�س 
بـه من كيل ونقد)1(. و منعت �أي حميت.و�لهدف من هذه �لدر��سة هو �لبحث عن معنى �لكيل، وعن 
�لمعاني �للغوية للمكاييل وعلى ��ستقاقاتها و�أ�سولها �لتاريخية و��ستعمالتها، وورودها في �لقر�آن 
�لكريم و�لأحاديث و�ل�سعر �لعربي و�لحـكم و�لأمثال. غير �أننا �سوف ل نركز كثير�ً على مقاديرها 

وقيا�ساتها، ب�سبب تفاوتها وتباينها في مو��سع كثيرة.

معنــى الكيــــل
الأ�سل في معنى الكيل هو تعيين الكمية والمقدار 
عليه  متفق  معين  اإن���اء  بوا�سطة  بالع��د ّ  والقيام 
يختلف  والكيل  مكاييل.  وجمعه   ،» المكيال   « يدعى 

كما  الميزان،  تدعى  اآلة  يتطلب  فالوزن  الوزن.  عن 
الكيل  اأما  الأحجام.  مختلفة  عيارات  وجود  يتطلب 
فهو اأكثر �سهولًة؛ لأن�ه يتطلب اإناءً  واحدًا ي�غرف ب�ه 
من مو�سع معين، ليفرغ في مو�سع اآخر، مرة اأو اأكثر 
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اأكبر  لجهد  بحاجة  فالكيل  لذلك   . وتوالٍ  ب�سرعةٍ  
تكن  فلم  المواد،  ناحية طبيعة  لكن من  الوزن.  من 
هناك و�سيلة حا�سمة لتحديد المواد التي توزن، من 
توزن  اأن  يمكن  المواد  من  فالكثير  تكال.  التي  تلك 
على  اأما  والحبوب.  كال�سمن  ذاته  الوقت  في  وتكال 
عليه  متعارفًا  اتفاقًا  هناك  فاإن  العملي،  الم�ستوى 
توزن  التي  المواد  عن  المختلفة،  المجتمعات  في 
معينة  مدنًا  ا�ستهرت  فقد  لذلك  تكال.  التي  وتلك 
ر�سول  حديث  في  ورد  كما  بالكيل،  واأخ��رى  بالوزن 
�سالم:  اب��ن  يذكره  كما  بقوله،   )( محمد  اهلل 
والميزان ميزان مك�ة«)2(.  المدينة  »المكيال مكيال 
اإلى مكيول  وعلى هذا الأ�سا�س فاإن ت�سنيف المواد 
وموزون، كان معروفًا عند عامة النا�س كما جاء في 

قول البو�سيري:
ــــــن مــــــــو��ــــــــسٍ و�أطــــــــــيــــــــــاٍر و�آنــــــيــــــة  ومـــــــ

ومــــــــــــوزون)3( ومــــكــــيــــوٍل  زروٍع  ــــن  ومـــــ

والذي ي�عرف ب�ه اأ�سل الكيل والوزن لأي مادة هو 
منظور  ابن  ذكر  فقد  بها.  قي�ست  التي  الأداة  اأ�سم 
معياراَ  لذلك بقوله: اإن كل ما لزمه ا�سم المختوم 
والقفيز والمكوك والم�د وال�ساع، فهو كيل. وكل ما 
فهو  م��ن(  والأمناء )جمع  والأواق��ي  الأرط��ال  لزمه 
وزن)4( اأي اأن اأ�سماء اأدوات الكيل تختلف عن اأ�سماء 
اأدوات الوزن. ومع ذلك فالتق�سيم هذا لي�س ثابتًا في 
جميع البلدان والع�سور، من ناحية الأدوات التي فيه 
اإذ من الممكن اأن تزيد اأو تنق�س.اأما طبيعة اأدوات 
مختلفة  اأكيا�س  اأو  اأواني  فهي  المكاييل،  اأي  الكيل، 
منها،  الم�سنوعة  المادة  تكون  قد  وال�سكل  الحجم 
من الفخار اأو المعدن اأو الخ�سب اأو الزجاج اأو الجلد 
ب�سرط اأن تنا�سب المادة المطلوب كيلها. والمكاييل 
التي  الجهة  ح�سب  �سنفين  اإل��ى  ت�سنيفها  يمكن 
اأن  الإن�سان  ي�ستطيع  ما  الأول،  فال�سنف  تحملها. 

الحيوان  ي�ستطيع  ما  والثاني  اأواني  من  بيده  يحمله 
اأن يحمله من اأكيا�س على ظهره بم�ساعدة الإن�سان. 
�سنبداأ بالمكاييل التي يحملها الإن�سان، التي تق�سم 
قليلة  ثانوية،  واأخ��رى  اأ�سا�سية  مكاييل  اإلى  بدورها 
والفرق  والم�د  ال�ساع  ه��ي  ف��الأول��ى  ال�ستعمال. 
هي  والثانية  والأردب.  والكر  والمكوك  والق�سط 
الط�سق والفالج والكارة والكيلجة. اأما التي يحملها 
فاإن  ذلك  عن  والوقر.ف�ساًل  الو�سق  فهي  الحيوان 
مزدوجة،  قيا�سية  وظيفة  ذات  المكاييل  من  ق�سمًا 

فهي للكيل والم�ساحة، كالقفيز والجريب.
ال�شــاع

اأكثر  للكيل،ومن  الأ�سا�سية  الوحدة  هو  ال�ساع، 
المكاييل �سهرة ً في المعامالت التجارية، منذ عهود 
البابليين والكنعانيين اإلى الع�سور الإ�سالمية. وقد 
منح الإ�سالم اأهمية كبيرة لل�ساع، حين حدد مقادير 
وكفارة  الفطر  و�سدقة  كالزكاة  ال�سرعية  الأحكام 
اليمين وفدية ال�سوم وكمية الماء الخا�سة بالغ�سل، 
ال�ساع  وا�ستمر  المدينة.  �ساع  مقدار  اإلى  ا�ستنادًا 
ولكن  ال��راه��ن،  الوقت  اإل��ى  وظيفته  على  محافظًا 
ال�ساع  لأن  الحديثة،  ب��الأوزان  مقداره  تحديد  بعد 
ظهور  ب�سبب  التجارية،  المعامالت  في  اندثر  قد 
دخل  وقد  الم�سبوطة.  العلمية  والأوزان  المكاييل 
ال�سعر  اإلى مجال  قويًا  دخوًل مجازيًا  اأي�سًا  ال�ساع 
العربي والح�كم والأمثال. ومن اأ�سهر الأقوال التي ل 
زالت قائمة، هي القول: رد ّ ل�ه �ساعًا ب�ساع، وكذلك 
ال�ستقاقية  الكلمات  ومن  �ساعين.  ال�ساع  ل�ه  ردَ  
هي  النا�س،  عامة  بها  يتعامل  يزال  ل  التي  لل�ساع 
كلمة  وكذلك  اأطاع.  ر�سخ،  امتثل،  بمعنى  »ان�ساع« 
»ال�سائع«، بمعنى الطائ�س الذليل، الخا�سع. ف�ساًل 
اختالفات،  طياته  في  يحمل  ال�ساع  فاإن  ذلك  عن 
غير  العالقة  ذلك  اإلى  اأ�سف  واألفاظه.  معانيه  عن 
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اأدوات 
الكيل عند 

العرب: 
ا�شتقاقاتها، 

قيا�شاتها،
ا�شتعماالتها

لل�ساع  ال�ستقاقية  الألفاظ  معاني  بين  الوا�سحة 
وبين الفكرة الأ�سا�سية لل�ساع وهي عملية الكيل.

األفاظ ال�شاع وقراءاتـه

متباينة  مجموعة  العربية  اللغة  معاجم  في  ورد 
وتذكيره  وقراءاته،  وحركاته  ال�ساع  األفاظ  تخ�س 
التباين في جمعه، كما ورد في  وتاأنيثه، ف�ساًل عن 
وبال�سم،  بالك�سر  وال�س�ّواع  ال�س�َاع،  العرو�س.  تاج 
وال�س�َوع بالفتح وي�سم، كلهن لغات في ال�ساع الذي 
ال�ساع،  ذكر  جاء  وقد  بهن.  وق��ريء  ب�ه....  يكال 
�سواع  نفقد  »قالوا  الكريم:  القراآن  في  واحدة  مرة 
الملك«، يو�سف/72. غير اأنها قرئت اأي�سًا بالألفاظ 
ال�ساع  جمع  اأم��ا  ويوؤنث.  يذكر  وال�ساع  ال�سابقة. 
الم�سمومة  الواو  من  اأبدلت  �سئت  واإن  اأ�س�وع،  فهو 
ومن  اأنثه.  من  راأي  على  هذا  اأ�س�وع،  وقلت:  همزة 
و�س�واع  بال�سم،  و�سوع   ، واأ�سواعُ  قال: �ساعُ   ذكره 

بالك�سر، و�سيعان)5(، واآ�سع اأي�سًا.

هيئـة ال�شاع وا�شتعماالتـه

معظم  اأن  غير  اإن����اء،  ه��و  ال�����س��اع  اأن  �سك  ل 
عن  ول  هيئته  ع��ن  ك��ث��ي��رًا  تخبرنا  ل��م  ال��م�����س��ادر 
ذكر  العرب  ل�سان  في  منظور  ابن  ولكن  �سناعته. 
�سواع  تعالى،  قوله  تف�سير  في  عبا�س  لبن  حديثًا 
�سيق  اأعاله  والمكوك  المكوك،  كهيئة  قال:  الملك، 
وو�سطه وا�سع)6(. اأما المادة الم�سنوع منها ال�ساع، 
الخ�سب. اأو  المعدن  اأو  الفخار  من  تكون  ما  فغالبًا 

وال�سرب  للكيل  كانت  فقد  ال�ساع،  ا�ستعمالت  اأما 
والغ�سل. وا�ستعمال ال�ساع للكيل كان هو ال�سائع في 
المعامالت التجارية، فيكال ب�ه الطعام وفي تحديد 
المدينة  اأهل  كان  وقد  ذكرنا.  كما  وغيرها  الزكاة 
يتعاملون بال�ساع والم��د، لذلك بعد ما هاجر النبي 
»اللهم  بقوله  اهلل  دعا  المدينة  اإل��ى   )( محمد 

�ساعهم  في  لهم  وب��ارك  مكيالهم،  في  لهم  ب��ارك 
وم��دهم«)7( وال�ساع، كاإناء لكيل الطعام وال�سراب، 
كان معروفًا عند العرب في الع�سر الجاهلي، فقد 
الكبير  الأع�سى  منهم  الع�سر،  ذلك  �سعراء  ذكره 

بقوله:
ـــور ٌ كـــاأمـــثـــال �لـــــــّدمـــى ومــنــا�ــســف ٌ وحــــ

وديــــ�ــــســــق ُ و�ـــــســـــاع ٌ  وطـــــبـــــاخ ٌ  وقـــــــدر ٌ 

الخادم.  وهو  من�سف  مفرده  جمع،  منا�سف: 
الدي�سق: خوان)مائدة( من ف�سة)8(. 

والمعنى نف�سه يذكره المتلم�س ال�سبعي:
و�لــــــــــ �لأحـــــــــ�ـــــــــســـــــــاء  ذو  و�لـــــــغـــــــمـــــــر 

ـــــــق ْ ـــــــــلـــــــــذ�ت مـــــــــن �ــــــــســــــــاعٍ وديـــــــ�ـــــــســــــــ ـ

جهات  ف��ي  م��وا���س��ع  ع���دة  ع��ل��ى  يطلق  ال��غ��م��ر: 
قريبة  وهو حفيرة  الحي�س  الأح�ساء: جمع  مختلفة. 
القعر)9(. اأما ال�ساع، كقدح اأو اإناء فقد ذكره عبده 

الطبيب بقوله:
ينف�سه عــجــالن  مــنــ�ــســف ٌ  ــه  لـــ يــ�ــســعــى 

�لتو�بيل �لــ�ــســاع  وفــــي  �لـــخـــو�ن  فــــوق 

لل�سرب،  كاإناء  وال�ساع  الخادم)10(.  المن�سف: 
ذكرناها  التي  الآي��ة  في  »���س��واع«  بلفظة  ورد  فقد 
هذه  تف�سير  في  وجاء  الملك«.  �سواع  نفقد  »قالوا 
كان  طا�س  هو  ال�سواع  اأن  العرو�س:  تاج  في  الآي��ة 
الملك ي�سرب به، وهو المكوك الفار�سي الذي يلتقي 
طرفاه. وكان اإناءً  م�ستطياًل م�سنوعًا من النحا�س 
ب�����ه، وربما  ي��ك��ال  ف��ك��ان  ك��ان م��ن ورق،  اإن�����ه  وق��ي��ل 
اأن  اأي�سًا  العرو�س  ت��اج  في  ج��اء  ولكن  ب�ه.  �سربوا 
ي�سرب  ال��ذي  ال�س�ُواع  غير  ب�ه  يكال  ال��ذي  ال�ساع 
ي��ستعمل  ك��ان  فقد  اإن��اء  هو  ال�ساع،  ولأن  ب�����ه)11(. 
للغ�سل اأي�سًا. فقد ذكر القا�سم بن �سالم حديثًا عن 
 )( اهلل  ر�سول  كان  هو:   )( محمد  الر�سول 
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يغت�سل بال�ساع ويتطهر بالم��د«)12(.

اأ�شول ال�شاع وجذوره

لم تذكر معظم معاجم اللغة العربية الأ�سا�سية، 
�سيئًا عن الجذور التاريخية لل�ساع، واأ�سوله، وعن ما 
اإذا كان معربًا اأم ل. غير اأن الم�سادر الأخرى تذكر 
المعارف  دائرة  في  جاء  الأول،  متعر�سين.  راأيين 
اأي�سًا،  ال�سواع  ويقال  ال�ساع  اأن  يعتقد  الإ�سالمية، 
في  ورد  الآخ��ر،ف��ق��د  ال���راأي  اأم��ا  ع��رب��ي��ة)13(.  كلمة 
اأن ال�ساع كلمة  العربية«، يرى  اللغة  كتاب »غرائب 
معجم  في  ورد  وكذلك  الآرام��ي��ة)14(.  عن  مقتب�سة 
فيما  وال�ساع  فيه:  جاء  اإذ  الكريم،  القراآن  األفاظ 
يقال معرب غير عربي، ومن هنا ل ي�سهل تخريجه 
ي�سند  ومما  ف�ّرق)15(.  بمعنى  ي�سوع  �ساع  مادة  من 
الراأي الثاني، اأن ال�ساع كان معروفًا عند الفراعنة 
التي  الآية  ت�سير  يو�سف،كما  النبي  زمن  في م�سر، 
ا�ستعمال  ذكرناها �سابقًا »نفقد �سواع الملك«، لأن 
الكيل كان معروف لديهم على نطاق وا�سع في عملية 

توزيع القمح.

قيا�س ال�شاع وتقديراته

ال�ساع،  يمثلها  التي  المادة  اكت�سب تقدير كمية 
اأهمية كبيرة، وذلك لرتباطها ارتباطًا وثيقًا بتحديد 
مقدار الأحكام ال�سرعية عند الم�سلمين، بوجه خا�س 
من  واأول  �سابقًا.  ذكرنا  كما  الفطر،  زك��اة  مقدار 
 )( حدد مقدار ال�ساع ال�سرعي هو نبينا محمد
تف�سيالت  ا�ستن  حين  للهجرة،  الثانية  ال�سنة  في 
ال�سعائر ال�سحيحة لعيد الفطر التي اقترنت بفر�س 
زكاة الفطر التي قدرت ب�ساع على كل فرد من اأفراد 
الأ�سرة. وكان �ساع المدينة بطبيعة الحال هو الذي 
اختير مكياًل قيا�سيًا)16(. ومكيال اأهل المدينة، كان 
يت�سع اأربعة اأمداد )جمع م�ُ��د()17(، وهو معروفًا زمن 

الر�سول )(، غير اأن �سعة ال�ساع قد اختلفت بعد 
تو�سع الدولة الإ�سالمية، و�س��بب ذلك م�سكلة لتباين 
فقهاء الم�سلمين وعلمائهم في تقدير كمية ال�ساع. 
ويعود ذلك، كما يذكر ابن الأثير، لأن ال�ساع يقا�س 
بالم�د، والم�د مختلف في تقديره بالرطل. وعلى هذا 
الأ�سا�س فال�ساع ل�ه قيا�سين، خم�سة اأرطال وثلثًا اأو 
يقي�س  فاإنه  الفيروزاآبادي  اأم��ا  اأرط���ال)18(.  ثمانية 
يقول:  اإذ  الإن�سان،  كفي  تحمله  ما  بمقدار  الرطل 
اأن ال�ساع اأربعة اأمداد، كل ُم�د رطل وثلث، والرطل 
اأربعة حفنات بكفي الرجل الذي لي�س بعظيم الكفين 
�ساع  فيه  يوجد  مكان  كل  لي�س  اإذ  �سغيرهما،  ول 
النبي )(. ويم�سي بالقول: وجربت ذلك فوجدته 

�سحيحًا)19(.

اال�شتعماالت المجازية لل�شاع

في  ا���س��ت��ع��م��اًل  المكاييل  اأك��ث��ر  م���ِ��ن  ال�����س��اع، 
والكنايات  المجازية  الت�سبيهات  �سروب  مختلف 
حجم  ف��ي  المبالغات  ع��ن  للتعبير  وال���س��ت��ع��ارات، 
المعاملة  وعن  الكامل،  التام  العمل  وعن  المقادير، 
بالمثل، واأكثر من المثل اأحيانًا. لذلك فقد ا�ستثمر 
الأدباء وال�سعراء، عملية ا لكيل بال�ساع للتعبير عن 
ومقارنتها  اجتماعية،  و�سف حالت  في  م�ساعرهم 
كمية  وعطاء  اأخذ  من  به  تت�سف  لما  العملية  بهذه 
الج�ُمل  القيا�س.ومن  في  مت�ساوية  ن�سبيًا،  كبيرة 
ال�سديدة التي ا�ستعيرت للتعبير عن العنف والهالك 
هذه  اأن  اأي  ب�ساعها«،  »تكيلكم  جملة  هي  والحرب 
ياأخذ  باأدواتها،كما  للهالك جملةً   تاأخذكم  الحرب 
وتواٍل.  بال�ساع،ب�سرعة  المواد  من  يكيله  ما  الكيال 
ودقته  بال�ساع  المكايلة  البحتري  ا�ستخدم  وق��د 
والت�سرف  العقل  رجاحة  على  للدللة  القيا�س  في 

ال�سليم، بقوله:
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اأدوات 
الكيل عند 

العرب: 
ا�شتقاقاتها، 

قيا�شاتها،
ا�شتعماالتها

حقيقة  ـــــّد  جــــــ عــــنــــد  و�زنـــــــــــــوه  وهــــــــل 
ب�ساعــه)20( كــــايــــلــــوه  �أو  بـــمـــثـــقـــالـــــــه 

وال�ساع للمبالغة في الكثرة، ورد في قول مهيار 
الديلمي:

ــــمــــُن تـــيـــجـــانـــهـــم ــــٍر تــــ�ــــس مـــــــن مــــعــــ�ــــس
ــــهــــى ــــــوع �لــــمــــعــــالــــي وعـــــــيـــــــاَب �لــــنُّ �ــــــسُ

زبيل  وهي  عيبة  وعياب جمع  �ساع،  �سوع: جمع 
وبمعنى  ال�ستعارة)21(  باب  من  اأدم،وكالهما  من 

الكثرة اأي�سًا يقول ال�سنوبري:
غبن ـــر ّ  �لـــحــــ َـــفـــيـــه  �لـــ�ـــســــ مـــــُــ�ـــســـاحـــبـــة 

ـــــاِع)22( ولـــــــو كـــــــال �لـــلـــجـــيـــن لـــــــــه بـــــ�ـــــس

وغالبًا ما يطلق على ال�ساع حين يمالأ بالكامل 
كقول  وكماله،  العمل  تمام  على  دللة  �ساع«،  »اأوفر 

ابن المعتز:
يجرعونـه ل  �لأعــــــــد�ء  عــلــى  وغـــيـــظـــاً 

ــــاِع)23( ـــــ ــــاًل لـــهـــم مـــنـــه بـــــاأوفـــــر �ــــس وكــــي

كما، اأن لفظة »اأوفر �ساع«، ل تاأتي فقط للقتال 
والكرم  العطاء  على  للدللة  اأي�سًا  واإنما  وال�سدة، 

والفخر الكامل، كقول مهيار الديلمي:
مـــــــو�زٍن بـــــاأوفـــــى  ز�دو�  حـــولـــمـــو�  �إذ� 

�سـوِع)24( ـــاأوفـــر  ب كـــالـــو�  فـــاخـــرو�  و�إن 

ال�سوي،  التام  ال�ساع  اأ�سبح  ذل��ك  اإل��ى  اأ�سف 
ورد  كما  والم�ساواة،  للعدل  ي�ُ�سرب  مثاًل  المملوء، 

ذلك في قول مهيار الديلمي اأي�سًا:
ـــــي بـــــغـــــيـــــر يـــــــــــدي زمــــــانــــــي وكـــــايـــــلـــــنــــــ

ــــويــــاً)25( ـــه �ــــســــاعــــاً �ــــســـــ ـــم �أعـــــــــرف لــــ فـــل

اأما اأبو العالء المعري، فقد ذكر ال�ساع بطريقة 
ال�ساع،  ا�ستق منها  كلمة  تمامًا، حين وجد  مغايرة 
هذه  ترخيم  وعند  �ساعدا«.  »ي��ا  هي  الكلمة  ه��ذه 
فهو  لذلك  ال�ساع.  لفظة  على  منها  يح�سل  الكلمة 

في  ال�سم  وترخيم   . الكيل  �ساع  يق�سد  يكن  لم 
النداء هو اأن ي�ُحذف من اآخره حرف اأو اأكثر. وعلى 

هذا الأ�سا�س يقول، وقد اأبدع في ذلك:
مـَكيلٍة �ــــســــاَع  �أريـــــــد  لــ�ــســـــُت  �ــــســــاِع  يــــا 

�ساعـِد�)26( ـــــــــُم  �أَُرخِّ ولـــكـــن  ــُه  فــاأ�ــســيــفـــ

ال�شــاع فـي االأمثال

ل��ق��د ورد م��ف��ه��وم ال�����س��اع ك��ث��ي��رًا ف��ي الأم��ث��ال 
والح��كم، وما زال �ساريًا على األ�سنة النا�س. والمثل 
الم�سهور هو »جزيته كيل ال�ساع بال�ساع«، اأي كافاأت 
هنا  وال�ساع  بمثلها)27(.  والإ�ساءة  بمثله،  الإح�سان 
اإذن  المقدار.  معنى  والكيل  والعمل،  الفعل  بمعنى 
ع��ادةً   وتاأخذ  بالمثل،  المعاملة  تعني  العبارة  هذه 
جانبين: الإح�سان والإ�ساءة. غير اأن جانب الإ�ساءة 
هو الغالب. لذلك حين ي�ُقال: »رّد ل�ه �ساعًا ب�ساع«، 
فهذا يعني كافاأه بمثل �س�ره. وحينما يكون الرد عنيفًا 
م�ساعفًا، فيقال: »رد ّ ل�ه ال�ساع �ساعين«، اأي كافاأه 
ب�سعف �س�ره)28(. وفي اأحيان كثيرة يكون الرد اأ�سعافًا 
اعتماد،  في  وتفننوا  ال�سعراء  اأب��دع  وقد  م�ساعفة. 
في  المت�سعبة،  باأ�سكالها  الجتماعية  المعاملة  هذه 
ق�سائدهم ب�سور �سعرية رائعة في المديح والهجاء 
وغيرها. فب�سار بن برد، على �سبيل المثال، يبين هذه 

المعاملة، بجانبيها ال�سلبي والإيجابي، بقول�ه:
�ساعـُه ِـــثـــال  مــــ ــيــك َ ـُـقــ�ــس يـــ لـــمـــن  ِكـــــــْل 

فــــــاقـــــــــــــتـــــــــــــِرْب)29( ود�ً  قــــــــــارب  و�إذ� 

وك�ِلْ  فعل اأمر من كال. والمعاملة بالمثل، غالبًا 
ما تاأخذ جانب العنف والقتل، كما في قول اأبو قي�س 

�سيفي بن الأ�سلت:
�لـــــ ــــه  بـــــ ونـــــجـــــــــــزي  �لــــقــــتــــل  نــــــاألــــــم  ل 

�أعـــــــــــد�ء كــــيــــل �لــــ�ــــســــاع بـــــالـــــ�ـــــســـــاِع)30(

فقد  بال�ساع«،  ال�ساع  »كيل  عبارة  عن  وف�ساًل 
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وردت عبارات اأخرى مكافئة لها توؤدي المعنى ذاته، 
مثاًل: �ساع الق�سا�س، في قول جميل بثينة:

�لــقـــــ�ــســا�ــس رهينًة �ــســاَع  لــهــم  َو�ــســعــنــا 
طففو�)31( �لنا�س ُ  �إذ�  نوفيها  �سوف  بما 

ابن  ق��ول  في  مكيل«،  ب�ساعكم  »���س��اٌع  وع��ب��ارة 
الرومي:

�أوفـــــيـــــتـــــمـــــونـــــي مـــــــا  �هلل  �ـــــســـــيـــــجـــــزي 
ـــاعـــكـــم مـــــكـــــيـــــُل)32( ـــ�ـــس لــــكــــم �ـــــســـــــــــاٌع ب

ورد  فقد  م�ساعفًا،  اأي  �ساعين،  ال�ساع  رد  اأما 
في قول ابن الرومي اأي�سًا:

ـــا ــــ ــــــاِع �ـــســــ ــــــ�ــــــس ــــــال فـــــــاأوفـــــــيـــــــكـــــــمـــــــوُه ب
�لمـَديِن)33( وجـــــــه  يــ�ــســوء  وفـــــاًء  عــيــن 

واأحينًا يكون رد الفعل اأ�سعافًا م�ساعفة، كما في 
قول الكميت:

وياأتيهم  اأ�سُوعًا  ذاك  من  بال�س�ّاعِ   لهم  نكْل 
بال�س�جل من ذاك اأ�س�جُل)34(

غير  ب�سياغة  المعاملة،  م�ساعفة  ت��اأت��ي  وق��د 
مبا�سرة، كقول ال�ساعر:

اع  لي�س ق�طًا م�ِثَل ق�ُط�ّي ول ال� ��اأ�� عداء كيل ال�سّ
بال�س�اع)35( 

قطا  ت�سغير  وقطي  الطيور،  من  جن�س  القطا، 
والمعنى لي�س الأكابر مثل الأ�ساغر، لذا ل يمكن اأن 
نعامل الأعداء بالمثل، لأننا الأكبر والأعظم، واإنما 
نعاملهم اأكثر من ذلك. وبمقابل هذه الحدة وال�سدة 
بمثلها،  الإ�ساءة  يقابل  ل  م�ن  المواجهة، هناك  في 
واإنما اأقل منها، بخا�سة عندما يكون في موقع قوة، 

كقول ابن زيدون مادحًا المعت�سد:
�سجيِة لـــــــوؤَم  ـــدِر  ـــغــــ �ل ـــاًع  �ـــســــ لـــكـــالـــوك 

ُف)36( �لُمَطفَّ �لــجــز�ء  �ــســاَع  لهم  وكــيــَل 

ّ المــُـــد 
الم��ُد ّ، ب�سم الميم، جمعه اأمداد وم��ِدد وم��ِداد 
وم���َددة)37(، مكيال قديم، من اأ�سغر المكاييل �س�عًة، 
وهو الأ�سا�س الذي تبنى عليه المكاييل الأكبر حجمًا. 
وحدات  اأ�سغر  والدرهم  الأ�سغر،  هو  الم��د  ولأن 
قيمته�ما،  من  التقليل  في  للمبالغة  يقال  النقد، 
اإ�سارًة لنعدام تاأثيرهما في قيا�س الحبوب والأموال: 
»نق�س المال درهمًا والب�ُ��ر م���ُدًا«)38( والم��ُد، معروف 
كوحدة كيل، لدى العرب قبل الإ�سالم في المدينة، 
لالأغرا�س  اأ�ستعمل  الإ���س��الم،  مجيء  بعد  ولكن 
اأقل  وح�ساب  ال�سدقات،  كح�ساب  اأي�سًا،  الدينية 
كان  ال��ذي  الو�سوء،  يتطلبه  الماء  من  ممكن  قدر 
الماء  لقيا�س  اأ�ستخدم  وكذلك  واح��د،  بم���د  يق�در 
حديثًا  �سالم،  بن  القا�سم  نقل  وقد  الغ��سل)39(.  في 
اهلل  ر�س��ول  »ك��ان  ه��و:   )(محمد الر�سول  عن 
)( يتو�ساأ بقدر الم��ُد، ويغت�سل بقدر ال�ساع«)40(. 
ال�سحابة:  اأي�سًا في حديث ف�سل  الُم��د  وجاء ذكر 
ب�ه  ق�ّدر  واإنما  ن�سيفه«،  ول  اأحدهم  م��ُد  اأدرك  »ما 
في  ب�ه  يت�سدقون  كانوا  ما  اأقل  لأن�ه   ) بالم��د  )اأي 
كناية  والحديث  ن�سفه.  اأي  ون�سيفه  ال��ع��ادة)42(. 
اأحاديث  �سالم  اب��ن  واأورد  �سدقاتهم.  كثرة  ع��ن 
بالم��ُد  والجزية  اليمين  ك�ف�ّارة  قيا�س  عن  اأخ��رى 
وهي: »اأن لكل م�سكين م��دًا في كفارة اليمين. واأن 
الم�سلمين  اأرزاق  الخليفة عم�ر �سرب الجزي�ة على 
كل  اإن�سان  لكل  اأق�ساط  وثالثة  م��ُدين  الحنطة  من 
�سهر)42(. ومع اأن الم���د هو اأ�سغر المكاييل، غير اأنه 
ف�سل  حديث  في  كما  للكثرة،  ي��ُ�سرب  مثاًل  اأ�سبح 
بن  �سلمة  كقول  ال�سعراء،  ق�سائد  وفي  ال�سحابة، 

الأكوع في ل�سان العرب:
نـــ�ـــســـيـــف ُ ـُــــد ول  مــــــ هـــــــا  َــــغـــــــــذ ُ يـــــ ــــم  لـــــ

)43( تـــعـــجـــبـــف ُ ول  تـــــمـــــيـــــر�ت ٌ  ول 
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اأدوات 
الكيل عند 

العرب: 
ا�شتقاقاتها، 

قيا�شاتها،
ا�شتعماالتها

وبالمعنى ذاته، ذكر ب�سار بن برد الم�د، بقوله:
ـُـــــنــــــ�ــــــســــــفــــــنــــــي مــــنـــــــــه ـــــــ فـــــــــــــمـــــــــــــن يـــــــ

ُــــــدي عــــــــلــــــــى مـــــــــــا بـــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــه مــــــــــــــ
ـــــو ــــــ ــــــ ـــــاقــــــ ــــــ مـــــــــــن �لـــــــــــلـــــــــــوؤلـــــــــــوؤ و�لـــــيــــــ

�لــــــهــــــنــــــــــــــــــــد)44( عـــــنـــــبـــــر  مــــــــن  �أو  ت 

وهو  الم��د  جمع  ب�سيغة  اأحيانًا  الكثرة،  وتاأتي 
الم��داد، كما في قول ابن بري:

كـــــــاأنـــــــمـــــــــــــــا يـــــــــــــــبـــــــــــــــُردن بـــــالـــــغـــــبـــــوق
ـــــد�د مـــــن فــــحــــا مـــــــدقـــــــوِق)45( كــــيــــل مــــــ

وكبل  الع�سي.  في  ي�سربن  ما  بالغبوق:  يبردن 
خال�سة  م��دق��وق:  فحا  الكثير.  ال��م��ق��دار  م��������داد: 
الطحين اأو الفتات. وعند البحث في مكيال الم���د، 
وتداخالت  تباينات  تت�سمن  ق�سايا،  ثالث  تواجهنا 
مت�سابكة، وهي: اأ�سول الم��د وا�سمه، �سعته وتقديره، 
اأخ��رى  كيل  وح���دة  م��ع  وت��داخ��ل��ه  ث��م عالقته  وم��ن 
وتقديره،  الم��د  �سعة  ناحية  فمن  »الم��دي«.  تدعى 
هناك اتفاقًا واختالفًا على ذلك. فقد اتفق العلماء 
يعادل  وهو  ال�ساع.  ربع  هو  الُمد  اأن  على  والفقهاء 
ويذكر  مالأهما.  اإذا  المعتدل  الإن�سان  كفي  ملئ 
اأنه جرب ذلك فوجده �سحيحًا. وهو  الفيروزاآبادي 
قدر مد النبي )()46(، ولذلك �سمي مّد المدينة، 
ومقابل  القيا�سي)47(.  المكيال  واأ�سبح  النبي،  ُمّد 
باختالف  الُمد  �سعة  اختلفت  فقد  الت��ف��اق،  ه��ذا 
البلدان والفقهاء. فهو رطالن عند اأهل العراق واأبي 
حنيفة، ورطل وثلث عند اأهل الحجاز وال�سافعي)48(. 
بوحدة  الُمد  �سعة  لتقدير  الختالف،  �سبب  ويعود 
عليه.  مختلف  ب���دوره  وال��رط��ل  ال��رط��ل.  وه��ي  وزن 
الموزونة،  المادة  تحديد طبيعة  يتم  لم  اأنه  ف�ساًل، 
هل هي قمحًا اأو تمرًا اأو غير ذلك. واإذا كانت قمحًا 
فهي  الثانية،  الق�سية  حبًا.اأما  اأم  مطحونًا  هو  هل 
لخالف  مو�سعًا  اأي�سًا  وه��ي  وا�سمه.  الُمد  اأ�سول 

بين ثالثة اآراء الراأي الأول، يعتقد اأن كلمة »الُمد«، 
باأن  مقّدر  الأ�سل  في  لأنه  ُمدًا  الُمد  و�سمي  عربية، 
اأما   .)50(  )49( طعامًا  كفيه  فيمالأ  يديه  الرجل  يمّد 
عربية،  غير  كلمة  ال��ُم��ّد  اأن  فيرى  الثاني،  ال���راأي 
وهو   Modium اأو   Modius الالتينية  من  واأ�سلها 
الب�سائع  لكيل  الرومان  عند  ي�ستخدم  كان  مكيال 
ذكره  الثالث،  وال��راأي   .)52( وال�سائلة)51(  الجامدة 
يمّد  لأنه  بذلك  المّد  �سمي  بقوله:  المنجد  �ساحب 
هي  الأخيرة،  والق�سية  مثله)53(.  بالمكيل  المكيل 
باللفظ  منه)54(  قريب  اآخر  مكيال  مع  الُمّد  تداخل 
وهو  وم�سر  ال�سام  في  منت�سرًا  »ال��م��دي«،  يدعى 
ولكنه  مقداره،  يذكر  ولم  اأمداء،  وجمعه  المد  غير 
يدعى اأي�سًا بالُمد في ال�سام، وي�سمى الُمّد ال�سامي، 
غير اأن وزنه اأكبر بكثير من وزن الُمد. فهو بال�سام 
ع�سر  ثمانية  يزن  ما  اأو  لترًا،  ع�سر  ثمانية  يعادل 
اأو ت�سعة ع�سر �ساعًا)56( ومما يوؤيد  كيلو غرامًا)55(، 
اأن ا�سم هذا الكيل في ال�سام هو »الُمد«، ا�ستعماله 
على  لتدل  ال�سعبية،  والأغاني  والأمثال  الأرياف  في 
ُمد  عليك  »حكو  يقال:  فمثاًل  والمبالغة،  الكثرة 
حكي«، كناية ومبالغة على كثرة الكالم، اأو »اأكل ُمد 

اأكل«، المبالغة في الأكل الكثير. 
الفـرق

والجمع  )بالفتح(،  والف�ََرق  )بال�سكون(  الف�َْرق 
به  يكال  المدينة،  لأهل  معروف  مكيال  هو  ُفْرقان، 
وكانت  وغيرها،  والع�سل  والحبوب  وال�سمن  اللبن 
توؤدى به كفارة اليمين ويغت�سل به من الجنابة.غير 
اأن العرب قد اختلفوا في تقدير �سعته من بلد لآخر.

ثالثة  وذلك  ُم��دًا  ع�سر  �ستة  المدينة  في  ي�سع  فهو 
اأ�سوع، وفي الحجاز ي�سع �ستة ع�سر رطاًل وهي اثنا 
ع�سر ُمدًا، وثالثة اآ�سع. وقيل الفرق خم�سة اأق�ساط 
مائة  بال�سكون  الف�َْرق  وقيل  �ساع،  ن�سف  والق�ِ�ْسط 
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القمح  فرق  كان  العراق  وفي  رط���اًل)57(.  وع�سرون 
هذا  ويقابل  بغداديًا،  رط��اًل  وثالثين  �ستة  ي�ساوي 
معروف  والفرق  لترًا)58(.  ع�سر  ت�سعة  قدرها  �سعةً  
منذ زمن الجاهلية، فقد ذكره خدا�ُس بن زهير في 

ل�سان العرب بقوله:
ِــــم ــــهـــــ يـــــــاأخـــــــذون �لأر�ــــــــــــــسَ فــــــي �إخــــوِت

�لغنم  فـــــي  و�ـــــســـــاة ً  ــــْمــــن  �لــــ�ــــسَّ َفـــــــــــَرَق 

والمتحرك(  )لل�ساكن  الدية.والفرق  والأر���س: 
في  زي��د  اأب��و  ذك��ر  كما  اإن��اء،  اأو  ق��دح  هو  بالأ�سا�س 

ل�سان العرب اأي�سًا:
ـــــــيـــــــد�ن �لـــــــَع هـــــــــــــــــــــــا  �أدرَّ �إذ�  وهــــــــــــي 

ــــــْجــــــان �ــــــسَ بـــــمـــــ�ـــــســـــرفٍ   ــــــطــــــعــــــت  و�ــــــسَ
ـُــْرقـــان ــــِف فــــي �لـــفــــ ـَـــْرفــــُد بـــعـــد �لــــ�ــــسَّ تـــــ

وقوله بم�سرف �سجان اأي بعنق طويل. والفرقان: 
القدحين  اأن ي�سف بين  اأراد  اأي  قدحان مفترقان، 
فيمالأهما)59(. وقد ورد الفرق في الأحاديث كثيرًا، 
»ما  بقوله:  العرب  ل�سان  في  منظور  ابن  منها  ذكر 
اأ�سكر منه الف�َْرُق فالح�ُ�ْسوة ُ منه حرام«، وفي حديث 
الأرِز  ف�َْرِق  ك�ساحب  يكون  اأن  ا�ستطاع  »من  اآخ��ر: 
اأفرِق  ع�سرِة  كل  »في  الحديث:  ومنه  مثله«.  فليكن 
ع�سل فَرٌق«. وفي حديث طهفة: »وبارك اهلل لهم في 
مذقها وف�ِْرقها، وبع�سهم يقوله بفتح الفاء«. وقالت 
)النبي  معه  اأغ�سل  كنت  الموؤمنين(:  )اأم  عائ�سة 
)(( من اإناء يقال له الفرق)60(.والفرق هو مكيال 
 )( لأهل اليمن اأي�سًا، فقد ذكر في عهد الر�سول
لقي�س بن مالك بن �سعد بن لأي الأرحي الهمداني، 
خيوان،  من  فرق  ثالثمائة  »واأطعمه  فيه:  جاء  اإذا 
مائتا زبيب وذرة �سطران ومن عمران الجوف مائة 
 )( النبي  عن  عجوة  بن  كعب  وع��ن  ب���ُ��ّر«.  ف��رق 
من  فرقًا  م�ساكين:  �ستة  يطعم  اأن  اأم��ره  اأنه  ق��ال:« 
ن�سف  م�سكين  فلكل  اآ�سع،  ثالثة  فالفرق  الطعام«. 

الإناء  ه��ذا  �سمّي  لماذا  ال�سوؤال  ويبقى  ���س��اع)62(. 
الفرق  معنى  اإل��ى  الرجوع  من  لب��د  لهذا  بالفرق، 
من  الكثير  يت�سمن  فهو  اللغة،  معاجم  في  ورد  كما 
المعاني.ولبد من اأن هيئة هذا الإناء و�سنعه، الذي 
يكون غالبًا من الفخار، ي�سبه �سيئًا ما، هذا ال�سيء 
الذي  الإن�سان  �سعر  انفراق  طريق  هو  نعتقد  كما 
بين  ما  ومتباعدًا  مت�سعًا  واأخرى  تارة،  �سيقًا  يكون 
هو  العرب،  ل�سان  في  جاء  كما  فالفرق،  الثنيتين. 
مو�سع المف�ِْرق من الراأ�س )اأي مو�سع انف�سال �سعر 
الراأ�س، وهو الطريق في الراأ�س(، وفرق الراأ�س: ما 

بين الجبين اإلى الدائرة. قال اأبو ذوؤيب:
َتْخلـُِجُه �لــــر�أ�ــــِس  ـَــْرق  فــــ مــثــل  وَمـــْتـــلَـــٍف 

ـُـــهــــا فــــيــــح ُ ـَــــــٌب �أمــــيــــالـــــ َمــــــــطــــــــاِرٌب َزقــــــــ

�سبهه بفرق الراأ�س في �سيقه )63(. وفي خال�سة 
المدينة،  الفرق كان مكياًل لأهل  فاإن  الفقرة،  هذه 
�سائعًا في �سدر الإ�سالم كثيرًا، ولكنه لم يكن كذلك 

في البلدان الأخرى.

الق�شـــط
الق�ِ�ْس�ط، مكيال لقيا�س الكميات ال�سغيرة، وجمعه 
اأق�ساط، كان معروفًا في �سدر الإ�سالم وفي العراق. 
جاء ذكره في الأحاديث والروايات. وهو اإناء اأو الكوز 
عند اأهل الأم�سار)64(. ويقا�س بالق�سط، عادًة، المواد 

ال�سائلة كالزيت والع�سل والخل.

قيا�شــاتــه
الق�س��ط، ن�سف �ساع، والفرق �ستة اأق�ساط)65(. 
بهذا  الق�سط  ف��اإن  اأم���داد،  اأرب��ع��ة  ال�ساع  اأن  وبما 
حجمان،  ال��ع��راق،  في  والق�سط  م�ُدين.  الح�ساب 
من  اأرط���ال  ثالثة  وزن���ًا  وي��ع��ادل  ال�سغير  الق�سط 
ال�سغير  �سعف  ك��ان  الكبير  والق�سط  ال�سوائل، 
ثم  الق�سط  هناك  اأن  المعنى  وب��ه��ذا  ت��م��ام��ًا)66(. 
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ورد  كما  الق�سط،  ربع  اأي�سًا،  هناك  ولكن  ن�سفه، 
�ساحب  وهو  الحباب،  بن  اهلل  عبيد  اأم��ر  في  ذلك 
يدي  على  ق�سط  رب��ع  ب�سنع  وذل��ك  م�سر،  خ��راج 

جنادة بن مي�سرة �سنة اإحدى ع�سرة ومئة)67(.

ا�شتعماالت الق�شط

ذكرت الم�سادر اأن للق�سط ا�ستعمالين رئي�سين، 
للو�سوء ولتوزيع الأرزاق وتح�سيل الجزية، في الع�سور 
الإ�سالمية.فالق�سط، للو�سوء، جاء في حديث ذكره 
الن�ساء  اأن  بقوله:  الن�ساء  اإخال�س  عن  منظور  ابن 
وال�سراج.  الق�سط  �ساحبة  اإل  ال�سفهاء،  اأ�سفه  من 
واأراد ههنا الإناء الذي تو�سئه فيه، كاأنه اأراد اإل التي 
و�سراجه)68(.  و�سوئه  في  باأموره  وتقوم  بعلها  تخدم 
اأما ال�ستعمال الآخر، فقد روى القا�سم بن �سالم اأن 
اأربعة  اأهل الذهب  الخليفة عمر �سرب الجزية على 
دنانير واأرزاق الم�سلمين من الحنطة ُمدين، وثالثة 
اأق�ساط لكل اإن�سان كل �سهر)69(. وفي توزيع الأرزاق، 
اأنه  علي  الإم��ام  اإل��ى  حديثًا  اأي�سًا  منظور  ابن  ذكر 
اأجرى للنا�س الُمدين والق�سطين، الق�سطان ن�سيبان 

من زيت كان يرزقهما النا�س)70(.

معاٍن متعددة للق�شط

عند البحث عن الق�سط، كونه اإناءً  للكيل، فاإننا 
�سنواجه بمعانٍ  اأخرى للق�سط با�ستقاقاته المختلفة، 
ومن  الق�سطا�س.  وه��ي  ب��ه  المقترنة  الكلمة  وع��ن 
هي:العدل،  منظور،  ابن  ذكرها  كما  المعاني  هذه 
والجور، والح�سة والن�سيب والميزان، وعود يتبخر 
به وغيرها)71(. لكن المعاني الحالية المتداولة تتركز 
العدل،  بمعنى  الق�ِ�سط  ه��ي:  محددة  موا�سع  في 
والن�سيب.  الح�سة  والق�ِ�سط:  الظالم،  والقا�سط: 
وق�َ�ّسط ال�سيء: فرقه وجعله اأجزاء،ولهذا يقال ق�ّسط 

المبلغ: جعله اأجزاء معلومة توؤدى في اأوقات معينة. 
ط على عياله: قتر. ومن المعاني الأخرى ق�سَّ

اأ�شول الق�شط

معظم  ت�سير،  كمكيال،  الق�ِ�سط،  اأ�سول  وع��ن 
علي  يقول  فمثاًل،  عربية،  غير  كلمة  اأنها  الم�سادر 
حرفها  )خ��ارج��ي��ة(  برانية  ه��و  والق�سط  م��ب��ارك: 
العربية،  اللغة  غرائب  كتاب  في  وجاء  العرب)72(. 
اليونانية  اأن الق�سط هو من الكلمات المقتب�سة عن 
الالتينية  ف��ي  وه���و  ال����ك����وز)73(.  بمعنى   Xestis

.)74( Sextorius

الق�شط في القران الكريم وال�شعر العربي

وردت لفظة الق�ِ�سط في القران الكريم، كثيرًا، 
هما  مت�سادين  بمعنيين  مح�سورة  كانت  لكنها 
اهلل  يقول  العدل،  بمعنى  والجور.فالق�سط  العدل 
تعالى: »يا اأيها الذين امنوا كونوا قوامين بالق�ِ�سط« 
عن  ح��اد  اأو  ج��ار  بمعنى  والق�ِ�سط  الن�ساء/135. 
الحق، ورد بقوله اهلل تعالى: »واأما القا�سطون فكانوا 

لجهنم حطبًا« الجن /15.

الَمّكـُوك

ُّوك، مكيال معروف لأهل العراق )قديمًا(،  الَمك�
اأي�سًا  معروف  وهو  ومكاكي)75(.  مكاكيك  والجمع 
الإ�سالم وبعده، كما ورد في  في مكة والمدينة قبل 
ال�سعر الجاهلي، والأحاديث النبوية ال�سريفة. ف�ساًل 
عن انت�ساره في الإ�سالم وبالد فار�س. والمكوك هو 
بقوله:  ابن منظور هيئته  اإناء، و�سف  الأ�سا�س،  في 
اأعاله �سيق وو�سطه وا�سع )76(. ويبدو اأن له طرفين 
تف�سير  في  بن جبير  �سعيد  ذلك  ذكر  كما  يلتقيان، 
الذي  الفار�سي  المكوك  هو  ق��ال:  الملك«  »�سواع 

يلتقي طرفاه)77(.
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وظائف متعددة للمكوك

المكوك، كونه، اإناء، فقد بينت الم�سادر، اأن له 
وظائف عملية ثالث، هي لل�سرب، وللغ�سل والو�سوء، 
والجافة.فالمكوك  ال�سائلة  المواد  لقيا�س  ومكياًل 
طا�س  المكوك،  بقوله:  منظور  اب��ن  بينه  لل�سرب، 
في  عبا�س  اب��ن  حديث  وف��ي  ف��ي��ه...  اأو  ب��ه  ي�سرب 
المكوك،  كهيئة  ق��ال:  الملك،  �سواع  قوله:  تف�سير 
وكان للعبا�س مثله في الجاهلية ي�سرب به)78( وغالبًا 
اأو  اأو نحا�س،  الف�سة  الكاأ�س م�سنوعًا من  يكون  ما 
نحوهما.وقد ورد المكوك في �سعر الأع�سى الكبير، 

كونه كاأ�سًا ُي�سرب به، بقوله:
ـ �لِف�سّ مـــن  ـــحـــاَف  و�لـــ�ـــسِّ و�لــمــكــاكــيــك 

جـــــاِل ـــــامـــــر�ِت تـــحـــت �لـــــرِّ �ـــســـة و�لـــــ�ـــــسّ

الق�سعة.  حاف: جمع، مفرده �سحفة وهي  ال�سّ
ال�سافرات: جمع، مفرده �سافرة، وهي الناقة ت�سم 
فاها ل ت�سمع لها رغاء. وفي رواية: ال�سافرات وهي 
م�ستحبة  ال�سفة  وهذه  ال�سير،  اأهزلها  التي  النوق 
في النوق. ومرة اأخرى يذكر الأع�سى، المكوك، اإناًء 

لل�سرب بقوله:
ــــــــُه ــــــــاَدَم �ــــــــس ُــــــهــــــا  ّــــــوكـــــــ َمــــــكـــــــ و�إذ� 

ـــــَبـــــْح َـــــ�ـــــسَ ــــهــــا فــــــ َـــــــرَّ فــــي جـــــانـــــبـــــاهـــــا كــــــــ

واحتكت  الكوؤو�س  منها  اغترفت  اإذا  والمعنى: 
بجوانبها كّرت فيها �سابحه )79(. اأما الوظيفة الثانية 
للمكوك، فهي للغ�سل والو�سوء، التي �ساعت عند مجيء 
الإ�سالم فقد ذكر ابن منظور حديثًا لأن�س بن مالك 
وهو: اأن ر�سول اهلل )( كان يتو�ساأ بمكوك ويغت�سل 
مكاكي)80(.  بخم�سة  رواي��ة،  وفي  مكاكيك،  بخم�سة 
والوظيفة الثالثة، للمكوك فهي للكيل والقيا�س. وقد 
زادت اأهميته في �سدر الإ�سالم، اإذ كانت ت�ُقا�س به 
زكاة الأر�سين وزكاة الفطر وكفارة اليمين، كما ذكر 

فهي  الأر�سين،  زك��اة  في  فيقول:  �سالم،  اب��ن  ذل��ك 
اأو  اإذا كانت ع�سرين ومائة مكوكًا من حنطة  واجبه 
ف�ساحبها  الفطر  زكاة  واأما  زبيب.  اأو  تمر  اأو  �سعير 
له الخيار، اإن �ساء جعلها برًا،واإن �ساء جعلها تمرًا اأو 
�سعيرًا اأو زبيبًا. فاإن اختار التمر اأو ال�سعير اأو الزبيب 
واأما  ون�سف.  نف�سين  المكوك، يجزي عن  فاإن هذا 
كافيه  برًا  المكوك  بهذا  الواحد  فاإن  اليمين  كفارة 
في الكفارة بين ع�سرة م�ساكين، لأنه، كما يعتقد ابن 

�سالم، ع�سرة اأمداد، فيكون لكل م�سكين مد)81(.

قيا�شات المكوك 
مع اأن تقدير المكوك، يختلف، باختالف البلدان، 
اإل اأن هذا الختالف، يتفاوت تفاوتًا كبيرًا، ول ي�سبه 
منظور  ابن  يقول  الأخرى.لهذا  المكاييل  اختالف 
عن ذلك: ويختلف مقداره )اأي المكوك( باختالف 
ا�سطالح النا�س عليه في البالد. فهو �ساع ون�سف 
وهو ثالث كيلجات، والقفيز ثمانية مكاكيك)82( )اأي 
اأو  اأواقي  ثمان  اإلى  ن�سف رطل  وهو  القفيز(.  ثمن 
ذكر  وقد  م��دًا)83(.  وع�سرون  اأربع  اأو  الويبة،  ن�سف 
العراق  في  للمكوك  مختلفة  تقديرات  فالترهنت�س 
وحدة  المكوك،  اأن  وبما  فار�س)84(.  وبالد  وال�سام 
مجازيًا  ا�ستخدم  فقد  للقفيز،  قيا�سًا  �سغيرة  كيل 
وهو  الرومي  ابن  كقول  العربي  ال�سعر  في  للمقارنة 

ي�سف امراأة �سخمة:
ُـــــــــــــفـــــــــــــز�ن ـــــــــــــــالن بـــــــــــــقــــــــــــــ ـــــــــــــــكـــــــــــــــي ي

مـــــــــكـــــــــاكـــــــــيـــــــــك ل  �ــــــــــــــســــــــــــــخــــــــــــــام 

اكتيلت  ك��اأن��ه��ا  ك��ب��ي��ران  ردف���ان  لها  وال��م��ع��ن��ى: 
بالقفزان الكبيرة)85( ولي�س بالمكاكيك ال�سغيرة.

الجذور اال�شتقاقية للمكوك

الجذور  عن  �سيئًا  الم�سادر،  معظم  تذكر  لم 
اأنه  تبين  لم  كما  اأ�سوله،  وعن  للمكوك  ال�ستقاقية 
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اأدوات 
الكيل عند 

العرب: 
ا�شتقاقاتها، 

قيا�شاتها،
ا�شتعماالتها

. مكَّ الفعل  تحت  ت�سعه  واإنما  عربية،  غير  كلمة 
، ومككت ال�سيء، كما يقول ابن منظور، بمعنى  ومكَّ
موا�سع.  عدة  في  المّك  عملية  ذكر  م�س�سته.وقد 
مك الف�سيل ما في �سرع اأمه: اأم�ّس جميع ما فيه 
ثدي  ا�ستق�سى  اإذا  ال�سبي  وكذلك  كله.  و�سربه 
اأمه بالم�س. ومّك العظم: اأم�س ما فيه من المخ. 
ومككت الم�ُخ اإذا ا�ستخرجت مخه فاأكلته)86(. لذلك، 
لأن  الم�س،  المكوك جاء من عملية  ا�سم  يكون  قد 
فحين  ذكرنا،  كما  �سيق،  اأعاله  طا�س  هو  المكوك 
ي�سرب منه، فاإن الإن�سان لبد اأن يقوم بهذه العملية 
الفار�سية،  المعربات  معجم  في  ورد  ال��ذي  ولكن 
فار�سية)87(. كلمة  المكوك،  اأن  فيرى  يخالف ذلك، 
والمكوك، كان، معروف اأنه فار�سي، كما يقول �سعيد 
ذكرنا  )وق��د  الملك«  »�سواع  تف�سير  في  جبير  بن 
يلتقي  ال��ذي  الفار�سي  المكوك  هو  �سابقًا(:  ذل��ك 

طرفاه)88(.

المعنى الحالي للمكوك 

للكيل  اإن��اء  ي�َع�ُد  لم  الحالي،  ال�سائع،  المعنى 
ُيلف  نحوه  اأو  المعدن  من  بكرة  هو  واإنما  ولل�سرب، 
عليها الخيط، وتثبت في بيت من المعدن اأو الخ�سب 
وت�ستعمل  منها.  الخيط  وا�ستمداد  دورانها،  في�سهل 
لمداخلة  الن�سيج،  ن��ول  وف��ي  ال��خ��ي��اط��ة،  اآل���ة  ف��ي 
الف�سيحة،  بالعربية  وهي  �سداه،  في  الن�سيج  لحمة 
في  ج��اء  ما  مع  يتفق  المعنى  وه��ذا  الو�سيعة)89(. 
تخ�س  اآلة  المكوك  اأن  الفار�سية،  المعربات  معجم 
الن�ّساج والخياط)80(. كما ي�ستعمل مفهوم المكوك، 
الآن، على نطاق وا�سع في معنيين.الأول ُيطلق على 
المركبات الف�سائية. والثاني، ُيطلق على الرحالت 

والتنقل بين اأماكن متعددة، تنقاًل دورانيًا.

الكـُّر

الك�ُّر، مكيال لأهل العراق، ويعد الكر وحدة كيل 
لقيا�س مواد جافة مثل الحبوب، وكذلك لح�ساب كمية 
المياه وتقديرها في الآبار.والكر من المكاييل القديمة 
اإذ  والبابليين،  ال�سومريين  اإلى  اأ�سوله  ترجع  ج��دًا، 
كان الكر )gur( الوحدة الرئي�سية لل�سعة ويتكون من 
 ،))ban( بان  ثالثين  )اأو   )Silaٍٍ( »�سيال«  ثالثمئة 
وهذه الوحدات هي التي كانت م�ستخدمة في العهد 
هذا  ا�ستعمل  كما  الثالث)91(.  اأور  الم�سمى  الالحق 
المكيال، اأقوام اأخرى، كالعبرانيون والآراميون، الذي 
قيا�سات  اأما   .)92()Kouro( »ك��ورو«  عندهم  ي�سمى 
العراق  اأهل  عند  وهو  حمار،  اأوق��ار  �ستة  فهي  الكر، 
�ستون قفيزًا. والكر اأي�سًا اثنا ع�سر و�سقًا، كل و�سق 
اأهل م�سر  اإردبًا بح�ساب  اأربعين  �ستون �ساعًا، وهو 
م�سر)93(. وكان ي�ساوي في العراق من حيث الأ�سا�س 
�ستين ك��ارة)94(. ومن ا�ستعمالت الكر، المهمة، هي 
تحديد طهارة الماء ونظافته. فقد ذكر ابن منظور، 
اإذا بلغ الماء ك�ُرًا لم  حديثًا لبن �سيرين يقول فيه: 
يحمل نج�سًا، وفي رواية: اإذا كان الماء قدر ك�ُرٍ  لم 

يحمل القذر)95(.

اأ�شناف متعددة من الكر

له  اأن  الكيل،  اأدوات  من  غيره  عن  الكّر  يتميز 
حجمه  باختالف  مختلفة،  باأ�سماء  عديدة،  اأ�سنافًا 
لآخر. بلد  ومن  التاريخية،  الحقبة  وح�سب  و�سعته، 

البوزجاني،  الوفاء  اأب��و  اأ�سار  المثال،  �سبيل  على 
بقوله:الأكرار  العراق  في  الم�ستعملة  الأك��رار  اإل��ى 
البالد،  من  يليها  وما  ال�سواد  بنواحي  الم�ستعملة 
النواحي.  �سائر  في  يرجع  واإليها  اأك���رار،  خم�سة 
والها�سمي  والفالج  والكامل  المعدل  واأ�سماوؤها: 
واإليه  المعدل،  هو  الأكرار  هذه  واأكثر  وال�سليماني. 
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اأعمال  �سائر  في  الغالت  تكال  وبه  باقيها،  ين�سب 
ال�سواد في وقتنا هذا، وعليه يقع الت�سعير في مدينة 
ال�سالم )بغداد(. وكل واحد من هذه الأكرار �ستون 
مثل  اأخ��رى،  اأك��رار  هناك  اأن  بقفزانه.كما  قفيزًا 
الهاروني والأهوازي والدينوري واليزيدي)96(. ولبد 
من الإ�سارة، اإلى هذه الأكرار جميعها غير مت�ساوية 
�ستين  يعادل  منها  كل  اأن  مع  وال���وزن،  ال�سعة  في 
الذي  هو  القفيز  تقدير  اأن  ب�سبب  وذل��ك  قفيزًا، 
المثال،  �سبيل  على  نجد  و�سعته.لذلك  وزنه  يختلف 
ثلث  والها�سمي  المعدل،  الكامل هو ن�سف  الكر  اأن 
المعدل)97(.  �سد�س  والأه��وازي  والهاروني  المعدل، 
اأي�سًا  ي�سمى  الكامل  الكر  اأن  بالذكر،  الجدير  ومن 

الكبير والوافي والعظيم.
الكّر في الت�شبيه والمبالغة 

الكّر من اأكبر المكاييل �سعةً  كما ذكرنا، لذلك 
فقد اعتمده ال�سعراء، مجازيًا للتعبير والمبالغة في 
ابن  يقول  الأ�سا�س  هذا  المعنوية.وعلى  المقادير 

الرومي:
ــــــاألــــــُت قــــــفــــــزيــــــن مــــــــن حـــنـــطـــة ـــــــ �ــــــســـــــ

فــــجــــْدَت بــــُكــــّرٍ  مــــن �لـــمـــنـــع و�فــــــــي)98(

وبالمعنى نف�سه جاء قول ابن الآبار:
بـــالـــغـــنـــى �لإمـــــــــــــــالق ِ  مـــــــن  ُيـــــديـــــــــــل 

�لـــكـــرِب)99( مــن  �لعظيم  بــالــكــّر  وُيـــفـــرُج 

االإردب

لأهل  �سخم  مكيال  اأرادب،  وجمعه  الإردب، 
والإردب  �ساعًا  وع�سرين  اأربعة  ي�سم  قيل:  م�سر، 
به �ست ويبات )الويبة وحدة كيل م�سرية(.والإردب 
في  وزن  وح��دة  )ال��م��ن  منًا  و�ستون  اأرب��ع��ة  ب��ال��وزن 
العراق(. والقنقل )وحدة كيل( ن�سف الإردب)100(. 
واإحدى  مئة  ي�ساوي  الحديثة  بالمقايي�س  والإردب 

وت�سعين لترًا، وتعادل وزنًا مئة وخم�سين كيلو غرامًا، 
وحجمًا ثمان وخم�سين �سنتمترًا مكعبًا)101(. والإردب 
اأ�سله من الآرامية )اإردبا( ويقال فيه )اأرطبا(، وهو 
 .)102(artavi وباليونانية )Artaba بالالتينية )اأرتبا
ويعتقد �ساحب غرائب اللغة العربية اأنه من الكلمات 
المقتب�سة من اليونانية)103(. ويبدو اأن العرب، كانوا 
ُروي  اإذ  لم�سر،  فتحهم  قبل  الإردب، حتى  يعرفون 
عن الر�سول محمد )( قوله كما ذكرناه �سابقًا: 
»منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت ال�سام ُمّدها 
ودينارها«)104(.  اإردبها  م�سر  ومنعتِ   ودينارها، 
وعند فتح م�سر، روى البالذري اأن عمرو بن العا�س 
و�سع الخراج على اأر�س م�سر فجعل على كل جريب 
اأرادب طعامًا.  وثالثة  دينارًا  م�ساحة(  وحدة  )هنا 
الدينارين  ار�س مع  األزم كل ذي  اأخرى  رواية  وفي 
ع�سل  وق�سطين  زيت  ق�سطين  حنطة،  اأرادب  ثالثة 
اأن الإردب،  وق�سطين خل رزقًا للم�سلمين)105(. كما 
كان معروفًا في زمن الدولة الأموية اأي�سًا. فقد ذكر 
حين  الإردب،  فيه  يذكر  لالأخطل  قوًل  منظور  ابن 

ي�سف قومًا من البخالء:
عندهم �لـــهـــنـــدي  كــالــعــنــبــر  و�لـــخـــبـــز 

ـــبـــعـــون �إردبـــــــــــــاً بــــديــــنــــار ِ و�لــــقــــمــــح �ـــس

ت�سر  فلم  و�سناعته،  الإردب  هيئة  ع��ن  اأم���ا 
�سّبه  منظور  اب��ن  اأن  غير  ذل���ك،  اإل���ى  الم�سادر 
الخزف  من  للبالوعة  بقوله:يقال  بالإردب  البالوعة 
الوا�سعة: اإردبة، �سبهت بالإردب المكيال)106(. ومن 
والجريب،  القفيز  هي  اأي�سًا  الأ�سا�سية،  المكاييل 
مختلفين،  للقيا�س  نظامين  في  ي�ستعمالن  ولكنهما 
فقرة  لهما  اأفردنا  لذلك  اأي�سًا،  والم�ساحة  للكيل 

خا�سة بهما.
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وحدات قيا�س مزدوجة
لقد ورث العرب، من ال�سعوب القديمة، بخا�سة 
الم�ساحة  لقيا�س  ت�ستعمل  كيل،  وحدات  البابليين، 
اأحيانًا. اأي�سًا. هذا الأمر قد يثير تداخاًل والتبا�سًا 
وقيا�س  لتقدير  الكيل  ا�ستعمال وحدات  �سبب  ويعود 
تاريخ  كتابه  في  تاتون  رنيه  يقول  كما  الم�ساحة، 
اأرادوا  اإذا  القديمة(  )ال�سعوب  اأنهم  العام:  العلوم 
ع��ادة،  ي�ستعملون  ك��ان��وا  الحقول  م�ساحة  قيا�س 
اإذ  �سعة،  مقايي�س  اإل  تكن  ل��م  زراع��ي��ة،  قيا�سات 
لوحدة  الالزمة  البذار  بكمية  تقدر  الأر���س  كانت 
المزدوجة،  المقايي�س  اأ�سهر  ومن  الم�ساحة)107(. 

هما القفيز والجريب.
القـَفيـز

القفيز، جمعه اأقف�ِزة وق�ُفزان)108(، من الوحدات 
مزدوجة القيا�س، للكيل والم�ساحة.وهو من المكاييل 
الأ�سياء  لكيل  ال��ع��رب،  ا�ستعملها  التي  القديمة، 
بتغير  حجمه  تغير  وق��د  الحبوب،  بخا�سة  الجافة 
الأزمنة، واختلفت مقاديره في البالد الإ�سالمية في 
الع�سور المختلفة. لذلك فقد األحقت بكلمة القفيز 
كنية  اأو  ل��ولة  اأ�سماء  اأو  مكانية  دلل��ة  ذات  اأ�سماء 
لأ�سر معينة اأو اأ�سماء ذات �سله في حجم المكيال.

وكما هي العادة، فقد دخل القفيز في الأمثال، وفي 
ال�سعر مجازيا ومبالغة في المقادير. ف�ساًل عن هذه 
الق�سايا فقد كانت هناك وجهات نظر متباينة عن 

اأ�سول القفيز وجذوره التاريخية.

اأ�شول القفيز وجذوره
القفيز، من الكلمات المعربة، التي لم يتم تحديد 
اأ�سولها وجذورها قطعيًا. فقد جاء في »المف�سل«، 
ذكره  وقد  البابلية  المكاييل  من  اأ�سله  القفيز  اأن 
اأن  اللغة«،  »غرائب  وفي  اك�سينيفون)109(.  الموؤرخ 

واأكد   ،)110(qfizo من  الأ�سل  اآرامية  كلمة  القفيز 
ذلك اأي�سًا ان�ستا�س الكرملي، بقوله اأنها من قفيزا، 
وتعني عند الآراميين الزبيل)111( )القفة(.ولكن ما 
ورد في معجم المعربات الفار�سية، ي�سير اأن القفيز 
كلمة فار�سية معرب »كفيز«)112( يوؤيد هذا الراأي، ما 
هو  القفيز  اأن  الإ�سالمية،  المعارف  دائرة  في  جاء 
هذين  اأن  غير  ال�سعة)113(.  لقيا�س  الفار�سي  ال�سم 
في  فالترهنت�س  ذك��ره  ما  مع  يتعار�سان  الراأيين 
كتابه المكاييل والأوزان الإ�سالمية، اإذ يقول: اأ�سبح 
لأن  وذلك  العرب،  بتاأثير  فار�س  في  مكياًل  القفيز 

الفار�سي يوؤثر الوزن على الكيل)114(.

القفيز عند العرب والم�شلمين

فنجده  ال��ع��رب،  عند  القفيز  ت��اري��خ  تتبعنا  ل��و 
معروفًا منذ ع�سور قبل الإ�سالم، اإذ �ساع ا�ستعماله 
في �سواد العراق بوجه خا�س. يت�سح ذلك مما جاء 
في �سعر العرب، كما ذكر ذلك زهير بن اأبي �سلمى 

في قوله ال�سهير:
لأهلها ُتـــــغـــــلُّ  ل  مـــــا  لـــكـــم  ـــْل  ـْــل ـُــغــــ ــــ ـــت َف

)115( ودرهـــم ِ  قفيز  مــن  بــالــعــر�ق  قـــرًى 

ا�ستمر  ال��ع��راق،  وفتح  الإ���س��الم،  مجيء  وبعد 
في  ال��م��اوردي  ذل��ك  ذك��ر  فقد  بالقفيز،  التعامل 
للقفيز  اآخ��ر  ا�سمًا  ذكر  كما  ال�سلطانية،  الأحكام 
قفيز  ف��ب��اأي  مقا�سمة  ك��ان  ف��اإن  الكيل  وم��ا  بقوله: 
ُمقدرًا  خ�ِراجًا  كان  واإن  الق�سمة،  فيه  تعدلت  كيل 
عثمان  و�سعه  ال��ذي  القفيز  اأن  القا�سم  حكى  فقد 
)الخليفة(  فاأم�ساه  ال�سواد  اأر�س  على  حنيف  ابن 
عمر )( كان مكياًل لهم ي�ُعرف بال�سابرقان.... 
فاإن ا�ستوؤنف و�سع الخ�َراج كياًل مقدرًا على ناحية 
اأهلها  ا�ستقر مع  المكاييل ما  مبتداأه روعي فيه من 
اأن  ويبدو  الناحية)116(.  بتلك  القفزان  م�سهور  من 
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وفي  الدقيق،  كيل  في  ا�ستعماًل  اأكثر  كان  القفيز، 
قفيز  مقدار  اأجرته  الطحان  ياأخذ  الأحيان  بع�س 
الطحان،  بقفيز  حينئذٍ   وي�سمى  الدقيق،  نف�س  من 
قفيز  منظور:  اب��ن  يقول  كما  ذل��ك،  عن  نهي  وق��د 
الطحان الذي ن�ُهي عنه،... هو اأن يقول اطحن بكذا 
اأن قفيز  وكذا وزيادة قفيز من نف�س الدقيق، وقيل 
حنطة  له  ليطحن  رج��اًل  ي�ستاأجر  اأن  هو  الطحان 
معلومة بقفيز من دقيقها)117(. وقد كان القفيز، من 
�سمن، وحدات الكيل، التي ت�ستعمل في تقدير زكاة 
بقوله:  القا�سم بن �سالم، ذلك  اأورد  الأرا�سي فقد 
اأقفزننا هذه خم�سة  من  الأر�سين(  )زكاة  ومبلغها 
ع�سر قفيزًا �سواء، فهذه �سدقة الأر�سين)118(. وقد 
العراق،  فتح  عند  الخطاب  بن  عمر  الخليفة  و�سح 
على كل جريب )وحدة م�ساحة( من ال�سواد عامرًا 

كان اأو غامرًا يبلغه الماء درهمًا وقفيزًا)119(. 
قيا�شات القفيز

للكيل  فهو  ذكرنا.  كما  وللم�ساحة  للكيل  القفيز 
يختلف مقداره في البلدان وفي الع�سور المختلفة. 
لكن ال�سائع هو ثمانية مكاكيك عند اأهل العراق)120(، 
القفيز،  خ�سع  ون�سف.وقد  ل�ساع  ي�سع  والمكوك 
لتغيرات في حجمه، اأمر بها، الخلفاء اأو ولة الأمر، 
كما حدث في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، كما 
بن  لمعاوية  الأم��ر  اجتمع  »فلما  المقريزي:  يذكر 
والب�سرة،  الكوفة  اأبيه  بن  لزياد  �سفيان،وجمع  اأبي 
اأمير  ال�سالح  العبد  اإن  الموؤمنين  اأمير  يا  له:  قال 
وكب�ّر  الدرهم  �سغ�ّر  الخطاب  بن  عمر  الموؤمنين 
القفيز و�سار يوؤخذ عليه �سريبة اأرزاق الجند وترزق 
عليه الذرية«)121(. كما جرى هذا الفعل زمن الماأمون 
م،   822 عام  بغداد  الماأمون  دخل  فعندما  اأي�سًا، 
المعي�سة،  غالء  من  البغداديين  �سكاوي  على  وكرد 
الربع،  القمح )القفيز( بمقدار  بتو�سيع مكيال  اأمر 

الباعة  اأن  �سيء، ذاك  في  ي�ساعد  لم  اأن ذلك  على 
عندما  الكمية  مفارقة  ال�سعر  اإل��ى  ي�سيفون  كانوا 
عادة،  وين�سب،  الجديد)122(.  المكيال  ي�ستخدمون 
اأ�سهرها،  القفيز لأ�سماء �سخ�سيات تاريخية، ومن 
في هذا الم�سمار، الحجاج بن يو�سف الثقفي. واأقدم 
رواية موؤكدة عن هذا المكيال تتعلق بقفيز الحجاج، 
النبي)123(.  �ساع  ي�ساوي  القفيز  كان  وبمقت�ساها 
اأن  ال�سلطانية،  الأح��ك��ام  في  ال��م��اوردي  ذك��ر  وق��د 
اإلى  )ن�سبة  الحجاجي  المختوم  هو  القفيز،  ه��ذا 
ال��ح��ج��اج(. وق��ي��ل وزن���ه ث��الث��ون رط�����اًل)124(. وفي 
فكان  جديدة،  مكاييل  ا�ستحدثت  العبا�سي  الع�سر 
القفيز الها�سمي ي�ساوي اثنا وثالثين رطاًل)125(. اإن 
ولكن  معينة  ل�سخ�سيات  كانت  هذه،  القفيز،  ن�سبة 
فهناك  القفيز،  بحجم  تت�سل  اأخ��رى  ن�سبة  هناك 
الهجري  الرابع  القرن  ففي  و�سغيرًا.  كبيرًا  قفيزًا 
/ العا�سر الميالدي كان في العراق قفيزان. القفيز 
الكبير وي�ستعمل بالتحديد في بغداد والكوفة ويت�سع 
لثمانية مكاكيك،... اأي حوالي خم�سة واأربعين كيلو 
لترًا. ب�ستين  المعدل  في  القمح،يقدر  من  غرامًا 
في  به  يتعاملون  كانوا  ال��ذي  ال�سغير،  القفيز  اأم��ا 
الب�سرة و وا�سط فكان يبلغ اأربعة مكاكيك،... �سعته 
لكونه  بالإ�سافة  والقفيز،  الكبير)126(  �سعة  ن�سف 
وحدة كيل، فهو اأي�سًا وحدة لقيا�س م�ساحة الأر�س. 
كانوا  المزارعين  اأن  هو  الزدواج��ي��ة،  هذه  و�سبب 
الأر�س، بقدر قفيز واحد من كيل  يقي�سون م�ساحة 
على  يطلقون  لهذا  الأر���س،  في  تنثر  التي  الحبوب 
الأر�س  من  والقفيز  قفيز  الالزمة  الأر�س  م�ساحة 
وي�ساوي ع�سر  ذراعًا)127(.  واأربعين  واأربع  مائة  قدر 
م�ساحة(.والغريب  وح��دة  هنا  )الجريب  الجريب 
ت�سير  عندما  العربية،  الم�سادر  معظم  اأن  هو  هنا 
بوحدة طول  اأي  بالذراع،  تقدره  القفيز،  قيا�س  اإلى 
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الأمر  وه��ذا  م�ساحة،  وح��دة  القفيز  اأن  مع  فقط، 
تقا�س  الم�ساحة  لأن  الح�ساب،  علم  في  دقيق  غير 
اأي�سًا.  َعر�س  اإلى  يحتاج  اأي  المربعة،  بالوحدات 
ربما يعود ال�سبب اأن العرب في البداية كانوا يعرفون 
فقط. بالطول  ويقي�سون  �سمنيًا،  الأر����س  َعر�س 
وعّبروا  لذلك،  انتبهوا  الم�سلمين  العرب  اأن  غير 
ب�سياغة  ولكن  المربعة  بالوحدات  الم�ساحة  عن 
ذراعًا  و�ستون  بثلثمائة  القفيز  ق��ّدروا  لهذا  اأخ��رى، 

مك�سرة)128(. )اأي مربعة(.

القفيز في االأمثال وال�شعر

حال  هو  كما  الأمثال،  في  كثيرًا  القفيز  َيرد  لم 
ال�ساع، واإنما اقت�سر على مثل واحد كما تذكر كتب 
هو:  والمثل  الحالي.  وقتنا  في  اندثر  وقد  التراث، 
على  يحكم  ل  اأي  بالقفزان«)129(.  الرجال  ت�ُكال  »ل 
بوزنهم.وقد  يقدرون  الج�سم، ول  الرجال ب�سخامة 

ورد هذا المثل في قول بن الحجاج: 
ك�سحي َّـــــــة  دقــــــــ عـــــلـــــي َّ  تـــــخـــــافـــــا  ل 

بــــــالــــــقــــــفــــــز�ن ِ �لــــــــرجــــــــال  ـــــــكـــــــاُل  ت ل 

الك�سح: ما بين الخا�سرة وال�سرة وو�سط الظهر 
من الج�سم.والقفزان: جمع قفيز وهو المكيال)130(. 
عملية  لق�سايا  ال�سعر،  في  القفيز،  ا�ستخدم  وقد 
واأخرى مجازية وا�ستعارات ت�سبيهيه. فمن الق�سايا 
ينتقد  وهو  القفيز،  همدان،  اأع�سى  ذكر  العملية، 

اأحد قواد الجي�س على بخله مع الجنود بقوله:
ـَــبـــيـــعـــهـــم فـــيـــهـــا �لـــقـــفـــيـــز بــــدرهــــم ــــ وت

ينتجى)131( بالمالمة ِ  جي�سك  فيـَظلُّ 

كذلك ذكر القفيز، �سبط ابن التعاويذي:
قفيِزها �ــســعــُر  �لــلــيــل ِ   َ مــثــل  ــــود�َء  �ــــس

)132( قــــيــــر�ط ِ �إلــــــى  طـــ�ـــســـوجٍ   بـــيـــن  مــــا 

الط�سج والقيراط وحدتي نقد، والقيراط �سعف 

القيراط فثلثي  اأما  الط�سج. والط�سج ثلث الدرهم، 
ثلث  بين  جرابته  �سعر  يقدر  اأنه  الدرهم.والمعنى: 
القفيز،غالبًا،في  ويدخل  الدرهم  ثلثي  اإلى  الدرهم 
في  الإعرابي  ابن  كقول  الكثرة  في  المبالغة  �سيغ 

ل�سان العرب:
�إنــــــــــــّـــــــــا َوجــــــــــدنــــــــــا نـــــــاقـــــــة �لــــــعــــــجــــــوِز

ـــــاقـــــات عـــــلـــــى �لــــتــــرمــــيــــز ـــــي ـــــن خـــــيـــــر �ل
حين ت�ُكاُل النيُب في القفيِز)133(

عندئذٍ   اللبن،  كثيرة  الم�سنة،  الناقة  والنيب: 
لأن  الكبيرة،  الكمية  بالقفيز،  وي�ُقدر  لبنها  ي�ُكال 

القفيز ي�سع كثيرًا.والبحتري يقول:
وِكْلتـُم �لـــمـــلـــوك ِ  مــــِلــــَك  ـــُم  ـــمـــُت ـــسَ ـــ� �أْح

تـــلـــك �لـــخـــز�يـــــــــــة بـــالـــقـــفـــيـــز �لــــو�فــــي

الكيل.  من  وك�ِلتم:  اأغ�سبتم)134(.  اأح�سمتم: 
التهامات  ل��ه  وجهتم  حين  الملك  اأغ�سبتم  اأي 
والف�سائح الكبيرة، وقد مثلها بالقفيز التام الكبير.

وذكر جحظة البرمكي، القفيز، بقوله:
ــــــروِر بــــــــوزٍن ـُـــــلُّ �ــــــســــــيٍء مــــــن �لــــــ�ــــــسُّ كـــــــ

ـُــــكـــــاُل بــــــالــــــقــــــفــــــز�ِن)135( و�لـــــبـــــاليـــــا تــــــ

وقد ذكر القالي، هذا البيت ب�سياغة اأخرى:
فيه ُتـــــــــــــوَزُن  ـــــرور ِ  ـــــسُّ ـــــ� �ل ـــــاُت  عـــــار�ـــــس

)136( بــــالــــقــــفــــز�ن ِ تـــــــُــــكـــــاُل  و�لـــــبـــــاليـــــا 

في  المبالغة  تعبيرًاعن  القفيز،اأي�سًا  وج���اء 
الكثرة، في قول الفرزدق وهو ي�سف امراأة: 

َعْينـها  َ تــــاأخــــذ   َ �ـــســـجـــر�ء  جــــــُـــنــــاِدفــــٍة 
�لُكحِل من  �لقفيِز  ن�سف َ  �كتحلْت  �إذ� 

�سجراء:  ال��غ��ل��ي��ظ��ة،  ال��ق�����س��ي��رة  ال��ج��ن��ادف��ة: 
حمراء)137(. اأي مبالغة في كمية الكحل.
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الجريب
الوظيفة،  ثنائية  قديمة،  قيا�س  وحدة  الجريب، 
الأ�سل وعاء،  والجريب في  والم�ساحة.  للكيل  اأي�سًا 
ثم  وم��ن  خا�سة،  الغالل  لكيل  مكيال  على  ي�ُطلق 
بذرها  تتطلب  التي  الأر����س  لمقدار  مقيا�سًا  ك��ان 
باختالف  م�ساحتها  وتختلف  الحنطة،  من  جريبًا 
كيل،  كوحدة  الجريب،  اإذن  وال��زم��ان)138(.  المكان 
الح�سن  اأبو  هيئته،  �سبه  قفة.  اأو  اآنية  بالأ�سا�س  هو 
الإن�سان،  راأ���س  على  كالقلن�سوة  الحراني،  اللحام 

عند قوله في بع�س الحكام:
ـــلـــيـــب قـــــلـــــنـــــ�ـــــســـــوة عــــــلــــــى ر�أ�ـــــــــــــــــس �ـــس

)139( جــــريــــب  فــــي  جــــريــــب  مـــ�ـــســـاحـــتـــه 

العربية،  الكلمات  م��ن  ه��ي  ال��ج��ري��ب،  ولفظة 
وجمعها اأجربة وجربان، كما يذكر ابن منظور)140(، 
اللغة  غ��رائ��ب  كتاب  م��وؤل��ف  �سنفه  الجريب  ولكن 
عن  المقتب�سة  ال��ك��ل��م��ات  ���س��م��ن  م���ن  ال��ع��رب��ي��ة، 
�ساحب  اأن  غير   .)141()gribo( جريبو  الآرام��ي��ة، 
الكلمات  ي�سعها �سمن  الفار�سية،  المعربات  معجم 
يزرع  ما  قْدر  مكيال،  الجريب،  اأن  ويقول  الفار�سية 
ت�ُعادل ع�سر  الفار�سية م�ساحة  فيه من الأر�س. في 
)الكاف  »ك���ً��ري��ب«)142(  اأ�سلها  م��رب��ع.  متر  اآلف 
الكميات  ق��ي��ا���س  وح���دة  ال��م��ع��ج��م��ة(.وال��ج��ري��ب، 
الكبيرة، لذا فهو من م�ساعفات »القفيز«، الذي هو 
الأ�سا�س فتقدير  اأي�سًا. وعلى هذا  للكيل والم�ساحة 
الجريب، يتم عادة، بالقفيز، ولكن تقدير الجريب 
كما  الم�ساحة،  في  عنه  الكيل،  في  يختلف  بالقفيز 
يذكر ذلك ابن منظور بقوله: والجريب من الأر�س 
مقدار معلوم الذراع والم�ساحة، وهو ع�سرة اأقفزة، 
من  جزء  فالع�سير  اأع�سراء،  ع�سرة  منها  قفيز  كل 
مائة جزء من الجريب. اأما الجريب كمكيال فقدره 
�ستة  الكيل،  في  الجريب،  اأقفزة)143(.ويعادل  اأربعة 

يعادل  فهو  الم�ساحة،  في  الجريب  اأما  ع�سر رطاًل. 
�ستة  والق�سبة  ق�سبات،  ع�سر  في  ق�سبات  ع�سر 
ذراع  و�ستمائة  األف  ثالثة  الجريب  فيكون  اأذرع، 
)ذراع مربعة( وكان الجريب اأكثر انت�سارًا في اإيران 
والعراق، وقد تكرر ذكره كثيرًا في عهد الخليفة عمر 
بن الخطاب، كوحدة م�ساحة، كما يقول المقريزي:« 
لما افتتح )الخليفة عمر بن الخطاب( العراق �سنة 
حنيف،  بن  عثمان  بعث  الهجرة  من  ع�سرة  �ستة 
ففر�س على اأر�س ال�ّسواد: على كل جريب من الكرم 
ثمانية  النخل  من  جريب  كل  وعلى  دراه��م،  ع�سرة 
دراهم، وعلى جريب الق�سب وال�سجر �ستة دراهم، 
وعلى جريب البر اأربعة دراهم، وعلى جريب ال�سعير 
على  الم�ساحة  طابع  غلب  فقد  لهذا  درهمين«)144(. 
عندما  ال��ت��راث،  في  يقال  ولهذا  الجريب،  مفهوم 
الأ�سخا�س:  لأح��د  الأر���س  من  قطعة  الوالي  يهدي 
اقطع الوالي فالنًا جريبًا من الأر�س)145(. كما ورد 
يقول  كما  المفهوم  بهذا  كثيرًا  ال�سعر  في  الجريب 
ابن الرومي وقد ذكر الجريب، مع وحدة قيا�س طول 

غير معروفة كثيرًا هي »الأ�سل« بقوله:
كـِتابٌة ـُــربـــى  قــــ َبــــْعــــد ِ  مــــن  وتــجــمــُعــنــا 

و�لأ�ــــســــِل بــالــجــريــب  عــلــمــي  قـــل َّ  و�إن 

اأي بيننا قربى الكتابة تجمعنا واإن لم اأُك بارعًا 
ق�سبات،  ع�سر  ه��و  والأ���س��ل،  ال��م��ق��ادي��ر)146(.  ف��ي 
والجريب:  ذراع����ًا.  �ستون  وق��ي��ل  ذراع،  م��ائ��ة  اأي 
ذراع.  اآلف  ع�سرة  اأي  مثله،  في  الأ�سل  م�سروب 
الأ�سل  اأن  باعتبار  و�ستمائة ذراع  اآلف  وقيل: ثالثة 
�ستون ذراعا)147(. اإن المكاييل التي ذكرناها، كانت 
تعتمد كليًا على قدرة الإن�سان وقوته، غير اأن هناك 
قدرة  على  بهما  الإن�سان  يعتمد  اآخرين،  مكيالين 
ظهورها،  على  تحمله  اأن  يمكن  ما  في  الحيوانات 
واعتبره وحدة قيا�س للكيل، والمكيالين هما الو�سق 
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اأدوات 
الكيل عند 

العرب: 
ا�شتقاقاتها، 

قيا�شاتها،
ا�شتعماالتها

والوقر اللذين �سنذكرهما في الفقرتين التاليتين.

الو�شق

اأو�سق  والجمع  معلومة،  مكيلة  والِو�سق  الَو�سق 
التي  المكاييل  م��ن  وه��و  واأو����س���اق،  وو����س���وق)148(، 
ي�ستعمل  ما  واأكثر  الجاهلية،  منذ  العرب  ا�ستعملها 
هو  بقوله:  ابن منظور  و�سفه  كما  البعير،  في حمل 
حمل بعير، وهو �ستون �ساعًا، وكل خم�سة اأو�سق هي 
خم�سة ع�سر قفيزًا. والأ�سل في الَو�سق الحمل، وكل 
�سيء و�سقته فقد حملته. وقيل الَو�سق الع�ِدل، وقيل 
النخلة  َو�َسقت  ويقال  عامة.  الحمل  وقيل  العدلن، 
اإذا حملت، فاإذا كثر حملها فقد اأو�سقت، اأي حملت 
من  فهي  »الو�سق«،  كلمة  اأ�سل  عن  اأما  و�سقًا)149(. 
حمل  تعني  التي  الآرام��ي��ة  عن  المقتب�سة  الكلمات 

جمل was qo، كما جاء في غرائب اللغة)150(.

الو�شق في القراآن الكريم واالأحاديث النبوية

للكيل،  القران الكريم »الو�سق« وحدةً   لم يذكر 
وحم�ل البعير،  كيل  اإل���ى  اأ���س��ار  ولكنه   ���س��راح��ة، 
البعير، بق��وله تعالى: چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  چ، يو�سف/65، وذلك تعبيرًا عن حمل البعير 
قوله  في  نف�سه  المعنى  ورد  كما  بالكيل.  المح�سوب 

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   چ   تعالى: 
في  ورد  »الو�سق«  اأن  اإل  يو�سف/72.  چ،  ڦ  ڦ  
البعير،  حمل  بمعنى  لي�س  ولكن  الكريم،  ال��ق��ران 
تعالى: قوله  في  كما  والجمع،  ال�سم  بمعنى   واإنما 
كان  وق��د   .17/ الن�سقاق  چ  ۓ   ۓ   ے   چ  
تحديد  وه��ي  الإ���س��الم،  ف��ي  هامة  وظيفة  للو�سق 
ن�ساب زكاة الأرا�سي من زروع وثمار.فقد روي عن 
النبي )( اأنه قال: »لي�س فيما دون خم�سة اأو�سق 
هذا  �سالم  اب��ن  روى  وق��د  ���س��دق��ه«)151(.  التمر  من 
في  »لي�س  بقوله:  معينة،  مادة  ذكر  دون  الحديث، 

اأقل من خم�سة اأو�سق �سدقه«)152(. الوا�سح من هذا 
الحديث اأن زكاة الأرا�سي تجب في خم�سة اأو�سق.

الو�شق في ال�شعر العربي

الع�سر  م��ن��ذ  »ال��و���س��ق«  ال�����س��ع��راء،  ذك���ر  ل��ق��د 
الجاهلي، كونه وحدة كيل وحمل للبعير. وقد اقترن 
»الو�سق«، غالبًا مع البعير. هذا الحيوان الذي ذكر 
الناقة،  الجمل،  اأ�سماءً  مختلفة، منها:  ال�سعراء  له 
القلو�س، ال�سعيف، البختي. فاأبو ذوؤيب الهذلي من 

الع�سر الجاهلي يقول:
ـــــــــَل �لــــبــــخــــتــــي عـــــــام غـــــيـــــاِره ُــــمِّ مــــــا حـــــ

و�َسعيُرها هـــــا  ـــــرُّ َب �لـــــُو�ـــــســـــوُق  َعــــلــــْيــــِه 

خرا�سانية،طوال  اإبل  اإلى  ن�سبة  البعير  البختي: 
والميرة  اأهله،  ميرة  عام  اأي  غياره:  عام  الأعناق. 
ويقول  ال�����س��ف��ر)153(.  ف��ي  وتح�سيره  الطعام  جمع 

اأي�سًا، الأع�سى الكبير:
�لحرب فـــي  د�ُود  نــ�ــســِج  مـــــِــن  وُدُروُع 

ـــــــــوُق يـــحـــمـــلـــن فــــــــوق �لــــجــــمــــاِل َو�ـــــــــسُ

تحملها  داُود  النبي  ن�سج  من  دروعًا  التاأموا  اأي 
الع�سور  وفي  ظهورها)154(.  فوق  اأكدا�سًا  الجمال 
لن�ساب  مقيا�سًا  الو�سق  اأ�سبح  اأن  بعد  الإ�سالمية، 
اأبو  يبين  كما  الباب،  هذا  من  ال�سعر  دخل  الزكاة، 
العالء المعري، حينما يوازن بين الو�سق كونه وحدة 
قيا�سية  مجازية  وحدةً   الو�سق  وبين  حقيقية،  كيل 

لالآثام، بقوله:
�أو�سق خــمــ�ــســَة  ــِر  ــ�ــْس بــالــُع ـــرْت  َـــهَّ طــــ ومــــا 

ُو�ْسقا مـــاآثـــمـــهـــا  مــــن  �أقــــلــــــّـــت  نـــفـــو�ـــس 

الع�ُ�سر: �سريبة على الدخل مقدارها واحدة من 
ع�سرة، اأقلت: حملت. اأي اأن الع�سر من خم�سة اأو�سق 
النف�س)155(. وذكر  الآثام ترتكبها  ل يفي بو�سق من 
يقارن  وهو  الو�سق،  المخزومي،  خالد  بن  الحارث 
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البعير  وم�سي  الكبير  العجز  ذات  المراأة  م�سي  بين 
الذي يحمل على ظهره اأحماًل ثقيلة:

ُــــهــــا عــــجــــيـــــــــزتــــــُـــهــــا وتــــــــنــــــــوء تــــثــــقـــــِــــلـــــ
ـــِق)156( نــهــ�ــس �لــ�ــســعــيــف يـــنـــوء بـــالـــو�ـــس

وال�سعيف هنا البعير. وُين�سب هذا البيت، اأي�سًا، 
بروادفها، عو�سًا عن  ولكن  بن حلزة،  الحارث  اإلى 

عجيزتها.

الـوقــر

العرب  ا�ستعمله  م�سطلح  اأوق��ار،  جمعه  الوقر، 
للدللة على حمل البغل والحمار،عند القيام بتقدير 
والمعنى  اآخ��ر.  اإل��ى  مكان  من  ونقلها  كبيرة  م��واد 
وال�سكون.  والثبات  والح�ِمل  الث�ِقل  هو  للوقر  العام 
وقد ا�ستقت من الوقر األفاظ اأخرى، معانيها تنطلق 
من المعنى العام للوقر. ومن هذه الألفاظ، ال�سائعة 
وكذلك  والرزانة،  الحلم  بمعنى  الوقار،  هي:  الآن 

الم�َُوق��ّر، بمعنى المحترم الرزين.

بـيـن الـَوقــر والـِوقـر 

ال�َوقر  بين  العرب،  ل�سان  في  منظور  ابن  ف�ّرق 
ثقل  الَوقر:  بقوله:  بالك�سر(،  وال�ِوقر)  )بالفتح(، 
والث�ِّق�َل  ال�سمع كله،  اأن يذهب  في الأذن، وقيل: هو 
اأخفُّ من ذلك. والَوقرة هي المرة من الَوقر: ث�ِق�َُل 
اأو  ظهر  على  يحمل  الث�ِّق�ُْل  فهو  الِوقر  ال�سمع.اأما 
الِوَقُر  وقيل:  ِوق���َره،  يحمل  ج��اء  يقال:  راأ���س.  على 
الحمل الثقيل، وعّم بع�سهم به الثقيل والخفيف وما 
بينهما.ورجل م�ُوق�َّر: ذو ِوقر، وامراأة م�ُوق�ََرة: ذات 
اأي  النخلة  واأْوق�ََرت  ثقياًل.  حماًل  حملت  اإذا  ِوْق��ِر، 

ك�َث��َُر ح�َْمل�ُها)157(.

الوقر في القراآن الكريم واالأحاديث

وردت لفظة »الوقر« في القراآن الكريم، بفتح الواو 

وك�سرها. غير اأن الَوقر )بفتح الواو( جاء اأكثر من الِوقر 
)بك�سر الواو(.لهذا فاإن الَوقر، كونه ثقاًل في الأذن، 
بمعنى �سعفًا اأو �سممًا، وعندها ل ي�ستطيع الإن�سان اأن 
ي�سمع، قد ورد كثيرًا في القراآن الكريم، ولكن مجازيًا، 
لأن اآذان الكفار لم تكن عاطلة، ولكنهم ل يريدوا اأن 
ي�سمعوا اآيات القراآن الكريم، لذلك و�سف اهلل اآذانهم 
 و�سفًا ت�سبيهيًا، اأن فيها ثقاًل اأو �سممًا، كقوله تعالى:

چ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  کک  چ، لقمان/7. والِوقر )بك�سر الواو( ورد 
في القران الكريم،اأي�سًا بمعنى الثقل والحمل، كقوله 
الذاريات/2. فلحامالت  چ  ې  ى  چ  تعالى: 
ثقيل  وه��و  توقره،  التي  الماء،  تحمل  ال�سحب،  هي 
اأو  البغل  حمل  بمعنى  الوقر  اأن  ُيذكر،  بالطبع.ومما 
الحمار، لم َيرد في القراآن الكريم.اأما في الأحاديث، 
فقد ورد الِوقر، بمعنى الحمل والثقل، كما ذكر ابن 
منظور حديثًا هو: لعله اأوق�ََر راحلته ذهبًا، اأي حملها 
عمر  للخليفة  حديثًا  منظور  ابن  ذكر  ِوقرًا.وكذلك 
من  بغلين  اأو  بغلٍ   ِوق�َْر  فيه:فالقوا  جاء  والمجو�س، 
الورق. والِوقر هنا الح�ِمل، يريد حمل بغل اأو حملين 
اأو خل�ّة )اأدوات اأو عيدان( من الف�سة كانوا ياأكلون بها 
الطعام، فاأعطوها ليمك�ّنوا من عادتهم في الزمزمة 
)كالمهم عند الأكل، وهو �سوت مبهم، من الأنف، ل 

يتحرك فيه ل�سان ول �سفة(.

قيا�شات الوقر وتقديره

الوقر  قيا�س  ع��ن  كثيرًا  الم�سادر،  تذكر  ل��م 
اأوقار  �ستة  كل  اأن  يبين  »المف�سل«  اأن  اإل  وتقديره، 
ًا واحدًا)158(. كما اأن حمل الح�سان  حمار تعادل كرَّ
بالفار�سية  ي�سمى  ك��ان  والحمار،  والبغل  والبقرة 
ويقْدر  الحمار.  حمل  الحرفي  معناه  »ال��خ��روار«، 
موحدًا  تقديره  يكن  لم  ال�سبب  لهذا  بالوزن،  عادة 
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في البلدان والأزمان. فقد كان، على �سبيل المثال، 
في زمن ع�سد الدولة )942- 482 م( ي�ساوي مئة 
وع�سرين َمن�ًّا )الَمّن وحدة وزن(. ولما عّدل غازان 
اليلخانية  الدولة  في  والأوزان  المكاييل  نظام  خان 
حوالي �سنة 1300 م حدد الوقر )كمكيال للحنطة( 

بمئة َمّن )159(.

الوقر في ال�شعر العربي

لم يذكر ال�سعراء، الوقر، وحدة للكيل اإل قلياًل، 
كميات  بيع  ي�سف  العاملي، حين  الدين  بهاء  كقول 

كبيرة من فاكهة العنب في اأحد البلدان.
�لفقِر فـــــي  مـــثـــلـــه  مـــــا  �لــــــــذي  تـــــــــــرى 

ـْــُر بـــعـــَد �لـــــِوقـــــِر)160( ـــِوقــــ ُــبــتــاُع مــنــه �ل يـــ

بمعنى  ال��وق��ر  ذك���روا  ال�����س��ع��راء،  مجمل  ول��ك��ن 
حماًل وثقاًل ونحوهما من الم�سائب، كقول النابغة 

الجعدي وهو ي�سف دابة مثقلة:
َعــ�ــسَّ ِحْنوها  َوْقـــرى وقــد  ُحــلَّ عــن  كما 

لــــيــــجــــــْـــِزل �أر�َد  ـــى  ــــ حـــتــــ بـــــــــــغـــاربـــهـــا 

ما  وال��غ��ارب:  مثقلة.  اأي  موقرة،  وق��رى،  وداب��ة 
المعري،  العالء  اأب��و  اأم��ا  والعنق)161(.  ال�سنام  بين 
فقد ذكر الوقر، مجازيًا بمعنى الهموم والم�سكالت 

والإهمال يقول:
�أْوَهمو� �لــرو��ــســي  �لــ�ــّســْرُب  ــُل  ــْحــِم َت لــو 

�أْوقـــــــــــار ُ ظــــهــــورهــــم  فــــــوق   َ لـــيـــ�ـــس  �أن 

الجبال.  الروا�سي:  ال�ساربين.  جماعة  ال�سرب: 
اأ�سقى النا�س لتوهموا  اأي لو كانوا  اأوهموا: توهموا. 

اأنهم اأ�سعدهم)162(.

هناك  ذكرناها،  التي  المكاييل  اإل��ى  بالإ�سافة 
�سنذكرها  و�سيوعًا،  انت�سارًا  اأق��ل  اأخ��رى،  مكاييل 

باخت�سار من الفقرات التالية.

الط�شق

الط�سق، جمعه ط�سوق، مكيال من اأ�سل فار�سي، 
معرب »ت�سه« )tache(، وهو ظرف ي�ُكال به ال�سمن 
اأي  كذلك،  الأر�س  �سريبة  وهو   .)164(  )163( والزيت 
الخليفة  ذك��ره  وقد  الإ���س��الم،  في  خ��راج  معنى  في 
بن حنيف،  اإلى عثمان  كتابه  في  الخطاب  بن  عمر 
الجزية  ارف��ع  اأ�سلما:  الذمة  اأه��ل  من  رجلين  عن 
وقد  اأر�سيهما)165(.  من  الط�سق  وخذ  روؤو�سهما  عن 
 -  328( البوزجاني  الوفاء  اأبو  كثيرًا  الط�سق  ذكر 
والعمال  الكت�ّاب  اإليه  يحتاج  »ما  كتابه  في  388ه�( 
ع�سر  باأربعة  وق��ّدره  الح�ساب«،  علم  من  وغيرهم 
درهمًا ون�سف)166(، بعك�س معظم الم�سادر التي لم 

تذكر قيا�سه.

ـِج الفال

الم�سادر  معظم  ت��ذك��ر  ل��م  م��ك��ي��ال،  ال��ف��ال���ِ��ج، 
�سخم  مكيال  اأن��ه  بالقول  اكتفوا  واإن��م��ا  تقديره، 
معروف، ي�ُق�سم به، غير اأن ابن منظور، يقول اأنه قد 
يكون هو »القفيز«. ويذكر اأي�سًا اأ�سل الفالج والف�ِلج 
فيقول اأنه معرب من ال�سريانية »فالغاء«)167(. ولكن 
»فلج« هي  اأن كلمة  الفار�سية ذكر  المعربات  معجم 
فر�سها)168(  ال�سريبة:  وفلج  فار�سية،  اأ�سول  من 
ومن هذا المعنى ذكر البوزجاني اأحد الأكرار )جمع 
الكر  اأي  الفالج«)169(،  »الكر  ي�سمى  الذي  هو  كّر( 
معاني  معظم  فاإن  النا�س.لذلك  على  ي�ُفر�س  الذي 
والتق�سيم  الفر�س  معنى  حول  تدور  والفالج  الفلج 
بعث  اأن��ه  عمر،  الخليفة  حديث  والتن�سيف.وفي 
حذيفة وعثمان بن حنيف اإلى ال�سواد ففلجا الجزية 
وهو  الفلج  من  ق�سماها،واأ�سله  يعني  اأه��ل��ه،  على 
المكيال، واإنما �سميت الق�سمة بالفلج لأن خراجهم 
ال�سنامين  ذو  البعير  �سمي  ولذلك  كان طعامًا)170(. 
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بالفالج، لأن �سنامه ن�سفان.والف�ِلج، كمكيال اأو اإناء، 
ذكره النابغة الجعدي بقوله وهو ي�سف الخمر:

ـِـ�ــْســك د� ـِــْن مـــ ـْـجــان ِ مــــ ـِـلـــ �لـــقـــَي فــيــهــا فـــ
ــــِرم ِ ُـــلٍ  �ــــسَ ُـــلـــــْــفــــ ـْــٌج مــــن فــــ ــــ ِـــل ريـــــِــــَن وفــــ

ل�سرب  الم�ُعد  للظرف  قولهم  يوؤخذ  هنا  وم��ن 
فنجان  ت��ق��ول:  والعامة  »فلجان«  وغيرها  القهوة 
وفنجال ول ي�سحان)171(. ودارين: مو�سع ت�ُرفا اإليه 
ال�سفن التي فيها الم�سك وغير ذلك فن�سبوا الم�سك 
ال�سيء: ا�ستد حره)172(. وقد ذكر ابن  اإليه. و�سِرم 
الإناء،  بمعنى  »فلوج«،  الجمع  ب�سيغة  الفلج  طفيل 

بقوله:
كاأنها قــــفــــٍر  ـَــلـــيـــاء  عــــ فــــي  ـْــَن  ـــحــــ تـــو�ـــسّ

مــــهــــارُق فـــلـــوج يــعــار�ــســن تـــالـــيـــا)173(

الكليجة

الكليجة، مكيال، جمعها كيالج وكيالجة )174(. 
وهي كيل معروف لأهل العراق، معربة من الفار�سية، 
ثالثية(  )الجيم  چه  و  كيل  مقطعين:  من  وتتكون 
الكليجة  ولعل  بالفار�سية.  الت�سغير  عالمة  وه��ي 
الكوفة  ف��ي  الكليجة  وك��ان��ت  الأ����س���ل)175(.  اآرام��ي��ة 
وبغداد ت�ساوي في الوزن �ستمائة درهم،وفي وا�سط 
قفيزًا)176(.  وع�سرون  مائة  ت�ساوي  بالكيل  والب�سرة 
وهذا المكيال ي�ساوي في العراق في الق�رن الراب��ع 

الهجري ثلث مكوك اأو خم�س�ة اأرط�ال)177(.

الكارة

العراق خ�سو�سًا،  اأهل  به  يتعامل  الكارة،مكيال 
ما  هي  والكارة  مكوكًا)178(   16 اأو  قفيزين  وي�ساوي 
من  وهي  والحطب،  الثياب  من  الظهر  على  يحمل 
الكلمات الفار�سية، تتكون من مقطعين: »كار« التي 

تعني عمل، والهاء هي للتخ�سي�س)179(.

الن�شبة بين المكاييل في ال�شعر

عند  وي�سعد  ي��رت��اح  ال��ع��ق��ل  اأن  ال��م��ع��ل��وم  م���ِ��ن 
فاإن  لذلك  والنظائر،  الأ�سباه  بين  الن�سبة  مالحظة 
المرء يفهم المعنى فهمًا اأ�سرع حين يدرك الن�سبة 
ا�ستثمار  ف��اإن  الأ�سا�س  هذا  المتغيرات.وعلى  بين 
المقدار  في  متفاوتة  مثاًل،  كالكيل  قيا�س،  وحدات 
والمقارنة فيما  العالقات  اأن  وا�سحًا، بحيث  تفاوتًا 
وبديع  الو�سف  محا�سن  من  �سيكون  معروفة،  بينها 
اأو  وحدتين  بين  الن�سب  هذه  كانت  واإذا  الت�سبيه. 
الفكرة  �سيجعل  ذل��ك  ف��اإن  �سعرًا،  منظومة  اأكثر 
اأكثر و�سوحًا وجماًل في الذهن.ومن اأكثر ال�سعراء 
اأبو العالء المعري،  ِذكرًا للن�سب بين المكاييل، هو 
بين  العالقات  على  وا�سع  اطالع  على  اأنه  يبدو  اإذ 
المثال  �سبيل  على  ذكر  فقد  ومقاديرها.  المكاييل 
المبالغة  فكرة  لتو�سيح  والك��ُ�ر،  الم��ُد  بين  الن�سبة 

في المطالب بقوله:
فــي ولـــكـــــــــــن ّ  يـــكـــفـــيـــك َ  ـــــــُــــّد ُ و�لـــــمــــــ

)180( ُــر ُّ  �لــكــــــ  َ ُـــــّدخـــــر  يـــ �أن   َ ـِـك  ـَـبــعـــ طـــ

وكذلك يقارن الم��عري بين عطائ�ين، مختلفين، مث�ّل 
الن�سبة بينهما، كالن�سبة بين الم��ُد وال�ساع، فيقول:

ه ـُــد َّ مــــ �إن  ـُــه ُ  ــــ ـُــْدمــــ عــــ ــدنــهــا  ــزهـــ يـــ ول 
)181( و�أنفـع ُ  �لكبير  �سـاع ِ  من  لأبـــــرك ُ 

ولكن المعري لم يقف عند الن�سبة بين مكيالين 
بين  ثالث�ي،  تنا�سب  اإل��ى  تع�داها  واإن��م��ا  فح�سب، 
المحبة  فيها مفهوم  والو�س�ق،ي�س�ور  وال�ساع  الم��د 

ت�سويرًا جمياًل رائعًا،بقوله:
منتحياً ـْـَق  �لــَو�ــســـ عــطـــــي  �أ ُ ــــّـي  �أنـــ  َ وذ�ك 

بال�سـاِع ُــدِّ  �لــمـــ مــــُـعــطـــــي  �لــــمــــَودِة  مـــَن 

المنتح��ي: القا�سد المتعمد)182(. اأما ابن الروم�ي 
فقد قارن بين الك��ُر والقفيز بقول�ه:
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حنطــة  ــــن  مـــــ ـــيـــزيـــن  ـــفــــ قــــ �ـــــســـــــــــاألـــــُت 
ــكــٍر مـــن �لــمـــــنـــــع و�فـــــــــي)183( فـــجـــــْــدَت بـــ

وا�ستخدم ك�س��اجم، الن�سبة في نظامين مختلفين 
ونظام  والفل�س.  الدينار  النقود،بين  نظام  للقيا�س، 

الكيل، بين ال�ساع والك�ر، فيقول:
ـَــلـــ�ـــس َّــــمــــاح فــــ ـــــ ـــــ ـــــــنـــــــاُرُه فـــــــــي �لــــ�ــــس ديــــــــ

ـــــاُع)184( ــــــ ــــــ ــــخــــار �ـــــس ه فــــــي �لــــفـــــ َـــــــرُّ وكــــــــ

الخـال�شــــة

التي  ال��م��ك��اي��ي��ل  م��ن  ال��ع��دي��د  ذك��رن��ا  اأن  بع�د 
بمختلف  الع�سور،  م��ر ّ  على  ال��ع��رب،  ا�ستعملها 
عن  البحث  في  كثيرًا  واأوزانها،واأ�سهبنا  اأحجامها 
اأ�سول اأ�سماءها ومعانيها، وقيا�ساتها، وا�ستعمالتها، 
َوَرَد منها، والأمثال التي �سربت بها. وال�سعر الذي 
يمكن اأن نخل�س اإلى الآتي:)1( لي�س جميع وحدات 
واحد،  اآن  في  ت�ستعمل  كانت  ذكرناها،  التي  الكيل 
اندثار  واإنما ق�سمًا منها فقط.)2(  وفي بلد واحد، 
الراهن،  وقتنا  في  القديمة،  الكيل  اأدوات  معظم 
الأحكام  مقادير  تحديد  في  ت�ستعمل  التي  تلك  اإل 
يعادله  ما  تحديد  بعد  ولكن  كال�ساع،  ال�سرعية 
واإلى  ال�ساع،  ي�ستعمل  كما  الحديثة.  الوحدات  من 
في  نرددها  نزال  ل  التي  الأمثال  في  الم�ُد،  ما  حد 
الكيل،  اأدوات  اأ�سماء  اأغلب  اإن  اليومية.)3(  حياتنا 
لم تكن اأ�سولها عربية، كما هو حال وحدات القيا�س 
العربية  اللغة  اإل��ى  دخلت  فقد  ذلك  ومع  الحالية، 
واأ�سبحت جزءًا من بناءها اللغوي. ولبد من الإ�سارة 
هنا، اأن اأ�سماء المكاييل، هي نف�سها، اأ�سماء الأواني 
القيا�سية التي تحملها.)4( اإن الحاجة التجارية في 
البيع وال�سراء كانت ت�ستدعي اأن يكون في كل محل 
فهناك،  الواحد.  للمكيال  مختلفة  مقادير  تجاري، 
واأحيانًا  مثاًل، مكيال، ون�سف مكيال، وربع مكيال، 

ما  غالبًا  العملي،  ال��واق��ع  ف��ي  ولكن  مكيال.  ثمن 
الآخر،  �سعف  اأحدهما  مقداران،  للمكيال  ي�سبح 
المكيال  والآخر  الكبير،  المكيال  الأول  ي�سمى  لهذا 
ال�سغير.)5( اإن �سعة المكاييل لم تكن ثابتة دائمًا، 
واإنما كان حجمها يتغير بتغير الح�ُكام وال�سالطين 
والولة.)6( لم ي�َعد ال�سعر العربي الحالي، ي�ستعين 
باأدوات الكيل في الت�سبيه وال�ستعارة، كما كان في 
هذه  اندثار  ب�سبب  طبيعيًا،  اأم��رًا  وه��ذا  الما�سي، 

الأدوات في الحياة العملية.
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ظاهرة الت�صغير بين االإفادة واالإمتاع
)اأمثلة من لطائف ال�صعر واأفانين االإبداع(

د. محمذن بن اأحمد بن المحبوبي
رئي�س �شعبة اللغة العربية واآدابها بالمعهد

العالي للدرا�شات والبحوث الإ�شالمية
نواك�شوط - موريتانيا

ُيَعدُّ الت�صغير ظاهرة لغوية اأ�صلوبية تقع على مفترق الطريق بين ال�صرف والأدب، فكثيراً ما 
اإن�صانية ودواخل نف�صية متنوعة،  اأديم الن�صو�ص ال�صعرية والنثرية تعبيراً عن هموم  تلوح على 
الأكباد،  اإلى فلذاِت  اأو تحبباً  للمذكور  اأو تحقيراً  للأجواء  لقيم رفيعة وتلطيفاً  وذلك تج�صيداً 

وربما تعظيماً للمو�صوف اأو تقريباً للمو�صوع اأو غير ذلك.

لذلك اعتنى النحاة بدرا�شة هذه الظاهرة مقاربة 
وتنظيرا ومناق�شة وتحليال، محددين �شيغها ال�شرفية 
وبنياتها اللغوية، مخ�ش�شين لها اأبوابا محددة �شمن 
مدوناتهم النحوية، ومبينين اأ�شكال الت�شغير واأوزانه، 

موؤكدين في الوقت نف�شه اعتداله واتزانه.
وهكذا اأولع الأدباء بهذا الأ�شلوب الخفيف فراأوا 
فيه اإمتاعا للنف�س واإيداما للن�س؛ فهو بلطافته يعطي 
الن�س نكهة خا�شة ولذة اأ�شلوبية تجعل ال�شامع ُي�شحر 
فالت�شغير  البناء،  برقيق  وُي�شتمال  البيان  بلطيف 
من الأ�شاليب اللطيفة التي تالم�س الأفئدة والقلوب، 
الميول  مع  من�شجمة  والألباب،  الم�شاعر  وتداعب 
الب�شرية، فماذا عن هذه الظاهرة ت�شورا ومفهوما؟ 
الإبداعية؟  مدوناتهم  في  ال�شعراء  تناولها  وكيف 
�شعريا  طا  من�شِّ منها  يتخذوا  اأن  ا�شتطاعوا  وه��ل 
ا�شتئذان،  ول  الأذه��ان من غير مقدمة  يهجم على 

اأم  اإ�شعار؟  ول  اإن���ذار  �شابق  دون  ب���الأذواق  ويلوذ 
التب�شيط  اإلى هذه الظاهرة ب�شيء من  اإنهم نظروا 
الدرو�س  ل�شتذكار  اأ�شلوبي  ملمح  مجرد  اأنها  فراأوا 
وا�شتعرا�س الع�شالت في نهج اأدبي قد ل يخلو من 

ال�شنعة والتكلف، ول ينجو من الحدة والتعنت؟
محاور  ثالثة  عبر  عنه  الإب��ان��ة  ن��روم  م��ا  ذل��ك 
ويتناول  الأولية،  للمحددات  اأولها  يعر�س  اأ�شا�شية 
في  النظرية،  اأبعاده  مبرزا  المو�شوع  تاأ�شيل  ثانيها 
حين يهتم ثالثها بالجوانب التطبيقية والممار�شات 

الإبداعية.

اأوال: المحددات االأولية:
تعنى  اأوله��م��ا:  لم�شاألتين،  �شنعر�س  و�شمنها 
تهتم  وثانيتهما:  وا�شتنطاقه،  المو�شوع  بمحاورة 

بتاأ�شيله وا�شتنباته. 
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اأ - العنوان مناق�شة وتحليل: 
تركيبين  م��ن  ال��م��و���ش��وع  ه���ذا  ع��ن��وان  ي��ت��األ��ف 
نحويين اأولهما اإ�شافي »ظاهرة الت�شغير« وثانيهما 
الظرف  بينهما  ربط  وقد  والإمتاع«  »الإفادة  عطفي 
والإحكام،  الرباط  ل�شد  جاء  الذي  »بين«  المكاني 
بين  ال��رب��ط  ف��اأج��اد  والإل���ح���ام،  التن�شيق  ول��دع��م 
طرفي العنوان، فالتركيب الأول موؤلف من كلمتين؛ 
موؤنث  فاعل  ا�شم  لغة  وه��ي  »ال��ظ��اه��رة«  اأوله��م��ا: 
وبرز،  تبين  اإذا  يظهر ظهورا  ال�شيء  فعل ظهر  من 
والظاهرة من الأر�س وغيرها الم�شرفة، ومن العين 
الجاحظة، وظاهرة الرجل ع�شيرته والظاهرة اأي�شا 
الأمر ينجم بين النا�س يقال بدت ظاهرة الهتمام 
م�شتحدث  الأخير  ال�شتخدام  وهذا  بال�شناعة)))، 
من اللغة المعا�شرة، وهو قريب من ا�شتعمالنا لكلمة 

الظاهرة على م�شتوى العنوان.
لغة  وه��و  »الت�شغير«  فهي:  الكلمات  ثانية  اأم��ا 
م�شدر �شغره جعله �شغيرا قال في الل�شان »ال�شغر 
�شد الكبر وال�شغارة خالف العظم ، وقيل ال�شغر في 
الجرم وال�شغارة في القدر �شغره ت�شغيرا، وت�شغير 
ير الأولى على القيا�س والأخرى  غيِّ ّغير و�شُ ال�شغير �شُ
و�شغره  �شغيرا،  عده  وا�شت�شغره  قيا�س،  غير  على 

واأ�شغره جعله �شغيرا)))، وفي ال�شطالح هو:
معلومة«)))،  �شيغ  اإل��ى  المعرب  ال�شم  »تحويل 
وذهب بع�شهم اإلى اأنه تغيير في بنية الكلمة لغر�س 
بنية  في  »تحويل  اأنه  اإلى  جماعة  وانتهت  مق�شود، 
كما  معين«،  معنوي  لغر�س  للت�شغير  القابل  ال�شم 
�شاكنة  ي��اء  »زي��ادة  باأنه:  يعرفه  اأن  لبع�شهم  حال 
كالتحقير  لغر�س  هيئته  تغيير  مع  ال�شم  ثاني  بعد 
والتمليح فيقال في قمر قمير، وفي كتاب كتيب«)))، 
في حين ارتاأى فريق اآخر اأن ينتهي اإلى اأنه: »تغيير 
يطراأ على بنية ال�شم وهيئته، فيجعله على وزن فعيل 
الموؤدية  الخا�شة  بالطريقة  فعيعيل،  اأو  فعيعل،  اأو 
بدر،  في  بدير  نحو  ف���الأول  التغيير«)))،  ه��ذا       اإل��ى 

في  قنيديل  نحو  والثالث  درهم،  في  دريهم  والثاني 
قنديل، وت�شمى الأوزان الثالثة �شيغ الت�شغير، لأنها 
ال�شرفي  الميزان  على  ولي�شت جارية  به،  مخت�شة 
اأحمد  مثل  اأ�شماء  ت�شغير  اأن  ذلك  وتو�شيح  العام. 
الت�شغير  لأوزان  تخ�شع  ل  و���ش��ف��رج��ل،  وم��ك��رم 
مثال  فاأحمد  اأخ��رى،  اأوزان��ا  تعتمد  بينما  المتقدمة 
ي�شغر على اأحيمد ووزنه اأفيعل، ومكرم ي�شغر على 
اأو  �شفيرج  ي�شغر  و�شفرجل  مفيعل،  ووزن��ه  مكيرم 
اأوزانه  وللت�شغير  وفعيعيل،  فعيل  ووزن��ه  �شفيريج، 
التي يخت�س بها ويجري عليها))) وقد يرد الت�شغير 
في المدونات النحوية القديمة با�شم التحقير، وقد 
تكرر هذا الم�شطلح في كتاب �شيبويه)))، والتعبير 
الغر�س  هذا  لأن  واأن�شب  اأ�شيع  الت�شغير  بم�شطلح 
هو الغالب عليه بعك�س التحقير، ثم اإن غير الم�شغر 

ي�شمى مكبرا. 
وبذلك ننتهي اإلى اأن الت�شغير هو تحويل ال�شم 
وفتح  اأوله  فيها �شم  يلزم  اإلى �شيغ معلومة  المكبر 
حرف  قبل  ما  ك�شر  مع  �شاكنة  ي��اء  وزي��ادة  ثانيه، 
ال�شم  هيئة  بتغيير  يتم  وذل��ك  مبا�شرة،  الإع��راب 
من  لينتقل  بنيته،  في  والت�شرف  ت�شغيره  المراد 
طلبا  مقابله،  اإلى  التكبير  ومن  �شده  اإلى  التعظيم 
والتلطف،  التحبب  اإل��ى  و�شعيا  والأري��ح��ي��ة  للخفة 
وتحقيقا لأغرا�س محددة تن�شجم مع هموم النف�س 

الب�شرية وميولها.
اأما التركيب الثاني »الإفادة والإمتاع« فيتاألف هو 
وهي م�شدر  »الإفادة«  اأولهما  كلمتين؛  الآخر من  
والمق�شود  اإي��اه،  اأك�شبه  م��ال  اأو  علما  فالنا  اأف��اد 
جملة  والمخاطب  القارئ  يفيد  الت�شغير  اأن  هنا 
اللطيفة،  النكت  من  عددا  وي�شتبطن  المعاني،  من 
اأبقاه  اإمتاعا؛  بكذا  اهلل  اأمتعه  م�شدر  و«الإم��ت��اع« 
عليه  يحتوي  ما  والمراد  بقيمته،  وي�شّر  به،  لينتفع 
بها  ت�شتمتع  م�شتطرفة  اأ���ش��ال��ي��ب  م��ن  الت�شغير 
اأرباب  لها  وتهتز  النفو�س،  لها  وتطرب  الأذه���ان 

  الأدب والقري�س.
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ما  اإلى  التنبيه  هو  جملة  العنوان  من  وغر�شنا 
تاأثير مزدوج، فهي من جهة  الت�شغير من  لظاهرة 
و�شَعة  ث��راء  من  العربية  اللغة  لهذه  ما  عن  تك�شف 
غنى  ل  التعبير  اآليات  من  اآلية  الت�شغير  اإذ  ونماء؛ 
الإف�شاح  يتم  التي من خاللها  فهي  عنها،  للمتكلم 
عن بع�س المعاني الكامنة في النفو�س كالخت�شار 
وهي من  وغير ذلك،  والتعظيم  والتحبب  والتحقير 
الإبانة  اأ�شاليب  من  مهما  اأ�شلوبا  تعّد  اأُخ��راة  جهة 
عما في ال�شمائر من م�شاعر مختلفة، بل ومتناق�شة 
اأحيانا، ومن ثمة فاإن هذا الأ�شلوب الخفيف ا�شتهوى 
بع�س ال�شعراء ولعل ذلك راجع اإلى قوة تاأثيره على 
المخاطب اإذ يجمع بين اللطف والعنف بين الحدة 
والرقة، معبرا عما يعتري النف�س من اأريحية ولباقة 

وما قد ينتابها من عنجهية وخفيف حماقة. 

ب. الت�شغير مقاربة وتاأ�شيل
الت�شغير ظاهرة متميزة حا�شرة في  اأن  معلوم 
جميعا  اللغات  يجعل  مما  الإن�شانية،  اللغات  معظم 
و�شن�شعى  محددة.  واأ�شاليب  خا�شة  ب�شيغ  تفرده 
ال��ظ��اه��رة في  ه��ذه  تاأ�شيل  اإل���ى  ال��م��ق��ام  ه��ذا  ف��ي 
خالل  من  اأ�شولها  بع�س  متناولين  العربي  الل�شان 

م�شاألتين: 
1- الت�سغير اأقي�سة وبناءات: 

يغطي  لطيف  اأ�شلوب  الت�شغير  ب��اأن  هنا  نذكر 
ل  اآل��ي��ة  فهو  الإن�شانية  التعابير  م��ن  مهما  ج���زًء 
واأهداف  محددة  اأغرا�س  عن  للك�شف  عنها  غنى 
بجملة  يخ�شه  العربي  الل�شان  نجد  لذلك  مر�شومة 
من القواعد الأ�شا�شية تحدد �شروطه و�شيغه. فمن 

اأبرز �شروطه: 
يكون اللفظ المراد ت�شغيره ا�شما معربا  اأن   •
ال�شتفهام  كاأ�شماء  المبنية  الأ�شماء  ت�شغر  فال 
وال�شمائر  والمو�شول  الإ�شارة  واأ�شماء  وال�شروط، 
ل�شبهها بالحروف، كما ل ي�شغر الفعل ول الحرف، 

وقد �شذ ت�شغير اأ�شماء الإ�شارة نحو قول ال�شاعر:
������ص�����دن لنا اأم�����ي�����ل�����َح غ������زلن������ا  م������ا  ي������ا 

وال�صمر))) ال�������ص���ال  ه���وؤل���ي���ائ���ك���ن  م����ن 

وهوؤليائكن ت�شغير هوؤلء على غير قيا�س واأميلح 
اأملح وقد جاء ذلك كثيرا في ال�شعر و�شعة  ت�شغير 
الكالم)))، كما ورد ت�شغير ا�شم المو�شول اأي�شا في 

بع�س ال�شتعمالت نحو قول ال�شاعر)1)):
ب������ع������د ال�����ل�����ت�����ي�����ا وال������ل������ت������ي������ا وال������ت������ي

ت�����������ردت اأن���������ف�������������������ص  ع������ل������ت������ه������ا  اإذا 

الت�شغير  �شيغ  من  خاليا  اللفظ  يكون  اأن   •
ونظائرها  ودري��د  كميت  نحو  ي�شغر  فال  و�شبهها 
لأنها على �شيغة الت�شغير، ولذلك قالوا اأن الم�شغر 
ال�شعراء  اأحد  المعنى  ا�شتخدم هذا  وقد  ي�شغر.  ل 
اأن  موؤكدا  ال�شاي  لمجال�س  و�شفه  في  الموريتانيين 
هذه  اإت��راع  يلزم  لذلك  �شغير  ال�شاي  كوؤو�س  حجم 
الكا�شات فعلى من يدير ال�شاي اأن يمالأ هذه الكوؤو�س 

ول ينتق�شها، يقول)))):
ثانيا ي�������ص���������������غ���ر  ل  ال���م�������ص���غ���ر  اإن 

ف��������اإذا ول����ي����ت ع���ل���ى ال����ك����وؤو�����ص ف����اأت����رع

رفع��ه ت���ع���ج���ل  ل  اأت�������اي�������ك  واج�����������رر 

يرف�ع ل����م  م����ا  ت���ط���ي���ب  ال���ن���ف���و����ص  اإن 

موجب ����ص���اي���ك  ل��ق�����ص��ر  دع�������اك  واإذا 

فرب���ع م����ق����ي����م  ي������ا  واإل  ف����اق���������ص����ر 

ف���ال���ح���ك���م اأت������ي������ان ال���م���ق���ي���م ب���اأرب�����������ع

ي�صرع ل�����م  م���ب���ي���ح���ه  دون  وال����ق���������ص����ر 

اآخ�����������را ب����ح����ذف����ك  ت�����ج�����زم  وح����������ذار ل 

الأرب�������������ع اآخ����������ر  اع�����ت�����ل  م������ا  اإذا  اإل 
ت�شغر  فال  للت�شغير:  قابال  اللفظ  يكون  • اأن      
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الأ�شماء المعظمة كاأ�شماء اهلل تعالى واأ�شماء اأنبيائه 
األفاظ كل ول بع�س  ومالئكته، ول جموع الكثرة ول 
المحكي،  ول  الأ�شبوع،  اأيام  ول  ال�شهور،  اأ�شماء  ول 
والأ�شماء  والغد  والبارحة  و�شوى  غير  األفاظ:  ول 
العاملة. وقد جمع ابن مالك جملة �شالحة من اأحكام 
الت�شغير في خال�شته مبينا اأوزانه و�شيغه، و�شاربا 

عليه الأمثلة يقول في فاتحة هذا الباب)))):
اإذا ال�����ث�����لث�����ي  اج���ع���������������������������ل  ف����ع����ي����ل 

�����ص����غ����رت����ه ن�����ح�����و ق��������������َذيٍّ ف�������ي َق����������َذا

لم���������ا ُف����َع����ْي����ِع����ي����ٍل  م�����ع  ُف����َع����ْي��������������ِع����ٌل 

ف����������اق َك������َج������ع������ل دره���������������ٍم درْي�������ِه�������َم�������ا
2- الت�سغير �سماع وا�ستثناءات

اأوزانا  للت�شغير  باأن  نذكر  الم�شاألة  و�شمن هذه 
قيا�شية هي الأوزان الثالثة المتقدمة، وقد �شبطها 
النحاة بدقة ونظروا لها تنظيرا وافيا، واإلى جانبها 
قول  ذل��ك  من  ال�شماع،  على  ت�شغر  األفاظ  توجد 
الع�شي  وفي  ُمغيربان،  مغرب  ت�شغير  في  العربي 
ُع�شيَّان، قال �شبيويه: »و�شمعنا من العرب من يقول 
في ع�شية ع�شي�شية، وفي اأ�شيل اأ�شيالل واأ�شيالن، 
اأني�شيان.  اإن�شان  وفي  لييلة،  ليلة  وفي  الع�شي،  وهو 
غير  على  ال��ع��رب  ع��ن  م�شموعة  ن���وادر  كلها  فهذه 

قيا�س)))).
ومن نكت الت�شغير وطرائفه ما ورد على ل�شان 
ابني  ع��ن  متحدثًا  المدحّية  نونيته  ف��ي  المتنبي 
الحروف  في  يزيد  قد  الت�شغير  اأن  مذكرًا  الملك 
في  ما  نحو  على  والقدر  المكانة  رتبة  من  وينق�س 
كاثرا  اإن  ممدوحه  ابني  اأن  م�شرحا  »اأني�شيان« 
عن  و�شقوطًا  ت��ردًي��ا  اإل  ذل��ك  يزدهما  ل��م  ال��ع��دو 
للعدو  مكاثرتهما  تكون  وبذلك  والقدر،  المنزلة 
يزيد  »اأني�شيان«  كلمة  ت�شغير  اأن  كما  له،  نق�شا 
من عدد حروفها ولكنه يحط من قدرها ومنزلتها، 
والدهما  رتبة  دون  المنظور  ه��ذا  م��ن    ف��الب��ن��ان 

كياءي  ق��دره  عن  و�شقوطهما  لتخلفهما  الممدوح 
»اأني�شيان« اللتين زادتا في حروف الكلمة واأدخلتها 

يقول)))): الت�شغير،  رتبة  في 
الأع������������ادي م����ل����ك  ������ص�����وى  م����ل����ك����ا  ول 

ي����ق����ت����لن م�����������ن  ��������ص�������وى  ورث�������������ا  ول 

وك����������ان اب�����ن�����ا ع�������������������������������������������������������دو ك�����اث�����راه

ل�������ه ي�����������اءي ح���������������روف »اأن�����ي�����������ص�����ي�����ان«
اأن  المبين  العربي  الل�شان  ه��ذا  في  والطريف 
ب�شيغة  اأ���ش��ال  وردت  المعجمية  وح��دات��ه  بع�س 
للنجم  ا�شما  كانت  و�شواء  »الثريا«  نحو:  الت�شغير، 
اأو علما على امراأة فقد وردت كثيرا في ال�شعر من 

ذلك قول عمر بن اأبي ربيعة)))):
�ص�����هيل ال�����ث�����ري�����ا  ال����م����ن����ك����ح  اأي������ه������ا 

ي�����ل�����ت�����ق�����ي�����ان ك�������ي�������ف  اهلل  ع���������م���������رك 

ا����ص���ت���ه���ل���ت م��������ا  اإذا  ������ص�����ام�����ي�����ة  ه��������ي 

ي����م����ان����ي ا������ص�����ت�����ه�����ل  اإذا  و������ص�����ه�����ي�����ل 
بن  عمرو  معلقة  ف��ي  »ح��دي��ا«  كلمة  وردت  كما 

كلثوم:
مج�����دا ال����ق����ت����ل  ي����������رون  ب����ف����ت����ي����ان 

مجربينا ال�������ح�������روب  ف������ي  و�����ص����ي����ب 

جميعا ك���ل���ه�����������������������م  ال�����ن�����ا������ص  ح������دي������ا 
م�����ق�����ارع�����ة ب����ن����ي����ه����م ع�������ن ب�����ن�����ي�����ن�����ا)6))
حيث  طرفة  معلقة  في  »كميت«  لفظة  وتطالعنا 

يقول)))):
الفتى عي�ص��������ة  م��ن  ه��ن  ث���لث  ف��ل��ول 

وج�����������������������دك ل���م اأح���ف���ل م��ت��ى ق���ام عودي

ب�صربة ال��ع�����������������������������������اذلت  ���ص��ب��ق  ف��م��ن��ه��ن 

تزبد ب��ال��م��اء  ت��ع��ل  م��ا  م��ت��ى  كمي������������ت      
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محنبا الم�صاف  ن���ادى  اإذا  وك�������������ري 
المتورد نبهته  ال��غ�����ص��ا  ك�ص�������������������يد 

معجب  وال��دج��ن  الدجن  ي��وم  وتق�صير 
المعمد الخ�������������������باء  ت��ح��ت  ببهكنة 

اأما كلمة »هنيدة«)1)) ، فقد اأوردها ابن الونان)))) 
في اأرجوزته المعروفة بال�شمقمقية حيث يقول)1)):

م����ه����ل ع����ل����ى ر�����ص����ل����ك ح��������ادي الأي����ن����ق
ت�طق ل�����م  ب���م���ا  ت��ك��ل��ف�����������������������������������������������ه��ا  ول 

و�ص���������������قتها ك���ل���ف���ت���ه���ا  ف���ط���ال���م���ا 
ي�صف�ق ل�����م  ح���ال���ه���ا  م�����ن  ف���ت���ى  �����ص����وق 

الن����وى ي�����د  ب���ه���ا  ت����رم����ي  ت������زل  ول������م 
ب������ك������ل ف��������ج وف�������������لة ����ص�������������������������������������������م���ل���ق

�صمرا ع���ج���اف���ا  خ���و����ص���ا  غ������دت  ح���ت���ى 
العن���������ق ط����وي����ل  ت�����ص��ك��و  اأع���ن���اق���ه���ا 

غ����دت ه���ن���ي���دة  ك����ان����ت  م�����ا  ب���ع���د  م�����ن 
�ص�����������نق ودون  ذود  م�����ن  اأك�����ث�����ر 

العرب  عن  م�شغرة  وردت  التي  الكلمات  ومن 
لفظة »الحميا« وهي بلوغ الخمر من �شاربها، وقيل: 
�شورتها  ال��ك��اأ���س  وحميا  ال�����ش��راب،  دب��ي��ب  الحميا 
و�شدتها، وقيل: اأول �شورتها و�شدتها، وقيل: اإ�شكارها 
وحدتها واأخذها بالراأ�س)))). وقد وردت هذه اللفظة 

في �شعر زهير بن اأبي �شلمى حيث يقول)))):
وق���������د اأغ�������������دو ع�����ل�����ى ث�����ب�����ة ك�����������������������رام

ن�������������ص������اوى واج���������دي���������ن ل������م������ا ن���������ص����اء

وم�����������ص�����ك وراووق  راح  ل�������ه�������م 
ت���������ع���������ل ب�������������ه ج����������ل����������وده����������م وم�������������اء

ي��������ج��������رون ال���������ب���������رود وق����������د ت���م�������ص���ت
ح����م����ي����ا ال������ك������اأ�������ص ف����ي����ه����م وال�����غ�����ن�����اء

وكذلك لفظة: »اللجين«.      

ثانيا: الت�صغير روؤية وت�صنيف: 
اأ�شلوب  الت�شغير  باأن  التذكير  البيان  عن  غني 
في  فيوؤثر  الأغرا�س  من  لجملة  ي�شتخدم  طريف 
طياته  في  يحمل  لما  وذلك  بالغا،  تاأثيرا  ال�شامع 
عن  عبر  وق��د  البيان.  ونكت  المعاني  لطيف  من 
حاول  طريف  اأ�شلوب  �شمن  ال�شعراء  اأح��د  ذل��ك 
اأن يعلل ولوع النف�س بهذا الأ�شلوب اللطيف  خالله 
منتهيا  بالأذهان،  الل�شيق  الل�شان  على  الخفيف 
الحب  ثمرات  من  ثمرة  يعد  ا�شتخدامه  اأن  اإل��ى 
ذهنه  في  انقدحت  ما  اإذا  فال�شخ�س  وال��غ��رام، 
ليخفف  الت�شغير  اأح��رف  اإل��ى  لجاأ  ال�شيء  محبة 
خاللها  من  ويفرغ  الغرامية  معاناته  من  عبرها 

يقول)))): العاطفية  �شحناته  بع�س 
ب����ذي����ال����ك ال�����������وادي اأه�����ي�����م ول������م اأق�����ل

ب���ذي���ال���ك ال��������وادي وذل������ك م����ن زه����دي

تولعت ������ص�����يء  ح�����ب  م�����ا  اإذا  ول�����ك�����ن 

الوجد ���ص��دة  م��ن  الت�صغير  اأح����رف  ب��ه 
في  والإيجاز  لالخت�شار  الأ�شل  في  والت�شغير 
الكالم وذلك ما اأ�شار اإليه بع�شهم قائال: »اعلم اأن 
التغ�شير اإنما وقع في الكالم لال�شتغناء عن الو�شف 
ب�»�شغير« وذلك اأنك اإذا قلت مررت بجبل احتمل اأن 
فاإذا  اأن يكون �شغيرا،  يكون جبال عظيما، واحتمل 
اأردت اأن تعبر عن معنى من معاني الت�شغير فلك اأن 
»مررت  قولك  عن  بجبيل«  »مررت  بقولك:  ت�شتغني 
بجبل �شغير«))))، ومن هذا الباب ما اأ�شموه الو�شف 
المعنوي في باب م�شوغات البتداء بالنكرة، وانتهوا 
الذكر  نية  على  محذوفا  يكون  اأن  �شابطه  اأن  اإل��ى 
فاإن  عندنا«  »رجيل  مثل  الت�شغير  �شيغة  عليه  دّلت 
البتداء  جاز  لذلك  عندنا«،  �شغير  »رجل  المعنى: 
معنى  من  تحمل  لما  نكرة  اأنها  مع  »ُرجيل«  بكلمة 

الو�شف.
الت�شغير ومعانيه  اأغرا�س  نتتبع  اأن  وقد حاولنا    
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اأبرزها  نورد  اأغرا�س  عدة  اإلى  البحث  بنا  فانتهى 
في ما ياأتي مع التمثيل:

1- تحقير المذكور: 
ولعل هذا هو الغر�س الأ�شلي للت�شغير، اإذ كثيرا 
من  النيل  اأو  المو�شوف  قدر  من  الحط  به  يراد  ما 
الإبداع  في  اأنه  اأرادوا  �شويعر  قالوا:  فاإذا  مكانته، 
والرتجال و�شرعة البديهة دون غيره من ال�شعراء، 
م�شتوى  اإلى  يبلغ  ول  القري�س  رفيع  على  يقوى  فال 
ال�شعراء المبدعين، ومن هذا المعنى قول النجا�شي 

الحارثي)))):
وذل���ة ل�����وؤم  اأه��������������������������������������������ل  ع�����ادى  اهلل  اإذا 

مقبل اب��ن  ره��ط  العجلن  بني  ف��ع��ادى 

بذمة ي��خ��ف�����������������������������������������������������������������������رون  ل  ��ل��ة  ُق��ب��يِّ

ال���ن���ا����ص ح�����������������������ب��ة خ���ردل ي��ظ��ل��م��ون  ول 

ع�صية  اإل  ال��م�����������������������������������������������������اء  ي������ردون  ول 

منهل ك���ل  ع���ن  ال�������وراد  ���ص��������������������������������در  اإذا 
الذم  م��ن  بالكثير  م�شعرة  هنا  قبيلة  فكلمة 

والنحطاط عن م�شتوى القبائل الأخرى. 
من  نوع  كذلك  الخوي�شة  حديث  من  يفهم  كما 
اأمية  حديث  من  ماجه  اب��ن  اأخ��رج  فقد  التحقير، 
ال�شيباني اأن ر�شول اهلل  قال: »ائتمروا بالمعروف 
�شحا مطاعا وهوى  راأيتم  فاإذا  المنكر  وتناهوا عن 
براأيه،  راأي  ذي  كل  واإع��ج��اب  م��وؤث��رة  ودنيا  متبعا 
به فعليك خوي�شة نف�شك  اأن لك  بد  اأمرا ل  وراأيت 
فاإن من ورائكم اأيام ال�شبر ال�شبر فيهن على مثل 
خم�شين  اأجر  مثل  فيهن  للعامل  الجمر  على  قب�س 

رجال يعملون بمثل عمله«)))).
الذي  اأن�س  »وخوي�شتك«  �شليم  اأم  حديث  وفي 
وفي  يومئذ.  ل�شغره  و�شغرته  بخدمتك  يخت�س 
وكذا،  ال��دج��ال،  �شت  بالأعمال  »ب���ادروا  الحديث 
التي  الموت  حادثة  يعني  اأحدكم«؛  وخوي�شة    وكذا، 

»خا�شة«  ت�شغير  وه��ي  اإن�����ش��ان،  ك��ل  بها  يخت�س 
البعث  من  بعدها  ما  جنب  في  لحتقارها  و�شغرت 
والعر�س والح�شاب، اأي اجتهدوا في العمل وبادروا 

قبل حلول الموت)))).
اأنه  من    عنه  ماروي  الباب  بهذا  يلحق  ومما 
في  الرويب�شة  ينطق  »اأن  ال�شاعة  اأ�شراط  من  ذكر 
اأمر العامة«، قيل وما الرويب�شة يا ر�شول اهلل؟ قال: 
العامة«)1)).  اأمر  في  ينطق  الحقير  التافه  »الرجل 
وهو  راب�شة  ت�شغير  »الرويب�شة  من�شور:  اأبو  قال 
الذي يرعى الغنم، وقيل هو العاجز الذي رب�س عن 
معالي الأمور وقعد عن طلبها، وزيادة الهاء للمبالغة 

في و�شفه«)))).
الفقهاء  بع�س  اإليه  انتهى  ما  المعنى  هذا  ومن 
من اأن قول القائل: »عميمة العالم« يوؤدي اإلى الكفر 
والف�شوق لما فيه من احتقار العلماء والنتقا�س من 
ينبغي،  ل  وذلك مما  منازلهم،  والحط من  قدرهم 
وتعظيمه،  احترامه  يلزم  بالعلماء  �شلة  له  ما  فكل 

لذلك نظم اأحدهم هذا المعنى قائاًل)1)):
بالتكفير ال�����ق�����ائ�����ل  ع����ل����ى  واح������ك������م 

بالت�صغير ال���ع�����������������������������������ال���م  ����م����ة  ُع����م����يِّ
2- تقليل المعدود: 

من  ويراد  ي�شتعمل  قد  الت�شغير  اأن  والمق�شود 
»عنده  قلنا:  فاإذا  المذكور،  قلة  عن  التعبير  خالله 
قلة  ع��ن  معرب  ذل��ك  اأن  ال�شامع  علم  دري��ه��م��ات« 
الوارد  »لقيمات«  لفظ  في  كما  وي�شارتها،  دراهمه 
وترغيبا في  القلة  تعبيرا عن  ال�شريف  الحديث  في 
التخفيف من الطعام فقد قال : »ما مالأ ابن اآدم 
وعاء �شرا من بطنه، بح�شب ابن اآدم لقيمات يقمن 
�شلبه فاإن كان ل محالة فثلث لطعامه وثلث ل�شرابه 
وثلث لنف�شه«))))، فكلمة لقيمات في الحديث مرغبة 
     في التقليل من الطعام، داعية لالقت�شاد في الأكل، 
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لأن ذلك اأجلب لل�شحة واأ�شلم للج�شم واأنفع للعقل 
البخاري  في  ورد  ما  الباب  هذا  ومن  للزاد.  واأبقى 
ياأتي  قالت:  اإذ  عنها  اهلل  ر�شي  عائ�شة  حديث  من 
الأ�شودان  هو  واإنما  نارا،  فيه  نوقد  ما  ال�شهر  علينا 
الماء والتمر اإل اأن نوؤتى بلحيم، اأي بقدر من اللحم 

ي�شير.
3- تقلي�ص الحجوم:

ال�شيء  حجم  �شغر  اإل���ى  التنبيه  ب��ه  ويق�شد 
اأن  ال�شامع  علم  دفيتر  مثال:  قلنا  ف��اإذا  المذكور، 
عمر  ت�شغير  في  كما  جدا،  �شغير  دفتر  المق�شود 
ابن اأبي ربيعة لقمر على قمير حيث يقول في رائيته 

الم�شهورة)))):
غيوبه اأه��������وى  ك��ن�����������ت  ق���م���ي���ر  وغ�������اب 

�ص�مر ون���������وم  رع�����������������������������������������������ي���ان  وروح 
هذا  حجم  �شغر  اإل��ى  التنبيه  هنا  فالمق�شود 

القمر وتاأخر الليل ن�شبيا.
الباب  المندرجة في هذا  الت�شغيرات  ولعل من 
ما ورد في قطعة لبن الرومي ا�شتودعها ت�شغيرات 
والعريب  وال�شبيب،  والكليب،  البويب،  قبيل  من 

وغيرها... يقول)))):
اإي����������������اك ي��������ا ب���وي�����������������������������������������������������������������������������������ب

ب����وي����ب ي���������ص�������������������������������������������������������������������������������ت����ث����ار  اأن 
ف������اإن������م������ا اأن�������������ا ل���ي�����������������������������������������������������������������������������������ث 

ع�������������������������������������������������������������������������������اد واأن������������������ت ك���ل���ي���ب 
����ص���������������������������������������������������������������ب���ي���ب���ا ت�������ح�������ق�������رّن  ل 

ك���������م ج����������������������������������������������������������������ر ��������ص�������را ����ص���ب���ي���ب
ب����ج����ه����ل ت����ظ��������������������������������������������������������������������������ّن  ول 

رب����ي����ب ال����ل���������ص�������������������������������������������������������������������������������ان  اأن 
ق��������د ت����ح���������ص����ن ال����������������روم ����ص�����������������������ع���را

م��������ا اأح���������ص������������������������������������������������������ن����ت����ه ال�����ع�����ري�����ب   

فيهم ال�����م�����ج�����د  م���ن���ك�������������������������������������������ر  ي��������ا 
األ�����ي�����������ص م���ن���ه�������������������������������������������م �����ص����ه����ي����ب)4))

4- تقريب المو�سوع: 
ذهن  ف��ي  ال�شيء  ���ش��ورة  تغيير  منه  وال��غ��ر���س 
في  اأو  الزمن  في  �شواء  البعيد  له  فيقرب  ال�شامع، 
امرئ  قول  ذلك  اأمثلة  ومن  القدر،  في  اأو  الم�شافة 

القي�س في رائيته الم�شهورة)))):
يامن اب����ن  ن��خ��ي��ل  م���ن  ال��م��ك��رع��ات  اأو 

الم�صقرا يلين  ال��لئ��ي  ال�صفا  ُدَوْي������َن 
اأنها دونها  والمراد  ف�»دوين« هنا ت�شغير »دون« 

بي�شير، وكذلك قوله)))):
فرجه ����ص���د  ا����ص���ت���دب���رت���ه  اإذا  واأن���������ت 

باأعزل ل��ي�����ص  الأر�������ص  ُف����َوْي����َق  ب�����ص��اف 
طول  ع��ن  بديعا  تعبيرا  عبرت  »ف��وي��ق«  فكلمة 
ذيل هذا الفر�س فقربت ال�شورة اإلى ذهن ال�شامع 
م�شرحة اأن الذيل المذكور كاد اأن يالم�س الأر�س؛ 
اإذ ل يف�شله عنها اإل ي�شير. ومن هذا الباب كذلك 

قول ال�شنفرى)))):
واإل����������ف ه����م����وم م�����ا ت�������������������������������زال ت����ع����وده

اأث���ق���ل ه����ي  اأو  ال����رب����ع  ك���ح���م���ى  ع����ي����ادا 
اإن���ه���ا ث�����م  اأ����ص�������������������������������درت���ه���ا  وردت  اإذا 

ت������وؤوب ف���ت���اأت���ي م���ن ُت���َح���ْي���ُت وم����ن عل
وهي  »تحت«،  الظرف  ت�شغير  »تحيت«  فكلمة 
ال�شابقة،  الأمثلة  في  كما  التقريب  معنى  على  دالة 

ومن هذا المعنى قول ال�شاعر الموريتاني)1)):
ي�������روم ل�����م�����ن  ال�����ح�����ن�����ان  ذا  ح�����ن�����ان�����ك 

�������ص������ف������اء ح������ي������ث ت�����ط�����ل�����ع ال�����ن�����ج�����وم
اأرج���������������ي م��������ن زب�������ي�������د ������ص�����ف�����اء ق���ل���ب

ت�����ي�����ا������ص�����ره ال������و�������ص������او�������ص وال�����ه�����م�����وم
وه���ن���ا ال������ن������وم  ب���ع���ي���د  اب���ت�������ص���م���ت  اإذا 

وق���������د خ����ل����ف����ت م����ب����ا�����ص����م م�������ن ي����ن����وم      
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م�صك ي������ف������وح  ث�������م  ال�������ب�������رق  ي������ل������وح 
ت�صيم وم���������ا  ت���������ص����م  م�������ا  ف����ح���������ص����ب����ك 
هي  التي  »بعيد«  كلمة  وردت  الثالث  البيت  ففي 
اأن  اإل��ى  ت�شير  وه��ي  »بعد«  الزمان  لظرف  ت�شغير 

انتباهها كان بعد منامها بوقت قليل.
5- تعظيم المو�سوف: 

وهو من الأ�شاليب البديعة الغريبة، اإذ ل يتبادر 
غير  والتعظيم،  الإكبار  لأجل  الت�شغير  الذهن  اإلى 
اأن طرائف الف�شحى في التعبير ممتعة ولطيفة، اإذ 
قد ت�شمي ال�شيء و�شده باللفظ نف�شه وربما عبرت 

عن ال�شفة بمخالفها كما في هذه الحالة.
وقد دافع الكوفيون عن ت�شغير التعظيم وا�شتدلوا 
له ببع�س الأمثلة الف�شيحة والأبيات الأ�شيلة، فعدوا 

من ذلك قول لبيد بن ربيعة العامري)))):
باطل اهلل  خ�����ل  م�����ا  ������ص�����يء  ك�����ل  األ 

زائ���������������������������ل م�����ح�����ال�����ة  ل  ن����ع����ي����م  وك���������ل 

بينهم ت����ح����دث  �����ص����وف  اأن������ا�������ص  وك�������ل 

ُدَوْي�����ِه�����َي�����ٌة ت�����ص��������������������������ف��ر م��ن��ه��ا الأن����ام����ل
فكلمة »دويهية« م�شغرة ت�شغير التعظيم، اإذ ل 
اإل من داهية  الأنامل الذي هو الموت  يقع ا�شفرار 

عظيمة التاأثير �شديدة الوقع على النف�س.
ٌة حمراء«  ومن هذا المعنى قولهم: »اأ�شابتهم �ُشَنيَّ
حديث:  ومنه  المحل،  �شديدة  ال�شاأن  عظيمة  اأي 
ف�شغرها  العظيمة،  الفتنة  يعني  َهْيَماء«  الدُّ »اأتتكم 
في  بع�شهم  اأدرج  وقد  وتعظيما)1)).  لأمرها  تهويال 

هذا الغر�س قول ال�شاعر)))):
ف��وي��ق ُج���َب���ْي���ٍل ���ص��ام��خ ال���راأ����ص ل���م يكن

وتعمل ت���ك���ل  ح���ت���ى  ل��ت��ب��ل��غ��������������������������������������������������������ه 
التعظيم،  ت�شغير  �شغرت  هنا  »جبيل«  فكلمة 
   لأن هذا الجبل على �شغره ل يبلغه الإن�شان اإل بعد 

و�شعوبة  �شاأنه  دال على عظم  والأين، وذلك  التعب 
�شعوده.

الزبيق  ب���اأم  ق��ول��ه��م: »ج���اء  ال��ب��اب  وم���ن ه���ذا 
)الداهية) على جمل قريق )اأخ�شر)«.

ويح�شن التذكير هنا باأن الب�شريين منعوا اإتيان 
ينافي  التعظيم  اأن  اإلى  منتهين  للتعظيم،  الت�شغير 

الت�شغير ويناق�س المق�شود منه)))).
6- تكريم الممدوح:

اأنه يختلف عنه  �شابقه، غير  ويتقارب كثيرا مع 
في  ينح�شر  الأ�شا�شي  غر�شه  ه��ذا  اأن  حيث  من 
في    عمر  ابن  قول  اأمثلته  ومن  والتنويه،  الثناء 
عبد اهلل بن م�شعود: »كنيف ملئ علما« ف�»الكنيف« 
وعاء طويل يكون فيه متاع التجار كالرعاة، والمراد 
�شبيه  به  واحتفاظه  للعلم  م�شعود  ابن  ا�شتيعاب  اأن 
واحتفاظها  فيها  يو�شع  لما  الأوع��ي��ة  با�شتيعاب 
ي�شاهي  احتواء  العلم  يحتوي  ال�شحابي  فهذا  به، 
احتواء الأوعية لالأزواد. وت�شغير »كنيف« هنا على 
ابن  قلب  عمر  �شبه  فقد  وال��م��دح،  التكريم  جهة 
مزادته  فيه  يجعل  الذي  الراعي  ب�»كنيف«  م�شعود 
قلب  وهكذا  يريد،  ما  كل  ففيه  و�شفرته،  ومق�شه 
النا�س  اإليه  يحتاج  ما  كل  فيه  جمع  قد  م�شعود  ابن 

من العلوم)))).
ومن هذا المعنى اأي�شا المثل ال�شائر: »اأنا جذيلها 
المحكك، وعذيقها المرجب« فالجذيل ت�شغير جذل 
وهو جذع �شجرة يو�شع في مراح الإبل تحتك عليه 
النخلة  عر�س  وهو  عذق  ت�شغير  والعذيق  الجرباء، 
والمرجب المعظم، وهذا كناية عن ر�شوخ التجربة 
الحكمة،  مع  الأم���ور  في  والتب�شر  ال���راأي  و���ش��داد 
فالمعنى اأنه ذو معرفة بالأمور، فا�شتعانة النا�س به 
وحاجتهم اإليه كا�شتعانة الإبل الجرباء بهذا الجذل 

وحاجتها اإليه ف�شغره على وجه التكريم.
قوله  من  الحديث  في  ورد  ما  الباب  هذا  ومن    
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: »خذوا �شطر دينكم عن الحميراء« يعني عائ�شة 
»يا  اأحيانا:  لها  يقول    وك��ان  عنها،  اهلل  ر�شي 
البي�شاء)))).  يريد  الحمراء  ت�شغير  وهي  حميراء« 
من  فهو  »الأ�شيلع«  لفظ  ال�شياق  هذا  في  ويندرج 
اأبي   عليا بن  الأ�شماء التي �شمى بها ر�شول اهلل 
اأ�شلع،  كان  لأنه  وتودد،  تكريم  ت�شغير  وهو  طالب، 
 حينما  ل�شان عمر  اللفظة على  وقد وردت هذه 
»اإن وليها الأ�شيلع الأجلح ي�شلك بهم الطريق  قال: 

. ((((  الم�شتقيم« وهو يعني بذلك عليا
7- التلطف بالمولود:

وهذا الغر�س من اأطرف الأغرا�س واألطفها، اإذ 
يعنى بالتحبب اإلى الأطفال والن�سء ال�شغار، �شاعيا 
اإلى ترقي�س فلذات الأكباد، ومن اأمثلته ما ورد في 
القراآن الكريم من �شيغ ت�شغير البن كقوله تعالى: 

چ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
�شاأنه:  جل  وقوله  چ))))،  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  

ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   چ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  
ى   ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ى  ائ  ائ  ەئ  

ۈئ  ېئ  چ)))).

فت�شغير البن هنا ت�شغير تلطف وتحبب، وهو 
قول  المعنى  ه��ذا  وم��ن  ال��ع��رب،  اأ�شاليب  في  كثير 
ما  عمير  اأب��ا  »ي��ا  مالك:  بن  اأن�س  لأخ��ي    النبي 
  قال: كان ر�شول اهلل  فعل النغير«، فعن اأن�س
ليخالطنا حتى يقول لأخ لي �شغير: »يا اأبا عمير ما 
فعل النغير«؟ ت�شغير لنغر وهو طائر ي�شبه الع�شفور 
اأحمر المنقار، وقيل هو الع�شفور، والمعنى ما حاله 

وما �شاأنه)1)).
ن�شيحة  ف��ي  ورد  م��ا  ال�شياق  ه��ذا  ف��ي  ويتنزل 
حماد بن األمين المجل�شي)))) مخاطبا �شغار الأبناء 

       يقول)1)):

هين �����ص����������������������������������يء  ال�������ب�������ر  اإن  ب�����ن�����ي 

اأب�����ي�����ن ال������������ذي  ذا  م����ن������������������������ه  دون������������ك 

ن���������ص����ي����ح����ة م���������������������������������������ن وال�������������د ح���ف���ي

ب���������ك ه�������دي�������ت ال�������ر��������ص�������د م���������ن ب���ن���ي

������ص�����م�����ر اإل���������������ى م���������ك���������ارم الأخ���������������لق

وخ������ل�������������ص الأع������������م������������ال م���������ن ن�����ف�����اق
8- التعطف على المرحوم:

به  والترحم  بال�شخ�س  الترفق  به  والمق�شود 
الأ�شاليب  من  الغر�س  ه��ذا  ويعد  عليه،  وال�شفقة 
اللطيفة التي تك�شف عن انك�شار القلب ورقة الم�شاعر 
يرثي  للزمخ�شري  اأبيات  في  ن�شادف  ما  نحو  على 
اهلل  داع��ي��ا  قبره  اإل��ى  ينظر  وك��اأن��ه  نف�شه  �شمنها 
منه  طالبا  �شيئاته  عن  يتجاوز  اأن  وتعالى  �شبحانه 
�شعفه  نف�شه  الوقت  في  ومبينا  والمغفرة،  العفو 

وا�شتكانته يقول)))):
ق����رب ال��م�����ص�����������������������������ي��ر اإل�����ى دي�����ار الآخ�����ره

ف���اج���ع���ل اإل��ه�����������������ي خ���ي���ر ع���م���ري اآخ�����ره

ووحدتي ال��ق��ب��ور  ف���ي  م��ب��ي��ت��ي  وارح�����م 

ناخره ت��ب��ق��ى  ح���ي���ن  ع���ظ���ام���ي  وارح�������م 

اأيامه  ال�����ذي  ال��ُم�����َص��������������������������������������������ْي��ِك��ي��ُن  ف���اأن���ا 

متوات��������ره غ�������دت  ب�������������اأوزار  ول�������ت 
فكلمة »ُم�َشْيِكيٍن« في البيت الأخير ت�شغير لكلمة 
»م�شكين«، وهي معبرة عن كثير من الرقة والنك�شار 
التي  الت�شغيرات  بع�س  الباب  هذا  ومن  وال�شفقة، 
يفهم منها التوا�شع كما يتردد كثيرا في فواتح بع�س 
المنظومات التعليمية على نحو ما في و�شية الب�شير 

بن امباريكي)))) حيث يقول)))):
ق����������ال ع����ب����ي����د رب����������ه ال���ب�������ص�����������������������������������ي���ر

ت���������اب ع����ل����ي����ه رب���������������������������������������������������ه ال����ق����دي����ر    
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ب�������ص�������������������������������م الإل������������ه ل������لإل������ه ال���ح���م���د

ث�������م ال�������ص�����������������������������������لة ل����ل����ن����ب����ي وب����ع����د

تحمد  ق�������د  و������ص�����ي�����ة  ف���ه�����������������������������������������������ذه 

محمد ي������ا  واع������ت������ن  ب����ه����ا  ف���اع���م�������������������ل 

ت����ف����ي����د ل���ل�������ص�����������������������������������������������غ���ار وال�����ك�����ب�����ار

ف������ي ح���ف���ظ���ه���ا ل���ي�������ص ع���ل���ي���ه���������������م ع����ار

ثالثا: الت�صغير تطور وتاريخ:
لم�شاألتين؛  نعر�س  اأن  ن��ود  المحور  ه��ذا  وف��ي 
للن�س  ملح  اأنه  على  الت�شغير  اإلى  تنظر  اأولهما: 
اأنه  اإلى  تنتهي  وثانيتهما  والقري�س،  لل�شعر  واإيدام 

اأ�شا�س لل�شعر وعماد للق�شيد.

اأ. الت�شغير اإيدام لل�شعر والقري�ض:
العرب  ب��اأن  المقام  ه��ذا  ف��ي  التذكير  يح�شن 
تكرر  ل��ذل��ك  الت�شغير؛  على  كثيرا  تعتمد  ك��ان��ت 
على  القبائل  واأ���ش��م��اء  الأع���الم  اأ�شماء  ف��ي  وروده 
و»كليب«  و»�شليم«  و»ه��ذي��ل«  »قري�س«  في  ما  نحو 
ا�شمين  و»عقيل« و»جهينة« و»بني ذوؤيب»، كما نجد 
ال�شيغة  هذه  على  وردا  ال�شريف  الن�شب  عمود  في 
تحببا وتعظيما وهما: لوؤي وق�شي، وقد تحدث اأحد 
العلماء الموريتانيين عن هذا ال�شم الأخير و�شيغته 
فك�شر  بفتح  ق�شي  ت�شغير  »ق�شي«  اأن  اإلى  فانتهى 
اأي بعيد لأنه بعد عن ع�شيرته في بالد ق�شاعة حين 
زيد  وا�شمه  العذري  �شعد  بنت  فاطمة  اأمه  احتملته 

ف�شمي مجمعا.
ومن الأ�شماء العربية القديمة التي وردت ب�شيغة 
و»�شمية«  و»زب��ي��دة«  و»ه��ن��ي��دة«  »بديلة«  الت�شغير 
و»زهير«  و»ف��ت��ي��ة«  و»ق��ت��ي��ل��ة«  و»اأم��ي��م��ة«  و»م��ل��ي��ك��ة« 
و»نعيمان«  و»نعيم«  و»طفيل«  و»خبيب«  و»�شهيب« 
و»بجير«  و»اأ���ش��ي��ل«  و»اأن��ي�����س«  و»ع��م��ي��ر«  و»ك��ري��ب« 
و»اأريقط«  و»عيينة«  و»اأذي���ن«  و»�شريح«  و»�شريق« 

و»رويفع« و»عبيد« و»عبيدة« وغيرها..

فيها  وردت  التي  النماذج  من  جملة  و�شنورد 
للن�س  ملحا  بو�شفها  الم�شغرة  الكلمات  بع�س 
قديما  ل��ل��م��دون��ات  ف��ال��ق��ارئ  للقري�س؛  واإي���دام���ا 
في  حا�شرة  ظاهرة  الت�شغير  اأن  ي��درك  وحديثا 
اللغة  بنيات  م��ن  فهو  الأدب��ي��ة،  الع�شور  مختلف 
من  تعبر  ال��ت��ي  الأ�شا�شية  �شيغها  وم��ن  الثابتة 
غنى  فال  والمعاني،  ال��دللت  بع�س  عن  خاللها 
ثمة  ومن  منها،  للمبدع  منا�س  ول  عنها،  للمتكلم 
الن�شو�س،  طيات  وفي  ال�شعراء  األ�شنة  على  ورد 
وهكذا فالمت�شفح لمدونات ال�شعر الجاهلي يمكن 
عر�شا  وردت  الظاهرة  لهذه  نماذج  ي�شادف  اأن 
والن�شياب  العفوية  من  نهج  على  وجاءت  واتفاقا 

كبير، من ذلك قول امرئ القي�س)))):
غ������دوة  ال��م��ج��ي��م��ر  راأ��������ص  ذرى  ك������اأن 

مع������زل ف��ل��ك��ة  وال���غ���ث���اء  ال�����ص��ي��ل  م���ن 

بعاع�����ه ال��غ��ب��ي��ط  ب�������ص���ح���راء  واأل����ق����ى 

المخ��ول ال��ع��ي��اب  ذي  ال��ي��م��ان��ي  ن����زول 

غدي����������ة غ���رق���ى  ف���ي���ه  ���ص��ب��اع��ا  ك������اأن 

عن�صل اأن��اب��ي�����ص  ال��ق�����ص��وى  ب���اأرج���ائ���ه 
فقد وردت في الأبيات كلمتا »المجيمر« و»غدية« 
ب�شيغة الت�شغير، وذلك ما اأورث الن�س متعة وخفة 
وردت في معلقة  رونقا وجمال، كما  واأك�شبه  ولباقة 
النابغة كلمة: »اأ�شيالل« وهي ت�شغير »اأ�شيل« معبرا 
لحظات  اأروع  وهي  النهار  من  لحظة  اآخر  عن  بها 
الغروب، وفي ذلك ما فيه من المعاني الرومان�شية 

الرفيعة، يقول )))) :
فال�ص����������ند  ب���ال���ع���ل���ي���اء  م���ي���ة  دار  ي����ا 

اأق���������وت وط�������ال ع���ل���ي���ه���ا ����ص���ال���ف الأب������د

اأ�ص������ائلها اأ�����ص����ي����لل  ب���ه���ا  وق����ف����ت 

ع���ي���ت ج����واب����ا وم�����ا ب���ال���رب���ع م����ن اأح����د
ومن روائع الت�شغير ما ورد في قول اأحد ال�شعراء 

   القدامى)))):
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ف���اإن���ه خ����ي����را  ال���������روع  ي������وم  ج������زى اهلل 
ثابت اأم  ع����لت����ه  ع����ل����ى  اأران�������������������������������������������ا 

ال�����خ�����دور ول������م تكن ُرَب������ْي������َب������اِت  اأران���������ا 

ب����واغ����ت ب�����غ�����اة  ع������ن  اإل  ل���ت���ب�������������������ص���ر 
بالم�شاركة  عليه  من  اأن  اهلل  يحمد  فال�شاعر 
ومواجهة  معاناة  من  بها  ما  رغم  الحرب  هذه  في 
كله  ذل��ك  اأن  اإل  ال��ن��زال  على  وم�شابرة  ل��الأع��داء 
ال�شتمتاع؛  ولحظات  اللقاء  فر�س  جنب  في  يهون 
وقد  ثابت«،  »اأم  محبوبته  بروؤية  ال�شاعر  نعم  حيث 
ازدان البيت الثاني بكلمة »ربيبات« التي هي ت�شغير 
ل�»ربة« وقد اكت�شب البيت معها رونقا وجمال وعرف 

عذوبة وان�شيابا.
ويح�شن التذكير هنا باأن اأحد العلماء ال�شناقطة 
اأن�شد هذين البيتين في اأحد النوادي العلمية احتفاء 
ب�شيغة  »ُرَبْيَباٍت«  كلمة  فنطق  الحا�شرين  ببع�س 
الت�شغير فراجعه اأحدهم قائال: »األ تحكيها ب�شيغة 
مكبرة َرِبيَباٍت« فرد العالم قائال: اإن ذلك يفيت نكتة 
من�شدا  الأ�شلوب  بلطيف  التمتع  وفر�شة  التغ�شير 
بيتين وردا في فاتحة المحور الثاني »الت�شغير روؤية 

وت�شنيف«.
طريفة  ن�شو�شا  لنقراأ  ال�شناقطة  اإل��ى  ون�شل 
فله  الت�شغير؛  من  �شمنها  ُيكثر  حامد  بن  للمختار 
قطعة لمية ي�شرح �شمنها ب�شدة تاأثير »اأهل الرميل« 
على قلبه، موؤكدا ا�شتمالة الغواني لالأفئدة، وقد اأكثر 

في ن�شه من الت�شغير والإر�شاد قائال)))):
م�����ن اأه�����ي�����ل ال����رم����ي����ل م����وت����ي ووي���ل���ي

م������ن اأه������ي������ل ال����ن����ق����ا واأه�����������ل ال���رم���ي���ل

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

وم���ي���ل غ�����������������������ي���ل  األت  وال������غ������وان������ي 

منها ال���خ���وي���ل�������������������د  ب����ن����ت  ودع�����ت�����ن�����ي 

ب���ع���م���ي���م���ي ط����������ورا وط������������ورا خ���وي���ل���ي  

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

ليلي اآخ�������������������ر  ال����رم����ي����ل  ي���م���ي���ن  ع�����ن 

لي�������������ل الذي���������ل  ت��ج��������������رر  واأت��ت��ن��ي 

ذي���������������لي  اأج��������������������������������������������������رر  ف��ت��ل��ق��ي��ت��ه��ا 

ب����ي����ن غ��م�����ص�����������ة عين م�����ا  وال���ت���ق���ي���ن���ا 

التليل ف���������������������������وق  ال���ب���ع���ي���ل  وان�����ت�����ب�����اه 
وم���ن ط��رائ��ف��ه ال�����ش��ع��ري��ة ال��ت��ي ت��ح��ت��وي بع�س 
يحكي  التي  الرجزية  اأبياته  الرائعة  الت�شغيرات 
اإ�شبانيا،  اإل��ى  الطائرة  في  رحلته  من  طرفا  فيها 
موؤكدا اأنه بلغ مدينة مر�شيلية مع المغرب، واأن معه 
م�شيفة اأوروبية، والطريف في اأبياته اأنه �شغر بع�س 
الكلمات الح�شانية ذات الأ�شل الفرن�شي مثل كلمة: 
فقد   »Ma dame« بالفرن�شية  اأ�شلها  التي  »م�شم« 
اأوردها ب�شيغة: »م�شيميم« وفي ذلك اإخ�شاع اللغة 
والأطرف  العربية،  في  الت�شغير  لقواعد  الأجنبية 
من ذلك ت�شغير الفعل في الح�شانية وهو اأمر ممنوع 
في الف�شحى، فقد �شغر الرجل هنا الفعل: »جرى« 
»َتَجْيِري«  الغيبة  في  الموؤنث  �شمير  اإلى  المن�شوب 

التي هي ت�شغير »َتْجِر« في الح�شانية يقول)1)):
مغيري��������������� ل���م���ر����ص���ي���ل���ي���ة  ج���ئ���ن���ا 

الخير زم����������ام  ي�����ق�����ودن�����ا  ����������������������������������������ب���ان���ا 

تجيري م�����ص��ي��م��ي��م  اأم�����������������������������������������������ام��ن��ا 

بال�صير ن����درك����ه����ا  ل  ن���ك�������������������������������������������������������اد 

ف��اأج��ل�����ص�����������������������ت��ن��ا ف����ي ك���را����ص���ي ال���دي���ر

الغير ط���ع���������������������������ام  م������ن  واأط����ع����م����ت����ن����ا 

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

الطير ب�����ك�����ور  اأه����ل����ن����ا  ن�����ص�����������������������������������ل 
نماذج  ي�شادف  القديم  العربي  لل�شعر  والقارئ 
الم�شغرة  الكلمات  بع�س  فيها  وردت  ي�شيرة   غير 
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لل�شعر  ملحا  بو�شفها  وذل��ك  تكلف،  ودون  عر�شا 
واإداما للقري�س، فالت�شغير من بنيات اللغة الثابتة 

التي ل تنفك عنها.

ب. الت�شغير عماد للنظم والق�شيد:
و�شمن هذه الم�شاألة �شن�شتعر�س بع�س الن�شو�س 
ال�شعرية التي عولت في بنائها الأ�شلوبي على ظاهرة 
وحدات  جميع  تخ�شع  اأن  اإل��ى  �شاعية  الت�شغير، 
�شعب  اأم��ر  وهو  الظاهرة،  لهذه  المعجمي  الن�س 
ينم عن التمكن من القري�س، والتفنن في الإبداع، 
ومهدوا  النهج  ه��ذا  انتهجوا  م��ن  اأوائ���ل  م��ن  ولعل 
الذي  الحلي))))  الدين  �شفي  ال�شاعر  ال�شبيل  هذا 
نهجا  تعرف  ي��ده  على  ال�شعرية  الإب��داع��ات  ب��داأت 
المعجمية  الن�س  وحدات  اإخ�شاع  يعتمد  م�شتطرفا 
اأهميته  رغ��م  ملمح  وه��و  الت�شغير،  لظاهرة  كلها 
والتكلف  ال�شنعة  يوقع في  والإيقاعية قد  الأ�شلوبية 

وي�شرف عن التملح والتلطف.
هذا  اأن   - التجوز  من  ب�شيء   - القول  ويمكن 
بالألفاظ  التالعب  على  القائم  الأ�شلوبي  النمط 
ال�شاعر  هذا  عهد  على  طريقه  ي�شق  ب��داأ  ال�شعرية 
نحو التميز معتمدا نحوا بديعا غير م�شبوق، وهكذا 
بيتا،  وع�شرين  اأرب��ع  في  تقع  م�شغرة  الرجل  نظم 

يقول في مطلعها)1)):
ن�����ق�����ي�����ط م��������ن م���������ص����ي����ك ف��������ي وري��������د

خ����دي����د ف�������ي  و������ص�����ي�����م  اأم  خ�����وي�����ل�����ك 

وذي�������������اك ال�����ل�����وي�����م�����ع ف�������ي ال�������ص���ح���ي���ا

�صعيد ف��������ي  ق����م����ي����ر  اأم  وج�����ي�����ه�����ك 

وج��������ي��������د ��������ص�������وي�������دن ف������ي������ه ����ص���ك���ي���ل

خ������وي������د م������������ن  م�������ع�������ي�������ن�������ات  اأدق 

ظ������ب������ي ب�����������������������������ل ������ص�����ب�����ي ف���������ي ق���ب���ي

م����ري����ه����ي����ب ال���������ص����ط����ي����وة ك����الأ�����ص����ي����د   

م���ع���ي�������ص���ي���ق ال�����ح�����ري�����ك�����ة  وال����م����ح����ي����ا

م���م���ي�������ص���ي���ق ال���������ص����وي����ل����ف وال�����ق�����دي�����د

لل�شاعر  من�شوبة  الق�شيدة  هذه  على  عثرنا  وقد 
محمد بن اأبنو ال�شقروي �شهوا. وما من �شك في اأن 
الم�شغرات  فن  انطالقة  اأعلن  الذي  هو  الرجل  هذ 
في ال�شعر الموريتاني مطورا نماذج من تقدموه على 
قلتها، ونا�شجا على منوالها، ولعل ذلك ما جعل اأحد 
الباحثين يعتقد اأول الأمر اأن هذه الق�شيدة من اإبداع 
ال�شقروي واإنتاجه، لكنه بعد النظر والتحري علم اأنها 
من �شعر �شفي الدين الحلي، اإذ ن�شبها اإليه �شاحب 
الديوان  في  ترد  لم  اأنها  العلم  مع  وغيره،  الك�شكول 
فاإن  اأم��ر  من  يكن  ومهما  المتوفرة.  طبعاته  �شمن 
وجود ن�س هذه الق�شيدة بخط �شنقيطي قديم يرجع 
اإليه - ولو �شهوا - مردفة  اإلى عهد الرجل ون�شبتها 
بعينية له م�شهورة فاإن كل ذلك يجعلنا نفتر�س على 
في  حذوها  وح��ذا  بها  وتاأثر  عليها  اطلع  اأن��ه  الأق��ل 
دالية  بين  ي�شيرة  موزانة  اأن  غير  الت�شغير،  اعتماد 
�شفي الدين ولمية ال�شقروي قد ي�شت�شف منها تفوق 
هذا الأخير وعلو كعبه في هذا النهج،  وقدرته على 
على  المحافظة  مع  الت�شغير،  اأ�شاليب  في  التفنن 

اأدبيات الن�س ال�شعري وفنياته الإيقاعية.
ون�شل اإلى جهود ابن حجة الحموي)))) الذي نظم 

ق�شيدة رائية اأخ�شع معظمها للت�شغير يقول)))):
ط�����ري�����ف�����ي م�������ن ل�����ي�����ي�����لت ال���ه���ج���ي���ر

ال�صهير م������ن  ال����ج����ف����ي����ن  م����ق����ي����ري����ح 
قليبي ك����������وى  ال������خ������دي������د  ن�������وي�������ري 

ف�����ص��ح��ت م����ن ال����ح����ري����ق اأي�������ا ن���وي���ري
كفيل ع�����ل�����ى  ال���������ص����ع����ي����ر  م���������ص����ي����دي����ل 

ي������ذك������رن������ا م������وي������ج������ا ف��������ي ال����ب����ح����ي����ر
�صهيم ل�������ه  ال�����ق�����وي�����������ص  ح�����وج�����ي�����ب�����ه 

م�����وي�����������ص ف�������ي ال����ق����ل����ي����ب ب�������ل وت����ي����ر   
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ل����ث����م����ت خ�������دي�������ده ف������ج������رى دم���ي���ع���ي
النهير ع����ل����ى  ال����زه����ي����ر  اأح�����ل�����ى  ف����م����ا 

������ص�����ه�����ي�����ر و������ص�����ي�����ل�����ه ع�������ن�������دي ب�����ي�����وم
وي��������������وم ه������ج������ي������ره م������ث������ل ال���������ص����ه����ي����ر
لم  م�شغرة  لمية  الك�شكول  �شاحب  اأورد  وقد 

ين�شبها لأحد مكتفيا بقوله: »ولبع�شهم«)))):
كحيل ب�������ل  ال����ج����ف����ي����ن  ف�������ي  ��������ص�������واد 

عقيلي و�����ص����ب����ى  م����دي����م����ع����ي  اأ��������ص�������ال 
بقلبي ������ص�����وري�����م�����ه  م�������ن  ل����ح����ي����ظ����ك 

حبيلي ب�������ه  ������ص�����رم�����ت  ق�������د  ج������ري������ح 
ق����وي���������ص ح���وي���ج���ب���ي���ك ل����ق����د رم����ان����ي

ن�صيل ب������ل  ال����ق����ل����ي����ب  ف������ي  ����ص���ه���ي���م���ا 
وك����������م �����ص����رق����ت����ن����ي ب�����دم�����ي�����ع ع���ي���ن���ي

وغ�������رب�������ن�������ي ه�������وي�������ك ع���������ن اأه�����ي�����ل�����ي

ي������وي������م م�������ن ه�����ج�����ي�����رك ق�������د ده�����ان�����ي
ف������م������ا اأح���������ل���������ى ل�������ي�������لت ال�����و������ص�����ي�����ل

ح����ب����ي����ب م���ه���ج���ت���ي ه������ل م������ن و����ص���ي���ل

مطيل ب������ل  ال�����وع�����ي�����د  اأح������ل������ى  ف����م����ا 

رابعا: الت�صغير ممار�صة وتطبيق
بع�س من  لقراءة  �شنعر�س  المحور  وخالل هذا 
م�شغرة  ب�شيغ  وردت  الموريتاني  ال�شعر  ن�شو�س 
مغمور  القوم  ت��راث  من  جانب  عن  تك�شف  لطيفة 
براعتهم  عن  نف�شه  الوقت  في  تف�شح  كما  مغبون، 
اللغوية وتمكنهم من نا�شية القري�س تمكنا ي�شحبه 
على  لهم  وقفنا  فقد  والأ�شاليب،  التعابير  في  تفنن 
وهو  المغ�شرة  الن�شو�س  الع�شرة من  يربو على  ما 
ما لم ن�شادفه عند غيرهم من ال�شعراء اإل لماما. 
اأما ورود الألفاظ الم�شغرة عر�شا في بع�س القطع 
 ال�شعرية فهو متعدد كثير ي�شعب تتبعه. وقد تمكنا 

مو�شوعات  اأربعة  اإل��ى  المدونة  ه��ذه  ت�شنيف  من 
اأدبية هي:

اأ- ا�شتمتاع النف�ض بالتغزل والعر�شات: 
ن�شين  ب��ق��راءة  المحور  ه��ذا  خ��الل  و�شنكتفي 
اأثنين  بين  �شعري  حوار  تبادل  عبرهما  تم  بديعين 
من اأرباب القري�س في القرن الرابع ع�شر الهجري 
للنف�س  اإمتاعا  الت�شغير  باأ�شلوب  يلوذا  اأن  ف�شال 
النحو  اأب���واب  لبع�س  وتطبيقا  للمجادل  واإرغ��ام��ا 
محمد  ال�شاعر  نجد  وهكذا  ال�شيغ،  لنادر  واإحياء 
ن�شه  فاتحة  في  ي�شتح�شر  ال�شقروي))))  اأبنو  ابن 
الفوؤاد  وينير  الغرام  يثير  رفيعا  الغزل  من  اأ�شلوبا 
م�شتمتعا ب�شور الأطالل ور�شوم الديار والعر�شات، 
في   النحور  لتغرق  العبرات،  اإذراء  اإلى  تدفعه  التي 
واأمواج  متدفقة  �شيول  هي  كاأنما  الدموع  من  بحر 
الزفرات  وتت�شاعد  النف�س  يتعالى  وبذلك  عاتية 
والأحزان فيمتنع النوم عن العيون فال يملك ال�شاعر 
عر�شات  في  متلبثا  ذل��ك  عن  نف�شه  ي�شلي  اأن  اإل 
الربوع ومخاطبا �شحبه في محاورة تلوذ با�شترجاع 
ذكريات الما�شي ولحظات الو�شال اأيام كان ال�شمل 

مجتمع، والزمان مبت�شم. 
واإثر ذلك يخل�س اإلى و�شف الحبيبة المتخيلة، 
والأن�شاق  التراثية  ال�شور  ي�شتح�شر  دقيقا  و�شفا 
يركن  اأو  ال��واق��ع  م��ن  يمتح  م��ا  م��ن  اأك��ث��ر  ال�شعرية 
تلك  به  تمتاز  ما  اإل��ى  منتهيا  والبيئة،  الو�شط  اإل��ى 
العيون  في  وكحل  ال�شفتين  في  ح��وة  من  الحبيبة 
وا�شتواء في القامة وان�شدال في ال�شعر، وجمال في 
الوجه وامتالء في ال�شاقين وطيب في الرائحة، كل 
ال�شدود  اإل��ى  �شاحبه  يدعوا  ودلل  غنج  في  ذلك 
ملقيا  يتثنى  اأن  اإل��ى  �شاحبه  ويدفعه  والع��را���س 
تفتك  كما  بالقلوب  اأجفانها  لتفتك  لنظراته  العنان 

ال�شهام بالج�شوم. يقول)))):
اأث�������������ار ُغ�������َري�������ِم�������ي و������ص�����ج�����ا ُع����َق����ي����ل����ي

ُط�������لَ�������ي�������ل ل������ل������ُح������َب������ي������ب ب�����ال�����ُت�����ل�����ي�����ل   
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ن������ظ������رت ر�����ص����ي����م����ه ف������ج������رى دم���ي���ع���ي

���ي���ي���ل و�������ص������ال ع����ل����ى ن����ح����ي����ري ك���ال�������صُ

����َوْي����ِح����ب����ي ح�����ي�����ران ُي���ج���ري ف���ظ���ل �����صُ

ُع��������ُب��������ْي��������رت��������ه ب�����������ذَي�����������اك ال�����ُط�����ل�����ي�����ل

���ي �����َه�����ٍي�����ري وع�������ل ُن���َف���ي�������صِ ف�����ط�����ال ������صُ

�����َه�����ي�����دي ودج�����������ا ُل����َي����ْي����ل����ي وط�����������ار ������صُ

ُع��������َوْي��������ذل��������ي في ب�������ه ف���������لم  وق������ف������ت 

�����ت�����ه ُج���م���ْي���ل���ي  وق������وف������ي ف������ي ُع�����َرْي�����������صَ

وم�������م�������ا ق��������د ������ص�����ج�����ان�����ي ف������ي������ه اأن��������ي

����ي����ل ذك����������رت ُدَه����������ْي����������َره زم��������ن ال����ُو�����صَ

����ي����دي ُزَم�������ْي�������ن�������ا ������ص�����د ح�������ادث�������ه ُع���������صَ

����م����ْي����ل����ي وج������م������ع م�������ن ُف������رْي������ق������ت������ه �����صُ

ع���������ص����ق����ت ُغ�������زي�������ل اأح�������������وى اأُل�����ي�����م�����ى

ُم����َك����ْي����ِح����ي����ل ال����ُج����َف����ي����ن ب�����ل ُك���ح���ْي���ل

ُم���ح���ْي���ط���ي���َط ال���ُم���َت���ي���ن ع���ل���ى ا����ص���ت���واء 

الُكفيل ع����ل����ى  ال�����ُف�����ري�����ع  ����ي����دي����ل  ُم���������صَ

ُم����ع����ي���������ص����ي����ق ال����ُم����ق����ي����ل����ة وال����ُم����ح����ي����ا 

�����ي�����ل�����ة وال�����ُدل�����ي�����ل ُم�����وي�����م�����ي�����َق اْل�����ُو������صَ

تثنى اإن  ال�����ُم�����وْي�����������ص�����ة  ُب��������َوْي��������ِن��������ًي 

�����َوٍي�����ق وال����ُح����َج����ْي����ل  ُم�����َم�����ْي�����ل�����يَء ال�����������صُ

اأ�صهى َك����ُط����ع����ْي����م  ُروْي������َق������ِت������ه  ُط����َع����ي����ُم 

���ي���ل ُع�������صَ اأو  ُخ������َم������ْي������ٍر  م������ن  ُدَن���������ْي���������ٍن 

ُن������َب������ْي������ٍل ل�����َح�����ْي�����َظ�����ه اأده������������ى ُوَق�����ْي�����ع�����ا 

نبيل  م��������ن  ال�������ُن�������َب�������ي�������ِل  ب������اأح�������������ص������اء 

ابتغاه م�����ن  ال����ُح����َب����ْي����ِل  ����ْي����ِري����ُم  ُم���������صَ

ال���ُح���َب���ي���ل  ����ي����َل  ُم����َوْي���������صِ اأم���������ص����ى  واإن 

���َم���ْي���م���ا  ُع�������َري�������ُف ُث������َغ������ْي������ِره ي���ح���ك���ي ����صُ

�������ٍة اإث���������ر ال�����ُوَب�����ْي�����ل ُع�������َري�������َف ُرَوْي���������������صَ

ُق�������َم�������ْي�������ر ف��������ي ُل������ي������ي������ل ف��������ي ُرم������ي������ح

���������ُفٌُ م�������ن ُرم������ْي������ل ح������وال������ي������ه ُح���������َق���������ِيْ
الت�شغير  من  الن�س  هذا  في  الرجل  اأكثر  وقد 
اإذ بلغت الكلمات الم�شغرة في مقاطعه الأولى التي 
تغطي �شتة ع�شر بيتا اإحدى و�شبعين وحدة معجمية 
م�شغرة وذلك بمعدل خم�س تغ�شيرات في كل بيت 

تقريبا.
والطريف في الأمر اأن ال�شاعر حافظ على جودة 
التي  المعقدة  الفنية  هذه  عن  �شدوره  رغم  ن�شه 
ومن  الإبداعي،  نف�شه  من  وتحد  المبدع  تقيد  تكاد 
اأمامه جملة من العقبات،  تفننه في القول، وا�شعة 
يح�شل  ول  باللغة  ولعب  بالنظم  عبث  فالت�شغير 
في  الت�شرف  على  فائقة  قدرة  اأوتي  ممن  اإل  ذلك 

الإبداع والتحكم في القري�س.
اأما الن�س الثاني فهو من اإبداع ال�شاعر الم�شباح 
ابن ال�شيخ حبيب اهلل)))) وقد ا�شتهله بالوقوف على 
اأ�شلوب  الآخ���ر  ه��و  يعتمد  بديع  نهج  ف��ي  الأط���الل 
الت�شغير ويلوذ بجنا�س التلفيق، اإذ ا�شتطاع بمهارة 
اأن يجان�س بين تعبيرين اأولهما مركب من كلمتين، 
عن  تك�شف  فعلية  جملة  في  وردتا  م�شغرتين،  غير 
الأرق وال�شهر، »بت ليلي« وثانيتهما كلمة مفردة هي 
بالباء  مجرورة  م�شغرة   وردت  الكثيب  اأي  »التل« 
نغما  الن�س  التجان�س  هذا  اأك�شب  وقد  »بالتليل«، 
الطللية  الفاتحة  هذه  ك�شفت  كما  متميزا،  اإيقاعيا 

عن تالعب بالنظم بديع.
الأول��ى  الأب��ي��ات  ف��ي  الطللي  النغم  ه��ذا  ويمتد 
العالقة  الن�شو�س  ي�شتح�شر  نحو  على  الن�س  من 
بالذاكرة الغزلية اأكثر من ما ياأن�س بالواقع، اإذ يقف 
على  ا�شمها  مقدما  عنترة  محبوبة  »عبلة«  باأطالل 
تر�شخ  يك�شف عن  مما  ال�شنقيطيات  الن�شاء   اأ�شماء 
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وانطباعه  الأذه��ان  في  القديم  ال�شعري  المحفوظ 
في المخيلة.

بالأطالل  وقوفه  اأن  ال�شاعر  ي�شرح  ذلك  واإث��ر 
محبوبته  وجعل  ال��دم��وع  واأج���رى  ال��غ��رام  منه  اأث��ار 
ومقاما،  م�شتقرا  القلب متخذة منه  �شويداء  ت�شكن 
مما يدفعه اإلى اأن ي�شبه �شخ�شها بالغزالة متحدثا 
مانعة  الوعد  في  تماطل  اإذ  ونزاهتها،  عفتها  عن 
اأو�شافها،  اإلى تعداد  العهد ليخل�س  الو�شل ناق�شة 
ولع�س  المتجرد ذات حوة  الج�شم ب�شة  ناعمة  فهي 
الثغر و�شخامة وعظم في الردف، وا�شتواء في  في 
و�شجو  وال��وج��ه،  الب�شرة  في  وتاألق  والقد،  القامة 
وح�شور  اللحظ  في  ونبال  وال��ك��الم،  المنطق  في 
بالذهن  وخيالها  بالليل طروق،  القلب، فطيفها  في 
ال�شيخ المتبتل وت�شطاد الراهب  علوق، فهي ت�شبي 
المتعبد، مما يجعل المتيم  يغرق في لجج غرامها، 
والنفي�س، ومعمال المطي  النف�س  باذل في �شبيلها، 
اإليها الحزن وال�شهل، ومباعدا من  والعي�س، �شالكا 

اأجلها الأحبة والأهل، يقول )))) :
ليلي ف�����ِب�����ُت  ال����ُط����لَ����ْي����ل  ع���ل���ى  وق����ف����ت 

ح�����زي�����ن�����ا م�������ن ُط������لَ������ْي������ل ٍب�����ال�����ُت�����لَ�����ْي�����ل

يا  ت�����ل�����م  ل  ع����ب����ي����ل����ة  م��������ن  ُط�������لَ�������ْي�������ل 

جميلي ب�������ه  وق������ف������ت  اإن  ع�������وي�������ذل 

ط�����ل�����ي�����لت ال�����ع�����ق�����ي�����لت اع�����ت�����ران�����ي

غ�����ري�����م�����ه�����ا ال�����������ص�����وي�����ل�����ب ل���ل���ع���ق���ي���ل

دم�������ي�������ع م����ق����ي����ل����ت����ي ي�������ج�������ري وح����ل����ت

��������ص�������وي�������دائ�������ي ط������ل������ي������لت الأه�������ي�������ل

ول�������������م ت���������ب���������رح �������ص������وي������ك������ن������ة ق����ل����ب����ي

ع�������زي�������ل�������ة ��������ص�������وي�������رم�������ة ال�����ح�����ب�����ي�����ل

م������وي������ن������ح������ة ع�����وي�����������ص�����ق�����ه�����ا ع������ذي������را

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

ن�������وي�������ع�������م�������ة ن��������وي�����������������ص��������رة ع������ذي������ب

األ�������ي�������م�������اه�������ا روي�������ج�������ح�������ة ال����ك����ف����ي����ل

ود ب�����ع�����ي�����د  ال�����ع�����ه�����ي�����د  ن�����وي�����ق�����������ص�����ة 

ق�����وي�����ت�����ل�����ة ال�����������ص�����ب�����ي�����ب ب��������ل ع���ق���ي���ل

�����ص����ج����ان����ي اإن  ع����ب����ي����ل����ة  ج�����وي�����ه�����ل�����ة 

خ����ي����ي����ل����ه����ا ال��������ط��������وي��������رق ب����ال����ل����ي����ي����ل

ف���������اإن ي����ك����ن ال�������ص���ي���ي���ب ع�����ل ف����وي����دي

ف�����ق�����د ي������������زري ال������غ������ري������م ب���ال���ك���ه���ي���ل

ول���������و ع�����م�����ل ال������روي������ه������ب ث�������م اأب���������دت

دل������ي������ل������ه������ا ل��������م��������ال ع����������ن ال����ع����م����ي����ل

جبيل ف�������ي  �����ص����دي����ع����ا  ن������اغ������ت  ول���������و 

الجبيل ع������ن  ال���������ص����دي����ع  ب����ه����ا  ل�������زل 

����ص���ج���ي���وا ق�����وي�����ت�����ل�����ة  ل�������ي  ت�������ك  واإن 
قبيلي ع����وي���������ص����ق����ه����ا  ق����ت����ل����ت  ف�����ك�����م 

ن����ب����ي����ل ل����ح����ي����ظ����ه����ا م������ا�������ص و�����ص����ك����ت
���������ص��������وي��������دائ��������ي ب����������ذي����������اك ال����ن����ب����ي����ل

غ�صين اأم  ق�������دي�������دك  ذا  ع����ب����ي����ل����ة 
رم����ي����ل م�������ن  ح����ق����ي����ف  اأم  ري�����دي�����ف�����ك 

م���ا ������ص�����وي�����ل�����ك�����ا  اأزال  ل  ع�����ب�����ي�����ل�����ة 
�صهيل اأو  ح������زي������ن  م�������ن  دوي�������ن�������ك 
الت�شغير  من  ك�شابقه  ال�شاعر  ه��ذا  اأكثر  وق��د 
في  الم�شغرة  الكلمات  بلغت  حيث  الن�س  هذا  في 
ثمانين  بيتا  ع�شر  �شتة  تغطي  التي  الأول��ى  مقاطعه 
م�شغرات   خم�س  بمعدل  م�شغرة،  معجمية  وحدة 

في كل بيت تقريبا.

ب- ا�شترجاع العهود والذكريات:
المتميز  الن�س  ذل��ك  يتنزل  المحور  ه��ذا  وف��ي 
الذي اأبدعه العالمة المختار »التاه« بن يحظيه بن 
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محبوبة  بربع  واقفا  ا�شتهله  وقد  ال���ودود)1))،  عبد 
)عبلة)  ال�شعرية،  الذاكرة  من  م�شتوحاة  متخيلة 
اإلى  واأع��اد  العهود  من  الما�شي  ذكره  اأنه  م�شرحا 
الربع  هذا  اأ�شبح  فقد  الأي��ام،  �شالف  متعة  ذهنه 
خالء من ال�شاكنة مما دعا الرجل اإلى اأن ي�شبه اآثاره 
ببقايا الو�شم في المع�شم منتهيا اإلى اأن الذكريات 
ففا�شت  الحب  ولواعج  الغرام  كوامن  منه  اأث��ارت 
دموعه على المناحر وفوق الخدود، مما اأرغمه على 
م�شيرا  الآخر،  تلو  الواحد  الحبيبة  منازل  يتتبع  اأن 
اإلى ما اأ�شابها من تاأثير عوامل التعرية حيث لم يبق 
الأوتاد ومطفالت  وخالدات  القدور  اأرمدة  بها غير 

الظباء، واآثار ال�شيول، يقول)))):
بالجغيد ع���ب���ي���ل���ة  ي������ا  ط���ل���ي�����������������������ل���ك 

عهيدي م�����ن  ال���م���وي�������ص���ي  ي����ذك����رن����ي 
خ�������وي�������ل م���������ن ������ص�����وي�����ك�����ن�����ه ي����ح����اك����ي

و����ص�����������������������ي���م���ا ف������ي ن����وي���������ص����رة ال���زن���ي���د
ذك�������������رت زم�����ي�����ن�����ه ف�������ج�������رى دم����ي����ع����ي

ف�����وي�����ق م����ن����ي����ح����ري وع�����ل�����ى خ����دي����دي
طليل ع����ف����ا  ال�����غ�����وي�����ر  ل�������دى  وم�����ن�����ك 

كالعقيد دم�����ي�����ع�����ي  ي���ج�����������������������ري  ب�������ه 
ب�����ق�����ي�����ات الأث������ي������ل������م م�����������������������ن���ه ت����ب����دو

وب������������������������������������������������������اق م�������ن رم�������ي�������ده ب����وي����د

اإل  ف�����������������������ي���ه  اأر  ف�����ل�����م  ب�������ه  وق������ف������ت 

ع����وي����ط����ف����ة ال�����ظ�����ب�����اء ع����ل����ى ال����ول����ي����د

وغ���������ي���������ر ه�������وي�������م�������د وخ��������وي��������ل��������دات

وغ��������ي��������ر ع������م������ي������د ح�������������ول ال������وت������ي������د
ويندرج في هذا ال�شدد ن�س للعالمة اأحمدو بن 
اتاه بن حمينه)1)) اليدالي الذي جاء ليمثل نوعا من 
عن  متحدثا  ال�شالفة  والعهود  الذكريات  ا�شترجاع 
تاأثير عوامل التعرية على الطلول، داعيا اإلى التلبث 
تلو  الواحد  ليتتبعها  الطفولة  ومرابع  الأهل    بمنازل 

وتغيرة  ان��درا���س  من  اأ�شابها  بما  م��ذك��رًا  الآخ���ر، 
ذلك  واإث��ر  بال�شكان،  اآهلة  كانت  اأن  بعد  ووح�شة 
م�شتح�شرا  الو�شال  ولحظات  الذكريات  ي�شترجع 
فترات الحداثة وال�شبا اأيام الزمان م�شالم وال�شمل 
ال�شباب  عنفوان  في  اأترابه  مع  وال�شاعر  منتظم، 
ال�شيوخ  اإل��ى  ويجل�شون  الو�شال،  بلطيف  ينعمون 
للتعلم واكت�شاب رفيع الخالل متناف�شين في درا�شة 

النحو وا�شتح�شار ال�شواهد، يقول)))):
بالُحَقْيِف »ال�����ُع�����َوْي�����ِرِف«)72)  ُم���َغ���ْي���َن���اُت 

������َوْي������ِف ع����ل����ي����ه����ا ب�����ع�����دن�����ا ل������ع������َب ال�������������صُ

اإل اأت�������ب�������ي�������ن  ف������ل������م  ب������ه������ا  وق��������ف��������ت 
ُط������لَ������ْي������ل ف�������ي ع����ري���������ص����ت����ه����ا خ����وي����ف

ك������م������ا ع������ف������ت ال������������دوي������������رات ال����ل����ت����ي����ا
»الجفيف«))7) ل��دى  الأه��ي��ل  بها  عهدت 

ف����������اإن ع����ل����ى ال����ُج����ف����ي����ن ل����ه����ا ن����ذي����را

ل��������ي��������ذرى م��������ن دم�����ي�����ع�����ت�����ه ال����ك����وي����ف

لنرعى ق���ف  ب�����«ال����ه����وي����دج«)74)  ُخ���ل���ّي���ُل 

ح����ق����ي����ق����ا ف��������ي م�����غ�����ي�����ن�����اه ال�����ع�����وي�����ف

عهيد م�������ن  ن�������������وّدي  ك�������ي  ب�������ي  وق���������ف 

ع���ل���ي���ن���ا ف�����ي دوي����������رات »ال������وق������ي������ف«)75) 

م����غ����ي����ٍن ف��������ي  ال�������وق�������ّي�������ف  ت����������ذر  ول 

ييف  ال�صّ ف��ي  »الأح���ي���ن���ف«)76)  عند  عفا 

ُم����ع����ي����ه����د م�������ن ل����ي����ي����ل����ى ق�������د ج�����ررن�����ا

ب����������ه م����������ا ل������ل������غ������ري������م م����������ن ط�����ري�����ف

ون�����رت�����������ص�����ف ال�����و������ص�����ي�����ل ق���ري���ق���ف���ي���ا

����ح����ّي����ب����ِة ال�������ص���وي���ف ِب��������ُم��������َوْي��������ِه ال���������صّ

حبيلي م�����ن  ل���ي���ي���ل���ى  �����ص����رم����ت  ف���������اإن 

ف���������اإن���������ي ب�����ال�����ع�����ه�����ي�����د ل������ه������ا اأوي������������ف       
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جفتني اأو  و����ص���ي���ل���ي  ق���ط���ع���ت  واإن 

وال����ج����وي����ف ب����ال����ق����وي����ط����ع  اأك  ف����ل����م 

ف����ه����ل ل������ي ب����ع����دم����ا ق����ط����ع����ت وج������دت

و�������ص������ي������ل م��������ن ل�����وي�����ع�����ت�����ه�����ا �����ص����وي����ف

الدرا�شة  لعهد  الطللية يعر�س  الوقفة  وبعد هذه 
والتح�شيل، متحدثا عن مبادئ تعلم الإعراب لدى 
ال�شناقطة؛ اإذ يرّبون النا�شئة على اإحكام الفرق بين 
»التمييز«  ي�شمونه  ما  وهو  والحرف،  والفعل  ال�شم 
اأ�شارت  ما  وه��و  الإع���راب  بتعلم  ذل��ك  ي�شفعون  ثم 
اإليه الأبيات متحدثة عن بع�س الوظائف الإعرابية 
وما  وغيرهما،  ونعت  عطف  من  والتوابع  كالحال 
وال�شاعر  النوا�شخ.  عن  حديث  من  ذلك  ي�شحب 
المختلفة  الدرا�شية  الم�شتويات  ن�شه  ف��ي  يتتبع 
الجامعية  المراحل   اإل��ى  البتدائية  من  للطالب 
تدعوهم  عليا  م�شتويات  ذوي  الطالب  ي�شبح  التي 
اإلى  وت�شرفهم  والمعاني،  الدللت  في  البحث  اإلى 
الك�شف عن مظاهر الخالف بين المذاهب النحوية 
من ب�شرية وكوفية، ول ين�شى الرجل اأن ينوه بجهود 
الطالب في درا�شة الفقه اإذ يعنون بمخت�شر خليل 
عندهم  تعرف  يومية  اإلى ح�ش�س  اأبوابه  مق�شمين 
من  جانب  با�شتعرا�س  كله  ذلك  ليتّوج  ب�»الأقفاف« 
المراجعة  اأ�شاليب  يتناول  المحظرية مفيد،  الحياة 
وو�شائل الإنارة والدفء القائمة يومئذ على التكرار 
اأن  اإلى  لينتهي  بالأرمدة  والجلو�س  الحطب  واإيقاد 
هذه الأو�شاع ال�شعبة كانت تزيد في �شحذ القرائح 
موا�شلة  في  الطالب  مرغبة  الهمم،  وا�شتنها�س 

الدرو�س وال�شدور عن رفيع القيم يقول)))):
وف���������ي ت�����ل�����ك ال����م����غ����ي����ن����ات اب������ت������داأن������ا

ن�����م�����ي�����ز ل�����لأ������ص�����ي�����م م��������ن ال�����ح�����ري�����ف
وذي�������������������اك ال������ن������ح������ي������و ل����������ه ن�����ح�����ون�����ا

�صجيف م�������ن  ع����ل����ي����ه  م�������ا  ل���ن���ك�������ص���ف   

يليه وم��������ا  ال�����ح�����وي�����ل  ف������ي  ون����ب����ح����ث 
العطيف وف�����ي  ال��ن��ع��ي��ت  ف����ي  ون���ب���ح���ث 

اآن������اً و»اإن«  ِ»َك��������������اَن«  ل������  م�����ا  ون���ب���ح���ث 
الظريف اإل�����ى  و»ظ������ن«  ل����������»اأرى«  وم����ا 

والمعينى ال���م���ب���ي���ن���ى  ف�����ي  ون����ب����ح����ث 
وم��������ا ق��������ال ال����ب���������ص����ي����ري وال����ك����وي����ف����ي

ون����ب����ح����ث ه������ل ت���������ص����ح وم��������ا اأح����ي����ل����ى
ال���������ص����ري����ف و  ال�����ف�����ع�����ي�����ل  وب��������وي��������ب 

ن�������وي�������رت�������ن�������ا م�����������ص�����ي�����ب�����ي�����ح ل����ي����ي����ل
ون����ج����ل���������ص ف������ي رم�����ي�����ده�����ا ال�����دوي�����ف

ون���������ق���������راأ ك��������ي ن����������������وؤدي م��������ا ق�������راأن�������ا
قفيف م�������ن  »خ�����ل�����ي�����ل«  ف�������ي  م�������ا  ب�������ه 

وم����������ا ث�����ن�����ت ال����ه����م����ي����م ل�����ن�����ا وت����ث����ن����ي
ال�������ص���ن���ي���ف اأو  ال�����ق�����ري�����ط  رب�����ي�����ب�����ات 
العلمية  ق��وم��ه  مكانة  ع��ن  يتحدث  ذل��ك  واإث���ر 
والجتماعية؛ اإذ هم محك ن�شار المعارف، ومنتدى 
الفقه،  وم��األ��ف  والأع���الم،  الأئ��م��ة  وملتقى  الأدب، 
يفحم  حيث  والإب��اء،  العزة  وعنوان  العلوم،  ومعدن 
ذلك  كل  المعاند،  ويدفع  المجادل،  ويقنع  الخ�شم 
والإح�شان  الأ�شياف  اإكرام  اإلى  الحثيث  ال�شعي  مع 
المحتاجين  اإتحاف  اإلى  والم�شارعة  ال�شعاف،  اإلى 
ذويهم  اإل��ى  ليرجعوا  ال��دراه��م  من  الأل��وف  ب��اآلف 

ممتلئي الحقائب والجيوب، يقول)1)):
ب����م����ج����ت����م����ع م��������ن ال�����ع�����ل�����م�����ا الأج����������ل

ع��������ن ال����ت���������ص����غ����ي����ر ف��������ي ك��������م وك����ي����ف

����ص���وؤي���ن ف�����ي  ال����ج����وي����ه����ل  ن����ط����ق  واإن 

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

ت���������راه ب����ن����ا  األ����������م  �����ص����ي����ف  واإن 

ب���ال�������ص���ي���ي���ف ي���������ص����غ����ر  ل  ي����ع����ظ��������������م   
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ي���لق���ى ل  ال���ح�����������وي���ج���ة  ذو  وف����ي����ن����ا 

������ِة م������ن األ����ي����ف ب�������������������م���ا ه������و ك������ال������ُم������وؤيَّ

ون����ك����رم�������������������ه ون�����������ص�����ك�����ره ون�������ص���ف���ي

ع�����ل�����ي�����ه ي����������رى م�����ل�����ي�����ئ�����ان ال���ك���ف���ي�������ف

ج- ا�شتطراف التو�شل والتكريمات: 

و���ش��م��ن ه���ذا ال��م��ح��ور ع��ث��رن��ا ع��ل��ى ن�����س واح��د 
وما  بينهما،  مزاوجا  النبوي  والمديح  التو�شل  يتناول 
من  الكثير  يحتاج  المو�شوع  ه��ذا  اأن  ف��ي  �شك  م��ن 
اأن  اإل��ى  م�شطر  خالله  فالمبدع  والتمر�س  المهارة 
والتنويه  التكريم  من  المقام  يقت�شيه  ما  بين  يجمع 
اإلى اهلل في �شيء   والبتهال  والثناء على الر�شول 
المو�شوع  يحتاجه  ما  وبين  والخ�شوع،  ال�شراعة  من 
ا�شتخدام  على  القدرة  و  باللغة  التالعب  فنيات  من 
التعظيم  يعتمد  الذي  جانبها  في  الت�شغير  اأ�شاليب 
ال�شيخ  اإليه  وفق  ما  وهو  والتكريم،  بالتحبب  ويلوذ 
محمد يحي ولد �شيد اأحمد المجل�شي))))؛ فقد ا�شتطاع 
اأن ُيزاوج في ن�شه بين غر�س المديح النبوي واآليات 
الت�شغير العفوي، فا�شتهل ن�شه مت�شرعا اإلى الخالق 
ذنوبه  له  ويغفر  اأم��ره  له  ي�شلح  اأن  وتعالى  �شبحانه 
ويتجاوز عن �شيئاته في ما م�شى من عمره، واأن يبارك 
له في الباقي من اأيامه ليحيى حياة �شعيدة يتحقق فيها 
المراد وتق�شى الحاجات وتن�شرح ال�شدور فيعي�س في 
العي�س  وهناء من الأيام فيتم النتقال من  رغد من 
الع�شر اإلى ال�شير ومن العناء اإلى الرخاء ومن الثبور 
اإلى ال�شرور، وفي هذه اللحظة من الن�س تتردد األفاظ 
الت�شغير على ل�شان ال�شيخ ترددا كثيرا يوؤكد �شعوره 
الحاد بعامل الزمن والتقدم في العمر م�شتحثا نف�شه 
الت�شوف  اأئمة  ال�شالح من  ال�شلف  بهدي  تقتدي  اأن 
واأرباب ال�شلوك، منتقيا من اأعالمهم اأ�شماء م�شغرة 
تنه�س الهمم وتخدم المو�شوع كاأوي�س القرني، والإمام 

  الجنيد، واأبي القا�شم الق�شيري، يقول)11):

�����������������������َوْي���ِل���ُف ِم������ْن ُع���َم���ْي���ِري اإل�����ِه�����َي ال�������صّ

����ِل����ْح ِل����ي اأَُم����ْي����ِري اأَُث����ْي����ِم����ي اْغ����ِف����ْر َواأ�����صْ

َوَب���������اِرْك ِف����ي ُب���َوْي���ِق���ي اْل���ُع���ْم���ِر َواْغ����ِف����ْر

َفْيِر ال�صُّ َوِف����ي  ��ْي��ِر  اْل��ُح�����صَ ِف���ي  ُح��َوْي��ِب��ي 

َنّيا الدُّ ِب������ِذي  ُم���ِج���ي���ُب  َي����ا  ِل����ي  َوَه�����������ْب 

����َدْي����ِري ������َرْح ِل�����ي �����صُ ُح����َوْي����َج����اِئ����َي َوا�������صْ
ُرَغ����ْيداً ������ي  َربِّ َي����ا  اْج����َع����ْل����ُه  ���ي  ُع���َي���ْي�������صِ

��������������������������ي��ُر اْل���ُع�������َص���ْي���ِر ���اِح���ُب���ُه ُت��َي��ْي�����صِ ُي�������صَ

َرا���������صٍ اهلِل  ِب���ُح���ْك�������������������������������ِم  ���������ي  اأنِّ َع�����لَ�����ى 

����َلَم����َة ِف�����ي ُدَه�����ْي�����ِري ������اأُل������ُه ال���������صَّ َواأ�������صْ

َوَم��������ن َن���������اَدى اْل�����ُوَي�����ْي�����َل ِل����َم����ا ُدَه�����ْي�����ٌر

اأَل���������مَّ ِب�����������������������������������������ِه اأَن�����������اِدي َي�����ا ُخ����َي����ْي����ِري

���َي���ْي���ٍخ َف����َي����اِل����ي ِم�������ْن ُك���َه�������������������ْي���ٍل َب�������ْل ����صُ

����َه����ْي����ِر ُرَك������ْي������َب������ُت������ُه َح�����َن�����ْت�����ُه َم���������َع ال����ظُّ

ُتَحاِك��������������ي ُرَك����ْي����َب����َت����ُه  ُم����َق����ْي����لَ����ُت����ُه 

����َدْي����ِر ����َه����ْي����ِر َم�������َع ال���������صُّ ُم�����َح�����اَك�����اَة ال����ظُّ

الُمَعْيَنى َوِف����ي  ال��ّل��َف��ْي��ِظ  ِف���ي  ��َع��ْي��ِف��ي  ���صُ

������������ي َرَف���������ْع���������ُت ِب����������َل ُن�����َك�����ْي�����ِر اإَل������������ى َربِّ

����������ى َوَم��������اِل��������ي ب ������ُه َولَّ ُع������َم������ْي������ِري ُج������لُّ

����ِي����ي����ِع����ي ُع�����َم�����ْي�����ِري ِم�������ْن ُع�����َذْي�����ِر َِت���������صْ

َف�����ُج�����ْد ِل�����ي َي�����ا ُم����ِج����ي����ُب ِب�����َم�����اِء َت�������ْوٍب

����ْي����ِري اأِزي���������ُح ِب������ِه ال����ُع����َوْي����ِل����َق ِم������ْن ُو�����صَ

َف����َي����اَل����ْي����ِت����ي َق���َف�������������������ْوُت ُه�������َدى اأَوْي�����������صٍ

اْلُق�َصْيِري َم����َع  اْل���ُج���َن���ْي���ُد  ����َص���لَ���َك  َوَم�����ا 

���ي ِف����ي ُوَع���ْي���ِظ���ي َوُع���������ْدُت اإَل������ى ُن���َف���ْي�������صِ

َيْيِر �صُ ِم�����ْن  ِل����ي  َم����ا  �����������������������اَك  َذيَّ َف���ِف���ي 
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واإثر ذلك ي�شترجع لحظات الحداثة وال�شبا اأيام 
الألفية  من  الت�شغير  باب  درا�شة  على  يعكف  كان 
م�شتمعا اإلى ن�شو�س العقائد واأنظام البديع والبيان 
غير  والمغازي  ال�شيرة  درو���س   ال�شيوخ  عن  اآخ��ذا 
مهمل للتاريخ واأيام العرب، وقد وظف تلك المعارف 
في ن�شه م�شتح�شرا بع�س محفوظاته التراثية التي 
ثم  م�شغرة،  ب�شيغ  الوارة  الأعالم  ذكر  على  تعول 
تقدمت  ال�شن  اأن  كبير  اأخالقي  توا�شع  في  ي�شرح 
لذكر اهلل فيرعوي في  اأن يخ�شع  لقلبه  اآن  به، فقد 
اإخبات وخ�شوع ليغ�س الطرف عن المحارم وي�شد 
بباليات  الوقوف  عن  معر�شا  الح�شان  �شبيل  عن 

الطلول وعافيات الر�شوم، يقول))1):
ُزميناً ب��ه��ا  ذك��������������������������������������������������������رُت  ُذوي���ك���رت���ي 

َبْي�ِري �صُ ُهوي���������������������دمٌة  ُذك����ي����راُه 
ُدري�ص�����������������اً اأ����ص���ْي���َح���اِب���ي  ف���ي  اأك�������ّرُر 

ه�����������ْير الدُّ ذاك  ف��ي  »ال��ت�����ص��ِغ��ي��ِر«  م��ن 
ري�����ِه�����م« و»ال���ُح���ب���ي���َرى« »ق�����ذّي�����اً« و»ال�����دُّ

»ُهوي�ر«)2)) م���ْع  ���وّي���ِك«  و»ال�������صّ ُن���راج���ع 
والمعاِني العقائِد  ِف��ي  َونق��������������������������راأ 

الُغفيِر للج�����������������������ّم  ال��ف��ق��ِه  وع���ل���ِم 
ُحنيٍن ع��ن  المغ�������������������اِزي  ف��ي  ون��ق��راأ 

ُع��������������������ميِر م���ْع  اأب�����رَم  ���ص��ف��واَن  وم���ا 
اأُ�صْيٍد ع���ن  ط����َه  اأ���ص��ح�����������������������������������������������اِب  وع����ن 

الّزبيِر م������������������ع  وال��ح�����ص��ي��ِن  ُط��ف��ي��ٍل 
ُكليٍب ع��ن  ن���ق���راأُ  التاري�������������������ِخ  وف���ي 

والح�صْيِر ���ُص��وْي��ٍد  م���ْع  ُدوْي����������������������ٍد 

اأ�صَهى ق���ّدم���ت  ال����ذي  ُدرْي�����َص�����������������������������������������������اُت 

ُخميِر اأو  ُع�����ص��ي��ٍل  م���ْن  لدين���������������������������ا 

الُموي�صي ذّي���اك  ُب��ع��ي��َد  و�ص��������������������رُت 
ُعجيِر)))) ع��ل��ى  الحدي����������������ِث  ُكنيتي     

ُو�صيِفي ف��ي  اأن�ص�����������������������َد  ف��َي  ُحويِلي 

الُحوي��������������������ر)4))« اأّم  ع��ْن  ف��ع��ّد  ك��ب��رَت 

�ُصَعْيٍر م��ن  للُكليبي  وين�ص�����������������������������ُد 

ُنم���������ير)5))« م��ن  اإّن���َك  ال��ّط��رَف  »فغ�ّص 

ُظَبيٍّ  اإل���ى  يمي������������������������������ُل  ل  فمثلي 
وي���������������������ِر)6)) �صُ ف��ي  ت��َب��ّدى  ق��د  اأَري��ِث��َم 

تبّدى اإذا  الُقدي�����������������������ِد  ُم��وي��م��ي��ُق 

وكالُقميِر ��م��ي�����ِص  ك��ال�����صُّ تَب���������������������ّدى 

اأَتْتُه بما  ال�����ّص��َي��ْي��َب  ذا  يقاب�����������������������������ُل 
النُّميري)7)) رك��������������َب  راأت  اإذ  ُزَي��ْي��ِن��ُب 

تّطِبي������������ِه ل  ب����������������������������َا  لل�صِّ ومث��������لي 
والّنَغْيِر الُبلي����������������������������ِبِل  اأغ���اري���ُد 

بُعريِتن�����������������������َاٍت َع����َف����ْت  ُدوٌر  ول 
وبالُغ����������������������َوْيِر بالُعذي����������������������ِب  وُدوٌر 
ومن بعد يتخل�س اإلى مديح الر�شول  مقتفيا 
رواد  من  جملة  معددا  ال�شعراء  من  �شلفه  �شبيل 
مالك  بن  وكعب  ثابت  بن  كح�شان  النبوي  المديح 
يعد  ال��ورى  خير  امتداح  اأن  م�شرحا  والبو�شيري 
اأنجع �شبيل لق�شاء الحاج وتحقق المطالب، واإ�شعاد 
الذخائر  واأنف�س  واأعالها  الكنوز  اأعز  فهو  النف�س، 
واأغالها، بل هو مناط الق�شد ومبلغ القول ومنتهى 
الأمل، فال طعم األّذ من مديح في طرو�ْس، ول عطر 
الختام م�شليا على  بقفل  ن�شه  ويتّوج  بعد عرو�ْس، 
الر�شول  �شالة دائمة تفوت الح�شر وال�شتق�شا، 

وتفوق العد والح�شى، يقول)11):
َف����ي����ال����ي����ت����ي ب�������م�������دِح اأج�����������������������������ّل ه�������اٍد

���ع���ي���ِري �����ص����رف����ُت ُم���خ���ل���ي�������ص���اً ف���ي���ه ����صُ

�����ان�����اً« و»ك����ع����ب����اً« ف�����اأق�����ف�����وا ف����ي����ه ح�����������صّ

ب�»الُب�صيري« وال���م�������ص���ّم���ى  و»ك����ع����ب����اً«       
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����ك����ي����ت����اً  واأت������������������رُك »ل����ل����ك����م����ي����ت ب�������ه �����صُ
���اأي���وي ع���ن »ُزه����ي����ر«)9)) ول����م َي��ق�����ص��ر ����صُ

ُجلي�����ٌب ُي����ل����َف����ى  ل����ُم����ط����ْي����ل����ِب����ي  ب�������ِه 

وك��������������اَن ُن������ف������ّي������ُع������ُه ع������ن������دي ُج������وي������ِر

�����ع�����ي�����ري ف�������ي م�������دائ�������ِح�������ِه ُك�����َن�����ْي�����ٌز ������صُ

�����ص����ف����ّي ُع�����ل�����ي�����ِق�����ِه اأ�������ص������َن������ى ُذَخ�������ْي�������ِر

ول�����ي�����������َص ُب�����ع�����ي�����َد َذّي������������ا م������ن ُب�����َع�����ْي�����ٍد

ُع����َط����ْي����ِر م�����ن  ُع�����ري�����������ٍص  ورا  ف���ل���ي�������َص 

اق������ت������داًء ي�������رّوُح�������َه�������ا  َذا  ����ي  ُن����َف����ي���������صِ

����غ����ْي����ُر اأَب���������ا ُع����م����ي����ِر؟!« ب�������َم���ا ف���ع���ل ال����نُّ

�����ص�����������������������������لٌم ي����ت����ب����ع����ه����ا  اهلل  ��������ص�������لة 

الح�صيِر ي����د  ت����ف����وُت  ال�����ه�����ادي  ع���ل���ى 

د. ا�شتعرا�ض القوة والع�شالت:
بن  محمد  ال�شاعر  ن�س  يتنزل  المحور  هذ  وفي 
الداه العلوي)1)) الذي ا�شتهل بالوقوف على الأطالل 
عبر اأ�شلوب بديع يوؤكد اأنها اأثارت منه الغرام واأ�شالت 
الدموع فاندفع خاطره في نف�س �شعري رفيع، وباأ�شلوب 
من الت�شغير بديع، دارت خالله محاورة بينه وبين 
عذاله ف�شارع اإلى الرد عليهم في قوة وعنف م�شرحا 
الع�شق،  بلهيب  وا�شطلى  الحب  بنار  احترق  قلبه  اأن 
في  لناظره  تبدت  التي  محبوبته  تاأثير  بفعل  وذل��ك 
مظهر جميل و�شكل مثير فهي اأ�شبه ما تكون بالغزال 
اإذ تفتن الرجال بجمالها، وت�شبي الأفئدة بم�شيتها، 

وت�شحر القلوب بتالألي جبينها.
ب»ذي  ال�شالفة  اأي��ام��ه  ا�شتح�شر  ذل��ك  واإث���ر 
ع�شالته  ال�����ش��ع��راء  اأم����ام  م�شتعر�شا  خ�����ش��ي��ب«  
ينهج  اأن  ا�شتطاع  اإذا  الأ�شلوبي  وتمكنه  الإبداعية 
 ، به  ينفرد  يكاد  بديعا   نهجا  الغزلية  ن�شو�شه  في 
ل يقوى عليه غير اأولى القوة من ال�شعراء، فهو يعلو 
  بن�شو�شه على الم�شتويات ال�شعرية الدنيا، مجانبا 

وهو  الأ�شاليب،  من  والممجوج  ال�شعر  من  المبتذل 
بالح�شانية  ي��ل��وذ  ط��ري��ف  باأ�شلوب  ع��ن��ه،  عبر  م��ا 
ويعتمد الت�شغير)اأبا �شوير))))) فهو بذلك ال�شنيع 
الدنيا  ال�شعرية  الم�شتويات  على  يعلو  الإب��داع��ي 
مجانبا هذا ال�شنف المبتذل من ال�شعر مرتقيا في 
�شماوات الإبداع والتجديد، وم�شارح الإثارة والتفنن 
القري�س  من  ال�شرب  هذا  اأن  م�شرحا  القول  في 
اأو  للرهان  الم�شمر  اإل  ال�شعراء  من  حماه  يحوم  ل 

المعّد للمناظرة والطعان، يقول)))):
ط������ل������ي������لت ال��������ل��������وى م��������ن ال����ق����ل����ي����ب

اأث�����������������رن غ������ري������م������ي ف������ع������ل ن���ح���ي���ب���ي
ف�����ظ�����ل م����ح����ي����ج����ري ي������ج������ري دم���ي���ع���ا 

ج��������ري��������ان ال������م������وي������ه م��������ن ال�����غ�����ري�����ب
�صبيبا  ي����ل����ح����و  ع������وي������ذل������ي  ف������ق������ام 

الحبيب م������ن  ال����ق����ل����ي����ب  م����ح����ي����ري����ق 
�������ص������ب������اه ف������وي������ت������ن ي�����ث�����ن�����ي ع���ط���ي���ف���ا

ج�����ب�����ي�����ه�����ت�����ه ت��������������������لألأ ك�����ال�����ذه�����ي�����ب
ر������ص�����ي�����ب�����ه ال�������ل�������ذي�������ذ ت�������خ�������ال ف���ي���ه

العنيب ع�������ص���ي�������ص���ي���ر  اأو  م�������ص���ي���ك���ا 
م����ح����ي����ج����ي����ر ال�����غ�����ن�����ي�����ج رم�������ي�������ح ق���د

غ�������ص���ي�������ص���ان ال���خ���ل���ي���خ���ل وال���ق���ل���ي���ب
منه ت������������روق  ال�����ع�����ه�����ي�����د  م����خ����ي����ل����ي����ف 

وع����������ي����������دات ت�����������������وؤول اإل���������������ى ك�����ذي�����ب
اأخ������������������ال ������ص�����وي�����ح�����ي�����ا ع������ن������ه اأن������ي������ا

م�����ج�����ي�����ن�����ي�����ن�����ا ي�����������������دور ب����������ل ل����ب����ي����ب
روي����������������دك ي��������ا م�����������ري روي��������������د ح���ت���ى

ال����ع����ت����ي����ب  ب����������ذا  اأردت  م��������ا  اأم��������ي��������ز 
اأدري  ف��ل�����ص��ت  ا���ص��ت��ط��ع��ت  م����ا  ف���اأك���ث���ر 

عييبي ول  ال����ع����ذي����ل  ف�����ي  م����دي����ح����ي 
ول�������������ص������ت م�����ط�����ي�����ق�����ا م���������ا ق������ل������ت ك���ل

زف������������ي������������رات ت�������������ص������ّع������د ب����ال����ل����ه����ي����ب   
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�����ص����وي����ق ذي  ف��������وؤي��������د  ف��������ي  ل�����ه�����ي�����ب 
القليب وف�������ي  ال���ك���ب���ي���د  ف�����ي  ت���غ���ل���غ���ل 

ف�������ه�������ذا ي��������ا اأ�������ص������ي������م وم�����������ا اأح�����ي�����ل�����ى
ل������ي������ي������لت م��������������ررن ب�����������ذي خ�������ص���ي���ب

ف��������ذي��������اك ال�����������ص�����ع�����ي�����ر ت�������خ�������ذت ف���ي���ه
ب����ال����خ����ب����ي����ب ي��������ق��������رب  ل  ن�����ه�����ي�����ج�����ا 

�صوير« »اأب���������ا  ال�������ص���ع���ي���ر  ف�����ي  اأج�����ان�����ب 
م�����ج�����ان�����ب�����ة ال�����������ص�����وي�����ه�����ة ل������ل������ذوؤي������ب

اأحمد  �شيد  ول��د  يحيى  محمد  ال�شيخ  ون��ج��د 
المتقدمة  التقريظية  داليته  في  ي�شرح  المجل�شي 
والن�شج  القري�س  في  التفنن  على  العالية  بقدرته 
على منوال الم�شغرات الم�شت�شعب، موؤكدا اأن هذا 
التوجه الإبداعي لي�س حكرا على اأ�شحاب الم�شغرات 
واأرباب التفنن في الإبداع من المتقدمين يقول)))):

بعي�ص اأت�����������ى  ال���������ص����ع����ي����ر  ه���������ذا  ف�������ي 

م������ن ال���ت�������ص���غ���ي���ر م������وم������وق ال����ق����دي����د

ق��������دي��������د م���������ا ق��������دي��������د م���������ن ل���ب���ي���ن���ى 

دع�����ي�����د م����������ن  ق��������دي��������د  ول  ح��������ك��������اه 

اح���ت���ك���ار ل������ه  ال����ف����ن����ي����ن  ذا  ي������ك  ول��������م 

الحميدي وال���ع���ل���م  ال���م�������ص���ب���اح  ع���ل���ى 

وتتنزل في هذا ال�شياق ق�شيدة ال�شاعر اأبي بكر 
با�شتفهام  ا�شتهلها  التي  ال�شقروي))))  محفوظ  بن 
اأن  موؤكدا  اللوم  م��رارة  �شاحبه  عن  يدفع  اإنكاري 
�شويداء  نف�شه  الغرام، وحلت من  اأثارت منه  اأميمة 
القلب مما جعل عيونه تفي�س دموعا، واإثر ذلك ياأخذ 
في و�شف هذه الحبيبة متحدثا عن مب�شمها الألمى، 
و�شوتها الرخيم، وقدها المعتدل، و�شعرها الفاحم 
لو �شرمت  اأنها  اإلى  منتهيا  المنير  ووجهها  الأثيث، 

   حباله فما هو ب�شارم لها من حبل يقول)))):

اأت���������ل���������ح���������وه ول�������ي���������������ص ل����������ه ج�����ري�����م
وق�������������د ه���������اج���������ت غ�������ري�������م�������ه اأم�������ي�������م

������ص�����ب�����ي�����ب ف���������ي م����ق����ي����ل����ت����ه �����ص����وي����ب
���������ص��������وي��������داء ال�����ق�����ل�����ي�����ب ب���������ه ف���ح���ي���م

ول������������م ي�����ك�����ف�����ف دم��������ي��������ع م���ق���ي���ل���ت���ي���ه 
ول����������م ي�����ن�����ف�����ث م���������ص����ي����م����ع����ه ال�����ل�����وي�����م

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

ع����ق����ي����ل ي���������ت���������رك  ل�����������م  لح  اإذا 
اأ�������ص������ي������ن������ب������ه األ��������ي��������م��������ى وال�����ن�����غ�����ي�����م

ح����ل����ي����م ذي�������������ا  اإل�����������������ى  ي���������رن���������و  اإذا 
ت�����ن�����ح�����ى ع������ن������ه ه���������ذي���������اك ال����ح����ل����ي����م

ف�����وي�����ح�����م�����ه الأث����������ي����������ث ق���������د ت�����دل�����ى
ف�����������رج ب��������ه ق�����وي�����������ص�����ف�����ه ال���������ص����خ����ي����م

ف����������راق ������ص�����وي�����رة وج�����������������������ل ق���م���ي���را
ب���������ص����ي����رت����ه ي����������رى م����ن����ه����ا ال���ع���ظ���ي���م

ف�������اأودع�������ن�������ي غ����ري����م����������������������������������ه ال����ل����ذي����ا
ال�صقيم ب������ه  ال����ح���������ص����ي  ف������ي  ت���ح���ك���م 

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

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

يجدي ف���ل���ي�������ص  ال����ع����ذي����ل  ع���ن���ك  ف������دع 
وم�������ال�������ك ح�����ي�����ث ت�����ل�����ح�����ون�����ي ح����ري����م

�صبتني  ع�����م�����ن  زوج��������������ري  ول�����ي�����������ص 
النظي���������م ول  ال���ن���ث���ي���ر  م���ح���ي���اي 

حبيل  ل������ي  اأم�����ي�����م�����ة  �����ص����رم����ت  واإن 
�ص����������ريم م����ن����ي  ل���ح���ب���ي���ل���ه���ا  ف����م����ا 
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الخاتمة:
بديعة  اأ�شلوبية  اآلية  الت�شغير  اإن  القول  و�شفوة 
كما  رفيع،  والإب���داع  التميز  من  جانب  عن  تك�شف 
تعرب في الوقت نف�شه عن قدرة كبيرة على التفنن 
ال�شعر  لن�شو�س  والقري�س؛ فهي  النظم  اإحكام  في 
وتكمن  واإمتاع،  اأن�س  النف�س  ولكوامن  واإدام،  ملح 
عن  الإف�شاح  على  قدرتها  في  التعبيرية  روعتها 
تحبب  لل�شغير  فهي  الب�شر،  وهموم  النف�س  دواخل 
م تحّد واإفحام، وللمعارف  واإكرام، وللمعاند الخ�شِ
اأن  نعلم  وب��ذل��ك  وم���ران.  درب���ة  والأدب��ي��ة  اللغوية 
النف�شية؛  الحالت  تعك�س مختلف  الت�شغير  ظاهرة 
مترجمة عالمات الدَعة والر�شى، واأمارات ال�شخط 

والعناء.
وقد جاء هذا الجهد ليتتبع ح�شور هذه الظاهرة 
في التراث الأدبي، عامال على اإبراز معالمها مقاربة 
وتاأ�شيال، وروؤية وت�شنيفا، وتطورا وتاأريخا، منتهيا 
حقول  في  عليها  عّولوا  ال�شناقطة  ال�شعراء  اأن  اإلى 
والمدح  والن�شيب،  ال��غ��زل  �شملت  متنوعة  اأدب��ي��ة  
ترتبط  م�شتطرفة  مو�شوعات  م�شتحدثة  والمديح، 
ا�شتعرا�س  وتم�س  والذكريات،  العهود  با�شترجاع 
الدرو�س  ا�شتذكار  تن�شى  اأن  والع�شالت، دون  القوة 

والمحا�شرات.
وقد �شمت مدونة البحث ما يربو على الع�شرة من 
الن�شو�س الم�شغرة ناهيك عن بع�س الت�شغيرات 
فاإن  وبذلك  الن�شو�س،  بع�س  في  لمامًا  ترد  التي 
القوم اعتمدوا هذه الظاهرة من زاويتين فتناولوها 

�شدفة وعر�شا، واعتمدوها فنا وغر�شا.
وقد ركنت هذه الن�شو�س الم�شغرة في جملتها 
اإلى نغمات الوافر معتمدة اإيقاعه الموؤثر المعبر عما 
التالزم  خاللها  يتم  هادئة  مو�شيقية  لطافة  من  له 
بين تالحق الجر�س وتالحم النَف�س على نحو يحدث 
الأنغام؛  وتوفير  الألفاظ  بين ت�شغير  تلقائيا  تقاربا 
ال�شافر  التوجه  اإلى  الت�شغير  بن�شو�س  يدفع  مما 

الموقعة  الإي��ق��اع��ات  ذي  البحر  ه��ذا  نغمات  نحو 
المختومة ب�»فعولن« التي توافق في وزنها العرو�شي 
»ُفَعْيٌل« قيا�س ت�شغير ال�شم الثالثي الذي يعّد اأكثر 
لما  والكالم  ال�شعر  في  ورودًا  المعجمية  الوحدات 
من  بالن�س  ُي�شيع  ولما  و�شهولة،  ي�شر  من  به  يلوح 

تناغم وفحولة.

الحوا�صي

م�شر  جمهورية  العربية  اللغة  مجمع   : الو�شيط  المعجم   .(
العربية  القاهرة 111) الطبعة الرابعة.

ل�شان العرب: ابن منظور مادة �شغر   .(
معجم الم�شطلحات النحوية: محمد �شمير نجيب الليدي،   .(

�س:))
المعجم الو�شيط مرجع �شابق �س ))).  .(

النحو الوافي : عبا�س ح�شن دون تاريخ )/1)).  .(
المرجع ال�شابق وال�شفحة  .(

الكتاب :�شيبويه )/)1).  .(
اللغة منهم  واأهل  النحاة  ا�شت�شهد به كثير من  البيت  هذا   .1
ابن منظور في مادة ملح وابن يعي�س والأ�شموني وبن ه�شام 
في المغني، وقد ذكر محمد محي الدين عبد الحميد في 
تحقيق لكتاب الإن�شاف في م�شائل الخالف اأنه وجده ثاني 
اإلى  ن�شبها  وقد  للباخرزي  الق�شر  دمية  في  اأبيات  ثالثة 

بدوي اإ�شمه كاهل الثقفي انظر الإن�شاف  )/))).
الإن�شاف في م�شائل الخالف: ابن الأنباري )/))).  .(

اللبيب  ومغني   (((1/(( ديوانه  انظر  للعجاج  الرجز   .(1
))/)))) الباب الخام�س.

)). مخطوط بحوزتنا.
 (((( ال��ف��ك��ر:  دار  الأل��ف��ي��ة،  ع��ل��ى  ع��ق��ي��ل  اب���ن  ���ش��رح   .((

.((((/((
علي  اب��ن  اهلل  عبد  المنتهي:  وت��ذك��رة  المتبدي  تب�شرة   .((

ال�شمري دار الحديث القاهرة )11) �س ))).
)). ديوان المتنبي، �شرح عبد الرحمن البرقوقي:)/)))

)). �شرح ديوان عمر بن اأبي ربيعة �س )1)
)). مختار ال�شعر الجاهلي: م�شطفى ال�شقا المكتبة ال�شعبية 
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الطبعة الثالثة )1))ه�/))))م )/1)).م
)). المرجع ال�شابق ))/)))).

1). ا�شم للمائة من الإبل، اأو لما فوقها اأو دونها، اأو للمائتين.
اأبو العبا�س اأحمد بن محمد بن الونان الملوكي الحميري   .((
والده  ك��ان  )1))ه����)  )ت  ال��دار  الفا�شي  الأ�شل  التواتي 
من ندماء �شيد محمد بن عبد اهلل وخا�شته، كان خفيف 
الروح لطيف الح�س �شاحب طرف ونوادر وفكاهات، فكناه 
الولد  اإلى  الكنية  هذه  فامتدت  ال�شمقمق  باأبي  ال�شلطان 
عنه  ق��ال  مفلق  �شاعر  وه��و  الب��ن،  اإل��ى  ال��وال��د  متجاوزة 
جواد  يخاف  ل  مكثارا،  النظم  ح�شن  »ك��ان  ال��ج��ري��ري: 
وهي  ال�شلطان،  مدح  في  باأرجوزته  وا�شتهر  عثارا،  ل�شانه 
مطولة تقع في مائتين وخم�س و�شبعين بيتا، وت�شم الكثير 
�شاعريته  على  دالة  وهي  العرب،  واأخبار  الأدب  فنون  من 
اإلى  بالإ�شافة  اأخرى  مقطعات  وله  القري�س،  من  وتمكنه 
بن  المعطي  �شيدي  ال�شيخ  اإل��ى  بها  كتب  م�شجعة  ر�شالة 

�شالح.
اللبناني،  الكتاب  دار  كنون،  اهلل  عبد  ال�شمقمقية:  �شرح   .(1

بيروت لبنان، بدون تاريخ، �س:))
)). انظر الل�شان مادة حمي.

)). مختار ال�شعر الجاهلي: )/1)).
)). مقابلة مع الأ�شتاذ اأحمدو بن اتاه بن حمينه.

)). تب�شرة المبتدين وتذكرة المنتهين، م.�س، �س:)))
بن  عمرو  بن  قي�س  وهو  الحارثي  للنجا�شي  الأبيات  هذه   .((
�شالم  لبن  ال�شعراء  طبقات  انظر  مجيد.  �شاعر  مالك 

الجمحي، تحقيق: محمود محمد �شاكر )/1)).
)). الحديث اأخرجه ابن ماجه تحت رقم:)11) كتاب تعبير الروؤيا، 

باب چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  چ المائدة: )1).
)). انظر الل�شان مادة )خ �س).

1). المرجع ال�شابق، مادة )ر ب �س).
)). المرجع ال�شابق والمادة.

بتاريخ:  األ��م��ا  ب��ن  ال��زاي��د  محمدن  ال�شيخ  م��ع  مقابلة   .(1
(1(1/((/((

والترمذي   (((1( رق��م:  تحت  م�شنده  ف��ي  اأح��م��د  رواه   .((
واإ�شناده  الأكل  كثرة  كراهية  في  جاء  ما  باب  الزهد،  في 

�شحيح.
)). انظر ديوان عمر بن اأبي ربيعة، تحقيق محمد محيي الدين 

 ،(((1 الثانية  الطبعة  ال�شعادة،  مطبعة  الحميد،  عبد 
(((/((

)).  المرجع في اللغة العربية:)/1)
واإنما  ال��روم،  من  ولي�س  النمري  �شنان  بن  �شهيب  يعني   .((
ن�شب لهم لأنهم �شبوه وهو �شغير، فلما �شّب هرب اإلى مكة 
واأقام حتى جاء الإ�شالم فاأ�شلم، �شحب النبي ، وت�شتم 

من الأبيات رائحة ال�شعوبية القذرة.
ال�شقا: المكتبة  ال�شعر الجاهلي، تحقيق م�شطفى  )). مختار 

ال�شعبية-))))م )/)).
)). المرجع ال�شابق )/)).

المكتبة  الهواري،  الدين  �شالح  لل�شنفرى،  العرب  لمية   .((
الع�شرية: )11) �س: 1).

الأمين  بن  اأحمد  �شنقيط:  اأدب���اء  تراجم  في  الو�شيط   .(1
بالقاهرة  الخانجي  الخام�شة، مطبعة  الطبعة  ال�شنقيطي، 

111) �س: )))
بيروت: ))))  �شادر  دار  العامري،  ربيعة  بن  لبيد  ديوان   .((

�س:)))
1). الل�شان مادة )�شغر).

 ،((( المغي  �شواهد  انظر  حجر.  بن  لأو���س  البيت  هذا   .((
و�شواهد ال�شيوطي: ))) ، وتقريب طرة ابن بونا: )/1))

)). كتاب الف�شول في العربية، اأبو محمد �شعد بن المبارك بن 
الدهان النحوي، دار الأمل: موؤ�ش�شة الر�شالة: ط)- 11)) 

�س:))
)). كتاب الف�شول في العربية، مرجع �شابق، �س: )).

�شاحب  طرافة  ومن  )حمر)،  م��ادة  العرب  ل�شان  انظر   .((
الل�شان اأنه نبه اإلى اأن لفظ »الأحمر« في لغة العرب يطلق 
على الأبي�س والعرب تقول: امراأة حمراء اأي بي�شاء، و�شئل 
ل  العرب  لأن  قال:  الأبي�س،  دون  الأحمر  خ�س  لم  ثعلب 
الأبي�س عندهم  واإنما  اللون،  بيا�س  اأبي�س من  تقول رجل 
اللون  الأبي�س من  اأرادوا  العيوب، فاإذا  النقي من  الطاهر 

قالوا: الأحمر.
)). انظر �شرح عمود الن�شب لحماد بن الأمين )/))1.

)). �شورة هود، الآية: ))
)). �شورة لقمان، الآية: ))-))

ل�شيد محمد بن قا�شم ج�شو�س، درا  ال�شمائل  1). انظر �شرح 
الر�شاد الحديثة، الدار البي�شاء، دون تاريخ: )/1)



ظاهرة 
الت�صغير 

 بين
االإفادة 
واالإمتاع

77 اآفاق الثقافة والتراث

)). هو حماد بن األمين المجل�شي )1)))-))))ه�) اأخذ عن 
البدوي، وهو عالم جليل  اأحمد  اأعمامه وخا�شة  اأبيه وعن 
�شرح  على  النهاة  رو�س  موؤلفاته:  اأهم  من  محظرة  و�شيخ 
الغزوات، و�شرح نظم الأن�شاب، ومجموعة من الأنظام في 

ال�شيرة، وله مقطعات �شعرية ي�شيرة.
1). الو�شيط في تراجم اأدباء �شنقيط �س ))).

األ���م���ا،  ب���ن  ل���زاي���د  م��ح��م��دن  ال���ع���الم���ة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة   .((
بتاريخ:1)/)1/1)1)

)). هو الب�شير بن محمد عبد اهلل بن محمذن فال بن امباريكي 
البهناوي )))))ه�) فقيه و�شاعر متميز و�شوفي، اأخذ عن 
بن  محمذن  وعن  الب�شير،  بن  حنبل)  )اب��ن  اأحمد  خاله 
اأحمد  بابه بن اعبيد الديماني، وعن محمذن بن  محن�س 
ابن العاقل، وعن ال�شيخ �شعد اأبيه الذي قدمه في الطريقة 
العلماء  القادرية، كان �شيخ محظرة تخرج منها عدد من 
من بينهم ابنه محمد واأحمد بن احبيب، رحل اإلى الحجة 
بيت،  اأربعمائة  يزيد على  فيما  ونظم رحلته  �شنة )1))ه� 
له موؤلفات منها: حا�شية على مخت�شر خليل �شماها: معين 
ون�شيحة  الخالف،  اإليه خليل من  اأ�شار  ما  ال�شعاف على 
عن  الأ�شتار  وك�شف  بالمجتهد،  الظن  ي�شيء  ل  اأن  المقلد 
ال�شيخ  مع  ومخاطبات  الإ�شمار،  من  القراآن  في  ما  بع�س 
�شعر  ديوان  اإلى  بالإ�شافة  المعية  في  ور�شالة  اأبيه،  �شعد 

ومجموعة من الفتاوى.
)). مخطوط بحوزتنا.

 ((/( ال�شقا،  م�شطفى  تحقيق  الجاهلي،  ال�شعر  مختار   .((
المكتبة ال�شعبية )))) 

)). المرجع ال�شابق: )/)))
)). هذان البيتان لأعرابي وقد وردان في ترجمة عبيد اهلل بن 
والخم�شين  الثامنة   الترجمة  بن طاهر، �شمن  اهلل  عبيد 
خلكان،  لبن  الأعيان  وفايات  تراجم  من  الثالثمائة  بعد 

واأرد البيت الثاني منهما على النحو الآتي:
ال�����خ�����دور ول������م نكن َرِب�����ي�����َب�����ات  اأران����������ا 

ال�����ن�����واع�����ت ب������ات������ع������ات  اإل  ن��������راه��������ن 
المذكور  البيت  ورد  وق��د   (((/( الأع��ي��ان  وفيات  انظر   
ب�شيغة اأخرى في نثر الدر لأبي �شعيد الآبي، فقد رواه على 

النحو الآتي: 
اأران��������ا م�������ص���ون���ات ال���ح���ج���ال ول�����م نكن

ال����ن����واع����ت ن����ع����ت  ع����ن����د  اإل  ن������راه������ن 

اأحمدو بن محمدن  الأ�شتاذ:  به  اأمدنا  )). مخطوط بحوزتنا، 
ابن حمينه.

1). مخطوط بحوزتنا.
المعروف  الطائي  ال�شنب�شي  �شرايا  بن  العزيز  عبد  هو   .((
ولد  ع�شره  �شاعر  ))))-1))ه����)  الحلي  الدين  ب�شفي 
الدولة  ملوك  من  تقرب  وبغداد،  الكوفة  بين  بالحلة  ون�شاأ 
القاهرة،  اإلى  ورحل  العطايا  له  واأجزلوا  ومدحهم  الأنفية 
الزجل  في  ر�شالة  اإلى  بالإ�شافة  مطبوع  �شعري  ديوان  له 
والموالي واأخرى في ت�شحيح الأخطاء اللغوية. )الأعالم: 

((1/(
1). الك�شكول: بهاء الدين العاملي )/1))-))).

))))ه�-1)1ه�)  الأزراري  الحموي  علي  بن  بكر  اأبو  هو   .((
اإمام اأهل الدب في ع�شره، كان �شاعرا جيد الإن�شاء طويل 
النف�س في النظم والنثر، ح�شن الأخالق والمروءة، اتخذ 
فن�شب  �شباه،  في  له  �شناعة  الأزرار  وعقد  الحرير  عمل 
و”ثمرات  الأدب«  »خزانة  منها:  كثيرة  م�شنفاته  اإليها، 
وال�شتخدام.  التورية  وجه  عن  اللثام  و”ك�شف  الأوراق« 

الأعالم )/)).
)). الك�شكول: بهاء الدين العاملي )/1))-))).

)). المرجع ال�شابق وال�شفحة،
)1)))-))))ه���)  ال�شقروي  احميدًا  بن  ابنو  بن  محمد   .((
بن  اأحمّد  ال�شيخ  على  در���س  ون�ّشابة  وفقيه  مجيد  �شاعر 
ال�شيخ  وعلى  اآّل  بن  حامد  محمّد  ال�شيخ  وعلى  احميذي 
واآخر  ف�شيح  �شعري  دي��وان  له  ال���ودود،  عبد  بن  يحظيه 
قومه،  اأن�شاب  في  واأخ��رى  العقيدة  في  ر�شالة  وله  �شعبي، 
دكانه  بمدينة  دف��ن  وق��د  ال��ق��م��ر،  م��ن��ازل  ف��ي  وق�شيدة 

ال�شينغالية.
)). مخطوط بحوزتنا.

))))ه���     -(((1 اهلل  حبيب  ال�شيخ  ب��ن  هوالم�شباح   .((
الموافق ))))- ))))م وهو من مواليد تنكادوم بالجنوب 
عبد  محمدن  ال�شيخ  على  در���س  موريتانيا  م��ن  الغربي 
الطريقة  واأخذ  والفقه  اللغة  ال�شقراوي  فتى  بن  الرحمن 
الفا�شلية ارتحل اإلى ال�شيخ التراد بن العبا�س،وهو �شاعر 
مجيد له  بع�س الم�شاجالت مع بع�س معا�شريه وله ديوان 

�شعري محقق.
)). مخطوط بحوزتنا.

الجكني  ال��ودود  عبد  بن  يحظيه  بن  )التاه)  المختار  هو   .(1
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اأخذ  ُمجيد،  و�شار  متمكن،  فقيه  ))))م)  )ت))))ه���- 
اللغة  عن والده وعن مّم بن عبد الحميد، كان �شليعا في 
اأخذ  �شوفية،  ح�شرة  واإم��ام  محظرة  �شيخ  وهو  والنحو، 
بن  المين  ومحمد  الح�شني،  فال  محمذن  بن  اأحمد  عنه 
الح�شن الم�شومي، واأحمّد بن المرابط التندغي الأربعيني، 
�شلم  و»�شرح  الدجنة«  اإ�شاءة  على  »طرة  منها  موؤلفات  له 
الطالبن في النحو لبن بونه« و»نظم اأ�شماء اهلل الح�شنى« 

بالإ�شافة اإلى ديوان �شعر محقق.
)). مخطوط بحوزتنا.

1). اأحمدو بن اتاه بن حمينه اليدالي )مد اهلل في عمره) فقيه 
ونحوي و�شاعر معا�شر، اأخذ عن محمد بن حمينه )باباه) 
�شالم  محمد  لمرابط  وعن  المحبوبي  بن  المختار  وعن 
نظم  له  الح�شني،  فال  محمذن  بن  اأحمدو  وعن  األما  ابن 
في فروع الحطاب يزيد على خم�شة اآلف بيت، ونظم في 
الأ�شول، ونظم في ال�شحابيات، ونظم في �شل�شلة الطريقة 
ال�شاذلية، ونظم في مناقب قومه اليداليين، هذا بالإ�شافة 

اإلى ديوان �شعري ف�شيح واآخر �شعبي.
)). مخطوط بحوزتنا.

)). العويرف ت�شغير العارف وهي بئر معروفة من اآبار قبيلة 
على  وتقع  اإيكيدي  منطقة  اأوا���ش��ط  في  توجد  اليداليين 
العا�شمة  من  ال�شرقي  الجنوب  اإلى  تقريبا  كلم   ((1 بعد 

نواك�شوط.
)). الجفيف مو�شع معروف، وبه مقبرة من مقابر اليداليين، 

يقع غير بعيد من »العارف« المذكور.
ي�شمى  لمو�شع  تعريب  وه��و  ال��ه��ودج،  ت�شغير  الهويدج   .((
بالح�شانية »اآرويكن« يقع غير بعيد اإلى الجنوب من العارف 

المتقدم ذكره. 
الغربي  ال�شمال  اإلى  يقع  ومو�شع  الوقف  ت�شغير  الوقيف:   .((

من العارف المذكور.
البربرية  للكلمة  تعريب  وهو  الأحنف  ت�شغير  الأحينف:   .((
اإلى   يقع  وا�شع،  منخف�س  اأبطح  عن  عبارة  وهو  »اأغبرثل« 
اأحمد  ولد  وقد ذكره محمد  المذكور،  العارف  ال�شرق من 

يورة في �شعره قائال:
والعبث  الجهل  مح�ص  دموعك  اأج��رى 

و»العبث« »ال��م�����ص«  ب��ي��ن  م��ع��اه��د  ع��ل��ى 
وب�����الأح�����ي�����ن�����ف م����ن����ه����ا دم�����ن�����ة رف���ع���ت 

للحدث ال����م����اء  رف������ع  ال���م���ت���ي���م  ����ص���ب���ر 

)). مخطوط بحوزتنا.
1). المخطوط ال�شابق.

واأ�شتاذ  عالم  اأح��م��د،  �شيد  بن  يحيى  محمد  ال�شيخ  هو   .((
بن  التاه  وع��ن  نعمة  بن  عالي  محمد  عن  اأخ��ذ  معا�شر، 
يحظيه بن عبد الودود وغيرهم، التحق بالتوظيف العمومي 
بالمعهد  المخطوطات  ق�شم  في  وموجها  مر�شدا  فعمل 
الموريتاني للبحث العلمي، له عدة موؤلفات منها »الأزهار 
المحظري«،  و»الإ�شعاع  المجل�شية«،  الأعيان  في  ال�شذية 
و�شموط الذهب ب�شرح عمود الن�شب، ورو�س الندى ب�شرح 
اأمهات  نظم  �شرح  في  المحبرة  والحلل  ال�شهداء،  نظم 
الع�شرة ومجموعة من التحقيقات والمقالت، ولديه ديوان 

�شعري. 
مخطوط بحوزتنا.  .11

المخطوط ال�شابق.  .1(
اأوزان  على  مالك  اب��ن  تمثيل  اإل��ى  اإ���ش��ارة  البيت  ه��ذا  في   .1(

الت�شغير الواردة في األفيته والتي ا�شتهلها بقوله: 
اإذا ال��������ث��������لث��������ي  اج��������ع��������ل  ف������ع������ي������ل 

������ص�����غ�����رت�����ه ن������ح������و ق�����������ذي ف���������ي ق������ذا
اإ�شارة اإلى قولهم »ُكنتي الحديث« وهو الذي يروي الق�ش�س   .1(

الما�شية قائال: »كنت كذا، وكنت كذا«.
اأ�شار اإلى قول المختار بن حامٌد:   .1(

ال�����ح�����وي�����ر اأم  ع��������ن  ف�������ع�������ّد  ك�������ب�������رت 
ب���خ���ي���ر ت������ب������ت  ال���������رب���������اب  اأم  وع�����������ن 

ل����ل����ه����و ي���������دع���������و  ل���������ل���������ذي  ل  وق��������������ل 
ول�����ل�����ن�����اه�����ي ن������ع������م، واأج����������������ل، وج����ي����ر

ي�صغي ال���خ���ي���ر  ل����داع����ي  م����ن  ف��م��ث��ل��ك 
لغير ال�������داع�������ي  اإل����������ى  ي�������ص���غ���ي  ول 

����ص���ي���خ واأن����������������ت  ت�������������روم  اإذ  ف��������اإن��������ك 
غير ب�������ن�������ات  رم����������ت  ال�����غ�����ي�����ر  ب�������ن�������ات 

البيت  من  الثاني  وال�شطر  جرير،  هنا  ب�»الكليبي«  يق�شد   .1(
م�شمن من بيت الفرزدق الذي يقول فيه مخاطبا جريرا:

نمير م������ن  اإن����������ك  ال������ط������رف  ف����غ���������ص 
ك�����لب�����ا ول  ب������ل������غ������ت  ك������ع������ب������ا  ف����������ل 
ال�شوير: ت�شغير �شوار وهو القطيع من بقر الوح�س.  .1(

اأ�شار اإلى قول ال�شاعر:  .1(
م�صت  اأن  ن��ع��م��ان  ب��ط��ن  م�����ص��ك��ا  ت�����ص��وع 

ب��������ه زي�������ن�������ب ف��������ي ن�������������ص������وة خ������ف������رات 
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دع������ت ن�������ص���وة �����ص����ّم ال����ع����ران����ي����ن ب����ّدن����اً
غ�����ب�����رات  ول  ������ص�����ع�����ث�����اً  ل  ن���������واع���������َم 

اأعر�صت  ال���ن���م���ي���ري  رك�����ب  راأت  ف��ل��م��ا 
ح����������ذرات ي����ل����ق����ي����ن����ه  اأن  م��������ن  وك����������ن 

مخطوط بحوزتنا.  .11
ال�شكيت  وي�شمى  ت�شتبق،  اإذا  الخيل  حلبة  اآخر  ال�شكيت:   .1(

الموؤخر.
العلوي  ال��م��خ��ت��ار  م��ح��م��د  ب���ن  اهلل  ع��ب��د  م��ح��م��د  ه���و   .(1
)))))-))))ه�) ويعرف عند العامة ب�»محمد بن الداه«، 
وق�شاء،  وف�شل  علم  بيت  في  ن�شاأ  و�شاعر،  جليل،  عالم 
اخ��ذ ع��ن وال���ده وع��ن محمد ف��ال ب��ن ب��اب )اب���اه) وعن 
الذكاء،  متوّقد  ك��ان  )حميين)  ب��دي  بن  الأم��ي��ن  محمد 
اأبرز  من  والتاأليف،  التدري�س  بين  زاوَج  القريحة،  ثاقب 
موؤلفاته: »نظم في غريب الحديث«، ومجموعة من الأنظام 
محقق.  �شعري  ديوان  وله  والفتاوى،  والر�شائل،  الفقهية، 
ب�شياء  الم�شت�شيء  ال�شنة  اأهل  نبرا�س  في  ترجمته  انظر 
بنت  زينب  د.  وتحقيق  تقديم  دك��ت��ورا،  اأط��روح��ة  ال�شنة، 

الخر�شي:)/)).
المت�شف ب�شعف  ال�شعر  بو�شوير: ح�شانية، وتطلق على   -  .((
البناء الأ�شلوبي والنك�شار العرو�شي مع هلهلة الن�شج، فهو 
ي�شدق على ال�شعر الب�شيط الذي يتداول بين العامة ويقوى 

على نظمه كل من هب ودب.
الفا�شل  الأ�شتاذ  م�شكورا  به  اأمّدنا  بحوزتنا  مخطوط   -  .((

محمد بن بتار.
)).  مخطوط بحوزتنا.

)).  - هو اأبو بكر بن محفوظ بن بّده ال�شقروي، �شاعر ومدر�س 
والده  بيت  في  ن�شاأ  موالد:))))ه�/))))م  من  معا�شر، 
�شيدي  بن  اأحمد  مثل  قومه  علماء  من  و�شمع  عنه  فاأخذ 
بين  تنقل  ثم  فتى،  بن  محمود  محمد  بن  واأحمد  محمد، 
التوظيف  ب�شلك  التحق  وقد  منطقته،  محا�شر  من  عدد 
الموريتانية  الدولة  ل�شتقال  الأولى  ال�شنوات  في  العمومي 
وله  بالعامية،  واآخ��ر  ف�شيح  �شعر  دي��وان  له  معلما،  فعمل 

رحلة مدونة.
بن  بكر  اأب��ي  �شعر  م��ن  المديح  غر�س  وتحقيق  جمع   -   .((

محفوظ ال�شقروي، معهد ابن عبا�س:))))م، �س:1)

قائمة الم�ص��ادر والمراجع

الكتب المطبوعة:
عن  ور���س  برواية  ال�شريف  الم�شحف   - الكريم  القراآن   -

نافع
الإن�شاف في م�شائل الخالف  اإبن الأبناري  تحقيق محمد   -

محي الدين عبد الحميد دار الفكر دون تاريخ.
مطبعة  المامي  محمد  ب��ن  اأح��م��د  بونة  ب��ن  ط��رة  تقريب   -

النجاح الجديدة الدار البي�شاء )11).
اأبي ربيعة محمد محي الدين عبد الحميد  ديوان عمر بن   -

مطبعة ال�شعادة ط ) ، 1)))
ديوان المتنبي �شرح عبد الرحمن البرقوقي دون تاريخ  -

الفكر  الباقي دار  فوؤاد عبد  �شنن بن ماجة تحقيق محمد   -
للطباعة والن�شر دون تاريخ

�شرح ال�شمقمية عبد اهلل كنون  دار الكتاب اللبنانية بيروت   -
دون تاريخ، 

 (11( الأولى  الطبعة  األمين  بن  حماد  الن�شب  عمود  �شرح   -
دار الفتح ال�شارقة - الإمارات

�شرح ال�شمائل ل�شيد محمد بن قا�شم ج�شو�س دار الر�شاد   -
الحديثة الدار البي�شاء دون تاريخ

�شرح بن عقيل على الألفية دار الفكر بيروت ))))،   -
كتاب الف�شول في العربية ابن الدهان دار الأمل موؤ�ش�شة   -

الر�شالة 11))م 
الهيئة  هارون،  محمد  ال�شالم  عبد  تحقيق  �شيبويه:  كتاب   -

الم�شرية للكتاب ))))م، 
اأحمد  الطاهر  تحقيق  العاملي،  الدين  بهاء   : الك�شكول   -

الزاوي دون تاريخ
ل�شان العرب ابن منظور دار �شادر دون تاريخ   -

المكتبة  ال��ه��واري  ال��دي��ن  ���ش��الح  ل�شنفرة  ال��ع��رب  لم��ي��ة   -
الع�شرية )11) 

ال�شعبية  المكتبة  ال�شقا  م�شطفى  الجاهلي  ال�شعر  مختار   -
ط)، ))))

المرجع في اللغة العربية: علي ر�شى دار الفكر دون تاريخ  -
دون   ( ط  القاهرة  العربية  اللغة  مجمع  الو�شيط  المعجم   -

تاريخ 
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معجم الم�شطلحات النحوية محمد �شمير نجيب اللبيدي   -
موؤ�ش�شة الر�شالة ط) دار الفرقان 11))م

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: بن ه�شام ط )، دار الفكر   -
للطباعة والن�شر بيروت )11).

النحو الوافي عبا�س ح�شن دون تاريخ   -
الأمين  ب��ن  اأح��م��د  �شنقيط:  اأدب���اء  ت��راج��م  ف��ي  الو�شيط   -

ال�شنقيطي مطبعة الخانجي القاهرة 111)، 
– را�شي  اأبناء الزمان لبن خلكان  وفيات الأعيان واأبناء   -

عبا�س دار الثقافة بيروت 1)))

الر�شائل الجامعية
جمع وتحقيق غر�س المديح من �شعر اأبي بكر بن محفوظ،   -

معهد بن عبا�س ))))
المقابالت

مقابلة مع العالمة اأحمدو بن التاه بن حمينه   -
مقابلة مع العالمة محمدن زايد بن اآلما  -

مقابلة مع العالمة محمد يحي بن �شيد اأحمد   -
مقابلة مع الأ�شتاذ اأحمدو بن محمدن بن حمينه بالإ�شافة   -

اإلى مجموعة من المخطوطات والكناني�س.
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حول
ديوان 
الوزير 

المغربّي 
 - 370(
418هـ(

حول
ديوان الوزير المغربّي 

)370 - 418هـ(
ازق حويزي د. عبد الرَّ

جامعة الطائف، كلية الآداب

�أم  كان  ورقيًّا  �لنَّ�شر  و�شائل  في  �لملحوظ  و�لتَّطور  �لعلمي،  �لبحث  و�شائل  في  �لهائل  �لتَّقدم  �إن 
ا  دة من �أنماط �لق�شور �لتي ال تز�ل كامنة في تر�ثنا �لعربّي بعامة، ِممَّ ا �أظهر جو�نب متعدِّ �إلكترونيًّ
ة ومكثفة �إلى �إعادة �لّنظر  ر �آليَّات �لبحث �لعلمّي بحاجة ما�شَّ يدعو �إلى �لّت�شريح باأنه بات في ظل تطوُّ
ورة �لتي ��شتنزفت طاقات هائلة من جهود �أجد�دنا في و�شع �أ�ش�شه،  في م�شادره لمحاولة �إظهاره بال�شُّ

امخ. و�إعالء �شرحه �ل�شَّ

التُّراث  هذا  م�صادر  اإل��ى  جوع  الرُّ اأنَّ  �صكَّ  ول 
ثغراتها  و�صدِّ  لإكمالها  معظمها  في  النَّظر  ومعاودة 

ي اإلى ظهوره ب�صورة ير�صى عنها الجميع. �صتوؤدِّ
ترجُع  التُّراث  هذا  لحقت  التي  الخلل  وجوانب 
الحقب  طول  متها  مقدِّ في  ياأتي  اأ�صباب،  ة  عدَّ اإلى 
اإلينا،  التُّراث حتَّى و�صل  بها هذا  َمرَّ  التي  ة  الزمنيَّ
ومنها �صنوات ِعجاٌف ُمنيْت فيها كثيٌر من م�صادره 
ر الثقافة  بالتَّدمير والحرق من ِقبل ُثلٍَّة همجيَّة ل تقدِّ
الإن�صانيَّة حقَّ قدرها، ول تدرك اأثَرها في بناء الكيان 
عوب باأ�صرها. ومن الأ�صباب التي  الإن�صاني لدى ال�صُّ
اأوجدت بع�ض الأخالل في بع�ض جوانب هذا التُّراث 
تغيير  د  تعمُّ اقين من  والورَّ النُّ�صاخ  بع�ض  به  قام  ما 
ائل،  نيا الزَّ معالم الحقائق ابتغاء عر�ض الحياة الدُّ

اأ�صف اإلى ذلك الوهم غير المق�صود من بع�صهم.

عريُّ لي�ض خارًجا  وتراثنا الأدبيُّ ومنه التُّراث ال�صِّ
عن هذه القاعدة، فمن يرجع اإلى كتاب »الفهر�صت 
عناوين  م��ن  كثير  على  فيه  يقف  ��دي��م«  ال��نَّ لب��ن 
ا  خ�صو�صً عرية  ال�صِّ واوي��ن  وال��دَّ ��ة  الأدب��يَّ الم�صادر 
الِعلم  هذا  من  العجب  يكتنُفه  ثم  القبائل،  دواوي��ن 
�صدر  في  العربّيِة  للقريحة  الَجمِّ  والإب��داع  الغزير 
اإلَّ  يلبث  ل  العجب  هذا  ولكنَّ  الإ�صالمّية،  الدولة 
ل اإلى ياأ�ض عميٍق عندما يهّم الباحث بالّتنقيب  ويتحوَّ
عن هذه الم�صادر اإذ يكت�صف اأنَّ الإهمال كان حليًفا 

ياع كان واقًفا لها بالمر�صاد. لها، واأن ال�صَّ
النه�صة  ه��ذه  ال�����ص��روريِّ في ظ��لِّ  ك��ان من  ل��ذا 
قِنيَّة في اآلياِت البحث العلمّي، وفي ظّل ن�صر الَجّم  التِّ
الغفير من الم�صادر التُّراثيَّة في الآِونة الأخيرِة، كان 
وَتكراُر   ، العربيِّ التُّراث  اإلى  الَعودُة  روِرّي  ال�صَّ من 
وتنقيِتها،  ا�صتكماِلها  لمحاولة  م�صادِره  في  النَّظِر 
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الحديثة،  ة  الِعلميَّ ه�صَة  النَّ التَّراُث  يواكَب هذا  حتَّى 
ها،  ومرِّ بُحلوها  ولَّت  لحقبِة  اأثٍر  د  مجرَّ ي�صبح  ول 
برجالها وبفكرها المنا�صِب لع�صرها فقط على ما 

يزعُم بع�ض الحانقين على تراثنا العربّي.
الإن�صانيَّة ل يمكن  العلوم  الثَّقافي في  تاج  النَّ اإن 
عن  ما�صيه  ين�صرَم  اأن  الأح����وال  م��ن  ح���اٍل  ب���اأي 
ة المركوزة  حا�صره، لأنه يخاطب العواطف الإن�صانيَّ
هذه  اإلى  اللتفاُت  اأٌهِمل  ولو  عا�ض،  ما  الإن�صان  في 
ين�صُدها  التِّي  ُة  الإن�صانيَّ النَّزعة  ِت  لَغا�صَ العلوم 
يبدو  هنا  ومن  الب�صر،  اأخالق  ول�صاعْت  الإ�صالم، 
ما  منه  ناأخذ  الذي  الإن�صانية  العلوم  في  تراثنا  اأثر 
يواكب نه�صتنا الحديثة ويعِلي بناَءها، ونلتم�ُض منه 
وقد  حياتنا،  �صوؤون  اأحوال  لم�َصايرة  والعظَة  الِعبرَة 

�صدق اأمير ال�صعراء »اأحمد �صوقي« عندما قال: 
ي �لما�شِ �إل������ى  �ل����ت����ف����اٌت  ف����ات����َك  و�إذ� 

����ي ����اأ�����شِ ف����ق����د َغ�����������اَب ع����ن����ك وج���������ُه �ل����تَّ
ويتَّ�صل بالعلوم الإن�صانيَّة كلُّ ما جادْت به القريحة 
َمرِّ الع�صور، فهذه الأ�صعاُر  اأ�صعار على  ُة من  العربيَّ
والتَّهذيب،  ُموِّ  ال�صُّ نحو  الإن�صانيَّة  بالم�صاعر  تاأخذ 
فيقبل  والتََّدفق،  ِقيِّ  الرُّ نحو  ة  الب�صريَّ وبالعواطف 

الإن�صان على الحياِة بنف�ٍض را�صية، و�صمير �صاٍف.
ليحزُّ  العربيِّ  تراثنا  من  كبير  �صطٍر  �صياع  اإن 
في  الإي��غ��ال  نحو  ويدفعها  ناحية،  من  ف�ِض  النَّ في 
ا �صاع لكت�صاِف المجهول منه  موا�صلة التَّنقيب عمَّ
ياع ديوان  ا امتدْت اإليه يُد ال�صَّ من ناحيٍة اأخرى، وممَّ
يا�ِصيَّة  ال�صِّ الحياة  في  الآفاق  �صهرُته  طبَّقت  �صاعر، 
وكان  ا�صيَّة،  العبَّ ولة  الدَّ في  وزي��ًرا  كان  والثقافّية، 
ًقا واأديًبا بارًعا و�صاعًرا موهوًبا، األَّف في  ًفا مَدقِّ موؤلِّ
وفي  الأن�صاب،  في  اآثاٌر  فله  ثقافية،  اتجاهات  ة  عدَّ
وقفُت على  فقد  ونثًرا،  �صعًرا  الأدب  وفي  يا�صة،  ال�صِّ
علم  في  الإينا�ض  منها:  المطبوعة،  موؤلَّفاته  بع�ض 
يا�َصة،  ال�صِّ في  ور�صالة  الَخوا�ض،  واأدب  الأن�صاب، 
الوزير هو - على ما ورد في ديوانه المجموع:  هذا 

»اأبو  هي  وكنيته  الح�صين«،  بن  علي  بن  »الح�صين 
والخام�ض  اب��ع  ال��رَّ القرنين  ف��ي  ع��ا���َض  ال��ق��ا���ص��م«، 

الهجريَّين.
الجليُل  العالم  نه�ض  دي��وان��ه  �صياِع  اأث��ر  وعلى 
ثراه - بجمِعه  د اهلل  برَّ »اإح�صان عبا�ض« -  الدكتور 
»الوزير  ب�  المو�صوم  كتابه  �صمن  ون�صِره  وتحقيِقه 
العالم  علي  ب��ن  الح�صين  القا�صم  اأب��و  المغربّي، 
اثر الثَّائر: درا�صة في �صيرته واأدبه مع ما  اعر النَّ ال�صَّ
�صر،  للنَّ روق  ال�صُّ اآثاره«، والمن�صور في دار  ى من  تبقَّ
ذلك  منذ  اأج��ْد  ولم  1988م،  عام  الأردن،  ان،  عمَّ
الأديب  لهذا  م  القيِّ يوان  الدِّ بهذا  اهتماًما  الحين 
الذي  الجديد  على  وِء  ال�صَّ اإلقاَء  راأي��ُت  لذا  البارع، 
يتَّ�ِصق  بما  الهتمام  بع�َض  يجد  لعلَّه  اإليه،  ُي�صاف 
ا�ض«  »اإح�صان عبَّ مة  العالَّ والتفات  وموهبة �صاحبه، 

اإليه.
فحات اأكثر من اأن تكون اإ�صافة  ول تعُدو هذه ال�صَّ
ا�صُتِجدَّ  ما  �صوء  في  له  وتنقيًحا  الديوان  هذا  اإلى 
بعد  ُن�صرت  التي  الم�صادر  احتوت عليه  من جديد، 
المحقق  عمل  من  ُتنق�ُض  ل  فهي  ث��ّم  وم��ن  ن�صِره، 
الم�صكور  الجهد  قدر  من  تحطُّ  ول  �صيًئا،  الفا�صل 
علينا  اإ�صافات فر�صتها  فهي  بذله في حينه،  الذي 
جميًعا الم�صادُر الجديدة التي اأرفدتنا بها الجهوُد 
في  ونا�صريها  الم�صادر  هذه  ِقي  لمحقِّ المخل�صة 
الإمكانيَّات  وتلك  الم�صادر  وهذه  الأخيرة،  الفترة 
ما  في  النَّظر  اإع��ادة  اإلى  تدعونا  البحث  اآليَّات  في 
�صاته،  تخ�صُّ مختلف  في  العربّي  تراثنا  من  ُن�ِصر 
اأُتيحت  لو  اأنها  د  الموؤكَّ ومن  ال��دي��وان،  هذا  ومنها 
اأث��ٌر  ��ط��ور  ال�����صُّ ل��ه��ذه  ك��ان  لما  ق  المحقِّ لأ���ص��ت��اذن��ا 
َتبُّع  التَّ في  هو  من  هو  ���ه  واأنَّ ا  خ�صو�صً هنا،  يذكر 
الم�صادر،  بنوادر  العري�صة  والخبرة  وال�صتق�صاء 
لهذا  تحقيقه  بهذا  له  وي�صهد  المطبوعات،  و�صوارد 
المكتبة  م��الأت  التي  تحقيقاته  و�صائر  ال��دي��وان، 

التراثّية.
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ن�صر  بعد  ُن�صَرت  التي  الجديدة  الم�صادر  فمن 
َتِرد فيه:  اأ�صعار جديدة لم  الديوان، وا�صتملت على 
و  ه���«،   523 ت  البغدادّي  للبارع  رف  الطُّ »طرائف 
»تاريخ مدينة  و  للحظيرّي ت 568 ه�«،  الُمَلح  »ُلَمح 
دم�صق لبن ع�صاكر ت571 ه�«، و »الأعالق الخطيرة 
اد ت 684  ام والجزيرة لبن �صدَّ في ذكر اأمراء ال�صَّ
ت  اآيَدمر  لبن  الق�صيد  وبيت  الفريد  ر  »ال��دُّ و  ه�«، 

710 ه�«.

ة جديدة: �شعريَّ • ن�شو�ص 
المغربّي  »الوزير  �صعر  م�صادر  تتبُّع  اأ�صفر  وقد 
اإ�صافة  يخ�ضُّ  ما  منها:  ج��دي��دة،  اإ���ص��اف��اٍت  »ع��ن 
رواي���ات  اإ���ص��اف��ة  يخ�ضُّ  م��ا  ومنها:  ج��دي��د،  �صعر 
بع�ض  اإثبات  يخ�ضُّ  ما  ومنها  جديدة،  وتخريجات 
وما  هنا  �صيدرج  وما  عاته،  ومقطَّ يوان  الدِّ ق�صائد 
ه الّديوان من �صعر لي�ض هو – بالطبع - كّل ما  �صمَّ
نظمه »الوزير المغربّي«، يدلُّ على ذلك الأبيات التي 
»ال�ّصريف  رث��اء  في  ويلة  الطَّ ق�صيدته  من  �صاعت 
د  الموؤكَّ فمن  كاملة،  اإلينا  ت�صل  لم  والتي  �صّي«،  الرَّ
ي في م�صادر لم  اأنه ما زالت هناك اأ�صعار خِفيْت َعنِّ
لع عليها، وهي تفتقُر من الباحثين الف�صالء اإلى  اأطَّ
اعر  ال�صَّ هذا  �صعر  وراء  المتوا�صل  عي  ال�صَّ موا�صلة 
وتنويه  َتتَّ�صق  التي  ورة  بال�صُّ ُته  �صاعريَّ تظهَر  لكي 
الإ�صافات  هذه  اأن  اأزع��م  ول  بها،  القدماء  النُّقاد 
لم  ها،  مَّ �صَ عمٌل  هناك  يكون  َفُربَّما  اإليها  اأ�صبق  لم 
راأيت  ل��ذا  البحث،  كثرة  من  الرغم  على  به  اأعلم 
الأديب  هذا  �صعر  بخ�صو�ض  لديَّ  ع  تجمَّ ما  اإثبات 
ديوانه  اإلى  للعوِدة  دعوًة  َل  يَمثِّ اإن  ع�صى  يا�ِصّي،  ال�صِّ
را�صة والتَّحقيق على اأ�صا�ض ما ُن�صر من م�صادر  بالدُّ

بعد ن�صره. 
التي  الجديدة  عرية  ال�صِّ النُّ�صو�ض  اإدراج  وقبل 
ه على اأمرين مهّمين، يتَّ�صالن  عثرُت عليها اأودُّ اأن اأنبِّ
باإ�صافة �صعر جديد، من واقع بع�ض الم�صادر، الأمر 
الأول بخ�صو�ض ر�صالة »الوزير المغربّي« التي كتبها 

في  مدرجة  وه��ي  واأخ��ي��ه،  المعري«  العالء  »اأب��ي  ل� 
ي�صمُّ  الذي   198  -  195 المغربي �ض  الوزير  كتاب 
ا، والأمر الثَّاني يتعلَّق بما ورد في كتاب  ديوانه اأي�صً

»تاريخ مدينة دم�صق«.
كتاب  �صمَّ  لقد  اأق���ول:  الأول  لالأمر  �صبة  وبالنِّ
الوزير المغربّي ر�صائله كما �صمَّ ديوان �صعره، ومن 
بين ر�صائله الر�صالة الم�صار اإليها اآنًفا، وقد ا�صتملت 
اأماكنها  ف��ي  لها  وج��ود  ل  ٍة،  �صعريَّ ن�صو�ض  على 
ديوانه، ربَّما لعدم اإف�صاح »الوزير المغربّي« �صراحة 
عن كون هذه الن�صو�ض هي له في حقيقة الأمر، اأو 
هي من �صعر غيره من ال�صعراء، قام باإدراجها في 
ر�صالته على �صبيل ال�صت�صهاد، ومن ثم اآثَر المحقق 
الفا�صُل الحيطة والحذر وطرح المغامرة في ن�صبة 
اأ�صعار ربَّما ل تكون له، وراأى اأن يترَك الأمَر للقارئ 
عات  المقطَّ هذه  باأن  مكتفًيا  بنف�صه  القراَر  ليتَّخذ 
يتعلَّق  ما  كل  �صمَّ  الذي  الكتاب  تي  دفَّ بين  مذكورة 

بالوزير المغربّي.
قاط على الحروف في هذه الن�صو�ض  ولو�صع النِّ
عات  عريٌة اأقول: لقد وجدُت دلياًل على ن�صبة مقطَّ ال�صِّ
الّدليل  هذا  المغربّي،  للوزير  النُّ�صو�ض  هذه  من 
الفريد  ر  »ال��دُّ كتابه  في  اآي��َدُم��ر«  »اب��ن  ت�صريح  هو 
ا  «، وممَّ وبيت الق�صيد« على ن�صبتها »للوزير المغربيِّ

اأف�صح عنه »ابن اآيَدُمر«:
– الق�صيدة المذكورة في �ض 198 من كتاب  اأ 
اأُوِرُده���ا  اأب��ي��ات  ثمانية  في  وه��ي  المغربّي،  ال��وزي��ر 
تثبيت  ة  لإمكانيَّ  225/1 الفريد  ر  ال��دُّ برواية  هنا 
تخريجها، ور�صد روايات بع�ض األفاظها، وهي: ]من 

الخفيف [

ْ ق�ش� وق�����ْد  ك����يَّ  �ل����رَّ ن������ْزَح  �أت���َع���اَط���ى   -1

����اُء ر�����شَ م������اًء  َي�����َن�����اَل  �أْن  َع�����ن  ��َر  ���������������������شَ

َتْنَجا وْه������ي  ب���ف���ك���َرت���ي  وَل����َع����ه����دي   -2

لَم�����اُء �لظَّ ���َب���اِح���ه���ا  ����شَ ع�����ْن  ل���ه���ا  ُب 
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ْ �لهم� َت�����َع�����اَوَرِن�����ي  و�إن  �������ي  �أنِّ غ���ي���َر   -3

�����اُء �أ������شَ َم�����ا ال  َم������اُن  ������اَء �ل������زَّ ������������������ُم َو�������شَ

قلًبا �أنَّ  ُم�������ش���َت���ْي���ِق���ًن���ا  وَرَم�������اِن�������ي   -3

�شَماُء �����ْخ�����َرٌة  ������شَ َج����ْن����َب����يَّ  ب��ي��������������������������������َن 

�لَيو �أِم  ط����اَل  �ل��ل��ي��ُل  م���ا  �أًب����اِل����ي  ال   -5

����َو�ُء �����شَ ِع�����ِن�����ِدي  ْت���َب���َت���ي���ِن  �ل���رُّ ك�����������������ال  ُم 

َهْم� م���ن  �ل�����ُم�����ر�وُح  ه���و  �ل����م����َغ����اِدي   -6

�لم�َشاُء ذ�ك  ���ب���اُح  �ل�������شَّ َف�����َه�����َذ�  ����ِم���ي 

�شوى ت����ع����اي����ْن  ل����م  �ل����َع����ي����ُن  و�إذ�   -7

����ش���َي���اُء �أو  ظ���ل���م���ٌة  ف�������ش���ي���ان  ء  ���و  �ل�������شُّ

قي����� �إذ   - �أن��ا  �ب��ُن��ه  �ل��َه��مُّ - ال  و�ب��ن��َي   -8

����ٌة َع����ْم����َي����اُء ���������������������������������َل: �ب��������ُن َه��������مٍّ ب����ل����يَّ

الفريد  ر  الدُّ في  ل  الأوَّ البيت  ورد   )1( و�ية  �لرِّ
204/5، واأعيان ال�صيعة برواية: »نزح البكاء«.

الفريد  ر  ال���دُّ ف��ي  الخام�ض  البيت  وورد   )5(
204/5، واأعيان ال�صيعة، واأدب الخوا�ض برواية: »ل 
اأبالي باليوم طال اأم الليل«، وورد في اأدب الخوا�ض 
الوزير  دي��وان  في  وورد  الدائرتين«،  »كال  برواية: 

المغربي برواية: »بالليل«.
الفريد  ر  ال���دُّ ف��ي  ��اد���ض  ال�����صَّ البيت  وورد   )6(
الخوا�ض  واأدب  ال�صيعة،  واأعيان   ،204/5  ،241/2
الوزير  دي��وان  في  وورد  ف��ه��ذا«،  هم  »م��ن  ب��رواي��ة: 

المغربي برواية: »والمغادي«.
ال�صيعة  اأع��ي��ان  ف��ي  ال�صابع  البيت  وورد   )7(

برواية: »اأو �صياء«.
)8( وورد البيت الثامن في ديوان الوزير المغربي 

برواية: »اإذ كل«.
ِكّي  الرَّ قلت:  فاإذا  ُتْحَفُر،  بئٌر  »الّركّيُة:  ْرُح:  �ل�شَّ

فقد َجَمْعت«. العين 402/5.

اإلى الماُء«.  ُل به  ُيَتَو�صَّ الر�صاء: »الَحْبُل... الذي 
تاج العرو�ض 154/38.

والدليل على اأن هذه الق�صيدة من �صعر »الوزير 
المغربّي »على الرغم من عدم ت�صريحه في ر�صالته 
ر الفريد  باأّنها له اأن »ابن اآيدمر »ن�صبها اإليه في الدُّ
اد�ض في 241/2،  225/1، 204/5، ون�صب البيت ال�صَّ
وُن�صبت الأبيات كلها اإليه في اأعيان ال�صيعة 116/6، 
تخريج  وفيه   ،42 �ض  الخوا�ض  اأدب  كتاب  ومقدمة 
كتاب  م�صادر  م��ن  وهما  الأخ��ي��ر،  الم�صدر  على 
ت�صمين  الأخير  البيت  وعجز  المغربي«،  »ال��وزي��ر 
من ديوان الحارث بن ِحلَِّزة �ض 67، والبيت بتمامه 

فيه:
ُك����� �إِذ  �ل������َه������و�ِج������َر  ِب����ه����ا  �أََت������لَ������ّه������ى 

������ٌة َع����م����ي����اُء ������������������������لُّ ِ�ب������������َن َه����������مٍّ َب������ِل������يَّ
ب - ومنها النتفة الواردة في �ض 197، واأولها:  

]من المتقارب [ 
ب����������اأيِّ ُف���������������وؤَ�ٍد �أق�����ا������ش�����ي �ل���ُه���ُم�����������������������وم

َق�������اَد� �ل�������رُّ ح�������������سُّ  �أُ َج������ْف������ٍن  �أيِّ  وف������ي 
وقد اأكد ن�صبتها للوزير المغربي »ابن اأيدمر »في 

ر الفريد 63/3.  كتابه الدُّ
 ،196 �ض  في  المذكورة  المقطعة  ومنها   – ج 

ِويل [ وهي في �صتة اأبيات، اأولها:   ]من الطَّ
َقاِتلي و�ل���ُب���ْع���ُد  �ل���ُب���ْع���َد  ل��َج��اِن��ي  ������ي  و�إنِّ

ِل��ي ُمْرِدي و���ش��اح��ُذ َح��دِّ �ل��َب��ي��ِن و�ل��َب��ي��ُن 
ر  الدُّ »ف��ي  اآي��دم��ر  »اب��ن  اإليه  ن�صبتها  ع��زز  وق��د 
نهايتها  من  اأبيات  اأربعة  ب��اإي��راده   259/5 الفريد 
الرابع  البيت  ن�صب  كما  المغربي،  للوزير  من�صوبة 
اإليه في 248/4، واأورد البيت ال�صابق برواية:  منها 

َقاَدا«.  »اأح�ضُّ الُهُموم... األذُّ الرُّ
في  وه��ي   ،195 في  ال���واردة  النتفة  ومنها   - د 
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ِويل [ بيتين، اأولهما: ]من الطَّ
عظَمُه �ل����َب����ي����ُن  ����َر  َك���������شَّ ����ْل����ٍو  �����شِ ب���ق���ي���ُة 

َبِقي َم�����ا  ���ُت���ُر  َي�������شْ ك�����ان  ِج�����ْل�����ًد�  َق  َوَم����������زَّ
 ،76/3 الفريد  ر  الدُّ »في  اآيدمر  »ابن  عزز  وقد 
لو: الج�صد والجلُد  ن�صبتهما »للوزير المغربي«. و »ال�صَّ
لو: الع�صو«. العين )�صلو( 284/6.  من كلِّ �صيٍء وال�صَّ
اللَّواتي  الع�صر  ي�صات  الرِّ ى  ت�صمَّ حاتم:  »اأب��و  وق��ال 
قدامى،  واحدتها  القداميات،  الجناح  مقدم  في 
الّري�ض  من  بعدها  وما  قادمة،  واحدتها  والقوادم 

�ض 130/8. الخوافي واحدتها خافية«. المخ�صَّ
م اأرى اأن ُتو�صع هذه اأبيات هذه  وبناء على ما تقدَّ
ا في الّديوان حتى  عات في ن�صقها اأي�صً النُّتف والمقطَّ
تكون اأمام دار�ض �صعره، ويكون لديه يقين باأنَّها له، 
في  ال��واردة  ة  عريَّ ال�صِّ النُّ�صو�ض  ة  بقيَّ ن�صبة  ��ح  واأرجِّ
�صالة في �ض 185 - 189 »للوزير المغربّي«،  هذه الرِّ
بحثت،  ما  في  غيره  اآخ��ر  ل�صاعر  ُتن�صب  لم  لأنَّها 
ل اإدراجها في اأماكنها هي الأخرى في ديوانه،  ويف�صَّ

عات في ع�صرين بيًتا.  وهي ُتمثِّل ثمانَي ُنتف ومقطَّ
مدينة  »تاريخ  بكتاب  والمتعلِّق  الثَّاني  الأمر  اأما 
دم�صق لبن ع�صاكر« فقد وقفُت فيه على ا�صطراب 
ظاهر، وتتداخٍل ملحوظ في التَّرجمة لوالد »الوزير 
المغربّي«، حيث خلط »ابن ع�صاكر« في التَّرجمة بين 
الولد واأبيه، فَن�َصَب لأبيه بع�ض ما هو خا�ض بابنه، 
غيره  �صعر  وبع�ض  ابنه،  �صعر  بع�ض  ل��الأب  ون�صب 
الأ�صعار  هذه  عزوه  من  غم  الرَّ على  عراء،  ال�صُّ من 
اأمام  التَّريُّث  ك��ان  ل��ذا  المغربّي«!  القا�صم  »لأب��ي 
ن�صبة  اأكد من  للتَّ التَّرجمة  في  الواردة  الأ�صعار  هذه 
ت  �صمَّ اإذ  ثناياها،  في  الواردة  ال�صعرية  عات  المقطَّ
عات، اآخرها من�صو�ٌض على  هذه التَّرجمة �صبَع مقطَّ
عات فهذا بيان  ُة المقطَّ ن�صبتها ل�صاعر اآخر، اأما بقيَّ

بها:
وهما  بيتين،  في  وردت  وق��د  متدافعة،  الأول���ى   -

لأبي  من�صوبان   123/8 الحمُدونيَّة  التَّذكرة  في 
اأربعة  في  ن�صبة  بال  ووردت  المنقذ،  بن  الح�صن 
بال  والنتفة   ،412 �ض  الأدب��اء  معجم  في  اأبيات 
ن�صبة في التَّذكرة ال�ّصعدية 134، واأثبتها محّقق 
على  تذييله  ف��ي   239 المغربّي  ال��وزي��ر  دي���وان 

الديوان، وقال: لعلَّه تمثَّل بها. 
ّي في ديوانه )�صروح  المَعرِّ العالء  لأبي  والثَّانية   -
التَّا�صعة  ال��ق�����ص��ي��دة  ���ص��م��ن  ال���زن���د(  ���ص��ق��ط 

والخم�صين، �ض 1228، 1258.
التَّالية  النُّ�صو�ض  �صمن  اإدراجهما  تم  والثَّالثة   -

لن�صبتها لأبي القا�صم.
ابعة والخام�صة »للوزير المغربّي »في ديوانه،  والرَّ  -
الأولى منهما فيه برقم )79(، �ض 147، والثَّانية 
على  ق  المحقِّ ون�����ضَّ   ،135 ���ض   ،)49( برقم 

تدافعها مع »ابن المعتز«. 
ديوانه  في  القيروانّي  ر�صيق  لب��ن  اد�صة  وال�صَّ  -
بحوث  من  الثَّاني  الجزء  )�صمن   167/2 �ض 

وتحقيقات العالّمة عبد العزيز الميمنّي(.
»في  ع�صاكر  »اب��ن  ا�صطراب  على  ���ة  الأدلَّ اأم��ا 
اأبيه،  وبين  بينه  المغربّي«، وخلِطه  »للوزير  ترجمته 
ن�صبُته  تتدافع  لم  ما  لأخذ  لي  ا  قويًّ دافًعا  مثل  ا  ممَّ
على  ُم�صتنًدا  لالبن،  وعزوه  التَّرجمة  في  �صعر  من 

ة اأدلَّة، هي: عدَّ
خلع  حيث  الكنية،  في  ع�صاكر«  »اب��ن  خلط   -1
في  اأبيه  على   ) القا�صم  اأب��و   ( وه��ي  الب��ن،  ُكنية 
نف�َصه  ناق�ض  ثم   ،422/41 لأبيه  التَّرجمة  بداية 
اأبيه  كنية  واأث��ب��ت   ،424/41 نف�صها  التَّرجمة  في 
في  اأثبَتها  كما  الح�صن«،  »اأب��و  وه��ي:  ال�صحيحة، 

ترجمِته لالبن في 105/14.
قال  حيث  الأب،  وفاة  تحديد  في  ا�صطرابه   -2
بن  اأحمد  الف�صل  اأبي  بخط  »وجدُت   :424/41 في 
بن  علي  القا�صم  اأب��و  ال��وزي��ر  خ��ي��رون:  بن  الح�صن 
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ع�صر  الحادي  الأحد  بميافارقين  المغربّي  الح�صين 
من �صهر رم�صان �صنة ثمان ع�صرة واأربعمائة، يعني 
اأمر  بالحاكم  ب  الملقَّ اآخر:  وجه  من  وبلغني  مات، 
بقتل علي ومحمد ابني الح�صين بن المغربّي، وكان 

ذلك بعد الّت�صعين والثالثمائة، فاهلل اأعلم«.
التُّراث  َم�صادر  عليها  اأجمعْت  التي  والحقيقة 
َي عام )418ه�( هو  ُتُوفِّ الذي  اأنَّ  تتمثَّل في  العربّي 
)نّيف  في  َي  ُتُوفِّ فقد  اأبوه  اأما  البن،  القا�صم«  »اأبو 
وت�صعين وثالثمائة( على ما ذكر »ابن ع�صاكر »نف�ُصه 
ابق، وعلى ما ورد في تاريخ الإ�صالم  في النَّ�ض ال�صَّ
ي قبل عام 400ه�(، واأنَّ  830/8 )حيث ذكر اأنه ُتُوفِّ
الذي مات مقتوًل هو الوالد ولي�ض البن. ُينظر في 

مة كتاب اأدب الخوا�ض �ض 9. ذلك مقدِّ
خين على �صاعرّية اأبيه  ز اأحٌد من الموؤرِّ 3- لم يركِّ
عات  مقطَّ بن�صبة  انفرد  الذي  ع�صاكر«  »ابن  كتركيز 
لم ترد في اأي كتاب اآخر من�صوبة اإليه، والأكثر من 

ذلك اأنَّ »ابن ع�صاكر ن�صبها« ل�»اأبي القا�صم«.
4- تدافع اأكثر الأ�صعار التي اأوردها »ابن ع�صاكر« 
كَتَب  اأن��ه  على  ي��دلُّ  وه��ذا  ل��الأب،  ترجمته  ثنايا  في 
ر  توفُّ ودون  معلوماته،  من  د  َتاأَكُّ دون  الترجمَة  هذه 

الم�صادر الموثوق بها لديه. 
ع�صاكر«  »ابن  اأورده  ا  ممَّ النُّتف  بع�ض  ورود   -5
وقد  المغربي«،  »الوزير  ديوان  في  الأب  ترجمة  في 

�صبقت الإ�صارة اإلى هذا.
»عن  ال�صيعة  »اأعيان  كتاب  موؤلِّف  اإف�صاح   -6
ال�صطراب في ترجمة »الوزير المغربّي«، وذلك في 
هام�ض هذا الكتاب 116/6، حيث قال: »في الجزء 
64/41 الطبعة الثانية ترجمة للوزير المغربّي، ذكر 
فيها خطاأ با�صم: علي بن الح�صين، ت�صمنت زيادات 

مهمة، ُتراجع، وُت�صم هنا«.
في  الحادث  بالخلل  ت�صريح  النَّ�ض  هذا  ففي 
الّترجمة، بيد اأنه لم يذكر الكتاب الواقع فيه الخلل، 
وقد ذكر الجزء 41، ول يخفى علينا اأن مَناط الخلل 

في كتاب »تاريخ مدينة دم�صق »كان في الجزء 41. 
ومن هنا اأتى طرح الأ�صعار المتدافعة في ترجمة 
المقطعة  على  والإم�صاك  المغربّي«،  »الوزير  والد 
ع�صاكر«  »اب��ن  واأّن  ا  خ�صو�صً اآن��ًف��ا  اإليها  الم�صار 
اإذ  الح�صن«،  »لأب��ي  ولي�ض  القا�صم«،  »لأب��ي  ن�صبها 
الأنقوي  بن  الح�صن  اأبو  »واأن�صدنا  بقوله:  لها  قّدم 

لأبي القا�صم«.
وها هي ذي الأ�صعار التي ا�صتطْعُت العثوَر عليها، 
اأدرجُتها هنا من�صوقة وفق ترتيب قوافيها على حروف 
مقّطعة  ُك��لَّ  واأتبعُت  الياء،  اإل��ى  الأل��ف  من  الهجاء 
روايات  ف��روق  وبع�ض  تخريجها،  م�صادر  بر�صد 

األفاظ اأبياتها، و�صرح لبع�ض األفاظها الغريبة:
)1(

المغربّي في مطلع ق�صيدة في رثاء  الوزير  قال 
»ال�صريف الر�صي«: ]من الكامل [

َو�أَْن���������َج���������َد� �����ع�����يُّ  �ل�����نَّ ب�����ه  �أغ�����������اَر  ُرْزٌء 

َدى �������ْت �أق��������ادي��������َح �ل����������رَّ وم�������اآت�������ٌم ر���������شَ

َرْي�صًا،  َيري�ُصه  ْهَم  ال�صَّ »وَرا���َض  را�صت:  �ل�شرح: 
َبه َعَلْيه«. تاج العرو�ض  ي�َض، وَركَّ بالَفْتح: اأَْلَزَق َعَلْيِه الرِّ

 .230/17
ُيَرا�َض  ْن  اأَ َقْبَل  ْهُم  ال�صَّ اأقاديَح: »الِقْدُح، بالك�صر: 
َبَلَغ  اإِذا  الُعوُد  ال��ِق��ْدح:  حنيفة:  اأَب��و  وق��ال  َل.  وُيْن�صَ
الذي  ْبل  النَّ ِمقداِر  على  وُقِطع  ُن  الُغ�صْ عنه  ب  َف�ُصذِّ
ر. وقال الأَزهرّي: الِقْدح ِقْدُح  ول والِق�صَ ُيراد من الطُّ
ْهِم. و ج ِقَداٌح، بالك�صر. و ِقْدُح الَمْي�صِر، والجمع  ال�صَّ
تاج  الجْمِع«.  جْمُع  خيرة  الأَ واأََقاِديُح،  واأَْق��َداٌح  اأَْقُدٌح 

العرو�ض 38/7.
التخريج: دمية الق�صر 97/1، والوافي بالوفيات 
379/2، ويو�صع في بداية المقطعة رقم )27(، �ض 
دمية  في  عة  المقطَّ وردت  فقد  ال��دي��وان،  في   125

الق�صر كاملًة، و�صدره في الديوان. 
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)2(

وقال:                   ]من الخفيف [
� َه������ْزاًل وج����دًّ ُف����ُن����وِنِ �الأْق���������و�ِل  1- ف���ي 

�ِء و�رت��َج��������������������������������������������ااًل ل���ل���ُخ���ْط���َب���ِة �ل�����َغ�����رَّ

ُعكاِظي� �ح��ت�����ش��ْرُت  ق��ِد  َل��و  ل��ي  ك��ي��َف   -2

�������ْرُت �أْوُج������������َه �ل����ُب����لَ����َغ����اِء ؟ ������������������ًي��ا َوَغ�������بَّ
دلَّني  وقد   ،555/3 الكبير  ى  المقفَّ التخريج: 
اأ�صار  اإذ  ال��ّدي��وان،  ق  محقِّ ه��ذا  م�صدرها  على 
في  وذل��ك  فيه،  ترجمة  المغربّي  للوزير  اأن  اإل��ى 
 ،1094 �ض  الأدباء  معجم  لكتاب  تحقيقه  هام�ض 
�صدور  بعد  �صدر  الأدب���اء  لمعجم  تحقيقه  ولأن 
جوع اإلى كتاب  كتابه عن الوزير المغربّي راأيت الرُّ
للوزير  الكبير فوجدت فيه ترجمًة مو�ّصعة  المقّفى 
الّديوان،  في  وردت  كثيرٌة  اأ�صعاٌر  وفيها  المغربّي، 
وتثبيت  وال��ّت��ح��ق��ي��ق  ال��ّت��خ��ري��ج  تكثيف  ف��ي  تفيد 

الّروايات.
)3(

وقال:                  ]من ال�صريع [
بالَح�����اجِب �ل���َح���اج���ُب  �أْف���َت���َن���ن���ي   -1

����������ارِب و�ل�شَّ �ل����َك����ْح����الِء  و�ل����ُم����ْق����لَ����ِة 

َفْت فِّ �شُ َق����د  ����ود�ِء  �ل���������شَّ ِة  و�ل�����ط�����رَّ  -2

����ه����ا م����ن َق��لَ��������������������������������������������������������������ِم �ل���ك���اِت���ِب ك����اأنَّ

����َف����ٍر �أَ�����شْ ل����ه  ُم����ْه����ٍر  َع��ل��������������������������������ى  3- م�����رَّ 

�ئ����ِب َه�����ِب �ل����ذَّ ي��َخ��َت��������������������������������اُل م���ث���َل �ل�����ذَّ

����ْرُج����ُه �����شَ ب�����ه  َم�������ال  �إن  �����ْك�����ر�َن  ������شَ  -4

م�������ن َج��������ان��������ِب َع��������������اَد �إل������������ى َج������ان������ِب

: ُم����ْق����ب����اًل  َب��������د�  �أن  ل���م���ا  ف���ق���ل���ُت   -5

�ِك���������ِب �ل���������رَّ ذ�  ر�ِك���������������ُب  ل�����ي�����َت�����ِن�����ي  ي�������ا 

�لتخريج: طرائف الطرف 61.
)4(

وقال في مدح »حلب«:          ]من الكامل [
ن�������اِزٌح َف����َق����ْل����ِب����َي  َح�����لَ�����ِب  �إل�������ى  �أّم��������ا   -1

ُب ����وِّ �أََب�������������ًد� َوم����������اُء َع�����الَق�����ِت�����ي ُم����َت���������شَ
ًما ُمَكمَّ �ل����َع����ُذوَل  ِب���ه  َع����َرْف����ُت  َب���لَ���ٌد   -2

����ْي����ط����اَن �ل�����َغ�����و�َي�����ِة َي���ْح���ِل���ُب ����ي َو�����شَ َع����نِّ
جاِمًحا ���َش��ب��اِب��ي  ِم����ْن  �أَْرَك��������ُب  �أَّي�������اَم   -3

َف����َي����ُم����رُّ ِب������ي ِف���ي���م���ا َي���������ش����اُء َوَي������ْذَه������ُب
ٌد ُع������وَّ �ل���لَّ���ي���ال���ي  ِت����ْل����َك  ال  َه����ْي����ه����اَت   -4

����ُب ُم����َع����قِّ �ل�������َزم�������اُن  ذ�َك  َوال  �أََب��������������ًد� 
ع����اِذٌل ���َق  َت���َم���طَّ َو�إِْن  َع���لَ���ْي���ِه  َل���ْه���ِف���ي   -5

�����َح َع����ْن����ُه َح���ْي�������ٌس ُم����ْه����َذُب ِف���ي���ِه َو�أَْف�����������شَ
تاج  للَقْلب«.  ال��الِزم  الُحبُّ   : »الَعالَقة  ال�صرح: 

العرو�ض 190/26.
اإِْحداُهما  مَّ  َي�صُ اأَْن  َفَتين:  بال�صَّ ُق  »التَّمطُّ تمطق: 
العرو�ض  ت��اج  ِمْنهما«.  يكوُن  ��ْوِت  ���صَ مع  ب��الأُْخ��َرى 

.398/26
الحي�ض: يقال: »رجٌل َمْحُيو�ٌض: َوَلَدْته الإماُء من 
اأَْحَدَقْت  الذي  هو  �ِصيَده:  ابُن  وقال  ه،  واأمِّ اأبيِه  ِقَبِل 
ُيخَلُط  وهو  بالحْي�ِض،  ُه  ُي�َصبَّ كلِّ جهٍة،  من  الإماُء  به 
اأََمَتْين«.  ُته  ه وجدَّ اأمُّ اإذا كانت  وقيل:  َخْلَطًا �صديدًا، 

تاج العرو�ض 570/15.
اأمراء  ذك��ر  في  الخطيرة  الأع���الق  �ل��ت��خ��ري��ج: 

ال�صام والجزيرة 387/1.
)5(

وقال:                               ]من ال�صريع [
�ل����َوَرى ُدوَن  ��ِل  �ل��َف�����شْ �أَْه�����َل  َت���ْط���ُرُق   -1

ن����ي����ا َو�آَف�����اُت�����َه�����ا َم�����ش��ائ�����������������������������������������������ُب �ل����دُّ
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َبيِنها ِم����ن  ُت���ْح���َب�������ُس  ال  ���ي���ِر  ك���ال���طَّ  -2

�أ�����ش����و�ُت����َه����ا َت�����ْط�����رُب  �ل��ت��������������������������������������ي  �إالَّ 

�لرو�ية: )1( ورد البيت الأول في الغرر والعرر 
وفيات  ف��ي  وورد  الف�صل«،  لأه��ل  »ي��ط��ري  ب��رواي��ة: 

الأعيان برواية: »يق�صد اأهل الف�صل«. 
)2( وورد البيت الثاني في الغرر والعرر، ووفيات 

الأعيان برواية: »ل يحب�ض«.

ر الفريد 143/3 ، وهما بال ن�صبة  �لتخريج: الدُّ
في وفيات الأعيان 154/1، الغرر والعرر 158.

)6(

وقال:                                  ]من الب�صيط [
َخاِئَنٍة ع��ن��َد  بم�شر  َق��ل��ب��ي  َخ��لَّ��ف��ُت   -1

�لبعِد ع��ل��ى  َف���َم���ا ظ��ن��ي  ن����وب  �ل����ذُّ ع��ل��ى 

نف�ِشي َلَظى  من  فاأحَمى  �لهو�ُء  �أم��ا   -2
َجلَِدي ومن  بري  �شَ من  �أغي�ُس  و�لماُء 

( في َج�َشِدي َرَ � )جفاني(، لقد )�أَثَّ 3- ُحرًّ
َك���ب���ِدي ف����ي  �����اِر  �ل�����نَّ َح������ّر  ك���َت���اأِث���ي���ر  وال 

4- )ويلي( ! ُقطعُت، َفلو )قْوتي َغد�( بيِدي

طهِد بتنى ما �ِشرُت �إال �ختياًر� )َغيَر( ُم�شَّ
التخريج: تاريخ مدينة دم�صق 423/41، ووردت 
المقطعة فيه م�صطربة، وغير وا�صحة المعنى، فقد 
ا كجفا لقد اأثرت  ورد البيت الثالث فيه هكذا: »حرًّ
»وبلي...  هكذا:  الرابع  البيت  وورد  ج�صدي«،  في 
موتي بدا بيدي.... اأغير«، ول يزال الغمو�ض ي�صيطر 

على المقطعة.
)7(

وقال:           ]من الكامل [
غ���ي���ِرُك���م ع���ن���د  ُي������ْع������رُف  ك��������اَن  م�����ا   -1

ْف��������ُد ! ُم �ل��������رِّ ������وؤ�ِل ُي��������َق��������دَّ ق����ب����َل �ل�������������شُّ

ول���م ج�������اَء  ب����ال����َغ����ي����ِث  �����ِم�����ْع�����ُت�����ُم  �أَ������شَ  -2
؟ َرْع���������������ُد  وال  َب���������������ْرٌق  ِب�����������ِه  ُي�������������������وؤَْذن 

ر الفريد 71/5. �لتخريج: الدُّ
)8(

وقال:          ]من الطويل [
ًة  هِر �لتََّجاريَب ُمدَّ قطعُت من �لدَّ  -1

ي ق�����د ب����ل����غ����ُت �أ�������ش������َدُه ��������دِّ وق�����ب�����َل �أ���������شُ

ِغمَدُه يجرُح  يِف  �ل�شَّ ِل  َكَن�شْ َفُكنُت   -2
ع���ل���ي���ه ف�����ال َي�����ْن�����َف�����كُّ ي�����ج�����رُح ِغ�����م�����َدُه
في  الأول  والبيت   ،459/1 الملح  لمح  التخريج: 
بلغت«،  ما  »اأخذت من... جملة...  برواية:  الديوان 
ويو�صع البيت الثاني في نهاية الق�صيدة رقم )26(، 

�ض 125 من الديوان.
)9(

وقال:               ]من الطويل [
�ل�شرح ���َرْت  َوَب���كَّ ��ْت��ُه  خ��ل��فَّ خ�����ْش��ٍف  �أم  وم���ا 

�لُع�ّس �إل����ى  َوَع��������اَدْت  ُط���ْع���ًم���ا  ��َب��ه  ِل��ُت��ك�����شِ
ما  َل  اأَوَّ ْبِي  الظَّ َوَل��ُد  ُدَرْي���ٍد:  »اب��ُن  قال  الخ�صف: 
ْبُي َطاًل، ثم  ُيوَلُد الظَّ ُل ما  اأَوَّ  : َمِعيُّ ُيوَلُد، وقال الأَ�صْ
ِجَداَيًة،  اأَن كان  بعَد  ْبُي  الظَّ ِخ�ْصٌف، وقال غيُره: هو 
 - العرو�ض 209/23  تاج  َم�ْصِيِه«.  َل  وَّ اأَ ِخ�ْصٌف  هو  اأَو 

.210

في  ويو�صع   ،295/9 الإ�صالم  تاريخ  �لتخريج: 
وردت  حيث   ،140 �ض   ،)62( رق��م  المقطعة  اأول 

المقطعة كلها في هذا الم�صدر من�صوبة اإليه.
)10(

وقال:  ]من الكامل [
َفتباَدرْت ���اَل���ن���ا  ِو����شَ ���ه���اُر  �ل���نَّ ح�����ش��َد   -1

ك�������سِ َن�����ح�����وي ون�����ح�����َوك خ���ي���ُل���ه ب���ال���رَّ
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ُم����ب����ادًر� ب����������االأذ�ِن  ُن  �ل������م������وؤذِّ ه���ت���َف   -2

ف���ي ُج���ن���ِح َل���ي���ٍل ق���ب���َل َوق������ِت �ل���َف���ْر����سِ

ها ُخفَّ ل��ت��ل��َب�����س  َع���َج���ٍل  ع��ل��ى  ق���ام���ْت   -3

�����َه�����ا ب����ال����َع���������سِ وَت���������َك���������اُد ت����ق����ط����ُع َك�����فَّ

�لمَنى ُك���لَّ  وي���ا  ���ُش��وؤِل��ي  ي��ا  وت���ق���وُل:   -4

�لمبي�ِس ب����وْج����ِه����ِه  ���ب���اُح  �ل�������شَّ َه����َج����َم 

دول�������ًة ي�����وًم�����ا  ُم�����لِّ�����ك�����ُت  ل�����و  و�هلل   -5

�لقب�ِس ����ش���دي���َد  ����ش���ل���ط���اًن���ا  ك����ن����ُت  �أو 

محققه  وق��ال   ،61 الطرف  طرائف  �لتخريج: 
ن�صت�صغ  ل��م  ب��ي��ت  المقطعة  »اآخ����ر   :134 ���ض  ف��ي 
لي�صت  والمقطعة  الحنيف.  ال�صرع  لمخالفته  اإثباته 
اإح�صان  �صنعة  المغربّي  ال��وزي��ر  �صعر  مجموع  في 

عبا�ض«.
)11(

وقال:       ]من المتقارب [
ِج�ْشِمِه ف����ي  �ل����م����رُء  ُع�����وِف�����َي  �إذ�   -1

َق������ُن������وع������ا َق��������ْل��������ًب��������ا  �هلُل  وم��������لَّ��������َك��������ُه 

َنْف�ِشِه َع�����ن  �ل����َم����َط����اِم����َع  و�أَل�����َق�����ى   -2

َف������������َذ�َك �ل����َغ����ن����ىُّ َوَل���������و َم���������اَت ُج���وع���ا

الكواكب  في  الأول  البيت  ورد   )1( �ل���رو�ي���ة: 
الذهب  و�صذرات  العا�صرة،  المائة  باأعيان  ال�صائرة 

برواية: »اإذا المرء«.
»واإن  ب��رواي��ة:  فيهما  الثاني  البيت  وورد   )2(

مات«.

ر الفريد 11/2، واأن�صدها متمثال  �لتخريج : الدُّ
الكواكب  في  ال�صالحي  اهلل  عبد  بن  اإ�صماعيل  بها 
و�صذرات  العا�صرة 163/1،  المائة  باأعيان  ال�صائرة 

الذهب 6/10.

)12(

وقال:     ]من الب�صيط [
َنْف�ِشي َمالَمُهُم َرَنْت  �إن  ِني  َيُهزُّ  -1

ب��������االأَذى باعي َرِح���ي���ًب���ا  َت�����َر�ِن�����ي  ���ى  َح���تَّ

َرٍب �أَ ُذو  َن����اَل  ����ا  �إمَّ �أْن���َه�������ُس  َف�����َش��وَف   -2

������������ا ّق�����������اَم ب������ي َن������اع ������ي ُم�������َن�������اُه و�إمَّ ِم������نِّ

الثاني  والبيت   ،297/5 الفريد  ر  الدُّ �لتخريج: 
فيه 192/4، وعجز البيت الأول منهما في الديوان 
�صمن المقطعة رقم )67(، �ض 143 برواية: »حتى 
ر  يراني رحًبا بالندى باعي«، والمقطعة كلها في الدُّ

الفريد 297/5 في اأربعة اأبيات.
)13(

وقال:     ]من الخفيف [
1- ه����ْل ل��م��ا ف�����اَت م���ن ���َش��ب��اب��ي ُرج�����وُع

؟ ������ْودي������ُع  و�ل������تَّ م����ْن����ه  �ل����َب����ي����ُن  ه�����و  �أم 
وَن�����َزْع�����َن�����ا ُب�������ْرَه�������ًة  َل���ِب�������ش���ن���اه  ق�����د   -2

! �ل�������ّن�������زوُع  ذ�ك  ك������ان  وب�����ال�����ّرغ�����ِم  ُه 
�لُمْز م���ن  ����ُش���ِق���ي���َت  �أح���ب���اِب���ن���ا  َرب������َع   -3

ُم�����وُع �ل�����دُّ ِم����ّن����ا  ���َق���ْت���َك  ����شَ َق������ْد  َك����َم����ا  ٍن 

وفيه:   ،150/8 بالوفيات  ال��واف��ي  �ل��ت��خ��ري��ج: 
»قال: اأن�صدنا اأبو الفرج القا�صي الرقي، قدم علينا، 
المغربّي  القا�صم  اأب��و  الوزير  واأن�صدناها  لنف�صه، 
لنف�صه ول اأدري من ال�صادق منهما )وذكر الأبيات 
ثم عقب بقوله (. قلت: اإذا دار الأمر بينهما فالوزير 

اأقرب اإلى ال�صدق«.
)14(

وقال في مدح حلب:    ]من الكامل [
ناِظري �أَُع����لِّ����ْل  َح���لَ���ٍب  �إِل����ى  ِب���ي  ِم����ْل   -1

��������َو�ُق ِف���ي���ه���ا َغ����������د�َة َت�����ُح�����ثُّ ِب������ي �الأَ���������شْ
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�َشِبيَبتي ِم����ي����اَه  ِب������ِه  �أََرْق�����������ُت  َب����لَ����ٌد   -2

ُم��������َر�ُق �أََردُت  �إِذ�  �ل����َن����ِج����ي����ُع  َح�����ْي�����ُث 
واِد،  ال�صَّ اإلى  ِم: ما كاَن  الدَّ ِجيُع مَن  »النَّ ال�صرح: 

ُم ُمْطَلًقا«. تاج العرو�ض 233/22. اأو ُهَو الدَّ

اأمراء  ذك��ر  في  الخطيرة  الأع���الق  �ل��ت��خ��ري��ج: 
ال�صام والجزيرة 1/ 388. 

)15(

وقال:   ]من الطويل [
وَط���ْي���َب���ٍة وُط�����و������ٍس  ب���ب���غ���د�َد  ق����ب����وٌر   -1

� و�ل�������َغ�������ِريِّ وَك�����ْرب�����ال ����ر َم���������رَّ وف������ي �����شُ

بُحُقوِقَها َع��������اِرٌف  �أَت�����اَه�����ا  َم����ا  �إذ�   -2

�������ال ������ِذي ك������ان �أَمَّ �������َل َع����ْن����َه����ا ب������الَّ َت�������َرحَّ
ال�صرح: �صر مرا، ورد في معجم البلدان في ر�صم 
المعروف  ال�صرداب  »وبها   :173/3 �صامراء  مدينة 
يخرج  َمهِديُّهم  اأن  ال�صيعة  تزعم  الذي  في جامعها 

منه، وقد ُين�صبون اإليها بال�صر مَرى«. 

�لتخريج: تاريخ الإ�صالم 296/9.
)16(

وقال:    ]من الب�صيط [
ُي�شعُدن�������������ي �هلُل  �أر�َد  َم��ا  �إذ�  حتَّى   -1

َرُج�������������������ِل ف��ي  ��ا���َس  �ل��نَّ ف��ر�أي��ُت  ر�أي���ُت���ُه 

2- ول�شُت من �ُشْخِطِه �لمرِدي على َخطٍر

�أَم��������َِل على  �لُمْحيي  َعْفِوه  ُدْمُت من  ما 

َم�َشاِرَع����������ها ه��اٌم  َب����ادرْت  �َشطا  �إذ�   -3

بالُقَب����������������������ِل �الأر�����سَ  ��ى  َت��َت��لَ��قَّ ��َم��ا  ك��اأَنَّ

الديوان  في  يتيًما  الأول  البيت  ورد  �لتخريج: 
البيتين  مع  عليه  وقفت  وقد   ،151 برقم )88( �ض 

المثبتين اإثره هنا في مقطعة من�صوبة لبن المغربّي 
في البديع لأ�صامة 221.

)17(

وقال:                     ]من المتقارب [
اًل �أَوًّ ���ب���ِه  َن�������شْ ف�����������������������������ي  ن�������سَّ  ل���ق���د   -8

�لَف�شيله ُق���ري�������س  م��������������������������ن  ب����دع����وِت����ِه 

عليه ب��خ�����������������������������������م  �أخ�����ي�����ًر�  ون���������سَّ   -9

َرِحيله �أَف�����ا������سَ  ����ى  َح����تَّ ز�َل  وم��������������������������������ا 

الأرب 4/6 )ط.  �ل�شرح: ن�صبه: ورد في نهاية 
ورد  اإذ  معناها،  يقرب  م��ا  العلمية(،  الكتب  دار 
َب  َن�صْ الجتهاد  اأهل  اأراد  »اإذا  الم�صدر:  هذا  في 
اإمام حين ل اإماَم لهم، فاأوُل �صرائطه اأن يكون من 

قري�ض. والثانية اأن يكون عالمًا باأحكام الدين...«.
خم: ا�صم مو�صع غدير... بئر كالب بن مرة... 
بالجحفة...  والمدينة  مكة  بين  هو  ال��ذي  الغدير 
عند  والمدينة  مكة  بين  واد  خم  الحازمي:  وق��ال 
 .» اهلل  ر���ص��ول  خطب  عنده  غدير  ب��ه  الجحفة 

معجم البلدان 2/ 389. 

�لتخريج: الطليعة من �صعراء ال�صيعة 276، وقد 
اأبيات، لم يذكر منها  وردت الق�صيدة فيه في ت�صع 
في الديوان �صوى �صبعة اأبيات تحت رقم )81(، �ض 

148، لذا ي�صاف هذان البيتان اإليها.
)18(

وقال:     ]من الوافر [
ُن��َوي��َق��ت��ي ���َش�����������������وِق��ي َووج����ِدي 1- ل��ي��ه��ن 

�لَحِزيَنا �الإل�����������������������������������������َف  َف������ارَق  َح����ِزي����ٌن 
ا َمِليًّ ل��ه��ا  �أِذن��������������ُت  خ�����ش��ع�����������������ْت  �إذ�   -2

ُفُنوَنا ق��ل��ب��ي  رج��ع�����������������������������������������������ه��ا  ف���ق���ل���ُت: 
�شاٍل �ل��َق��ْل��ب  ��اِح��ي  ب�����شَ َوَخ�����َدْت  ول���و   -3

و�لُبِريَن���������������ا ���������ة  �الأزمَّ ل���ج���اذب���ه���ا 
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اأَْن  هو  اأَو  الإِ���ص��راُع،  للَبعيِر:  »ال��َوْخ��ُد  �ل�����ش��رح: 
َعاِم، اأَو هو �َصَعُة الَخْطِو في  َيرِمَي ِبَقَواِئِمه كَم�ْصِي النَّ

الَم�ْصِي«. تاج العرو�ض 277/9.
اقة...  النَّ ب��ه  ُت��ق��اُد  ال��ذي   : َم���اُم  »ال���زِّ الأزم����ة: 
ى  ُي�صمَّ »وقد  واح��ٌد...  �صيٌء  َفُهَما  والَحْبل،  َماُم  الزِّ
العرو�ض 201/11،  تاج   .» ة  اأَِزمَّ ج:  ِزماًما،  الِمْقَود: 

 .328/32
اأنف  ِحتار  في  الحلقة  وهي  ُبَرة،  جمع  »الُبِرين: 
اللغة  جمهرة  ْفر«.  �صُ اأو  ة  ف�صّ من  كانت  اإذا  البعير 

�ض 957.

ال�صاكن 146/1 - 147  الغرام  �لتخريج: مثير 
)تحقيق: مرزوق اإبراهيم(، والبيت الأول فيه هكذا: 
»حزين يعذر«، �ض 113 )تحقيق: م�صطفى الذهبي( 
وورد  »المغزي«،  اإلى  »المغربّي«  كلمة  فيه  وحرفت 
البيت الأول فيه هكذا: »لمن نويقتي« والبيت الثاني 
فيه هكذا: »فقلت �صجعها«، وكذا ورد في الطبعتين، 
والبيت الثالث فيه )ط. م�صطفى الذهبي( هكذا: 

»ولو وجدت«.
)19(

وقال:   ]من الطويل [
ُغْدَوًة َحالك  كيَف  لي  ُق��ْل  َدْم���ُع  فيا   -1

َقِطيُن َوَخ��������������������������������فَّ  ِج����ي����ر�ٌن  َب������اَن  �إذ� 

َدَرْو� وَم����ا  ب����االإَي����اِب  َوَع����ُدون����ا  وق���د   -2

�ُشُجوُن �ل��َح��ِدي�����������������ِث  ِم��ث��ل  ���َوى  �ل���نَّ ب����اأنَّ 

ل  ِع  بالمْو�صِ الُمِقيموَن  »هم  القطين:  �ل�شرح: 
َيكاُدوَن َيْبرُحوَنه«. تاج العرو�ض 5/36.

ُهَو:  وَكْفَكَفه   . اْرَت��دَّ َدْمُعه:  »وَتَكْفَكَف  يكفكف: 
العرو�ض  ت��اج  ه«.  ل���َي���ُردَّ اأُْخ����َرى  ب��ع��َد  ًة  َم����رَّ َم�َصحه 

.328/24

الكبير 556/3، وهو م�صدر  ى  المقفَّ �لتَّخريج: 

يرحمه  الّديوان  محقق  اإليه  جوع  الرُّ اإلى  اأر�صدني 
اهلل تعالى.

)20(

وقال:      ]من الكامل [
����اأَْوُه �����شَ ُي���َك���ْف���ِك���َف  ال  �أن  �ل���َف���َت���ى  وع���لَ���ى 

ِعَياُنُه ُي���َغ�������ّس  وال  �ل��ِح��َف�����������������اِظ  ِع���ْن���َد 

 ،152/9 الكبرى  افعّية  ال�صَّ طبقات  �لتَّخريج: 
 ،)98( رقم  المقطعة  في  ثالًثا  البيت  هذا  ويو�صع 
طبقات  في  كلها  والمقطعة  الديوان،  من   155 �ض 
ال�صافعية، وعجز البيت الأول هناك برواية: »فاأطاع 

لي اأ�صحابه ول�صانه«.
)21(

وقال:        ]من ال�صريع [
������ٌة ج����اري����������������������������������������������������������������ٌة �أع�����ي�����ن�����ه�����ا َج������نَّ

������������������������������������������������������ة �أع������ي������ُن������ه������ا َج������اري������ه وَج����نَّ

الديوان،  ف��ي  البيت  ه��ذا  ي��رد  ل��م  �ل��ت��خ��ري��ج: 
من  الثاني  البيت  مع   67 الأن���وار  حدائق  في  وورد 
القا�صم  النتفة رقم )113(، �ض 161 من�صوًبا لأبي 
المعري، وهو تحريف عن المغربّي على ما ورد في 
فهر�ض الأعالم في نهاية هذا الكتاب، والبيتان بال 
الم�صتطرف 114/3، ومن ثم يو�صع هذا  ن�صبة في 

البيت ثالًثا في المقطعة الم�صار اإلى رقمها هنا.
)1(

ون�صب اإليه واإلى غيره:    ]من الكامل [
َبَدْت �إْذ  �ل��م��ن��ي��رُة  م�ُس  �ل�شَّ ��م��ا  وَك��اأَنَّ  -1

َغ���َرْب َوَم�����ا  ل���ُل���غ���روِب  َي��ْج��ن��ُح  و�ل����َب����ْدُر 

���اَغُه �شَ ِم����َج����نٌّ  ل����ذ�  م���ت���ح���ارب���ان:   -2

��ة ول�����ذ� م���َج���نٌّ م��������������������ن َذه����ْب م���ن ف�����شَّ
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غرائب  ف��ي  الأول  البيت  ورد   )1( �ل���رو�ي���ة: 
الأرب  ونهاية  الت�صبيهات،  عجائب  على  التنبيهات 
برواية: »فكاأنما... للمغيب ويغرب«، وورد في معجم 

الأدباء هكذا: »فكاأنما... اإذا«. 
التنبيهات  غرائب  في  الثاني  البيت  وورد   )2(
مجن  ولذا  �صاغه  قد  ذا  مجن  »متحاربان  برواية: 
ت�صيَّع  ال�ّصحر في ذكر من  ن�صمة  وورد في  ُمْذَهب«، 
و�صعر هكذا: »متجاريان لذي«، ولم اأثبتها في الن�ض 

لتحريفها.

تاج  التُّْر�ُض«.  الِميِم:  بك�ْصِر  »الِمَجنُّ  �ل�شرح: 
العرو�ض 149/36.

ت�صيَّع  م��ن  ذك��ر  ف��ي  ال�ّصحر  ن�صمة  �ل��ت��خ��ري��ج: 
و�صعر 386 اأ، وللطغرائي في غرائب التنبيهات على 
على  تخريج  هام�صه  وفي   ،24 الت�صبيهات  عجائب 
ا في نهاية الأرب 48/1، وهي  اأي�صً ديوانه، وهي له 
بالم�صتور  المعروف  الفرج،  اأبو  محمد  بن  للح�صين 

النحوي في معجم الأدباء �ض 1151.
)2(

ون�صب اإليه واإلى غيره:   ]من الب�صيط [
غرَب�����ْت وال  �شم�ٌس  طلَعْت  ما  و�هلل   -1

وَو�ْشو��ش������ي ق��ل��ب��ي  ُم���ن���ى  و�أن�������َت  �إالَّ 

َفِرًح��������ا وال  م��ح��زوًن��ا  تنف�شُت  وال   -2

باأنفا�شي م���ق���روٌن  وذك�����������������������������������������������رَك  �إالَّ 

�ل��م��اِء م��ن ظماأ ب�����ش��رِب  3- وال ه��َم��م��ُت 

�لكا�ِس ف����ي  م���ن���ك  خ����ي����ااًل  ر�أي��������ُت  �إالَّ 

�أُح����ّدث����ُه����ْم ق�����وٍم  �إل�����ى  ج��ل�����ش��ُت  وال   -4

����ي �����شِ ُج����الَّ ب���ي���ن  ح���دي���ث���ي  و�أن����������َت  �إالَّ 

�لرو�ية: )1( ورد البيت الأول في ديوان الحالج 
في  وورد  باأنفا�صي«،  مقرون  وحبك  »اإل  ب��رواي��ة: 

حما�صة الظرفاء برواية: »يا �صاح ما طلعت«. 
الحالج  دي���وان  ف��ي  ال��ث��ان��ي  البيت  وورد   )2(

برواية: 
َف����ِرًح����ا َوال  َم����ح����زون����اً  َذَك�������رُت�������َك  َوال 

ِو�شو��شي َب����ي����َن  ِب���َق���ل���ب���ي  َو�أَن����������ت  �إِالَّ 
�صفيت  »ول  برواية:  الظرفاء  حما�صة  في  وورد 

محزوًنا«. 
الحالج،  دي���وان  ف��ي  الثالث  البيت  وورد   )3(
وحما�صة الظرفاء، والمده�ض برواية: »من عط�ض«.

�لتخريج: الأبيات ما عدا الثاني له في ال�ّصحر 
وال�صعر 122 ) ط. دار الف�صيلة (، وغيره، وهي له 
فيه  ال�صاعر  ا�صم  وحرف  فيرير(  70 )ط.  في �ض 
اإلى اأبي القا�صم العزفي، والأبيات الأربعة بال ن�صبة 
في حما�صة الظرفاء 23/2، وهي ما عدا الثاني في 
البيت  عدا  ما   200/3 الأكم  وزهر   ،222 المده�ض 
الثاني مع اختالف الرواية، وهي للحالج في ديوانه 

91 �صمن ما ن�صب اإليه واإلى غيره.
)3(

ون�صب اإليه واإلى غيره:   ] من الطويل  [
قوُل�������������ُه ك  َي�����ُش��رُّ َتلَقى  َم��ن  و�أك��ث��ُر   -1

ِفْعُل��������������������ُه ك  َي�����ُش��رُّ م��ن  ق��ل��ي��ٌل  ول��ك��ْن 

2- وقد كاَن ح�شُن �لظنِّ بع�َس َمَذ�ِهِبي

و�أَهُل��������������������ُه �ل���زم���اُن  ه���ذ�  ب���ن���ي  ف���اأدَّ

ق����������ْدُره َج��لَّ  و�إن  �إف�����ش��اٍل  ك��لُّ  وم��ا   -3

حمُل����������ُه �ل���م���روءِة  ظ��ه��ِر  ع��ل��ى  ي��خ��فُّ 

ر الفريد 330/5، والبيتان  �لتخريج: له في الدُّ
غاء في ديوانه برقم )114( �ض 75، وهما  1، 2 للببَّ
ة  ل�صالح بن عبد القدو�ض في ديوانه �ض 152، وثمَّ
 ،132 �ض  العرب  مجلة  في  ذكرُتها  اأخرى  م�صادر 

ج1، 2، 1426ه�.



93 اآفاق الثقافة والتراث

حول
ديوان 
الوزير 

المغربّي 
 - 370(
418هـ(

)4(
ون�صب اإليه واإلى غيره:      ] من الوافر [

وعْق�����ٍل �أدٍب  ف���ي  ��َن  �ل��ُح�����شْ ر�أي������ُت   -1

و�لَه����������َو�ُن َم���اَم���ُة  �ل���دَّ �ل��َج��ْه��ِل  وِف����ي 

بزيٍن له�����م  �ل���رج���اِل  ُح�����ش��ُن  وم���ا   -2

�لبَياُن �لُح�ش���������������َن  ُي�����ْش��ِع��ِد  ل���م  �إذ� 

ت����������َر�ه �أن  ع��ي��ًب��ا  ب���ال���م���رِء  ك���َف���ى   -3

ل�ش����������������َاُن ل����ه  ول���ي�������َس  ���ٌم  ِج�������شْ ل����ه 

َح�ِش�ي�ٌس ل���ه  ل��ي�����َس  ��ق�����ِس  �ل��نَّ ك��م��ث��ِل   -4

ِع���َي�����������اُن ول�����������������������������������������������ه  رت�����ه  �����وَّ ������شَ �إذ� 

�لرو�ية: )1( ورد البيت الأول في عيون الأخبار، 
والغرر والعرر برواية: »له وجه«، وورد في المجال�صة 

وجواهر العلم برواية: »له عقل... زمان«.
»الح�صن  برواية:  فيه  الثَّاني  البيت  وورد   )2(
»الح�صن  برواية:  الأدب��اء  معجم  في  وورد  البيان«، 

الل�صان«.
 3  ،2 والبيتان   ،298/3 الفريد  ر  الدُّ �لتَّخِريج: 

بال ن�صبٍة في عيون الأخبار 169/2.
وبال ن�صبة في المجال�صة وجواهر العلم 340/6، 
قتيبة  اب��ن  عن  الموؤلِّف  ورواه���ا  اأب��ي��ات،  ثالثة  في 
المتقّدم َزَمنيًّا عن الوزير المغربّي، والأبيات الثَّالثة 
في  ال�صعراء  لبع�ض  ذاته  الكتاب  في  رة  مكرَّ نف�صها 
الأول منه بع�ض  المو�صع  اآخر 115/8، وفي  مو�صع 
بن  ل�صبيب  الثَّاني  والبيت  الأبيات،  تخريج  م�صادر 
�صيبة في معجم الأدباء �ض 21، ومعه البيت التَّالي:

وك�������م م�����ن م�����اج�����ٍد �أ�����ش����ح����ى ع���دي���ًم���ا

��������ٌن ول������ي�������������س ل��������ه ب������ي������اُن ل��������ه ُح�����������������شْ
المرِوّية في كتاب  الأبيات  ثالث  البيت هو  وهذا 

المجال�صة، وفي هام�ض معجم الأدباء تخريج للبيتين 
على بع�ض الم�صادر الأخرى.

)5(

ون�صب اإليه واإلى غيره:    ]من المتقارب [
َج�����ال �ل�����ِرّ �أَُك����������فُّ  �أَظ������َم������اأَت������َك  �إِذ�   -1

����ب����ًع����ا َورّي���������ا َك������َف������ْت������َك �ل�����َق�����ن�����اَع�����ُة �����شِ

�ل���َث���رى ف����ي  ِرج�����ُل�����ُه  َرُج��������اًل  َف����ُك����ن   -2

�����َرّي�����ا ������ِت������ِه ف������ي �ل�����ثُّ َوه����اَم�����������������������������ُة ِه������مَّ

َث�����������������������������رَوٍة ذي  ِل������ن������اِئ������ِل  ���������ا  �أَِب���������يًّ  -3

َت��������������ر�ُه ِل���م�����������������������ا ف������ي ِي��������َدي��������ِه �أَب������ّي������ا

�لَح����يا م���������اَء  �إِر�َق������������������َة  َف��������������اإِنَّ   -4

�ل����ُم����َح����ّي����ا م�����������������������اِء  �إِر�َق�����������������ِة  دوَن  ِة 

ابن  دي��وان  في  الأول  البيت  ورد   )1( �ل��رو�ي��ة: 
الحاج البلفيقّي برواية: »اأكف اللئام«.

�لتخريج: الأبيات له ولأبي الح�صن النعيمّي في 
في  طالب  اأبي  بن  ولعلّي   ،274  -1/1 الفريد  ر  الدُّ
 81 ديوانه  في  البلفيقّي  الحاج  ولبن   ،153 ديوانه 
ُقه في الهام�ض م�صادر تخريجها  - 82، وذكر محقٍّ
ون�صبتها لأبي الح�صن النعيمّي وغيره من ال�صعراء. 

المتدافع من �شعر الديوان:
وهناك بع�ض المقطعات متدافعة في الم�صادر، 
ها غير متدافعة في الّديوان، فباتت فيه وكاأنَّها  ولكنَّ
اأن  الممكن  ومن  المغربّي،  للوزير  الن�صبة  خال�صُة 
�صعر  درا���ص��ة  ف��ي   - عليها  ��ه  ُي��َن��بَّ ل��م  اإن   - ُتعتمد 
تخ�ض  نتائُج  عليها  �ض  �صَّ وُتوؤَ ق�صٍد،  دون  اعر  ال�صَّ
حياة الوزير المغربّي و�صعره، و�صتكون هذه النتائج 
الإ�صارة  راأي��ت  لذا  دقيقة،  وغير  م�صطربة  حينئذ 
اإلى هذه الأ�صعار مع تخريجها واإثبات بع�ض روايات 

األفاظها في الم�صادر التي َذَكَرْتها.
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رقم )6(، �ض 115، وهي: ]من الوافر [ • المقطعة 
َيْحِكي �ل�������ش���ك���ِل  م���ل���ي���ِح  وط����ن����ب����وٍر   -1

����ي����ح����ِة َع����ْن����َدِل����ي����َب����ا ب���ن���غ���م���ِت���ِه �ل����ِف���������شِ

ف�شاًحا َن���غ���ًم���ا  ذوى  ����ا  ل����مَّ َرَوى   -2

����ي����َب����ا ������ِب������ِه َق���������شِ َح����������َو�َه����������ا ف�������ي َت������َق������لُّ

ِطْفاًل �ل���ُع���لَ���َم���اَء  ���َر  َع���ا����شَ َم����ن  ك����ذ�   -3

�أَِدي�������َب�������ا ����ْي����ًخ����ا  �����شَ ����ا  َن���������شَ �إَذ�  َي�������ُك�������وُن 

التذكرة  ف��ي  الأول  البيت  ورد   )1( �ل���رو�ي���ة: 
في  وورد  القد«،  ر�صيق  »وطنبور  برواية:  الفخرية 

نفحة الريحانة برواية: »ال�صليبة عندليًبا«.
الفخرية  التذكرة  في  الثاني  البيت  وورد   )2(
رواها   * ف�صحا  نغًما  انتهى  لما  »حكى  ب��رواي��ة: 
»لما  برواية:  الجنان  م��راآة  في  وورد  عنادله«،  عن 
نغًما  »درى  برواية:  الريحانة  نفحة  في  وورد  روى«، 

ف�صيًحا«.
الفخرية،  التذكرة  في  الثالث  البيت  وورد   )3(

ووفيات الأعيان برواية: »من جال�ض... اإذا انتهى«.

طراز  على  المغربّي  للوزير  جت  ُخرِّ �لتعقيب: 
ا له في نفحة الريحانة ور�صحة  المجال�ض، وهي اأي�صً
الن�صبة  خال�صة  لي�صت  وهي   ،77/4 الحانة  طالء 
الموؤَّيد بن محمد  للوزير المغربّي، فهي لأبي �صعيد 
لبع�ض  وهي   ،240/3 الجنان  م��راآة  في  الأندل�صّي 
ال�صعراء في وَفيات الأعيان 347/5، وبال ن�صبة في 
اأن�صدها  التَّْذكرة الفخريَّة 227، وفي هذا الم�صدر 

از النَّحوي. ابن الخبَّ
�ض 122، وهي: ]من الخفيف [  ،)23( رقم  • النتفة 

ُقبًحا ���وه  ِل���َي���ْك�������شُ ����ْع����َرُه  �����شَ َح���لَ���ُق���و�   -1
�������ا �������حَّ غ���������ي���������رًة م�����ن�����ه�����م ع�����ل�����ي�����ه َو��������شُ

بهيٌم َل����ي����ٌل  ع���ل���ي���ه  ���ْب���ًح���ا  ����شُ َك�������ان   -2
���ْب���َح���ا َف�����َم�����ح�����و� َل�����ي�����لَ�����ُه َو�أَْب���������ق���������وه ����شُ

من  ع��دد  على  النتفة  ه��ذه  ج��ت  ُخ��رِّ �لتعقيب: 
ال�ّصحر في ذكر من  ن�صمة  اإليها  ي�صاف  الم�صادر، 
وقد   ،258/1 والألقاب  والكنى   ،375 و�صعر  ت�صيَّع 
رواية  في  مختلفة  الم�صادر  بع�ض  في  عليها  وقفت 
الوزير  غير  اآخ��ر  ل�صاعر  من�صوبة  األفاظها  بع�ض 
في  المالقّي  مناو  بن  اهلل  عبد  لأبي  فهي  المغربّي، 
قالها في غالم جميل حلقوا  المقتب�ض 398،  جذوة 
راأ�صه، وهي له في العمدة 995، ينظر هام�ض العمدة 

للوقوف على م�صادر تخريجها.
وهي:  ،126 �ض   )30( رقم  • المقطعة 

    ]من الطويل [
و�إِنَّني َليلَى  َهْجِر  ِفي  �لُعلَى  �أطعُت   -1

�لّزْنُد ��ِم��ُر  ُي�����شْ م��ا  ِم��ث��َل  ِف��ي��َه��ا  الأ���ش��م��ُر 

ِرَجاِلها ِم��ن  يكْن  ل��م  َع���زٍم  ريمُة  �شَ  -2

بعُد وال  ق���ب���ُل  ����اِق  �ل����ُع���������شَّ م����ن  �����ش����و�ي 

�َشيرًة �أَه����وَن  ��ْف�����ِس  �ل��نَّ ِف����ر�َق  َر�أَْي�����ُت   -3

�لمجُد ي���ك���رُه  �ل����ذي  �ل��ف��ع��ِل  م���ن  ع��ل��يَّ 

الوافي  ف��ي  الأول  البيت  ورد   )1( �ل���رو�ي���ة: 
ْبد«. بالوفيات برواية: »الزُّ

)2( وورد البيت الثاني فيه برواية: »قريبة عهد 
لم«.

»اأه��ون  ب��رواي��ة:  فيه  الثالث  البيت  وورد   )3(
لوعة«.

اأنها  بيد  الخوا�ض،  اأدب  على  جت  ُخرِّ �لتعقيب: 
اآخر،  ل�صاعر  من�صوبة  اآخرين  م�صدرين  في  وردت 
هو: حب�صي بن محمد بن حب�صي، فهي له في خريدة 
الق�صر وجريدة الع�صر )ق�صم �صعراء العراق( مج4/ 
اأن�صدها للعماد الأ�صفهاني على  ج1/ �ض 387، وقد 

ا في الوافي بالوفيات 286/11. اأنها له، وهي له اأي�صً
 ،127  –  126 �ض   ،)31( رقم  الق�صيدة   •
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وهي:     ]من مجزوء الكامل[
ُي��������ع��������اُد ال  ب�����ق�����ل�����ب�����ك  1-َم��������������ر���������������سٌ 

َوق�����������ت�����������ي�����������ُل ُح���������������������بٍّ م�������������ا ي���������ق���������اُد

م���ا ���������اِق  �ل���������ُع�������������������شَّ �آخ������������������َر  َي������������ا   -2

َل�������������������َه�������������������ا ُي���������ق���������اُد �أب�����������������������ش�����������رَت �أَوَّ

ِم�����ن�����ه�����ُم ������ُم  �ل������م������ت������يَّ �����ي  ي�����ق�����������شِ  -3

َل�����������ع�����������اُدو� و�  ُردُّ ول�������������و  ن�������ح�������ًب�������ا 

لها َف������َه������ل  �����ف�����و������َس  �ل�����نُّ م����ل����ك����و�   -4

�������َت�������َع�������اُد م���������ن ب��������ْع��������ِده��������ا م���������ا ُي���������������شْ

�ل�������لِّ�������َوى ِغ������������������ْزالَن  ِخ�������ل�������ُت  م�������ا   -5

��������اُد ُت�����������������شَ ال  �����������َة  َم�����������كَّ َك�����������ِظ�����������َب�����������اِء 

َل������ْوَع������ِت������ي ُي���������وَق���������ُد  ب��������ال��������َع��������ْذِل   -6

َن������������اُد وب�����������َق�����������ْدِح�����������ِه ُي������������������ورى �ل������������زِّ

�إْط����������َف����������اَءَه����������ا ي�����������ش�����ت�����ط�����ْع  ل��������م   -7

دم�������������ٌع َك�������م�������ا �ن������������َخ������������َرَق �ل����������َم����������َز�ُد

ف����ل����ل����ُع����ذَّ  ج������رح������ي  �أ��������ش�������ك�������وْن  ال   -8

ِح���������������������������َد�ُد ��������������َن��������������ٌة  �أَل�����������������������������شِ �ِل 

ب������������َر�َم������������ٍة و�أن������������������������َت  ط����������ِم����������ٌع   -9

��������َج��������اُد ������ن������ه �ل��������نِّ ������مَّ ف���������ي َم�����������ن َت�������������شَ

ِخ����َي����ا َه������َب������َط������ْت  ق������د  و�ل�������ح�������يُّ   -10
ُم����������ُه����������ُم وَق���������ْع���������َق���������َع���������ِت �ل��������ِع��������َم��������اُد

�ل������ُخ������ُدو َزه����������ر  م������ن  و�ل�����������������َورُد   -11
�ل��������������������ِور�ُد �ل���������ِك���������لَ���������ُل  ِك��������م��������ام��������ُه  ِد 

ب������َوْق������ع������ه �������َم�������ع�������ون  َي���������������شْ ل���������و   -12
�أت������������������ِت �ل��������م��������َط��������اَي��������ا و�ل���������ِج���������َي���������اُد

�ل����غ����ب����ي����� َغ��������َب��������ط  والأج��������ِل��������ه��������ا   -13
�������و�ُد ����������َط ِح���������َج���������اُب َق������ْل������ب������ي و�ل���������������شَّ

َن����������اأو� �إن  �ل�������م�������َن�������ازُل  ت����ع����ُف����و   -14

َع����������ْن����������َه����������ا وَت������������َغ������������ب������������رُّ �ل������������ِب������������الُد

ب����ال����ِب����ل����ى �أوَل�������������������ى  و�ل����������ح����������يُّ   -15

�ل��������َج��������َم��������اُد َب����������ِل����������َي  �إذ�  ��������ش�������وًق�������ا 

ق����ري����� ق�����ل�����ب�����ي  ر�أت  م��������ا  �أَو   -16

������������������س وه���������������و ل�������ل�������ج�������لَّ�������ى ِع�����������َم�����������اُد

و�ل������م������َب������ا �ل�������م�������َع�������ان�������ي  ول�����������ه   -17

�������َت�������َف�������اُد ن���������ي و�ل��������������َك��������������الُم �ل�������ُم���������������شْ

وه��������ا َق�����������������������سٌّ  �������������ه  َف�������������َك�������������اأَنَّ  -18

��������ش�������ُم ح��������������وَل َم��������ْن��������ِط��������ِق��������ِه �إَي�����������������اُد

في ت���������ه  َج���������رَّ ������َع������ًب������ا  ُم�������������شْ ي�������ا   -19

��������اِن��������ه��������ا �ل��������لِّ��������َم��������ُم �ل����������ج����������َو�ُد �أر���������شَ

ي�ش� �����ْح�����ِل  �ل�����نَّ �������اُب  ُر��������شَ ول����م����ن   -20

���������َه���������اُد ����������شِ ِري����������ق����������َت����������ه  �أنَّ  ���������ه��������د 

�شبي� ف�������ي  ق�����ب�����لَ�����ك  ك�����������اَن  ق�������د   -21

������������ِل �ل���������ُح���������بِّ ل��������ي �أب������������������ًد� ِج��������َه��������اُد

�ل������غ������ر� ذ�ك  ع������ف������ا  ��������ى  ح��������تَّ  -22

َم������������اُد �ل������������رَّ ����������ار  �ل����������نَّ َوَغ���������������اَي���������������ُة  م 

ف����اع����� �ل�������ك�������ون  ر�أي��������������ت  ف��������������اإذ�   -23

�������اُد َف���������������شَ ������ُي������ْت������ب������ُع������ُه  �������شَ �أن  ��������ل�������ْم 

َم������ا �ل������زَّ ف������ي  ل������ق������وٍم  و�ع������ج������ب   -24

������اُدو� �������شَ ك����ي����َف  �����َف�����اَه�����ِة  �ل�����������شَّ ع����ل����ى  ن 

ي����ع����� ك������ل������ه������م  ع�������ن�������ده�������م  ال   -25

�������َت�������َف�������اُد ُي���������������شْ ���������اٌر  ُن�������������������شَ وال  �������������ّز 

�ل�����َع�����ِل�����ي������  َ �هللَّ �أ�������ش������ت������غ������ف������ُر   -26

�������ق�������اُد �������������َي َل�������ق�������د َت�����������������َذ�أََّب�����������������ِت �ل�������نِّ
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�لرو�ية: اأثبت هنا اختالف رواية بع�ض الألفاظ 
التي وردت في ديوان �صر در:

)1( رواية البيت الأول في ديوان �صر در برواية: 
»ما يعاد... ل يقاد«. 

)2( ورواية الثاني فيه هي: »اأولهم يزاد«.
)4( ورواية الرابع فيه هي: »ما ي�صتزاد«.

تنكروا  »ل  ه���ي:  ف��ي��ه  ال�����ص��اب��ع  ورواي�����ة   )7(
جرحي«.

)11( ورواية الحادي ع�صر فيه هي: »لو ي�صمحون 
بوقفة * اأبت«.

ما  »اأو  ه��ي:  فيه  ع�صر  الخام�ض  ورواي��ة   )15(
راأيت فتى... عتاد«. 

»المعاني  فيه هي:  ال�صاد�ض ع�صر  ورواية   )16(
الم�صتدقة«. 

»اللمم  ه��ي:  فيه  ع�صر  الثامن  ورواي���ة   )18(
الجعاد«.

)19( ورواية التا�صع ع�صر فيه هي: »ولمًى«. 
)21( ورواية الحادي والع�صرين فيه هي: »حتى 

خبا ذاك ال�صرام«.
)22( ورواية الثاني والع�صرين فيه هي: »واإذا... 

الف�صاد«.
»ل  ه��ي:  فيه  والع�صرين  ال��راب��ع  ورواي���ة   )24(

.» عندهم َكِلٌم تغرُّ

�صرح  در  �صر  دي���وان  هام�ض  ف��ي  ورد  �ل�����ش��رح: 
للكلمات ال�صعبة في الق�صيدة، اأنقله هنا في الن�ض 
التالي: »ل يقاد: ل يدفع قوده، وهو الدية... المزاد: 
ال�صيف،  حمالة  النجاد:  ال���زاد،  فيه  يو�صع  وع��اء 
الورق  من  الزهر  يغطي  ما  وهو  كم،  جمع  الكمام: 
الأخ�صر، كلل: جمع كلة وهي ال�صتر الرقيق، الوراد: 
الحمر كالورد... الغبيط: الرحل ي�صد عليه الهودج، 
)ق�ض، وها�صم (: ي�صير ال�صاعر اإلى ق�ض بن �صاعدة 
بني  اإل��ى  ي�صير  العرب،  اأف�صح  من  وه��و  الإي���ادي، 

ها�صم بن عبد مناف القر�صي، جد اأ�صرة الممدوح، 
جمع  اأر�صان:  لكرامته،  يركب  ل  الفحل  الم�صعب: 
لمة،  جمع  لمم:  الدابة،  به  تقاد  الحبل  وهو  ر�صن، 
وهو ال�صعر المجاور �صحمة الأذن، جعاد: جمع جعد، 
وهو ال�صعر الذي فيه التواء وتقب�ض... �صهاد: جمع 
كالذئاب،  �صارت  تذاأبت:  النحل،  ع�صل  وهو  �صهد، 

النقاد: �صغار الغنم«.

�لتعقيب: خرجت هذه الق�صيدة للوزير المغربّي 
الوزراء، وفي الهام�ض ما ن�صه: »هي في  على نكت 
�صبعة وثالثين بيًتا، ولكنني لم اأ�صتطع قراءة اأبيات 
كثيرة منها«. قلت: الق�صيدة ل�صر در في ديوانه �ض 
158 – 161 في 45 بيًتا، كتب بها اإلى ال�صريف اأبي 

جعفر بن البيا�صي يداعبه. 
وهي:   ،130 �ض   ،)39( رقم  • النتفة 

• ]من الطويل [
ببلدٍة م���ق���ي���ٌم  �أّن��������ي  ح�����َزًن�����ا  ك����َف����ى   -1

ُي�����ع�����ّل�����ُل�����ن�����ي ب������ع������َد �الأح����������ّب����������ِة َد�ِه�������������ُر

عقُله ُي����ج����ّم����ُع  ِم����ّم����ا  ُث����ن����ي  ُي����َح����دِّ  -2

�أح�������ادي�������َث م���ن���ه���ا م�������ش���ت���ق���ي���ٌم وَج�����اِئ�����ُر
التي  الم�صادر  بع�ض  على  خرجت  التعقيب: 
بالوفيات  الوافي  في  ا  اأي�صً له  وهي  اإليه،  ن�صبتها 
334/3، ولكنها في ديوان اأ�صامة بن منقذ �ض 123 

�صمن مقطعة في اأربعة اأبيات.
وه���ي:  ،130 ����ض   ،)40( رق����م  ال��ن��ت��ف��ة   •"

] من الكامل [
تغدُرو� �أن  ُرم���ت���ُم  ُم��ْل��ِك��ي  ب��ع��ِد  م��ن   -1

����ُر م������ا ب����ع����د ف������رق������ِة ب����ائ����ع����ي����ِن ت����خ����يًّ

للَح�َشا ع��ه��دت��ْم  ك��م��ا  �ل����ف����وؤ�َد  و�  ردُّ  -2

�هجُرو� ث��م  �ل��َك��َرى  اِهي  �ل�شَّ ولطرفَي 
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�����َرْت َغ�����يَّ �ل����لَّ����َي����اِل����ي  �أنَّ  وَزِع�����ْم�����ت�����ُم   -3

���ُر َي���َت���َغ���يَّ ع����ه����َد �ل������َه������َوى ال ك�������اَن م����ن 

�لرو�ية: )1( ورد البيت الأول في يتيمة الدهر 
الجمان  عقود  ف��ي  وورد  تخير«،  »بيعين  ب��رواي��ة: 
وتذييل وفيات الأعيان برواية: »رمتم اأن تهجروا... 

تخيروا«.
)2( وورد البيت الثاني في يتيمة الدهر، وعقود 
الجمان وتذييل وفيات الأعيان، ومعاهد التن�صي�ض 
 * الح�صا  اإل���ى  ع��ه��دت  كما  ال��ه��دو  »ردوا  ب��رواي��ة: 

والمقلتين اإلى الكرى«. 

يتيمة  في  البكتمري  الفتح  لأبي  هي  �لتعقيب: 
 ،119/4 التن�صي�ض  وم��ع��اه��د   ،121/1 ال��ده��ر 
للقا�صي عبد الوهاب المالكي ديوانه �ض 68، والأول 
وتذييل  الجمان  عقود  في  المغربّي  للوزير  والثاني 

وفيات الأعيان 107.
وهي:   ،131 �ض   ،)43( رقم  • النتفة 

]من الطويل [
َرى لل�شُّ ُت����ْح����َدُج  َو�ل��ع��ي�����ُس  َل��ه��ا  �أَق�������وُل 

�ل�َشبِر ِمن  ��شَتَطعِت  ما  ِلَفقدي  �أَع��ّدي 

����اأَن����ف����ُق َرْي�������َع�������اَن �ل�������َش���ب���ي���َب���ة �آِن�����ًف�����ا �����شَ

�الأَْج������ِر َط���لَ���ِب  �أَو  �ل��َع��ل��ي��اء  َط���ل���ِب  َع��ل��ى 

َليالًيا �أن  ����ر�ِنِ  �ل����ُخ���������شْ م����ن  �أل����ي���������َس 

ُعْمِري م���ن  وُت���ْح�������َش���ُب  َن���ْف���ٍع  ب���ال  ت��م��رُّ 

اأبي  دي��وان  في  الأول  البيت  ورد   )1( �ل��رو�ي��ة: 
لبيني«،  اأعدى  »تخدع...  برواية:  التهامي  الح�صن 
وورد  »ف��ق��ل��ت«،  ب��رواي��ة:  ال��وف��ي��ات  ف���وات  ف��ي  وورد 
تاريخ  في  وورد  »تخدع«،  برواية:  الجنان  مراآة  في 

رى«.  الإ�صالم برواية: »لل�صُّ
)2( وورد البيت الثاني في مراآة الجنان برواية: 
ذكر  في  ال�ّصحر  ن�صمة  مخطوط  في  وورد  »واثًقا«، 

من ت�صيَّع و�صعر برواية: »ال�صبيبة جاهًدا«.

�لتعقيب: جاء في تخريجها اأنها متدافعة، حيث 
ن�صبت لعبد الوهاب المالكي في الذخيرة، قلت: هي 
له في ديوانه �ض 74، وهي لرافع بن ح�صن بن حماد 
المغربّي في  للوزير  الوفيات 20/2، وهي  في فوات 
 ،426/3 الجنان  وم��راآة   ،296/9 الإ���ص��الم  تاريخ 
و�صعر  ت�صيَّع  من  ذك��ر  في  ال�ّصحر  ن�صمة  مخطوط 
375 ب، والطليعة من �صعراء ال�صيعة 276، والنتفة 
لأبي الح�صن التهامي )ت 416ه�( في ديوانه �صمن 
 ،366 –  365 �ض  بيًتا   50 في  تقع  طويلة  ق�صيدة 

مطلعها:
�لَدهِر َم����دى  ت�����ش��ت��ر  ِل���ِك���ن  �ل���َب���دُر  ه���َي 

�ل�َشهِر ف��ي  َي���وم���اِن  �ل���َب���در  ���ر�ر  ����شِ َوك���ل 

الأ�صباه  في  الأحنف  بن  للعبا�ض   3  ،1 البيتان 
والنظائر 160/1، وهما في ديوانه 136، ووردوهما 
من  ي�صائل  للخالديين  والنظائر  الأ�صباه  كتاب  في 
متقدمان  الخالديين  لأن  المغربّي،  للوزير  ن�صبتهما 
متوفى  الخالدي  �صعيد  عثمان  ف��اأب��و  عليه،  زم��ًن��ا 
عام  متوفى  محمد  بكر  اأبو  واأخ��وه  )371ه���(،  عام 
مولود  المغربّي  ال��وزي��ر  اأن  وم��ع��روف  )380ه�����(، 
في  المهلبي  للوزير   3  ،2 والبيتان  ه�(،   370( عام 
ب�”  المو�صوم  بحثي  وينظر   ،344/3 الفريد  ر  ال��دُّ
مخطوط  من  م�صتخرجة  جديدة  �صعرية  ن�صو�ض 

ر الفريد«. الدُّ
وهي:  ،134 �ض   ،)47( رقم  • المقطعة 

    ]من الب�صيط [
َوَقْد ِمْنَك  �لَخْوِف  �أمُن  َبيِتَك  �أ�شتاُر   -1

��َت��ِج��ي��ًر� ِم���ْن���َك َي����ا َب�����اِري ُع��ِلّ��ْق��ُت��ه��ا ُم�����شْ

بَها َع���ِل���ْق���ُت  �أْن  ���ا  ل���مَّ �����َك  �أَُظ�����نُّ وَم�����ا   -2

�لنَّاِر ِم����َن  ُت��دِن��ي��ن��ي  ���اِر  �ل���نَّ ِم���ن  َخ���وًف���ا 
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َلَنا: ُق���ْل���َت  �أَْن�����َت  ب��ي��ٍت  َج����اُر  �أن���ا  3- وه���ا 

بالَجاِر ����ْي����َت  �أْو�����شَ وق�����ْد  �إل���ي���ه  ����و�  ُح����جُّ

�لرو�ية: ورد البيت الأول في الأمالي الخمي�صية 
برواية: »�صتور بيتك ظل الأمن منك.... اأيها الباري«، 
وورد البيت الأول في مخت�صر تاريخ دم�صق برواية: 

»�صتور بيتك ذيل الأمن منك وقد«.
الخمي�صية  الأمالي  في  الثالث  البيت  وورد   )3(
اأنا... و�صيت«. وورد البيت الثالث في  برواية: »فها 

مخت�صر تاريخ دم�صق برواية: »قلت اأنت«.

الأمالي  في  ال�صاعر  للمعري  ن�صبت  �لتعقيب: 
»وكتب  ب��ق��ول��ه:  لهما  وق���دم   ،147/1 الخمي�صية 
بن  الح�صين  اهلل  عبد  اأبو  اأن�صدني  قال  بخطه  اإلي 
محمد البغدادي ، قال حججت مع المعري ال�صاعر 
و�صاهدته واقًفا عند الم�صتجار متعلًقا باأ�صتار الكعبة 
الح�صن  لأبي  ن�صبت  كما  المقطعة.  واأن�صد  يقول«، 
فهل   ،234/28 دم�صق  تاريخ  مخت�صر  في  الدويدة 
اأن�صدها كل من هذين ال�صاعرين على �صبيل التمثل؟ 

ربَّما.
وه���ي:  ،137 ����ض   ،)53( رق����م  ال��ن��ت��ف��ة   •"

]من ال�صريع [
ُم���ْق���لَ���ٍة َي���������َدْي  ف����ي  ����ي����ٌر  �أ�����شِ َق���ْل���ب���ي   -1

������ْب������ِري ���������اَق َل�������َه�������ا �������شَ �����ق�����ٍة ����������شَ ������ش�����يِّ

ُع�������������ْرَوٌة ����ي����ِق����ه����ا  �����شِ ف������ي  ������َه������ا  ك������اأنَّ  -2

����ح����ر �ل���������شّ �������وى  ��������شِ زرٌّ  ل�����ه�����ا  ل�����ي�����������َس 

الدهر،  يتيمة  في  الأول  البيت  ورد  �ل���رو�ي���ة: 
بالوفيات  والوافي  الوفيات،  وفوات  الأدباء،  ومعجم 

برواية: »تركيَّة... �صدري«.
ال�صابقة  الم�صادر  في  الثاني  البيت  وورد   )2(

يِقها«.  برواية: »من �صِ

�لتعقيب: خرجت على ربيع الأبرار فقط، وهي 

الوزير  اأن  وم��ع��روف  المغربّي،  الح�صن  لأب��ي  فيه 
الح�صن،  اأبا  ولي�ض  القا�صم،  اأبو  كنيته هي  المغربّي 
محمد  ب��ن  لأح��م��د  النتفة  ن�صبة  يرجح  ه��ذا  ولعل 
الإفريقي المتيم على ما ن�صبت اإليه في يتيمة الدهر 
الوفيات  وفوات   ،486 �ض  الأدباء  ومعجم   ،158/4

151/1، والوافي بالوفيات 157/8. 
وه���ي:  ،147 ����ض   ،)78( رق����م  ال��ن��ت��ف��ة   •"

]من الكامل [ 
َفَما �ل������ِع������َذ�َر  ِل����َوْج����َن����ِت����ِه  �أَْوَح�����������ى   -1

���ِك���ي ُن�������شْ ال  و  َوَرِع�������������ي  ع����ل����ى  �أَْب��������َق��������ى 

ِب������ِه َدَب��������ْب��������َن  ق������د  َن������ْم������اًل  ف������ك������اأنَّ   -2

ُغ����ِم���������ش����ْت �أَك��������اِرُع��������ُه��������نَّ ف�����ي َم�������ش���ِك
ِع  َمْو�صِ اِبُت في  النَّ ُجِل: �َصعُره  الرَّ ال�صرح: »ِعَذاُر 
العرو�ض  تاج  اللِّْحَيِة«.  جاِنَبا  ال��ِع��َذاَراِن:  ال��ِع��َذاِر... 

  .547/12
الأكارع: جمع كراع، والكراع من الإن�صان مادون 
الركبة اإلى الكعب، ومن الدواب ما دون الكعب«. تاج 

العرو�ض 117/22.
العرو�ض  تاج   .« ًة  عامَّ الِجْلُد  بالَفْتِح:  »الَم�صُك  و 

.331/27

الزير  ديوان  في  النتفة  هذه  خرجت  �لتعقيب: 
وهو  رر،  ال��دُّ �صلك  هو  واحد،  م�صدر  على  المغربّي 
روتها  التي  الأخ��رى  الم�صادر  عن  متاأخر  م�صدر 
لبن هندو، هي كثيرة، ذكرتها في تحقيقي لديوانه 
روايات  ور���ص��دت   ،212  -  211 �ض   ،)84( برقم 

األفاظها، ورجحت هناك ن�صبة النتفة اإليه 
وهي:  ،149 �ض   ،)82( رقم  • المقطعة 

   ]من الكامل [
وَبياِنه ِب��ِل�����ش�����������������������اِن��ه  �ّل�����ذي  �ب����َن  ي���ا   -1

�لَتْنزيُل وُن�������ّزَل  �الأن��������������������������������������������������اُم  ُه������ِدَي 
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حول
ديوان 
الوزير 

المغربّي 
 - 370(
418هـ(

وَب�ّشَرْت �ل��ِك��ت��اب  َن��َط��َق  ��ِل��ه  ف�����شْ ع��ن   -2

ب���ُق���ُدوِم���ه �ل��ّت�����������������������������������������������ْوَر�ُة و�الإْن���ِج���ي���ُل

ب��ع��َد محّم�ٍد �ل���َوْح���ي  �ْن��ِق��ط��اُع  ل���وال   -3

َبدي�����������������ُل �أِب���ي���ه  ِم����ن  م���َح���ّم���ٌد  ُق��ْل��ن��ا 

�أّن������ه �إاّل  ��ل  �ل��ف�����شْ ف���ي  ِم��ْث��ُل��ه  ه���َو   -4

ِجْبري������������������ُل ِب���ر����ش���اَل���ٍة  ي����اأِت����ه  ل����م 

ديوانه  في  المعري  العالء  لأب��ي  هي  �لتعقيب: 
في  متناثرة   873  -  868  /2 الزند  �صقط  �صروح 

ق�صيدة، مطلعها:
ُح����ل����وُل َذَر�ك  ع����ن  ����َل  �ل����ّت����َح����مُّ ل����ْي����َت 

����ي����َر ع����ن َح�����لَ�����ٍب �إل�����ي�����َك َرِح����ي����ُل و�ل���������شّ
رقم )83(، �ض 149، وهي: • المقطعة 

   ]من الكامل [
َحالهم ع���ن  م�����ش��ت��خ��ب��ٌر  ف���ال  ب���ع���دو�   -1

م�ش��������وؤوُل ���ت���خ���ب���ٌر  ُم�������شْ وال  غ���ي���ري 

�أَ�ْشَبابهم م��ن  �ل����ذِل  غ��ي��ر  ي��ب��َق  ل��م   -2

ف�����اأح�����بُّ م����ن ي��دن��������������������������������و �إل��������يَّ ع�����ذوُل

َك�����اأْدَه�����ٍم  �����������ه��اُر  �ل���ل���ي���ُل ع���ن���ِدي و�ل��نَّ  -3

تحجي����������������ُل وال  ف���ي���ه  ٌة  ُغ����������رَّ ال 

العمدة  هام�ض  في  الثاني  البيت  ورد  �ل��رو�ي��ة: 
برواية: »يغدو«.

�لتعقيب: ورد البيتان 1، 2 منها في العمدة 752 
من�صوبين لأبي العالء المعري، وينظر هام�صه.

 ،153 �ض   ،)92( رقم  تحت  المدرج  البيت   •
وهو:      ]من الطويل [ 

وَغربها �ل����ِب����الِد  ����ْرِق  �����شَ ف���ي  وَي�����ع�����ِدُل 

َظاِلُم و�ل����َم����اِل  ��ي��ِف  ل��ل�����شَّ �أّن��������������������������ُه  ع��ل��ى 

التحبير،  تحرير  على  تخريجه  تم  �لتعقيب: 
وهو ومعه بيت اآخر لبن المغربّي في البديع لأ�صامة 
هانئ  لبن  وهو  القاهرة(،  )ط.   ،122 منقذ:  بن 
و�ض  الغرب(،  دار  )ط.   383 ديوانه  في  الأندل�صي 
723 )تبيين المعاني في �صرح ديوان ابن هانئ( من 

ق�صيدة في )65( بيًتا، مطلعها:
َت����َظ����ّل����َم ِم����ّن����ا �ل����ِح����بٌّ و�ل�����ُح�����بُّ ظ���اِل���ُم

َف���َه���ْل ب���ي���َن َظ���اّلَم���ي���ِن َق���ا����سٍ َوَح���اك���ُم
ْمِر  وال�صُّ للِبي�ِض  اأّن��ُه  »على  برواية:  فيه  وعجزه 

ظالم«.
وهي:  ،156 ���ض   ،)101( رق��م  المقطعة   •"

]من مجزوء الكامل [
َح�����ِدي������ ِم��������ن  ��������َك  �أب��������ثُّ �إن�����������������������������������ي   -1

����ُج����وُن ���������������������������ث��ي و�ل�����ح�����دي�����ُث َل���������ُه �����شُ

َم�������ْرَق�������ِدي ������َع  َم������ْو�������شِ َف����اَرْق�������������������ُت   -2

����ُك����وُن ل�����ي�����اًل َف����َف��������������������������������������������اَرَق����ِن����ي �ل���������شُّ

َل�����ْي�����لَ�����ٍة  ُل  َف�������������������اأَوَّ ِل�����������������������������������ي  ُق����������ْل   -3

ف������ي �ل������َق������ب������ِر َك������ي������َف ُت������������َرى �أُك������������وُن

الفوائد  ف��ي  الأول  البيت  ورد   )1( �ل���رو�ي���ة: 
والأخبار برواية: »ذو �صجون«، وورد في ن�صمة ال�ّصحر 

في ذكر من ت�صيَّع و�صعر برواية: »عن حديثي«.
نف�صه  الم�صدر  ف��ي  الثاني  البيت  وورد   )2(
برواية: »غيرت م�صكني يوًما«، وورد في ربيع الأبرار 
ال�ّصحر  ن�صمة  في  وورد  مو�صع«،  »غيرت  ب��رواي��ة: 
الجمان  عقود  في  وورد  مو�صع«،  »غيرت  ب��رواي��ة: 

وتذييل وفيات الأعيان برواية:
غ����ي��������������������������������������������رت م������و�������ش������ع م������رق������دي

ل���ي�����������������������������������ال ف�����ن�����اف�����رن�����ي �ل���������ش����ك����ون
الأبرار  ربيع  في  الثالث  البيت  عجز  وورد   )3(
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ن�صمة  في  وورد  ت��ك��ون«،  اأن��ى  حفرتي  »ف��ي  ب��رواي��ة: 
ال�ّصحر برواية: »كيف ترى تكون«. 

�لتعقيب: خرجت على عدد من الم�صادر ن�صبتها 
للوزير المغربّي، وهناك م�صادر اأخرى ن�صبتها اإليه، 
 ،106 الأعيان  وفيات  وتذييل  الجمان  عقود  منها: 
ون�صمة ال�ّصحر في ذكر من ت�صيَّع و�صعر 375 ب، بيد 
اأن هناك ما ي�صكك في ن�صبتها اإليه، حيث وردت في 
الأخبار الملحقة بكتاب الفوائد والأخبار لبن دريد 
�ض 38، ومعروف اأن ابن دريد توفي عام )328ه�(، 
 3  ،2 البيتان  وورد   ، المغربّي  الوزير  مولد  قبل  اأي 

منها بال ن�صبة في ربيع الأبرار 291/5.
وهي:  ،157 ���ض   ،)102( رق��م  المقطعة   •"

]من الوافر[
�����ي �نِّ ل���و  ���ى  َح���تَّ ب���َوْح���َدت���ي  ���ُت  �أِن�������شْ  -1

ِمن��������ُه ال���ش��ت��وح�����ش��ُت  �الإن���������َس  ر�أي�������ُت 

ِديًق���ا �شَ ل��ي  ���َج���ارُب  �ل���تَّ َت�����َدِع  ول���م   -2

َعن������������������ُْه ِم����ْل����ُت  �إال  �إل����ي����ه  �أم����ي����ُل 

ْدٍق �شِ ��ِدي��ِق  ب�����شَ َي���دي  َظ���ِف���َرْت  وم���ا   -3

ِم���ْن���ُه ِخ��ْف�����������������������������������������ُت  �إال  ع��ل��ي��ه  �أََخ����������اُف 

الوافي  ف��ي  الثاني  البيت  ورد   )1( �ل���رو�ي���ة: 
لي  التجارب  ترك  »وما  برواية:   328/13 بالوفيات 

حبيًبا«، والبيت ملفق مع تاليه فيه.
الخمي�صية  الأم��ال��ي  الثاني  البيت  وورد   )2(

برواية: »اأميل عليه«.

كبير،  ت��داف��ع  المقطعة  ه���ذه  ف��ي  �ل��ت��ع��ق��ي��ب: 
الأمالي  في  المغل�ض  بن  اأحمد  بن  للح�صين  فهي 
الخمي�صية 158/2، وهي للخ�صر بن محمد بن علي 
في  منها  والأولن   ،328/13 بالوفيات  الوافي  في 
الوافي بالوفيات 75/2 لأبي ن�صر الم�صري، محمد 
المح�صن  لعبد  وهما  الم�صري،  ن�صر  اأبو  اأحمد  بن 

ال�صوري في ديوانه 78/2، وهي لبع�ض �صيوخ ل�صان 
وهي   ، الطيب 203/5  نفح  في  الخطيب  بن  الدين 

بال ن�صبة في الغرر والعرر 452.
وه��ي:  ،157 ���ض   ،)103( رق���م  ال��ن��ت��ف��ة   •"

]من الب�صيط [
َمْنِزَلًة ��ك��ِر  �ل�����شُّ َف�����ْوَق  �أَْع�������ِرُف  ك��ن��ُت  ل��و 

�لثََّمِن ف��ي  �هلِل  عند  كِر  �ل�شُّ ِم��ن  �أْع��لَ��ى 

َبًة ُمه����������������َذَّ ِم���ّن���ي  َم��َن��ْح��ُت��َك��م��ا  �إًذ� 

َو�ل��ي��ُت م��ن َح�َشِن َم��ا  َح���ْذٍو  ح���ذًو� على 

الأغاني،  في  الأول  البيت  ورد   )1( �ل��رو�ي��ة: 
ونهاية الأرب، برواية: »اأوفى من ال�صكر«.

ونهاية   ، الأغ��ان��ي  ف��ي  الثاني  البيت  ورد   )2(
الأرب هكذا:

َب����ًة �أخ��ل�����ش��ُت��ه��ا َل������َك ِم�����ن َق���ْل���ب���ي ُم����َه����ذَّ

َح�َشِن ِم��ن  �أول��ي��ت  َم��ا  ِم��ث��ل  ح���ذًو� على 
ي  وورد في بهجة المجال�ض برواية: »منحتكها ِمنِّ
دة ٭ �صكًرا على �صنع ما اأوليت من ح�صن«، وورد  ُمَهنَّ

في الغرر والعرر برواية: »منحتكها... ما اأوليت«.
التعقيب: لي�صت خال�صة الن�صبة للوزير المغربّي، 
من  عدد  في  اإليه  ن�صبت  فقد  عيينة،  اأبي  لبن  هي 
مقطعة  �صمن   96/20 الأغ��ان��ي  منها:  الم�صادر، 
في اأربعة اأبيات، والتذكرة الحمدونية 87/4، وهما 
لأبي عيينة بن محمد في نهاية الأرب 249/3، وهما 
اإن�صاد  من   311/1 المجال�ض  بهجة  في  ن�صبة  بال 

الح�صين بن عبد الرحمن، والغرر والعرر 275. 
وه���ي:  ،158  ،)106( رق����م  ال��ن��ت��ف��ة   •"

]من المتقارب [
���ى ُت���ْق���َت�������شَ ال  �ل������م������َك������اِرِم  ُدُي������������وُن   -1

ُي������وِنِ ���ى َو�ِج�������َب�������اُت �ل������دُّ َك����َم����ا ُت���ْق���َت�������شَ
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�ل�������ِك�������َر�ِم �������ُدوِر  ��������شُ ف�����ي  ����ه����ا  ول����ك����نَّ  -2

 ت���ج���وُل َم����َج����اَل �ل����َق����َذى ف���ي �ل���ُع���ُي���وِنِ

ر الفريد،  �لرو�ية: )2( ورد البيت الثاني في الدُّ
ويتيمة الدهر برواية: »في قلوب«. 

المغربّي  للوزير  النتفة  هذه  خرجت  �لتعقيب: 
ر  ا في الدُّ اأي�صً على مخطوط نكت الوزراء، وهي له 
الفريد، بيد اأنها لأبي القا�صم علي بن ب�صر الكاتب 

في يتيمة الدهر 422/1.
وهي:   ،158 �ض   ،)107( رقم  المقطعة   •

]من ال�صريع [
َدَن������ا َم�������ْن  ي�����ا  �هلل  ع���ل���ي���َك  ����ش���لَّ���ى   -1

�لنَّبيْه َم�����َق�����اَم  ����ي����ِن  َق����ْو�����شَ َق��������اِب  م����ن 

كما ف���ي���ه  ُخ����ول����ف����َت  ق�����د  �أُخ�����������وك   -2

ُخ�����وِل�����َف ف����ي َه����������اروَن م���و����ش���ى �أخ����ي����ْه

�أُُ�������ش������وٍة م�����ن   ِ �هللَّ ب����ر�����ش����وِل  ه�����ل   -3

ل������م ي����ق����ت����ِد �ل�������َق�������وُم ب����م����ا ������ش�����نَّ ف���ي���ْه

دي��وان  ف��ي  الثاني  البيت  ورد   )2( �ل���رو�ي���ة: 
قومه  مو�صى  خالف  »كما  برواية:  النمري  من�صور 

في اأخيه«.
نف�صه  الم�صدر  ف��ي  الثالث  البيت  وورد   )3(

برواية »هل في * لو يقتدي«.

المقطعة  ه��ذه  م��ن   3  ،2 البيتان  �ل��ت��ع��ق��ي��ب: 
لمن�صور النَّمري في ديوانه �ض 211.

جديدة: وروايات  • تخريجات 
الجديدة  والتخريجات  الروايات  يخ�ض  ما  اأما 
لأنني  با�صتق�صائها،  نف�صي  اآخ��ذ  لم  كثيرة،  فهي 
اإع��ادة �صنع  يتولى  الأم��ر لمن  اأت��رك هذا  اأن  راأي��ت 
في  اأن  اأذك��ر  اأن  ويكفي  جديد،  من  ال�صاعر  دي��وان 
للوزير  ت��راج��م  �صلًفا  ال��م��ذك��ورة  الم�صادر  بع�ض 

الديوان،  في  فيها مقطعات غير مذكورة  المغربّي، 
تم اإثباتها هنا، وفيها مقطعات مذكورة في الديوان 
دون تخريج عليها، من هذه الم�صادر: تاريخ مدينة 
دم�صق لبن ع�صاكر )ت 571 ه�( 105/14 - 109، 
 294/9 �ض  ه�(   748 )ت  للذهبي  الإ�صالم  وتاريخ 
الأعيان  وف��ي��ات  وتذييل  الجمان  وع��ق��ود   ،296  -
للزرك�صي )ت794 ه�( الورقة 107، والمقفى الكبير 
للمقريزي )ت 845ه�(، والطليعة من �صعراء ال�صيعة 

لل�صيخ محمد ال�صماوي ) ت 13370ه�( �ض 274.
لروايات  مخالفة  رواي��ات  المقطعات  هذه  وفي 
التخريجات  من  باقة  فهذه  العموم  وعلى  الديوان، 
الجديدة، ت�صحبها روايات لبع�ض المقطعات، وهي 

تدل على ما ورد في الم�صادر ولم اأذكره هنا :
المغربّي  للوزير   117 �ض   ،)11( رقم  المقطعة   •
في  له  وهي   ،107/14 دم�صق  مدينة  تاريخ  في 
عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان 107، وورد 

البيت الثالث فيه برواية: »فما يدوم«. 
الأعالق  في  له   118 �ض   ،)15( رقم  النتفة   •
والجزيرة  ال�����ص��ام  اأم����راء  ذك��ر  ف��ي  الخطيرة 
387/1 ، وورد البيت الثاني فيه برواية: »ال�صبا 
�صكني«، وهي له في عقود الجمان وتذييل وفيات 

الأعيان 107.
الأبيات  وردت   118 �ض   ،)16( رقم  الق�صيدة   •
116/28 الأرب  ن��ه��اي��ة  ف���ي  ل���ه  م��ن��ه��ا   3  -1 

) ط. دار الكتب العلمية( 
اإخبار  ف��ي  ل��ه   121 ���ض   ،)21( رق��م  النتفة   •
طبقات  في  والمملوك  المالك  ونزهة  الملوك 
الأول فيه برواية:  البيت  ال�صعراء �ض 47، وورد 
برواية:  فيه  الثاني  البيت  وورد  فراقه«،  »عند 

»عن تفكري«.
المجموع  في  له   122 �ض   ،)24( رقم  المقطعة   •
البيت الأول فيه هي: »�صر  اللفيف 224، ورواية 
هي:  فيه  الثاني  البيت  ورواي��ة  ن�صيح«،  ال��وداد 
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البيت  ورواي��ة  الغرام«،  اأم��ارات  قلوب...  »ت�صر 
الثالث فيه هي: »لل�صر هاتًكا... كيف يبوح«.

في  ا  اأي�صً له   125 �ض   ،)27( رقم  المقطعة   •
الوافي بالوفيات 379/2، وورد البيت الأول فيه 
برواية: »طوى عني« بدل من: »طوى عنا«، وورد 

البيت الثاني فيه برواية: »ياأكل« مكان »تاأكل«.
البيتان:  ورد   126 �ض   ،)30( رقم  المقطعة   •
ر الفريد 156/2،  الأول والثالث منها له في الدُّ
والأول برواية: »ي�صمر الربد«، والثالث في هذه 

ال�صفحة، وفي 303/3 برواية »اأهون لوعة«.
تاريخ  ف��ي  ل��ه   129 ���ض   ،)36( رق��م  النتفة   •
مدينة دم�صق 108/14، ورواية البيت الأول فيه 
فيه  الثاني  البيت  ورواي��ة  حبيبي«،  »فقال  هي: 
كذلك  له  وهي  كان«،  اأحمر  من  له  »فقلت  هي: 
 ،111 �ض  بغداد  تاريخ  ذيل  من  الم�صتفاد  في 
حبيبي  »فقال:   : برواية  فيه  الأول  البيت  وورد 
»فقلت  ب��رواي��ة:  فيه  الثاني  وورد  نحيت«،  ل��م 
تاريخ  ف��ي  ل��ه  وه��ي  ك��ان ف�صه«،  اأح��م��ر  م��ن  ل��ه 
الإ�صالم 295/6، وعقود الجمان وتذييل وفيات 
الأعيان 107، والبيت الأول فيهما برواية: »فقال 
حبيبي«، والبيت الثاني في عقود الجمان وتذييل 
وفيات الأعيان برواية: »فقلت له من اأحمر كان 

لونه«. 
 ،1 البيتان:  ورد   130 رقم )40(، �ض  المقطعة   •
ورواية   ،108/14 دم�صق  مدينة  تاريخ  في  له   2
ورواي��ة  بيعين«،  »ف��رق��ة  ه��ي:  فيه  الأول  البيت 
الكرى«،  اإلى  »والمقلتين  هي:  فيه  الثاني  البيت 
و�صبق التعليق عليها �صمن الإف�صاح عن ال�صعر 

المتدافع في الديوان.
هام�صها  ف��ي   ،134 ���ض   ،)46( رق��م  النتفة   •
اإف�صاح عن تدافعها ون�صبتها لك�صاجم، ول�صيدوك 
قلت:  لهما،  تخريجها  م�صادر  وفيه  الوا�صطي، 
والمحبوب  المحب  في  ا  اأي�صً المعتز  لبن  وهي 

237/2، وفي هام�صه م�صادر كثيرة.
في  ا  اأي�صً له   140 �ض   ،)62( رقم  المقطعة   •
عقود  في  كذلك  وله   ،295  /9 الإ�صالم  تاريخ 
الجمان وتذييل وفيات الأعيان 107، وورد البيت 

الأول فيه برواية:
َتْرَتِعي �ل����م����َد�ِم����ِع  َم���ْك���ُح���وِل  مُّ  �أُ َف���َم���ا 

بالَوح�ِس َتاأَْلُف  َوْهي  �إن�ًشا  �لَوْح�َس  َتَرى 
وورد البيت الثاني فيهما برواية: »غدت فرعت«، 
الفال«، وهو  برواية: »�صباع  الثالث فيه  البيت  وورد 
في تاريخ الإ�صالم برواية: »نه�صته اأيما نه�ض«، وورد 
وفيات  وتذييل  الجمان  عقود  في  الخام�ض  البيت 
تاريخ  في  وهو  تحدى«،  »واأحمالها  برواية:  الأعيان 

الإ�صالم برواية: »وقد لوح النوى«.
في  له   142 –  141 �ض   ،)63( رقم  المقطعة   •
البيت  ورواي���ة   ،107/14 دم�صق  مدينة  تاريخ 
الثاني فيه هي: »من نيل«، ورواية البيت ال�صابع 
فيه هي: »الحلم والحجى... اأنهجن« ، والمقطعة 
له كذلك في عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان 
107، والأول فيه برواية: »و�صله فمهما« ، والثاني 
فيه برواية: »من نيل راحة«، والثالث فيه برواية: 
فيه  والخام�ض  مهرًبا«،   ... اللواح  في  »فكن... 
برواية:  فيه  وال�صاد�ض  اأف�صى«،  »ولكنه  برواية: 
»العيب فانظر قبيل ما... اأنى.. تحطه«، وال�صابع 

فيه برواية: »اأنهجن مرطه«. 
تاريخ  ف��ي  ل��ه   143 ���ض   ،)66( رق��م  النتفة   •

الإ�صالم 296/9.
المقطعة رقم )67(، �ض 143 ورد البيت الأول   •
ر الفريد297/5 برواية: »طالب غنى... في الدُّ
لأمالي وتباغي«، وورد البيت الثاني فيه برواية: 

»وكل �صام«.
في  كذلك  له   144 �ض   ،)69( رقم  المقطعة   •
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اأ،   373 و�صعر  ت�صيَّع  من  ذكر  في  ال�ّصحر  ن�صمة 
فيه  والثالث  يجري«،  »لي�ض  برواية:  فيه  والثاني 

برواية: »ما كان انتهاكا«. 
تاريخ  في  له   145 �ض   ،)72( رقم  المقطعة   •
»بكرة  ب��رواي��ة:  فيه  والأول   ،900/4 الإ���ص��الم 
برواية:  فيه  الثالث  والبيت  »زائ��ًرا«،  من  »بدل 

»تنبه غافال« بدل من: »تنبه عبرة«. 
المقطعة رقم )74(، �ض 146 وورد البيتان: 2،   •
ر الفريد 514/5 ، وورد البيت الثاني  3 له في الدُّ
فيه برواية: »يقول لي العذول«، والمقطعة له في 
عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان 107، وورد 
العتاق«،  »بالم�صمرة  برواية:  فيه  الثاني  البيت 
ن�صبتها  عن  اإف�صاح  الديوان  في  تخريجها  وفي 
المالكي، قلت: هي في ديوانه �ض  الوهاب  لعبد 

.53
لأبيه  من�صوبة   147 �ض   ،)79( رقم  المقطعة   •

خطاأ في تاريخ مدينة دم�صق 423/41.
البيتان  ن�صب   148 �ض   ،)81( رقم  الق�صيدة   •
3، 4 منها ليحيى بن الوزير المغربّي في مناقب 
فيه  الرابع  البيت  وورد   ،222/1 طالب  اأبي  اآل 
برواية: »وما لعقولهم الم�صتحيلة«، وهما خال�صا 

الن�صبة للوزير المغربّي.
 150 �ض   ،)85( رقم  النتفة  من  الثاني  البيت   •
له في عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان 107 

برواية: »وطمعت األَّ«.
في  له   152 –  151 �ض   ،)89( رقم  المقطعة   •
الثاني  البيت  اللفيف �ض 317، ورواية  المجموع 

منها فيه هي:
�ل���دم���������������������������������������������������������������� �إال  ي����ع����ل����م  ف�����م�����ا 

ليلي م��������ن  �أح������ي������ي������ت  م��������ا  ������������������������������������ع 
النتفة رقم )93(، �ض 153 له في تاريخ الإ�صالم   •

296/9، ونهاية الأرب 118/28 )ط. دار الكتب 
»ولي�ض  برواية:  فيه  الأول  البيت  وورد  العلمية(، 
الفريد  ر  والدُّ تبا�ض يمينه... يع�ض«،  كريًما من 
»اأمام  برواية  فيه  الأول  البيت  وورد   ،305/5
»كريما  برواية:  فيه  الثاني  البيت  وورد  المجد«، 

من تبا�ض يمينه«. 
ن�صمة  في  له   153 �ض   ،)94( رقم  المقطعة   •
وورد  اأ،   376 و�صعر  ت�صيَّع  من  ذكر  في  ال�ّصحر 
من:  »بدل  في  »ي�صهل  برواية:  فيه  الأول  البيت 

»يح�صن«.
الثاني  البيت  ورد   153 �ض   ،)95( رقم  النتفة   •
البيت  وورد   ،104/3 الفريد  ر  ال��دُّ في  له  منها 
الأخير له فيه 71/3 ، وهي له في عقود الجمان 
الأول  البيت  وورد   ،107 الأعيان  وفيات  وتذييل 
فيه  الثالث  البيت  وورد  من«،  »تبت  برواية:  فيه 
ال�ّصحر في  ون�صمة  واأربعين«،  �صبع  »بعد  برواية: 
ذكر من ت�صيَّع و�صعر 171، والكنى والألقاب 3/ 

.286
النجوم  في  له   153 �ض   ،)97( رقم  المقطعة   •
 ،58 ���ض  ال��ق��اه��رة  ح�صرة  حلى  ف��ي  ال��زاه��رة 

بالرواية التالية: 
َباكًيا ���فِّ  �ل���طَّ �إل����ى  َت���رُن���و  �أن  ��ئ��َت  ���شِ �إذ� 

ِم �لُمَقطَّ �أر������سِ  ن��ح��و  ف��ان��ظ��ْر  ف��دون��ك 

ع�شابًة �ل���م���غ���رب���ّي  رج�������اِل  م����ن  ت���ج���د 

ِم ب�����ال�����دَّ ت���ق���ط���ُر  �الأود�ِج  ج���ة  م�������ش���رَّ

معّطٍل �آي  م������ح������ر�َب  َت������رُك������و�  ف���ك���م 

ُتختِم ل����م  �����ورٍة  ������شُ م����ن  َخ����لَّ����ُف����و�  وك�����م 
عقود  في  له   159 �ض   ،)110( رق��م  النتفة   •

الجمان وتذييل وفيات الأعيان 107 
له   160 �ض   ،)112( رقم  تحت  المدرج  البيت   •
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في تاريخ مدينة دم�صق برواية: »وهو بار«، وهذا 
ا في عقود الجمان وتذييل  ت�صحيف، وهو له اأي�صً

َوَفَياِت الأعيان 107.
طرائف  في  له   161 �ض   ،)113( رقم  النتفة   •

الطرف 61. 
عقود  في  له   161 �ض   ،)114( رق��م  النتفة   •

الجمان وتذييل وفيات الأعيان 107.
منها  ورد   ،161 �ض   ،)115( رقم  الق�صيدة   •
مختلفة   379 �ض  الهوى  ذم  في  اأبيات  ثمانية 
 ،7 –1( الأرقام:  ذوات  الأبيات  وهي  الترتيب، 
»وعرفت  ه��ي:  فيه  الثاني  البيت  ورواي��ة   ،)10
»بين  ه��ي:  فيه  ��ال��ث  ال��ثَّ البيت  ورواي����ة  اآث����ار«، 
هي:  فيه  الخام�ض  البيت  ورواية  اإليه«،  اأ�صواقي 
يف«، ورواية البيت ال�صابع فيه  »والموج مثل ال�صَّ
هي: »منه ال�ّصحر في حركاته اأو مقلتيه«، ورواية 
باأ�صرها«،  الحياة  »من  هي:  فيه  العا�صر  البيت 
له  الأبيات: )1، 4، 5، 6، 7، 10(  ووردت منها 
 ،107 الأعيان  وفيات  وتذييل  الجمان  عقود  في 
يف«،  ال�صَّ مثل  هر  »النَّ هي:  فيه  الخام�ض  ورواية 
فيه  ذاب  »ق��د  ه��ي:  فيه  ابع  ال�صَّ البيت  ورواي���ة 
ال�ّصحر من اأجفانه اأو مقلتيه«، وورد البيت الثاني 
فيه برواية: »اآثار النعيم »بدل من اآلت النعيم، 
»باأ�صرها  برواية:  فيه  العا�صر  البيت  وورد عجز 
برواية:  فيه  الخام�ض  البيت  »وورد  اإليه  نظري 
فيه  ابع  ال�صَّ البيت  وورد  يف«،  ال�صَّ مثل  »والموج 

برواية:
في �����������������������������������ح���ر  �ل�������شّ م�����ن�����ه  ذ�ب  ق�������د 

ح���رك���ات�������������������������������������������������������������������ه م������ن وج���ن���ت���ي���ه
والثَّامن  الثَّالث،  البيتين  عدا  ما  له  والق�صيدة   
، ورواية  ت�صيَّع و�صعر 369  ال�ّصحر في  في ن�صمة 
الحياة  من  ر�صيت  »اإن��ي  هي:  فيه  الأول  البيت 
فيه  الثاني  البيت  ورواية  اإليه«،  نظري  باأ�صرها 

الخام�ض  البيت  ورواي��ة  النعيم«،  »اأ�صباب  هي: 
اإيطاء  ين�صاأ  وبها  جانبيه«،  في  »فرنده  فيه هي: 
مع البيت ال�صابق عليه في هذا الم�صدر، ورواية 
البيت ال�صاد�ض فيه هي: »من مائه �صيًئا«، ورواية 
ابع فيه هي: »فيه ال�ّصحر«، وورد البيت  البيت ال�صَّ
التَّا�صع هكذا: »�صبغة بيا�ض النيل �صبغة حمرة«. 
عدا  ما   294/9 الإ�صالم  تاريخ  له  الق�صيدة  و 
الثَّاني  البيت  ورواية  والتَّا�ِصع،  الثامن  البيتين: 
ورواية  وجنتيه«،  في  النعيم...  »اآث��ار  هي:  فيه 
ورواية  اأ�صواقي«،  »بين  هي:  فيه  الثالث  البيت 
ورواية  مثل«،  »والموج  هي:  فيه  الخام�ض  البيت 

البيت ال�صابع فيه هي:
ف��ي �����ح�����ر  �ل�����������شّ ِم������ن������ه  َذ�َب  َق������������ْد 

َح���������َرَك���������اِت���������ِه م�������ن ُم���ْق���لَ���َت���ْي�����������������������������������ه
»الوزير  دي��وان  بخ�صو�ض  ل��ديَّ  ع  تَجمَّ ما  ه��ذا 
حياته  درا�صة  في  يفيد  لعلَّه  هنا  اأثبتُّه  المغربّي«، 
و�صعره، اأو ُيلفت الأنظار اإليه ك�صاعر مجيد، كان له 
دور بارز في ال�ّصعر ل يقلُّ اأبًدا عن دوره في تاأليف 
اأُ�صِندت  التي  ال�صيا�صية  بالمهام  والقيام  الموؤلَّفات، 
لعلَّ  هنا  جديدة  اإ�صافات  من  لديَّ  ما  اأثبتُّ  اإليه، 
ة  ديَّ النَّ بموهبته  تليق  التي  مكانته  ياأخذ  ال�صاعر 
ر�صدُته  ما  اأن  اأزعم  ول  العربّي،  ال�صعر  �صماء  في 
والنَّق�ض،  الخطاأ  اأٌ من  مبرَّ الّديوان  بخ�صو�ض هذا 
الُق�صور  يعتريه  ا  ب�صِريًّ عماًل  يكون  اأن  يعدو  ل  فهو 
رُت،  ق�صَّ وم��ا  اج��ت��ه��دُت  اأّن��ن��ي  وح�صبي  وال��خ��ط��اأ، 

والحمد هلل رب العالمين. 

�لم�ش��ادر

1- اإخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات ال�صعراء: 
للمن�صور الأيوبي )ت617ه�(: تحقيق: ناظم ر�صيد، بغداد، 

2001م.
2- اأدب الخوا�ض: للوزير المغربّي )ت 418 ه�(، تحقيق: ال�صيخ 

حمد الجا�صر، دار اليمامة للن�صر، الريا�ض، 1980م.
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ديوان 
الوزير 

المغربّي 
 - 370(
418هـ(

والجاهلية  المتقدمين  اأ�صعار  م��ن  والنظائر  الأ���ص��ب��اه   –  3
 371 )ت  �صعيد  عثمان  اأب��و  للخالديين،  والمخ�صرمين: 
ه�(، واأبي بكر محمد ) ت 380 ه�(، تحقيق: ال�صيد محمد 

يو�صف، لجنة التاأليف والترجمة والن�صر، م�صر، 1965م.
ال�صيرفي  بن منجب  لعلي  ال��وزارة:  نال  اإلى من  الإ�صارة   -  4
العلمي  المعهد  مخل�ض،  اهلل  عبد  تحقيق:  ه�(،   543 )ت 

الفرن�صي، القاهرة، 1923م.
لبن  والجزيرة:  ال�صام  اأم��راء  ذكر  في  الخطيرة  الأع��الق   -5
�صداد )ت 684 ه�(، تحقيق: يحيى زكريا عبارة، من�صورات 

وزارة الثقافة، دم�صق، 1991م.  
6- اأعيان ال�صيعة: للعاملي )1371 ه�(، تحقيق: مح�صن الأمين، 

دار التعارف للمطبوعات، بيروت.
7- الأغاني: لأبي الفرج الأ�صفهاني )356 ه�(، تحقيق: لفيف 

من المحققين، الهيئة الم�صرية للكتاب، 1992م.
 ،) ه�   479 ت   ( باهلل  المر�صد  لالإمام  الخمي�صية  الأمالي   -8

عالم الكتب، بيروت، د. ت. 
ه�(،   584 )ت  منقذ  بن  لأ�صامة  ال�صعر:  نقد  في  البديع   -9

تحقيق د: اأحمد بدوي و اآخر، م�صطفي الحلبي،1960م. 
10- بهجة المجال�ض واأن�ض المجال�ض و�صحذ الذاهن والهاج�ض: 
محمد  د:  تحقيق  ه���(،  )ت463  القرطبي  اهلل  عبد  لبن 

الخولي، دار الكتب العلمية، د. ت. 
من  نخبة  تحقيق  1205ه���(،  )ت  للزبيدي  العرو�ض:  تاج   -11

المحققين، طبعة حكومة الكويت. 
للذهبي  والأع���الم:  الم�صاهير  ووف��ي��ات  الإ���ص��الم  تاريخ   -12
الغرب  دار  معروف،  ع��واد  ب�صار  تحقيق:  ه���(،   748 )ت 

الإ�صالمي، ط1، 2003م.
درا�صة  ه�(،  )ت571  ع�صاكر  لبن  دم�صق:  مدينة  تاريخ   -13
بيروت،  الفكر،  دار  ال��ع��م��روي،  ال��دي��ن  محب  وتحقيق: 

1996م.
14- التذكرة الحمدونية: لبن حمدون ) ت 562 ه� (، تحقيق: 

اإح�صان عبا�ض، واآخر، دار �صادر، بيروت 1996م. 
العبيدي  لمحمد  العربية:  الأ�صعار  في  ال�صعدية  التذكرة   -15
)ق 8ه�(، تحقيق د: عبد اهلل الجبوري، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط1، 2001م.
16- التذكرة الفخرية: لبهاء الدين المن�صي الإربلي )ت 692 
ه�(، تحقيق د. حاتم ال�صامن، واآخر، عالم الكتب، ط 1، 

1987م. 
17- جذوة المقتب�ض في ذكر ولة الأندل�ض: للحميدي )ت 488 

ه�(، الدار الم�صرية للتاأليف والترجمة، 1966م.

تحقيق:  ه�(،   321 )ت  الأزدي  دريد  لبن  اللغة:  جمهرة   -18
 ،1 ط  بيروت،  للماليين،  العلم  دار  بعلبكي،  منير  رمزي 

1987م.
19- حدائق الأنوار وبدائع الأ�صعار: جنيد بن محمود )ت بعد 
الإ�صالمي،  الغرب  دار  ناجي،  هالل  تحقيق:  ه���(،   790

1995م 
للعبد  والقدماء:  المحدثين  اأ�صعار  من  الظرفاء  حما�صة   -20
الدين  بهي  محمد  تحقيق:  ه�(:  )ت431  الزوزني  لكاني 
اللبناني، ط 1،  الكتاب  دار  الم�صري،  الكتاب  دار  �صالم، 

1999م.
العراق(،  �صعراء  الع�صر )ق�صم  الق�صر وجريدة  21- خريدة 
بهجة  محمد  تحقيق  ه���(،   597 )ت  الأ�صفهاني  للعماد 

الأثري، دار الحرية للطباعة، 1973م.
22- خال�صة الأثر في اأعيان القرن الحادي ع�صر: للمحبي )ت 

1111ه�(، المطبعة الوهبية، 1284م.
ر الفريد وبيت الق�صيد: لمحمد بن اآيدمر )ت710ه�(،  23- الدُّ
فرانكفورت،  �صزكين،  ف��وؤاد  د.  م�صورًا  طبعه  مخطوط 

.1989
24- دمية الق�صر وع�صره اأهل الع�صر: الباخرزي )ت467ه�(، 

تحقيق: عبد الفتاح الحلو، القاهرة، 1971م.
25- ديوان الببغاء �صمن كتاب: عبد الواحد بن ن�صر المخزومي 
جمع  ق�ص�صه:  ر�صائله،  ديوانه،  حياته،  ه���(:   398 ت   (
وتحقيق: هالل ناجي، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1998م. 
)771ه����(،  البلفيقي  الحاج  اب��ن  البركات  اأب��ي  دي��وان   -26  
بعناية: عبد الحميد الهرامة، مركز جمعة الماجد للثقافة 

والتراث، ط1، 1996م. 
ق.   43 نحو  )ت  الي�صكري  ح��ل��زة  ب��ن  ال��ح��ارث  دي���وان   -27
النووي، ودار  الإمام  ابن  العطية، دار  ه�(، �صنعة: مروان 

الهجرة، دم�صق، ط1، 1994م. 
28- ديوان اأبي الح�صن التهامي )ت 416 ه�(، تحقيق د. محمد 

الربيع، مكتبة المعارف، الريا�ض، ط1، 1982م.
دار  �صناوي،  �صعدي  ل��ه:  وق��دم  جمعه  ال��ح��الج:  دي��وان   -29

�صادر، بيروت، 2003م.
30- ديوان ابن ر�صيق القيرواني )ت 463 ه�(، جمع وتحقيق: 
وتحقيقات  بحوث  كتاب  )�صمن  الميمني،  العزيز  عبد 
العالمة عبد العزيز الميمني (، اأعدها للن�صر: محمد عزيز 

�صم�ض، دار الغرب الإ�صالمي، بيروت، ط 1، 1995م. 
اهلل  عبد  وتحقيق  جمع  القدو�ض:  عبد  بن  �صالح  دي��وان   -31

الخطيب، دار الب�صري، العراق، 1967م.
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الم�صرية،  الكتب  32- ديوان �صر در )ت 456ه�(، طبعة دار 
ط2، 1995م.

المح�صن بن غلبون ت 419 ه�(،  ال�صوري ) عبد  33- ديوان 
تحقيق: �صاكر �صكر، واآخر، بغداد، ط1، 1981م .

عاتكة  تحقيق:  192ه�(،  )ت  الأحنف  بن  العبا�ض  ديوان   -34
الخزرجي، مطبعة دار الكتب الم�صرية، 1954م.

35- ديوان عبد الوهاب المالكي، جمع وتحقيق: د. عبد الحكيم 
الأني�ض، دار البحوث الإ�صالمية، دبي، ط1، 2004م. 

36- ديوان علي بن اأبي طالب - t - تحقيق د: محمد خفاجي، 
مكتبة الكليات الأزهرية، د. ت.

تحقيق:  ه�(:  الأندل�صي )ت 362  بن هانئ  ديوان محمد   -37
وطبعة  1995م،  الإ�صالمي،  الغرب  دار  اليعالوي،  محمد 
هانئ  ابن  دي��وان  �صرح  في  المعاني  تبيين  بعنوان  اأخ��رى 
الأندل�صي المغربّي: زاهد علي، مطبعة المعارف ومكتبتها، 

م�صر، 1352ه�.
38- ديوان من�صور النمري )ت 193ه�(:جمع وتحقيق د. عبد 

الحفيظ عبد الهادي، مكتبة الآداب، القاهرة.
39- ديوان ابن هندو )ت 423 ه�(، جمع وتحقيق: عبد الرازق 

حويزي، القاهرة، 2007م.
40- ديوان الوزير المغربّي، �صمن كتاب اأبي القا�صم الح�صين 
�صيرته  في  درا�صة  الثائر:  الناثر  ال�صاعر  العالم  علي  بن 
دار  عبا�ض،  اإح�صان  د.   ،" اآث��اره  من  تبقى  ما  مع  واأدب��ه 

ال�صروق للن�صر، عمان، الأردن، عام 1988م. 
41- ذم الهوى: لبن الجوزي )ت 597 ه�(، تحقيق: م�صطفى 
عبد الواحد، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط1، 1962م.

42- ربيع الأبرار ون�صو�ض الأخبار: للزمخ�صري )ت 538 ه�(، 
تحقيق: عبد الأمير مهنا، ط1، 1992م. 

43- زهر الأكم في الأمثال والحكم: للح�صن اليو�صي )ت ق11(: 
تحقيق: محمد حجي، دار الثقافة، المغرب 1981م. 

44- ال�ّصحر وال�صعر: ل�صان الدين بن الخطيب )ت 776 ه�(، 
والن�صر،  للطباعة  بدايات  فيرير،  كونتننته  م.  ج.  تحقيق: 
محمد  بتحقيق:  اأخ��رى  وطبعة   ، 2006م  ط1،  �صورية، 

�صبانة، واآخر، دار الف�صيلة، 1999م.
45- �صذرات الذهب في اأخبار من ذهب: لبن العماد الحنبلي 
)ت 1089ه�(، تحقيق: محمود الأرناوؤوط، واآخر، دار ابن 

كثير، دم�صق، بيروت، ط1، 1993م. 

، والخوارزمي  46- �صروح �صقط الزند: للتبريزي، والَبَطْلَيْو�ِصيِّ
على ديوان اأبي العالء المعري، تحقيق لجنة من المحققين 
للكتاب،  العامة  الم�صرية  الهيئة  ح�صين،  طه  د:  باإ�صراف 

1986م.
47- طبقات ال�صافعية الكبرى: لل�صبكي )ت 771 ه�(، تحقيق: 
الكتب  اإحياء  دار  الحلو،  الفتاح  وعبد  الطناحي،  محمود 

العربية، في�صل عي�صى الحلبي، القاهرة، ط1، 1964م.
البغدادي )ت523 ه�(، تحقيق:  للبارع  الطرف:  48- طرائف 

هالل ناجي، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1999م. 
ماوي )ت  ال�صَّ ال�صيخ محّمد  ال�صيعة:  �صعراء  الطليعة من   -49
الموؤّرخ  دار  الجبوري،  �صلمان  كامل  تحقيق:  ه�(،   1370

العربي، بيروت، ط1، 2001م.
 :) )مخطوط  الأع��ي��ان  وف��ي��ات  وتذييل  الجمان  عقود   -50
الفاتح  مكتبة  ن�صخة  ه�(،  الزرك�صي )ت 794  الدين  لبدر 

بال�صليمانية، رقم )4434(.
تحقيق:   ،) ه�   463 )ت  القيرواني  ر�صيق  لبن  العمدة:   -51

النبوي �صعالن، مكتبة الخانجي، ط1، 1997م. 
52- العين: للخليل بن اأحمد الفراهيدي )ت 170 ه�(، تحقيق: 
ومكتبة  دار  المخزومي،  ومهدي  ال�صامرائي،  اإبراهيم 

الهالل، بيروت. 
53- غرائب التنبيهات على عجائب الت�صبيهات: لعلي بن ظافر 
دار  واآخ��ر،  الجويني،  م�صطفى  تحقيق:  ه���(،   623 ت   (

المعارف، القاهرة، 1983م.
الفا�صحة:  النقائ�ض  ودرر  الوا�صحة  الخ�صائ�ض  غرر   -54
ال�صنية،  لبرهان الدين الكتبي )ت 718ه�(، دار الطباعة 

بولق، 1284ه�. 
تحقيق:  ه���(،   321 )ت  دري��د  لب��ن  والأخ��ب��ار:  الفوائد   -55

اإبراهيم �صالح، دار الب�صائر، دم�صق، 2000م.
الكتبي  ���ص��اك��ر  لب���ن  عليها:  وال��ذي��ل  ال��وف��ي��ات  ف���وات   -56
بيروت،  �صادر،  دار  عبا�ض،  اإح�صان  تحقيق:  )ت764ه�(، 

د.ت.
مكتبة  ه���(،   1359 )ت  القمي  لعبا�ض  والأل��ق��اب:  الكنى   -57

ال�صدر، طهران. 
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طرائق فكاك الأ�صرى الم�صلمين من ال�صليبيين
490-690هـ / 1097-1291م )٭(

�أ.د. طه خ�ضر عبيد
ق�صم التاريخ / كلية التربية / جامعة المو�صل

�لمقدمة:
بداأت الحمالت ال�سليبية )الفرنجة اأو الأفرنجة عند الم�ؤرخين العرب( )٭٭(، �سنة 489-490هـ 
فقد  الباب�ية،  بداأته  اأوربيا،  م�سروعا  اأمرها  اأول  وفي  قيامها،  قبل  وكانت  /1096-1097م، 
�سابقة  ا�ستغاثة  م�ستغال  لها،  دع�ته  )Urban  II()1088-1099م(  الثاني  اأوربان  البابا  اأطلق 
الرابع  رومان��س  اإمبراط�رها  وا�سر  وهزمت  الحرب  خ�سرت  التي  البيزنطية،  لالمبراط�رية 
مالزكرد،  مانزكريت،  معركة  في  )Romanos IV Diogentes()1068-1071م(،  دي�جنتي�س 
في يد  اأ�سيراً  بيزنطي يقع في  اإمبراط�ر  اأول  �سنة 463هـ /1071م، وكان  مالذكرت، مال�سكرت، 

الم�سلمين عند القائد ال�سلج�قي األب ار�سالن.)1(

لقد �صارك كل من االقطاع والنبالء والفالحين 
دعوتها  البابوية  جانب  اإل��ى  اأورب��ا  وملوك  الفقراء 
معبرين  للحرب  وا�صتعدوا  الم�صلمين،  �صد  للحرب 
واأف��ك��اره  االأورب�����ي  ال��غ��رب��ي  المجتمع  روح��ي��ة  ع��ن 
وبدوافع  ال�صائدة،  والدينية  وال�صيا�صية  الحربية 
متداخلة عديدة، التقت جميعها في محور االطماع 
وبخا�صة  االإ�صالمي  العربي  الم�صرق  نحو  للتوجه 
وكذلك  المقد�صة،  االأماكن  فيها  التي  ال�صام  بالد 
خطابه  في  وردت  التي  البابا  دعوة  وكانت  م�صر، 
الذي رددته جموع الحا�صرين في منطقة كليرمون 
 Deus Lo Volt« )Clermont(وقوله  الفرن�صية 
اأي الرب يريدها«، تلك ال�صرخة التي علت في كل 
البابا  ونجح  الم�صلمين)2(.  �صد  ال�صليبيين  معارك 
اأوربان الثاني من عقد مجمعا في اآذار �صنة 1095م 

الكنائ�س  اأ�صاقفة  ح�صره  ايطاليا،  في  بياكنتزا  في 
االجتماع  ذلك  وفي  زعمائها،  من  وعدد  اأورب��ا  في 
ومنا�صرتها  م�صاعدتها  ف��ي  بيزنطة  طلب  تجدد 
الفر�صة  للكني�صة  تهياأت  وبذلك  الم�صلمين،  �صد 
حملة  اأول  تحريك  على  والعمل  الحرب  اإع��الن  في 

�صليبية �صد الم�صلمين.)3(
االإ�صالمي  العربي  الم�صرق  اأو�صاع  اأن  �صك،  ال 
الغرب  �صجعت  التي  العوامل  من  كانت  المتردية، 
االأو�صاع  تلك  ات�صمت  وقد  نحوه،  للتقدم  االأورب��ي 
اأمراء  بين  الع�صكري  والتناحر  ال�صيا�صي  بالتمزق 
المدن واالمارات الهزيلة المتخا�صمة، والتي عدها 
بقوله:  الحرب  لتلك  االأ�صباب  من  االأث��ي��ر)4(،  اإب��ن 
اهلل  خذلهم   - ال�صليبيون   - الفرنج  ا�صتطال  »لما 
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لهم  واأت��ف��ق  االإ���ص��الم،  ب��الد  م��ن  ملكوه  بما  تعالى 
بع�صهم  بقتال  وملوكه  االإ���ص��الم  ع�صاكر  ا�صتغال 
بع�صا، فتفرقت حينئذ بالم�صلمين االآراء، واختلفت 

االأهواء، وتمزقت االأحوال«.
ملوك  قادها  التي  ال�صليبية  الحمالت  تعاقبت 
اإلى  متقطعة  ب�صورة  الدين  ورجال  واأمراوؤها  اأوربا 
�صنة 690ه� /1291م، ولم تواجه اأوالها �صنة 490ه� 
�صالجقة  من  وحجمها  تتنا�صب  مقاومة  /1096م 
اإ�صالمية  قوة  هناك  تكن  لم  كما  نيقية،  في  الروم 
موحدة في بالد ال�صام والجزيرة تمنعها من التقدم، 
وا�صتطاعت تلك الحملة من احتالل االأر�س وتكوين 
اإماراتها االأربعة: الرها، اأنطاكية، طرابل�س، القد�س 
المقاومة  تظهر  ول��م  ال�صليبيين،  �صوكة  »وت��ق��وت 
قرن  ربع  اأكثرمن  بعد  اإال  الوا�صعة  المنظمة  القوية 
يد  على  ب���داأت  عندما  االأول���ى،  الحملة  زم��ان  م��ن 
الزنكيين في ال�صام وبعدهم االأيوبيين، اللذين قادوا 
حركة تحرير ومقاومة �صديدة بعد اأن امتلكوا القوة 
الجزيرة  جبهة  وتوحيد  الجهاد  م�صتلزمات  وعدوا 
ال�صليبي  االحتالل  �صد  والمقاومة  ال�صام  وب��الد 

واإ�صقاط اإماراته.
واأهدافها  وق��ادت��ه��ا  ال��ح��م��الت  ب�����ص��دد  ل�صنا 
التركيز  بقدر  ذل��ك،  ونتائج  واأمرائها  واالإم���ارات 
كبارا  واأف��رادا  قادة  الم�صلمين  اأ�صغلت  ق�صية  على 
من  كبيرة  اأع��داد  وقوع  هي  ورج��اال،  ن�صاء  و�صغارا 
الم�صلمين اأ�صرى و�صبايا باأيدي ال�صليبيين، والعمل 

على فكاكهم وتخلي�صهم من االأ�صر.
لقد ترتب على الحروب والعمليات الحربية بين 
المكاني  التداخل  وب�صبب  وال�صليبيين،  الم�صلمين 
هو  كما  بينهما  فا�صلة  جبهة  وجود  وعدم  بينهما، 
قبل،  من  واأعدائهم  الم�صلمين  حروب  في  ماألوف 
ومن  اأ�صرى  المقاتلين  كبيرة من  اأعداد  وقعت  فقد 
المدنيين �صبايا، يزيد ذلك غليانا ذلك ال�صراع في 

بالد ال�صام الذي كانت تتقا�صمه ثالث قوى هي:

القوى (االإ�صالمية �صاحبة االأر�س وال�صكان.  .1
القوى ال�صليبية المتعددة وحمالتها من اأوربا.  .2

الموقف  المتذبذبة  البيزنطية  االإمبراطورية   .3
بالد  على  �صيطرتها  ا�صتعادة  في  والطامعة 

ال�صام.
اأعداد  عن  دقيقة  اإح�صائية  تقديم  يمكن  وال 
بالقول،  تكتفي  الم�صادر  الأن  وال�صبايا،  االأ���ص��رى 
ولكن  باالأرقام،  ت�صرح  واأحيانا  االأ�صرى  من  اأعداد 
بمئات  تقدر  اأعدادهم  فان  التاريخي  ال�صياق  من 
في  اأث��رت  عوامل  وهناك  الطرفين،  وم��ن  االآالف 
الناحية  من  التوازن  اختالل  منها  اأعدادهم  تزايد 
وطبيعة  المتبعة  القتال  فنون  وطبيعة  الع�صكرية 
القوى ال�صيا�صية في بالد ال�صام وم�صر، ف�صال عن 

الظروف التي مرت بها تلك القوى.
الواقع، اإن الزنكيين واالأيوبيين قد بذلوا جهودا 
جبارة �صجلتها الم�صادر، واتبعوا �صبال مدرو�صة من 
اجل تخلي�س االأ�صرى الم�صلمين، يدفعهم اإلى ذلك 
التاريخية  والم�صوؤولية  واالأخالقي  الديني  الواجب 
التي اأوكلت اإليهم في رعاية م�صالح الم�صلمين طيلة 

تلك المدة.
الم�صلمين  االأ����ص���رى  ف��ك��اك  ط��رائ��ق  ت��ع��ددت 
اأكثر  تداخلت  وربما  ال�صليبيين،  من  وتخلي�صهم 
من طريقة في الو�صول اإلى هدفهم، ونجد اأن اأكثر 

الطرائق ح�صورا هي:
اأوال: اال�صتنقاذ بالقوة.

ث��ان��ي��ا: ال��م��ع��اه��دات واالت��ف��اق��ي��ات وال�����ص��ل��ح بين 
الطرفين.

ثالثا: محا�صرة وتحرير المدن والقالع والح�صون.
رابعا: الفداء بالمال.

خام�صا: الهدايا.
�صاد�صا: �صراء االأ�صرى من التجار واالأ�صواق.
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اأوال: اال�ستنقاذ بالقوة
عنا�صر  االأيوبيون  بعدهم  ومن  الزنكيون  امتلك 
الكفاءة  واالقت�صادية  والحربية  ال�صيا�صية  القوة 
االأر�س  وتحرير  اأوال،  ال�صليبيين  �صد  على  القادرة 
ب�صكل مخطط ومدرو�س وتدريجي واإ�صقاط اإماراتهم 
اأ�صبح  اإلى اال�صتنقاذ الذي  ومدنهم ثانيا، فتوجهوا 
نهجا معروفا، م�صتندا على الجهاد لفكاك االأ�صرى 
اأتى  وقد  وال�صوكة،  بالقوة  وتخلي�صهم  الم�صلمين 
وياأتي في مقدمة  اأهدافه،  النهج ثماره وحقق  ذلك 
عمليات اال�صتنقاذ، تلك التي ح�صلت على يد القائد 
نجم الدين اإيلغازي بن ارتق عندما توجه اإلى الرها 
مما  /1119م،  513ه���  �صنة  الح�صار  عليها  و�صدد 
ا�صطر من بها من ال�صليبيين اإلى م�صالحته، لقاء 
بها،  الموجودين  الم�صلمين  االأ�صرى  عن  تنازلهم 

فاأجابهم ايلغازي اإلى ذلك )5(.
وفي �صنة 532ه� /1138م، وقع عدد من االأ�صرى 
البيزنطيين  بيد  البزاغة  ح�صن  م��ن  الم�صلمين 
قلعة  اإل��ى  ونقلوهم  ال�صليبيين،  مع  المتحالفين 
اأن  الم�صلمين  االأ���ص��رى  بع�س  وا�صتطاع  االأث���ارب، 
واأخبر  كافية،  غير  حاميتها  الأن  حلب  اإل��ى  يفروا 
اأ�صرى  ووجود  ب�صعفها  �صوار  القائد  الفارين  هوؤالء 
م�صلمين اآخرين فيها، فاأ�صرع اإلى االإغارة على القلعة 
وا�صتنقذ االأ�صرى المتبقين فيها)6(. وا�صتطاع القائد 
اأ�صد الدين �صيركوه عقب ا�صت�صهاد ال�صلطان عماد 
ا�صتنقاذ  من  /1146م،  541ه���  �صنة  زنكي  الدين 
االأ�صرى الم�صلمين عندما اأدرك ال�صليبيين ي�صوقون 
من  االأ�صرى  من  الكثير  وا�صتنقذ  فقاتلهم  االأ�صرى 
االأيوبي  الدين  �صالح  القائد  وتمكن  اأي��دي��ه��م)7(. 
وا�صتنقذ  /1184م  580ه���  �صنة  نابل�س  يدخل  اأن 
محتجزين  كانوا  الذين  الم�صلمين  اأ�صرى  من  عدد 
فيها)8(. و�صهدت �صنة 583ه� / 1187م اأكبر عملية 
ا�صتنقاذ لالأ�صرى الم�صلمين من ال�صليبيين، عندما 
ا�صتنقاذ  من  االأيوبي  الدين  �صالح  القائد  ا�صتطاع 
واأعطى  عكا،  من  م�صلم  اأ�صير  اآالف  اأرب��ع��ة  زه��اء 

واأهلهم،  بالدهم  اإل��ى  بها  ي�صلون  نفقة  االأ���ص��رى 
خل�صهم  ال��ذي��ن  الم�صلمين  االأ���ص��رى  ع��دد  وب��ل��غ 
ع�صرين األف من مدن مجدل، يافا، حيفا، �صفورية، 
وجبيل)9(،  بيروت  �صيدا،  �صرخد،  وتبنين،  والغولة 
الظاهر  ابنه  االأي��وب��ي  الدين  �صالح  القائد  و�صيَّر 
فحا�صر  /1187م  583ه�  �صنة  حلب  �صاحب  غازي 
الح�صون  في  وك�ان  اأهلها،  على  و�صيق  �صرمنية 
اأ�صرى الم�صلمين،  والقالع المجاورة عدد كبير من 
وخل�س  والنفقة)10(،  الك�صوة  واأعطاهم  فاأطلقوا 
القائد �صالح الدين االأيوبي في ال�صنة نف�صها زهاء 
�صنة وفي  القد�س)11(،  من  م�صلم  اأ�صير  اآالف   ثالثة 
589ه�/1194م، وتمكن  القائد �صالح الدين االأيوبي 
عند محا�صرته لح�صن تبنين، من ا�صتنقاذ ما فيه 
حا�صر وكذلك  مائة،  عددهم  ويقدر  االأ�صرى   من 
جبيل وا�صتنقذ جميع االأ�صرى الم�صلمين المحتجزين 
603ه�   �صنة  االأيوبي  العادل  الملك  وتمكن  فيه)12(، 
من اإطالق جميع االأ�صرى الم�صلمين من عكا خالل 
ا�صتطاع  كما  ال�صام،  ب��الد  اإل��ى  م�صر  من  رحلته 
الم�صلمون من ا�صتنقاذ عدد من االأ�صرى الم�صلمين 

�صنة 664ه�/1265 م من مدينة �صفد )13(.
عدت عمليات ح�صار المدن والح�صون والقالع 
�صكال  من اأ�صكال اال�صتنقاذ بالقوة وتخلي�س اأعداد 

كبيرة من االأ�صرى الم�صلمين.
كافية  كانت  للزنكيين  المتاحة  القوة  اأن  يبدو 
الإيقاع ال�صربات الموجعة لل�صليبيين الذين خ�صروا 
ودمرت  واأمراءهم،  قادتهم  واأ�صر  مقاتليهم،  فيها 
فيما  اإختالفهم  معنوياتهم،وكثر  وتحطمت  قوتهم، 
بينهم، وتم ا�صترجاع ما يمكن ا�صترجاعه من المدن 
جميعها  اأكدت  قد  اأيديهم،  من  والح�صون  والقالع 
قد  بالقوة  الم�صلمين  االأ�صرى  ا�صتنقاذ  عملية  اأن 
في  الجهاد  روح  وبثت  اأهدافها،  تحقيق  في  نجحت 
من  االآالف  ع�صرات  فخل�صوا  الم�صلمين  �صفوف 
المهمة  االأيوبيون  ا�صتكمل  وقد  الم�صلمين،  اأ�صرى 
بنجاح وال يقل جهدهم  �صاأنا عن الزنكيين، ولذلك 
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بداأ ال�صليبيون يفكرون بنقل االأ�صرى الم�صلمين اإلى 
عكا  واختاروا  الم�صلمين  عن  وبعيدا  نفوذهم  عمق 

ويافا)14(.
الحربية  ال��ق��وات  على  اال�صتنقاذ  يقت�صر  ل��م 
المدن  �صكان  فيه  اأ�صهم  ب��ل  واالأي��وب��ي��ة،  الزنكية 
�صنة  في  ح��دث  ما  المثال،  �صبيل  فعلى  ال�صامية، 
خم�صين  الحلبيون  اأنقذ  عندما  /1121م  515ه��� 
اأ�صيرا من اأهل مدينتهم ممن وقع في يد ال�صليبيين 
ف�صنوا  ايلغازي،  قوة  من  حلب  خلو  ا�صتغلوا  الذين 
يكتفوا  لم  الحلبيين  اأن  اإال  االأث���ارب،  على  هجوما 
التقهقر  على  العدو  اجبروا  بل  اأ�صراهم،  باإنقاذ 
من  االأفراد  اأ�صهم  كما  اأنطاكية)15(،  اإلى  والتراجع 
االأ�صرى  اإخوانهم  ا�صتنقاذ  ال�صجعان على  الفر�صان 
الم�صلمين من ال�صليبيين، فعلى �صبيل المثال، ق�صة 
الفار�س جمعة النميري الذي ا�صتنقذ اأ�صيرا م�صلما 

من ال�صليبيين قرب اأنطاكية)16(.
خل�صوا  اأنف�صهم  االأ���ص��رى  اأن  الطريف،  وم��ن 
اأنف�صهم من االأ�صر، فعند محا�صرة قلعة برزية �صنة 
م�صلمين  اأ�صرى  فيها  كان  التي  1187م،   / 583ه��� 
محتجزين، وعندما حل الخطر بالقلعة بمحا�صرتها، 
نقل ال�صليبيون االأ�صرى الم�صلمين اإلى �صطح القلعة 
واأرجلهم في القيود والخ�صب المثقوب، فلما �صمعوا 
االأ�صرى  كبر  للقلعة،  المحا�صرين  الم�صلمين  تكبير 
قد  الم�صلمين  اأن  ال�صليبيون  فظن  ال�صطح،  من 
�صعدوا اإلى ال�صطح، فا�صت�صلم ال�صليبيون وا�صتنقذ 

االأ�صرى اأنف�صهم بهذا الذكاء.)17(
ثانيا: المعاهدات واالتفاقيات وال�سلح 

اأو  االأ���ص��رى  وت��ب��ادل  الهدنة،  بنودها  اأح��د  ك��ان 
المعاهدات  تلك  معظم  وكانت  �صراحهم،  اإط��الق 
وال�صلح تاأتي بمبادرة واإر�صال الر�صل من ال�صليبيين 
اإلى ذلك �صعفهم  ي�صطرهم  الذي  الم�صلمين،  اإلى 
التي ح�صلت في عهد  تلك  ال�صعبة عدا  وظروفهم 
الطريقة  تلك  اأن  وبما  االأي��وب��ي)18(،  العادل  الملك 

الم�صلمين  االأ�صرى تدل على تفوق قوة  في تخلي�س 
واالأمثلة  اأهدافها،  ال�صليبيين،وحققت  مواجهة  في 
عديدة نورد اأ�صهرها، ومنها ما ح�صل �صنة559ه�/ 
محمود  الدين  نور  ال�صلطان  اتفق  عندما  1163م 
زنكي مع ال�صليبيين على اإطالق �صراح بوهيمند اأمير 
اأنطاكية )1163-1201م( بعد اأن دفع االأخير فدية 
كبيرة، وتعهد اأن ير�صل ماال كثيرا، ،اأن يطلق �صراح 
بالقول،  وجدير  اإمارته)19(،  في  الم�صلمين  االأ�صرى 
اأ�صلوبا  كان  ال�صليبيين  والقادة  االأم��راء  اأ�صر  اأن 
ما�صيا  و�صالحا  واالأيوبيين  الزنكيين  عند  مف�صال 
من  الم�صلمون  وحقق  ا�صتخدامه،  فح�صن  ا�صتخدم 

خالله جملة اأهداف منها:
اإ�صعاف ال�صليبيين ع�صكريا واقت�صاديا.  .1

بث روح اال�صطراب في �صفوف اأتباعهم وتحطيم   .2
معنوياتهم.

منها  ا�صُتخدمت  التي  الم�صلمين  اأموال  اأمن   .3
لفداء االأ�صرى الم�صلمين.)20(

محمود  الدين  نور  ال�صلطان  بين  ال�صلح  وعقد 
ومن  /1167م  563ه����  �صنة  وال�صليبيين  زن��ك��ي 

�صروطه:
تبادل االأ�صرى بين الطرفين.  .1

اإطالق �صراح الجند النوري داخل االإ�صكندرية)21(  .2
وفي �صنة 575ه�/ 1179م، حا�صر القائد �صالح 
الدين االأيوبي ح�صن مخا�صة االأحزان قرب بانيا�س، 
وفي  الم�صلمين.)22(،  من  اأ�صير  األ��ف  اإط��الق  وت��م 
قادة  من  اأ�صيرا   270 الم�صلمون  اأ�صر  نف�صها  ال�صنة 
وفر�صان ال�صليبيين، واأطلق ال�صليبيون ثالثة اآالف 
ال�صام  بالد  في  األفين  الم�صلمين  اأ�صرى  من  اأ�صير 
واألف في م�صر مقابل اإطالق �صراح هوؤالء االأ�صرى 
ال�صليبيين )23(، وجاءت �صنة 576ه� / 1180م التي 
تمكن فيها القائد �صالح الدين االأيوبي من تخلي�س 
المحتجزين  االأ�صرى  م�صلم من  اأ�صير  األف  ع�صرين 
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بين  ال�صلح  وقع  نف�صها  ال�صنة  وفي   ،)24( تبنين  في 
القائد �صالح الدين االأيوبي في حملته على اأرمينيا 
فاتفق مع اأمير قليقيا روبين الثالث ومن �صروطه اأن 
ي�صتري االأخير خم�صمائة اأ�صير م�صلم ممن اأ�صرهم 

ال�صليبيين.)25(
وح�صل اتفاق �صنة 587ه� /1191م بين القائد 
�صالح الدين االأيوبي وال�صليبيين في مملكة �صيدا 
والذين طلبوا ال�صلح وكان من بنوده، اأن يطلقوا كل 

اأ�صير  م�صلم في المملكة )26(. 
اإن تعدد االأطراف ال�صليبية المتمثلة باالإمارات 
والمتخا�صمة اأحيانا، قد اأدى اإلى اأن تعقد اتفاقات 
للظروف  وتبعا  الم�صلمين  القادة  مع  ثنائية  و�صلح 
بين  ح�صل  م��ا  ومنها  االأط����راف،  بتلك  المحيطة 
»البوهيمند«  والبيمند  االأيوبي  الدين  �صالح  القائد 
وتوقيع  /1191م  587ه����  �صنة  اأنطاكية  �صاحب 
اأ�صرى  من  عنده  ما  االأخير  يطلق  اأن  على  ال�صلح 
مع  االأيوبي  العادل  الملك  اإتفق  كما  الم�صلمين)27(، 
اأ�صيرا عنده من  الذي كان  ال�صليبي  �صاحب جبيل 
اأ�صره، مقابل ذلك يطلق جميع االأ�صرى  اأجل فكاك 
والده  عن  نيابة  الكامل  الملك  واأب��رم  بلده)28(،  في 
مع  اتفاقية  /1221م  618ه���  �صنة  ال��ع��ادل  الملك 

ال�صليبيين ومن بنودها:
هدنة اأمدها ثمان �صنوات.  .1

اأن يطلق كل فريق ما عنده من االأ�صرى.)29(  .2
ال�صاحب  الوزير  ا�صتطاع  نف�صها،  ال�صنة  وفي 
كان  ما  يطلق  اأن  اأ�صكر  بن  علي  بن  الدين  �صفي 
ال�صليبيين.)30(،  عند  الم�صلمين  اأ�صرى  من  بم�صر 
وعقد الملك ال�صالح نجم الدين االأيوبي �صلحا مع 
باأن  م�صروطا،  1240م   / 638ه���  �صنة  ال�صليبيين 

يطلقوا اأ�صرى الم�صلمين.)31(
ووقع الم�صلمون وال�صليبيون �صلحا �صنة 648ه�/ 
1250م، عندما كان الملك لوي�س التا�صع اأ�صيرا عند 

الم�صلمين ومن بنوده:

يلزم اأن يفتدي الملك لوي�س التا�صع نف�صه بمبلغ   .1
كبير من المال »مليون بيزنط«.

اأن يطلق �صراح عدد كبير من اأ�صرى الم�صلمين.  .2
ت�صليم مدينة دمياط للم�صلمين.  .3

مدة الهدنة وال�صلح ع�صر �صنوات.)32(  .4
واأبرمت اتفاقيات ثنائية اأخرى منها، اأن �صلطان 

دم�صق و�صاحب اأنطاكية اتفقا على:
1. هدنة اأمدها ع�صر �صنوات.

2. اإطالق �صراح االأ�صرى الم�صلمين.)33(
دون  اأنطاكية  �صاحب  الدين  عماد  �صالح  كما 
�صراح  االأخير  يطلق  اأن  على  ال�صليبيين  من  غيره 

اأ�صرى جميع الم�صلمين الذين عنده.)34(
وتدل  متوا�صلة  كانت  االتفاقيات  تلك  اأن  ويبدو 
االأط���راف  وظ���روف  ال��دائ��ر  ال�����ص��راع  طبيعة  على 
الداخلية التي جعلت لل�صالم م�صاحة من العالقات 

التي تحقق م�صلحة كل طرف.
دائما  يحترموا  ل��م  ال�صليبيين  اأن  ���ص��ك،  ال 
االتفاقيات والمعاهدات مع الم�صلمين، وكانوا ينكثون 
العهد ويخرقون تلك االتفاقيات مغلبين م�صالحهم 
وم�صتغلين ظروف الم�صلمين، ولم يكتفوا بذلك، بل 
اأنهم كانوا يعاملون االأ�صرى الم�صلمين معاملة قا�صية 
التعذيب  �صور  باأب�صع  ويعاملونهم  اإن�صانية،  وغير 
ال  الأنهم  القتل،  اإل��ى  ت�صل  التي  والقهر  واالإذالل 
يملكون رحمة، وفتكهم باالأ�صرى كان معروفا، ومن 
التي  الفجائع  »م��ن  اأن  جبير)35(،  اب��ن  يبين  ذل��ك 
ير�صفون  الم�صلمين  اأ�صرى  يعانيها من حل بالدهم 
ت�صريف  ال�صاقة  الخدمة  في  وي�صرفون  القيود  في 
ويروي  الم�صلمات«،  االأ���ص��ي��رات  وك��ذل��ك  العبيد، 
االأ�صد،  قلب  ريت�صارد  اأن  مفادها،  رواية  الموؤرخون 
تغلب  بعد  االأم����ان  طلبوا  ال��ذي��ن  عكا  ب��اأه��ل  غ��در 
ال�صليبيين على بالدهم، فاح�صر االأ�صرى واأوثقهم 
بالحبال وحملوا عليهم حملة واحدة وقتلوهم �صربا 
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بال�صيف، وكان عددهم )2700( اأ�صير م�صلم.)36(
 1144 )539-557ه����/  الثالث  بولدوين  وعامل 
-1162 م( اأمير عكا الذي وعد ركاب اأحد المراكب( 
االإ�صالمية باالأمان، ولكنه انتهى االأمر به اإلى تجريد 
مقابل  الن�صاء،  حلى  و�صلب  االأ�صلحة  من  الرجال 
ت�صليم المدينة لهم، ولم يحترم المواثيق)37(، واأخل 
النا�س  وعذبوا  االأم��وال  ونهبوا  بالعهود  ال�صليبيون 
»فكان الغدر وقتل االأ�صرى من قبل ال�صليبيين �صد 

الم�صلمين معروفا«)38(
لالأ�صرى  القا�صية  المعاملة  ه��ذه  م��ن  وي��ب��دو 
الم�صلمين اأنها كانت من الدوافع التي قادت الزنكيين 
واالأيوبيين على االإ�صرار والعزم على العمل لفكاكهم 

وبما يمتلكون من قوة ومال ودهاء.
ثالثا: تحرير المدن والقالع والح�سون  

مع  ومتداخلة  مبا�صرة  غير  الطريقة  ه��ذه  اإن 
فعند  الم�صلمين،  االأ�صرى  لتخلي�س  اأخرى  طرائق 
المدن  تلك  واالأي��وب��ي��ة  الزنكية  ال��ق��وات  محا�صرة 
اأ�صرى  كبيرة من  اأعداد  الح�صول على  كان هدفها 
ال�صليبيين الذين �صيتم تبادلهم بالم�صلمين، والتي 
العدو  الجبار  والطرائق  االأ�صاليب  اأنجح  من  تعد 
بموجبه  ال��ذي  االت��ف��اق  وتوقيع  ال�صلح  طلب  على 
واحد بنوده تبادل االأ�صرى، وبداأت تلك الخطة منذ 
اإطالق  تم  عندما  1108-1109م،   / 502ه���  �صنة 
�صراح )160( اأ�صيرًا م�صلمًا كدفعة اأولى ومعظمهم 
اأ�صرى  من  كبير  عدد  اإطالق  تبعها  حلب،  اأهل  من 
حران)39(. وات�صع العمل في هذا ال�صبيل �صنة 512ه� 
/1118 -1119م التي �صهدت اأ�صر اأ�صحاب القالع 
وخيرة قادة ال�صليبيين ومنهم ابن البمند »بوهيمند« 
ومعهم  بيزنطة  اإمبراطور  ور�صول  اأنطاكية  �صاحب 
القائد  وا�صتطاع  �صليبيا)40(،  اأ�صيرًا  ثالثين  قرابة 
ايلغازي اأمير حلب �صنة 513ه� /1119-1120م من 

اأ�صر اأكثر من �صبعين فار�صًا �صليبيا)41(.
وات�صع نطاق تلك العمليات الحربية �صنة 524ه� 

/1129م عندما اأقدم الزنكيون بتنفيذ خطة حربية 
م�صتهدفين  ال�صليبية  المواقع  على  بالهجوم  فاعلة 
اأ�صهرها واأقربها واأخطرها على مدينة حلب، وكان 
ح�صن  ا�صتهدفت  التي  العمليات  تلك  مقدمتها  في 
ما  ب�صبب  اأوليا  هدفا  ذلك  وعد  المجاور،  االأث��ارب 
الم�صلمين،  بالفالحين  واأذى  اأ���ص��رار  من  يلحقه 
وبعد معركة �صارية قتل فيها اأعداٌد من ال�صليبيين 
وتخريبه  الح�صن  تحرير  وتم  اآخر)42(،  عدٌد  واأُ�صر 
في  ج��دي��دة  �صفحة  فتح  ق��د  االنت�صار  ه��ذا  وك��ان 
اأظهر  الأن��ه  وال�صليبيين،  الم�صلمين  بين  ال�صراع 
لتحرير  قدما  الم�صي  على  و�صجعهم  الزنكيين  قوة 
االأع���وام 525-528ه����� /  اأخ���رى، ف�صهدت  م��واق��ع 
عديدة،   مواقع  على  اأخرى  هجمات  1130-1133م 
 ،529 ال�صنوات  ف��ي  الزنكية  الهجمات  وتعاقبت 
531، 538 ه� /1134، 1135، 1143م  التي تكللت 
الباب  وفتحت  العديدة  الح�صون  وتحرير  بالن�صر 
ال�صليبية،  الرها  اإمارة  نحو  للتوجه  اأمامهم  وا�صعا 
في  �صوار  قادها  التي  الحربية  العمليات  وحققت 
اأ�صر   من  /1135-1144م   530-539ه���  ال�صنوات 
حوالي ت�صعة اآالف �صليبي موزعين، �صبعة اآالف في 
�صنة 530ه�/1135م  واألف في �صنة 533ه�/1138 م 
وت�صعمائة  في �صنة 536ه� / 1141م)43(. وا�صتطاع 
من  كبيرة  اأع��داد  اأ�صر  من  زنكي  الدين  نور  القائد 
غازي  الدين  �صيف  اأخيه  اإلى  واأر�صلهم  ال�صليبيين 

�صاحب المو�صل �صنة 543ه� / 1148م.)44(
وتوجت معركة حارم �صنة 559ه� / 1163-1164م 
تلك االنت�صارات عندما اأ�صر اأغلب الجي�س الفرن�صي 
ومنهم ثالثون من قادتهم واأ�صهرهم ريموند الثالث 
لولوبان  وق�صطنطين  كوزنتاري  الثالث  وجو�صلين 

ومعهم �صتة اآالف اأ�صير �صليبي )45(.
قتاله  في  االأيوبي  الدين  �صالح  القائد  وتمكن 
ببانيا�س �صنة 575ه� /1179م من اأ�صر اأعداد كبيرة 
من ال�صليبيين)46(، وتمكن من اأ�صر اأعداد اأخرى �صنة 
579ه� / 1183م)47(، واأ�صر في معركة حطين �صنة 
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583ه� /1187م �صتة ع�صر األفا من ال�صليبيين)48(. 
واأ�صر االأيوبيون خم�صمائة اأ�صير �صليبي �صنة 588ه� 
/1192م،)49(، كما اأ�صروا اأربعمائة وخم�صين اأ�صيرا 
دمياط  اأ�صرى  عدد  وبلغ  /1197م،)50(  594ه�  �صنة 
�صنة 647ه� /1249م، األف و�صتمائة اأ�صير موزعين 

على اأيام الحرب هناك)51(. 
من  االآالف  ع�صرات  وق��وع  اأن  ال��ق��ول،  ومجمل 
المدن  محا�صرة  بعمليات  ال�صليبيين  االأ���ص��رى 
والقالع والح�صون، قد هياأ المجال اأمام الم�صلمين 
طلب  على  ال�صليبيين  واإجبار  القوة  كفة  لترجيح 
طريق  عن  الطرفين  بين  االأ�صرى  وتبادل  ال�صلح 

االتفاقيات والمعاهدات وال�صلح والهدنة.
واالأيوبية  الزنكية  الحربية  العمليات  �صكلت  لقد 
ال�صليبيين  على  ال�صاغط  ال�����ص��وط  المتعاقبة، 
اإلى  وعودتهم  الم�صلمين  اأ�صرى  فك  في  لالإ�صراع 
فداء  م��ن  طائلة  اأم���واال  حققت  اأن��ه��ا  كما  اأهلهم، 
القادة ال�صليبيين الذين وقعوا باالأ�صر، وكانت تلك 
واالأيوبيين  للزنكيين  مهما  موردا  اأمنت  قد  االأموال 
وا�صتخدم جزء منها لفداء بقية االأ�صرى الم�صلمين 

من ال�صليبيين)52(.
كان تم�صك الم�صلمين من االأهالي في المناطق 
وعقيدتهم  بهويتهم  ال�صليبيين  لنفوذ  الخا�صعة 
االآخر  هو  �صورها  وبمختلف  والدينية  الح�صارية 
اأ�صهم في فكاك االأ�صرى الم�صلمين وتخلي�صهم  قد 
من االأ�صر، اإذ اأن �صكان المناطق الريفية المجاورة 
الم�صلمين  االأ�صرى  يخفون  كانوا  مثال،  عكا  لمدينة 
عن عيون ال�صليبيين وي�صاعدوهم من الو�صول اإلى 

ديارهم)53(.
رابعا: الهدايا

اإن هذه الطريقة في تخلي�س االأ�صرى الم�صلمين 
كانت محدودة في اأعدادهم، لكنها �صكلت ح�صورا، 
لتعبر عن محاولة اإبداء ح�صن النية والتمهيد لل�صلح 
ويلجاأ  الم�صلمين،  م��ن  ال�صليبيون  يطلبه  ال���ذي 

�صعف  بحالة  يمرون  عندما  ذل��ك  اإل��ى  ال�صليبيون 
ولك�صب الوقت فيرا�صلون ويقدمون الهدايا اإلى اأمراء 
الم�صلمين، ومن تلك الهدايا عددا من االأ�صرى، فعلى 
الرابع  بوهيمند  طرابل�س  اأمير  �صَير  المثال،  �صبيل 
1207م،   / 603ه���  �صنة  االأيوبي  العادل  الملك  اإل��ى 
الموافقة  اأ�صير م�صلم مقابل  ثمينة وثالثمائة  هدايا 
665ه�  �صنة  ال�صليبيون  واأر���ص��ل  ال�صلح)54(،  على 
االأ�صرى  وع��ددًا من  اإلى حاكم غزة هدايا  /1266م 
ال�صليبيين  »اأن  النويري)56(  وي�صير  الم�صلمين)55(، 

اأر�صلوا جماعة من االأ�صرى الم�صلمين هدايا«.
خام�سا: الفداء باالأموال

من  قرنين  طيلة  واأو�صعها  الطرائق  اأه��م  يعد 
توردها  االإح�صائيات ال  اأن  الرغم من  الزمان على 
تاأمين  وتم  ح�صورها،  اإلى  االإ�صارة  بقدر  الم�صادر 
الزنكية  ال��دول��ت��ي��ن  نفقات  م��ن  ال��الزم��ة  االأم����وال 
ال�صريعة( يطبقان  وهما  االأ�صرى،  لفكاك  واالأيوبية 
االإ�صالمية باجماع وجوب تخلي�س االأ�صرى الم�صلمين 
مر  الذي  كاال�صتنقاذ  والقتال  بالقوة  اأعدائهم  من 
ومتاحة،  منا�صبة  طريقة  باأية  اأو  بالمال  اأو  اآنفا، 
االأعداء  تحت  اأ�صراهم  الم�صلمون  يترك  اأال  والأجل 
م�صطهدين معذبين، فاإن على الم�صلمين في فيئهم 
من  واج��ب  م��ن  واأ�صبح  اأ���ص��راه��م)57(،  ي��ف��ادوا  اأن 
حكام  من  وم�صالحهم  الم�صلمين  م�صوؤولية  يتحمل 
و�صالطين، تخلي�س اأ�صراهم بالو�صائل الم�صتطاعة، 
اأجل  من  وا�صحا  االأ�صلوب  هذا  وعد  المال،  ومنها 
عدة  فهناك  للفداء،  المخ�ص�صة  االأم���وال  تاأمين 

منافذ وموارد لذلك وهي:
الالزمة  النفقات  بتخ�صي�س  الدولة  م�صوؤولية   .1

لتخلي�س االأ�صرى وفدائهم.
االأوقاف العامة والخا�صة.  .2

ال�صليبيين  والقادة  االأمراء  واأفدية  الغنائم  من   .3
االأ�صرى.
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م�صاركة االأمراء والفقهاء واالأثرياء والعامة من   .4
النا�س.

نجد  الدولة،  م�صوؤولية  عن  المثال،  �صبيل  وعلى 
خ�ص�س  قد  زنكي  محمود  الدين  نور  ال�صلطان  اأن 
اثني  من  اأكثر  مرة  ذات  اأنفق  واأنه  لذلك،  االأم��وال 
المغاربة)58(،  االأ���ص��رى  ل��ف��داء  دي��ن��ار  األ���ف  ع�صر 
االأ�صرى)59(،  لفكاك  الخا�صة  االأوق��اف  اأوق��ف  كما 
األف  مائتي  االأيوبي  الدين  �صالح  القائد  وخ�ص�س 
بلبي�س  مغل  واأوق��ف  القد�س)60(،  اأهل  لفكاك  دينار 

في م�صر لفكاك االأ�صرى الم�صلمين)61(. 
  وكانت الغنائم بحق ت�صكل موردا من اأو�صع موارد 
الدولة  الزنكية التي كانت دوما في حالة حرب على 
االأعداء، وكانت من نتائج الحرب المادية والمعنوية 
بن  �صبط  ويقول  االأح��ي��ان،  اأغلب  ل�صالحها  تاأتي 
الدين بعد فتح حارم �صنة 559ه�  الجوزي،عاد نور 
بالمال  فداهم  ثم  ب��االأُ���ص��ارى  حلب  اإل��ى  /1163م 
الدين  نور  وك��ان  دينار،  األ��ف  �صتمائة  منهم  فاأخذ 
يحلف باهلل اأن جميع ما بناه من المدار�س والربط 
ما  وجميع  المفاداة  هذه  من  وغيرها  والمار�صتان 
وقفه منها،)62( ولما وقع �صاحب طرابل�س ال�صليبي 
ثالثمائة  لقاء  اأطلقه  زنكي  الدين  نور  بيد  اأ�صيرًا 
األف دينار ومائة وخم�صين اأ�صيرا من الم�صلمين.)63(
اأبي من�صور  وكان جمال الدين، محمد بن علي بن 
االأ�صفهاني )ت559ه�( وزير �صاحب المو�صل قطب 
كل  االأ�صرى  من  يفتدي  زنكي  بن  م��ودود  بن  الدين 

�صنة بع�صرة اآالف دينار.)64(
اأما بخ�صو�س االأوقاف الخا�صة بفكاك االأ�صرى 
بذل  كثيرة،ويعد  فهي  ال�صليبيين  من  الم�صلمين 
ال��م��ال ال��م��وق��وف م��ن اأع��ظ��م ال��ق��رب��ات اإل���ى اهلل 
والقادة  ال�صالطين  اأوق��ف  فقد  وتعالى،  �صبحانه 
نور  ال�صلطان  ومنهم  االأ�صرى  لفداء  خا�صة  اأوقافًا 
�صالح  ال�صلطان  مثله  وفعل  زنكي،  محمود  الدين 
المعظم ال��م��ل��ك  ودف���ع  م���ر،  االأي��وب��ي،ك��م��ا   ال��دي��ن 

اأبو �صعيد كوكبري )549-630ه� / 1154-1233م( 
�صاحب اأربل من �صدقاته واأوقافه لتخلي�س االأ�صرى 
الم�صلمين من ال�صليبيين ودفع �صتون األف دينار)65( 
ومما يقوله ابن جبير كذلك)66( اأن هناك �صخ�صين 
بن  ن�صر  هما  الم�صلمين  ال�صام  ب��الد  تجار  م��ن 
الدار ياقوت مولى العطافي ن�صبها اهلل  قوام وابن 
لفكاك االأ�صرى الم�صلمين وبخا�صة من هم من اأهل 
ف�صال  الو�صايا  اأم��وال  عندهما  واأودع��ت  المغرب، 

عن اأموالهم لهذا الغر�س.)67(، 

لفكاك  اأوق���اف���ا  ال��ف��ا���ص��ل  ال��ق��ا���ص��ي  واأوق�����ف 
االأ�صرى)68(، ومنها تلك ال�صدقات الجارية الكثيرة 
بمبلغ  توؤجر  بم�صر  »دار«  رب��ع  ري��ع  اأ�صهرها  وم��ن 
اإنك  »اللهم  الحج  اإل��ى  توجهه  في  قاله  مما  كبير، 
تعلم اأن هذا الربع لي�س �صيء اأحب اإلي منه، اللهم 
اأ�صهد اأني اأوقفته على فكاك االأ�صرى«)69(. وكان تقي 
الدين اأبو بكر بن يو�صف الحكيم)657ه� / 1161م( 
قد اأو�صى بثلث ماله ي�صرف  على ال�صدقة وفكاك 
طيبر�س  الدين  ع��الء  لالأمير  وك��ان  االأ����ص���رى)70(، 
الوزيري �صهر ال�صلطان الملك المظفر )ت689ه� / 
1290م( اأوقافا لفكاك االأ�صرى، ومنها اأنه خ�ص�س 
الم�صلمين وفي  االأ�صرى  لفكاك  اأوقفه  خانًا بدم�صق 
ال�صنة يفتك اأ�صرى بالجملة)71(، وكان لنائب القاهرة 
اهلل  عبد  ب��ن  طرنطاي  �صعيد  اأب���و  ال��دي��ن  ح�صام 
خ�ص�صت  اأوقافا  /1290م(  )ت689ه���  المن�صور 
واأوقف  وفدائهم)72(،  الم�صلمين  االأ�صرى  لتخلي�س 
التمر  دار  البي�صاني  علي  بن  الرحيم  عبد  القا�صي 
المعروفة ب�صعتها وتعدد اأق�صامها ودورها وحوانيتها 
وفي  ال�صليبيين)73(.  من  الم�صلمين  اأ�صرى  لفكاك 
جلبان  بن  الدين  فخر  قدم  /1265م  664ه���  �صنة 
فكهم  قد  االأ�صرى  من  بعدة  ال�صليبيين  بالد  من 
الدين  جمال  االأمير  جهة  من  الم�صير  الوقف  بمال 
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النجيبي نائب دم�صق)74(، كما جهز فخر الدين بن 
جلبان ومعه القا�صي �صم�س الدين االإخنائي م�صوؤول 
لفكاك  م�صرية  دي��ن��ار  األ���ف  بثالثمائة  ال��خ��زان��ة 

االأ�صرى �صنة 669ه� /1270م)75(.
الي�صار  واأه��ل  الن�صاء  من  الخواتين  واأ�صهمت 
والثراء في تخ�صي�س اأموالهم في �صبيل فك االأ�صرى 
وفداهم، كما �صارك اأهل ال�صام من االأمراء والعامة 
في هذا العمل الذي يبغون ال�صدقة لوجه اهلل تعالى 

لتخلي�س اأ�صراهم.)76(.
�ساد�سا: �سراء االأ�سرى من التجار

التجار  من  الم�صلمين  االأ�صرى  �صراء  عملية  اإن 
ال�صواهد  من  الكثير  وهناك  معروفة،  واالأ���ص��واق 
جالل  الق�صاة  قا�صي  به  قام  ما  ومنها  التاريخية، 
الذي  1338م(   / 739ه����  )ت  ال��ق��زوي��ن��ي  ال��دي��ن 
خ�ص�س لكل من يح�صر اأ�صيرا م�صلما من ال�صليبيين 
مبلغا من المال وكتب بذلك مكتوبا، وعرفه التجار، 
وقام  التجار.)77(  �صلع  وجعلوه من جملة  فيه  ف�صعوا 
بع�س االأمراء الم�صلمين ومنهم من اآل منقذ ب�صراء 
االأ�صرى الم�صلمين وتخلي�صهم من ال�صليبيين، فعم 
اأ�صر م�صلمة  الع�صاكر- فك  اأبو  – عزالدين  اأ�صامة 
اأهلها،  اإل��ى  و�صلمها  دينار  بخم�صمائة  وا�صتراها 
فلك   ال�صليبيين  ملك  من  منقذ  بن  اأ�صامة  وافتدى 
اأن  اأ�صامة  وي��روي   ،)Folk of Anjou( اأنجو  اأف 
في  وليام، خرج  وا�صمه  ال�صليبيين  القرا�صنة  اأحد 
لحجاج  مركب  على  فا�صتولى  البحر،  في  مركب 
حاج،  اأربعمائة  قرابة  وعددهم  مغاربة  م�صلمين 
اأ�صامة  اأ�صواق القد�س، فا�صترى  فعر�صهم للبيع في 
بن منقذ عددا منهم من اأمواله، كما ا�صترى عددًا 

اآخر لالأمير معين الدين اأنر )78(.
الم�صلمين  بين  والهزيمة  الن�صر  تبادل  وك��ان 
وال�صليبيين، قد اأوقع اأعدادا كبيرة من االأ�صرى من 
االأ�صواق  اإلى  االأ�صرى  هوؤالء  من  وتحول  الطرفين، 

اأعمال  ف��ي  ا�صتخدم  م��ن  ومنهم  رقيقا،  ليباعوا 
ال�صخرة واالأعمال الحقيرة والبناء.

من  جماعة  نقل  في  ال�صليبيون  التجار  واأ�صهم 
العادلية  المدر�صة  واأن��زل��وه��م  الم�صلمين  اأ���ص��رى 
الكبيرة وتم فكاكهم من ديوان االأ�صرى بنحو �صتين 

األف دينار ب�صرائهم من هوؤالء التجار)79(.
الخاتمة

واالأيوبيين  الزنكيين  اأن  ت��ق��دم،  مما  ن�صتنتج 
االأ�صرى  بفكاك  م�صهودا  تاريخيا  دورا  اأدوا  ق��د 
عدة  بطرائق  ال�صليبيين  اأعدائهم  من  الم�صلمين 
وخل�صوا  ال�صليبيين،  وظ���روف  لظروفهم  وف��ق��ا 
ليعودوا  والعذاب  االأ�صر  �صنك  من  االآالف  ع�صرات 
بالجهاد مع  وي�صهموا  اأحرارا،  وبلدانهم  اأهلهم  اإلى 
الفكاك متداخلة  اإخوانهم االآخرين، وكانت طرائق 
في  م�صاحتها  طريقة  لكل  اأن  اإال  ال�����ص��يء،  بع�س 
تخلي�س االأعداد التي اأوردتها الم�صادر التاريخية، 
تحملوا  قد  واالأيوبيين  الزنكيين  اأن  االأمر  وحقيقة 
الم�صوؤولية التاريخية في رعاية م�صالح الم�صلمين، 

واأنجزوا واجبهم ب�صكل م�صرق.

الم�ســادر والمراجع
٭ من الموؤرخين والبلدانيين الذين اأطلقوا على ال�صليبيين 
اأو االأفرنجة هم: ابن القالن�صي، ابن  ت�صمية الفرنجة 
العماد  �صداد،  ابن  وا�صل،  ابن  العديم،  ابن  االأثير، 
االأ�صفهاني، المقريزي، القلق�صندي، ابن تغري بردي، 

ابن كثير، بدر الدين العيني وغيرهم.
٭٭ الباحث ركز على الدولتين الزنكية واالأيوبية،وهناك 
بحث  لها  يفرد  اأن  يمكن  المملوكي  الع�صر  في  تكملة 

خا�س.
خ�صر:  طه  عبيد،  للمزيد:  ينظر  م��الزك��رد،  معركة  عن   .1
الفكر،  دار  عمان،   ،1453-324 البيزنطية  الدولة  تاريخ 

.186-185 ،2010
2. Robert, Le ,Moin ‘’ History Iherosotimitana ,R.u.c. 

occt.117,727-730.pp.405; Munro, D.C., The 
Speech of Pop Urban II at Clermont ,American 
Historic Review, XI, 1906, pp.234-242.
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عبد 
الرحـمن 
الـجياللي
الـم�ؤرخ 
الرائد 

والعاّلمة 
د الـمجدِّ

الجزائري  العاّلمة  رحل  و�سنتين)1908-2010م(  قرن  من  اأكثر  امتدت  حافلة  م�سيرة  بعد 
الكبير عبد الرحمن الجياللي بالجزائر يوم: 12ت�سرين الثاني)نوفمبر(2010م.

لقد كان الراحل م�ؤ�س�سة قائمة في رجل ، قدم 
خدمات جليلة، واأعمااًل هامة، تعجز عن القيام بها 
ن�ساطاته  �سملت  كبيرة،  م�ؤ�س�سات  في  بحث  فرق 
والفنية،  والتاريخية،  االأدب��ي��ة،  الميادين  مختلف 
وبح�ثًا  كتبًا،  اأن��ت��ج  وق��د  واالإع��ام��ي��ة،  والدينية، 
ل�سم�ليتها،  نظرًا  اأج��ي��ااًل،  تفيد  و�ستظل  اأف���ادت، 

وعدم اقت�سارها على فترات، وع�س�ر محددة.
وقد ظل الفقيد -رغم تقدم �سنه -يتمتع بحي�ية 
كما  متميز...،  واجتماعي  عقلي  وح�س�ر  عجيبة، 
ب�س��سًا  والعمل،  الحركة  دائ��م  م�سيرته  ط���ال  ظل 
حمل  اإل��ي��ه..   يتحدث  اأو  يلقاه  م��ن  ك��ل  م��ع  خل�قًا 
وطنًا  وح�سه  ووجدانه،  وقلبه،  عقله،  في  الجزائر 
وتاريخًا وجغرافية، واأمة، وح�سارة، وقيمًا، كما تميز 
والمثابرة،  ال�سدر،  ورحابة  والب�ساطة،  بالت�ا�سع 
البحث  من  يمل  وال  يكل  ال  فه�  وال��داأب،  وال�سبر، 
ما   ، والعربي  الجزائري  �سعبه  ماآثر  في  والتنقيب 
اإن انتهى من بحث حتى �سرع في اآخر، مذلًا �ستى 

ال�سعاب التي واجهته، وما اأكثرها.

�سورة للعاّلمة ال�سيخ عبد الرحمن الجياللي

بدفاعه  ال��ج��ي��ال��ي  ال���رح���م���ن  ع��ب��د  وت��م��ي��ز 
الحنيف  االإ���س��ام��ي  وال��دي��ن  العربية،  اللغة  ع��ن 
والت�سامح،  الح�ار،  اإلى  داعيًا  المعتدل،  ال��سطي 
الم�سلحين  من  واح��د  وه�  والغل�،  التطرف  ونبذ 
المجددين ممن اأ�سهم�ا في اإثراء الحركة العلمية، 
والفكرية ببادهم، وا�ستنه�س�ا الهمم اإلى النه�سة 
�سادقة  �س�رة  تقديم  على  وحر�س�ا  والتحديث، 

عبد الرحـمن الـجياللي
د الـم�ؤرخ الرائد والعاّلمة الـمجدِّ

الأ�ستاذ/ محمد �سيف الإ�سالم بـوفـالقـة
عنابة – الجزائر
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م��س�عيته،  بف�سل  بادهم  تاريخ  عن  وم��س�عية 
اأحد  اأ�سحى   الدين  في  تفقهه  وبف�سل  و�سم�ليته، 

اأهم المراجع الدينية في الجزائر.
وال�سرعية،  الدينية،  العل�م  بين  ال�سيخ  جمع 
بالتاريخ،  ُملمًا  فقيهًا  عرفناه  واالأدب،  والتاريخ، 
ر�سينة،  درا�سات  قدم  االإ�سامي،  والفكر  واالأدب، 
والعربي  الجزائري،  المجتمع  حركة  عن  ومعمقة 
ال�سيخ  �سديقه  يق�ل  وعنه  وال�سيا�سية.  االجتماعية 
عبد الرحمن �سيبان؛ رئي�س جمعية العلماء الم�سلمين 
في  الف�سائل  متعددة  اإنه»�سخ�سية  الجزائريين 
اأديب،  الثقافية:  الناحية  من  فه�  المجاالت،  �ستى 
معلم،  االجتماعية:  الناحية  وه� من  وفقيه،  م�ؤرخ، 
هلل  متق  الدينية:  الناحية  من  وه�  مر�سد،  وواعظ 
ن�س�ح   ،� ر�س�له،  و�سنة  بكتابه  عامل  تعالى، 
الناحية  الحق...، ومن  ي�ؤيد  لاأمة، �سالح م�سلح، 
يقدر  وي�ؤلف،  ياألف  المع�سر،  لطيف  فه�  ال�سل�كية، 

اأهل العلم والف�سل«)1(.
وكما ي�سفه الدكت�ر عّمار طالبي؛ رئي�س المجل�س 
جيًا  فه�»يمثل  بالجزائر  الدينية  لل�س�ؤون  العلمي 
كامًا، و�ساهدًا على ع�سر تاريخ الجزائر الحديث، 
وه�  ومعارفه،  علمه  من  برمتها  الجزائر  انتفعت 
مجاراتهم  ي�سعب  الذين  والفقهاء  المحدثين  اأحد 
بعد  الجزائري  التاريخ  في  األ��ف  من  واأول  علميًا، 
وُيعتبر ممن  الميلي،  المدني، ومبارك  ت�فيق  اأحمد 

عا�سروا �سا�سل من االأحداث التاريخية«)2(.
اإن عبد الرحمن الجيالي واحد»من اأولئك الذين 
واالإ�سام،  العروبة  عاطفة  بعامل  قل�بهم  خفقت 
الدين  باأخاق  تحل�ا  الذين  االأ�سراف  اأولئك  ومن 
تعاليمه  ن�سر  في  واجتهدوا  الحنيف،  االإ�سامي 
بمختلف ال��سائل«. فه�» قطب من االأقطاب، وعلم 
التاريخ  في  العلم  ركائز  من  وركيزة  االأع��ام،  من 
اأخاقه،  في  ملتزم  واالن�سباط،  والجهاد  والثقافة 
وعلمه، ووطنيته وق�سايا اأمته، كذلك في م�اعيده، 

بحيث يمكن الأي اإن�سان �سبط �ساعته على م�اعيده، 
الجزائر  اأعام  يد  على  در�س  العطاء  من  قرن  ه� 
التعليم،  في  اأ�ساتذته  درب  على  ووا�سل  العا�سمة، 
الذين  من  واحد  وه�  والتاأليف،  والكتابة  والتربية، 
ك�ن�ا جيًا من العلماء والمجاهدين«)3( وظل معطاء 
ل�طنه الجزائر، واأمته العربية، واالإ�سامية اإلى اآخر 

اأيام حياته.
التاريخي  التفكير  حركة  في  اأهميته  وتتجلى 
بالجزائر، من حيث اإنه اأحدث جملة من التح�الت 
اإنتاجه نقلة لها وزنها، فبعد  باإ�سهاماته، وقد �سكل 
الفرن�سي  الم�ستعمر  بيد  الجزائري  التاريخ  كان  اأن 
الذي عمل على تزويره ، وتحريفه ، وطم�سه، وت�س�يهه 
نه�س عبد الرحمن الجيالي بمهمة جليلة لملم من 
خالها تراث باده من خال كتابه ال�سهير: »تاريخ 
الجزائر العام«، ومن يطلع على هذا الكتاب ُياحظ 
وت�سدى  م��س�عية،  علمية  بروؤية  ات�سم  قد  باأنه 
ه�  الرئي�س  هدفه  وكان  اال�ستعمارية،  للطروحات 
مت�سديًا  واالإ�سامي،  العربي  بعالمه  وطنه  رب��ط 
لاأهداف اال�ستعمارية التي ت�سعى اإلى تفتيت الباد 
العربي  الح�ساري  بعدها  عن  وف�سلها  الجزائرية، 
ولغة  وا�سح،  علمي  باأ�سل�ب  كتبه  وقد  واالإ�سامي. 
ف�سيحة بينة، فكان نم�ذجًا للم�ؤرخ ال�في المثابر، 
درا�سة  وق��دم  والمثبطات،  ال�سعاب  اأمامه  هانت 
في  وباحث  مهتم،  الأي  يمكن  ال  وم��س�عة  هامة، 
النقاب  فك�سف  يتجاوزها،  اأن  الجزائري  التاريخ 
عن الكثير من الخبايا، وا�ستطاع ت�س�يب جملة من 
التاريخ  ذاك��رة  رف��دت  فريدة  درة  فهي  المفاهيم، 

الجزائري على مر الع�س�ر واالأزمنة الغابرة. 

حياته )م�جز ترجمته(: 
ب�ل�غين  بحي  الجيالي  ال��رح��م��ن  عبد  ول��د 
اإلى  ن�سبه  ويع�د  �سنة: 1908م،  العا�سمة  بالجزائر 
الدكت�ر  ويذكر  القادرية،  الم��س�ية  ال�سجرة  اآل 
»زّوارة«  قبيلة  اإلى  يع�د  ن�سبه  اأن  العربي  الها�سمي 
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قرية  م��ن  واأ���س��ل��ه  ال��ك��ب��رى،  القبائل  منطقة  م��ن 
»�سيدي علي م��سى« التي تن�سب اإلى ولي �سالح من 

مدينة»معاتقة«.
حفظ القراآن الكريم في �سن مبكرة، ودر�س على 
عدة �سي�خ في الم�ساجد والزوايا، وتلقى بالجزائر 
الفقه، وعل�م  العربية، وعلم  اللغة  العا�سمة مبادئ 
من  ع��دد  على  وتتلمذ  ال��ك��ام،  وع��ل��م  ال�سريعة، 
وج�ه  من  يعدون  الذين  الجزائريين  العلماء  كبار 
كانت  فقد  ال��زم��ن،  ذل��ك  في  الجزائرية  النه�سة 
مدينة الجزائر العريقة»في بدايات القرن الما�سي 
ف�ساًء خ�سبًا لن�ساط ثقافي وديني غني قاده اأعام 
ال�سيخ  اأمثال:  من  والكتاب،  واالأدب��اء  الفقهاء  من 
�سنة:  المت�فى  ال��زواوي  زك��ري  بن  ال�سعيد  محمد 
1914م، الذي كان مدر�سًا بالجامع االأعظم، واإمامًا 
�سهيرًا  ومفتيًا  بالق�سبة  رم�سان  �سيدي  بجامع 
الب�سير  ال�سيخ  وك��ذل��ك  المالكي،  المذهب  على 
الحركة  ت�سيير  على  ي�سرف  كان  الذي  االإبراهيمي 
العلماء  لجمعية  التابعة  الحرة  بالمدار�س  التعليمية 
بنادي  مقرها  كان  والتي  الجزائريين،  الم�سلمين 
كان  وال��ذي  بالعا�سمة،  ال�سهداء  ب�ساحة  الترقي 
اأم�سيات  يحت�سن  كان  حيث  المثقفة  للنخبة  ملتقى 
ثقافية كان ين�سطها مجم�عة من االأعام من اأمثال: 
وغيرهما  التب�سي،  العربي  وال�سيخ  العقبي،  الطيب 
اأبرز االأ�ساتذة الذين دّر�س�ه  من الم�سايخ«)4(. ومن 
العّامة ال�سيخ عبد الحليم بن �سماية؛الذي كان اأحد 
كبار العلماء في ذلك الزمن، وترك عددًا من االآثار 
االإ�سام«وكتاب:  »فل�سفة  كتاب:  بينها  من  الهامة 
وال�سر  المدف�ن  »الكنز  وكتاب:  االأط���ار«،  »اهتزاز 
الحفناوي؛  القا�سم  اأب�  العّامة  وال�سيخ  المكن�ن«، 
�ساحب الكتاب ال�سهير الم��س�م ب: »تعريف الخلف 
برجال ال�سلف«، وال�سيخ الم�ل�د الزريبي؛الم�سلح، 
محمد  الدكت�ر  الفذ  والعّامة  الثائر،  والمنا�سل 
في  الجزائريين  المحققين  �سنب؛�سيخ  اأب��ي  ب��ن 
ذلك الزمن، والمترجم البارز، وع�س� مجمع اللغة 

العربية بدم�سق، والذي يعتبره الكثير من الدار�سين 
باأنه اأول من ح�سل على �سهادة الدكت�راه في ال�طن 
العربي، وال�سيخ محمد ال�سعيد بن زكري الزواوي، 
بحي  رم�سان  �سيدي  بجامع  اإمامًا  يعمل  كان  الذي 

الق�سبة. 
وال ريب في اأن تتلمذه على عدد من اأمثال ه�ؤالء 
�سخ�سيته  في  تاأثير  اأيما  اأث��ر  قد  االأف��ذاذ  العلماء 
على  واعتماده  ع�ساميته،  اإل��ى  اإ�سافة  وتك�ينه، 
تعليمه  انتهاء  وبعد  ال�سخ�سي،  واجتهاده  ذات��ه، 
دّر�س ال�سيخ الجيالي في عدة  مدار�س من بينها: 
يديرها  ك��ان  االإ�سامية«التي  ال�سبيبة  »مدر�سة 
اآل خليفة،  العيد  الجزائريين؛محمد  ال�سعراء  اأمير 
مثل:  م�ساجد،  بعدة  واالإم��ام��ة  الخطابة،  ومار�س 
و»جامع  ال��ج��دي��د«،  و»ال��ج��ام��ع  الكبير«،  »ال��ج��ام��ع 

�سيدي رم�سان«.
بالمتحف  باحثًا  اأ�ستاذًا  عين  اال�ستقال  وبعد 
1970م  �سنة:  وعين  بالجزائر،  ل��اآث��ار  ال�طني 
ب�الية  االأئمة  تخريج  بمعهد  المالكي  للفقه  اأ�ستاذًا 
البليدة، كما ت�لى تدري�س مادة: »م�سطلح الحديث« 
ونظرًا  1983م،  �سنة:  المركزية  الجزائر  بجامعة 
وفكره  الم��س�عية،  وثقافته  اهتماماته،  لتعدد 
العلمية  اللجان  من  الكثير  في  عين  فقد  العميق، 
بالمجل�س  ع�س�ًا  ك��ان  كما  والدينية،  التاريخية 
في  الم�ساهمين  اأبرز  من  وكان  االأعلى،  االإ�سامي 
لجنة الفت�ى التي كان ي�سرف عليها العّامة اأحمد 
ال�طني  الدي�ان  في  ع�س�يته  اإلى  اإ�سافة  حماني، 

لحق�ق التاأليف، والعديد من اللجان االأخرى.
عبر  الجيالي  ال��رح��م��ن  عبد  ال�سيخ  ح�سل 
والتكريمات،  الج�ائز  م��ن  العديد  على  م�سيرته 
�سنة:  الكبرى  االأدبية  الجزائر  جائزة  بينها:  من 
الجزائرية  الجمه�رية  رئي�س  كرمه  كما  1960م، 
ومنحه  1987م،  �سنة:  جديد  بن  ال�ساذلي  االأ�سبق 
الكبيرة،  العلمية  لجه�ده  وتقدير  اعتراف  �سهادة 
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العربية  للثقافة  قدمها  ال��ت��ي  الجليلة  وخ��دم��ات��ه 
واالإ�سامية.وفي �سنة: 2003م، وبت��سية من رئي�س 
كّرمته  ب�تفليقة،  العزيز  عبد  ال�سيد  الجمه�رية 
فخرية،  دكت�راه  �سهادة  ومنحته  الجزائر،  جامعة 
الرئي�س  له  �سلمها  وقد  الكبيرة،  الإ�سهاماته  تقديرًا 
من  ق��رن  بل�غه  وبمنا�سبة  ب�تفليقة،  العزيز  عبد 
في  ال�سروق  م�ؤ�س�سة  كرمته  2008م،  �سنة:  العمر 
كبار  م��ن  كبير  ع��دد  ح�سرها  �سخمة  احتفالية 

العلماء الجزائريين.

جه�ده العلمية، واإ�سهاماته االإعالمية: 
عبد  ال�سيخ  واأعمال  ن�ساطات  وتعددت  تن�عت، 
المعرفة،  مجاالت  �ستى  في  الجيالي،  الرحمن 
الميادين  �ستى  في  زاخ��رًا  علميًا  اإنتاجًا  ترك  فقد 

التاريخية، واالأدبية، والدينية، واالإعامية. 
التاريخية ال�طنية،  لقد كان �سغ�فًا بالدرا�سات 
و�ساحب وعي كبير بر�سالة الم�ؤرخ في نف�س الغبار 
من  كبيرًا،  نجاحًا  ذلك  في  فنجح  بلده،  تاريخ  عن 
التي علقت به،  ال�س�ائب  خال �سعيه لت�سفيته من 
وال�سع�ب  االأمم  وتعريف  وبط�الته،  رم�زه،  اإبراز  و 
الح�ساري،  البناء  في  الُقدامى  بذله  الذي  بالجهد 

والثقافي، والعلمي.
الكثير  خال  من  و�سغفه  اهتمامه  تج�سد  وقد 
»تاريخ  كتابه:  طليعتها  في  األفها،  التي  الكتب  من 
الجزائر العام«، و ه� الكتاب الذي ا�ستهر به، حتى 
عن  المرء  يتحدث  فعندما  با�سمه،  ل�سيقًا  اأ�سحى 
ذهنه  اإل��ى  يتبادر  الم�ؤرخ  الجيالي  الرحمن  عبد 
ه�  ال��ع��ام«ال��ذي  الجزائر  »ت��اري��خ  كتاب:  مبا�سرة 
عبارة عن م��س�عة �سخمة، يعتبر من اأهم ما ُكتب 
و�س�اًل  الغابرة،  الع�س�ر  منذ  الجزائر  تاريخ  عن 
اإلى ما بعد العهد العثماني، وه�»ي�ستمل على اإيجاز 
جميع  في  الجزائري  القطر  لتاريخ  مف�سل  واف 
والعلمية  واالجتماعية  ال�سيا�سية،  وحركاته  اأط�اره 
والعمرانية  واالقت�سادية  والفنية  واالأدبية  والدينية 

القرائح  واأرب��اب  العباقرة  تراجم  مع  وال�سناعية 
اإلى  الع�س�ر  اأق��دم  منذ  الجزائريين  م�ساهير  من 
من  جملة  على  الكتاب  ويحت�ي  تاأليفه،  تاريخ  غاية 
م�س�رة«)5(.  ول�حات  الهامة،  التاريخية  الخرائط 
اإلى  طبعة  من  وتنقيحه  ت��سعته،  ال�سيخ  ت�لى  وقد 
كانت  م��رات،  ع�سر  من  اأكثر  طبعه  واأعيد  اأخ��رى، 
ثم  واح��د،  ج��زء  في  1953م،  �سنة:  االأول��ى  طبعته 
مجلدات  اأرب��ع��ة  في  ثم  ج��زاأي��ن،  في  بعدها  �سدر 

�سخمة، و�سدر م�ؤخرًا في خم�سة اأجزاء.
هذا  الجيالي  الرحمن  عبد  العّامة  األف  وقد 
الكتاب بعد اإلحاح العديد من الكّتاب واالأدباء عليه 
الجزائر،  تاريخ  عن  �سامل  كتاب  بتاأليف  للنه��س 
ال�افي  اإلمامه  واأدرك���ا  م��س�عيته،  عرف�ا  اأن  بعد 
دوافع  وع��ن  التليد،  والعربي  الجزائري  بالتاريخ 
الرحمن  عبد  يق�ل  ال�سخم  ال�سفر  لهذا  تاأليفه 
الحرية  »ب��ا���س��م  للكتاب:  تقديمه  ف��ي  الجيالي 
تعالى  اهلل  حفظهم  اإخ�اني  ُملبيًا  اأتقدم  المقد�س 
الم�ؤكد في  اإلحاحهم  اأ�سمع�ني  الذين هم كثيرًا ما 
و�سع كتاب م��سح لتاريخ ال�طن الجزائري الكريم 
جامع للحقائق التاريخية مجردة اآٍت بذكر تفا�سيل 
ال�قائع معللة باأ�سبابها ونتائجها منذ اأقدم الع�س�ر 
يك�ن ذلك في  باأن  ا�ستراطهم علّي  االآن... مع  اإلى 
اأ�سل�ب �سهل، وتعبير حر، ونظام ع�سري، وطريقة 
وا�سحة...! ولعمري اإن البع�س من هذا في م��س�ع 
بهذا  فكيف  الق�ة  اأولي  بالع�سبة  لين�ء  كهذا  وا�سع 
العاجز ال�سعيف!... فاعتذرت للرفقة الكرام ب�ستى 
المعاذير فلم يقبل�ا، و�سرحت لهم �سعفي وق�س�ري 
اأمام كل هذه القي�د والظروف ال�سيقة فلم ين�سف�ا، 
فيه  را�سخين  راأيهم  على  م�سممين  ثبت�ا  اإنهم  بل 
ر�س�خًا ال يغيره تنقل الزمان وتل�نه، وال علل الدهر 
وح�ادثه... بل ما زادهم ذلك اإال �سابة في التم�سك 
الناطق يق�ل: ال ملجاأ  براأيهم وحدة فيه، ول�سانهم 
وال منجى لك منه وال �سبيل اإال اإليه. فلله االأمر من 
قبل ومن بعد!...واأخيرًا ر�سخت لطلبهم واأ�سعفتهم 
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هذا  ب��سع  بطل(  ال  اأخ��اك  )مكره  اقتراحهم  في 
االأهم  ذكر  على  فيه  مقت�سرًا  المت�ا�سع،  ال�سفر 
الماجد،  الجزائري  التاريخ  ح���ادث  من  ف��االأه��م 
التاريخية  واالأم��ان��ة  العلمية  ال���روح  فيه  ُمحكمًا 
اأو  تحم�س  كل  من  ا�ستطعت  ما  ُمتجردًا  المح�سة، 
فيه  مثاره.جامعًا  تعدد  اأو  ن�عه  كان  كيفما  انفعال 
يح�سن-بالجزائري  وال  جهله.  االإن�سان  ي�سع  ال  ما 
الم�ا�سع  بع�س  في  مكتفيًا  االأخ�س-اإغفاله،  على 
باالإ�سارة الخاطفة اإلى اأبرز ال�قائع واأهمها، وذلك 
فائدته؛مع  لقلة  اأو  التف�سيل،  عن  المجال  ل�سيق 
الجزائرية  والح�سارة  العمران  �سير  اإل��ى  االلماع 
و�سيرة م�ساهير ال�طنيين من عباقرة الجزائر في 

مختلف الع�س�ر واالأحقاب«)6(.
على  ال�سفر  لهذا  تاأليفه  في  ال�سيخ  حر�س  وقد 
تقديمه باأ�سل�ب �سهل، ومب�سط، ومفيد، حتى ي�ستفيد 
الباحث�ن المتخ�س�س�ن، وعامة القراء، وعند  منه 
حديثه عن منهجه في الكتاب تظهر لنا اأخاق ال�سيخ 
الفا�سلة، وت�ا�سعه الجم، حيث يق�ل: »نزهته جهد 
واإبهام، �سالكًا فيه م�سلكًا  الم�ستطاع عن كل تعقيد 
ال  و  النا�سئ،  المتعلم  فيه  يحتاج  ال  ب�سيطًا  �سهًا 
وال  فكر،  جهد  وال  ذهن،  كدح  اإلى  العادي  القارئ 
اإعنات روية. وال اأدعي الف�سل في ذلك، حيث اإنني 
واإنما  مبتكر حديث،  اأو  ب�سيء جديد  فيه  اأجيء  لم 
وجمعته  لنف�سي  �سطرته  كنت  لما  وتدوين  جمع  ه� 
وهناك!...  هنا  الم�ستت  العزيز  وطني  تاريخ  من 
مع تن�سيق ن�س��سه ال�ثيقة وو�سعها ح�سب نظامها 
الطبيعي من فجر التاريخ اإلى االآن. وتعمدت االإيجاز 
في الق�سم االأول الخا�س بما قبل االإ�سام لعدم تعلق 
البحث  م�سبعًا  واأ�سهبت  الي�م،  به  ال�سديد  الغر�س 
في الع�س�ر االإ�سامية اإ�سهابًا يحمل ال�ساب الم�سلم 
تاريخه  وتمجيد  ب���اده،  اح��ت��رام  على  ال��ج��زائ��ري 
النير،  الزاهر  بم�ستقبله  والثقة  العظيم،  الامع 
حا�سره  ل��سل  واإع��داده  فيه،  الق�مية  روح  نفخ  مع 
االأربعة:  الحياة  اأرك��ان  فيه  تتكامل  حتى  بما�سيه، 

المحافظة على �سخ�سيته وميزته، وتقدي�س اأ�سافه 
االإ�سادة  على  والعمل  بدينه،  والتم�سك  االأم��ج��اد، 
تاريخنا  خل�ست  بذلك  اأنني  واأعتقد  ب���ط��ن��ه...، 
تاريخ  �سمن  عر�سًا  مكت�بًا  يبقى  اأن  من  الماجد 
يك�ن  اأن  اأو  الم�ستعمرة،  واالأقطار  وال�سع�ب،  االأمم 
اأرج�  العر�س،  م�س�ه  مبعثر  بكتاب  ملحق  كف�سل 

ذلك اإن �ساء اهلل«)7(.
وبعد �سدور الجزء االأول من الكتاب عن المطبعة 
العربية �سنة: 1953م ، حينما كانت الجزائر تحت 
االحتال الفرن�سي»�سارعت جريدة المنار اإلى بيت 
ال�سيخ الجيالي، وحاورته في م�سم�ن هذا الكتاب، 
لهذه  ق��ال  الطبع،  قيد  م��ازال  وه���  تاأليفه  ودواف���ع 
التاريخ  هذا  كتابة  من  االأ�سا�س  دافعه  اأن  الجريدة 
لم  االآن  لحد  واأن��ه  وت�ستته.  وت�سعبه  غم��سه،  ه� 
هذه  من  اأطهره  اأن  ف��اأردت  وا�سحة  درا�سة  يدر�س 
و�سيردد  يجهل�نه،  النا�س  جعلت  التي  كلها  العي�ب 
هذا الكام في عام: 1990م عندما �سرح لجريدة 
ال�سام قائًا: الأنني راأيت الجزائر مه�س�مة التاريخ 
كتبت تاريخ الجزائر. واأ�ساف ال�سيخ عبد الرحمن 
يق�سد  كان  اأنه  ال�سابقين  الح�ارين  في  الجيالي 
لدى  الق�مي  ال�عي  بث  الكتاب  ذل��ك  تاأليف  من 
الجزائريين، عند قراءتهم لهذا التراث الذي ي�ؤكد 
لهم اأنهم ينتم�ن الأمة تملك تاريخًا ماجدًا ت�ستطيع 

اأن تفتخر به.
وكانت طريقة ال�سيخ الجيالي في كتابة التاريخ 
تعتمد على �سرد االأحداث ح�سب ت�سل�سلها التاريخي، 
وو�سع  الع�سر،  ذلك  في  الجزائر  م�ساهير  وذك��ر 

جدول تاريخي يلخ�س ما ورد في الكتاب«)8(.
كما ذكر في اإحدى المرات باأنه قد �سرع في تاأليف 
حينما  �سبابه،  منذ  العام«  الجزائر  »تاريخ  كتاب: 
اإنه  حيث  االإ�سامية،  ال�سبيبة  بمدر�سة  ُيدر�س  كان 
كان ُيلفي �سع�بة كبيرة في تدري�س تاريخ الجزائر، 
اآنذاك ه� كتاب العّامة  والكتاب الم�ؤلف والمت�فر 
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الت�ن�سي عثمان الكعاك الم��س�م ب: »م�جز التاريخ 
االحتال  اإلى  الحجري  الع�سر  من  للجزائر  العام 
الفرن�سي«، ومنذ ذلك الحين عزم على تاأليف كتاب: 
بالمخط�طات  ُم�ستعينًا  ال��ع��ام«،  الجزائر  »تاريخ 
اإلى  التي كانت عنده، وفي بع�س الم�ساجد، اإ�سافة 
وقد  لطلبته،  الدرو�س  فيها  يح�سر  التي  كراري�سه 
لذلك  تاأليفه  في  نجاح  اأيما  الجيالي  ال�سيخ  نجح 
قد  الرجل  ب��اأن  ي��درك  يتاأمله  فمن  الهام   الكتاب 
واالأوراق،  الكتب  بين  حياته  وق�سى  النا�س،  اعتزل 
باحثًا وُمنقبًا، وبف�سل هذا ال�سفر النفي�س، كما راأى 
الدكت�ر اأب� عمران ال�سيخ؛رئي�س المجل�س االإ�سامي 
الرحمن  عبد  العّامة  اأنقذنا  بالجزائر،  االأع��ل��ى 
الجيالي من ال�سم�م التي بثها بع�س الم�ست�سرقين 
الجامعات،  غ��زت  التي  كتاباتهم  في  المجحفين 

والمعاهد، والمكتبات الجزائرية والعربية.
وقد راأى العّامة الجزائري الدكت�ر عبد الملك 
المعا�سر  العربي  االأدب  »نه�سة  كتابه:  مرتا�س في 
ال�سيخ عبد  كتاب  اأن  الجزائر: 1925-1954م«  في 
اأ�سهمت  التي  الكتب  اأه��م  اأح��د  الجيالي  الرحمن 
في بروز النه�سة التاريخية في الجزائر، حيث يق�ل 
اأمام  فتجدك  الجيالي،  تاريخ  »تقراأ  الكتاب:  عن 
م�ؤرخ غني، يريد اأن ُيطلعك على كل �سيء، ويريد اأن 
يجعلك تلم بما األم، وتفيد من كل ما قراأ، اأو در�س 
لاأمة  فالتاريخ  تاريخية،  وغير  تاريخية،  كتب  من 
بهذا،  يقنع  لم  الجيالي  ولكن  وحدها،  الجزائرية 
عام،  ب�جه  العربية  االأم��ة  عن  لك  يتحدث  فم�سى 

واأنها اأعقل االأمم واأرقاها تفكيرًا...
النه�سة  في  �ساأن  اأي  �ساأن  ذو  التاريخ  هذا  اإن 
الجيالي  اأنفق  المعا�سرة.فقد  الجزائرية  الثقافية 
هذا  تاأليف  ف��ي  الجهد،  م��ن  وع��ان��ى  ال���ق��ت،  م��ن 
ومعارفه  الخ�سبة،  م��ادت��ه  ب��ه  ت�سهد  م��ا  الكتاب، 
اأن  يريد  الأحد  كتاب هام ال غنى عنه  ال�ا�سعة.فه� 
يلم بتاريخ الجزائر خال اأط�ار التاريخ المتباعدة 
الجيالي قد  اأن  التي عالجها، ونح�سب مخل�سين، 

في  المعا�سرة  الثقافية  لنه�ستنا  الكتاب  بهذا  اأدى 
الجزائر �سنيعًا عظيمًا«)9(.

درا�سة  مرتا�س  الملك  عبد  الدكت�ر  قدم  كما 
اإلى خم�سة  وق�سم محا�سنه  الكتاب،  وافية عن هذا 
محا�سن رئي�سة، حيث يق�ل عنه: »واأول ما تبدى لنا 
اأنه يعد م��س�عة �سخمة  من محا�سن هذا الكتاب، 
القارئ  يفيد  ب��اأن  خليق  فه�  التاريخية،  للمعارف 
مف�سل  عر�س  عن  عبارة  ك��ان  اإذ  عميقة،  اإف���ادة 
�سلة  لها  كان  التي  الهامة  االأح��داث  ل�سائر  ط�يل 
الع�س�ر  منذ  بالجزائر  مبا�سرة،  غير  اأو  مبا�سرة 
فه�  االأت��راك.  اأيام  اإلى  القدم  في  الممعنة  البعيدة 
تاريخ غزيرة مادته، غنية معارفه، ووا�سعة م�سالكه.
لتاريخ  �ساملة  باإلمامة  منه  يخرج  ال  يقروؤه  فالذي 
ما  بكل  ملمًا  منه  يخرج  ولكنه  فح�سب،  الجزائر 
يت�سل بذلك من قريب اأو بعيد، فقد ي�ستطيع القارئ 
وب�سيء  االإ�سام،  تاريخ  من  �سالح  بطرف  يلم  اأن 
اأر�س الجزائر  اأح�ال الدول التي اعت�رت  كثير من 
هام  وبمقدار  المتباعدة،  التاريخية  الع�س�ر  خال 
يت�سل بالدول التي كانت تجاور الجزائر، اأو تت�سل 
وت�ن�س،  المغرب  ك��دول  اآخ��ر  على  اأو  نح�  على  بها 

وم�سر.
جداول  يثبت  اأن  يفته  لم  الجيالي  اإن  ثانيًا: 
التي  الهامة  التاريخية  ال��ح���ادث  تقيد  تاريخية 
وقعت على عهد الدولة التي ي�ؤرخ لها في كل ف�سل 
بالح�ادث  يعن  ول��م  الرئي�سية،  كتابه  ف�س�ل  من 
عمد  واإنما  فح�سب،  ال��ج��داول  ه��ذه  في  التاريخية 
االأخرى  بالدول  تت�سل  تاريخية  فهار�س  اإثبات  اإلى 

كالدولة العبا�سية مثًا...
اأن  اإال  اأملك  فا  هذا،  كل  فائدة  عن  وت�سائلني 
اأ�سارع اإلى الق�ل، باأن فائدة هذا عظيمة جدًا، الأن 
التاريخية  الكتاب  ثمرة  يجني  اأن  ي�ستطيع  القارئ 

من اأقرب طريق، واأي�سر �سبيل...
وثالث المحا�سن في كتاب الجيالي ما خ�س�سه 
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عبد 
الرحـمن 
الـجياللي
الـم�ؤرخ 
الرائد 

والعاّلمة 
د الـمجدِّ

من ف�س�ل لدرا�سة الن�احي الثقافية، والح�سارية، 
لها.فه�  اأرخ  التي  الزمنية  الفترة  والمذهبية خال 
يخل�س  البحتة،  التاريخية  الم�سائل  يعالج  اأن  بعد 
اإلى االأنحاء الفكرية والمذهبية فيتناولها في اإيجاز، 
ذلك  اأجل  من  الكتاب  هذا  مفيد.فكان  نافع  ولكنه 
م�سدرًا هامًا من م�سادر المعرفة لي�س في مجالي 
والفكر  الثقافة  في  ولكن  فقط،  والح�سارة  التاريخ 
اأي�سًا. وهذه ح�سنة م�سرفة من ح�سنات  ب�جه عام 

الكتاب...
ورابع محا�سن هذا الكتاب خل�ه من االنفعاالت 
ب�سفة  يتحلى  اأن  له  ينبغي  الم�ؤرخ  الأن  العاطفية، 
التاريخية،  ال�قائع  معالجة  في  وال��ت��روي  ال��ه��دوء 

وتحليلها تحليًا م��س�عيًا هادئًا رزينًا... 
بالن�س��س  ا�ست�سهاده  الكتاب  وخام�س محا�سن 
الكثيرة الط�يلة المختلفة التي ت�ؤيد مذهبه، اأو تدعم 
حجته في تقرير راأي، اأو اإ�سدار حكم، ولم تك هذه 
على  ع�ل  الم�ؤرخ  اإن  بل  كلها،  تاريخية  الن�س��س 
الن�س��س  على  ع�ل  وقد  كثيرًا.  االأدبية  الن�س��س 
في  ناجحة  طريقة  وه��ذه  خا�س.  ب�جه  ال�سعرية 
له  ينبغي  البارع  الم�ؤرخ  الأن  التاريخ،  وقائع  تعجيل 
في  االأدبية  بالن�س��س  اال�ستعانة  عن  يحجم  ال  اأن 

تف�سير حادثة، اأو للتدليل على اأمر ذي بال«)10(.
عبد  األفها  التي  الهامة  التاريخية  الكتب  ومن 
الرحمن الجيالي كتاب: »ذكرى الدكت�ر محمد بن 
اأبي �سنب«، وه� كتاب هام األفه عن اأ�ستاذه العّامة 
1929م،  �سنة:  ت�في  ال��ذي  �سنب  اأب��ي  بن  الكبير 
الكبيرة  وخدماته  العلمية،  لجه�ده  فيه  وعر�س 
هذا  لقي  وقد  والتاأليف  التراث،  تحقيق  ميدان  في 
به  ورحبت  وا�سعًا،  وقب�اًل  طيبة،  اأ���س��داء  الكتاب 
مجلة »ال�سهاب« الجزائرية اأيما ترحيب، كما دعت 
في حديثها عنه كل جزائري يجري في عروقه دم 
ال�سهامة والغيرة االإ�سامية اإلى اقتناء هذا الكتاب 

ومطالعته.

كما األف كتاب: »تاريخ المدن الثاث )الجزائر، 
�سنة  األف  مرور  بمنا�سبة  وذلك  مليانة(«،  المدية، 
بن  قبل»ب�ل�غين  م��ن  ال��م��دن  ه��ذه  تاأ�سي�س  على 
الكتاب   ه��ذا  في  عر�س  وق��د  ال�سنهاجي«،  زي��ري 
با�ستفا�سة، وت��سع لتاريخ الثاث مدن، ُمركزًا على 
التط�رات، والتح�الت التي �سهدتها هذه المدن منذ 
تاأ�سي�سها، وقد طبع هذا الكتاب في الجزائر، و�سدر 
اإعداد  عن  عبارة  وه�  )1392ه����/1972م(،  �سنة: 

ودرا�سة وتمهيد وتعليق.
في  خ��ل��دون  »اب���ن  ك��ت��اب:  ال��ه��ام��ة  كتبه  وم���ن 
الرحمن  عبد  العّامة  عن  فيه  تحدث  الجزائر«، 
عبر  فيها  واأقام  بالجزائر،  حّل  حينما  خلدون  ابن 
مراحل مختلفة.اإ�سافة اإلى كتاب عن: »عملة الدولة 
ن�سرته  ال��ق��ادر«  عبد  االأم��ي��ر  عهد  ف��ي  الجزائرية 
عن:  وك��ت��اب  ب��ال��ج��زائ��ر،  ال�طنية  التربية  اإدارة 
�سلط  بالجزائر«،  والعمران  والح�سارة  »الثقافة 
واالآثار  االإ�سامية،  المعالم  اأه��م  على  ال�س�ء  فيه 
الخالدة بالجزائر، ُمركزًا على الج�انب العمرانية، 

والح�سارية.
الفرن�سي�ن  »الم�ست�سرق�ن  كتابه:  خ��ال  وم��ن 
وال��ح�����س��ارة االإ����س���ام���ي���ة«اأب���رز روؤي�����ة ع���دد من 
الم�ست�سرقين الفرن�سيين للثقافة والتراث االإ�سامي، 
والتعمق  التحليل،  على  الكتاب  هذا  في  اعتمد  وقد 
مع كتاباتهم، وروؤاهم المقدمة عن الح�سارة والفكر 

االإ�سامي.
الدين  على  واأب��ح��اث��ه  م��ق��االت��ه،  ف��ي  رك��ز  وق��د 
في  م�ؤلفاته  بين    ومن  الفقه،  وعل�م  االإ�سامي، 
هذا المجال نذكر كتاب: »عنا�سر الفقه المالكي«، 
وكتاب: »الحج اإلى بيت اهلل الحرام«، وكتاب خا�س 
في  االأخبار  وزارة  ن�سرته  الجزائر:  في  بالم�ساجد 
على  ال�س�ء  فيه  �سلط  1967م،  �سنة:  مجلدات 
الم�ساجد العريقة بالجزائر، اإ�سافة اإلى الكثير من 
الدرا�سات االإ�سامية، والفتاوى.ومن اأعماله التي ال 
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تزال مخط�طة كتاب: »اال�ست�سراق الغربي والثقافة 
العربية«،  الم��سيقى  »تاريخ  وكتاب:  االإ�سامية«، 
وكتاب: »�سرح على كتاب الج�هر المرتب في العمل 

على الربع المجيب«لل�سيخ المكي بن عزوز.
منها  االأدبية،  الن�س��س  كتب مجم�عة من  كما 
وقد  و»الفجر«،  »الم�لد«،  مثل:  م�سرحية،  اأعمال 
واالأدب��اء،  الكتاب،  قبل  من  كبير  باهتمام  حظيت 
وخارجه،  ال�طن  داخل  اإعجاب،  اأيما  بها  واأعجب�ا 
في  وُبثت  م��رات،  ع��دة  »الم�لد«مثلت  فم�سرحية: 
م�سر،  في  والدولية  العربية،  االإذاع��ات  من  الكثير 
ولندن، وني�ي�رك، وباك�ستان، وغيرها من البلدان.

الرحمن  العّامة عبد  ُتذكر جه�د  اأن  يمكن  وال 
واإ�سهاماته  جه�ده  عن  الطرف  ويغ�س  الجيالي، 
العربي  بالق�سم  التحق  فقد  االإع���ام،  ميدان  في 
في  واأ�سهم  1940م،  �سنة:  الجزائرية  ب��االإذاع��ة 
تط�يرها، واإثرائها ببرامجه المتميزة مدة ما يزيد 
»لكل  ببرنامج:  البدء  في  فُعرف  عامًا،  اأربعين  عن 
�س�ؤال ج�اب«، و»كان ُيركز فيه على مفاخر التاريخ 
ونال  الجماهير،  فا�ستح�سنته  االإ�سامي،  الق�مي 
اإنتاج  االإذاعة  اإدارة  وب�سبب نجاحه قررت  ر�ساها، 
برنامج اآخر ه� »راأي الدين في اأ�سئلة الم�ستمعين« 
الذي لعب دورًا كبيرًا في ت�عية النا�س بحكم اعتماده 
على نهج االإ�ساح الديني، وقد كان يجيب فيه على 
�سهل  واأ�سل�ب  مب�سطة،  بطريقة  الم�ستمعين  اأ�سئلة 
يفهمه الجميع، وفق منهج و�سطي معتدل، ثم تح�لت 
اأحاديثه اإلى درو�س ون�سريات دقيقة مبا�سرة، مكت�بة 

باأ�سل�ب متميز �سهل الفهم بعيد عن التعقيد«)11(. 
ويجاهد  ال�سيخ»ينا�سل،  ف�سيلة  انطلق  لقد 
الرادي�  خ��ال  م��ن  وي�ساهم  ال�سادقة،  بالكلمة 
وت�عية  الديني،  االإ���س��اح  اأج��ل  م��ن  النه�سة  ف��ي 
فجعل  ال�سيخ  ت��ط���ع  وق��د  العري�سة،  الجماهير 
اأ�سل�ب  ذات  الدقة  في  غاية  درو���س��ًا  اأحاديثه  من 
متميز، �سهل المنال، ال غم��س فيه، كلمات منقحة 

التفل�سف،  عن  بعيدة  والعام  الخا�س  ي�ستح�سنها 
اإلى  االإذاع��ة  ح�ل  االأي��ام  ومع  ال�سيقة...،  واالآراء 
االإذاعية  اأحاديثه  وتميزت  والت�جيه،  للتربية  منبر 
بالجدية، والدقة، وال�سرامة، وا�ستح�سنها الجمه�ر 
العري�س، ودعمها بكثرة ر�سائله فاأ�سبحت ح�س�سًا 
فيها  يت�لى  البرنامج  في  ودائ��م��ة  ق��ارة  اأ�سب�عية 
ف�سيلة ال�سيخ الج�اب على اأ�سئلة الم�ستمعين، ويدلي 
براأي الدين في مختلف الق�سايا المادية، والمعن�ية 
فاأخذت �سكًا من اأ�سكال الفت�ى والت�جيه الديني، 
ق�ساياهم  ف��ي  وي�ستفت�نها  النا�س،  ك��ل  ُيرا�سلها 
بدون  الح�سة  وا���س��ت��م��رت  وال��دن��ي��اوي��ة،  الدينية 
انقطاع«)12(، ودامت اأكثر من اأربعين عامًا، وبف�سل 
هذه الح�سة ازداد ال�سيخ �سهرة حتى اأ�سحى»اأيق�نة 
من  اأجيال  �س�ته  على  وتربت  البي�ت،  كل  دخلت 
الجزائريين، فمن ذا الذي ين�سى �س�ت ذلك ال�سيخ 
ح�سة:  كل  بداية  مع  يق�ل  وه�  ال�ق�ر،  العا�سمي 
الرجيم،  ال�سيطان  من  العليم  ال�سميع  باهلل  اأع���ذ 
دينهم،  اإلى  الجزائريين  اإر�ساد  في  ي�سرع  اأن  قبل 
م�ستعينًا ببرهان العالم، وبيان الفقيه، و�سعة اإطاع 
الرحمن  ال�سيخ عبد  منهج  اأن  اإلى  ون�سير  الم�ؤرخ«، 
الجيالي في قراءة وفهم االإ�سام ه� منهج و�سطي 
ورفيق  تلميذه،  ال�ساأن  هذا  في  يذكر  حيث  معتدل، 
في  رافقه  ال��ذي  العربي  الها�سمي  الدكت�ر  درب��ه 
اإلى الك�يت، وم�سر، ولبنان،  جميع رحاته تقريبًا 
الرحمن  اأن عبد  وليبيا،  و�س�ريا،  والعراق،  وت�ن�س، 
الحدود،  اأق�سى  اإلى  بالمنطق  يعمل  كان  الجيالي 
االإ�سام غير مقب�ل  للمنطق في  وكل ما ه� م�ساد 
في  به  تميز  وما  ُمطلقًا،  رف�سًا  ومرف��س  بل  لديه، 
يعتمد  اأنه»كان  ه�  واأبحاثه  واأحاديثه،  محا�سراته، 
االأ�سا�سية،  الدينية  المراجع  على  محا�سراته  في 
واالجتماع. الطب  مجاالت  في  الحديثة  والبح�ث 
وفي هذا ال�سياق األقى محا�سرة في �سبابه في نادي 
فيها  ا�ست�سهد  1933م  ماي:  في  بالبليدة  النه�سة 
اأنه  لم�اطنيه  اأعلن  الذي  ال�س�يد  عهد  ولي  بم�قف 
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به  االق��ت��داء  اإل��ى  ودعاهم  الخمر،  �سرب  عن  اأقلع 
في ذلك. وتحدث اأي�سًا عن قيام ال�اليات المتحدة 
وتكلم  اأن�اعها،  ب�سائر  الخم�ر  بتحريم  االأمريكية 
اأثبتت علميًا  التي  الحديثة  الدرا�سات  عن عدد من 

اأ�سرار الخمر المختلفة«)13(.
التي  التح�الت  وم��ع  الثمانينيات،  اأواخ��ر  وف��ي 
ن�سب  ولما  االإذاع��ة،  عن  انف�سل  الجزائر  عرفتها 
لاإذاعة  مديرًا  وط��ار  الطاهر  الراحل  ال��روائ��ي   
ال�سيخ عبد  اإعادة  الجزائرية، حر�س على  ال�طنية 
الرحمن الجيالي لاإذاعة ال�طنية، وطلب منه اأن 
به، كما و�سع  ا�ستهر  الذي  برنامجه  تقديم  ي�ا�سل 
ولكنه  ال�سيخ،  ت�سرف  تحت  �سيارة  وطار  الطاهر 
رف�سها، وف�سل الم�سي على االأقدام، وقد �ساهم في 
و�سرعان  لفترة ق�سيرة،  المرحلة  في هذه  االإذاعة 
تمر  كانت  التي  ال�سعبة  للظروف  نظرًا  ما غادرها 
ومدى  االإذاع��ة،  في  اإ�سهاماته  وعن  الجزائر،  بها 
تاأثيره في الم�ستمعين يق�ل الروائي الراحل الطاهر 
الجيالي  الرحمن  عبد  ال�سيخ  �س�ت  »�سار  وطار: 
جزءًا من وجداننا، و�سارت ح�سته، هي كل كتابنا 
المرجعي، االإمام مالك و�سيدي خليل، وابن اأبي زيد 
القيرواني...ال اأحد منا ي�سكك فيما اأفتى به ال�سيخ، 
بفقهاء  ت�سميتهم  يمكن  ومن  القراآن،  اإن معلمي  بل 
اعتمادًا  يعتمدونه  خليل،  �سيدي  وحفاظ  الد�سرة، 

ُمطلقًا«٭. 
فلل�سيخ    ال�سحفية،  باإ�سهاماته  يتعلق  وفيما 
ال�سحافية  للنه�سة  التاأ�سي�س  را�سخة  في  ب�سمات 
بالجزائر حيث اإنه كتب ع�سرات المقاالت المتن�عة 
منها التاريخية، واالأدبية »في عدة جرائد ومجات 
من بينها: النجاح، واالإقدام، والب�سائر، وال�سهاب، 
وهنا الجزائر، واالأ�سالة، والثقافة، وال�سعب...اإلخ. 
وركز في مقاالته وبح�ثه على اأعام الجزائر اأمثال: 
المكي بن عزوز، ومحمد الب�سير االإبراهيمي، ومبارك 
الميلي، وعبد الحليم ابن �سماية، وح�ا�سرها مثل: 
المدية...،  ق�سنطينة،  تلم�سان،  بجاية،  الجزائر، 

العربية  الثقافة  في  الباد  ه��ذه  اإ�سهامات  ليبين 
االإ�سامية في الع�س�ر القديمة والحديثة، وقد حفر 
بين  مرم�قًا  مكانًا  واأحاديثه  ومحا�سراته  بكتاباته 
بارزًا  دورًا  ال�سيخ  ولعب  والم�ؤرخين«)4(.  الفقهاء 
االأعلى  االإ�سامي  بالمجل�س  واالرتقاء  النه��س  في 
تنظيم  ���س��رورة  على  ي���ؤك��د  ك��ان  حيث  بالجزائر، 
الحياة االأدبية والروحية، وبالتالي فابد من  تن�سيط 
المن�س�رات  تكثيف  خ��ال  من  االإعامية  الحركة 
في  ف�ساهم  المتخ�س�سة،  واالإع��ام��ي��ة  الثقافية 
من  والمجات،  ال�سحف،  من  مجم�عة  تاأ�سي�س 
كانت  ال��ت��ي  »االأ���س��ال��ة«ال��ج��زائ��ري��ة  مجلة:  بينها 
في  والفكرية  الثقافية،  المجات  اأهم  من  واح��دة 
التعليم  وزارة  عن  ت�سدر  وكانت  العربي،  المغرب 
في  و�ساهمت  بالجزائر،  الدينية  وال�س�ؤون  االأ�سلي 
وه�  بالجزائر،  االإ�سامي  الفكر  لملتقى  الترويج 
في  المفكرين  عمالقة  يح�سره  كان  عالمي  ملتقى 
العالم  من  مفكرين  اإلى  اإ�سافة  االإ�سامي،  العالم 
 ، هامة  فكرية  مناق�سات  فيه  تدار  وكانت  الغربي، 
هذه  عن  حديثه  في  الجيالي  الرحمن  عبد  ويق�ل 
حرًا،  منبرًا  المجلة  ه��ذه  تك�ن  اأن  المجلة»اأردنا 
وبابًا للمناق�سة، والرد فيها مفت�ح للجميع، و�سخرنا 
فانعقدت  كبيرة،  مجه�دات  االأدب��ي  الن�ساط  لهذا 
بالفكر  التعريف  )ملتقى  منها  وا�ستهر  الملتقيات، 
اأ�ساتذة  اإليها  ُي�ستدعى  ك��ان  والتي  االإ���س��ام��ي(، 
وغيره،  االإ�سامي  العالم  من  وباحث�ن،  جامعي�ن، 
تهم  رئي�سية  م�ا�سيع  الملتقيات  ج��دول  ويت�سمن 
ملتقى  في  اأ�سهم    وبدوره  ال�ساعدة«)15(.  االأجيال 
باأبحاثه، ومحا�سراته، وتعقيباته،  الفكر االإ�سامي 
وكذلك  منه،  طبعة  ع�سرة  اأرب��ع  في  ومناق�ساته، 
ال�س�ؤون  وزارة  نظارات  تنظيم  في  هامًا  دورًا  لعب 
الدينية في العديد من ال�اليات الجزائرية،  وكتب  
الهامة  التاريخية  المعالم  عن  االأبحاث  من  الكثير 
العريقة،  االإ�سامية  االآثار  على  وركز  الجزائر،  في 
بالجزائر  المنت�سرة  العتيقة  المعمارية  والمباني 
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�سيدي  وج��ام��ع  الكبير،  الجامع  مثل:  العا�سمة، 
الرحمن  عبد  العّامة  �سريح  وم�سجد  رم�سان، 
التليدة،  التاريخية  المعالم  من  و�س�اها  الثعالبي، 
الزخارف  ع��ل��ى  ورك���ز  اأب��ح��اث��ه،  ف��ي  ت������س��ع  »ك��م��ا 
باأ�سكال  واهتم  الدقيقة،  وال�سناعية  المعمارية، 
وذهب  وغيرها،  والمنارات  والمنابر،  المحارب، 
االإيجابية  ونتائجها  االأثرية،  الحفريات  اإلى  ي�سير 
العمران  ال�سيخ، و�سملت  اأبحاث  وال�سلبية، وتعددت 
واالإن�سان في مختلف مراحل اأط�ار حركة المجتمع 
كتاباته  وتميزت  والعلمية،  ال�سيا�سية  الجزائري 
والك�س�ف  البح�ث  اإلى  وات�سعت  وال�سم�لية،  بالدقة 
تحظى  جعلها  ما  وه��ذا  واالأث��ري��ة،  االأركي�ل�جية، 
باإعجاب، وتقدير، واهتمام الدار�سين، في الجزائر، 
وال�طن العربي، والعالم الغربي، وقد ا�ستفاد منها 
عدد كبير من الباحثين المعا�سرين، وتناول�ها في 
درا�ساتهم واأبحاثهم باالإ�سادة والتقدير، واتخذوها 
كان  ما  وكثيرًا  كتاباتهم«)16(.  في  و�س�اهد  م�سادر 
عبد الرحمن الجيالي يربط تاريخ الجزائر بتاريخ 
بالمدن  الجزائرية  المدن  ويربط  العربي،  ال�طن 
العربية، بغر�س ت�طيد ال�سات بين اأقطار ال�طن 
الم�سترك،  التراث  على  ال�س�ء  وت�سليط  العربي، 
الكتابة عن  ال�طيدة، وعندما ُطلب منه  والعاقات 
في مجلة:  �سنة: 1975م  الجزائرية  تلم�سان  مدينة 
»االأ�سالة«، في العدد الخا�س الذي ُخ�س�س لتاريخ 
مدينة تلم�سان وح�سارتها، لم يختر اأي م��س�ع �س�ى 
ال�سريف،  العربي  بالقد�س  تلم�سان  عاقة  م��س�ع 
»تلم�سان  العدد بمقال م��س�م ب:  فاأ�سهم في ذلك 
والقد�س ال�سريف«، ومما قاله في ذلك المقال: »اأنا 
ال اأكاد اأرتاح لذكر مدينة الجدار تلم�سان، اإال بذكر 
من  المباركة  القد�س  مدينة  با�سم  مقرونًا  ا�سمها 
تلك االأر�س المقد�سة اأر�س فل�سطين؛بل وال اأجد في 
التاريخ-واأنا  اأ�سعر بر�سى من  نف�سي اطمئنانًا، وال 
والحرب  تلم�سان  المخت�سرة هذه عن  كلمتي  اأكتب 
الي�م قائمة مابين العرب عرب فل�سطين، واإ�سرائيل 

فا يطيب لي ذلك ما لم اأذكر بالروابط التاريخية 
العديدة التي تربط بين تلم�سان والقد�س فهي تمتد 
القديم  التاريخ  اأعماق  في  �ساربة  بعيد  زمن  اإل��ى 
الجن�س  رابطة  على  تزيد  وه��ي  اأي�سًا،  والحديث 
والدين، واللغة بما تاأ�سل هناك من روابط و�سات 
ذلك  اإلى  وما  و�سيا�سية،  واجتماعية،  اأدبية،  اأخرى 
والخير،  ال��ب��ر،  قبيل  م��ن  ه��ي  كثيرة  اأع��م��ال  م��ن 
لي�س  فل�سطين  مع  الجزائر  ت�سامن  اإن  واالإح�سان. 
خا�سة،  ظ��روف  بنتيجة  ه�  وال  ال�ساعة،  وليد  ه� 
في  العميقة  جذوره  له  القدم  في  متاأ�سل  ه�  واإنما 
االأزل يجمعه بها �سع�ر اإن�ساني عام ف�ق ما هنالك 
مما يجتمعان عليه من لحمة الدم واللغة و التاريخ، 
ربطها  اأن  ك��ان  التي  ال�ثيقة  ال��رواب��ط  تلك  ومنها 
خير  ون��زل���ا  العربي،  المغرب  رواد  البلدين  بين 
منزل بتلك الديار المقد�سة اأر�س فل�سطين العربية 
اأقترح  »اأنا  بق�له:  المقال  وختم  ال�سهيدة...«)17(. 
ال�سريف  القد�س  بمدينة  تلم�سان  الي�م ربط مدينة 
وال�د  ال�سداقة  عاقة  من  بينهما  لما  وثيقًا  تثبيتًا 
فت�سل  العاقة مت�سلة  ت�ستمر هذه  واالإح�سان حتى 

منتظمة ال تنف�سم و ال تزول بح�ل اهلل«)18(. 
»االأ�سالة«  مجلة:  خ�س�سته  ال��ذي  العدد  وف��ي 
فيه  �ساهم  الع�س�ر  عبر  وح�سارتها  بجاية  لمدينة 
غانية  ب��ن  علي  زح��ف  ع��ن  »لمحة  عن�انه:  ببحث 

المي�رقي على بجاية: 580ه�/1184م«.
الهامة  االأبحاث  من  للعديد  كتابته  اإل��ى  اإ�سافة 
الثقافة  وزارة  عن  ت�سدر  التي  »الثقافة«  مجلة:  في 
وال�سياحة بالجزائر، من بينها بحثه الهام الذي كتبه 
عن العّامة ال�سيخ مبارك الميلي بمنا�سبة مرور اأربعة 
عق�د على وفاته �سنة: 1984م، فتحدث عنه باإ�سهاب 
ُمعددًا خ�ساله، ومناقبه، وُم�سيدًا بجه�ده، وخدماته 
الجليلة، وجميع ما ذكره  عبد الرحمن الجيالي عن 
تامًا،  انطباقًا  عليه  ينطبق  الميلي  مبارك  العّامة  
»لقد  فيق�ل:  نف�سه،  وكاأنه ي�سف  يتحدث عنه،  فه� 
العظيم  الرجل  هذا  اختاره  فيما  و�سدقًا  حقًا  ُوف��ق 
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لخدمة اأمته، فاإن اأهم ناحية يخدم بها العالم العامل 
اأمته هي تطهير المعتقد مما ل�سق به من ال�ساالت 
ق�ة  واإرج��اع  الت�حيد،  عقيدة  وتجلية  والخزعبات 
والتي  عنه،  اأجنبية  هي  التي  العقائد  بنفي  االإ�سام 
اأدخلت ال�سعف في نف��س اأهله حتى اأ�سبح�ا ب�سببها 
االجتماعية  اأو���س��اع��ه��م  حيث  م��ن  ح��ال  اأ���س���ء  ف��ي 
الدينية  فللعقيدة  واالقت�سادية،  ال�سيا�سية  وحياتهم 
الدور االأهم في كل ما قام به هذا ال�سعب الجزائري 
من اأعمال في مختلف الميادين خال التاريخ من ي�م 
الدينية دخًا  للعقيدة  اعتناقه لاإ�سام، وذلك الأن 
كبيرًا في جميع الحركات وال�سكنات عند الم�سلمين 
قاطبة...، ولقد كان لعلم التاريخ ف�سل علينا عظيم 
في تعرفنا اإلى هذه ال�سخ�سية البارزة العظيمة، وقد 
البحث مغال  دوؤوب��ًا على  ثراه �سب�رًا  كان طيب اهلل 
النظير  منقطعة  مهارة  مع  والتدقيق  التحقيق  في 
في المقابلة بين الن�س��س، وكانت له نظرة �سائبة 
اأ�سباب  في  �سادق  وحكم  الغ�ام�س،  ا�ستجاء  في 
الح�ادث ونتائجها، ومهارة في الترتيب والتب�يب مع 

ح�سن �سبك يجعل التاريخ كال�سل�سلة المفرغة«)19(.
كما كان عبد الرحمن الجيالي ُملمًا، وخبيرًا بفن 
الم��سحات، وال�سيما منها الم��سحات الدينية، وقد 
معرفته  وتع�د  والفنية،  الدينية،  الج�انب  بين  زاوج 
بهذا الفن منذ مزاولته لدرو�سه بم�سجد �سريح ال�سيخ 
الح�سرة  فرقة  حيث»كانت  الثعالبي  الرحمن  عبد 
تعقد هناك حلقات للذكر كان ي�سرف عليها ف�سيلة 
ال�سيخ ب�قندورة المفتي المالكي للعا�سمة، وه� اأ�ستاذ 
محيى الدين با�سا تارزي، عميد الحركة الم�سرحية 
بالجزائر، ومن مزايا احتكاك ال�سيخ الجيالي ببع�س 
الدينية،  للمدائح  ال�س�تية  المجم�عة  ه��ذه  اأف��راد 
التقليدي  الطرب  باأ�س�ل  ال�ا�سع  واطاعه  اهتمامه 
الكا�سيكي، حيث التفت اإلى فن النغم، والم��سحات 
هذه  من  متمكن  ف�سيلته  وه�  االأندل�سية،  واالأزج��ال 
وعندما  االإدراك«)20(،  حق  اأ�س�لها  ويدرك  الفن�ن، 
قرر الدي�ان ال�طني الجزائري لحق�ق التاأليف تدوين 

من  القديمة،  الجزائرية  والفنية  االأدبية  االإبداعات 
ق�س�س، واألغاز، واأمثال �سعبية، وم��سحات، واأ�سعار، 
وغيرها من �ستى الفن�ن ال�سعبية كان من اأوائل الذين 
الجيالي،  الرحمن  ال�سيخ عبد  بهم  اال�ستعانة  تمت 
فاأدى مهمته خير اأداء، واأفاد اللجان المتخ�س�سة في 
اإنه  اإفادة، حيث  اأيما  جمع التراث الغنائي وال�سف�ي 
والق�س�س،  والحكم،  االأمثال،  ع�سرات  يحفظ  كان 
واالأ�سعار، واالأغاني القديمة عن ظهر قلب، ول�اله ل�ساع 

جزء كبير من ذاكرة االآداب، والفن�ن الجزائرية. 

فذلكة: 
علمية  مكانة  الجيالي  الرحمن  عبد  احتل  لقد 
واحترامًا  اإجااًل،  يقف  لم�سيرته  فالمتطلع  راقية، 
باأعمالها،  المتميزة،  العلمية  ال�سخ�سية  ل��ه��ذه 
حق�ل  �ستى  في  والمتن�عة  الكثيرة،  واإبداعاتها 
ال�سيخ  خ�سال  جمع  في  نرغب  كنا  اإذا  و  المعرفة، 
العلمية واالأخاقية فاإننا نق�ل  لقد كان عبد الرحمن 
الجيالي رجًا لطيف المع�سر، وا�سع العلم، غزير 
دقيق  المعاملة،  ه���ادئ  ال��ك��ام،  �سل�س  االإن��ت��اج، 
الماحظة، عزيز النف�س، وبرحيل هذا العّامة فاإن 
الجزائر، واالأمة العربية واالإ�سامية تك�ن قد فقدت 
رجًا مخل�سًا وطنيًا متم�سكًا بث�ابت وطنه، واأمته.
�ساكنًا  الم�ستنير  وفكره  وع��ط��اوؤه،  ن�ساله،  �سيظل 
واإنجازاته،  باأعماله،  ما حيينا.و�سيبقى خالدًا  فينا 
ال�سلبة،  وم�اقفه  والفقهية،  التاريخية،  وكتاباته 
و�ستتخذه االأجيال ال�ساعدة قدوة لها في الدفاع عن 
قيم الباد ووحدتها، وفي تاأ�سيل البحث التاريخي.

كتبها  فقرة  ال���رق��ة  ه��ذه  به  نختتم  ما  خير  ولعل 
المكي  ال�سيخ  عن  الجيالي  الرحمن  عبد  العّامة 
بن عزوز»وه� يعدد خ�ساله، وي�سيد بجه�ده، ويدع� 
اإلى ال�فاء لذكراه، وهي عبارة. تنطبق عليه الي�م، 
حيث يق�ل: اإن هذا الرجل اأحيى هذا القطر بعلمه 
ويخلده  ذكره،  يحيى  اأن  القطر  على  ال�اجب  فمن 

بعد م�ته«)21(.
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الهوام�ش واالإحاالت: 

جمعية  رئي�س  �سيبان؛  الرحمن  عبد  ال�سيخ  كلمة  ينظر   )1(
عبد  العّامة  تكريم  ي�م  الجزائريين،  الم�سلمين  العلماء 
الرحمن الجيالي بم�ؤ�س�سة ال�سروق بمنا�سبة بل�غه قرن من 
العمر �سنة: 2008م، من�س�رة تحت عن�ان: »عبد الرحمن 
الب�سائر  اأ�سب�عية  م���ج��زة«،  تعريف  بطاقة  الجيالي، 
رم�سان1429ه�/15-  20-14  ،409 العدد:  الجزائرية، 

21�سبتمبر2008م، �س: 02.
)2( ينظر �سهادة الدكت�ر عّمار طالبي، جريدة الجزائر ني�ز، 
ق�سم:  في  الثاني)ن�فمبر(2010م،  ت�سرين   13 ال�سبت: 

قال�ا عن العّامة.جمعها: عبد اللطيف بلقايم، �س: 24.
)3( ُينظر �سهادة ال�سيخ محمد اإيدير �س��سان، جريدة الخبر، 
ال�سبت، 7 ذي الحجة1431ه�، 13 ت�سرين الثاني)ن�فمبر(، 
 ،17 �س:  الجيالي،  الرحمن  عبد  ال�سيخ  عن  قال�ا  ق�سم 

جمعتها: هيبة داودي.
)4( ينظر اأ�سب�عية الب�سائر: العّامة عبد الرحمن الجيالي 
�سيرة وم�سيرة، ق�سم: رجال �سدق�ا، العدد: 522، 09-15ذو 

الحجة1431ه�/15-21ن�فمبر2010م، �س:17.
الجيالي  الرحمن  عبد  ال�سيخ  لي�ساني:  الكريم  عبد   )5(
نجح بعلمه الغزير وثقافته الم��س�عية، اأ�سب�عية الب�سائر 
الحجة1431ه�/29ن� العدد: 524، 23-29ذو  الجزائرية، 

فمبر05دي�سمبر2010م، �س: 13.
من�س�رات  العام،  الجزائر  تاريخ  الجيالي:  الرحمن  )6(عبد 
ال�سركة  مكتبة  مع  باال�ستراك  ببيروت،  الحياة  مكتبة  دار 
 ،01 ج:  02، 1384ه�، 1965م،  الجزائر، ط:  الجزائرية، 

�س: 8-7.  
 ،01 ج:  العام،  الجزائر  تاريخ  الجيالي:  الرحمن  )7(عبد 

�س: 9-8.
العّامة عبد الرحمن الجيالي: ذاكرة  )8( د.م�ل�د ع�يمر: 
العدد:  ال��ج��زائ��ري��ة،  الب�سائر  اأ�سب�عية  ينظر:  االأم���ة، 
الحجة1431ه�/22-28ن�فمبر2010م،  ذو   22-16  ،523

�س:17.

المعا�سر  العربي  االأدب  نه�سة  مرتا�س:  الملك  د.عبد   )9(
ال�طنية  ال�سركة  من�س�رات  1925-1954م،  الجزائر،  في 

للن�سر والت�زيع، الجزائر، 1983م، �س: 221، 238.
)10( د.عبد الملك مرتا�س: نه�سة االأدب العربي المعا�سر في 

الجزائر، 1925-1954، �س: 224 وما بعدها.
)11( ينظر: جريدة ال�سروق الي�مي الجزائرية: ال�سيخ العّامة 
عبد الرحمن الجيالي، مائة عام في خدمة القراآن والجزائر، 
رم�سان1429ه�/11�سبتمبر2008م،   11  ،2403 العدد: 

�س: 8.
الجيالي  الرحمن  عبد  ال�سيخ  لي�ساني:  الكريم  عبد   )12(
ال�سابق،  المرجع  الم��س�عية،  وثقافته  الغزير  بعلمه  نجح 

وال�سفحة نف�سها. 
)13( د.م�ل�د ع�يمر: المرجع ال�سابق، وال�سفحة نف�سها.

الثاني  ت�سرين   13 ال�سبت:  ن��ي���ز،  ال��ج��زائ��ر  ج��ري��دة  ٭   
)ن�فمبر(2010م، �س: 24.

)14( د.م�ل�د ع�يمر: المرجع نف�سه، وال�سفحة نف�سها.
)15( عبد الكريم لي�ساني: المرجع نف�سه، وال�سفحة نف�سها. 
)16( عبد الكريم لي�ساني: المرجع نف�سه، وال�سفحة نف�سها.

)17(عبد الرحمن الجيالي: تلم�سان والقد�س ال�سريف، مجلة 
االأ�سالة، ال�سنة الرابعة، العدد: 26، رجب-�سعبان1395ه�، 

ج�يلية-اأوت1975م، �س: 105-104.
ال�سريف،  والقد�س  تلم�سان  الجيالي:  الرحمن  عبد   )18(

المرجع نف�سه، �س: 110.
اأربعة  م��رور  ذك��رى  وحي  من  الجيالي:  الرحمن  عبد   )19(
عق�د �سن�ية على وفاة العّامة النابغة ال�سيخ مبارك الميلي 
)رحمه اهلل(، مجلة الثقافة، ال�سنة الرابعة ع�سرة، العدد: 
الثانية، رجب1404ه�، مار�س-اأبريل1984م،  80، جمادى 

�س: 189 وما بعدها.
وال�سفحة  ال�سابق،  المرجع  لي�ساني:  الكريم  عبد   )20(

نف�سها.
)21( د.م�ل�د ع�يمر: المرجع ال�سابق، وال�سفحة نف�سها.
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الأهمية 
ال�ستراتيجية 
ِلُدوِر �سناعة 

ال�سفن في فتح 
الأندل�س وجزر 
البحر المتو�سط

المقدمة
��ا ك���ان ل��م��وق��ع ال��ح��دث ال��ت��اري��خ��ي ت��اأث��ي��رات م��ب��ا���ش��رة وغ��ي��ر م��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى م��ج��ري��ات الأح����داث  ل��مَّ
التاريخية، تفر�شه المنطقة اأو ال�شكاني، جغرافي الذي تجري عليه الأحداث التاريخية، فاإن منطقة 
وال�شيا�شية  القت�شادية  النواحي  من  تنقطع  تكاد  ل  مو�شولة  باأهمية  تميزت  المتو�سط  البحر 
والجيو�شتراتيجية وهذه الأهمية جعلت البحر المتو�شط ج�شراً للتبادل الح�شاري بين ال�شعوب التي 
التقاء  عمرت �شواحله من خالل تفاعلها الح�شاري فكان البحر المتو�شط مركزاً ح�شارياً ومنطقة 
وتفاعل بين ح�شارات ال�شرق والغرب. لذلك فاإن حر�ص العرب الم�شلمين على بناء وعمارة الموانئ 
تاأ�شي�ص  ال�شكاني، تج�شد من خالل  البحر المتو�سط وجعلها مراكز للجذب  ال�شاحلية في  والمدن 
�شناعة بحرية متميزة مكنتهم من ال�شيطرة على البحر المتو�شط خ�شو�شاً خالل القرنين الثالث 
الإدارية  الجوانب  في  ل�شيما  الحرب  فن  تطوير  درا�شة  في  العرب  اأ�شهم  حيث  الهجريين.  والرابع 
انطلقوا بوا�شطتها لن�شر  التي  الإ�شالمية  الفتوحات  اإبان  والفكرية والإ�شتراتيجية والعلمية، خا�شة 
الب�شري  الفكر  اإغناء  في  �شاهم  عظيم  حربي  اإ�شالمي  مجد  بناء  ببدء  واإي��ذان��اً  الإ�شالمية  الدعوة 
والتراث الإن�شاني بما يتعلق بفن الحرب اأو الإ�شتراتيجية الحربية في البر اأو البحر، وبذلك �شبقوا 
في  وال�شناعي  العلمي  للجانب  اأهمية  اإعطاء  في  الأوربيين  المفكرين  للحرب  ونظرتهم  في فهمهم 
دور �شناعة  ببناء  الكبير  الهتمام  البحر من خالل  الحرب في  للحرب، ل�شيما  وال�شتعداد  الإع��داد 
اأو مناطق التعر�ص والحتكاك المحتملة مع العدو. ومن هنا  ال�شفن ون�شرها في المناطق ال�شاخنة 
البحر  الأندل�ص وجزر  فتح  ودورها في  ال�شفن  لدور �شناعة  الإ�شتراتيجية  الأهمية  البحث  في  فان 

المتو�شط، يكت�شب اليوم اأهمية كبيرة في �شوء ت�شاعد اأهمية البحار والقوات البحرية.

هو  الدرا�سة  هذه  اإليه  تطمح  ال��ذي  الهدف  اإن 
�سناعة  لدور  الإ�ستراتيجية  الأهمية  على  الوقوف 
البحر  وج��زر  الأندل�س  فتح  في  الإ�سالمية  ال�سفن 
المتو�سط، ودورها في ن�سوء وظهور تجمعات �سكانية 

االأهمية اال�ستراتيجية ِلُدوِر �سناعة ال�سفن 
في فتح االأندل�س وجزر البحر المتو�سط

الدكتور عماد هادي علّو
بغداد - العراق

اإ�سالمية امتهنت حرفة ركوب البحر واتخذتها و�سيلة 
للجهاد في �سبيل اهلل و جعل كلمته هي العليا.

بالمنهج   ال��درا���س��ة  ه��ذه  ف��ي  ا�ستر�سدنا  ولقد 
التاريخي، الذي يعتمد في درا�سة الظواهر التاريخية 
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والمعطيات الح�سارية على تحليل المعطيات البحثية 
التي احتوتها الم�سادر التاريخية حول دور �سناعة 
الدور  اأهمية  على  الوقوف  لغر�س  وذل��ك  ال�سفن، 
الإ�ستراتيجي الذي لعبته دور �سناعة ال�سفن في فتح 

الأندل�س وجزر البحر المتو�سط.
تق�سيمها  تم  الدرا�سة، فقد  اإلى منهج  وا�ستنادًا 
منها:  الأول  المبحث  ت��ن��اول  مباحث:  ثالثة  على 
الموؤرخين  كتابات  ف��ي  المتو�سط  البحر  اأهمية  
على  الوقوف  في  اأهمية  من  لذلك  لما  الم�سلمين، 
طبيعة وانعكا�س ذلك على الإ�ستراتيجية الع�سكرية 
الإ�سالمية ب�سكل عام. اأما المبحث الثاني: فقد �سلط 
ال�سوء على اأهم الأماكن والحوا�سر الإ�سالمية التي 
حين  في  ال�سفن.  �سناعة  دور  بها  واأن�ساأت  اأقيمت 
الذي  الدور  درا�سة  اإلى  الثالث:  المبحث  ان�سرف 
وجزر  الأندل�س  فتح  في  ال�سفن  �سناعة  ودور  لعبته 

البحر المتو�سط.

المبحث الأول
اأهمية البحر المتو�سط في كتابات 

الموؤرخين الم�سلمين
البحر  لو�سف  الم�سلمون  الموؤرخون  اأول��ى  لقد 
المتو�سط اأهمية متميزة، واأطلقوا عليه اأ�سماًء عدًة 
والموؤرخين  للجغرافيين   الكبير  الهتمام  تعك�س 
المهمة  وج��زره  و�سواحله  البحر  بهذا  الم�سلمين 
منطقة  ف��ي  ال�ستراتيجي  والتاأثير  الموقع  ذات 
حو�س البحر المتو�سط، والتي لعبت دورًا مهمًا في 
الن�ساط  مجمل  على  واأثرت  المتو�سط  البحر  تاريخ 
ياقوت  و�سفه  فقد  فيه..  والقت�سادي  الع�سكري 
»بحر  بقوله))):  البلدان  معجم  كتابه  في  الحموي 
ماأخذه  والق�سطنطينية  ال�سام  بحر  وه��و  المغرب 
من  فيمر  م�سرقًا  يمتد  ث��م  المحيط  البحر  م��ن 
الإفرنج  ببالد  ثم  ذكرنا  كما  بالأندل�س  �سماليه 
اآنفًا،  المذكور  ببنط�س)))  فيمر  الق�سطنطينية  اإلى 
ويمتد من جهة الجنوب على بالد كثيرة اأولها �سال 

وطرابل�س  وتون�س  ومهديه  وبجايه  وطنجة  �سبته  ثم 
حتى  اإنطاكية  اإلى  ال�سام  �سواحل  ثم  والإ�سكندرية 
يت�سل بالق�سطنطينية وفيه من الجزائر المذكورة: 
وقبر�س  واأقطري�س  و�سقلية  وم��ي��ورق��ة  الأن��دل�����س 

ورود�س وغير ذلك كثيرة« ))).
ويوؤكد ياقوت الحموي اأن ت�سميات بحر الأندل�س 
ال�سام وبحر  ال�سكندرية وبحر  المغرب وبحر  وبحر 
جميعه  ال��روم  وبحر  الإفرنج  وبحر  الق�سطنطينية 
واحد))) يراد به البحر المتو�سط، الأمر الذي يوؤ�سر 
اإلى ت�سور وانطباع العرب الم�سلمين ومنهم ياقوت 
والقت�سادية  الجغرافية  ال��وح��دة  ح��ول  الحموي 
لحو�س البحر المتو�سط ل�سيما في حقبة كانت فيها 
الدوافع القت�سادية اأحد الأ�سباب الرئي�سة لل�سراع 
المتو�سط.  البحر  �سهده  ال��ذي  البحري  الع�سكري 
كما و�سفه ابن خلدون في مقدمته الم�سهورة بقوله: 
»ومن هذه القطعة تحت طنجة من البحر المحيط 
اثني  بمقدار  الرومي في خليج مت�سايق  البحر  اإلى 
الخ�سراء  وال��ج��زي��رة  طريف  بين  م��ا  مياًل  ع�سر 
ويذهب  ج��ن��وب��ًا،  و�سبته  ال��م��ج��از  وق�سر  ���س��م��اًل، 
م�سرقًا…وي�سمى هذا البحر البحر ال�سامي اأي�سًا، 
ياب�سة  الغرب  جهة  في  اأعظمها  كثيرة  جزائر  وفيه 
وهي  �سقلية  ثم  �سردانيه  ثم  منرقه  ثم  مايرقه  ثم 
كما  قبر�س،  ثم  اأقطري�س  ثم  بلون�س  ثم  اأعظمها 
ويخرج  فيها  وقعت  التي  اأجزائها  في  كلها  نذكرها 
الثالث  الجزء  اآخ��ر  عند  ال��روم��ي  البحر  ه��ذا  من 
خليج  الخام�س  الإقليم  من  الثالث  الجزء  وفي  منه 
الرابع  الجزء  اآخر  في  اأي�سًا  منه  ويخرج  البنادقة. 
�سرقًا من الإقل�يم الخام�س خليج الق�سطنطينية يمر 
اإلى  ال�سهم  رمية  عر�س  في  مت�سايقًا  ال�سمال  في 
اآخر الإقليم«))) اأن هذا الو�سف الدقيق من قبل ابن 
خلدون ل�سكل البحر المتو�سط ومواقع جزره المهمة 
الجغرافية  بالمالمح  دقيق  واإلمام  ت�سور  على  تدل 
لحو�س البحر المتو�سط من قبل العرب الم�سلمين، 
والعاملين  المنطقة  هذه  ب�سوؤون  المهتمين  ل�سيما 
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فيها، وي�ستطرد ابن خلدون في و�سفه فيتطرق اإلى 
الموانئ المهمة على �سواحل البحر المتو�سط فيقول 
الرومي  البحر  �ساحل  فعلى  الأندل�س  �سرقي  »واأم��ا 
ثم  دانيه  ثم  لفته  ثم  قرطاجنه  المريه  بعد  منها 
مدينة  عن  ال�سرق  في  ثم  طرطو�سه..  اإلى  بلن�سية 

�سالم قلعة اأيوب ثم �سرق�سطه ثم لرده« ))).
م�سايق البحر المتو�سط 

منها  عبر  المتو�سط ج�سورًا  البحر  م�سايق  ُتعدُّ 
م�سيق  وُيعدُّ  اأورب���ا.  باتجاه  الم�سلمون  الفاتحون 
على  المتو�سط  للبحر  الوحيد  المنفذ  ط��ارق  جبل 
اأما م�سيق �سقلية فاأنه يف�سل  المحيط الأطل�سي.  
عن  �سقلية  ل��ج��زي��رة  ال��غ��رب��ي  الجنوبي  ال�ساحل 
اأو مائه  واأربعين  ي�ساوي مائة  بما  التون�سي  ال�ساحل 
و�ستين مياًل واأقرب الأماكن التون�سية للجزيرة هي 
اأقليبية))) »وهو يومان للريح الطيبة اأو اأقل)))« اأو يوم 
امتداده  مالطة  لجزيرة  ال�سمالي  وال�ساحل  وليله. 
بحريًا.  مياًل   (((( وعر�سه  بحريًا  مياًل   ((((
عن  لإيطاليا  الغربي  الجنوبي  ال��ط��رف  ويف�سل 
م�سينا  م�سيق  ل�سقلية  ال�سرقي  ال�سمالي  الطرف 
طوله  يبلغ  ال��ذي  ال��غ��ار  مجاز  العرب  ي�سميه  ال��ذي 
)))) مياًل بحريًا وعر�سه من ))-))) مياًل بحريًا 
واإن الإن�سان يذهب اإلى اإيطاليا ويرجع اإليها مرتين 
اأو ثالث مرات في اليوم))). اإن وجود الم�سايق في 
لعبور  مثالية  وثوب  مناطق  جعلها  المتو�سط  البحر 
القوات المنقولة على ال�سفن، وكذلك مناطق بوؤرية 
ذكر  ولقد  الأ�ساطيل)1)).  بين  وال�سراع  للت�سادم 
البالذري في كتابه فتوح البلدان: ))غزا طارق بن 
زياد عامل مو�سى بن ن�سير الأندل�س - وهو اأول من 
غزاها - وذلك �سنة اثنتين وت�سعين فلقيه اإليان وهو 
وال على مجاز الأندل�س)) )))) ومجاز الأندل�س هو 
اأ�سد  عبر  كما  طارق.  جبل  بم�سيق  لحقًا  �سمي  ما 
ابن الفرات م�سيق �سقلية فاتحًا جزيرة �سقلية �سنة 
حا�سر  �سنة))))ه�/)))م)  وفي   .(((( ه�)   ((((
�سخمة  بحرية  بحملة  الهمذاني  جعفر  بن  الف�سل 

بعد  الم�سلمون  و�سيطر  وفتحها  م�سينا))))  مدينة 
ذلك على م�سيق م�سينا ليعبروا اإلى جنوب اإيطاليا 
حيث ا�ستولى الم�سلمون على مدينة طارنت)))). لقد 
مناطق  ذكرنا  كما  المتو�سط  البحر  م�سايق  كانت 
التقاء واحتكاك بين اأوربا الم�سيحية والدول العربية 
بها  قامت  التي  الحركة  محاور  واأن  الإ�سالمية، 
تمر  اأن  لها  لبد  كان  التجارية  والقوافل  الجيو�س 
اإلى  الجنوب  من  حركتها  عند  الم�سايق  هذه  عبر 

ال�سمال وبالعك�س.

جزر البحر المتو�سط 
في  وب���ارزًا  مهمًا  دورًا  لعبت  التي  الجزر  اأه��م 

تاريخ حو�س البحر المتو�سط هي ما يلي:.
)الجزائر  العرب  �سماها  وقد  البليار.  جزر  	•
وق�د  الأندل�س  �سرق  لوقوعها  نظرًا  ال�سرقية) 
ذكر ابن خلدون اأكبر جزر اأرخبيل البليار وهي 
جزر  من  اعتبرها  التي  ومنرقة  مايرقة  جزيرة 
وقد   .(((( والعامرة  الكبيرة  المتو�سط  البحر 
بقيت جزر البليار حقبة طويلة م�سرحًا لل�سراع 

البحري بين العرب الم�سلمين والفرنجة )))).
في  الحموي  ياقوت  ذكرها  ���ش��ردان��ي��ة.  ج��زي��رة  	•
بحر  في  »جزيرة  بقوله:  البلدان  معجم  كتابه 
المغرب كبيرة لي�س هناك بعد الأندل�س و�سقلية 
الم�سلمون  غزاها  وقد  منها،  اأكبر  واأقطري�س 
بن  مو�سى  عهد  في  )))ه���)  �سنة  في  وملكوها 

ن�سير«)))).
اأقرب  �سردينيا،  جزيرة  �سمال  وتقع  كور�شيكا  	•
الفرن�سي.  لل�ساحل  منه  الإيطالي  ال�ساحل  اإلى 
�سنة  ال���ع���رب  وه����ي ج���زي���رة ج��ب��ل��ي��ة غ���زاه���ا 
موقع  ذات  كور�سيكا  وجزيرة  )))ه����))))م). 
جزيرة  موقع  الأه��م��ي��ة  ف��ي  يفوق  ا�ستراتيجي 

�سردانية)))). 
تقع  ال�سكل،  مثلثة  كبيرة  جزيرة  وهي  �شقلية.  	•



ت
ل

ـــا
مق

ت
ل

ـــا
مق

اآفاق الثقافة والتراث 134

التون�سية.  وال�سواحل  اإيطاليا  جزيرة  �سبه  بين 
ل�سواحل  المقابل  ال�ستراتيجي  موقعها  اأن  كما 
�سرق  بين  م��ا  الممر  ف��ي  يتحكم  اإف��ري��ق��ي��ة)))) 
وغرب البحر المتو�سط، ول يف�سلها عن اإيطاليا 
ب�سع  طوله  يتجاوز  ل  ال��ذي  م�سينا  م�سيق  اإل 
كيلومترات. كما اأنها قريبة من اليونان؛ وبالتالي 
مختلف  بين  مريرًا  �سراعًا  �سهدت  اأر�سها  فاأن 
يقول  عليها.  لل�سيطرة  التاريخ  عبر  الح�سارات 
ثالثة  ب�سقلية  »اإن  البلدان:  معجم  في  ياقوت 
وع�سرين مدينة وثالثة ع�سر ح�سنًا ومن ال�سياع 
ما ل يعرف«)1)) كما يقول: اإن فيها معدن الذهب 
وجميع  والزئبق  والر�سا�س  والنحا�س  والف�سة 

الفواكه على اختالف اأنواعها..
جزيرتين  م���ن  ي���ت���األ���ف  م����ال����ط����ة:  اأرخ����ب����ي����ل  	•
ثالث  تتو�سطهما  وقود�س   مالطة  هما  كبيرتين 
اركومنيو  الكمون  جزيرة  ه��ي:  �سغيرة،  ج��زر 
فتح  ف��ل��ف��ول��ة)))).  وج��زي��رة  كومينوتو  وج��زي��رة 
�سنة   الأغالبة  الم�سلمون مالطة في زمن  العرب 
دارًا  فيها  واأن�سوؤوا  ))))ه�����/)))-1))م))))) 
ل�شناعة ال�شفن من اأ�شجار ال�شنوبر التي تكثر 
بحرية  قاعدة  النحو  هذا  على  واأ�سبحت  فيها. 
هامة دخل منها الم�سلمون اإلى البحر المتو�سط 
والبوابة التي خرجوا منها )))). وقد ا�ستخدمها 
الم�سلمون لتاأكيد �سيادتهم على البحر المتو�سط 
وتاأمين �سالمة القواعد البحرية ودور ال�سناعة 
مقامهم  وطال  اإفريقيا))))،  و�سمال  �سقلية  في 
اللغة  ك��ون  بدليل  �سقلية  من  اأكثر  مالطة  في 
))))  لهجات  ت�سابه في لهجتها  المالطية عربية 

العرب ال�سرقيين والمغاربة.
بركانية  جزيرة  ق��و���ش��رة)ب��ون��ت��الري��ا(  ج��زي��رة  	•
م�سافة   اأق�����س��ى  منت�سف  ف���ي  ت��ق��ع  خ�����س��ب��ة 
ب��ي��ن ال�����س��اط��ئ��ي��ن الأورب������ي والأف���ري���ق���ي. في 
قو�سرة  الم�سلمين  فتح  ���س��ن��ة)1))ه���/)))م) 
حبيب  بن  الرحمن  عبد  العربي  القائد  يد  على 

على  الم�سلمين  ل�سيطرة  وكانت  ال��ف��ه��ري)))). 
قو�سرة )بونتالريا) اأثر كبير في تاأمين الدفاع 
اأي  واتخاذها  الإ�سالمية  اإفريقيا  �سواحل  عن 
قو�سرة)))) نقطة وثوب باتجاه �سقلية و�سردانيا 

وال�سواحل الإيطالية)))).
اأقطري�س))))   لعبت  اأقطري�ص)كريت(:  جزيرة  	•
ال�سيا�سية  العالقات  في  ا  مهمًّ دورًا  كريت  اأو 
والبيزنطيين على مدى  الم�سلمين  البحرية بين 
بداية  م��ن  ام��ت��دت  ال��زم��ان  م��ن  ون�سف  ق��رن 
القرن  منت�سف  وحتى  الهجري  الثالث  القرن 
ال�سكل  م�ستطيلة  جزيرة  وهي  الهجري.  الرابع 
حيث  الأفريقي  ال�ساحل  عن  ميل  تبعد)11)) 
يقابلها من بر اإفريقية لوبيا  كما ذكر ياقوت في 

معجم البلدان )1)). 
الجنوبي  ال�ساحل  ق��رب  وتقع  رود�����ص.  ج��زي��رة  	•
وقد  اإي��ج��ة  بحر  طريق  على  ال�سغرى  ل�سيما 
حيث  البلدان  فتوح  في  البالذري  اإليها  تطرق 
نحو  وهي  الجزائر  اأخ�سب  من  رود�س   « ق��ال: 
والثمار  وال��ك��روم  ال��زي��ت��ون  فيها  م��ي��اًل  �ستين 
والمياه العذبة« )))) وقد فتحها العرب �سنه ))ه� 
على  وثوب  كنقطة  الم�سلمون  ا�ستخدمها  حيث 
محا�سرتهم  عند  ل�سيما  البيزنطية،  الأرا�سي 

للق�سطنطينية )))).
البحر  في  جزيرة  »وهي   .(((( قبر�ص  جزيرة  	•
تقع   .(((( مثلهًا  في  فر�سخًا  ثمانين  يقال  فيما 
في الزاوية ال�سمالية ال�سرقية من حو�س البحر 
المتو�سط قريبة من �سواحل ال�سام الإ�سالمية، 
ال�سغرى  لآ�سيا  الجنوبية  ال�سواحل  تواجه  كما 
كبيرهايوت�س.  باإقليم  يعرف  فيما  البيزنطية 
لجزيرة  المهم  ال�ستراتيجي  الموقع  هذا  اإن 
�سنة)))ه�)  غزوها  اإل��ى  العرب  دف��ع  قبر�س 
الم�سلمين  بين  ال���ولء  م��وزع��ي  اأه��ل��ه��ا  وب��ق��ي 

.(((( والبيزنطيين 
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المبحث الثاني
َئْت  اأهم الأماكن والحوا�سر التي اأقيمت واأن�سِ

بها دور �سناعة ال�سفن
اأ�سباب تاأ�سي�س دور ال�سناعة

لقد واجه بنو اأمية تفوق الروم في البحر المتو�سط 
وكثرة عدد �سفنهم وح�سن درايتهم بالبحر واأحواله 
وتعر�سهم ل�سواحل الم�سلمين الوا�سعة �سرق وجنوب 
البحر المتو�سط بترتيب من المقاتلين الم�سلمين في 
الثغور والأربطة والمحار�س المطلة على البحر على 
امتداد تلك ال�سواحل. اأي  بعبارة اأدق اإيجاد وتكوين 
البحر  في  تعمل  �سكانية  تجمعات  اأو  بحري  مجتمع 
وتمتهن حرفته وفنه، وهذه اأرفع درجات التخطيط 
الم�ستقبلي وبعد النظر ال�ستراتيجي لل�سيطرة على 
البحر المتو�سط)))). ولكن هذا ال�ستعداد والتيقظ 
يكن  ل��م  البيزنطي  الأ���س��ط��ول  هجمات  لمواجهة 
ال�سواحل  لمهاجمة  البيزنطيون  يت�سلل  اأن  ليمنع 
الإ�سالمية؛ ولهذا فقد » كان بنو اأمية يغزون الروم 
باأهل ال�سام والجزيرة �سائفة و�ساتيه مما يلي ثغور 
وترتب  للغزو  المراكب  وتقيم  وال��ج��زي��رة،  ال�سام 
الحفظة في ال�سواحل)))) مما �شبق يمكننا القول اأن 
الم�شلمين �شواء في الع�شر الأموي اأو في الع�شر 
مناطق  لختيار  بالغة  عناية  اأول���وا  ق��د  العبا�شي 
الثغور والأربطة والمحار�ص البحرية التي �شكلت 
�شناعة  دور  وتاأ�شي�ص  لإن�شاء  الطبيعي  الأ�شا�ص 
الأ�شاطيل  لمواجهة  البحرية  والمراكب  ال�شفن 

البيزنطية في البحر المتو�شط.
َي  ُولِّ »فلما  فيقول:  ال��ب��الذري  ي��وؤك��ده  ما  وه��ذا 
ومدنها  ال�سواحل  ح�سون  تتبع  المن�سور  جعفر  اأبو 
منها  البناء  اإلى  احتاج  ما  وبنى  وح�سنها  فعمرها 
المهدي  ا�ستخلف  ثم  الثغور،  بمدن  وفعل مثل ذلك 
في  وزاد  والح�سون  المدن  من  بقي  كان  ما  ا�ستتم 
�سحنهًا))))، ويمكننا اأن ن�ستنتج من كالم البالذري 
الح�سون  بتعمير  ق��ام��وا  العبا�س  بني  خلفاء  اأن 

بالأ�سلحة  ودعموها  والمحار�س،  والأربطة  والثغور 
والموؤن و�سحنوها بالمقاتلة والمجاهدين الم�سلمين 

متبعين نف�س نهج بني اأمية.
كبيرة  �سيا�سية  حنكة  اإل��ى  ال��ب��الذري  وي�سير 
للخليفة هارون الر�سيد ودراية وا�سعة وعميقة باأهمية 
المجتمعات البحرية اأو التجمعات ال�سكانية البحرية 
وبناء دور �سناعة ال�سفن والمراكب و�سرورة دعمها 
ماديًا ومعنويًا وتطويرها ل�سمان ا�ستمرار ال�سيطرة 
البالذري:  يقول  حيث  وا�ستخدامه،  البحر  على 
اأمير  اجتهاد  من  راأينا  وقد  عمرو  بن  معاوية  »قال 
الموؤمنين هارون في الغزو نفاذ ب�سيرته في الجهاد 
قبله  يقم  لم  ما  ال�سناعة  من  اأق��ام  عظيمًا؛  اأم��رًا 
الروم  واأ�سجى  وال�سواحل  الثغور  في  الأموال  وق�سم 

وقمعهم«)))). 
في  ون�سرها  ال�سفن  �سناعِة  ُدوِر  بناء  اأثمر  وقد 
والمحار�س،  وال��م��راب��ط  والثغور  ال�سواحل  جميع 
العرب  المجاهدين  من  بالمقاتلة)1))  ت�سحن  واأن 
ثغور  ف��ي  ي��راب��ط��ون  ك��ان��وا  ال���ذي���ن))))  الم�سلمين 
الم�سلمين البحرية �سوقًا للجهاد في �سبيل اهلل. اأن 
لعبت دورًا كبيرًا وفعاًل في اإ�سناد فعاليات وعمليات 
بواجبات  ل��ي��ق��وم  الإ���س��الم��ي  ال��ب��ح��ري  الأ���س��ط��ول 
الت�سدي لخطر الأ�سطول الروماني واإ�سناد العمليات 
وفي  البيزنطي  العمق  باتجاه  الإ�سالمية  الحربية 
الأندل�س والمغرب وباقي جزر البحر المتو�سط)))). 
)1))ه�����-)1)م)  �سنة  في  اأن��ه  ذل��ك  على  ودليلنا 
قام  الر�سيد  ه��ارون  العبا�سي  الخليفة  عهد  على 
البيزنطي  الأ�سطول  بم�ساغلة  الإ�سالمي.  الأ�سطول 
باتجاه قبر�س بقيادة حميد بن معيوف فهدم وحرق 
ال�سنه  نف�س  وفي  األفًا.  ع�سر  �ستة  اأهلها  من  و�سبى 
باأر�س  وال�سرايا  الجيو�س  وبث  هرقله  الر�سيد  فتح 
الروم وكان دخلها -فيما قيل- في مائة األف وخم�سة 
المطوعة  و�سوى  الأتباع  �سوى  مرتزق  األف  وثالثين 

و�سوى من ل ديوان له )))). 
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لقد اأولى العبا�سيون اهتمامًا كبيرًا لبناء المرا�سي 
ودور ال�سناعة في الثغور البحرية فعمروها واأقاموا 
و�سمال  ال�سام  �سواحل  على  منها  كبيرة  اأع���دادًا 
في  ال��ب��الذري   وو�سفها  اإليها  تطرق  وقد  اإفريقيا 
كتابه فتوح البلدان)))). وكانت �سواحل اإفريقية اأكثر 
البيزنطية  البحرية  للغارات  تعر�سًا  الغرب  �سواحل 
في  اإ�سالميا  بحريًا  مجتمعًا  اأن�ساأ  النحو  هذا  وعلى 
الأربطة والمحار�س على طول �ساحل اإفريقية وبرقه 
وفي  غربًا  يليها  وما  الغرب  طرابل�س  في  فاأقيمت 
اأ�سبحت دور  والمن�سيتر)))). حتى  و�سو�سه  �سفاق�س 
�سناعة ال�سفن البحرية قواعد اأنطلق منها الم�سلمون 

اإلى البحر للجهاد في �سبيل اهلل عز وجل.

ُدْوُر �سناعة ال�سفن في البحر المتو�سط
والجنوبية  ال�سرقية  ال�سواحل  وامتداد  طول  اإن 
للبحر المتو�سط التي �سيطر علها الم�سلمون وكذلك 
�سواحل الأندل�س وامتدادها وتنوع ت�ساري�سها �ساعدت 
المرا�سي  وكذلك  ال�سفن،  �سناعة  دور  بناء  على 
والقواعد البحرية لر�سو واإيواء ال�سفن في الخلجان 
الداخل  نحو  ال�سواحل  فيها  تنك�سر  التي  والج��وان 
تيارات  عن  بعيدًا  الإر���س��اء  على  ال�سفن  فت�ساعد 
ال�شفن  �شناعة  انت�شرت  وق��د  واأن��وائ��ه)))).  البحر 
متفرقة،  ثغور  ف��ي  الإ���ش��الم��ي  العالم  اأن��ح��اء  ف��ي 
ثم  وط��راب��ل�����ص  و���ش��ور  عكا  ا�شته�رت  ال�����ش��ام  ففي 
بيروت وحيفا، وفي م�شر ا�شتهرت في الإ�شكندرية 
الأحمر، كما  البحر  �شاحل  ودمياط وعيذاب على 
وفي  النيلية،  ال��م��راك��ب))))  ت�شنع  القاهرة  كانت 
المغرب كانت هناك طرابل�ص وتون�ص)))) و�شو�شة 
وطنجة ووهران والرباط، وفي الأندل�ص ا�شتهرت 

اإ�شبيلية ومالقة.

ُدْوُر ال�سناعة في �سرق البحر المتو�سط
البحرية  وقواعد  ال�سفن  �سناعة  ُدوِر  اأ�سهر  من 
)طرابل�س)  المتو�سط  البحر  �سرق  في  الإ�سالمية 
لكورة  تابعة  المتو�سط  البحر  على  مدينة  وه��ي 

دم�سق، وهي من اأهم الثغور البحرية بال�سام، وتبعد 
�شور  مدينة  وك��ذل��ك  يومين،  م�سيرة  بيروت  عن 
لغزو  ال��م��راك��ب  ت��خ��رج  ومنها  ال�شناعة  دار  وب��ه��ا 
بن  معاوية  فتحها  التي  ع�سقالن  وكذلك  ال��روم)))) 
اأبي �سفيان وا�سكنها الروابط ووكل بها الحفظة)1)) 
ال�سواني  ال�سفن فيها  وكانت ت�سنع في دار �سناعة 
وال�سلنديات: )ال�سلنديات والمفرد �سلندي وال�سواني 
البحرية)))))  المركب  من  اأن��واع  �سيني:  والمفرد  
دور  اإحدى  اأ�ساًل  كانت  التي  عكا  في  الأمر  وكذلك 
فتوح  في  وجاء  البيزنطي،  الأ�سطول  �سفن  �سناعة 
بعكا  كانت  ال�سفن  �سناعة  اأن  للبالذري  البلدان 
واتخذ  �سور  اإل��ى  الملك  عبد  بن  ه�سام  نقلها  ثم 
بها فندقًا وم�سغاًل)))) وقال نقاًل عن الواقدي: »لم 
تزل المراكب بعكا حتى ولي بنو مروان فنقلوها اإلى 
الموؤمنين  اأمير  واأمر  اليوم،  اإلى  ب�سور  وهي  �سور 
ومائتين  واأربعين  �سبعة  �سنة  في  اهلل  على  المتوكل 
و�سحنها  ال�سواحل  وجميع  بعكا  المراكب  بترتيب 
بالمقاتلة«)))). ان جعل )�سور) قاعدة بحرية رئي�سة 
للمراكب  اأكثر  حماية  توؤمن  ور  �سُ ك��ون  اإل��ى  يعود 
اأح�سن  الحربية من عكا. يقول المقد�سي في كتابه 
بل  البحر  على  ح�سينة  مدينة  »�سور  التقا�سيم: 
واحد  ج�سر  على  واح��د  باب  من  اإليها  ُيْدَخُل  فيه، 
حيطان  ال��داخ��ل  ون�سفها  بها.  البحر  اأح���اط  ق��د 
ثم  ليلة  كل  المراكب  فيه  تدخل  اأر���س  بال  ثالثة 
في  الح�سن  بن  محمد  ذكرها  التي  ال�سل�سلة  تجر 
التي  ال�سفن  اأن��واع  اأهم  وكانت  الإك���راه«)))).  كتاب 
ال�شونة  الإ�سالمية:  ال�سفن  �سناعة  دور  في  َنع  ُت�سْ
والبارجة والقرقور وال�شندل والطراد والحراقة 
والوظيفة  الحجم  حيث  من  تختلف  وهي  والغراب، 
الجنود  التي تحمل  ال�سونة  واأكبرها  الحركة،  وخفة 
الطرادة  اأو  الطريدة  واأ�سغرها  الثقيلة  والأ�سلحة 
الأ�سلحة  اأما  الجري؛  �سريعة  �سغيرة  �سفينة  وهي 
ذات  في  الم�سلمون  ا�ستعملها  التي  الكالليب  فمنها 
ومنها  ال��روم��ان،  ب�سفن  �سفنهم  لربط  ال�سواري 
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الأهمية 
ال�ستراتيجية 
ِلُدوِر �سناعة 

ال�سفن في فتح 
الأندل�س وجزر 
البحر المتو�سط

النفاطة وهي مزيج من ال�سوائل الحارقة تطلق من 
ا�سطوانة في مقدمة ال�سفينة وت�سمى النار اليونانية 

هذا عالوة على الأ�سلحة البرية التقليدية)))).
ُدْوُر �سناعة ال�سفن في م�سر

ُدْوُر �سناعة ال�سفن والمراكب في م�سر))))  اأما 
»هي  المقد�سي:  ذكرها  التي  الإ�شكندرية  فاأولها 
منيع،  ح�سن  عليها  الروم  بحر  على  نفي�سة  ق�سبة 
والمتعبدين«))))  ال�سالحين  كثير  �سريف  بلد  وهو 
جزيرة  في  ال�سفن  ل�سناعة  داٌر  ة  َمرَّ ل  لأوَّ واأُْن�ِسَئْت 
اأُْطِلَق  الف�سطاط �سنة )))ه�/)))م)،  الرو�سة في 
ال�سفن  �سناعة  ُدْوُر  ومن  ال�سناعة)،  )دار  عليها: 
وكان  والفرما  وتني�س  دمياط  م�سر  في  الأخ���رى 
م�سر  والي  اأن�ساأها  ال�سفن  ل�سناعة  دار  بدمياط 
العبا�سي )عنب�سه بن اإ�سحق) في عهد المتوكل على 
البحرية  دمياط  قاعدة  كانت  وقد  العبا�سي.  اهلل 
من  اأقطري�س  جزيرة  في  الإ�سالمية  الإم��ارة  ت�سند 

الإمدادات والموؤن)))). 
اأما مدينة تني�س، فهي عبارة عن جزيرة و�سط 
بحيرة المنزلة)))) وقد كان فيها مرا�سي تت�سع لعدد 
كانت  التي  والتجارية  الحربية  ال�سفن  من  كبير 
ب�سناعة  ي�ستغلون  تني�س  اأه��ل  وك��ان  بها،  ترابط 
كبيرة  مهارة  ذو  وهم  ال�سفن  و�سناعة  الن�سيج)1)) 

في قيادة ال�سفن.
ُدْوُر �سناعة ال�سفن في اإفريقية

اأم���ا اأه���م ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة وال��م��را���س��ي في 
بن  ح�سان  القائد  بناها  التي  تون�ص  فهي  اإفريقية 
النعمان الغ�ساني عام ))ه�، لتكون قاعدة ع�سكرية 
بحرية))))، وقد اختطها غربي البحر المتو�سط بنحو 
ع�سرة اأميال، فقام بحفر قناة ت�سل المدينة بالبحر 
لتكون ميناء بحريًّا ومركًزا لالأ�سطول الإ�سالمي بعد 
وال�سفن))))،  المراكب  ل�سناعة  دارًا  فيها  اأن�ساأ  اأن 
م�سر وال��ي  بها  زوده  ال�سناعة  ه��ذه  في   بخبراء 
الخليفة توجيه  على  بناًء  م��روان  بن  العزيز   عبد 

عبد الملك. حيث اأر�سل عبد العزيز بن مروان األفي 
مراكب  �سناعة  لإقامة  ال�سناع  مهرة  من  قبطي 
اإليهم خير  بحرية))))، وقام هوؤلء بالمهمة الموكلة 
قيام في دار ال�سناعة بتون�س. وقد تم و�سع التنظيم 
من  بالأخ�ساب  ال��دار  تلك  اإم��داد  وطريقة  ال��الزم 
الغابات الإفريقية الداخلية، الأمر الذي جعل منها 
نقطة جذب �سكاني فن�ساأ حولها مجتمٌع بحريُّ زاخر 
كما   .(((( والعلمية  القت�سادية  الأن�سطة  بمختلف 
فيها  ال�سفن  �سناعة  دار  بف�سل  تون�س  ازده��ار  اأن 
لعتداءات  حد  و�سع  في  وموؤثر  فعال  ب�سكل  �ساهم 
الإفريقي،  ال�ساحل  على  باإغارتهم  المتمثلة  الروم 
بف�سل وجود قاعدة بحرية، و�سناعة بحرية تمكنت 
الرومي  ال��ع��دوان  �سد  مهمته  اأ�سطول  اإن�ساء  من 
الت�سدي  مرحلة  من  النتقال  ثم  الأم���ر))))،  بادئ 
دار  لعبت  فقد  لهذا  بعد،  فيما  والفتح  الغزو  اإل��ى 
�سناعة ال�سفن في تون�س دورًا بارزًا في فتح الأندل�س 
تاأمين  عن  ف�ساًل  المتو�سط  البحر  وجزر  والمغرب 
�سرق  بين  التجارية  البحرية  الموا�سالت  ط��رق 
وغرب البحر المتو�سط. ولم يكتِف الم�سلمون بدار 
اأخرى  دارًا  اأن�ساأوا  بل  تون�س  في  ال�سفن  �سناعة 
ال�ساحل  على  تقع  التي  �سو�سة  في  ال�سفن  ل�سناعة 
انطلق  �سو�سة  وم��ن  تون�س  من  ال�سرقي  الجنوبي 

الم�سلمون لفتح جزيرة �سقلية)))). 
كثير  �ساحلها  ف��ك��ان  ال��غ��رب،  ط��راب��ل�����س  اأم���ا 
ومر�سى  �سناعة  دار  بون  لمدينة  وكان  الأربطة)))) 
الروم  بالد  اإل��ى  غازية  ال�سواتي  منه  تخرج  ح�سن 
و�سردانيه وقر�سقه )كور�سيكا) وما والها)))) ومن 
بر  م��ورد  �سبته))))  الأق�سى  المغرب  �سناعة  دور 
ومجمع  الم�سرقين  ومفتاح  الأندل�س  وب��ر  ال��ع��دوة 

البحرين..

ُدْوُر �سناعة ال�سفن في الأندل�س
الأندل�س،  ف��ي  ال�سفن  �سناعة  دور  اأه���م  م��ن 
ودانية)1))  والمرية  ومر�شيه  الخلفاء  قرطاجنه 
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داخل  في  ال�سرق  ناحية  يمتد من  �سورها  كان  التي 
يخرج  كان  ومنها  وحكمة،  بهند�سة  بني  وقد  البحر 
في  الإدري�سي  يقول  للغزو))))  الأندل�سي  الأ�سطول 
كتابه نزهة الم�ستاق: »اإن رباط المريه الذي اأن�سئ 
البحر  حا�سية  على  اأ���س��ود  بني  قبطة  راأ����س  عند 
جون  نهاية  في  الواقعة  البجان�س  قرية  من  قريبًا 
المرية«)))). و كانت دار �سناعة ال�سفن في اإ�شبيلية 
قائمة منذ الفتح العربي، ولكنها تعر�ست لالإهمال 
طول هذه المدة حتى جاء عبد الرحمن بن الحكم 
وجددها ولعله اأ�ساف اإليها من�ساآت معمارية جديدة 
واهتم  ال�سفن،  من  العديد  اإن��ت��اج  في  تن�سط  كي 
خا�سة ب�سنع ال�سفن الحربية الكبيرة)))) بعد غارة 
ق�سرًا  دخلوها  حيث  1))ه���،  �سنة  عليها  النورمان 
بال  كانت  بل  كافيًا،  تح�سينًا  مح�سنة  غير  وكانت 
بالمدينة،  الفظائع  ال��ن��ورم��ان  وارت��ك��ب  ���س��ور))))، 
من  تمكن  قرطبة  من  قِدم جي�س  التالي  اليوم  وفي 
المدينة  من  الن�سحاب  على  واأرغمهم  هزيمتهم، 
انتهاء  وبعد  عنها،  وان�سرفوا  مراكبهم  فركبوا 
غارة النورمان على البالد الأندل�سية، وعودتهم اإلى 
بالدهم، راأى الأمير عبد الرحمن بن الحكم �سرورة 
�سنة)1))ه�)  بت�سويرها  فاأمر  اإ�سبيلية  تح�سين 
من  ���س��ورًا  حولها  وب��ن��ى  مبا�سرة،  خروجهم  بعد 
باإ�سبيلية،  �سناعة  دار  باإقامة  واأم��ر  الحجارة)))). 
�سواحل  من  البحر  برجال  وا�ستعد  المراكب  وان�ساأ 
بالآلت  وا�ستعد  عليهم،  وو�سع  فاألحقهم،  الأندل�س 

والنفط)))).
وك���ان الأم��ي��ر ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ال��ح��ك��م قد 
خير  اأن  �سنة)1))ه�)  النورمان  غ��ارة  بعد  راأى 
هو  لالأندل�س  ال�سرقية  ال�سواحل  لحماية  و�سيلة 
في  ب��اع  لها  ال��ت��ي  العربية  الأ���س��ر  بع�س  توطين 
نظرًا  وذل��ك  ال�سواحل،  ه��ذه  في  البحرية  مجال 
بني  فاأنزل  ال��دور،  بهذا  القيام  عن  الدولة  لعجز 
بجانة،  منطقة  اليمن  عرب  من  الق�ساعي  �سراج  
ال�سواحل،  البحر، وحفظ  اإليهم حرا�سة من  وجعل 

كذا  مر�سى  اإل��ى  مر�سى  من  �سمنوا  ما  فك�����ان 
واجتذبت  عطيتهم)))).  اأي  اليمن  اآر���س  ي�سمى 
تزخر  وم��ا  ال�ستراتيجي  بموقعها  بجانة،  مرية 
واه��ت��م��ام  جماعات من  اأن��ظ��ار  خ��ي��رات،  م��ن  ب��ه 
/)))م)  ))))ه����  �سنة  الأندل�سيين  البحريين 
الجنوبي  ال�ساحل  بين  ما  ب�سفنهم  يترددون  وكانوا 
الحديثة  تن�س  مدينة  و�ساحل  الأندل�س  ال�سرقي 
بالمغرب الأو�سط التي اأ�س�سوها في �س�نة))))ه�/ 
حولها  ���س��ور  ب��ب��ن��اء  ال��ب��ح��ري��ون  ف��ق��ام  )))م)، 
ال�سفن  ل�سناعة  دار  باإن�ساء  وقاموا  لحمايتها، 
على  وجعلوا  قرطبة،  مثال  على  وعمارتها  فيها 
باب  على  التي  ال�سورة  ت�ساكل  �سورة  اأبوابها  اأحد 
القنطرة. وهكذا قامت قاعدة بجانة البحرية على 
في  بجانة  وازدهرت  البحرية،  الجماعات  اأكتاف 
و�سكنوها  النا�س  البحريين، وق�سدها  عهد زعامة 
بخليج  الرا�سي  الأ�سطول  وقيام  بها،  الأمن  لتوفر 
مدارج  في  المدينة  وت��درج��ت  بحمايتها  مريتها 
نهاية  حتى  مهمة  بحرية  كقاعدة  والقوة  العظمة 
ثم  الهجريين،  الرابع  من  و�سطر  الثالث  القرن 
المرية  وقاعدة  مدينة  اأمام  اأهميتها  تفقد  اأخذت 
الخليفة   اإ�سدار  بعد  مكانتها  علت  والتي  البحرية 
1))ه������/)))-   -(11( النا�سر  ال��رح��م��ن  عبد 
المحيط  الإقليم  عا�سمة  بجعلها  اأوام��ره  )))م) 
الإ�سالمي  الأ�سطول  قواعد  اأهم  من  و�سارت  بها، 

الأندل�س)))). في 
الواقعة  البحرية  ط��رك��ون��ة))))  قاعدة  وكانت 
بر�سلونة  بين  الأندل�س  من  ال�سرقي  ال�سمال  في 
الم�سلمين  ق��واع��د  اأه���م  م��ن  واح���دًة  وطرطو�سة 
وكانت  ال��ه��ج��ري  ال��ث��ال��ث  ال��ق��رن  ف��ي  ال��ب��ح��ري��ة 
كما  الفرنجة.  �سواحل  لغزو  منها  تخرج  الأ�ساطيل 
طرطو�شة  مدينة  في  ال�سفن  �سناعة  دار  كانت 
وكانت  ال�سواري  لعمل  الأرز  اأ�سجار  على  تعتمد 
طرطو�سة)1)) من قواعد الأندل�س البحرية الهامة، 
اأ�سطول  �سنة))))ه�/ )))م)  وقد خرج منها في 
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الم�سلمين  لم�ساعدة  �سقلية  جزيرة  اإلى  اإ�سالمي 
بها)))). وكانت منطلقًا لكثير من حمالت الأ�سطول 
لهذه  اآمنًا  وملجاأً  الفرنجة،  بالد  على  الإ�سالمي 
الأ�ساطيل، ولمناعة هذه القواعد البحرية، ووجود 
تحا�سى  مياهها  في  الحربية  الإ�سالمية  ال�سفن 
النورمان عند غزّوهم البالد القتراب منها وكان 
ن�ساط  في  اأث��ر  الفرنجة  ب��الد  من  كذلك  لقربها 
ال�سفن  وُتعدُّ دار �سناعة  بها)))).  البحرية  الحركة 
ال�سرقي  الأندل�س  �ساحل  على  الواقعة  دانية  في 
في  وال��ك��ب��ي��رة  المهمة  ال�سفن  �سناعة  دور  م��ن 
حولها  ال�شنوبر  غ��اب��ات  ل��وج��ود  وذل��ك  الأندل�س 
والتي تالئم اأخ�شابها �شناعة ال�شفن، ولذا قامت 
لل�شفن وبها مر�شى عجيب  دار �شناعة  بالمدينة 
منذ  هامة  بحرية  قاعدة  وكانت  ال�شمان،  ي�شمى 
كثيرة  وا�سعة  ب�ساتين  ولها  الأم��وي��ي��ن))))،  عهد 
بما  المدينة  ه��ذه  تمد  وال��ل��وز))))  والعنب  التين 

اإليه.  تحتاج 
اأو  ا����ش���ك���م���ب���رة  ف���ي  ���س��ن��اع��ة  دار  ت��وج��د  ك��م��ا 
مدخل  في  البحر  في  جزيرة  وه��ي  )ا�سكميو�س) 
الجنوبي  ال�ساحل  ف��ي  الأن��دل�����س  قرطاجنة  خليج 
با�سم  عليها  الواقعة  المدينة  تعرف  ال�سرقي، حيث 
ال�ستراتيجي  ولموقعها  الخلفاء«))))  »قرطاجنة 
الم�سلمين  البحر  مجاهدي  من  جماعات  اتخذها 
ال��ه��ج��ري قبل  ال��ث��ال��ث  ال��ق��رن  ق��اع��دة لهم خ��الل 
اختيارهم  وقع  التي  الجديدة  القاعدة  اإلى  النتقال 
)))م)   / �سنة))))ه�  بجانة   مرية  وه��ي  عليها 
وقد تاأثر مركز ا�سكمبرة - بال ريب - بانتقال هذه 
الجماعات منها وهبط م�ستواها. ومن دور �سناعة 
من  �سغيرة  مدينة  وهي  لقنت  الأندل�س  في  ال�سفن 
وبين  بينها  ال�سرقي  ال�ساحل  على  الأندل�س  ب��الد 
ال�شفرية  المراكب  بها  وت�سنع  مياًل  �سبعون  دانية 
الأندل�س  وق��اع��د  مرا�سي  وم��ن  وال����ح����راري����ق)))). 
ومر�سى  المنكب))))  ومر�سى  �شاطبة))))  البحرية 

�شلوبنية)))) ومر�شية)1)).

المبحث الثالث 
الدور الذي لعبته ُدْوُر �سناعة ال�سفن في 

فتح الأندل�س وجزر البحر المتو�سط 
لما كان الأ�سطول البيزنطي م�سدر تهديد خطير 
المفتوحة  المناطق  واأمن  الم�سلمين  لأمن  ومبا�سر 
الم�سلمون  اأدرك  فقد  فيها،  الإ���س��الم  وا�ستقرار 
»اإ�ستراتيجية«  �سرورة  اإ�سالمي  اأ�سطول  بناء  اأن 
حيوية))))، فكان نواة هذا الأ�سطول من ال�سفن التي 
انطلقوا  ثم  وم�سر))))،  ال�سام  موانئ  في  وجدوها 
اإلى �سناعة ال�سفن في دور ال�سناعة، وهكذا دخل 
الع�سكرية  »الإ�ستراتيجية«  في  البحري  ال�سالح 
الإ�سالمية لأول مرة في تاريخ الم�سلمين.لهذا اأولى 
المرا�سي  لبناء  كبيرًا  اهتمامًا  الم�سلمون  العرب 
ودور ال�سناعة في الثغور البحرية فعمروها واأقاموا 
و�سمال  ال�سام  �سواحل  على  منها  كبيرة  اأع���دادًا 
�سواحل  اأكثر  اإفريقية  �سواحل  وكانت  اإفريقيا)))). 
وعلى  البيزنطية  البحرية  للغارات  تعر�سًا  الغرب 
هذا النحو ن�ساأ مجتمعًا بحريًا اإ�سالميا في الأربطة 
وبرقه  اإف��ري��ق��ي��ة  ���س��واح��ل  ط��ول  على  وال��م��ح��ار���س 
تون�س))))  في  البحرية  ال�سفن  �سناعة  دور  فاأقيمت 
�سفاق�س  وف��ي  غ��رب��ًا  يليها  وم��ا  ال��غ��رب  وطرابل�س 
ال�سفن  �سناعة  لدور  فكان  والمن�سيتر.  و�سو�سة)))) 
بكونها  تمثلت  كبيرة  ا�ستراتيجية  اأهمية  البحرية 
قواعد انطلق منها الم�سلمون اإلى البحر للجهاد في 
�سبيل اهلل عز وجل، لفتح الأندل�س وكافة جزر البحر 

المتو�سط. 
مكتوفة  بيزنطة  تقف  ل  اأن  الطبيعي  من  وك��ان 
في  قامت  التي  البحرية  القوة  تلك  اأم��ام  الأي���دي 
اأغلى  واأ�سبح تحت يدها  المتو�سط،  الأبي�س  البحر 
بحرية  وقواعد  لل�سناعة  دور  من  تملك  كانت  ما 
خطيرًا  تهديدًا  ي�سكل  مما  والإ�سكندرية،  عكا  في 
ل�سيادتها التي امتدت زمنًا بال مناف�س. وتكاد تجمع  
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اأن من  على  والأجنبية  العربية  والمراجع  الم�سادر 
اأ�سباب معركة ذات ال�سواري البحرية )))ه�  اأهم 
منع  البيزنطيين  ال��روم  �سعي  كان   (((( م)   (((  -
العرب الم�سلمين من القتراب من منطقة فونيك�س 
ال�سغرى �سمال  جزيرة رود�س  باآ�سيا   Phoenicus

ال�سواري  ذات  معركة  �سواحلها  قبالة  جرت  التي 
ال�سجر  وهو  الكثيفة،  ال�سرو  بغابات  ت�ستهر  والتي 
بينهم  ليحولوا  ال�سفن،  ���س��واري  ف��ي  الم�ستخدم 
ال�سفن  ل�سناعة  ال��الزم  الغابات  تلك  خ�سب  وبين 
�سح  واإذا  الم�سلمين))))،  العرب  قب�سة  في  ووقوعه 
�سناعة  اأهمية  على  دلياًل  يقوم  فاإنه  الزعم  ه��ذا 
بين  البحري  ال�سراع  في  �سناعتها  ودور  ال�سفن 
العرب الم�سلمين وبيزنطة. ولعل ما يعزز هذا الراأي 
عام  الإ�سكندرية  على  الفا�سل  البيزنطي  الهجوم 
))) ه�/ ))) م) )))) والتي كانت  تحوي على اأكبر 
ذلك  في  اإفريقية  �سمال  في  ال�سفن  ل�سناعة  دار 

الوقت. 
ُدْوُر �سناعة ال�سفن ودورها في فتح الأندل�س

الدولة  ع�سر  خ���الل  ال��ف��ت��وح  ح��رك��ة  ن�سطت 
الأموية، وبداأ الم�سلمون يتطلعون لفتح �سبه جزيرة 
مدينة  ببناء  فقاموا  لحقًا)))))  اأيبيريا)الأندل�س 
تون�س التي اختطها اأمير اإفريقية ح�سان بن النعمان 
ع�سكرية  قاعدة  لتكون  ))ه�����)11))،  ع��ام  الغ�ساني 
البحرية  الم�سلمين  اأ�ساطيل  منها  تنطلق  بحرية، 
ح�سان  واختط  المتو�سط))1)).  البحر  غرب  باتجاه 
اأميال،  ع�سرة  بنحو  المتو�سط  البحر  غربي  تون�س 
فقام بحفر قناة ت�سل المدينة بالبحر لتكون ميناء 
اأن�ساأ  اأن  بعد  الإ�سالمي  لالأ�سطول  ومركًزا  بحريًّا 
في  بخبراء  المراكب،  و  ال�سفن  ل�سناعة  دارًا  فيها 
هذه ال�سناعة زوده بها والي م�سر عبد العزيز بن 
مروان بناًء على توجيه الخليفة عبد الملك))1)) كما 
ذكرنا �سابقًا. وقد بنيت مدينة تون�س طبًقا لأهداف 
�سيا�سية ا�ستراتيجية، واأهداف اقت�سادية اجتماعية 

كان من اأهمها:

•	و�شع حد لعتداءات الروم والمتمثلة باإغارتهم 
على ال�شاحل الإفريقي)103(.

•	اإيجاد قاعدة بحرية، و�شناعة بحرية قادرة على 
اإن�شاء اأ�شطول بحري مهمته �شد العدوان الرومي 
بادئ الأمر، ثم النتقال من مرحلة الت�شدي اإلى 

الغزو والفتح فيما بعد)104(. 
واإدارة  ا�شتيطان  ومركز  بحري،  مجتمع  •	اإيجاد 
فاأ�شبحت  وبحراً  براً  الإ�شالمية  الفتوحات  لدعم 
دور �شناعة ال�شفن الحربية مناطق تجمع وجذب 

�شكاني)105(.
بعد  اأفريقيه  اأمير  اأن  الوا�سح  من  ك��ان  ولقد 
ح�����س��ان ب��ن ال��ن��ع��م��ان ال��غ�����س��ان��ي وه���و م��و���س��ى بن 
ن�سير))1)) قد طور دور ال�سناعة في تون�س وغيرها 
منها  وانطلق  الإ�سالمية،  ال�سفن  �سناعة  دور  من 
لإ�سناد  الإ�سالمي،  البحري  الأ�سطول  با�ستخدام 
بمحاذاة  العاملة  الإ�سالمية  البرية  القوات  تقدم 
على  لل�سيطرة  المتو�سط  للبحر  الجنوبية  ال�سواحل 
المغرب والأندل�س))1))، ف�ساًل عن توظيف فعاليات 
غرب  ف��ي  الإ���س��الم��ي  البحري  الأ���س��ط��ول  ون�ساط 
للم�ساغلة وال�سغط على الأ�سطول  المتو�سط  البحر 
المنطقة،  تلك  ف��ي  البيزنطي  وال��ن��ف��وذ  البحري 
لمحاولت  الق�سطنطينية  مقاومة  اإ�سعاف  وبالتالي 
فتحها التي داأب عليها الأمويين في تلك الحقبة من 

)))-11)ه�)))1)).
وكانت قد تولدت قناعة لدى مو�سى ابن ن�سير 
يتطلب  المغرب  في  الإ�سالمية  ال��دول��ة  تاأمين  اأن 
على  بال�ستيالء  ال�سمال  من  حمايتها  �سرورة  منه 
)جبال  الفرنجة  حائط  وحتى  اأيبيريا  جزيرة  �سبه 
البران�س). وفي �سنة )) ه�  قاد مو�سى ابن ن�سير 
تون�س  الإ�سالمي من قاعدته في  البحري  الأ�سطول 
واأغار على جزيرتي ميورقة ومنورقة))1)). ثم جهز 
مو�سى بن ن�سير، جي�سًا من �سبعة اآلف جندي من 
الم�سلمين واختار طارق بن زياد، والي طنجة قائدًا 
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بجي�سه،  زي��اد  بن  ط��ارق  عبر  حيث  الحملة،  لهذه 
من  الخام�س  في  الأ�سباني،  الطرف  اإلى  �سبته  من 
بع�س  َد  َردَّ وقد  )))م).  )اأبريل  ه�   (( رجب  �سهر 
بن  ط��ارق  عليها  عبر  التي  ال�سفن  اأن  الموؤرخين، 
ولكن  �سبته.  حاكم  ج��ول��ي��ان،  �سفن  كانت  زي���اد، 
التي  �شفنهم  لهم  كانت  الم�شلمين  اأن  الراجح هو 
و�شو�شة  تون�ص  ف��ي  ال�شفن  �شناعة  دور  اأنتجتها 
وي�ستند  الأندل�ص)1)))،  لفتح  عليها  عبروا  والتي 

هذا الترجيح على الأدلة الآتية: 
اأ. كان الم�شلمون مهتمين ب�شناعة ال�شفن مبكراً، 
لإدراكهم �شدة حاجتهم اإليها، حيث اأقاموا عدة دور 
ل�شناعة ال�شفن، مثل دار ال�شناعة في تون�ص)111(، 
والي  الغ�شاني  النعمان  ب��ن  ح�شان  اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي 

ال�شمال الأفريقي )76 - 86ه�(. 
ب. ا�شتخدم الم�شلمون ال�شفن في معارك بحرية 
التي  المعركة  وه��ي  34ه����،  ع��ام  اأ���ش��ه��ره��ا  ع��دي��دة 
ت�شمى »ذات ال�شواري«، وكان عدد �شفن الم�شلمين 
فيها يبلغ مائتي �شفينة)112(. كما �شبق اأن ا�شتخدم 
الم�شلمون ال�شفن في الإغارة على �شقلية ورود�ص 

كما ذكر ذلك البالذري في فتوح البلدان)113(. 
ج. كان للم�شلمين ن�شاط بحري حربي في ال�شمال 
الأفريقي)114(، حيث ا�شتخدم الم�شلمون الأ�شطول 
البيزنطية  المعاقل  بع�ص  مهاجمة  في  البحري 
ف��ي ���ش��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا والإغ�����ارة ع��ل��ى ج���زر �شقلية 

والبليار و قو�شرة)115(.
لهم  كانت  الم�سلمين  اأن  ي��وؤك��د  �سبق،  م��ا  ك��ل 
ُدورهم التي اأقاموها ل�سناعة ال�سفن، وينفي مقولة 

اأن ال�سفن كانت لجوليان، حاكم �سبته.

ُدْوُر �سناعة ال�سفن ودورها في فتح 
جزر البحر المتو�سط

كان ِلُدْوِر �سناعة ال�سفن دورًا ا�ستراتيجيًا مهمًا 
الإ�سالمية على معظم  الأ�ساطيل  في ب�سط �سيطرة 

الجزر  تلك  وبالأخ�س  المتو�سط)))))  البحر  جزر 
اأقطري�س  جزيرة  مثل  ال�ستراتيجية  الأهمية  ذات 
)كريت) و�سقلية وجزر البليار. وقد اأ�سار البالذري 
اإلى اأهمية الدور الذي لعبته دور �سناعة ال�سفن على 
اهتم  الذي  الر�سيد  هارون  العبا�سي  الخليفة  عهد 
ببناء دور ال�سناعة))))) والموانئ والقواعد البحرية 
بهدف ال�سيطرة على الجزر المهمة والغنية بالثروات 
والتي  وغيرها  واأقطري�س  �سقلية  مثل  القت�سادية 
البيزنطية  التجارية  الموا�سالت  بخطوط  تتحكم 

في البحر المتو�سط. 
اأقطري�س  جزيرة  فتح  اأن  اإل��ى  ال��دلئ��ل  وت�سير 
بحر  مجاهدي  يد  على  تم  ))))ه����/)))م)  �سنة 
في  اهلل  �سبيل  ف��ي  الجهاد  �سناعتهم  اأندل�سيين 
البحر، كانوا يتخذون من الإ�سكندرية قاعدة تموين 
ودار  الإ�سكندرية  اأن  ذكرنا  وكما  لهم)))))  واإ�سناد 
�سناعة ال�سفن فيها تعدُّ من اأهم واأولى دور �سناعة 
الكندي في كتابه  ال�سفن في م�سر))))). كما يذكر 
ال�سام،  من  طاهر  ابن  �سفن  )واأقبلت  م�سر  ولة 
َفُجِعَل عليها علي بن الجروي لمعرفته بالحرب في 
ال�سامي  الأ�سطول  اأن  على  يدل  وهذا  البحر))1))) 
كان يتح�سد في م�سر ل لقمع الفتن وال�سطرابات 
كبيرة،  بح��رية  لحم�لة  بل  اآن��ذاك  فيها  كانت  التي 
م�ستدلين على ذلك من اختيار عبد اهلل بن طاهر، 
اإل  البحر.  في  الحربية  لخبرته  الجروي  بن  لعلي 
ال�سام  اأ�سطول  يكون  اأن  اإلى  ي�سير  ما  يردنا  لم  اأنه 
واأن تح�سده في  اأقطري�س،  قد �ساهم فعليا في فتح 
اأ�سطول  عمليات  اإ�سناد  لأغرا�س  يكون  قد  م�سر 
مجاهدي البحر الأندل�سيين وتغطية عملية الإنزال 
ت�سعًا  الجزيرة  في  وكان  لحقًا))))).  اأقطري�س  في 
وع�سرين))))) مدينة ا�ستولى عليها العرب الم�سلمين، 
نا�سرين الإ�سالم فيها. وبعد اأن فتح العرب الم�سلمون 
بمهاجمة  قاموا  ه���/)))م)   (((( �سنة  اأقطري�س 
فاأدركت  اإي��ج��ة))))).  بحر  في  لها  المجاورة  الجزر 
�ستلحقه  ال��ذي  التهديد  م��دى  البيزنطية  ال��دول��ة 
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البيزنطية  الدولة  باأمن  الم�سلمين  العرب  اأ�ساطيل 
و�سالمة تجارتها البحرية عبر بحر اإيجه مما دفعها 
اإلى بذل المحاولت ل�ستعادة جزيرة اأقطري�س من 
البحري  الأ�سطول  الم�سلمين حيث قام  يد فاتحيها 
)))م)   -(((  / ))))-)))ه�����  �س��نة  البيزنطي 
اأقطري�س  ج��زي��رة  على  اإن����زال  م��ح��اولت  ب��ث��الث 
جميعها  ب��اءت  الم�سلمين؛  اأي��دي  من  ل�ستعادتها 
معارك  بعد  البيزنطية  ال�سفن  ودم���رت  بالف�سل 
الإ�سالمي)))))  اأقطري�س  اأ�سطول  مع  عنيفة  بحرية 
وهذا يدل على مدى تطور �سناعة ال�سفن والأ�سلحة 
�سناعة  دور  تنتجها  كانت  التي  الإ�سالمية  البحرية 

ال�سفن الإ�سالمية في البحر المتو�سط))))).
عمليات  فيه  ت��ج��ري  ك��ان��ت  ال���ذي  ال��وق��ت  وف��ي 
في  الأغالبة  ك��ان  اأقطري�س)كريت)  جزيرة  فتح 
وكانت  �سقلية  ج��زي��رة  لفتح  ال��ع��دة  ي��ع��دون  تون�س 
ل�سناعة  دورًا  باإقامة  تتمثل  ا�ستعداداتهم  اأه��م 
ودعموها  و�سو�سه)))))  تون�س  مدينتي  في  ال�سفن 
ال�سفن  �سناعة  لتطور  ك��ان  وق��د  ال�سناع  بمهرة 
اأثره  و�سو�سة  تون�س  من  كل  في  ال�سناعة  دور  في 
من  مهمًا  ج��زءًا  باعتباره  �سقلية،  فتح  في  الكبير 
لديهم  اأ�سبح  وبهذا  العمليات،  م�سرح  اإعداد  خطة 
البيزنطي  الأ�سطول  لمواجهة  موؤهاًل  قويًا  اأ�سطوًل 
وفتحها  �سقلية  في  المتمركزة  البيزنطية  والقوات 
اتجاه  اأن  على  اأي�سا  دل  الذي  الأم��ر  بالتالي))))). 
كانوا  ال�سفن  �سناعة  دور  لبناء  الم�سلمين  العرب 
المتو�سط  البحر  ج��زر  لفتح  م�سبقا  خططوا  ق��د 
معتمدين على اأنف�سهم واإمكانياتهم باذلين الجهود 
وهو  ال�ستراتيجي  هدفهم  اإل��ى  للو�سول  العظيمة 
اإفريقية  اأ�سطول  اأقلع  و�سقلية))))).  اأقطري�س  فتح 
بقيادة  البحرية  �سو�سه  ق��اع��دة  م��ن  الإ���س��الم��ي 
الن�سف  ال�سبت  يوم  الفرات)))))  بن  اأ�شد  القا�سي 
من �سهر ربيع الأول �سنة))))ه�/)) يونيو )))م) 
وو�سل اإلى مر�سى مازر )Mazara) في �سقلية في 
ربيع   (( الثالثاء  يوم  اأي  اإقالعه  من  الرابع  اليوم 

تاألف  )))م))1))).  يونيو  �سنة))))ه�/))  الأول 
�سبعمائة  بين  ما  تحمل  مركب  مائة  من  الأ�سطول 
الجند  م��ن  راج��ل  اآلف  ع�سرة  ع��دا  ف��ار���س  واأل���ف 
العرب والبربر ومن الفر�س الخرا�سانية ومجاهدي 
البحرالأندل�سيين)))))، واعتقد اأن عدد ال�سفن كان 
الذين  المقاتلين  ليتنا�سب مع عديد  اأكثر مما ذكر 
اأر�سلوا �سمن الحملة وهذا يدل على الحجم الكبير 
و�سو�سة  بتون�س  ال�سفن  و�سناعة  اإنتاج  في  والتنوع 

وغيرها من دور �سناعة ال�سفن الإ�سالمية.
اأ�سطولها  اإر�سال  اإلى  الق�سطنطينية  فاأ�سرعت 
البندقية  باأ�سطول  ا�ستنجدت  كما  �سرقو�سة  اإل��ى 
بونه  ثغر  لمهاجمة  الإي��ط��ال��ي  ت�سكانيا  واأ���س��ط��ول 
اإلى  وو�سلت  اإف��ري��ق��ي��ا،  �سمال  ب�ساحل  )ع��ن��اب��ه) 
م�سارف القيروان �سنة))))ه�/)))م)))))) من اأجل 
م�ساغلة الأ�سطول الإ�سالمي لتخفيف الح�سار عن 
�سرقو�سة وكذلك لمنع و�سول الإمدادات اإلى القوات 
الق�سطنطينية  خوف  اإن  الجزيرة.  في  الإ�سالمية 
اإلقاء  اإلى  دفعها  اأقطري�س  في  ما ح�سل  تكرار  من 
بيزنطي  اأ���س��ط��ول  وق��ف  حيث  البحري  ثقلها  ك��ل 
بيد  �سقوطها  لمنع  �سرقو�سة   ميناء  باب  على  كبير 
باءت  محاولتها  ولكن  الإ�سالمية  العربي�ة  القوات 
طاحنة  وبرية  بحرية  معارك  حدثت  حيث  بالف�سل؛ 
فاحكموا  الم�سلمين؛  ن�سيب  من  فيها  الن�سر  كان 
اأر�سيبالد  يقول  حيث  �سقلية))))).  على  �سيطرتهم 
لوي�س في كتابه القوى البحرية والتجارية في البحر 
اأ�سطول  اأن  ن�سجله  اأن  ي�ستحق  »ومما  المتو�سط: 
اإفريقية ا�ستمل اأثناء ال�ستباك الأول على حراقات 
الذي  الأم���ر   � النفط  بلهب  ت��ق��ذف  �سفن  وه��ي   -
التي  الإغريقية  النار  مقاومة  من  الإفريقيين  مّكن 
ي�ستخدمها اأعداوؤهم البيزنطيون. وهذا هو اأول ذكر 
ال�سفن،  من  النوع  هذا  لمثل  الم�سلمين  ل�ستخدام 

ولعله كان �سالحهم ال�سري الجديد«))))). 
اأي�سًا دورًا مهمًا في تاأمين  ولعب هذا الأ�سطول 
بين  البحرية  الم�سلمين  العرب  موا�سالت  خطوط 
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الأهمية 
ال�ستراتيجية 
ِلُدوِر �سناعة 

ال�سفن في فتح 
الأندل�س وجزر 
البحر المتو�سط

في  حراقاته  نجحت  حيث  اإفريقيا  و�سمال  �سقلية 
على  وا�ستولى  البيزنطيين)))))  حراقات  مطاردة 
ويت�سح  فا�سلة))))).  بحرية  معركة  بعد  منها  ق�سم 
اأن الأغالبة اأر�سلوا هذا الأ�سطول لي�ستقر في �سقلية 
البحرية  الموا�سالت  خطوط  تاأمين  مهمته  وتكون 
البيزنطي  الأ�سطول  تدخل  خطر  ودفع  الإ�سالمية 
وال��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك ا���س��ت��ي��الء وح����دات م��ن هذا 
 ((((((Pantellaria( قو�سرة الأ�سطول على جزيرة 
معركة  بعد  بيزنطية  ح��راق��ة  على  ا�ستولى  حيث 
الأ�سطول  تنظيم  اإع��ادة  تم  وبذلك  هناك.  بحرية 
الإ�سالمي في �سمال اإفريقية ليفرز منه اأ�سطول اآخر 
�سنة   مالطة  اأرخبيل  فتح  الذي  �سقلية  اأ�سطول  هو 
))))ه�/))) م)))))) وقد اأن�ساأ الم�سلمون في مالطة 
التي  ال�شنوبر  اأ�شجار  من  ال�شفن  ل�شناعة  دارًا 
بحرية  قاعدة  النحو  على هذا  واأ�سبحت  بها.  تكثر 
المتو�سط  البحر  اإل��ى  الم�سلمون  منها  دخل  هامة 
ا�ستخدمها  وق��د  م��ن��ه��ا))))).  خ��رج��وا  التي  وب��واب��ًة 
المتو�سط،  البحر  على  �سيادتهم  لتاأكيد  الم�سلمون 
ال�سناعة  ودور  البحرية  القواعد  �سالمة  وتاأمين 
اإفريقيا)1)))، وطال مقامهم في  و�سمال  في �سقلية 
المالطية  اللغة  كون  بدليل  �سقلية  من  اأكثر  مالطة 
ال�سرقيين  العرب  لهجات  لهجتها  في  ت�سابه  عربية 
فقد  )بونتالريا(:  قو�شرة  جزيرة  اأما  والمغاربة. 
�سبق للم�سلمين فتحها �سنة)1))ه�/)))م) على يد 
القائد العربي عبد الرحمن بن حبيب الفهري))))). 
الم�سلمين على قو�سرة )بونتالريا)  وكان ل�سيطرة 
اإفريقيا  �سواحل  عن  الدفاع  تاأمين  في  كبير  اأث��ٌر 
وثوب  نقطة   - قو�سرة  اأي   - واتخاذها  الإ�سالمية 
الإيطالية))))).  وال�سواحل  و�سردانيا  �سقلية  باتجاه 
اأما جزر البليار فقد كان الفتح الإ�سالمي الأول لها 
بن مو�شى  اهلل  عبد  يد  على  �سنة )))ه�/ )1)م) 
الم�سلمين  اأق��دام  ت�ستقر  لم  ولكن  ن�شير)))))  اب��ن 
في هذه الجزر، ونازعهم ال�سيادة على هذه الجزر 
الفرنجة، فكانت ال�سيادة الإ�سالمية تمتد على هذه 

حتى  اأخرى  اأحيانًا  عنها  تنح�سر  ثم  اأحيانًا  الجزر 
فتحت  حتى  الهجري.  الثاني  ال��ق��رن  نهاية  ق��رب 
الخولني  ع�شام  يد  على  ���س��ن��ة)1))ه���/)1)م) 
محمد))))-11)ه�  بن  اهلل  عبد  الأمير  عهد  في 
/)))-)))م). وقد اختط ع�شام الخولني مدينة 
جديدة جعلها عا�سمة للجزر وكان تخطيطها يماثل 
اإلى حد كبير تخطيط بغداد وقد دعيت با�سم مدينة 
والفنادق  الم�ساجد  ببناء  ع�سام  واهتم  ميورقة 

والحمامات))))). 
اأدت جزر البليار دورًا جلياًل للم�سلمين وللبحرية 
)1))ه����)  �سنة  النهائي  فتحها  قبل  الإ���س��الم��ي��ة 
الم�سلمين  لعهود  فيها  خ�سعت  التي  الفترات  وفي 
فتح  بعد  اأج��ّل  دوره��ا  كان  كما  �سنة )))ه���)،  منذ 
فيها  خ�سعت  التي  الفترات  ففي  لها،  الم�سلمين 
رجال  واتخذ  �سنة)1))ه�)  قبل  الم�سلمين  لعهود 
موانيها  وم��ن  الجزيرة  م��ن  الإ���س��الم��ي  الأ���س��ط��ول 
البحرية في  اأهدافهم  البحرية قواعد الهجوم على 
الحو�س الغربي للبحر المتو�سط، ومالجئ يحتمون 
بين  ي�ساوؤون  كما  فيها  ويقيمون  الأخطار،  من  بها 
ب�سوء،  اأحد  لهم  يتعر�س  اأن  دون  المعاهدين  اأهلها 

وقدمت لهم هذه الجزر كافة الت�سهيالت))))).

الخـاتمـة 
بيئًة ح�ساريًة مكنت  المتو�سط  البحر  لقد �سكل 
الفكر  اإغناء  في  الفاعل  الإ�سهام  من  الم�سلمين 
اأهمها:  وم��ن  وال��ف��ن��ون  العلوم  بمختلف  الب�سري 
ال�ستراتيجي   الع�سكري  الفكر  بناء  في  اإ�سهامهم 
ال�ستراتيجية  اإغناء  في  واإ�سهامهم  عامة،  ب�سورة 
البحر  البحرية ب�سورة خا�سة في منطقة  الحربية 
على  م�سلمًا  بحريًا  مجتمعًا  ف��اأوج��دوا  المتو�سط، 
ال�سرقية  المتو�سط خ�سو�سًا  البحر  �سواحل  معظم 
اهتمامًا  العبا�سيون  اأول���ى  لقد  والجنوبية.  منها 
الثغور  في  ال�سناعة  ودور  المرا�سي  لبناء  كبيرًا 
منها على  كبيرة  اأعدادًا  واأقاموا  فعمروها  البحرية 
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اإليها  تطرق  وقد  اإفريقيا،  و�سمال  ال�سام  �سواحل 
وكانت  الم�سلمين.  الموؤرخين  من  العديد  وو�سفها 
�سواحل اإفريقية اأكثر �سواحل العرب تعر�سًا للغارات 
مجتمعًا  ن�ساأ  النحو  هذا  وعلى  البيزنطية  البحرية 
طول  على  والمحار�س  الأربطة  في  اإ�سالميًا  بحريًا 
الغرب  في طرابل�س  فاأقيمت  وبرقه  اإفريقية  �ساحل 
والمن�سيتر.  و�سو�سه  �سفاق�س  وفي  غربًا  يليها  وما 
قواعدًا  البحرية  ال�سفن  �سناعة  دور  اأ�سبحت  حتى 
في  للجهاد  البحر  اإل���ى  الم�سلمون  منها  انطلق 
التي  ال�سفن  اأنواع  اأهم  وكانت  �سبيل اهلل عز وجل. 
ال�سونة  الإ�سالمية:  ال�سفن  �سناعة  دور  في  ت�سنع 
والحراقة  والطراد  وال�سندل  والقرقور  والبارجة 
والوظيفة  الحجم  حيث  من  تختلف  وهي  والغراب، 
الجنود  التي تحمل  ال�سونة  واأكبرها  الحركة،  وخفة 
�سفينة  وهي  الطريدة  واأ�سغرها  الثقيلة  والأ�سلحة 
�سغيرة �سريعة الجري؛ اأما الأ�سلحة فمنها الكالليب 
لربط  ال�سواري  الم�سلمون في ذات  ا�ستعملها  التي 
النفاطة وهي مزيج  �سفنهم ب�سفن الرومان، ومنها 
من ال�سوائل الحارقة تطلق من ا�سطوانة في مقدمة 
ال�سفينة وت�سمى النار اليونانية. وقد تبين لنا الدور 
فتح  في  ال�سفن  �سناعة  لدور  المهم  ال�ستراتيجي 
الإ�سالمية  الأ�ساطيل  �سيطرة  ب�سط  و  الأن��دل�����س 
تلك  وبالأخ�س  المتو�سط  البحر  جزر  معظم  على 
جزيرة  مثل  الإ�ستراتيجية  الأهمية  ذات  ال��ج��زر 
وغيرها  البليار  وجزر  و�سقلية  )كريت)  اأقطري�س 
القت�سادية  بالثروات  والغنية  المهمة  الجزر  من 
في  التجارية  الموا�سالت  بخطوط  تتحكم  والتي 

البحر المتو�سط. 

الحوا�شي
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الحموي الرومي البغدادي )ت )))ه� /)))) م)، معجم 
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لجنة  مطبعة  بروفن�سال،  ليفي  تحقيق:  الأقطار،  خبر  في 
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�سهاب  القلق�سندى  )))؛   /( البلدان،  معجم  الحموي،   .(
الدين اأبو العبا�س اأحمد بن علي القلق�سندى )ت)))ه�)، 
الأميرية،  المطبعة  الإن�سا،  �سناعة  في  الأع�سى  �سبح 
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الحموي، معجم البلدان، )/))).  .(

البحر  بدول  عالقتها  �سقلية  عارف،  الدين  تقي  الدوري،   .(
)بغداد:  للن�سر  الر�سيد  دار  ط)،  الإ�سالمية،  المتو�سط 

1))))، �س )).
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الإ�سالمية في البحر المتو�سط في القرنين الثالث والرابع 
)دم�سق:  والن�سر،  للطباعة  حوران  دار  ط)،  الهجريين، 
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)ت)))ه�/)))م)، فتوح البلدان، تحقيق: ر�سوان محمد 

ر�سوان، دار الكتب العلمية )بيروت:)))))، �س))).
ابن الأثير، عز الدين اأبي الح�سن علي بن محمد األجزري   .((
اأبي  تحقيق  التاريخ،  في  الكامل  )ت1))ه������/))))م)، 
)بيروت  العلمية،  الكتب  دار  القا�سي،  اهلل  عبد  الفداء 

))))ه�/))))م)، �س ))).
ابن الأثير، الكامل في التاريخ، �س )))؛ الدوري، �سقلية،   .((

�س )). 
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ينظر  اإيطاليا؛  جنوب  في  الحالية  تارنتو  مدينة  طارنت   .((
البحر  في  والتجارية  البحرية  القوة  اأر�سيبالد،  لوي�س، 
وتقديم  اأحمد محمد عي�سى، مراجعة  المتو�سط،  ترجمة 
مع  الم�سرية  النه�سة  مكتبة  ن�سر  غربال،  �سفيق  محمد 
)القاهرة:ل:ت)،  والن�سر،  للطباعة  فرانكلين  موؤ�س�سة 

�س))).
ابن خلدون، المقدمة، �س))).  .((

دار  المن�سية،  الأندل�س  جزائر  �سي،  �سالم  ع�سام  �سالم،   .((
القوى  لوي�س،  �س))؛  )ب��ي��روت:)))))،  للماليين،  العلم 

البحرية، �س))) و))) و)))و))).
الحموي، معجم البلدان، )/)1) .  .((

الربيعي، الإ�ستراتيجية البحرية، �س)).  .((
ابن خلدون، المقدمة، �س))).  .((

الحموي، معجم البلدان، )/))).  .(1
اأر�سالن، �سكيب، تاريخ غزوات العرب في فرن�سا و�سوي�سرا   .((
األبابي  عي�سى  طبعة  المتو�سط،  البحر  وجزائر  واإيطاليا 

الحلبي، )القاهرة:)))))، �س))).
ابن عذارى، اأبو عبد اهلل محمد المراك�سي، البيان المغرب   .((
ج)،  )بيروت:1))))،  �سادر،  مكتبة  المغرب،  اأخبار  في 

�س 1))؛ اأر�سيبالد لوي�س، �س))).
العبادي، اأحمد مختار و �سالم، ال�سيد عبد العزيز، تاريخ   .((
المتو�سط،  الأبي�س  البحر  حو�س  في  الإ�سالمية  البحرية 

موؤ�س�سة الجامعة، )الإ�سكندرية:)))))، ج)، �س ))).
البحر  حو�س  ف��ي  العربية  الح�سارة  عثمان،  الكعاك،   .((
بجامعة  العالية    العربية  الدرا�سات  معهد  المتو�سط، 

الدول العربية، )القاهرة:)))))، �س)).
�سكيب اأر�سالن، تاريخ غزوات العرب، �س))).  .((

تاريخ  �سالم،  العزيز  عبد  وال�سيد  مختار  اأحمد  العبادي،   .((
البحرية الإ�سالمية، )/)). 

ابن خلدون، المقدمة، �س))).  .((
الهادي  عبد  محمد  ترجمة:  وال���روم،  ال��ع��رب  فازليف،   .((

�سفيره، دار الفكر العربي، )بيروت: ل، ت)، �س)).
ابن خلدون، المقدمة، �س))).  .((

الحموي، ياقوت، معجم البلدان، )/ ))).  .(1
البالذري، فتوح البلدان، �س))).  .((

الربيعي، الإ�ستراتيجية البحرية، �س)).  .((
ابن خلدون، المقدمة، �س))).  .((

البالذري، فتوح البلدان،  �س))).  .((
الربيعي، الإ�ستراتيجية البحرية، �س)).  .((

الربيعي، الإ�ستراتيجية البحرية، �س )).  .((
البالذري، فتوح البلدان، �س ))).   .((

ال��م��ق��ري��زي، تقي  ال��ب��ل��دان، ���س )))؛  ف��ت��وح  ال��ب��الذري،   .((
الدين اأحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد )ت)))ه� 
بالمواعظ  الم�سماة  المقريزية  الخطط  -))))م)، 
والعتبار بذكر الخطط والآثار، تحقيق: �سعيد عبد الفتاح 

عا�سور، مطبعة بولق، )القاهرة:1)))م)، ج)، �س))).
البالذري، فتوح البلدان،  �س))).  .((

ابن خلدون، المقدمة، �س))) -1)).  .(1
البالذري، فتوح البلدان، �س)))؛ لوي�س، القوى البحرية،   .((

�س ))).
الربيعي، الإ�ستراتيجية البحرية، �س )) و )).  .((

الطبري، اأبو جعفر محمد بن جرير)ت1))ه� / )))م)،   .((
تاريخ الر�سل والملوك، تحقيق، محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، 
 ،(((((-  (((1 )القاهرة:  م�سر  المعارف،  دار  مطبعة 

ج)، �س 1)).
البالذري، فتوح البلدان،  �س )))؛ البغدادي، اأبي الفرج   .((
قدامة بن جعفر الكاتب، ثغور الإ�سالم، تحقيق: دي غوية 

بريل )ليدن:)))))، �س))).
الربيعي، الإ�ستراتيجية البحرية، �س )).  .((

الإدري�سي، نزهة الم�ستاق، �س ))).  .((
لوي�س، القوى البحرية، �س))) و)1).  .((

لوي�س، القوى البحرية، �س11) -)1) .  .((
اليعقوبي، اأحمد بن اأبي يعقوب بن وا�سح )ت بعد )))ه�)،   .((
)))-)))؛  ���س  ت)،  ل،  ب��ري��ل)ل��ي��دن:  ال��ب��ل��دان،  كتاب 

الإدري�سي؛ نزهة الم�ستاق، ج)، �س ))).
�سهاب  القلق�سندى،  )))؛  �س  البلدان  فتوح  ال��ب��الذري   .(1
الدين اأبو العبا�س اأحمد بن علي )ت)))ه�) �سبح الأع�سى 
في �سناعة الإن�سا المطبعة الأميرية، )القاهر: ة )))))، 

ج)، �س )))-))).
بن  القادر  عبد  بن  علي  بن  اأحمد  الدين  تقي  المقريزي،   .((
الملوك  دول  لمعرفة  ال�سلوك  محمد)ت)))ه�/))))م)، 
تحقيق: �سعيد عبد الفتاح عا�سور، ط) )القاهرة: 1))))، 
�س )))؛ ابن الزبير، القا�سي الر�سيد اأحمد بن علي بن 
اإبراهيم )ت)))ه�/))))م)، الذخائر والتحف، تحقيق: 

محمد حميد اهلل )الكويت:)))))، الفقرتين )) و)).
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الذخائر،  الزبير،  ابن  )))؛  �س  البلدان  فتوح  البالذري،   .((
الفقرتين )) و))..

الخطط،  المقريزي،  )))؛  �س  البلدان،  فتوح  البالذري   .((
 .(((/(

ال�سابي )ت)))ه�)  اأبو عبد اهلل  المقد�سي، �سم�س الدين   .((
النا�سر مكتبة  الأقاليم، ط)،  التقا�سيم في معرفة  اح�سن 

مدبولي، )القاهرة:)))))، �س )).
مكرم،  بن  محمد  الدين  جمال  الف�سل  اأب��و  منظور،  ابن   .((
حرق،  مادة  ))))م)،  )بيروت:  �سادر  دار  العرب،  ل�سان 
و)).   (( الفقرتين  الذخائر،  الزبير،  ابن  �س))؛  ج1)، 
العربية  النظم  في  درا���س��ات  �سلطان،  توفيق  اليوزبكي، 
جامعة  والن�سر  للطباعة  الكتب  دار  مطابع  والإ�سالمية، 

المو�سل، )المو�سل: ))))م)، �س))).
لوي�س، القوى البحرية، �س)) و))).  .((

المقد�سي، اأح�سن التقا�سيم، �س ))).   .((
دار  م�سر،  ولة  )ت)))ه����)،  يو�سف  بن  محمد  الكندي   .((
القوى  ل��وي�����س،   .((( ���س  ت)،  ل،  )ب��ي��روت:  ال�����س��ي��اد، 

البحرية، �س))) و1)) و))).
بن  القادر  عبد  بن  علي  بن  اأحمد  الدين  تقي  المقريزي،   .((
الأئمة  باأخبار  الحنفا  اتعاظ  محمد)ت)))ه�-))))م)، 
ط)،  ال�سيال،  الدين  جمال  تحقيق:  الخلفا،  الفاطميين 
 ،((((( )القاهرة:  الإ�سالمي،  التراث  اإحياء  لجنة  ن�سر 
بن  محمد  القا�سم  اأب��و  األن�سيبي،  و  حا�سية)؛  ���س)1) 
بريل  ط)،  الأر�����س،  ���س��ورة  كتاب  )))ه�����)،  )ت  حوقل 

)ليدن:)))))، ق) �س )))-))).  
لوي�س، القوى البحرية، �س))).  .(1
لوي�س، القوى البحرية، �س)1).  .((

الدوري، �سقلية عالقتها، �س)).  .((
لوي�س، القوى البحرية، �س)1).  .((
لوي�س، القوى البحرية، �س)1).  .((
لوي�س، القوى البحرية، �س)1).  .((

لوي�س، القوى البحرية، �س1))؛ الدوري، �سقلية، �س)).  .((
القوى  لوي�س،  ���س))؛  البحرية،  الإ�ستراتيجية  الربيعي،   .((
اإفريقيا  تاريخ  جوليان،  اأن��دري  �سارل  ���س)))؛  البحرية، 
ال�سمالية، تعريب محمد مزالي والب�سير بن �سالمة، الدار 

التون�سية للن�سر، �س)).
 � )).   البكري، عبد اهلل بن عبد العزيز الأندل�سي )ت)))ه� 
))1)م)، كتاب الم�سالك والممالك، تحقيق: عبد الرحمن 

علي الحجي، مطابع دار لبنان للطباعة والن�سر، )بيروت: 
))))ه�/))))م)، �س )).

لوي�س، القوى البحرية، �س)1) و))).  .((
ب�ستاوي، عادل �سعيد، الأندل�سيون المواركة، ط)، النا�سر   .(1

دار انترن�سيونال بر�س، )القاهرة )))))، �س)).
المنعم)ت)))ه�  ابن عبد  اأبو عبد اهلل محمد  الحميري،   .((
تحقيق  الأق��ط��ار،  خبر  في  المعطار  الرو�س  -))))م)، 
ليفي بروفن�سال، مطبعة لجنة التاأليف والترجمة والن�سر، 

)القاهرة: )))))، �س)).
����س)))؛  الم�ستاق  ن��زه��ة  الإدري�����س��ي،  ال�سريف  ينظر   .((
الأقطار  خبر  ف��ي  المعطار  ال��رو���س  األحميري  وك��ذل��ك 
العذري  ان�س  بن  عمر  بن  اأحمد  األدلئي  واب��ن  ���س)))؛ 
الآث���ار  وت��ن��وي��ع  الأخ��ب��ار  تر�سيع  )ت)))ه���������/))1)م)، 
جميع  اإل���ى  والم�سالك  ال��ب��ل��دان  غ��رائ��ب  ف��ي  والب�ستان 
معهد  مطبعة  الهواني،  العزيز  عبد  تحقيق:  الممالك،  

الدرا�سات الإ�سالمية، )مدريد:))))) �س))).
من  الأندل�س  في  الإ�سالم  دول��ة  اهلل،  عبد  محمد  عنان،   .((
العامة  الم�سرية  الهيئة  النا�سر،  عهد  بداية  اإل��ى  الفتح 

للكتاب، )القاهرة:)11))، ج)، �س))).
ابن �سعيد، المغرب  في حلى المغرب )/)).   .((

خليان  دون  ن�سر  الأندل�س،  افتتاح  تاريخ  القوطية.  اب��ن   .((
حيان  ابن  الأندل�سي،   ���س))؛   ،((((( )مدريد:  رابيرا 
عبد  ن�سر  الأندل�س،  بلد  اأخبار  في  المقتب�س  القرطبي، 

الرحمن الحجي، )بيروت: ))))م)، �س))). 
ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندل�س، �س)).   .((

علي  ال�سم�ساطي،   ���س))؛  المعطار،  الرو�س  الحميري   .((
الأ�سعار،  الأنوار ومحا�سن  ابن محمد )ت1))ه���/1))م) 
ت��ح��ق��ي��ق: ���س��ال��ح م��ه��دي ال���ع���زاوي، )ب����غ����داد:)))))، 
  Urci س)1)و)))؛ اأما ح�سين موؤن�س فيرى اأن لفظ اأر�س�
ح�سين،  موؤن�س،  ينظر،  اليمن،  اإقليم،  في  قديم  مو�سع 
وينقل  )))؛  �س  )القاهرة:)))))  ط)،  الأندل�س،  فجر 
اإن ار�س كلمة م�سرية من  عن الم�ست�سرق توري�س بليا�س: 
اآر�سى وهو المركز العمراني القديم لمدينة بجانة، ينظر، 

�سالم و العبادي، البحرية الإ�سالمية، )/))).
الربيعي، الإ�ستراتيجية البحرية، �س )).  .((

ابن خلدون، المقدمة، �س))).  .((

ابن خلدون، المقدمة، �س))).  .(1
لوي�س، القوة البحرية، �س)))؛ الدوري، �سقلية، �س)).  .((



147 اآفاق الثقافة والتراث

الأهمية 
ال�ستراتيجية 
ِلُدوِر �سناعة 

ال�سفن في فتح 
الأندل�س وجزر 
البحر المتو�سط

لوي�س، اأر�سيبالد، القوة البحرية، �س)))-))).   .((
الإدري�سي،  و�س)1)؛  �س))  المعطار،  الرو�س  الحميري،   .((

نزهة الم�ستاق، �س))).
الحموي،  معجم البلدان، )/))).  .((

البحر  في  العربية  الأ�ساطيل  اأحمد،  اإبراهيم  ال��ع��دوي،   .((
الأبي�س المتو�سط، مكتبة نه�سة م�سر، )القاهرة:))))م)، 
الإ�سالمية،  البحرية  و�سالم،  األعبادي  )))؛  ����س)))- 

 .((1/(
نزهة  الإدري�سي   ���س1))؛  المعطار،  الرو�س  الحميري   .((

الم�ستاق، �س))). 
اأن  الأندل�س و�سرقي قرطبة.ويجوز  �ساطبة: مدينة �سرقي   .((
الرطبة،  الخ�سراء  ال�سعفة  وهي  ال�سطبة  من  ا�ستقاقها 
و�سطبت المراأة الجريدة �سطبا اإذا �سققتها لتعمل ح�سيرا، 
)/)1)؛ابن  البلدان،  معجم  الحموي،  �ساطبة،  والمراأة 

خلدون، المقدمة، �س))). 
بين  لالأندل�س  ال�سرقي  ال�ساحل  على  بلد  المنكب،  مر�سى   .((
�س  المعطار،  الرو�س  الحميري،  ينظر  مالقة،  و  المرية 

 .((1
اأعمال  من  البحر  �ساطئ  على  الأندل�س  ح�سن  �سلوبنية:   .((

كورة الكبيرة، الحموي،  ياقوت، معجم البلدان، )/1)).
ابن خلدون، المقدمة، �س))).  .(1

لوي�س، اأر�سيبالد، القوة البحرية، �س)).   .((
لوي�س، اأر�سيبالد، القوة البحرية، �س1).   .((

الربيعي، الإ�ستراتيجية البحرية، �س ))-)).  .((
الدوري، �سقلية عالقتها، �س))- )).  .((

الدوري، �سقلية عالقتها، �س)).  .((
اليوزبكي، درا�سات في النظم، �س))).  .((

لوي�س، القوى البحرية، �س))-)).  .((
البالذري، فتوح البلدان، �س)))-)))؛ لوي�س، اأر�سيبالد،   .((

القوى البحرية، �س)).
التي  اأيبيريا  �سبه جزيرة  الأندل�س على  العرب لفظ  اأطلق   .((
الأندل�س  ا�سم  يذكر  وحين  معًا  والبرتغال  ا�سبانيا  ت�سم 
التي �سملها الإ�سالم  اأي�سا المنطقة الإ�سالمية  فاإنه يعني 
المدن  حيث  البران�س  جبال  �سمال  حتى  و�سكانًا  �سلطانًا 
ونارني  الجارون،  نهر  على  ومنتوبات  )ب��وردو،  الفرن�سية 
ا�سم  وا�ستمر  الم�سلمون.  فتحها  وكلها  ب�سكاي)  وخليج 
الأندل�س متداوًل حتى تقل�ست دولة الأندل�س، وانح�سرت 
الربيعي،  ي��ن��ظ��ر  غ���رن���اط���ة،   اإم�����ارة  ف���ي  ال��ج��ن��وب  ف���ي 

الإ�ستراتيجية البحرية، �س ))).
11). لوي�س، القوى البحرية، �س)1).
)1). ابن خلدون، المقدمة، �س))).

)1). لوي�س، القوى البحرية، �س)1).
القوى  لوي�س،  ؛  ����س))-))  اإفريقيا،  تاريخ  جوليان،   .(1(

البحرية، �س11).
)1). جوليان، تاريخ اإفريقيا، �س)) .

)1). البالذري، فتوح البلدان، �س)))؛ الربيعي، الإ�ستراتيجية 
البحرية، �س)))؛ جوليان، تاريخ اإفريقيا، �س)).

الع�سكرية  ال�سخ�سيات  اأكبر  من  ن�سير  بن  مو�سى  يعد   .(1(
في  مهمًا  دورًا  لعب  فقد  العربي،  المغرب  في  الإ�سالمية 
والأندل�س  اإفريقيا  �سمال  وت��اري��خ  ع��ام��ة،  ال��ع��رب  ت��اري��خ 
�سمال  ف��ي  ال��ق��رى  ب���وادي  ول��د  ان��ه  الموؤكد  وم��ن  خا�سة، 
اإلى بكر بن وائل،  الحجاز �سنة 1) ه�/1))م وهو ينت�سب 
موقعة  في  الوليد  بن  خالد  �سباهم  ممن  اأب��اه  ك��ان  كما 
بني  اإلى  الولء  بطريق  ينت�سب  كان  اإنه  وقيل  التمر،  عين 
�سفيان؛  اأب��ي  بن  معاوية  حر�س  على  كان  اأب��اه  واإن  لخم، 
بن  اأحمد  العبا�س  اأب��و  الدين  �سم�س  خلكان،  اب��ن  ينظر 
الرب���ل���ي)ت)))ه����/)))))،  البرمكي  اإب��راه��ي��م  محمد 
وفيات الأعيان، تحقيق: اإح�سان عبا�س، ن�سر دار الثقافة، 
محمد  اأبو  قتيبة،  وابن  �س)))-)))؛  م)  )بيروت:)))) 
عبد اهلل بن م�سلم الدينوري )ت)))ه�/)))م)، الإمامة 
الآمة،  مطبعة  الزيني،  محمد  طه  تحقيق:  وال�سيا�سة، 

)م�سر))))ه�)، �س1)-)). 
)1). لوي�س، القوى البحرية، �س)1) و�س))).

)1). اليوزبكي، درا�سات في النظم، �س))).
)1). لوي�س، القوى البحرية، �س)1).

من  الأندل�سي  التاريخ  علي،  الرحمن  عبد  الحجي،   .((1
القلم، )دم�سق:)))))،  دار  �سقوط غرناطة،  الفتح حتى 

�س))-)).
))). لوي�س، القوى البحرية، �س)1).

))). اليوزبكي، درا�سات في النظم، �س))).
))). البالذري، فتوح البلدان، �س ))).

))). لوي�س، القوى البحرية، �س)1).
))). لوي�س، القوى البحرية، �س11)- )1).

))). ابن خلدون، المقدمة، �س)))-))).
))). البالذري، فتوح البلدان، �س ))).



ت
ل

ـــا
مق

ت
ل

ـــا
مق

اآفاق الثقافة والتراث 148

))). الكندي، ولة م�سر، �س ))).
))). لوي�س، القوى البحرية، �س)) و))).

1)). الكندي، ولة م�سر، �س)1).
))). الربيعي، الإ�ستراتيجية البحرية، �س)).

اأحمد  العبادي،  ))؛  �س  وال��روم،  العرب  فازليف،   .(((
البحرية  ت��اري��خ  ال��ع��زي��ز،  عبد  ال�سيد  ���س��ال��م،  و  مختار 

الإ�سالمية، )/ )).
))). فازليف، العرب والروم، �س))- )).

اأ�سمت،  غنيم،  1)؛  ���س  وال����روم،   ال��ع��رب  ف��ازل��ي��ف،   .(((
الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإ�سالمية، مطبعة جريدة 

ال�سفير، )الإ�سكندرية:)))))، �س)).
))). الربيعي، الإ�ستراتيجية البحرية، �س))و)).
))). المقريزي، اتعا�س الحنفا، �س)) حا�سية ).

دي��اب،  )))و)))؛   /( الأخ���ب���ار،  حقائق  �سرهنك:   .(((
البحر  حو�س  في  الإ�سالمية  الدول  �سيا�سة  محمد،  �سابر 
 ،((((( )القاهرة:  الكتب،  عالم  دار  ط)،  المتو�سط، 

�س)).
))). ابن عذاري، البيان المغرب، بيروت، )/ ))).

))). اأ�سد بن الفرات بن �سنان من بني �سليح من اأهل ني�سابور، 
باأبي عبد اهلل وكان مولده )))ه�، ثم  ولد بحران، ويكنى 
الأ�سعث  بن  محمد  ب�سحبة  اإفريقية  اإل��ى  وال��ده  مع  قدم 
الخزاعي الذي قدم اإلى اإفريقية بع�سكره. كان اأ�سد قا�سيا 
عند توليته حملة فتح �سقلية �سنة )))ه� ومات �سنة )))ه� 
عالما  وكان  نف�سها  بالجزيرة  �سرقو�سة  ح�سار  على  وهو 
كذلك  )/1))؛  ال�سيراء،  الحلة  الآبار،  ابن  ينظر  فقيها، 
اأ�سد بن الفرات،  ينظر ابن خلكان، وفيات الأعيان، مادة 

�س))).
1)). الدوري، �سقلية، �س)).

األحميري،  ))). البكري، الم�سالك والممالك، �س)))-1))، 
الرو�س المعطار، �س))).

))). األحميري، الرو�س المعطار، �س )).
))). الربيعي، الإ�ستراتيجية البحرية، �س ))).

وينظر،  ���س)))؛  البحرية،  القوى  اأر�سيبالد،  لوي�س،    .(((
محمد عبد اهلل عنان، مواقف حا�سمة في تاريخ الإ�سالم، 
الديوهجي،  و  )))؛  ���س  م)،   (((( )ال��ق��اه��رة:  ط)، 
)المو�سل حزيران  الجزيرة،  مجلة  العربية،  النار  �سعيد، 

))))م)، �س)-).
))). ابن عذارى، البيان المغرب، )/)))؛  ابن الأثير، الكامل 

في التاريخ، )/))).
خلدون،  ابن  )/)))؛  التاريخ،  في  الكامل  الأثير،  ابن   .(((

كتاب العبر، )/))).
خلدون،  ابن  )/)))؛  التاريخ،  في  الكامل  الأثير،  ابن   .(((
�س)))،  والروم،  العرب  فازليف،  )/)))؛   العبر،  كتاب 

لوي�س، القوى البحرية، �س))).
))). ابن عذارى، البيان المغرب )/ )))؛ اأر�سالن، غزوات، 

�س)))- )))
))). العبادي و �سالم، تاريخ البحرية الإ�سالمية، )/ ))).

1)). الكعاك، الح�سارة العربية، �س)).
))). العبادي و �سالم، تاريخ البحرية الإ�سالمية، )/)). 

))). الربيعي، الإ�ستراتيجية البحرية، �س )).
 /( وال�سيا�سة،  الإم��ام��ة  كتاب  ف��ي  قتيبة  اب��ن  يذهب   .(((
المحا�سن  اأب���و  ال��دي��ن   ج��م��ال  ب���ردى،  ت��غ��ري  اب��ن  و  ))؛ 
يو�سف الأتابكي )ت)))ه�/))))م)، النجوم الزاهرة في 
والإر�ساد  الثقافة  وزارة  والقاهرة، من�سورات  ملوك م�سر 
الم�سرية )القاهرة:)))))، ج)، �س ))؛ و لوي�س، القوى 
ن�سير  بن  مو�سى  هو  فاتحها  اأن  اإلى  ���س)1)،  البحرية، 

نف�سه. 
))). ابن خلدون، كتاب العبر، )/)))؛ ابن الأثير، الكامل في 

التاريخ، )/))).
))). لوي�س، القوى البحرية، �س))) و))) و)))و))).

الم�ش��ادر والمراجع

الم�سادر 
اأبي  ب��ن  اهلل  عبد  ب��ن  محمد  اهلل  عبد  اأب���و  الأب����ار،  اب��ن   .(
الحلة  ال��ب��ل��ن�����س��ي)ت)))ه���/1)))م)،  الق�ساعي  بكر 
المعارف،  دار  ط)،  موؤن�س،  تحقيق:ح�سين  ال�سيراء، 

)القاهرة:))))).
محمد  ب��ن  ع��ل��ي  الح�سن  اأب���ي  ال��دي��ن  ع��ز  الأث���ي���ر،  اب���ن   .(
الجزري)ت1))ه�/))))م)، الكامل في التاريخ، تحقيق: 
اأبي الفداء عبد اهلل القا�سي، دار الكتب العلمية، )بيروت: 

 .(((((
اأبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد اهلل بن  الإدري�سي،   .(
اختراق  الم�ستاق في  نزهة  اإدري�س )ت1))ه� /))))م)، 

الآفاق، تحقيق اأماري و�سكياباريللي، )روما ))))م).
اأبو مروان حيان بن خلف بن ح�سين بن حيان  الأندل�سي،   .(
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الأهمية 
ال�ستراتيجية 
ِلُدوِر �سناعة 

ال�سفن في فتح 
الأندل�س وجزر 
البحر المتو�سط

اأهل  اأنباء  من  المقتب�س  القرطبي)ت)))ه�/))1)م)، 
)بيروت:  األحجي،  الرحمن  عبد  وتحقيق:  ن�سر  الأندل�س، 

))))م ).
ثغور  ال��ك��ات��ب،  ب��ن جعفر  ق��دام��ة  ال��ف��رج  اأب���ي  ال��ب��غ��دادي   .(

الإ�سالم، تحقيق: دي غوية )ليدن:))))).
)ت)))ه�  الأندل�سي  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  البكري،   .(
الرحمن  عبد  تحقيق:  والممالك،   الم�سالك  /))1)م)، 
على األحجي، مطابع دار لبنان للطباعة والن�سر، )بيروت: 

))))ه�/))))م ). 
البالذري، اأبي الح�سن اأحمد بن يحيى  بن جابر البغدادي   .(
تحقيق:ر�سوان محمد  البلدان،  فتوح  )ت)))ه�/)))م)، 

ر�سوان، دار الكتب العلمية، )بيروت:))))).
يو�سف  المحا�سن  اأب��و  ال��دي��ن   جمال  ب���ردى،  تغري  اب��ن   .(
الأت��اب��ك��ي )ت)))ه���������/))))م)، ال��ن��ج��وم ال��زاه��رة في 
والإر�ساد  الثقافة  وزارة  والقاهرة، من�سورات  ملوك م�سر 

الم�سرية، )القاهرة:))))).
اهلل  عبد  بن  ياقوت  اهلل  عبد  اأبي  الدين  �سهاب  الحموي،   .(
الحموي الرومي البغدادي )ت )))ه� /)))) م)، معجم 

البلدان، دار �سادر للطباعة والن�سر، )بيروت: ))))).
المنعم))))ه�  عبد  ابن  محمد  اهلل  عبد  اأبو  األحميري،   .(1
تحقيق:  الأقطار،  خبر  في  المعطار  الرو�س  /))))م)، 
ليفي بروفن�سال، مطبعة لجنة التاأليف والترجمة والن�سر، 

)القاهرة:  ))))).
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد)ت)1)ه�/)1))م)،   .((
المبتداأ  وديوان  العبر،  بكتاب  الم�سمى  خلدون  ابن  تاريخ 
عا�سرهم  ومن  والبربر  والعجم  العرب  اأيام  في  والخبر، 
من ذوي ال�سلطان الأكبر، تحقيق: يو�سف ا�سعد داغر، دار 

الكتاب اللبناني، )بيروت: ))))).
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت)1)ه�/)1))م)   .((
دار  والخبر،  المبتداأ  ودي���وان  العبر  كتاب  من  المقدمة 

العودة، )بيروت:))))).
محمد  بن  اأحمد  العبا�س  اأب��و  الدين  �سم�س  خلكان،  ابن   .((
وفيات  الرب���ل���ي)ت)))ه����/)))))،  البرمكي  اإب��راه��ي��م 
الثقافة،  دار  ن�سر  عبا�س،  اإح�����س��ان  تحقيق:  الأع��ي��ان، 

)بيروت:)))) م).
)).  اب����ن األ����دلئ����ي، اأح���م���د ب���ن ع��م��ر ب���ن ان�������س ال���ع���ذري 
الآث���ار  وت��ن��وي��ع  الأخ��ب��ار  تر�سيع  )ت)))ه���������/))1)م)، 
جميع  اإل���ى  والم�سالك  ال��ب��ل��دان  غ��رائ��ب  ف��ي  والب�ستان 
معهد  مطبعة  اله��وان��ي،  العزيز  عبد  تحقيق:  الممالك، 

الدرا�سات الإ�سالمية، )مدريد: ))))).
اإبراهيم  بن  علي  بن  اأحمد  الر�سيد  القا�سي  الزبير،  ابن   .((
محمد  تحقيق:  والتحف،  الذخائر  )ت)))ه����/))))م)، 

حميد عبد اهلل، )الكويت: ))))  م ).
ال�سم�ساطي، علي بن محمد ال�سم�ساطي )ت1))ه�/1))م)،   .((
العزاوي،  مهدي  �سالح  تحقيق  الأ�سعار،  ومحا�سن  الأنوار 

مطبعة المثنى، )بغداد:))))).
الطبري، اأبو جعفر محمد بن جرير)ت1))ه� / )))م)،   .((
تاريخ الر�سل والملوك، تحقيق: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، 

مطبعة دار المعارف، م�سر )القاهرة: 1))) -))))).
ال��م��راك�����س��ي  م��ح��م��د  ع���ب���د اهلل  اأب������و  ع��������ذارى  اب�����ن   .((
المغرب،  اأخبار  المغرب في  البيان  )ت)))ه���/))))م)، 

مكتبة �سادر، )بيروت:1)))).
الدينوري  م�سلم  ب��ن  اهلل  عبد  محمد  اأب���و  قتيبة،  اب��ن   .((
)ت)))ه�/)))م)، الإمامة وال�سيا�سة، تحقيق: طه محمد 

الزيني، مطبعة الآمة، )م�سر))))ه�).
علي  بن  اأحمد  العبا�س  اأب��و  الدين  �سهاب  القلق�سندى،   .(1
القلق�سندى )ت)))ه�)، �سبح الأع�سى في �سناعة الإن�سا، 

المطبعة الأميرية، )القاهرة: ))))).
اب����ن ال��ق��وط��ي��ة، اأب�����و ب��ك��ر م��ح��م��د ب���ن ع��م��ر ب���ن عبد   .((
ن�سر  الأندل�س،  افتتاح  تاريخ  العزيز)ت)))ه�/)))م)، 

دون خليان رابيرا )مدريد: ))))).
دار  م�سر،  ولة  )ت)))ه���)،  يو�سف  بن  محمد  الكندي،   .((

ال�سياد، )بيروت:))))).
في  المغرب   ه���/))))م)،  )ت)))  �سعيد  ابن  المغربي،   .((
المعارف،  دار  �سوقي �سيف، ط)،  المغرب، تحقيق:  حلى 

)الإ�سكندرية: ))))).
المقد�سي،  �سم�س الدين اأبو عبد اهلل األ�سابي )ت)))ه�)،   .((
مكتبة  النا�سر  الأق��ال��ي��م،  معرفة  ف��ي  التقا�سيم  اأح�سن 

مدبولي، )القاهرة: ))))).
بن  القادر  عبد  بن  علي  بن  اأحمد  الدين  تقي  المقريزي،   .((
الأئمة  باأخبار  الحنفا  اتعاظ  محمد)ت)))ه�-))))م)، 
ط)،  ال�سيال،  الدين  جمال  تحقيق:  الخلفا،  الفاطميين 

ن�سر لجنة اإحياء التراث الإ�سالمي، )القاهرة: ))))).
بن  القادر  عبد  بن  علي  بن  اأحمد  الدين  تقي  المقريزي،   .((
الم�سماة  المقريزية  الخطط  محمد)ت)))ه�/))))م)، 
بالمواعظ والعتبار بذكر الخطط والآثار،  تحقيق: �سعيد 

عبد الفتاح عا�سور، مطبعة بولق )القاهرة:1)))م).
بن  القادر  عبد  بن  علي  بن  اأحمد  الدين  تقي  المقريزي،   .((
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محمد)ت)))ه�/))))م)، ال�سلوك لمعرفة دول الملوك، 
بولق،  مطبعة  ط)،  عا�سور،  الفتاح  عبد  �سعيد  تحقيق: 

)القاهرة:1)))).
مكرم،  بن  محمد  الدين  جمال  الف�سل  اأب��و  منظور،  ابن   .((

ل�سان العرب، دار �سادر )بيروت: ))))م).
الن�سيبي، اأبو القا�سم محمد بن حوقل )ت )))ه�) -كتاب   .((

�سورة الأر�س  ط بريل ليدن )))).
اليعقوبي، اأحمد بن اأبي يعقوب بن وا�سح اليعقوبي )ت بعد   .(1

)))ه�)، كتاب البلدان، بريل، )ليدن:))))).
المراجع 

)).  اأر�سالن، �سكيب، تاريخ غزوات العرب في فرن�سا و�سوي�سرا 
األبابي  عي�سى  طبعة  المتو�سط،  البحر  وجزائر  واإيطاليا 

الحلبي، )القاهرة:))))).
ب�ستاوي، عادل �سعيد، الأندل�سيون المواركة، ط)، النا�سر   .((

دار انترن�سيونال بر�س، )القاهرة ))))).
الفتح  من  الأندل�سي  التاريخ  علي،  الرحمن  عبد  األحجي،   .((

حتى �سقوط غرناطة، دار القلم، )دم�سق:))))).
تعريب:  ال�سمالية،  اإفريقيا  تاريخ  اأندري،  �سارل  جوليان،   .((
محمد مزالي والب�سير بن �سالمة، الدار التون�سية للن�سر، 

)تون�س:))))).
بدول  عالقتها  �سقلية  ع����ارف،  ال��دي��ن  ت��ق��ي  ال�����دوري،   .((
للن�سر،  ال��ر���س��ي��د  دار  الإ���س��الم��ي��ة،  ال��م��ت��و���س��ط  ال��ب��ح��ر 

)بغداد:))))).
الإ�سالمية في حو�س  الدول  �سيا�سة  دياب، �سابر محمد،   .((
)القاهرة:  ط)  ال��ك��ت��ب،  ع��ال��م  دار  المتو�سط،  البحر 

.(((((
الديوهجي، �سعيد، النار العربية، مجلة الجزيرة، )المو�سل   .((

حزيران ))))م).
الربيعي، عماد هادي علو، الإ�ستراتيجية البحرية الإ�سالمية   .((
في البحر المتو�سط في القرنين الثالث والرابع الهجريين، 

ط)، دار حوران للطباعة والن�سر، )دم�سق: )11)).
دار  المن�سية.  الأندل�س  جزائر  �سي.  �سالم  ع�سام  �سالم،   .((

العلم للماليين، )بيروت:))))).

1).  �سرهنك، اإ�سماعيل، حقائق الأخبار عن دول البحار، ط)، 
المطبعة الأميرية ببولق، )م�سر، )))) ه�). 

تاريخ  �سالم،  العزيز  عبد  ال�سيد  و  اأحمد مختار  العبادي،   .((
المتو�سط،  الأبي�س  البحر  حو�س  في  الإ�سالمية  البحرية 

ج)، موؤ�س�سة الجامعة، )الإ�سكندرية:))))).
العبادي، اأحمد مختار و ال�سيد عبد العزيز �سالم، درا�سات   .((
الجامعة،  �سباب  موؤ�س�سة  والأندل�س،  المغرب  تاريخ  في 

)الإ�سكندرية:))))).
)).  العدوي، اإبراهيم اأحمد، الأ�ساطيل العربية في البحر الأبي�س 

المتو�سط، مكتبة نه�سة م�سر، )القاهرة:))))م).
من  الأندل�س  في  الإ�سالم  دول��ة  اهلل،  عبد  محمد  عنان،   .((
العامة  الم�سرية  الهيئة  النا�سر،  عهد  بداية  اإل��ى  الفتح 

للكتاب، )القاهرة:)11)م).
عنان، محمد عبد اهلل، مواقف حا�سمة في تاريخ الإ�سالم،   .((

ط)، )القاهرة )))) م).
)).  غنيم، اأ�سمت، الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإ�سالمية، 
المعارف،  دار  الإ���س��ك��ن��دري��ة،  ال�سفير  ج��ري��دة  مطبعة 

)الإ�سكندرية:))))).
الهادي  عبد  محمد  ترجمة:  وال���روم،  ال��ع��رب  فازليف،   .((

�سفيره، دار الفكر العربي )بيروت:ل، ت).
الكعاك، عثمان، الح�سارة العربية في حو�س البحر الأبي�س   .((
المتو�سط،  معهد الدرا�سات العربية العالية بجامعة الدول 

العربية، )القاهرة:))))).
البحر  في  والتجارية  البحرية  القوة  اأر�سيبالد،  لوي�س،   .((
وتقديم  مراجعة  عي�سى،  محمد  اأحمد  ترجمة  المتو�سط، 
مع  الم�سرية  النه�سة  مكتبة  ن�سر  غربال،  �سفيق  محمد 

موؤ�س�سة فرانكلين للطباعة والن�سر، )القاهرة:ل، ت).
1).  موؤن�س، ح�سين، فجر الأندل�س، ط)، دار الر�ساد، )القاهرة 

..(((((
العربية  النظم  في  درا���س��ات  �سلطان،  توفيق  اليوزبكي،   .((
جامعة  والن�سر  للطباعة  الكتب  دار  مطابع  والإ�سالمية، 

المو�سل، )المو�سل: ))))م).
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تاأ�صيل كلمة »كهرباء« 

اإنَّ اأ�صل كلمة »كهرباء« في العربية )كهربا(: )وهو �صمغ �صجرة اإذا حك �صار يجذب التبن نحوه(. 
فالكهرباء ال�صتاتيكية )ال�صكونية( هي اأول ما عرف من اأ�صكال الكهرباء. ويمكن بالفعل اأن تتولد 
جمع  بالعنبر.  �صبيهة  النباتات(  بع�ض  تنتجها  �صمغية  )مادة  راتنج  قطعة  حكت  ما  اإذا  الكهرباء 
والعازلة  المو�صلة  العنا�صر  اأ�صماء  تت�صمن  الئحة  )1670م-1736م(  غراي)1(  �صتيفن  االإنكليزي 
للكهرباء .وفي 1733م، اكت�صف الفرن�صي �صارل دو فاي))( )1698م-1733م( وجود �صحنة كهربائية 
متعار�صتين  و�صحنتين  تتنافران،  واح���دة  طبيعة  م��ن  ال�صحنتين  واأن  �صالبة  واأخ���رى  موجبة 
يبين   )1( وال�صكل  وتدفقها  كهربائية  �صحنة  وج��ود  عن  ناتجة  ظاهرة  الكهرباء  تتجاذبان)3(. 
الكهرومغناطي�صي والحث  اأقل �صيوعاً مثل المجال  اإحدى هذه الظواهر. وتحتوي على مفاهيم 

الكهرومغناطي�صي.
   

المنا�سب  فمن  ال��ع��ام،  اال���س��ت��خ��دام  ف��ي  اأم���ا 
من  عدد  اإل��ى  للإ�سارة  »كهرباء«  كلمة  ا�ستخدام 
اال�ستخدام  ف��ي  ول��ك��ن  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة.  ال��ت��اأث��ي��رات 
العلمي، يعد الم�سطلح غام�سًا. خ�سعت الظواهر 
علم  اأن  اإال  ال��ِق��دم،  منذ  ل��ل��درا���س��ة  الكهربائية 
ال�سابع  القرنين  تقدم حتى  اأي  ي�سهد  لم  الكهرباء 
من  الرغم  وعلى  الميلدي.  ع�سر  والثامن  ع�سر 
المتعلقة  العملية  التطبيقات  ظلت  فقد  ذل���ك، 
المهند�سون  يتمكن  ولم  العدد،  قليلة  بالكهرباء 
ال�سناعي  الحقل  في  الكهرباء  علم  تطبيق  من 

هل البابليون القدماء
اأول من ابتكر الكهرباء؟

الأ�شتاذ الم�شارك الدكتور يعرب قحطان عبد الرحمن الدوري
جامعة برلي�س - ماليزيا

القرن  اأواخ���ر  في  اإال  ال�سكنية،  واال�ستخدامات 
ال�سريع  التقدم  اأدى  وقد  الميلدي.  ع�سر  التا�سع 
اإلى  ال��وق��ت  ذل��ك  ف��ي  ال��ك��ه��رب��اء  تكنولوجيا  ف��ي 
وفي  ال�سناعي  ال��م��ج��ال  ف��ي  ت��غ��ي��ي��رات  اإح����داث 
المتعددة  اال�ستعماالت  اأن  كما  اأي�سًا.  المجتمع 
الطاقة  م�سادر  من  كم�سدر  للكهرباء  والمذهلة 
من  النهائي  عدد  في  ا�ستخدامها  اإمكانية  اأظهر 
واالإ�س������اءة  والتدفئة  الموا�سلت  مثل  التطبيقات 
واالت�ساالت والح�ساب. اأ�سا�س المجتمع ال�سناعي 
الكهربائية،  الطاقة  ا�ستخدام  يعتمد على  الحديث 
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ويمكن التكهن باأن االعتماد على الطاقة الكهربائية 
الم�ستقبل. في  �سي�ستمر 

1

)1:(.

)2:(.

ال�صكل )1(: الكهرباء الناتجة عن ظاهرة البرق الطبيعية.

ما هي الكهرباء؟
ح�سب النظرية المكرو�سكوبية )المجهرية( التي 
لورنتز))(  اأنتون  هندريك  1895م  العام  في  قدمها 
التي  الطاقة  هي  الكهرباء  فاإن  )1853م-1928م( 

تولدها حركة االإلكترونات في ج�سم مو�سل.
ومن هذه الحركة يتولد التيار الكهربائي. ويمكن 
اأن يتولد تيار كهربائي اأي�سًا نتيجة ف�سل اإلكترونات 
اأو  اأو ال��ح��رارة  ع��ن ذرت��ه��ا ع��ن ط��ري��ق االح��ت��ك��اك 
االإلكترونات  تلك  )»ق�سف«  الكيماوي  المفعول 
باإلكترونات اأخرى(. وهنالك عنا�سر »تخلي �سبيل« 
وهي  كبيرًا:  ج��ه��دًا  ذل��ك  يتطلب  اأن  دون  ذرات��ه��ا 
اأما  واالألومنيوم.  والف�سة  كالنحا�س  المو�سلت 
فهي  والمطاط،  الزجاج  مثل  المواد  وبع�س  الهواء 
الداينموات  عن  الكهرباء  تتولد  ع��ازل��ة)5(.  م��واد 
)ملف(  و�سيعة  عن  عبارة  والدينامو  )مولدات(. 
قطبين  بين  وت���دور  م��و���س��ل،  �سلك  حولها  يلتف 

مغناطي�سيين.
هذا  ف��ي  بتجربة،  ف����ارادي))(  مايكل  ق��ام  وق��د 
)من  و�سيعة  ق��دم  وق��د  1831م  �سنة  الم�سمار 
ثم  مغناطي�سي،  ح��ق��ل  م��ن  ال��م��ذك��ور(     ال�سنف 

هي  البخارية  والتوربينة  بالتناوب.  عنه  يبعدها 
تدور.  الداينموات  لجعل  غالبًا  الم�ستعملة  االأداة 
والتوربينات الهيدروليكية هي التي ت�سغل المحطات 
عدد  اأن  كما  ال�سدود  اأو  ال�سلالت  قرب  الموجودة 
المحطات النووية المعتمدة بدورها لنف�س الهدف، 
في تزايد م�ستمر. وي�ستعمل الفحم والمازوت عادة 
الجانب  ولكن  البخارية.  التربينات  ماء  لت�سخين 
الهواء.  يلوثان  كونهما  في  يتمثل  هذا  في  ال�سلبي 
اإ�سافة اإلى اأن معدل ما ي�ستهلك منهما االآن يجعلنا 
ن�ستخل�س اأنهما �سي�ستنفدان بعد حوالي قرنين. فما 

هو الحل الذي �سيتم اللجوء اإليه اآنذاك؟
�سينجز،  اإليه  اأ�سرنا  الذي  الم�سروع  اإن  �سك  ال 
فلن  وبالتالي  قريب  وق��ت  في  يتم  لن  ذل��ك  ولكن 
تتوافر 20000 مليار من الكيلوواطات )�سعف القدر 
ال�سروري االآن( في ال�سنوات القليلة القادمة، بهذه 
الت�سور  مجال  اإل��ى  تنتمي  ت��زال  ما  التي  الطريقة 
م�ساريع  �سيغت  ه��ذا،  كل  اإل��ى  وبالنظر  الذهني. 
يقت�سي  بينها  من  الدرا�سة،  قيد  االآن  وهي  اأخرى، 
هناك  اإن  بل  المد.  عن  الناتجة  الطاقة  ا�ستعمال 
م�سنعا ي�ستغل بهذه الطاقة في فرن�سا )ي�سرف على 
 30000 حوالي  وينتج  ببريطانيا(  »الران�س«  م�سب 

كيلوواط.

ة الطاقة الكهربائيِّ
ليد«  »قنينة  هي  كهربائية  بطارية  اأول  كانت 
اخترعت  التي  الهولندية  المدينة  ا�سم  هو  )و»ليد« 
�سدادتها  بالماء  مليئة  قنينة  كانت  تلك  فيها(. 
وعن  ال�سائل.  يطال  م�سمار  يخترقها  الزجاجية 
المعزول  الماء  في  �سحنة  تبث  الم�سمار،  طريق 
الم�سمار  بين  تما�س  اأح��دث  ف��اإذا  ال��زج��اج.  داخ��ل 

ومو�سل اآخر تنتج عن ذلك �سرارة.
بنجامين  االأمريكي  تمكن  1752م،  ع��ام  وف��ي 
كانت  وق��ت  في  ))170م-1790م(،  فرانكلين)7( 
في  البرق  توجيه  من  وترعد،  تبرق  ال�سماء   خلله 
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ورقية،  طيارة  با�ستعمال  ليد،  قنينة  اإلى  ما  لحظة 
مبرهنا بذلك على كون العوا�سف الرعدية من طبيعة 
ب�سرعة.  واالكت�سافات  التجارب  وتوالت  كهربائية. 
كيميائية  بطارية  اأول  فولتا)8(  األ�سنادرو  ف�سنع 
من  ا�سطوانات  َعْت  ُو�سِ اإذا  1800م(،  عام  حوالي 
ف�سة واأخرى من توتياء، تف�سل بينهما حلقات من 

ورق مقوى م�سرب بالماء المالح.
وثيقة  علقات  على  اأمبير)9(  ماري  اأن��دري  اأكد 
اأو�سح  اإذ  ما،  وذلك  والمغناطي�سية.  الكهرباء  بين 
خ�سائ�س  نف�س  الممغنط  الفوالذي  للق�سيب  اأن 
االأخير،  ه���ذا  اخ��ت��رع  وق���د  ال��م��ك��ه��رب��ة.  الو�سيعة 
»المقيا�س الكلفاني« لقيا�س قوة التيار. وفي )182م، 
)1789م-)185م(  اأوم)10(  �سيمون  ج��ورج  ف�ّسر 
وو�سع  للكهرباء،  �سلبة  اأج�سام  اإي�سال  ظاهرة 
كهربائية(،  دافعة  )قوة  الكهربائي  للجهد  تعريفا 

ومفعوله على المو�سلت.
ماك�سويل  جيم�س  ق���دم  ))18م،  ع���ام  وف���ي 
1831)11(م - 1879م، في نظريته الكهرومغناطي�سية، 
واأخيرًا،  بالكهرباء.  المتعلقة  المعارف  لكل  تركيبا 
الظواهر  لمجمل  تف�سيرًا  ان�ستاين)12(  البرت  قدم 

الكهرطي�سية في اإطار نظريته الن�سبية)13(.

الكهرباء عند البابليين
الكهربائية  الم�سابيح  اأن  تعتقد  ك��ن��ت  اإذا 
فهنا  حديثة،  اأوروبية  اختراعات  هي  والبطاريات 
حيث  المحك.  على  الحقيقة  تلك  و�سع  من  بد  ال 
 2000 اأط��لل  بع��س  من  )193م  حفريات  ك�سفت 
عامًا من العمر في قرية بغداد القديمة اإناًء �سغيرًا 
من الطين االأ�سفر بطول ) بو�سات. وكان بداخل���ه 

اإ�سطوانة نحا�سية باأبعاد 5 * 1.5 بو�سة.
الر�سا�س  )م���ن  ل��ح��ام  م����واد  ا���س��ت��خ��دام  ت��م 
من  العلوية  الحافة  في  االأرج��ح(  على  والق�سدير 
هذه اال�سطوانة، مع تقارب ملحوظ ل�سبيكة اللحام 
هذه  قاعدة  في  النحا�س  قر�س  اأن  كما        الحديثة. 

االإ�سطوانة كان مختومًا باالأ�س������فلت اأو القار.
طبقة اال�سفلت مماثلة وج������دت اأي�سًا في النهاية 
العليا للق�سيب الحديدي، وا�سعة علم������ات التاآكل 
ال�سكل  في  كما  اال�سطوانة  داخل  اآثارها  الحم�سي 

.)1(()2(

1

)1:(.

)2:(. ال�صكل ))(: اإناء �صغير من الطين وبجانبه اإ�صطوانة نحا�صية.

من  احتماالت  عدة  اقترحت  الحين  ذلك  ومنذ 
ويلهيلم  االألماني  العالم  جلب  حيث  الخبراء.  قبل 
الطين يمكن  باأن وعاًء من  كونيغ)15(، فكرة مذهلة 
الكهربائية.  البطارية  اأ�سكال  من  �سكًل  يكون  اأن 
م.  ف.  ويلرد  المهند�س  ْنُع  �سُ نظريته،  يلي  وفيما 
عام 0)19م،  في  البطارية  لهذه  نموذجًا  غراي))1( 
اأن  يمكن  اأنه  واأثبتت  النحا�س،  بكبريتات  وملأها 

تنتج الكهرباء كما في ال�سكل )3(.

2

)3:( . ..

)4:(.

   ال�صكل )3(: نموذج البطارية التي اقترحها ويالرد ف. م. غراي.
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االألماني  االآثاريات  عالم  تبع  1970م،  عام  في 
اآرني اإيغبرخت)17( خطى غراي وهو اإ�ستبدال النحا�س 
بمحلول الكبريتات مع ع�سير العنب الطازج لتوليد 
الكهرباء بمقدار 0.87 فولت لتمثال ف�سي م�سفح 
هذه  اأن  ثبت   .)(( ال�سكل  يو�سحه  كما  بالذهب 
 2000 من  اأكثر  بعمر  اأنها  فيها  �سك  ال  التجارب 
اإنتاج وا�ستخدام الطاقة  �سنة م�ست وعرفت كيفية 

الكهربائية عن طريق و�سائط حم�سية.

2

)3:( . ..

)4:(. ال�صكل )4(: نموذج البطارية التي اقترحها اآرني اإيغبرخت.

ك�سرت هذه الخطى ا�ستنتاجات العالم االألماني 
كونيغ الأهميتها في معمعة الحرب العالمية الثانية. 
على  اعترا�سًا  اأث��ار  قد  االأورب���ي  �س�������ريكه  وك��ان 
الما�سية  العهود  في  البطاري������ات  بوجود  نظرياته 
اكت�سف،  م�ستبعدًا.  احتمااًل  يبدو  حيث  الغالب  في 
هم  م��ن  قريبًا  القديمة«  »البطاريات  ذل��ك،  وم��ع 
من  لكثير  والملهمة  العراق،  في  المواقع  نف�س  في 

المقترحات المحيرة. 

3

)5:(.

)6:(.

 ال�صكل )5(: البطارية التي عثر عليها كونيغ.

في حين اأن البع�س تكهن باأن الهدف من اإقامة 
بينما  الكهرباء،  الإنتاج  هو  كهروكيميائية  منظومة 
االألماني  العالم  اأما  االدع��اء.  هذا  البع�س  دح�س 
المطلية  االأهداف  �سل�سلة من  فقد عثر على  كونيغ 
وقد  الوقود.  اأ�سا�س  هي  هذه  اأن  وراأى  كهربائيا 
برهنت التجارب اأنه على الرغم من هذه البطارية 
بدائي����ة للغاي�������ة، فاإنه يمكن ا�ستخدام لوح �سغير 
�ساعتين. من  الأكثر  ميكرومتر  ب�سمك  الذهب   مع 
اللوح الكهربائي مقبولة  ومع ذلك، لم تكن نظرية 
لهذه  ممكنة  اأخرى  ا�ستخدامات  واقترحت  للجميع 
األمح بول  البطاريات المبينة في ال�سكل )5(. كما 
من  الكهربائية  ال�سعقة  ا�ستخدام  اإلى  كي�سير)18( 
معالجي  قبل  من  الخل  في  مغمور  حديدي  ق�سيب 
�سعور  اأي�سًا خلق  ويمكن  الكهربائية.  باالإبر  الوخز 
التمثال  كهربة  م��ن  المتعبدين  بين  ال��رع��ب  م��ن 
معابد  ف��ي  ح��دث  كما  للآلهة  الذهبي  المعدني 

االآلهة)19(.

والدينية  المخادعة  التطبيقات  هذه  اأن  ورغ��م 
ذات  ك��ان��ت  فقد  القديمة  ب��غ��داد  ف��ي  للبطاريات 
عن  االآث���ار  علماء  بع�س  اأع���رب  فقد  م�سداقية، 
واأثاروا  الكهربائية.  النظرية  هذه  حول  �سكوكهم 
والعوازل ال�سطوانة  االأ�سلك  ب�ساأن غياب  ت�ساوؤالت 
الخليا  ي�سمى  لما  الم�ساكل  ت�سير  كما  نحا�سية 

الكلفانية.

على  دل��ي��ًل  باعتباره  ال��ق��ار  ختم  ف��ي  واأ���س��اروا 
االأواني الفخارية الم�ستخدمة الأغرا�س الخزن، كما 
للحفاظ  االآم��ن  التخزين  و�سيلة  اأنها  اإل��ى  اأ���س��اروا 
اأو  والمخطوطات  بها،  يتعبدون  التي  اللفائف  على 
من  االإغ���لق  محكمة  غرفة  داخ��ل  ال��ب��ردي  وث��ائ��ق 

  اال�سطوانة.
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3

)5:(.

)6:(.
 ال�صكل )6(: طريقة االإنارة التي ا�صتخدمها الم�صريون

القدماء في معبد درندرا.

ومع ذلك، هناك في معبد دندرا في م�سر حجر 
لتخفيف اإ�ساءة م�سباح كهربائي. يبين ال�سكل ))( 
المتعبدون في المعابد حيث ال يوجد اأثر لل�س�������خام 
في اأي من اأعمدة الهرم اأو مقابر تحت االأر�س من 
ا�ستخدموا  العمال قد  اأن يكون  م�سر، والذي يجب 
والزينة  المنحوتات  اإنارة  اأو  للوقود  كم�سدر  النار 
داخل الغرف فل بد من م�سدر بديل لل�سوء والنار 

وهذا يدل على دعم نظرية البطارية. 
تحفظ بطاريات بغداد حاليًا )قبل الغزو الغا�سم 
القّيمة  القطع  ذات  2003م(،  ع��ام  ال��ع��راق  على 
الرغم  وعلى  بغداد.  بو�سط  العراقي  المتحف  في 
عهد  اإلى  معظمها  في  تعود  االآثاريات  هذه  اأن  من 
االحتلل البارثيني ما بين 8)2 قبل الميلد و)22 
ال  االحتللية  بطبيعتهم  البارثيون  كان  ميلدية. 
القدي�س  الدكتور  ن�سب  فيما  علمية.  حقائق  يعطون 
جون �سمب�سون)20( من المتحف البريطاني بطاريات 

بغداد اإلى العهد ال�سا�ساني)21(.

الكهرباء ب�شكلها الحالي
الطبيعة  وع��ل��م��اء  وال���روم���ان  االإغ���ري���ق  اأ���س��ار 
واالأطباء الم�سلمون)22( اإلى معرفتهم بالكهرباء)23(. 
االأكبر))2(  بليني  مثل  القدامى،  الكّتاب  اأك��د  ولقد 
ال�سدمات  ع��ن  الناتج  بالتنميل  االإح�سا�س  على 
ال�ساعق.  ال�سّلور  �سمك  يحدثها  التي       الكهربائية 

يمكن  ال�سدمات  اأن هذه  الكّتاب  هوؤالء  اكت�سف  ما 
وبجميع  ال��م��و���س��ل��ة)25(.  االأج�����س��ام  عبر  تنتقل  اأن 
الكت�ساف  اأ�سلوب  واأق���رب  اأق��دم  ين�سب  االأح���وال، 
م�سدر  اأي  عن  ال�سادرة  والكهرباء  البرق  ماهية 
العربية  »رعد«  كلمة  اأطلقوا  الذين  العرب  اإلى  اآخر 
ع�سر  الخام�س  القرن  قبل  الكهربائي  ال�سعاع  على 
القديمة  الثقافات  في  معروًفا  كان  وقد  الميلدي. 
اأن  المتو�سط  االأبي�س  البحر  على  المطلة  للدول 
هناك اأج�سامًا معينة مثل ق�سبان الكهرمان، يمكن 
مثل  الخفيفة  االأج�سام  فتجذب  قطة  بفرو  ها  َحِكّ
االإغريقي،  والفيل�سوف  العالم  ق��ام  وق��د  الري�س. 
الميلد  قبل   (00 عام  حوالي  الملطي))2(،  طالي�س 
بت�سجيل مجموعة من الملحظات تتعلق بالكهرباء 
ال�ساكنة. وتو�سل اإلى اأن االحتكاك يحول الكهرمان 
ال  ذل���ك،  عك�س  وع��ل��ى  مغناطي�سية.  م���ادة  اإل���ى 
با�سم  المعروف  المغناطي�س  مثل  المعادن،  تحتاج 
حتى  االحتكاك  عملية  اإلى  االأ�سود،  الحديد  اأك�سيد 
كان  اأن طالي�س  اإال  المغناطي�سية)27(.  تكت�سب �سفة 
مخطئًا في اعتقاده باأن �سبب االنجذاب هو التاأثير 
المغناطي�سي، فقد اأثبتت االأبحاث العلمية فيما بعد 

وجود علقة بين المغناطي�سية والكهرباء. 
ف�سول  مجرد  من  اأكثر  تعني  ال  الكهرباء  ظلت 
فكري الآالف ال�سنين حتى عام 00)1م حتى اأجريت 
درا�سة دقيقة حول الكهرباء والمغناطي�سية والفرق 
ال�ساكنة  والكهرباء  المغناطي�س  حجر  تاأثير  بين 
وابتكر  الكهرمان)28(.  مادة  احتكاك  عن  تنتج  التي 
الجديدة  اللتينية  باللغة  وهي   »electricus« كلمة 
وماأخوذة   ، الكهرمان«  »�سبيه  اأو  »الكهرمان«  »من 
المرادف  وهي   ، اإلكترون«  اأي«   »ήλεκτρον« من 
اليوناني لكلمة »كهرمان« للإ�سارة اإلى خا�سية جذب 
االأج�سام ال�سغيرة بعد حكها)29(. اأدى هذا االرتباط 
اإلى اإبراز الكلمتين »Electric« و»Electricity« اللتين 
االأخطاء  توما�س براون«       ظهرتا الأول مرة في كتاب 
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 Pseudodoxia باللتينية  ال��م��ع��روف  ال�سائعة« 
Epidemica الذي �سدر عام )))1م)30(.

بويل)32(  وروبرت  جوريك)31(  اأوتوفون  قدم  وقد 
من  ال��م��زي��د  ف��اي  دو  ج���راي)33(و����س���ارل  و�ستيفن 
القرن  في  فرانكلين  بنجامين  واأج���رى  االأع��م��ال. 
حتى  الكهرباء،  ب�ساأن  �ساملة  اأبحاًثا  ع�سر  الثامن 
وقيل  اأبحاثه.  لتمويل  ممتلكاته  بيع  اإلى  ا�سطر  اأنه 
قام  �سنة 1752م،  �سهر حزيران/يونيو من  في  اأنه 
بربط مفتاح معدني اأ�سفل خيط رطب لطائرة ورقية 
ثم  بهبوب عا�سفة.  تنذر  �سماء  الطائرة في  واأطلق 
تخرج من  ال�سرارات  الحظ مجموعة متلحقة من 
اأن  على  برهن  الذي  االأم��ر  يده،  ظهر  اإلى  المفتاح 
لودجي  ن�سر  بالفعل))3(.  كهربائية  ذو طبيعة  البرق 
جالفاني)35( عام 1791م اكت�سافه الخا�س بالكهرباء 
الحيوية الذي اأظهر اأن الكهرباء هي الو�سيط الذي 
االإ�سارات  بنقل  الع�سبية  الخليا  خلله  من  تقوم 

اإلى الع�سلت.
اأول  فولتا  األي�ساندرو  اأخترع  1800م  عام  وفي 
»البطارية  ا�سم  عليها  واأط��ل��ق  كهربائية  بطارية 
الفولتية« . وكانت م�سنوعة من طبقات متوالية من 
الزنك والنحا�س. ولقد َمّدت هذه البطارية العلماء 
عليه  االعتماد  يمكن  الكهربائية  للطاقة  بم�سدر 
كانت  التي  االإلكترو�ستاتية))3(  الماكينات  من  اأكثر 
ُت�ستخدم من قبل. وعلى الرغم من اأن اأوائل القرن 
التا�سع ع�سر �سهدت تقدًما �سريًعا في علم الكهرباء، 
فاإن اأواخر القرن نف�سه �سهدت اأعظم تقدم في مجال 
مجرد  من  الكهرباء  وتحولت  الكهربائية.  الهند�سة 
عنها  غنى  ال  رئي�سية  اأداة  اإلى  ُمحير  علمي  ف�سول 
في الحياة الع�سرية واأ�سبحت القوة الدافعة للثورة 
جهود  بف�سل  تحقق  ذلك  وكل  الثانية.  ال�سناعية 
الكثير، منهم: نيكوال ت�سل)37( وتوما�س اإدي�سون)38( 
جراهام  واألك�سندر  �سيمنز)39(  فون  فيرنر  واإرن�ست 

            بيل)0)( واللورد ويليام توم�سون)1)(.

الحوا�صي

اأثبتت  التي  التجارب  من  �سل�سلة  غ��راي  �ستيفن  اأج��رى   .1
)عوازل(،  المو�سلت  وغير  المو�سلت  بين  فرق  وجود 
هي  منها  الحزمة  اأو  المعدني  ال�سلك  اأن  خللها  وتبين 
تيار  ار�سل  تجاربه  اإحدى  ففي  للكهرباء،  المو�سلت  من 
القنب  حبل  من  ربطة  خ��لل  ق��دم   800 لم�سافة  كهرباء 
الحرير،  خيوط  حلقات  عند  تتوقف  ولكنها  )الخي�س( 
فعندما اأعاد التجربة وغير من الحرير باأ�سلك نحا�سية، 
حبل  اأنحاء  في  محموال  يعد  لم  الكهربي  التيار  اأن  وجد 
من  فا�ستنتج  النحا�س.  اأ�سلك  في  تل�سي  ولكنه  القنب 
»كهربائية«  �سنفين:  اإلى  ت�سنف  المواد  اأن  التجربة  تلك 
مثل  كهربائية«  غير  و«  والحرير،  والراتنج  الزجاج  مثل 
المعدن والماء. فالكهربائية هي التي تو�سل ال�سحنة بينما 

غير الكهربائية هي التي توقف ال�سحنة.
نمطين  وج��ود  1733م  عام  في  اكت�سف  فرن�سي  كيميائي   .2
بين  الفرق  والح��ظ  ال�سكونية  الكهربائية  ال�سحنات  من 
المو�سلت والمواد العازلة، وا�سفا اإياها ‘الكهرباء’ و’غير 
كما  واالت�سال.  الكهرباء  اإنتاج  على  الكهربائية’ لقدرتها 
كما  تتنافر  اأو  تتجاذب  الم�سحونة  االأج�سام  اأن  اكت�سف 
بال�سحنة  يتعلق  فيما  الخاطئة  المفاهيم  بع�س  دح�س 
الكهربائية، مثل اأن الدكتور �ستيفن غراي الذي يعتقد اأن 
واأبلغ  اللون.  على  يتوقف  للهيئة  الكهربائية  الخ�سائ�س 
ملحظاته على الكهرباء في ورقة مكتوبة في كانون االأول 
المعاملت  من   38 المجلد  في  وطبع  1733م  دي�سمبر   /

الفل�سفية للجمعية الملكية في )173م.
بنك المعلومات.  .3

باأرنهايم، هولندا  يوليو 1853م  ولد في 18  فيزياء،  عالم   .(
بهارلم، هولندا. ح�سل على  فبراير 1928م   ( وتوفي في 
جائزة نوبل للفيزياء �سنة 1902 وعلى و�سام رمفورد بعدها 
بف�سل  فرنكلن  بو�سام  فاز   1917 �سنة  في  �سنوات.  ب�ست 
و�سام  اآخر جوائزه  وكانت  المادة  وبنية  اأبحاثه في طبيعة 
كوبلي �سنة 1918م. اأ�ستهر باأبحاثه في الكهرومغناطي�سية 
وترك ب�سمته فيها حتى اأعطي ا�سمه لتحويلت لورينت�س 
اإلى  التنبيه  يجب  الخا�سة.  الن�سبية  النظرية  اأ�سا�س  وهي 
وبين  بحثنا،  مدار  لورنت�س  هندريك  بين  التمييز  �سرورة 
الفيزيائي الدانمركي لدويج لورنت�س الذي كان اأي�سًا باحثا 
بارزا في مجال الكهرومغناطي�سية، ناهيك عن اأن العلقة 

بين العالمين كانت متوترة للغاية.
بنك المعلومات.  .5
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الم�ساركين  من  وهو  اإنجليزي.  وفيزيائي  كيمائي  عالم   .(
في علم المجال الكهرومغناطي�سي والكهروكيميائي. لقد 
در�س فرداي المجال المغناطي�سي على مو�سل يحمل تيار 
الكهرومغناطي�سية.  اأ�س�س  و�سع  وبذلك  م�ستمر  كهربائي 
المغناطي�سية  والنفاذية  المحاثة  نظرية  مكت�سف  وهو 
وقوانين التحليل الكهربائي. وهو القائل باأن المغناطي�سية 
توؤثر على االأ�سعة ال�سوئية وو�سع اأ�س�س الربط بين هذين 
الكهرومغناطي�سية  للأجهزة  اختراعه  يعد  الظاهرتين. 
وبذلك  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة.  ال��م��ح��رك��ات  لتكنولوجيا  ب��داي��ة 
ال�ستخدام  عملي  �سيء  الكهرباء  جعل  من  اأول  ي�سير 

تكنولوجي.
ولد في 17 يناير)170 م وتوفي 17 اأبريل 1790م واحد من   .7
اأهم واأبرز موؤ�س�سي الواليات المتحدة االأمريكية ومجددي 
الما�سونية. كان موؤلفا �ساحب هجاء �سيا�سي؛ عالم ومخترع 
ورجل الدولة ودبلوما�سي. كان �سخ�سية رئي�سة في التنوير 
وتاريخ الفيزياء، كان �ساحب تجارب ونظريات واكت�سافات 
ثنائية  والنظارة  ال�سواعق  مانع  اخترع  بالفيزياء.  متعلقة 
اأول  هو  اأنه  كما  فرانكلين  وموقد  الم�سافة  وع��داد  البوؤرة 
بالعربية  كهرباء  تعني  التي   electricity كلمة  اأوج��د  من 
حقبة  في  طال�س  بعد  من  علميا  الكهرباء  در�س  من  واأول 
كهرباء  عن  عبارة  البرق  اأن  اأثبت  كما  ال�سناعية  الثورة 
عندما قام بتجربة خطرة كادت تودي بحياته عّر�س فيها 
طائرة هوائية لل�سواعق فانجذبت نحوها فلما اندلعت بها 

ال�ساعقة احترقت من فورها.
األ�ساندرو فولتا في كومو باإيطاليا. تعلم في المدار�س  ولد   .8
العامة هناك. وفي عام )177م اأ�سبح اأ�ستاإذا في الفيزياء 
ابنة  تريزا  من  فولتا  تزوج  كومو.  في  الملكية  بالمدر�سة 
جوفاني  وه��و  اأب��ن��اء  ث��لث  واأن��ج��ب  بيرجريني  لودوفيكو 

وزانينو وفلمينيو.
باللتينية  وي�سمى  �ساكنة  كهرباء  يولد  جهاز  باختراع  ق��ام 
كبيرة  ترقية  يعد  االختراع  هذا  اأن  ورغم   Electrophorus

�سبقه  قد  ويلكي  كارل  ال�سويدي جون  االأ�ستاذ  اأن  اإال  جدًا 
بين  2)17م  عام  اخترعها  ماكينة  في  هذا  من  �سيء  اإلى 
عام )177م و1777م در�س فولتا كيمياء الغازات واكت�سف 
جمع  طريق  عن   Methane باللتينية  ي�سمى  الميثان  غاز 
التجارب  ببع�س  وق��ام  الم�ستنقعات.  من  الغازات  بع�س 
الكهربائي  ال�سعق  طريق  عن  الميثان  غاز  اإ�سعال  على 
عندنا  ي�سمى  ما  بدرا�سة  فولتا  قام  كما  مغلق.  اإناء  داخل 
اليوم بالمكثف حيث در�س العلقة ما بين الجهد الكهربي 
تنا�سبًا مبا�سرًا.  تتنا�سب  اأن قيمهم  واأثبت   Q وال�سحنة   V

و�سع وحدة  وقد  ال�سحنات.  لتكثيف  فولتا  قانون  وهذا هو 
وفي   Volt الفولت  وهي  التجارب  تلك  بعد  الجهد  قيا�س 
عام 1779م تولى فولتا من�سب اأ�ستاذ الفيزياء التجريبية 

بجامعة بافيا.
هو عالم وريا�سي فرن�سي )1775م-)183م( اأجرى عدة   .9
�سمع  اأن  بعد  الكهرومغناطي�سية  الظواهر  على  تجارب 
على  �سلك  في  الكهربي  التيار  لتاأثير  اأور�ستد  باكت�ساف 
بين  التاأثير  اأمبير هذا  بين  وقد  بقربه.  اإبرة مغناطي�سية 
المغناطي�سيين  المجالين  بفعل  تيارين  يحملن  �سلكين 
اأمبير  التيار  �سدة  قيا�س  وح��دة  �سميت  وق��د  حولهما. 

با�سمه.
وفي  عامة  العلوم  في  تخ�س�س  األماني  ومكت�سف  عالم   .10
اآخرها في ميونخ  الفيزياء قام بالتدري�س في عدة معاهد 
München حيث توفي عام )185 م. من اأهم اأعماله: )1( 

اكت�سف قانوًنا في الكهرباء عرف با�سمه وهو:
�سدة   I )الفولتية(،  الجهد  فرق  هي   U حيث   U =IxR  .a  
التيار، وR هي المقاومة. )2( اكت�سف الخ�سائ�س الكمية 
المقاومة  قيا�س  وح��دة  و�سع   )3( الكهربائية.  للتيارات 
با�سمه ورمز لها بالرمز اليوناني اأوميغا Ω. من موؤلفاته: 
النظرية الريا�سية للتيارات الكهربائية. عنا�سر الهند�سة 
الجمعية  من  1)18م  �سنة  كوبلي  ميدالية  نال  التحليلية. 

الملكية في لندن.
معادالت  من  به  اأ�سهم  لما  �سهير  بريطاني  فيزياء  عالم   .11

هامة التي تف�سر ظهور الموجات الكهرومغناطي�سية.
وتوفي  1879م  اآذار/مار�س   1( في  اأين�ستاين  األبرت  ولد   .12
في 18 ني�سان/اأبريل 1955م، عالم في الفيزياء النظرية. 
ولد في األمانيا، الأبوين يهوديين، وح�سل على الجن�سيتين 
وا�سع  باأنه  اأين�ستاين  ي�ستهر  واالأمريكية.  ال�سوي�سرية 
العامة  الن�سبية  والنظرية  الخا�سة  الن�سبية  النظرية 
ال�سهيرتين اللتان حققتا له �سهرة اإعلمية منقطعة النظير 
بين جميع الفيزيائيين، حاز في العام 1921م على جائزة 

نوبل في الفيزياء. 
بنك المعلومات.  .13

هل كان لدينا الكهرباء قبل 2000 عام؟  .1(
انتخب  الطبيعية.  بالعلوم  واهتم  الر�سم،  وظيفته  كانت   .15
بغداد  اآثار  لدائرة  االألماني  للمدير  م�ساعدًا  1931م  عام 
لوعاء  االأول  الفح�س  العام 1938م  �سنع  كرئي�س مختبر. 
مديرًا  كان  )عندما  العراقي  الوطني  المتحف  في  الطين 
�سنة  ع��اد  بغداد.  بطارية  با�سم  اليوم  تعرف  والتي  ل��ه( 
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0)19م اإلى برلين ب�سبب المر�س، ون�سر بحث تخمين عن 
الخليا الكلفانية التي ربما ا�ستعملت موادًا مطلية بالف�سة 
والذهب. كما اأكت�سف االأواني النحا�سية من ح�سارة �سومر 

القديمة المطلية بالف�سة.
مهند�س كهرباء عمل في معهد ما�سا�سو�ست�س للتكنولوجيا،   .1(
�سنع نموذجًا للبطارية ليحاكي البطارية الحقيقة المنتجة 

للكهرباء. 
ب��االآث��ار  مخت�س  )1935م-)200م(  األ��م��ان��ي  ع��ال��م   .17

الم�سرية.

تتلمذ في مدار�س ليت�سوورث ولندن، بعدها در�س الدراما   .18
اأندية  اأح��دى  في  للعمل  مبكرًا  تركها  ثم  هل،  جامعة  في 
المخطوطات  ق��راءة  هو  الرئي�سية  وظيفته  كانت  لندن. 
وعمل  محررًا  اأ�سبح  ثم  المبرت  فيرتي  الم�ستقل  للمنتج 
على درامات �سعبية مثل »فعل ال�سف« . انتقل عام ))19م 
1997م  عام  األتحق  الدراما.  ومعه  كارلتون  تلفزيون  اإلى 
بمحطة بي بي �سي ال�سهيرة واأ�سبح المحرر االأكثر �سهرة 
المنفذ  المنتج  اأ�سبح  ثم  1998م.  عام  في  المنتج  ليكون 
عام 2000م حيث ابتداأ ال�سل�سلة االأولى ل� »اإيقاظ الموت« 

وفاز كاأح�سن �سل�سلة دراما في العام 2003م.

هل كان لدينا الكهرباء قبل 2000 عام؟  .19

اأحد الباحثين البريطانيين في المتحف البريطاني بق�سم   .20
الدرا�سات ال�سرقية.

يرجع ت�سمية ال�سا�سانيين اإلى الكاهن الزراد�ستي �سا�سان   .21
االأول.  اأرد�سير  ال�سا�سانيين  ملوك  اأول  جد  ك��ان  ال��ذي 
للإمبراطورية  ا�ستعمَل  اال�سُم  ال�سا�سانية  االإمبراطورية 
ال�سا�سانية  ال�سللة  ))22م-51)م(.  الثانية  الفار�سية 
ملِك  َهزيمة  بعد  االأول  اأرد�سير  الملك  ِقبل  ِمن  اأُ�ّس�سْت 
األبارثيين / األفرثيين اال�سكانيين االأخير اأرتبانو�س الرابع، 
واإنتهْت تحت حكم ملك الدولة ال�سا�سانية االأخير يزدجرد 
 1( االإ�سلمية عام  الفتوحات  مع  الثالث )32)م-51)م( 

للهجرة.

P. Moller  .22

مو�سوعة وكيبيديا العربية.  .23

 Gaius Plinius Secundus �س�ِكوندو�س  پلينيو�س  گايو�س   .2(
پليني  با�سم  ا�ستهر  79م.  اآب/اأغ�سط�س   25 في  المتوفى 
التي  والفنية  التاريخية  االأعمال  من  الكثير  كتب  االأكبر، 

لم يتبق منها �سوى 37 مجلًدا من التاريخ الطبيعي. علًما 
باأن هذا العمل كان ُي�ستخدم في الع�سور الو�سطى، وقيمته 
خلل  العلمية  المعرفة  عن  يك�سف  اأنه  هي  االآن  الوحيدة 
االآن( في  نوڤوم كوموم )كومو  بليني في  ُولد  بليني.  فترة 
حكومية  منا�سب  تولى  محامًيا،  وعمل  اإيطاليا.  �سمالي 
مهمة. كان اأدميرااًل على االأ�سطول الذي كان بالقرب من 
79م  ع��ام  في  ڤيزوڤ  جبل  بركان  انفجر  عندما  پومپي 

ومات هناك وهو يحاول اإنقاذ اللجئين.

T. H. Bullock & S. Morris  .25

قبل  االإغريق  فل�سفة  اأحد  الملي�سي،  بتال�س  اأي�سًا  يعرف   .2(
ويعتبره  ال�سبعة،  االإغ��ري��ق  حكماء  م��ن  وواح���د  �سقراط 
الكثيرون الفيل�سوف االأول في الثقافة اليونانية واأبو العلوم. 

عا�س طالي�س في مدينة مليتو�س في اأيونيا، بغرب تركيا.
J. Stewart  .27
J. Stewar  .28

B. Baigrie  .29
G. Chalmers  .30

فيزيائي األماني، ا�ستهر بدرا�سته �سغط الهواء، حيث �سنع   .31
اأول م�سخة هوائية في اأثناء محاوالته للح�سول علي تفريغ 
و �سمم ن�سفي كرة ماجدبورج لتو�سيح تاأثير �سغط الهواء 
كرة  ليكونا  �سويا  مثبتتان  المعدن  من  كرة  ن�سفا  وهما 
اإلى )1  تحتاج  اإنها  يقال  داخلها  الهواء من  ُيفرغ  وعندما 
ح�سانًا لتف�سل ن�سفي الكرة. اخترع اأي�سًا ماكينة لتوليد 

الكهرباء.

عالم اإيرلندي يعد من اأبرز الذين عملوا في مجال الغازات   .32
في  االأول  كورك  الإيرل  ع�سر  الرابع  االبن  وهو  وخوا�سها، 
اإيرلندا وفي عام 57)1م قام بتطوير م�سخة هوائية وبداأ 
بدرا�سة العلقة بين ال�سغوط والحجوم للغازات المختلفة، 
كما  بويل.  قانون  با�سمه  االآن  يعرف  قانونُا  بذلك  وو�سع 
المنتجات  بين  الميثانول من  بف�سل  قام  اأول من  يعد  اأنه 
الناتجة عن التقطير االتلفي للخ�سب وذلك عام 1))1م. 
نقية  مادة  باأنه  وقال  للعن�سر،  تعريف  و�سع  من  اأول  وهو 
بالطرق  منها  اأب�سط  هو  ما  اإلى  تحليلها  يمكن  ال  ب�سيطة 

الكيميائية المعروفة.

اأثبتت  التي  التجارب  من  �سل�سلة  اأج��رى  بريطاني  عالم   .33
)عوازل(،  المو�سلت  وغير  المو�سلت  بين  فرق  بوجود 



159 اآفاق الثقافة والتراث

هل 
البابليون 
القدماء 
اأول من 
ابتكر 

الكهرباء؟

هي  منها  الحزمة  اأو  المعدني  ال�سلك  اأن  خللها  وتبين 
تيار  اأر�سل  تجاربه  اإحدى  ففي  للكهرباء،  المو�سلت  من 
القنب  حبل  من  ربطة  خ��لل  ق��دم   800 لم�سافة  كهرباء 
الحرير،  خيوط  حلقات  عند  تتوقف  ولكنها  )الخي�س( 
فعندما اأعاد التجربة وغير من الحرير باأ�سلك نحا�سية، 
حبل  اأنحاء  في  محموال  يعد  لم  الكهربي  التيار  اأن  وجد 
من  فا�ستنتج  النحا�س.  اأ�سلك  في  تل�سي  ولكنه  القنب 
»كهربائية«  �سنفين:  اإلى  ت�سنف  المواد  اأن  التجربة  تلك 
مثل  كهربائية«  غير  و«  والحرير،  والراتنج  الزجاج  مثل 
المعدن والماء. فالكهربائية هي التي تو�سل ال�سحنة بينما 

غير الكهربائية هي التي توقف ال�سحنة.

M. Uman  .3(

عام  في  بولونيا.  في  توفي  اإيطالي  ت�سريح  وعالم  طبيب   .35
1771م اكت�سف اأن اأرجل ال�سفدعة تتحرك نتيجة لل�سعق 
في  التجارب  اأوائ��ل  من  التجربة  هذه  وكانت  الكهربائي. 
اإلى اليوم يخت�س  علم الكهرباء )وهو علم ما زال يدر�س 
جالفاني  ويعد  الع�سبي.  الجهاز  في  الكهربية  بال�سحنات 
والجهاز  الع�سلت  ف��ي  كهرباء  وج��ود  ظ��اه��رة  مكت�سف 

الع�سبي. كما اأنه رائد علم الوالدة الحديث.

R. Kibby  .3(

كهربائي.  ومهند�س  ميكانيكي  ومهند�س  وفيزيائي  مخترع   .37
االمبراطورية  عهد  )ف��ي  ك��روات��ي��ا  �سميلجان،  ف��ي  ول��د 
يناير   7 ف��ي  وت��وف��ي  )185م  يوليو   10 ف��ي  النم�ساوية( 
ب�سبب  ُعِرَف  بعد.  فيما  االأمريكية  الجن�سية  نال  3)19م. 
م�ساهماته الثورية في مجال الطاقه الكهرومغناطي�سية في 

اأواخر القرن التا�سع ع�سر وبدايات القرن الع�سرين.

ميلن  قرية  في  ول��د  هولندي  اأ�سل  من  اأمريكي  مخترع   .38
في  يتعلم  ول��م  )187م،  ع��ام  االأمريكية  اأوه��اي��و  ب��والي��ة 
ناظر  وج��ده  فقد  فقط،  اأ�سهر  ثلثة  اإال  الدولة  مدار�س 
عبقريته  وظهرت  عقليا.  متخلفا  بليدا  طفل  المدر�سة 
�سيرته  اأظهر  حيث  الخا�س  م�سغله  واإقامة  االختراع  في 
االقتراع  م�سجلت  اختراعاته  ومن  كمخترع،  المده�سة 
والميكرفون  الفحمي  الناقل  والهاتف  الطابع  وال��ب��ارق 
الكهربائي،  الم�سباح  اختراعاته  واأعظم  والفونوغراف 
المتحركة  ال�سور  حياته  من  االأخيرة  ال�سنوات  في  واأنتج 
ل�سالح  االأول��ى  العالمية  الحرب  خ��لل  وعمل  الناطقة، 
من  اأكثر  با�سمه  اأدي�سون  �سجل  وقد  االأمريكية،  الحكومة 

األف اختراع، وتزوج اأدي�سون مرتين وقد ماتت زوجته وهي 
�سغيرة، وكان له ثلثة اأوالد من كل زوجة، اأما هو فقد مات 

في نيوجر�سي �سنة 1931م.

ا�سمه  اإط��لق  تم  األماني.  اأعمال  رجل  و  مخترع  و  عالم   .39
الكهربائية  المو�سلة  على  1971م  �سنة  )وح��دة(  �سيمنز 
كبير  دور  له  كان  المجال،  ذا  تكريما ال�س���مه وجهوده في 
�سركة  تاأ�سي�س  عبر  البرقية  �سناعة  تطور  ف��ي  كذلك 
قام  7)18م  �سنة  برلين  في  �سيمنز  المعروفة  االت�ساالت 
و جهاز  الكهربائي  المولد  اأداء  يعك�س  موؤ�سر  اأول  بت�سنيع 

البرقية.

والمبتك�����ر  مهند�س  مخترع،  البارزين،  العلماء  اأحد  كان   .(0
الذي يرجع اإليه الف�سل في اختراع اأول هاتف عملي. لقد 
مجال  في  بالعمل  واأخيه  وجده  بيل  والد  من  كل  ارتبط 
التخاطب وت�سحيح النطق وتعليم الكلم لل�سم والبكم، 
له  كان  ال��ذي  االأم��ر  ال�سم،  من  وزوجته  والدته  وكانت 
فقد  ذلك،  على  وعلوة  وعمله.  بيل  حياة  على  بالغ  اأثر 
تجارب  اإجراء  اإلى  والكلم  ال�سمع  مجال  في  بحثه  دفعه 
النهاية  الذي مكنه في  االأمر  ال�سمع،  اأجهزة  عديدة على 
براءة  اأول  على  والح�سول  تليفون  جهاز  اأول  اختراع  من 
في عام  االأمريكية  المتحدة  الواليات  في  م�سجلة  اختراع 
»جراهام  اأن  نجد  العلمية،  حياته  اإلى  وبالنظر  )187م 
اختراع  هو  واأ�سهرها؛  اختراعاته  اأب��رز  اأن  اعتبر  بيل« 
في  كعالم  االأ�سلي  تدخل على عمله  بمثابة  يعد  التليفون، 
في  تليفون  لديه  يكون  اأن  رف�س  اأنه  كما  ال�سوت،  مجال 
كانت  االأخ��رى  االختراعات  من  والعديد  مكتبه.  حجرة 
العمل  ذل��ك  ف��ي  بما  اللحقة،  بيل  حياة  ف��ي  ملحوظة 
وعلم  المحلق  القارب  الب�سرية،  االت�ساالت  في  الرائد 
1888م  عام  في  بيل  جراهام  األك�سندر  اأ�سبح  الطيران. 
الوطنية  الجغرافية  للجمعية  الموؤ�س�سين  االأع�ساء  اأحد 

وا�سنطن. في 

ال�سمالية  اإيرلندا  في  ولد  ا�سكتلندي  ومهند�س  فيزيائي   .(1
على  ا�سمه  اأطلق  ولقد  الحديثة.  الفيزياء  موؤ�س�س  وه��و 
مئوي   )1( لدرجة  المعادلة  الحرارة  درجة  قيا�س  وحدة 
اأن  يمكن  درج��ة  اأخف�س  كلفن  ح�سب  ولقد  الكلفن.  وهي 
المطلق  بال�سفر  الدرجة  و�سميت هذه  المادة  اإليها  ت�سل 
وهي تعادل 273.15- درجة مئوية، وقد و�سمي المقيا�س 

بالمقيا�س المطلق اأو مقيا�س كلفن.
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الم�ص��ادر العربية

بنك المعلومات  -
http://www.yabeyrouth.com/pages/index3137.htm 

مو�سوعة وكيبيديا العربية  -
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D
8%A8%D8%A7%D8%A1#cite_ref-Van_Riper_71_66-1

هل كان لدينا الكهرباء قبل 2000 عام؟  -
http://www.funzug.com/index.php/informative-zone/
we-already-have-electricity-2000-years-ago.html

الم�ص��ادر االأجنبية
- Baigrie, Brian, Electricity and Magnetism: A 

Historical Perspective, Greenwood Press, page 
7–8, year 2006. 

- Bullock, Theodore H., Electroreception, Springer, 
page 5–7, year 2005. 

- Chalmers, Gordon, «The Lodestone and the 
Understanding of Matter in Seventeenth Century 
England» , Philosophy of Science, vol. 4, page 
75–95, year 1937.

- Kirby, Richard S., Engineering in History, Courier 
Dover Publications, page 331–333, year 1990. 

- Moller, Peter, «Review: Electric Fish», 
BioScience vol. 41, page 794–796, year 1991.

- Morris, Simon C., Life’s Solution: Inevitable 
Humans in a Lonely Universe, Cambridge 
University Press, page 182–185, year 2003.

- Stewart, Joseph, Intermediate Electromagnetic 
Theory, World Scientific, page 50, year 2001. 

- Uman, Martin, All about lightning (PDF), Dover 
Publications, year 1987.
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ل(  ِل في لَفظ )باَف�ضْ بياُن الأ�ضْ

يد رم�ضان بن يخ اأحمد بن محمَّد بن ال�ضَّ ريف ال�ضَّ يد ال�ضَّ يد محمَّد المرزوقي الح�َضني المالكي الأ�ضعري الم�ضري،  لل�ضَّ من�ضور بن ال�ضَّ
ام في القراءة  ، اأبو الَفوز، �ضيخ قُرَّاء مكَّة، وم�ضند اأهل ال�ضَّ ثمَّ المكيِّ

المتوفى �ضنة )1262 هـ(

درا�سة وتحقيق

ويل الدكتور عبد اهلل عبد القادر الطَّ
جامعة بنغازي - كلية التربية )المرج(

ق�سم اللغة العربية - ليبيا
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$
مدخل :

ة العربيَّة يرجع اإلى ع�صر ما قبل الإ�صالم بمخالطة الأعاجم وت�صرف  ل �صكَّ اأنَّ تاريخ اللَّهجات العاميَّ
الأل�صنة من لثغات، وتحريف، وتبديل، و�صدمات قاتلة فثبتت جهدها في ميدان العراك تقاوم تلك العوامل 
فتركتها  التَّ�صرف،  ل�صهام  ومرمى  للتَّقلبات  هدًفا  كانت  األفاظها  ولكن  دفاع،  وح�صن  وجلد،  ب�صبر  ة  القويَّ
يادة، والختزال، والتَّ�صحيف، والتَّحريف،  رات النَّحت، والَقلب، واللَّحن، والإبدال، والزِّ لًة تتنازعها ُموؤثِّ ُمَتجدِّ

ت عليها))). خيل، والتَّالعب بح�صب الع�صور الَّتي مرَّ والدَّ
وَمن خالط اإخواننا الجنوبيين من اأهل اليمن، وعرف لهجاتهم وجد منها ما كان ذا اأ�صٍل ف�صيٍح ل نجده 
بئيَّة"، ِعلًما اأنَّ اللُّغويين الَعرب لم  ة القديمة "ال�صَّ ة الُمعا�صرة"، و�صيًئا اآخر نجد اأ�صوله في اليمنيَّ في "العربيَّ
هم، فقد  نا وجدنا "الِحمَيريَّة" الَّتي رف�صها بع�صُ َيعِرُفوها، اإذ لم يرد في اآثارهم اللُّغوية منها �صيًئا، غير اأنَّ
"الَّتي  ة  "الِحمَيريَّ اأنَّ  بل�صاننا). ومن غير �صكٍّ  ل�صانهم  بلغتنا، ول  ِحمَير  ُلغة  العالء: )ما  اأبو عمرو بن  قال 
ة ل ُبدَّ اأن يندرج  ا يتَّ�صل باللَّهجات الخا�صَّ بئيَّة، وهذا يعني اأنَّها وغيرها ممَّ اأدركها العرُب هي من بقايا ال�صَّ
ة  ة، وعربيَّ ة في �صمال بالد العرب، بما فيها من لهجات خا�صَّ ن ذلك كله عربيَّ ة الجنوبيَّة"، فُيكوِّ في "العربيَّ

ة. ولهجة الح�صرميين واحدة من تلك اللَّهجات))). في جنوب بالد العرب، بما فيها من لهجات خا�صَّ
ة العاميَّة من اأقرب اللَّهجات اإلى الُف�صحى في وقتنا الحا�صر،  دد نقول: اإنَّ اللَّهجة الَح�صرميَّ وبهذا ال�صَّ
احية ؛ ِلَما تميَّزت به من َكثرة الكلمات  ين من هذه النَّ ين والم�صريِّ ين والِعراقيِّ اميِّ بل هي اأف�صل من لهجة ال�صَّ
الف�صيحة الَّتي تتخلَّلها، فنجدهم يقولون على �صبيل الِمثال: كتابك، "كتاب�ش". وفي ثوبك: "ثوب�ش"، اإلى غير 
ل"، و"َباَقْي�ش"، و"َباَكِثير"، و"َباَوِزير"،  ر، فيقولون: "َباَف�صْ ذلك ...، كما يلزمون الُكنية الألف على ُلغة الَق�صْ
ر�صالته  في  بعد)8))هـ)  )ت  المرزوقي  تناولها  الَعَرب،  ُلغة  في  اأ�صٌل  له  ذلك  وكلُّ   ،...... ذلك  غير  اإلى 
اإ�صكاليَّة هذه الألفاظ المتداولة عند اإخواننا  ر  ل وَف�صَّ اأَ�صَّ اإذ  ل)،  َباَف�صْ َلْفِظ  ِل في  المو�صومة بـ: )َبياُن الأَ�صْ
ة  ة وِقراءات، واأحاديث نبويَّ جوع اإلى قواعد اللُّغة، وم�صادر ال�صت�صهاد، من اآيات قراآنيَّ ارمة، وذلك بالرُّ الَح�صَ
ة  ُمهمَّ ة  لغويَّ ظاهرة  رت  ف�صَّ اأ�صلوبها  وب�صاطة  حجمها،  غر  �صِ على  فهي  والُف�صالء،  للُعلماء  واأقوال  �صريفة، 
ا دفعنا  را�صة، كانت وما زالت غام�صة عند كثيٍر من اأهل التَّخ�ص�ش وغيرهم ؛ ممَّ �صائعة ت�صتحقُّ البحث والدِّ

�صالة واإخراجها اإلى النُّور . اإلى تحقيق هذه الرِّ

))) ينظر في هذا المو�صوع: اللَّهجة العاميَّة في لبنان و�صورية ، بحث لالأ�صتاذ عي�صى اإ�صكندر المعلوف ، من�صور في مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة، جـ 4، �ش 94) - 5)3 . وفي اللهجات العربية اإبراهيم اأني�ش: 58)وما بعدها . مكتبة الأنجلو الم�صرية – القاهرة، ط )8) 

990)م.
))) ينظر: المف�صل في تاريخ العرب قبل الإ�صالم 6)/)36، واألفاظ يمنية ، بحث للدكتور اإبراهيم ال�صامرائي ، من�صور في مجلة مجمع اللغة 
ة، والدخيل، واللهجات في قلب الجزيرة العربية ، بحث لالأ�صتاذ عبد اهلل بن محمد بن خمي�ش،  العربية بالقاهرة جـ 78 �ش57 . و العاميَّ

من�صور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، جـ )6�ش 474ـ )49.
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عريف بالمرزوقي . ًل: التَّ اأوَّ
اأ - ا�سمه، ون�سبه :

المرزوقي  د  محمَّ يد  ال�صَّ بن  من�صور  بن  رم�صان  يد  ال�صَّ بن  د  محمَّ بن  اأحمد  يخ  ال�صَّ ريف  ال�صَّ يد  ال�صَّ هو 
ام في القراءة .  ة، وم�صند اأهل ال�صَّ اء مكَّ ، اأبو الَفوز، �صيخ ُقرَّ الح�َصني المالكي الأ�صعري الم�صري، ثمَّ المكيِّ
�صب  م اهلل وجهه. وقد اأثبت رحمه اهلل هذا النَّ بط بن الإمام علي بن اأبي طالب كرَّ يتَّ�صل ن�صبه بالَح�َصن ال�صِّ

اة : ) َعقيد الَعوام )، اإذ يقول)3) : ريف في منظومته الم�صمَّ ال�صَّ
َ�������������ذه َع��������ق�����������������ي��������دٌة ُم������خ������ت�������������ص�������������َرٌة ������رةوه�������������� ������ه��������������������ل������ٌة ُم������ي��������������������صَّ ول����������ل���������������������َع����������واِم �������صَ
�����ادق ال������َم�������������ص������ُدوِقَن���������اظ���������م ت������ل������ك )اأح����������م����������د ال��������م��������رزوق��������ي( َم���������ن ي�����ن�����َت�����ِم�����ي ل�����ل�����������صَّ

ولد ب�صنباط في م�صر عام 05)) هـ، وقراأ القراآن وحفظه منذ �صغره، ثمَّ قراأ القراءات الَع�ْصر على ِكبار 
ريعة، وكان عالًما  �صيوخ زمانه، وَنهل من مختلف العلوم، فاأ�صاب حًظا وافًرا من علوم القراآن، واللَّغة، وال�صَّ
ة  بمكَّ ة  للمالكيَّ ُمفتًيا  ُعيِّن  بها.  ب�صيًرا  القراءات  في  ُمت�صلًِّعا  ِح�َصان،  موؤلَّفات  فيها  له  وفروعها،  باأ�صولها 
مة، وقام بتدري�ش العلوم في الم�صجد الحرام بجوار مقام المالكيَّة، وكان يقراأ في تف�صير البي�صاوي  الُمكرَّ

في اأواخر اأيَّام حياته)4). 
ب - �سيوخه :

ير والتَّراجم من اأهل م�صر ِذكر المرزوقي، فلم ي�صيروا اإليه في ت�صانيفهم، فكاأنَّما  لقد اأهمل اأَهُل ال�صِّ
جل  وه غريًبا عنهم . فلم نجد فيما وقفنا عليه من اأخبار الرَّ لة بينهم فعدُّ ة قد َقَطع ال�صِّ رحيله عنهم اإلى مكَّ
يد:  ال�صَّ الكبير  يخ  ال�صَّ وهو  واحًدا،  �صيًخا  اإلَّ  بالده،  في  عليهم  تتلمذ  الَّذين  واأ�صياخه  الأُول  لأ�صاتذته  ِذكًرا 
اء  اإبراهيم بن بدوي الُعبيدي بن اأحمد الَح�َصني الُمقرئ، المالكي، الأزهري الأحمدي، الأ�صعري، �صيخ القرَّ
�صر  رة، ومن طريق ِطيبة النَّ اطبية والدُّ ة في َزماِنه، قراأ عليه القراءات الَع�ْصر من طريقي ال�صَّ يار الم�صريَّ بالدِّ

في القراءات الع�صر الكبرى. كان حيًّا �صنة 37))هـ)5).
ت - تالميذه :

ج على يده كثير منهم، فكانت لهم  را�صية عامرة بطلبة الِعْلم، فتخرَّ كانت مجال�ش المرزوقي وحلقاته الدِّ
فيما بعد حلقات درا�صيَّة في مختلف العلوم، ومن اأ�صهر تالميذه :

د بن نا�صر الحازمي الَح�َصني التِّهامي، ) ت 83))هـ ) )6).  محمَّ  -(
اهر الأزدي، ) ت 87))هـ ) )7). د بن الطَّ اأحمد بن محمَّ  -(

)3) عقيدة العوام ) بهام�ش نور الظالم على منظومة عقيدة العوام) 45 .
القراء  بتراجم  الف�صالء  واإمتاع   ،.80-79  /  ( هر  والزَّ النُّور  ون�صر   ،((3(/( المطبوعات  ومعجم   ،(47/( الأعالم  ينظر:   (4(

)/4)، ومعجم الُموؤلِّفين )/)0).
اء )/)7، ومعجم الُموؤلِّفين )/)4. )5) ينظر: مجموعة الر�صائل والم�صائل النَّجدية )/ 3)، واإمتاع الف�صالء بتراجم الُقرَّ

هر )/80 ، وفهر�ش الفهار�ش والإثبات )/)07)، و)/079)، والأعالم 7/))). )6) ينظر: ن�صر النُّور والزَّ
هر )/80 ، وفهر�ش الفهار�ش والإثبات )/3))، والأعالم )/47). )7) ينظر: ن�صر النُّور والزَّ
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بياُن 
ِل  الأ�صْ

في َلفظ 
ل(  )باَف�صْ

ي، ) ت304)هـ ) )8) . اأحمد بن َزيني َدحالن المكِّ  -3
ام،  ال�صَّ دم�صق  في  اء  القرَّ �صيخ  فاعي،  بالرِّ هير  ال�صَّ الحلواني،  د  محمَّ بن  علي  بن  د  محمَّ بن  اأحمد   -4

)ت307)هـ))9).
اأحمد بن خالد بن م�صطفى دهمان، ) ت 345)هـ ) )0)).   -5

طاهر التَّكروري ) ت ؟ ) )))).  -6
ث - موؤلفاته :

قة، والأناقة  ة والدِّ من اأ�صهر كتب المرزوقي الَّتي وقفنا عليها الَّتي تتميَّز بالِقيمة الجامعة بين المو�صوعيَّ
فعة : قة، والُعمق والرِّ والرِّ

بلوغ المرام لبيان األفاظ مولد �صيد الأنام، في �صرح مولد اأحمد البخاري)))).  -(
ل)3)). ) مو�صوع تحقيقنا) ِل في َلفظ باَف�صْ بياُن الأ�صْ  -(

تح�صيل نيل المرام لبيان منظومة عقيدة العوام. )4))  -3
ت�صهيل الأذهان على متن تقويم اللِّ�صان في النَّحو، للخوارزمي البقالي)5)).  -4

ِع�صَمُة الأنبياء)6)) . منظومة .  -5
ة )7)). الفوائد المرزوقيَّة �صرح الآجروميَّ  -6

متن عقيدة العوام)8))  -7
متن نظم في علم الَفَلك)9)).  -8

هر )/80، وفهر�ش الفهار�ش والإثبات )/390، والأعالم )/9))، ومعجم الُموؤلِّفين )/9)). )8)ينظر: ن�صر النُّور والزَّ
هر )/80، والأعالم )/34)، ومعجم الُموؤلِّفين )/34). )9) ينظر: حلية الب�صر )/347، ون�صر النُّور والزَّ

الهجري  الرابع  القرن  في  دم�صق  علماء  وتاريخ   ،((4/( الُموؤلِّفين  ومعجم   ،(((/(/( الأعــالم   ،80/( هر  والزَّ النُّور  ن�صر  ينظر:   ((0(
.408/(

هر )/ 80. ولم اأقف على وفاته فيما توافر لي من م�صادر . )))) ينظر: ن�صر النُّور والزَّ
الُموؤلِّفين  ومعجم   ،(7(3/( المطبوعات  ومعجم   ،(47/( الأعــالم   ، )8))هـــ)  �صنة  منها  فرغ   ( وفيه:   ،(97/3 المكنون  اإي�صاح   ((((

.(0(/(
)3)) الم�صدر نف�صه . 

ومعجم   ،(97(/( المطبوعات  ومعجم   ،(47/( والأعــالم   ،79/  ( هر  والزَّ النُّور  ون�صر   ،(36/3 المكنون  اإي�صاح  ينظر:   ((4(
الُموؤلِّفين )/)0).

هر ) /80. )5)) ن�صر النُّور والزَّ
هر ) /80، والأعالم )/47)، ومعجم المطبوعات )/)97). )6)) اإي�صاح المكنون 36/3)، و6/4))، ون�صر النُّور والزَّ

)7)) الم�صدر نف�صه .
ومعجم   ،((3(/( المطبوعات  ومعجم   ،(47/( والأعالم   ،(4/( القراء  بتراجم  الف�صالء  اإمتاع   ،79/( هر  والزَّ النُّور  ن�صر  ينظر:   ((8(

الُموؤلِّفين )/)0).
)9)) اإمتاع الف�صالء بتراجم القراء)/4).
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رف والنَّحو)0)). منظومة في قواعد ال�صَّ  -9
جـ - وفاته :

ي في �صنة ))6))هـ))))) وُدفن بالُمعالة، ولم يعقب  يخ المرزوقي اأنَّه توفِّ ة ترجمت لل�صَّ ذكرت َمظانٌّ ِعدَّ
اإلَّ ابنة واحدة )))). ورواية وفاته هذه تخالف الواقع في اأموٍر ثالثة:

تقارب  ولعلَّ  ))6))هــــ))3))،  �صنة  المرزوقي)  )محمد  اأخيه  من  بدًل  ة  مكَّ في  الإفتاء  تولَّى  اأنَّه  ل:  الأوَّ
ر لالإفتاء اأن  ن يت�صدَّ روري ممَّ يخ، ومن ال�صَّ ة الإفتاء بين الأخوين قد اأوهم من ترجموا لل�صَّ الأ�صماء وم�صوؤوليَّ

له لهذا المن�صب الُمتعب . ة جيدة وقوة تاأهِّ يكون في �صِحَّ
ه انتهى من تاأليف كتابه: )بلوغ المرام لبيان األفاظ �صيد الأنام ...)  يخ المرزوقي ذكر اأنَّ الثَّاني: اأنَّ ال�صَّ
المطبوعات، وكحالة في معجم  و�صركي�ش في معجم  الأعالم،  الِزركلي في  اعتمد  �صنة )8))هـــ)4))، وعليه 

الموؤلِّفين)5)) .
الثالث: اأنَّ ولدة تلميذه )اأحمد بن خالد بن م�صطفى دهمان) كانت �صنة 60))هـ)6)) . 

ا �َصبق اأنَّ وفاة المرزوقي كانت ما بعد )8))هـ، واهلل تعالى اأعلم . اجح ممَّ وعليه يكون الرَّ
ثانًيا: و�صف المخطوط :

يا�ش/ د بن رم�صان المرزوقي، من ُمقتنيات جامعة الرِّ يخ اأحمد بن محمَّ )بيان الأ�صل في لفظ باف�صل) لل�صَّ
ق�صم المخطوطات، تحت رقم: )4)4/ب . م) )7)). وتقع في: )4) �صفحة)، وقيا�صها: )5)*7)�صم)، في كلِّ 
�صفحة: ))) �صطر)، في كلِّ �صطر: )0) كلمات) تزيد قلياًل اأو تنق�ش . وقد ُكتبت بخٍط م�صرقيٍّ ُمعتاٍد خاٍل 
بط، وهو بحالٍة جيدة، ل يظهر فيها اأثر للنَّق�ش اأو للعيب، اإلَّ ما كان من بع�ش الأخطاء الَّتي وقع  من ال�صَّ

ا�صخ، اأ�صرنا اإليها في الهام�ش.  فيها النَّ
األفاٍظ  تاأ�صيل  على  تحتوي  مة  بُمتمِّ األحقها  ثمَّ   ،((( فحة  )ال�صَّ في:  هذه  ر�صالته  المرزوقي  انتهى  وقد 
ُم�صابهٍة للفظة )باف�صل) تكلَّم بها الح�صرميُّون، والَم�صريُّون، والنَّجديُّون، وهي بال �صك خارجة عن م�صمون 
�صالة من غير تبديل ول تغير كما اأثبتها  ر�صالته الأ�صلية . ولإتمام الفائدة قمنا ب�صمِّ هذه الألفاظ اإلى هذه الرِّ

الموؤلِّف نف�صه. 
يخ المرزوقي ؛ وذلك ِلَما اأثبته في �صفحة عنوان  �صالة، فهي بال اأدنى �صكٍّ تعود لل�صَّ ة ن�صبة هذه الرِّ حِّ ا �صِ اأمَّ

�صالة وخاتمتها . الرِّ
هر )/80. )0)) ن�صر النُّور والزَّ

اء )/4). هر )/80، واإمتاع الُف�صالء بتراجم الُقرَّ )))) ن�صر النُّور والزَّ
اء )/4)، واأخبار مكة )/64). هر )/80، واإمتاع الُف�صالء بتراجم الُقرَّ )))) ن�صر النُّور والزَّ

هر )/79، والأعالم 0)/3. )3)) ينظر: ن�صر النُّور والزَّ
)4)) اإي�صاح المكنون 97/3).

)5)) ينظر: الأعالم )/47)، ومعجم المطبوعات )/)73)، ومعجم الُموؤلِّفين )/)0).
ابع ع�صر الهجري )/408. )6)) الأعالم )/)))، ومعجم الُموؤلِّفين )/4))، وتاريخ علماء دم�صق في القرن الرَّ

)7)) ن�صبها ُمفهِر�ش المكتبة اإلى اأحمد بن محمد المرزوقي المتوفى ))4هـ ، �صاحب: )الأزمنة والأمكنة ، و�صرح ديوان الحما�صة 
جلين. ه اإلى ت�صابه الأ�صمين بين الرَّ لأبي تمام ) ، وهذا الخطاأ مردُّ
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8

8

8

8

) الورقة الأُولى (

) �صفحة العنوان (

) ورقة نهاية ر�صالة باف�صل (

فحة الأخيرة ( ) ال�صَّ
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])/ظ[                                                  $
الة  ل َفْهم الُمراد ِمَن المعاني من غير َفوات، وال�صَّ الَحمد هلل الَّذي َخ�شَّ الَعرب باأف�صح اللُّغات، و�صهَّ
ذوي  واأ�صحابه  اآله  وعلى  الكلمات،  باخت�صار  وُمنح  الَكِلم،  جوامع  اأُوِتــَي  الَّذي  د  محمَّ �صيدنا  على  الم  وال�صَّ

ا َبعد: الف�صاحة والبالغة، وُعمَدة القا�صدين في بيان الُم�صكالت، اأمَّ
ل) وبيانه بوجه َمر�صيٍّ في ُلغة الَعرب، الَّذين))) ُهم اأف�صل  فهذه ُنبذٌة لطيفٌة ت�صمل على اإعراب )َباَف�صْ

ات : الأُمم واأف�صحهم في �صائر الحالت . اأقول وباهلل الُم�صتعان، وعليه العتماد في جميع الُمهمَّ
 ، يٌح َعربيٌّ ل)، وهذا ف�صِ اِرَمة))) )َباُفالن)، ومن ذلك قولهم: )َباَف�صْ اعلم اأنَّه �َصاَع في ُلغة اإخواننا الَح�صَ

�صٌل.  وله في ُلغة الَعرب اأ�صا�ٌش واأَ
له تخفيًفا، وَلَزمه الأَلُف في  ل، في ُلغِة ِحْمَير)3)، فُحِذَف الَهمز من اأوَّ ل): اأََبا َف�صْ فاعلم اأنَّ اأَ�صَل )َباَف�صْ
فع، والنَّ�صب، والَجرِّ )4). وهم بُنو ِحْمَير، وغيرهم  اآخره على ُلغة من يلزم الأ�صماء الَخم�صة، الأَلف في الرَّ

ِة))6):  ِر)5) . قال ابن مالك في )الُخال�صَ ى هذه اللُّغة ِبُلغة الَق�صْ من الَعرب . وُت�صمَّ

))) في الأ�صل: الَّذي .
 ، الَيَمن  ى  ِباأَْق�صَ الَّتي  الَمِدينة  َرَمْوت)  )َح�صْ ُن�ِصَبت  واإليه   ، َغر  الأَ�صْ �َصَباأ  بن  َرَمْوَت  َح�صْ اإِلى  ينت�صبون  :قوٌم  َرِميُّوَن  الَح�صْ  (((
قاِلَبة .  َيُقولون : الَمهاِلَبة وال�صَّ ُيْن�َصُبون ، كما  اأهِل الَيَمن : )الَح�صاِرَمة) ، هكذا  َرَمْوَت من  َي�ْصُكنون َح�صْ ويقاُل للَعَرب الَّذين 

اعر: والح�صارمة لهم اأثر كبير ومكانة عظيمة في التَّاريخ العربي والإ�صالمي ، وفيهم يقول ال�صَّ
��������اء ب���������ك���������لِّ اأر������������������ضٍ ���������������اِرم�������ة ال��������ِك�����������������راُمل������ق�������������د َول�����������������ي ال��������َق��������������������������صَ ِم�������������������َن ال��������ُغ�����������������رِّ ال�������َح���������������صَ

�����������َخ�����اُمرج�������������������������������اٌل ل�������ي�����������������������ض م�������ث���������������ل�������ه�������ُم ِرَج�������������������������������اٌل م�������ن ال�����������ص������ِ�����ْي�����ِد ال������َج�������������َح������اِج������َح������ة ال�����������صِّ
وقال اآخر:

�����������ص�����ِت ِب�������ِه ������رم������وت ه����ن����ي����ًئ����ا م�������ا ُخ�����������صُّ م��������ن ال�������ُح�������ُك�������وم�������ِة ب�����ي�����ن ال�������ُع�������ْج�������م وال����������َع����������َرِبي�������ا َح�������������صْ
َّ�����ة والإ����������ص�������������������ام َي������ع�������������رُف������ُه َ�����اه�����ل�����ي������ ������ل������ِبف���������ي ال�����ج������ ������ف������ت������ي�������������ضِ وال������طَّ ������������ة وال������تَّ ويَّ اأه�������������������ُل ال������������رَّ

َرَم) )497/3. ينظر: تاريخ دم�صق 64/ 33)، وتاج العرو�ش )َح�صْ
ِحْمَير هو: ابن �صباأ بن ي�صجب بن يعرب بن قحطان: َجدٌّ جاهليٌّ قديٌم، كان ملك اليمن، واإليه ن�صبة الحميريين )ملوك اليمن   
ًرا ، يقول موؤرخو العرب: اإنَّه حكم بعد اأبيه �صباأ، وعا�صمة ُملكه �صنعاء، واإنَّه غزا وافتتح حتَّى بلغ  واأقياله) ، وكان �ُصجاًعا ُمظفَّ
ل في تاريخ العرب  ين..... ينظر في تاريخهم ولغتهم: �صبح الأع�صى )/367، ونهاية الأرب 5)/6))، والمف�صَّ بع�ش غزواته ال�صِّ

قبل الإ�صالم )/6).
)4) ينظر: الِكتاب 359/3، و360، و))4، والُمقت�صب )/54)، و55)، والُمرَتجل 54، والإن�صاف، الم�صاألة الّثانية، )/7)، والتَّبيين، 

الم�صاألة الع�صرون، 93).
رة على الألف؛ نحو: )هذا اأََباُه)، و)َراأيُت اأباُه) ، و )َمررُت  ر: هو التزام الألف ُمطَلًقا، وجعل الإعراب بالحركات المقدَّ )5) الَق�صْ

ِباأََباُه). ُينظر: تو�صيح المقا�صد )/75، وابن عقيل )/)5، والتَّ�صريح )/65، والأ�صموني )/70.
ائّي الجيانّي النَّحوّي: اإماُم النُّحاة، وحاِفُظ اللُّغة؛ كان اإماًما في القراءات  د بن عبد اهلل الطَّ ين ، ُمحمَّ )6) ابن مالك هو: جمال الدِّ
افية، و�صرحها، وت�صهيل الفوائد، و�صرحه؛ ُولد �صنة  فاته: الكافية ال�صَّ عر؛ ومن م�صنَّ وِعَلِلها، والغريب، والنَّحو، والتَّ�صريف، وال�صِّ
ي بدم�صق �صنة ))67هـ). ُينظر: اإ�صارة التَّعيين 0)3، ))3، والُبلغة )0)، وُبغية الوعاة )/30) - 37). وكتابه  )600هـ)، وتوفِّ

لها: با�صم " الألفية " ، وت�صمية "الألفية« ماأخوذة من قوله في اأوَّ ا�ش  النَّ بين  ا�صتهر  " الذي  "الخال�صة 

�����������ْه اأْل�����������ِف�����������يَّ ِف�������������������ي  اهلَل  ���������ت�������������������ِع���������ي�������������������ُن  ���������ْهَواأَ����������صْ ��������ْح�����������������ِو ِب���������َه���������ا َم���������ْح���������ِويَّ ���������������ُد ال��������نَّ َم�������َق�������ا��������صِ

وت�صمية " الخال�صة " ماأخوذة من قوله في اآخرها:   
��������ْه ����������ى ِم������������ن ال��������َك��������اِف��������ي��������ة ال��������ُخ��������َا���������صَ ������ْهاأَْح���������������������صَ ������ا�������صَ َخ�������������صَ ل  ِغ���������ن���������ًى  ��������ى  اْق��������َت�����������������صَ َك���������َم���������ا 
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َي�����������ْن�����������ُدُر َوَت�����������اِل�����������َي�����������ْي�����������ِه  اأٍَب  ������َه������ُرَوِف�������������������ي  �����ِه�����ّن اأَ�������صْ �������ُرَه�������ا ِم����������ْن َن�����ْق�����������صِ َوَق���������������صْ
 . (7( ْق�شِ ِر اأَ�ْصَهُر ِمْن ُلغِة النَّ يعني: اأنَّ ُلغَة الَق�صْ
ل: اأنَّ في الأ�صماء الَخم�صة ثالُث ُلغاٍت: والَحا�صِ

ُحَها واأَ�صَهُرَها)8) .  ا . وهذه اأف�صَ ًبا، وبالياء َجرًّ ُلَغُة )الإتَماِم)، بالواو َرفًعا، وبالأَِلِف َن�صْ
ا  ممَّ واأعال  قبلها،  ما  ُدوَن  م�صهورٌة  ])/و[  َف�صيحٌة  وهي   . الثَّالث  بالأحوال  بالأَِلِف  ِر)،  )الَق�صْ ُلغة  ُثمَّ 

بعدها. 
ُثمَّ ُلغة )النَّق�ش)، بحذف الواو والأَلِف والياِء . فتظهر الحركات الثَّالث .

�ش:3)[، وچٿ  ٿ ٹ ٹ چ  فِمن �َصواهد )الإتمام)، قوله تعالى: چ ڃ ڃ چ ]الَق�صَ
]يو�صف: 6) [، وچ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ ]يو�صف: 59[.

اعر)0)): ر)، َقول ال�صَّ و] ِمْن [ )9) �صواهد )الَق�صْ
اأََب���������������اَه���������������ا َواأََب���������������������������������ا  اأََب�������������������اَه�������������������ا  َق�����������ْد َب������لَ������َغ������ا ِف���������ي اْل��������َم��������ْج��������ِد َغ������اَي������َت������اَه������ااإنَّ 

اجز)))): وِمْن �صواهد )النَّق�ش) قول الرَّ
�������اِب�������ْه اأََب��������������������ُه َف��������َم��������ا َظ������لَ������ْمِب�����������اأَِب�����������ِه اْق����������َت����������َدى َع���������������ِديٌّ ِف���������ي اْل���������َك���������َرْم َوَم�����������������ْن ُي���������������صَ

العلماء، وبيان ما يختاره من  اإلى مذاهب  الإ�صارة  اأرجوزة ظريفة، مع  والتَّ�صريف، في  النَّحو  ِعْلمي  والَّذي جمع فيه خال�صة   
ة النَّحو من قبله، ولم ينتفع من جاء بعده  فات اأئمَّ الآراء، اأحياًنا. وقد َكُثر اإقبال العلماء على هذا الكتاب ، حتَّى ُطويت ُم�صنَّ
المقا�صد )/64)،  ابن عقيل )/5، و))، و54/4)، وتو�صيح  ُينظر:  اأنهم يزيدون عليه وينت�صفون منه.  عوا  يدَّ اأو  باأن يحاكوه 

و3/)65).
اهرة على العين، وهي النُّون. ُينظر: �صرح قطر النَّدى 54، وابن عقيل )/)5،  ْق�ُش: اأن ُتحذف لمه، وُيعرب بالحركات الظَّ )7) النَّ

وهمع الهوامع )/3))، والأ�صموني )/69.
اء جوازه؛ وهو محجوٌج بحكاية �صيبويه عن الَعرب، وَمن َحِفَظ ُحّجٌة على من لم يحفظ. وقد  )8) ولقلَّة الإتمام في )َهن) اأنكر الفرَّ
اأن يذكروا )الَهن) مع هذه الأ�صماء؛ فيوهم ذلك م�صاواته لُهنَّ في ال�صتعمال، ولي�ش كذلك، فقد  اأكثر الّنحوّيين  جرت عادة 
قال ابن مالك في �صرح التَّ�صهيل )/44: "ومن العرب من يقول: )َهذا َهُنوَك) و )َراأيُت َهَناَك) و )َمَرْرُت ِبهِنْيَك)، وهو قليٌل؛ 
فمن لم ينّبه على قلَّته فلي�ش بم�صيب، واإْن حظي من الف�صائل باأوفر ن�صيب«. وُينظر: تو�صيح المقا�صد )/)7، 73، و�صرح َقطر 

النَّدى 54، وابن عقيل )/)5، وهمع الهوامع )/3)).
ياق . )9) ما بين معقوفين زيادة يقت�صيها ال�صِّ

َبة، وهما في ُملحقات ديوانه 68)، كما ُين�صبان اإلى اأبي النَّجم العجلّي، وهما في  جز الم�صطور، وُين�صبان لُروؤْ )0)) هذان بيتان من الرَّ
اهد فيهما: )اأََباَها) الثَّانية؛ لأنَّها في مو�صع الجرِّ  ديوانه 7))، كما ُين�صبان اإلى َرُجٍل من بني الحارث، اأو لَرُجٍل من اليمن. وال�صَّ
ِر. ُينظر هذان البيتان في: �صرِّ �صناعة الإعراب )/705،  باإ�صافة ما قبلها اإليها، ومع ذلك فقد جاء بها بالأَلف على ُلغة الَق�صْ
 ،(33/( النَّحويَّة  والمقا�صد   ،33/( الم�صالك  واأو�صح   ،75/( المقا�صد  وتو�صيح   ،53/( ل  الُمف�صَّ و�صرح   ،(8/( والإن�صاف 

والتَّ�صريح )/65، وخزانة الأدب 455/7.
َبُه) ، اإذ اأعرب  ِبِه، َوَمْن ُي�َصاِبه اأَ اهد فيهما: )َباأَ اج. وهما في ُملحقات ديوانه )8). وال�صَّ بة بن العجَّ )))) هذان البيتان ُين�صبان لُروؤْ
اهرة؛ وهذا يجري على  اهرة، ون�صب الثَّانية بالفتحة الظَّ اهرة؛ فَجرَّ الأُولى بالك�صرة الظَّ اعر هاتين الكلمتين بالحركات الظَّ ال�صَّ
اظم 38، وتو�صيح المقا�صد )/74، واأو�صح الم�صالك  افية )/84)، وابن النَّ ُلغة النَّق�ش. ُينظر هذا البيت في: �صرح الكافية ال�صَّ

)/)3، وابن عقيل )/)5، والمقا�صد النَّحويَّة )/9))، والتَّ�صريح )/64، وهمع الهوامع )/8)) .



اآفاق الثقافة والتراث 170

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت

له  وَّ اأَ ِمْن  ُحِذَف  الهمَز  اأنَّ  الأمر  فغاية  ِر،  الَق�صْ ُلغِة  اأََبا ُفالن، على  اأ�صُله:  )َباُفالن)  اأنَّ  فعلمَت من هذا 
تخفيًفا . ول ِبدع في ذلك، فاإنَّ الحذف ثابٌت في الف�صيح َنْثًرا وَنْظًما . 

ِ )))) لأَْفَعَلنَّ َكَذا، واأ�صُله: اأَْيُمُن)3)) .  ، اأو وُمُن اهللَّ ِ ثر قولهم: ُمِن اهللَّ فِمَن النَّ
اعر)4)): وِمَن النَّظم قول ال�صَّ

َح�َصٍب ف����ي  ����ْل����َت  اأُْف���������صِ َل  �����َك  َع�����مِّ اب������ُن  َف�����َت�����ُخ�����ُزون�����يَلِه  ��������ان��������ي  َديَّ اأَن��������������َت  َول  ������ي  َع������نِّ
ل لفظ الجاللة ف�صار )َلِه)، بالٍم  م الَّتي هي اأوَّ ة، والالَّ م الجارَّ َك، فُحذَفِت الالَّ والأ�صل: هلل َدرُّ ابن عمِّ

اعر)5)): ممدودٍة وهاٍء . واأَبَلُغ في الحذف منه قول ال�صَّ
����ٌة ����ِم����يَّ �����ْي�����َخ�����ٌة َع����ْب���������صَ �����َح�����ُك ِم�����ن�����ي ������صَ ������ي������راً َي���م���اِن���َي���اوَت�����������صْ ك����������اأَْن َل�������ْم َت���������َرى َق����ْب����ِل����ي اأَ�������صِ

ٌة)، امراأٌة عجوٌز من�صوبة لَعبِد �َصم�ش)6)) .  يعني بقوله: )�َصْيَخٌة َعْب�َصِميَّ
ْحِت) )7))، وهو �صائٌع  ى بـ )النَّ عة ِمن كلمات الُجمل، وُي�صمَّ ومن ذلك الحذف القت�صار على ُحروٍف ُمقطَّ

بين ُف�صحاء الَعرب، ومن ذلك: )الَب�ْصَمَلُة)، و)الَهْيَلَلُة)، و)الَحْيَعَلُة)، و)الَحْوَقَلُة))8)). 
َت�َصْرَوَلْقْمُت  َوَل   ، َقطٌّ ْقَدْدُت  َتَعمَّ )َما  يقول:  كان  اأنَّه  ])/ظ[  وجَهُه  اهلُل  م  كرَّ  ((9( عليٍّ �صيدنا  عن  وُيحَكى 
رواَل َقائًما، وَل اأَكلُت  مُت َقاِعًدا، وَل َلب�صُت ال�صُّ ))0)). يعني: ما تعمَّ ْعَلَبْنُت َقطٌّ ، َوَل َتَربَّ �ْصَمْكُت َقطٌّ ، َوَل َت�َصبَّ َقطٌّ

بت، وَل �َصِربُت اللَّبَن)))) يوَم الأربعاء َقط. مَك يوَم ال�صَّ ال�صَّ
)�صلى  يعنون:  ْلَعم)،  )�صَ بالتَّحريف  الُمبتدعة  بع�ش  قول  ريف  ال�صَّ رع  ال�صَّ في  م  الُمحرَّ الحذف  وِمــَن 
ِلَما فيه من الإ�صاءة و�ُصوِء الأَدب على ذي  ؛  الَمبيع  الِكتاُب  ُيَردُّ به  التَّحريف عيٌب  اهلل عليه و�صلم) . وهذا 

حيح. )))) في الأ�صل: )منواهلل ، اأو مُواهلل ) . وما اأثبتناه من تاج العرو�ش )يمن) 306/36. وهو ال�صَّ
ٍل، وا�صِتَقاُقه ِمَن الُيْمن والَبَركِة كما يقول �صيبويه، ولم  َع للَق�َصم، وهو ب�صمِّ الِميم والنُّوِن، واأَِلُفُه اأَِلُف َو�صْ : ا�صٌم ُو�صِ )3)) اْيُمُن اهللَّ
والُمقت�صب )/8))،  الكتاب 503/3،  ُينظر:   ، مهٌم  تف�صيل  الم�صاألة  وفي هذه   . ٍل مفتوحًة غيرها  َو�صْ اأَِلُف  الأ�صماِء  في  َيجْئ 
ل 35/8، و9/)9، و�صرح األفّية ابن معٍط )/7)4،  هب 5)5 ، والإن�صاف )/407، و�صرح المف�صَّ والأزهيَّة ))، وتح�صيل عين الذَّ

وتاج العرو�ش )يمن) 306/36.
جريَّة )/  ليات 66)، الحما�صة ال�صَّ )4)) البيت من الب�صيط ، لذي الأ�صبع العدواني من اأبيات وردت في الأَغاني 3/ 04)، المف�صَّ

افية )/809. 69)، القت�صاب 87)، اأمالي القالي )/ 93، و�صرح الكافية ال�صَّ
ويل ، لعبد يغوث بن وقا�ش الحارثي ، في الأغاني 6)/58)، و�صر �صناعة الإعراب )/76، واللِّ�صان )هذذ)  )5)) البيت من الطَّ

 .5(7/3
)6)) ينظر: العين )/)6، وتاج العرو�ش )�صم�ش) 6)/73).

)خالًفا  بال�صِتقراء  بتماِمها  الأُولى  الَكِلَمة  ِحفُظ  فيه  ُي�صتَرط  ول  واِحدة،  َكِلَمة  َفاأكَثَر  َكِلمَتين  ِمن  ر  ُيخت�صَ اأن  هو  ْحُت:  النَّ  ((7(
 ،6(/( الَعين  ينظر:   . الُحروف  َترتيُب  ُيعتبُر  ولكن  وال�َصَكَنات،  الحركاِت  ُمواَفقُة  ول  الكلماِت  كلٍّ  من  الأخُذ  ول  لبع�صهم)، 

ومقايي�ش اللُّغة )/304، والُمزهر )/)37.
ِن : َحيَّ َعَلى  )8)) )الَب�ْصَمَلُة) ، ِحَكاَيُة َقْوِل : ِب�ْصِم اهلل . و)الَهْيَللُة) ، ِحَكاَيُة َقْوِل : ل اإَله اإل اهلل . و)الَحْيَعَلُة) ، ِحَكاَيُة َقْوِل الُموؤذِّ
ا�ش )/))، والُمزهر  اهر في معاني كلمات النَّ َة اإل ِباهلل . ينظر: الزَّ الِة َحيَّ َعَلى الَفالِح . و)الَحْوَقَلُة ِحَكاَيُة) : َل َحْوَل َول ُقوَّ ال�صَّ

.37(/(
م اهلل وجهه ـ ، ابن عمِّ ر�صول اهلل �. )9)) هو عليُّ بن اأبي طالب ـ كرَّ

)0)) لم اأقف على هذا القول فيما توافر لي من م�صادر .
)))) في الأ�صل: )البن) .
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فيع، ويجب على من راآه اإ�صالحه، اإن كان مالًكا له اأو ماأذوًنا له، واإلَّ فالواجب النَّ�صيحة بح�صب  المقام الرَّ
الإمكان)))).

ا ُينا�ِصب الَمبحث قول �َصاِعِرهم)3)): ا ورد عن )ِحْمَيٍر) ممَّ وِممَّ
ال اأي: يا اأبا)4)) الحارث المن�ُصوب  بام َحارث اأَم َعب�صي َقد ُحزَت ام ُعال  بَمجد وام �صرِف امتَّاأ�صل في امَّ
من  الجماعة  بين  اأجدادك  في  ل  الُمتاأ�صِّ رف  وال�صَّ العظيمة،  فعة  والرِّ  ، الُعلوِّ ِخ�صاَل  َجمعَت  قد  قي�ش  لَعبد 
م، واأبدل لم )الـ) ميًما في لغتهم. كما ورد في الحديث، اأنَّه �صلى  َع�صيرِتَك . فدخل فيه حذف الهمزة الُمتقدِّ

ائل منهم: )لي�َش ِمَن اْمِبرِّ اْم�صياُم في اْم�صَفِر))5)).  اهلل عليه و�صلم قال ُمجيًبا لل�صَّ
ة . والُكنية في  ل) من ذلك المذكور، وهو ُكنية، فهو من المعارف بالَعَلميَّ اإذا عرفَت هذا، فقولهم: )َباَف�صْ
�صاء ؛ لأنَّ الَعَلم  جال، وبـ )اأُم)، اأو )ِبنت) في النِّ رت بـ )اأَب)، اأو )ابن) في الرِّ دِّ ا�صطالح اأهل الَعربيَّة ما �صُ

على ثالثة اأق�صاٍم)6)):
ة) . وَلقٌب: كـ )َزين الَعابدين) . قال ابُن مالك: ]3/و[  ا�صٌم: كـ )َزيٍد) . وُكنيٌة: كـ )اأَبي عبد اهلل، وابِن َحجَّ

في )ُخال�صته) في َمبحث الَعَلم)7)):
���������ًم���������ا اأََت�������������������ى َوُك����������ْن����������َي����������ًة َول�������َق�������َب�������ا �����ِح�����َب�����اَوا����������صْ ������صَ �����������َواُه  ������������صِ اإْن  َذا  ����������������������������َرْن  َواأَخِّ

. ٌب َتركيب اإ�صافٍة ؛ لأنَّه ُكنية كما َعرفَت، فلي�ش بَنكرِةٍ ل) َعَلٌم ُمركَّ وحا�صل بيان ما َنحن فيه: اأنَّ )َباَف�صْ
له  ول ُيقال: اإنَّ اأ�صله )ابن) ؛ ِلَما يلزم عليه من َكثرِة الحذف واإثبات األف زائدة، فاإنَّه حينئٍذ ُيحذف ِمن اأوَّ
ف كثير في الكلمة من غير حاجٍة  َنة، وهذا ت�صرُّ الهمُز، ومن اآخره النُّوُن، وُتفتح الباء وُيوؤتى اأثرها باأَلٍف ليِّ

)))) ينظر: الفتاوى الحديثيَّة لبن حجر 64).
اعر:  )3)) لم اأقف على هذا البيت ول على قائله فيما توافر لي من م�صادر . ومثله قول ال�صَّ

ُي���������ع���������اِت���������ُب���������ن���������ي وُذو  َخ���������ِل���������ي���������ل���������ي  ������ِل������َم������ْهذاَك  ������ْه������ِم واْم�������������صَ َي���������ْرم���������ي ورائ���������������ي ب������اْم�������������صَ
هم وال�َصِلَمة .اللِّ�صان )ذو) 5)/364. وقد �صمع ابن ُدريد هذه اللَّهجة في ع�صره باليمن ، فقال: » و�صمعت رجاًل يقول:  اأي: بال�صَّ  
وتي  ا. جمهرة اللغة )/74). والتَّف�صير ال�صَّ َرَب راأ�صه بالَع�صَ ار �صَ يخ الُكبَّ ْو« . يعني : ال�صَّ اُر �صرب راأ�صه بالَع�صَ اأم كبَّ اأم �صيخ 
م والميم) من ف�صيلة واحدة، هي ف�صيلة الأ�صوات المتو�صطة اأو المائعة)lequida) وهي مجموعة  اهرة، هو: اأنَّ )الالَّ لهذه الظَّ
اهرة �صائعة  امية . ول تزال هذه الظَّ اء« . وهذه الأ�صوات يبدل بع�صها من بع�ش كثيًرا في اللُّغات ال�صَّ م والميم والنُّون والرَّ »الالَّ
اأهل  اميَّة، وهي كلمة: » البارحة« التي ينطقها  ال�صَّ اأنَّ منها كلمة في اللهجة  في الع�صر الحا�صر في بع�ش جهات اليمن، كما 

ام: »امبارح«. ال�صَّ
)4)) في الأ�صل: )اأبي) .

فل ـ ، فال  يوطي على �صوم النَّ قيفة ، وهذا الحديث محمول ـ كما قال ال�صِّ )5)) روي هذا الحديث عن كعب بن مالك  ، من اأهل ال�صَّ
وائد 3/ )6)،  مخالفة بينه وبين قوله تعالى: چ ک ک ک  گ چ ]البقرة: 84)[. ُينظر هذا الحديث في: َمجمع الزَّ
وم- من رواية جابر بن عبد اهلل ، وم�صند اأحمد 5/ 4)4. وهذه اللَّهجة  غير 75)، و�صحيح البخاري -كتاب ال�صَّ والجامع ال�صَّ
تعرف بالّطْمطَماِنيَّة، وُتن�صب اإلى ِحمير ونفٍر من طيئ. ومن المعروف اأن اأداة التَّعريف )الألف والميم) هي اأداة التعريف على 
اهرة �صائعة في اليمن في بع�ش جهات حا�صد ، واأَرحب ، وبني  الإطالق عند اأهل اليمن وحمير وطيء قديًما، ول تزال هذه الظَّ
بئية  عدة، وفي معظم مناطق ِتهامة، وهي بقية من بقايا اللَّهجة الحميرية اأو ال�صَّ ح�صي�ش ، وبع�ش بالد َهمدان، و�صحار من �صَ

القديمة. 
)6)) اأو�صح الم�صالك )/6))، وابن عقيل )/9))، وتو�صيح المقا�صد )/)39، وهمع الهوامع )/)8).

)7)) ابن عقيل )/9))، وتو�صيح المقا�صد )39.
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ل عليه.  قل عنهم بالمعوَّ ة النَّ حَّ داعية اإليه . وقد ثبتْت تلَك اللُّغة عند كثيٍر ِمن الَعرب مع الف�صاحة و�صِ
والُكنية تاأتي على ثالثة اأق�صاٍم)8)):

د �. رة بـ )اأَب) ُم�صافٌة اإلى ا�صم ذلك الأب، كقولنا: اأَبو َعبد اهلل محمَّ ُكنيٌة ُم�صدَّ
ا م�صافٌة اإلى ا�صم ابنه، كما تقول: اأَبو القا�صم ـ�ـ، واأبو الَف�صل، واأبو الَح�َصن  رة بـ )اأَب) اأي�صً وُكنيٌة ُم�صدَّ

.
دنا عليٍّ : )ُقْم اأََبا ُتَراٍب))9))، حين كان نائًما بالَم�صجد  وُكنيٌة م�صافة لغير )اأٍب، وابٍن)، كقوله � ل�صيِّ
ي  فُكنِّ ُيكرمها،  ٌة  ِهــرَّ له  كان  لأنَّه  ؛  ُهريرة)  اأََبــا  )َيا   :� وقوله   . به  اه  َفكنَّ ُتــراٌب،  بَجنبه  والت�صق  بوي،  النَّ

بذلك)30).
ى با�صم اأبيه، وا�صم ابنه، وغيرهما. ]وكذلك اإذا[ ))3) دخل في ا�صم الأب اأحُد  خ�ش ُيكنَّ وبالُجملة، فال�صَّ

: َيا اأَبا َتميم))3).  الأجداِد، كما اإذا قلَت في َرُجٍل ِمْن بني قي�ش ُمنادًيا له: َيا اأَبا َقي�ش، وفي التَّميميِّ
يدة عائ�صة: )اأُم عبد اهلل) ؛ لأنَّ )عبد اهلل) ]3/ظ[  خ�ش ببع�ش اأقاربه، كما قيل في ال�صَّ ى ال�صَّ وقد ُيَكنَّ

ابُن اأختها اأ�صماء)33).
باع)؛  ال�صِّ )اأبا  ى  ُيكنَّ كان  الم  وال�صَّ الة  ال�صَّ اأف�صُل  نا  نبيِّ وعلى  عليه  بيح  الذَّ اإ�صماعيل  �صيدنا  اأنَّ  وُيحكى 
َتْعُدوا  الجبال  في  النُّفور  �صديدة  ة  وح�صيَّ كانت  اأن  بعد  له،  َلْت  وُذلِّ الَعرِب  ِمــَن)34)  الَخيَل  َرِكَب  َمْن  ل  اأوَّ ه  لأنَّ
يفان) ؛ لإكرامه  ى )اأبا ال�صِّ الم كان ُيكنَّ باع العادية المفتر�صة)35). وكذا الخليل عليه ال�صَّ على بني اآدم كال�صِّ

يف)36). ال�صَّ
ا�صُتِهَر  بما  وبياُنُه  امع،  لل�صَّ وتعييُنُه  غيره،  من  ى)37)  الُمكنَّ تمييُز  الُكنية:  من  فالمق�صود  حاٍل،  كلِّ  وعلى 

به.
ى)38) بذلك، اأو اأٌَب، اأو العلم به اأنَّه كان من  ل) ابٌن للُمكنَّ ل): اإنَّ )َف�صْ ولي�ش المق�صود من قولك )باَف�صْ
اأحد اأجداده خارج عن اللَّفظ له، بِل المق�صود اأنَّه من�صوٌب اإلى ذلك، على وجه المالب�صة والرتباط والتَّعلق 

افية )/49)، وابن عقيل )/)))، وهمع الهوامع )/)8). )8)) ُينظر: �صرُّ �صناعة الإعراب )/530، و�صرح الكافية ال�صَّ
بوية ، لبن كثير )/363. يرة النَّ و�ش الأَنف 38/3، وال�صِّ )9)) �صحيح الُبخاري )/69)، والرَّ

ي �صنة 59 هـ .  حابة ِحفًظا للحديث ورواية له. توفِّ و�صي ، �صحابي، كان اأكثر ال�صَّ خر الدُّ حمن بن �صَ )30) اأبو ُهريرة هو: عبد الرَّ
ُينظر: �صنن ابن ماجه 350/5، والإ�صابة 6/4)3.

ياق . ))3) ما بين معقوفتين زيادة يقت�صيها ال�صِّ
�ش 6/4))، واللِّ�صان )كني) 5)/33). ))3) ُينظر: الُمخ�صَّ

المهاجرين  اآخر  واأ�صماء  عنهما.  اهلل  ر�صي  ديق،  ال�صِّ بكر  اأبي  بنت  الُموؤمنين  اأُمُّ  هي  وعائ�صة:   .(3(/( الأ�صماء  تهذيب   (33(
الكبرى  بقات  والطَّ  ،(3(/( الأ�صماء  تهذيب  ينظر:  بير.  الزُّ بن  اهلل  عبد  واأُمُّ  لأبيها،  عائ�صة  اأخت  وهي  وفــاًة.  والمهاجرات 

.(49/8
ياق . )34) في الأ�صل: )في) ، وما اأثبتناه ُموافٌق لل�صِّ

ل في تاريخ الَعرب قبل الإ�صالم 8/)7). هاية )/)))، والُمف�صَّ )35) ُينظر: تاريخ الر�صل والُملوك )/08)، والبداية والنِّ
هاية )/)6)، وحلية الأولياء 35/3). )36) تاريخ دم�صق 64/6)، والبداية والنِّ

)37) في الأ�صل: )المكنا) .

)38) في الأ�صل: )للمكنا) .
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ا�صئ من ن�صبة اأ�صماء الآباء اأو الأبناء اأو غيرهما، كما �َصبق اإي�صاحه . وا�صتعمال هذا ال�صم في  اري، والنَّ ال�صَّ
افعي))39)، من قبيل الأعالم  ل)، )الُمخت�صر في فقه الإمام ال�صَّ ى: )َباَف�صْ الكتاب الم�صهور الُم�صنَّف الُم�صمَّ

ُفُه ؛ لق�صد الخت�صار، وتعيين المراد على وجه القت�صار .  ي الكتاب بما ا�صُتِهَر به م�صنِّ المنقولة، ف�ُصمِّ
ٍل)، فُحذَف لفُظ )ِكَتاب) ؛  ٍل، مثاًل: ) َقَراأُْت َباَف�صْ وتقدير الكالم بح�صب الأ�صل في قولك: َقراأُت َباَف�صْ

لق�صد التَّخفيف، فهو بح�صب الأ�صل ]4/و[ مجاٌز بحذف الم�صاف، كما في قوله تعالى: چ ڱ ڱ 
ڱ چ ] ُيو�ُصف: )8[، اأي: اأَْهَلها، فاإنَّ القريَة ا�صٌم لالأبنية والأماكن، والَق�صد �ُصوؤال �صاكنيها، وُهم اأهُلها)40). 
الُجلو�ش،  لمو�صع  ا�صٌم  ادي  النَّ فاإنَّ  َناِدَية،  اأهَل  اأي:  ]العلق: 7)[،  چ  ائ ەئ ەئ  چ  تعالى:  قوله  ومثله 

والغر�ش ُدعاء اأَهِله))4).
والَعَلُم على ِق�صمين : ُمرتَجٌل ومنقوٌل))4)، كما اأ�صار �صاحب )الُخال�صة))43):

����������ْد ������ٍل َواأَ�����������صَ َواأَُدْدَوم���������ْن���������ُه َم��������ْن��������ُق��������وٌل َك������َف�������������صْ ��������َع��������اَد  َك�����������������صُ اْرِت���������������َج���������������اٍل  َوُذو 
ا : وينق�صم الَعَلم المنقول اإلى ق�صمين اأي�صً

يخ الُم�صنِّف . ل) في ال�صَّ اأحدهما: اأ�صليٌّ في ال�صتعمال، كا�صتعمال )َباَف�صْ
ى َعَلًما بالَغَلَبة،  يوع بعد نقله من الأ�صل الم�صموع، وُي�صمَّ وثانيهما: فرعيٌّ في التَّ�صمية على �صبيل الَغَلَبة وال�صِّ
الم واإلى هذا  الة وال�صَّ ويكون ُم�صاًفا كالَّذي هنا، ومقروًنا بـ )اأَل)، كـ )الَمديَنة))44) على �َصاكنها اأف�صُل ال�صَّ

اأ�صار ابن مالك في )ُخال�صته)، حيث قال)45):
ُحوُب اأْل َكالَعَقَبْة اٌف اأْو َم�صْ يُر َعَلًما ِباْلَغَلَبْه   ُم�صَ َوَقْد َي�صِ

تمَّ  والقواعد،  الأمثلة  من  النَّظير  باإيراد  واإي�صاحها  واهد،  بال�صَّ اللُّغة  اإثبات  بيان  في  كاٍف  الَقْدُر  وهذا 

عدي،  حمن بن اأبي بكر باف�صل الح�صرمي، ال�صَّ افعي) ، لعبد اهلل بن عبد الرَّ مة الَح�صرميَّة في فروع الفقه ال�صَّ )39) وا�صمه: )الُمقدِّ
الُمتَّحدة ، دم�صق ، 3)4)هـ ، تحقيق: ماجد الَحَموي. ُينظر: الأَعالم 97/4، ومعجم  المذحجي، المتوفى 8)9هـ . طبع بدار 
لبي ، اأبو عبد اهلل :  ا�ش بن عثمان بن �صافع الها�صمي القر�صي المطَّ اِفعيُّ هو: محمد بن اإدري�ش بن العبَّ الُموؤلِّفين 68/6. وال�صَّ

افعية الكبرى )/)7. ي �صنة 04) هـ . ُينظر: طبقات ال�صَّ ة. توفِّ افعية كافَّ نة، واإليه ن�صبة ال�صَّ ة الأربعة عند اأهل ال�صُّ اأَحد الأئمَّ
ر الوجيز 54/3)، وزاد الم�صير 37/3. )40) الجامع لأحكام القراآن )/39)، والُمحرَّ

))4) اللُّباب في علوم الكتاب 3)/3))، وفتح القدير 667/5.
ل  اأوَّ العرب  اخترعها  الَّتي  الأَعالم  ومثاله:  الَعَلميَّة.  قبل ذلك في غير  ي�صتعمل  ولم  َعَلًما،  اأمره  ل  اأوَّ ِمن  و�صع  ما  الُمرَتَجُل:   (4((
ل لقبيلة عربيَّة معروفة. ومثل:  ياٍت عندهم؛ ومنها: اأَُدد )علم َرُجل) ، و�صعاد )علم امراأة) ، َوفْقع�َش علم لالأب الأوَّ ة لم�صمَّ مرَّ
الُخلَّ�ش وجود �صابق، مثل:«َجْين«،  العرب  لها عند  اأن يكون  يات خا�صة عندهم، من غير  ا�ش لم�صمَّ النَّ التي يخترعها  الأعالم 

َعَلم على بلد. 
ًل في  ل الأمر َعلًما ُمطلًقا؛ واإنَّما ا�صتعمل اأوَّ ويريدون بالمنقول ـ وهو الأكثر ـ اأحد �صيئين، اأولهما: الَعَلم الَّذي لم ي�صتعمل لفظه اأوَّ  
ي معنى اآخر، ثمَّ  ة ُتوؤدِّ �صيٍء غير الَعَلميَّة، ثم ُنِقل بعده اإلى الَعَلميَّة؛ مثل: حامد، محمود فا�صل، اأمين...؛ فقد كانت قبل الَعَلميَّ
ل؛  ل اأمره علًما لفرد في نوٍع، ثم �صار َعَلًما لفرد في نوع اآخر ُيخالف الأوَّ ة. وثانيهما: الَعَلم الذي ا�صتعمل اأوَّ انتقلت منه اإلى الَعَلميَّ
افية )/47)، واأ�صح الم�صالك )/3))، وهمع  مثل: »�ُصَعاد« علم امراأة؛ ثمَّ �صار َعَلم َقريٍة، ل علم امراأة. ينظر: �صرح الكافية ال�صَّ

الهوامع )/85).
)43) ابن عقيل )/4)). 

�صي على الكافية 55/3)، وابن عقيل )/86). )44) ينظر: التَّعريفات 99)، و�صرح الرَّ
)45) ابن عقيل )/85).
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المق�صود الآن . 
ٍل َمْقُروٌء)، واإعرابه: )َبا): ُمبتداأ  ولإتمام الفائدة باإعرابه في الأحوال الثَّالثة، فيقال في قولك: )َباَف�صْ
ٍل): م�صاٌف اإليه  ر . و)َف�صْ رٌة على الأَِلف، ُمنع من ظهورها للتَّعذُّ ٌة ُمقدَّ مرفوع ]4/ظ[ بالبتداء، ورفُعُه �صمَّ

اهرة .  ة الظَّ مَّ ه ك�صرة ظاهرة . )َمْقُروٌء): خبٌر مرفوٌع بال�صَّ مجروٌر به، وجرُّ
رٍة ] ُمنع من  ٍل) . )َقَراأُْت): ِفعٌل، وَفاِعٌل . و)َبا) : مفعوٌل به من�صوٌب بفتحٍة ُمقدَّ وفي قولك: )َقَراأُْت َباَف�صْ

اف)47).  ٍل): مجروٌر بالُم�صَ ر. و)َف�صْ ُظهورها[)46) للتَّعذُّ
ه  ٍل) . )َطاَلْعُت): ِفْعٌل وَفاِعٌل . )ِفي): حرُف جرٍّ . )َبا): مجروٌر ِبِه، وجرُّ وفي قولك: )َطاَلْعُت ِفي َباَف�صْ

ا. ٍل): َمجروٌر بالُم�صاف اأي�صً ر . )َف�صْ رٌة على الأَِلف ]ُمنع من ظهورها [ )48) للتَّعذُّ ك�صرٌة ُمقدَّ
خاتمُة َخْيٍر، ن�صاأُل اهلَل ُح�صَنَها: 

اِرَمة . ومنهم من يقول: )اأََبْه)، اإذا دعا من هو اأكبر منه،  قد َعِلمَت اأنَّ لفَظ )َبا) �صائٌع عند اإخواِنَنا الَح�صَ
داء، والهاء تحتمل اأن  وهي �صحيحة ف�صيحة في اللُّغة العربيَّة، فاإنَّ هذا اللَّفظ ُمنادى ُحِذَف منه حرُف النِّ
ا عن ياء الُمتكلِّم، والأ�صل: )َيا اأََبِت )، بالتَّاء، واأ�صُله َقبل ذلك )َيا  تكون ُمبدلة من التَّاء الَّتي اأُِتَي بها ِعو�صً

اأَِبي)، كما اأ�صار ابُن مالك في )الُخال�صة))49): 
�������������������ِت َع�������َر��������ضْ ����������َدا اأََب�������������������ِت اأُمَّ )50(َوِف��������������ي ال����������نِّ ِع����َو�����ضْ ��ا  ال��تَّ ال��َي��ا  َوِم�����َن  اْف���َت���ْح  اأَِو  ���ْر  َواْك�������صِ

الُمعوَّ�ش عنها  الُمتكلِّم))5)،  ياء  َقْبَل  رٍة  ُمقدَّ بفتحٍة  ُمنادى من�صوٌب  )اأََب):  اإعرابه على هذا:  فُيقال في 
التَّاء المقلوبة في الوقف هاء، ُمنع من ظهورها تلك الفتحة العار�صة لمنا�صبة التَّاء . وُيحتمل اأن يكون ُمنادى 
]5/و[ على ُلغة النَّق�ش، فيكون من�صوًبا بفتحٍة ظاهرٍة على الباِء، والباء م�صاٌف، و)الهاء): �صميُر الُمفرد 
ر الغائب، في محلِّ جرٍّ بالم�صاف، ويكون حينئٍذ من باب )اللتفات)))5) من التَّكلُّم اإلى الِغيبة، وهو  الُمذكَّ

ياق . )46) ما بين معقوفتين زيادة يقت�صيها ال�صِّ
)47) ُحكم الم�صاف اإليه الجرُّ دائًما؛ وقد اخُتلف في عامل الجرِّ فيه: فذهب �صيبويه والجمهور اإلى اأنَّه مجروٌر بالم�صاف؛ وذهب 
ر ناب عنه الم�صاف. ُتنظر  ر. وقيل: هو مجروٌر بالإ�صافة؛ وقيل: هو مجروٌر بحرف ُمقدَّ اج اإلى اأنَّه مجروٌر بحرف جرٍّ ُمقدَّ جَّ الزَّ
والتَّ�صريح   ،(67/( الم�صالك  واأو�صح   ،73(/( معٍط  ابن  ة  األفيَّ و�صرح   ،886/( والب�صيط   ،4(9/( الكتاب  في:  الم�صاألة  هذه 

)/4)، 5)، وهمع الهوامع 65/4).
ياق . )48) ما بين معقوفتين زيادة يقت�صيها ال�صِّ

)49) ابن عقيل 76/3)، وتو�صيح المقا�صد )/090)
داء. الثَّانية: اأنَّ  )50) ُفهم من كالم ابن مالك فوائد، الأُولى: اأنَّ تعوي�ش التَّاء من ياء الُمتكلِّم في )اأَب ، واأُم) ل يكون اإلَّ في النِّ
ابقة ، فهم  ذلك ُمخت�شٌّ بالأب والأُم . الثَّالثة: اأنَّ التَّعوي�ش فيهما لي�ش بالزم ، فيجوز فيهما ما جاز في غيرهما من الأوجه ال�صَّ
ابعة: منع الجمع بين التَّاء والياء ؛ لأنَّها عو�ش عنها وبين التَّاء والألف ؛ لأنَّ الألف بدل من الياء.  ذلك من قوله: )عر�ش) . الرَّ

ا قوله: واأمَّ
���������َم���������ا َف���������اإِنَّ ِف�������ي�������َن�������ا  ِزل�����������������َت  َل  اأََب�������������ِت�������������ي  ����ااأََي��������������������ا  َل������َن������ا اأََم���������������ٌل ِف��������ي ال����َع����ي���������ِض َم��������ا ُدْم�������������َت َع����اِئ���������صَ

ف�صرورة . ينظر: تو�صيح المقا�صد )/)09).  
ياق . ))5) في الأ�صل: )متكلم) . وما اأثبتناه موافق لل�صِّ

))5) اللتفات: وهو انتقال المتكلِّم من طريق التَّكلُّم اأو طريق الِخطاب اأو طريق الِغيبة اإلى طريق اآخر منها ، انتقاًل غير ُملتزم 
ناعتين )39، والإي�صاح )7، والمثل  في ال�صتعمال. وله نكٌت تزيده ُح�صًنا في الكالم ، وله بياٌن في المطوَّلت. ينظر مثاًل: ال�صِّ

ائر )/3. ال�صَّ
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اعر)53): ة الف�صيحة الَمر�صيَّة، ومن ذلك قول ال�صَّ نات الَبديعيَّ من الُمَح�صِّ
َوَباَت َوَباَتْت َلُه َلْيَلٌة   َكَلْيَلِة ِذي الَعاِئِر الأَْرَمِد

التَّفنُّن  ِد  لَق�صْ الِغيبة؛  اإلى  التَّكلُّم  ِمَن  فالتفت   ،( َلْيَلٌة  ِلي  َوَباَتْت  )َوِبــتُّ  قوله:  مكان  نف�صه  بذلك  يعني 
والتَّح�صين .

ۇچ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ  تعالى:  قوله  الخطاب  اإلــى  التَّكلُّم  ِمــن  اللتفات   وِمــن 
]ي�ش: ))[. 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ ڃ ڃ  چ   : تعالى  قوله  وَعك�ِصه  الِغيبة  اإلى  الِخطاب  النتقال من  و�صاهد 
ڃ چ)54) ]يون�ش: ))[ . 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  چ  تعالى:  وقوله 
ل، والتَّاء في الثَّاني)55). ېئ چ ] اآل عمران: 83[ . فاإنَّه ُقرئ بالياء والتَّاء فيهما، وبالياء في الأوَّ

عاية ِبَجاه  ما اأَثبتُّ في هذه النُّبذة اأنَّه ُدفع اإلينا �صوؤاٌل من بع�ش الف�صالء، كاَن اهلل لنا ولهم بالَعون والرِّ
ر  ة الَّذين ل يبغون عنها ِحول، وبعد اأن َي�صَّ د �صلى اهلل عليه و�صلم وجعلنا واإيَّاهم من اأهل الجنَّ �صيدنا ُمحمَّ
رُتُه ِمَن  د ما حرَّ ا عن بع�ش ُعلمائهم ُيوؤيِّ اهلل بما كتبُتُه عليه، وجَد بع�ُش ]5/ظ[ الإخوان بعَد الك�صف التَّام ن�صًّ
كر، ل اأُح�صي َثناًء عليه هو كما اأثَنى على نف�صه، تبارَك اهلل ذو الَجالل والإكرام.  الكالم، فللَِّه الَحمُد وال�صُّ
ُلغِة  بكلِّ حاٍل على  الأَلف  يلزمونها  اأنَّهم  الُكنية  في  َح�صرموت  اأهُل  ُعرف  "فائدة:  المذكور:  النَّ�ش  ورة  و�صُ
)َنفحة  ِمن  قل  النَّ انتهى   ." )َباُفالن)  فُيقال:  )اأََبــا)،  من  تخفيًفا  الهمزة  ُتحذف  ما  واأكثُر  ُقلُت:  ِر،  الَق�صْ

)53) البيت من الُمتقاِرب ، وهو لمرئ القي�ش بن عان�ش، وقيل: لمرئ القي�ش الِكندي، وقيل: لعمرو بن معدي كِرب، وقيل: لغيرهم. 
واهد 43)، واأو�صح الم�صالك 78)، والمقا�صد النَّحويَّة )/30، والتَّ�صريح )/)9)، والأ�صموني  ُينظر هذا البيت في: تخلي�ش ال�صَّ

)/36)، و�صرح �صواهد المغني )/)73، وديوان امرئ القي�ش 85)، وملحق ديوان عمرو بن معدي َكِرب 00).
ه اإنَّما �صرف الكالم ـ ههناـ من الِخطاب اإلى الِغيبة  ائر )/0) ُمعلًِّقا على هذه الآية الكريمة : " فاإنَّ )54) قال ابن الأثير في المثل ال�صَّ
لفائدة ، وهي: اأنَّه ذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها كالمخبر لهم وي�صتدعي منهم الإنكار عليهِم ، ولو قال: حتَّى اإذا كنتم في 
بة وفرحتم بهِا ، و�صاق الخطاب معهم اإلى اآخر الآية لذهبت تلك الفائدة الَّتي اأنتجها خطاب الغيبِة،  الفلك وجرين بكم بريح طيِّ

ا: البحر المحيط )/))4. ولي�ش ذلك بخاٍف عن نقدة الكالم " . وينظر اأي�صً
)55) قراأ حف�ش عن عا�صم چ ەئ چ ، و چ ېئچ ، بالياء المنقطة من تحتها ؛ لوجهين:

ا لهذا اإلى قوله: چ ې ې ې چ ]اآل عمران: )8 [ . والثَّاني: اأنَّه تعالى اإنَّما ذكر حكاية اأخذ الميثاق    اأحدهما: ردًّ
ا اأ�صروا على كفرهم قال على جهة ال�صتنكار:  حتَّى يبين اأنَّ اليهود والنَّ�صارى يلزمهم الإيمان بمحمد ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ فلمَّ

چ ى ائ ائ ەئ چ . 
وقراأ اأبو عمرو )َتْبُغوَن) ، بالتَّاء خطاًبا لليهود وغيرهم من الكافرين ، و )اإليه َيْرِجُعوَن) ، بالياء ليرجع اإلى جميع المكلفين   

المذكورين في قوله: چ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ چ . 

ا فال يبعد اأن  وقراأ الباقون فيهما بالتَّاء على الخطاب ؛ لأنَّ ما قبله خطاٌب لقوله: چ ۓ ۓ چ ]اآل عمران: )8[.  واأي�صً  
ماوات والأر�ش واأن مرجعكم اإليه . وهو كقوله:  ه اأ�صلم له من في ال�صَّ ُيقال للم�صلم والكافر ولكلِّ اأحٍد: اأفغير دين اهلل تبغون مع علمكم باأنَّ
 ،((7/4 القراآن  لأحكام  الجامع  ينظر:   .]  (0( عمران:  ]اآل  چ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

والُمفيد في القراءات الثَّمان 90)ـ )9)، ومفاتيح الغيب 06/8)، واللُّباب في علوم الكتاب 366/5.
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الَمندل في مناقب الأَهَدل))56). 
ليل )اأحمد ]بن[)58) محمد  ره اهلُل المولى)57) الجليل على ل�صان َعبِده الفقير الَحقير الذَّ وهذا اآخر ما ي�صَّ
د الأُمي وعلى  المرزوقي الَح�َصِني)، غفر اهلل له ولوالديه ولجميع الم�صلمين اآمين، و�صلَّى اهلل على �صيدنا محمَّ

اآله و�صحبه و�صلَّم، والحمد هلل ربِّ العالمين . 
ل( . ِل ِفي َلْفِظ َباَف�سْ اة بـ: )َبَياُن الأَ�سْ ت النُّبذة الُم�صمَّ تمَّ

ْت َتمَّ

َمة[)59): ]ُمتمِّ
ابق . َمٌة ل�صتيفاء النَّظير الالَّحق بما له تعلُّق بالبحث ال�صَّ هذه ُمَتمِّ

والَعمل  الِعْلَم  الم�صلمين  ول�صائر  وله  لنا  اهلل  ر  ي�صَّ ين،  يِّ المكِّ اإخواننا  من  اأحبابي  بع�ُش  ذلك  عن  �صاأَلني 
�صا وُح�صن اليقين، اآمين . بالقبول والرِّ

ا�صتعمال )َبا) في مخاطباتهم ومحاوراتهم، فُيقال)60):  اِرَمة  الَح�صَ اإخواننا  ُلغة  فمن ذلك ما �ُصمع من 
ة اأنَّ ذلك ِمَن  )َباْن�ِصْير)، )َباَنْخُرج)، )َباَنْدُخل)، )َباَناُكل)، ونحوه ]6/و[ . وَيعتقُد َمن ل درايَة له بِعلم العربيَّ
ل)، فُيقال هنا: اأ�صل )َباْن�ِصْير):  م لك في )َباَف�صْ اللَّحن اأوالتَّحريف الَّذي لي�ش له َنظير. وتوجيُهُه فيما تقدَّ
داء والهمزة، وقلب التَّنوين في  َيا اأََبا، يعُنون به الُمخاَطب على �صبيل التَّعظيم والتَّوقير، فُحذف منه حرُف النِّ
الو�صل األًفا ؛ لإعطائه ُحكَم الوقف، ولذلك في اأف�صح الكالم اأ�صٌل وَنظيٌر، فقد قراأ ُقْنُبل))6) روايته عن ابن 
ِب�ُصكون  ] يو�صف:90[،  چ  چ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   َكثير))6) قوَله تعالى: 
ول، ولي�ش باأداة �صرٍط َجازٍم، كما هو الة على اأنَّ )َمْن) ا�صم مو�صُ ِبْر) بعد اإثبات َياء )َيتَِّقي) الدَّ راء )َي�صْ

 

ي بقرية  )56) لأبي بكر بن اأبي القا�صم بن اأحمد بن محمد الأهدل الح�صيني اليمني التِّهامي: فا�صل، من اأهل ِتهامة اليمن. توفِّ
الَعِليَّة في الأن�صاب الأَهدليَّة). وقد اختلف  التَّحرير) في الفقه، و )الأَح�صاب  )المحط) �صنة 035)هـ ، له كتب منها: )نظم 
اه: ) َنفحة  اه: ) َنفحُة الَمندل بِذكر بني الأَهَدل) ، ومنهم من �صمَّ في ت�صمية الكتاب المذكور اختالًفا ي�صيًرا ، فمنهم من �صمَّ
الع )/376، وُخال�صة الأَثر  المندل في َتراجم �َصادة الأَهَدل)، وهذا الخالف ل يخرج الكتاب عن مدلوله . ينظر: البدر الطَّ

)/)4، والأَعالم )/68، ومعجم الُموؤلِّفين 69/3.
)57) في الأ�صل: )المول) .

ياق . )58) زيادة يقت�صيها ال�صِّ
)59) في الأ�صل: )المول) .

�صالة ؛ ِلَما لها من ارتباط وثيق  مة اإلى اأ�صل الرِّ ياق . راأينا اأنَّ من الفائدة �صم هذه المتمِّ )60) ما بين معقوفتين زيادة يقت�صيها ال�صَّ
�صالة اأ�صاًل ؛ لذلك وجب علينا اإلحاقها .  بالمو�صوع ، ولكونها للموؤلِّف نف�صه ، اأثبتها تتميًما للرِّ

اأبو عمرو المخزومي مولهم المكي ، )ت)9)هـ ) . ينظر: معرفة  حمن بن خالد بن جرجه ،  د بن عبد الرَّ ُقْنُبل هو: محمَّ  (6((
هاية )/9)).   القراء)/86)، والعقد الثمين )/09)، وغاية النِّ

))6) ابن َكثير هو: عبد اهلل بن كثير الداري ، اأبو َمْعَبد ، مقرئ مكة واإمامها في القراءات . )ت0))هـ) . ينظر: م�صاهير علماء 
هاية )/443.  الأم�صار 47)، ومعرفة القراء الكبار )/)7، وغاية النِّ
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في الِقراءة الأُخرى َمعقوٌل)63). 
الباء  اأنَّها  له  معرفة  ل  َمْن  فيظنُّ  و)ِبَنْقَراأ)  َنْقَراأ)،  )ِبْي  فيقولون:  )الباء)،  اللُّغة  تلك  اأهُل  َك�َصر  وُربَّما 
للتَّخفيف،  الُمتكلِّم  وياُء  والَهمُز  داء  النِّ فُحذف حرُف  اأَِبي)،  )َيا  م  كالُمتقدِّ اأ�صُلُه  واإنَّما  الِفعل،  على  ة  الجارَّ
بالنُّون،  الم�صارع  ويبدوؤون  المحذوفة،  اأو  الموجودة  الياء  لمنا�صبة  كان  الَّذي  َك�ْصِرَها،  على  الباء  وَبِقَيت 
الأَدب  وجه  على  منهم  ذلك  َدَر  و�صَ  . اِمعين  لل�صَّ نف�َصه  م  الُمعظِّ اأو  الُمتكلِّمين،  الجماعة  في  ُي�صتعمل  واأ�صُله 
نِّ اأًَبا، للُمتكلِّم . والُمتكلِّم واإن كان فرًدا �صار  مع الُمخاَطبين، حتَّى جعل الُمخاَطب واإن كان َدنيًّا �صغير ال�صِّ
في جواب  فيقولون  ِم�صر  اأهُل  ا  واأمَّ  . لذلك  بالنُّون  الَمبُدوء  بالم�صارع  ر  فعبَّ  . وحزبه  ]6/ظ[ من جماعته 
لِّي)، اإلى غير ذلك من النَّظائر.  ائل اإذا كان الم�صئول قاِرًئا: )َبْقَرا)، اأو اآكاًل: )َباُكْل)، اأو ُم�صلًِّيا: )َب�صَ ال�صَّ
داء والهمُز والألُف الَّذي بعد الباء الُم�صارع للتَّخفيف،  لِّي . ُحِذَف حرُف النِّ واأ�صُلُه: َيا اأََبا َبْقَراأ، اأو اآُكل، واأُ�صَ
، فحذف حينئذ  اأَنَّ َكَما  يادة: )َكَماْن)، واأ�صُلُه:  ا ُي�صبه ذلك في الحذف قوُلهم في طلب الزِّ كما �َصَبَق . وممَّ
لًة . )كالَّذي): َكَما الَِّذْي، اأي: كما الَّذي ح�صل في هذا الأوان)64).  )اأَْن) للتَّخفيف، ومعناه: ِزْدِني ِزيادًة حا�صِ
في ل�صائر الأفعال . واأ�صل قولهم: )َب�ْش)،  واأ�صُل قوِلهم: ) َكاِنْي َماِنْي ): َكاَن ِلْي )65)، يعنون بذلك الإثبات والنَّ
، اأي: َمْب�ُصو�ٌش، فهو من اإطالق الَم�صدر واإرادة ا�صم المفعول،  في الكتفاء بالُمعَطى ِمْن الُمْعِطي: هذا َب�شٌّ
اأنه  اأي:  فار)66)، فهو بمنزلة قولك ح�صبي ذلك،  اأجزاء �صِ اإلى  ين  ال�صِّ اإلى فرق  ا  َب�صًّ َيُب�شُّ  َب�شَّ  فاإنَّه م�صدر: 
وؤال عن بيت الَخالء:  بلغ النهاية في المق�صود فال حاجة لطلب �صيء اآخر . واأ�صل قولك: )اأَِحْم)، في ال�صُّ

ى))67). واأ�صل )َلْي�ْش) : لأَيِّ �َصيٍء)68).  )اأَحَّ

ا  ا قراءة الجماعة فوا�صحٌة ؛ لأنَّه مجزوٌم ، واأمَّ )63) قراأ قنبل: ) َيتَِّقي ) ، باإثبات الياء و�صاًل ووقًفا ، والباقون بحذفها فيهما . فاأمَّ
ا�ش على قولين : قراءة ُقْنُبٍل ، فاختلف فيها النَّ

اأحدهما : اأنَّ اإثبات حرف العلَّة في الجزم ُلغة لبع�ش العرب ؛ واأن�صدوا :   
ِب��������َم�����������������ا لَق�������������������������ْت ل���������ُب�������������������وُن َب����������ِن����������ي ِزَي�������������������������اِداأََل�����������������������������ْم َي����������اأِت����������ي����������َك والأْن�������������َب���������������������������اُء َت������ْن�������������ِم������ي

وقول الآخر :   
����������������ات ُث��������م��������َذ ِج��������ئ��������َت ُم���������ْع���������َت���������ِذًرا ������������ان َل����������ْم َت������ْه������ُج������وا وَل������������ْم َت������دعَه������������َج������������ْوَت زبَّ ِم����������ْن َه�������ْج�������ِو زبَّ

بعة  لة في: ال�صَّ لتها ؛ فلذلك لم ُيحذف لُمُه .ُتنظر الم�صاألة ُمف�صَّ والثاني : اأنَّه مرفوٌع غير مجزوٍم و » َمْن » مو�صولة ، والفعل �صِ  
ر الوجيز 84/3/3)، واللُّباب في علوم الكتاب ))/)0). �صر في القراءات الَع�صر )/334، والُمحرَّ في القراءات )35، والنَّ

)64) هذا من �صور النَّحت ، ومثاله : ) اأَْيَوه ) ، من: ) اإي واهلل ) ، و) مُنو ) فالن ، اأي: ) َمْن ُهَو ).
)65) ونظيره في التَّهديد: ) ولَك ) ، كاأنَّها من: ) ويٌل َلَك ) ، اأو من: ) اأَْوَلى َلَك ) . وكلتاهما بهذا المعنى.

)66) ينظر: الإتباع للقالي 85، والمزهر )/6)3. جاء في تاج العرو�ش ) ب�ص�ش) 5)/)45ـ )45: ))الَب�شُّ : َزْجٌر لالإبل ، ِبَب�ْش َب�ْش 
و هو ُم�ْصَتْرَذٌل كذا قاله ابن  َب�شَّ ...... و)ّب�ْش) ، بمعنى: َح�ْصُب ، اأَ بك�صرهما وبفتِحهما ، كالإْب�صا�ِش . وقد َب�شَّ بها َيُب�شُّ وَيِب�شُّ واأَ
َحها بع�ُش اأئّمِة اللَُّغة وفي )الَك�ْصكول) للَبهاِء العاِمِليِّ ما  ا اأّنه لي�ش بعربيٍّ ، قال �َصْيُخنا : وقد �صحَّ فار�ش . وَوَقَع في الُمْزِهِر اأَي�صً
ي اإلخ، ولي�ش للُفْر�ِش في  َك وَب�صِّ فوا فيها ، فقالوا: َب�صَّ رَّ ه : ذكَر بع�ُش اأئّمة اللَُّغة اأّن َلْفَظَة )َب�ْش) فاِر�صّيٌة تقوُلها العاّمُة وت�صَ ن�صُّ
فة ، واأَْم�ِصك ، واْكُفْف، وناِهيَك ، وَمه ، وَمْهاًل ، واْقَطْع ، واْكَتِف)) .  معناها كلمٌة �ِصواها ، وللعرِب: َح�ْصُب ، وَبَجْل ، وَقْط ُمَخفَّ

وينظر: الك�صكول )/80.
ى  ُله ، اأَي اأَحَّ ٌع مع َتَنْحُنح ، واأَ�صْ َنْحُنَح في َحْلقه ، وقيل: كاأَّنه َتوجُّ َد التَّ َع اأَو َتَنْحَنَح . وقيل : اأَحَّ ، اإِذا َردَّ ى ، اإِذا َتوجَّ جُل واأَحَّ )67) اأَحَّ الرَّ

َن ، ُقِلبت حاوؤُه ياًء . تاج العرو�ش )اأحح) 93/6). ُله: َتظنَّ ى ، اأَ�صْ َح ، كَتَظنَّ ، اأَحَّ
)68) ومثاله : ) اأَْي�ش ُتِريد ) ، والأ�صل: ) اأي �صيء تريد ) . وقال اأبو الح�صن محمد بن المبارك المعروف بابن الخّل المتوفى �صنة 

)55هـ  من ق�صيدة:
اإلَّ ان�������������ط�������������وى  م�������������������ا  �����������������ص����������������دًرا  ع�����������ل�����������ى غ����������������ل ي������������������واري������������������ه ب�������������ك�������������فِّ ع��������ظ��������اموي����������������������دق 
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وقد يقال فيه )ِلْيه) بمعنى: لأَيٍّ ُهَو)69). واأ�صُل )َما ِفْي�ْش): ما فيه ]�صيء[. واأ�صل )َماَجا�ِصْي): َما َجاَء 
�َصيٌء)70). واأَ�صُل )َجاَب ]7/و[ َكَذا): َجاَء ِبَكَذا، ومثله: )َجاُبوا)، اأي: َجاوؤوا ِبِه، ولي�ش ِمْن هذا قوله تعالى: 
ي الُمِجيب  چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ]الفجر: 9[ ؛ لأنَّ فعل )َجاَب) بمعنى: َقَطَع، ومنه �ُصمِّ

لذلك))7). 
اِدر: الخارج  اأ�صٌل في العربيَّة، فاإنَّ النَّ وا�صتعمال )َنَدَر)، بمعنى: َخَرَج، عند اأهل الِحجاز الُمولَّدين، له 
عن حدِّ الَكثرِة اإلى َحدِّ الِقلَِّة))7). فغاية الأمر فيه اأنَّه ِمْن ا�صتعمال الخا�ش في العام، ولي�ش بمتنكر عند ذوي 

الإفهام .
)َجاَء،  عندهم:  وَرَد   . بالهمز  َمِجْيًئا)،  َيِجيُء،  )َجاَء،  الَمِجيء:  ِفْعِل  في  العرب  عند  الم�صهور  لطيفة: 
نافع)74)،  روايته عن  قالون)73) في  بعده همز مفتوح،  وقع  اإذا  باإ�صقاطه  وُقرئ   . َهمزة  ِر بال  بالَق�صْ َيِجي)، 
چ  ڄ ڄ  چ  تعالى:  الَب�صري)76)، فيقروؤون في قوله  واأبو عمرو  َكثير،  ابن  روايته عن  ي)75) من  والَبزِّ

]هود: 40[، باألٍف بعده همز واحد)77). 
اإليه  جاءت  الُق�صاة)78)  بع�ش  اأنَّ  ُحِكَي  فاإنَّه  اللُّغة،  بتلك  بالتَّكلُّم  الحالت  ُمراعات  فينبغي  ذلك  ومعنى 
ولم  المراأة  تلك  فَخِجلت  ِر،  الَق�صْ ِبُلغة  ؟،  َمَعُكْم  َجا  َمْن  وقال:  �صهودها،  ف�صاألها عن  َق�صيَّة  امراأٌة في  يوًما 

وك���������������������اموي��������ق��������ول )اأَْي���������������������������ض( اأق����������������ول م��������ن ح�����������ص�����ر ب���ه ع���������������������ب���������������������ارة  لزدح������������������������������������������������ام  ل 
اللَّهجة العاميَّة في لبنان و�صورية79/4) . لالأ�صتاذ عي�صى اإ�صكندر المعلوف ،مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة.  

اعر الن�صراني في زمن النبي � ومن اأ�صعاره قوله: مال �صمعان بن هبيرة الأ�صدي ال�صَّ )69) وقريب من هذا قول اأبي ال�صَّ
���������روَل�����������ل�����������م�����������وت خ��������ي��������ر لم�������������������رئ م������������ن ح������ي������ات������ه ي���������وقَّ  ) ع���������ال���������ب���������اي���������ا   ( ذّل  ب�������������������������دارة 

اأي: على الباليا، وهذا من لغة عامتنا اليوم ، هي لغة يمنيَّة. المعمرون والو�صايا )).  
ياق . )70) ونظيره:  )َماَعَلْي�ْش ) ، اأي: ) َما عليه �صيء ) . وما بين معقوفتين زيادة يقت�صيها ال�صِّ

ْخَرَة  ٍف َقَطْعَت َو�َصَطه َفَقْد ُجْبَتُه وَجاَب ال�صَّ ْقُب كالْجِتَياِب َجاَب ال�صيَء َجْوًبا واْجَتاَبه : َخَرَقه وُكلُّ ُمَجوَّ ))7) الَجْوُب : الَخْرُق والنَّ
َخُذوُه ُبُيوًتا.  ْخَر فاتَّ ْخَر بالَواِد) ، قال الفراُء : َجاُبوا : َخَرُقوا ال�صَّ َجْوًبا : َنَقَبها وفي التَّنزيل العزيز : ) وَثُموَد الَِّذيَن َجاُبوا ال�صَّ

تاج العرو�ش )جوب) )/374.
يء ُنُدوًرا : �صقط اأو خرج من غيره ، ومنه ) َناِدُر الَجَبِل ) ، وهو ما يخرج منه و يبرز، و َنَدَر فالٌن ِمَن َقوِمِه: َخَرج ،  ))7) َنَدَر ال�صَّ

وَنَدَر الَعْظُم ِمن مو�صعه: َزاَل . الم�صباح المنير )/597.
اأبو مو�صى ، قراأ على نافع المدني ، وروى قراءته . )ت 0))هـ) . معرفة  )73) هو عي�صى بن مينا بن وردان ، مولى بني زهرة ، 

هاية )/5)6. اء الكبار )/8))، وغاية النِّ القرَّ
بوية.  حمن ، ُمقرئ الحرم المدني ، واإمام القراءة في المدينة النَّ حمن بن اأبي ُنَعيم المدني ، اأبو عبد الرَّ )74) هو نافع بن عبد الرَّ

هاية )/330.  اء الكبار )/89، وغاية النِّ )ت 69)هـ ) . معرفة القرَّ
ة ، روى قراءة ابن كثير الداري ، وروى عنه القراءة ُقنبل . )ت 50)هـ) .  )75) هو اأحمد بن محمد بن عبد اهلل الَبزي ، مقرئ مكَّ

هاية )/9)). العقد الثَّمين )/09)، وغاية النَّ
اء الكبار )/83،  )76) هو اأبو عمرو بن العالء الب�صري ، من كبار نحاة الب�صرة ، واإمام القراءة فيها . )ت 54)هـ ). معرفة القرَّ

هاية )/88). وغاية النِّ
يب ، قراأ ور�ش واأبو جعفر وروي�ش من  ي واأبو عمرو وروي�ش من طريق اأبي الطِّ )77) قراأ )َجا اأَْمُرَنا) ، باإ�صقاط الأُولى: قالون والَبزِّ
يب ، بتحقيق الأُولى وت�صهيل الثَّانية َبْين َبْين، ولالأزرق وجٌه ثاٍن ، وهو اإبدالها األًفا في�صبع الَمد ، وقراأ ُقْنُبل  غير طريق اأبي الطَّ
من طريق ابن �صنبوذ باإ�صقاط الأُولى ومن طريق غيره تحقيقها وت�صهيل الثانية وباإبدالها كالأزرق ، والباقون بتحقيقهما. ينظر: 

ة القراءات )9، واإتحاف ُف�صالء الب�صر 0)3. ُحجَّ
ياق . )78) في الأ�صل: )ق�صاة) ، وما اأثبتناه موافق لل�صِّ
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وؤال عن الِجَماع)79). ومثله: �ُصئلت امراأٌة من العرب وكان في لغتهم َك�صر حرف الم�صارعة،  ُتِجْبُه؛ لإبهامه ال�صُّ
ًبا لأولده، فاختبره بقوله: ما الأمُر ]7/ظ[  ا�ش طلب ُموؤدِّ تها م�صهورٌة)80). واتُّفق اأنَّ بع�ش ُخلفاء بني العبَّ وِق�صَّ
ل  الأوَّ اإيهام  َيخفى من  ِلَما ل  ؛  )ِب�ِصْك) لأح�صن  اأجاب:  ولو  باإخراجه،  فاأمر  )اإِ�ْصَتْك)،  واك، فقال:  ال�صِّ من 

معنًى ل َيِليق))8).

)79) لم اأقف على هذه الق�صة فيما توافر لي من م�صادر .
غم من كثرة البحث والتَّنقير في الم�صادر .  )80) لم اأقف على هذه الق�صة ، على الرَّ

وقد عرفت هذه   . تك�صره  كانت  فاإنَّها  قبيلة )بهراء)  ا  اأمَّ الثُّالثي،  الم�صارعة في  تفتح حرف  الف�صحى  ة  العربيَّ اأنَّ  المعروف   
اهرة عند كثيٍر من اللُّغويين با�صم »تلتلة بهراء«. غير اأنَّ �صاحب ابن منظور قد عزاها اإلى كثيٍر من القبائل العربيَّة، فقال:  الظَّ
ا اأهُل الِحجاز ، وقوٌم من اأعجاز هوازن ، واأزد ال�ّصراة،  ة الَعرب . واأمَّ »و)ِتْعَلم) بالك�صر ، ُلغة قي�ش ، وتميم ، واأ�صد ، وربيعة ، وعامَّ
وبع�ش هذيل، فيقولون: )َتْعلم)، والُقراآن عليها . وزعم الأخف�ش اأنَّ كلَّ من ورد علينا من الأعراب لم يقل اإلَّ )ِتْعلم) ، بالك�صر«. 

ينظر: الل�صان ) وقى ) 0)/83) . 
لة في تاريخ بغداد ))/406. ))8) تنظر الق�صة مف�صَّ
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قائمة الم�صادر والمراجع
البغدادي، )ت 356 هـ)، تحقيق: كمال م�صطفى، مكتبة  القالي  القا�صم  اإ�صماعيل بن  اأبو علي  الإتباع،   -

الخانجي، القاهر، م�صر.)د.ت).
مياطي،  ين اأحمد بن محمد بن عبد الغني الدِّ اإتحاف ف�صالء الب�صر في القراءات الأربعة ع�صر، �صهاب الدِّ  -

)ت 7)))هـ )، تحقيق: اأن�ش مهرة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط )))9)4)هـ. 
اأحمد الأزرقي، درا�صة وتحقيق: علي عمر،  اأخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، محمد بن عبد اهلل بن   -

ط))) ،4)4)هـ .
الأزهّية في علم الحروف، علّي بن محّمد الّنحوي الهروّي، )ت 5)4هـ)، تحقيق: عبد المعين المّلوحّي،   -

مجمع اللغة العربية، دم�صق، 3)4)هـ.
هـ )، تحقيق  اليماني، )743  المجيد  بن عبد  الباقي  واللُّغويين، عبد  النُّحاة  تراجم  الّتعيين في  اإ�صارة   -

الّدكتور: عبد المجيد دياب، �صركة الطباعة العربية ال�ّصعودية، الريا�ش، ط ))) 406)هـ.
حابة، ابن حجر، )ت )85هـ)، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلّي معّو�ش، دار  الإ�صابة في تمييز ال�صّ  -

الكتب العلمّية بيروت، ط ))) 5)4)هـ.
الأعالم، الّزِرْكلي، )ت 976)م )، دار العلم للماليين، بيروت، ط )))) 995)م.  -

ا، و�صمير جابر، دار  الأغاني، اأبو الفرج الأ�صفهاني، )ت نحو 360هـ )، �صرحه وكتب هوام�صه عبد مهنَّ  -
الكتب العلمّية، بيروت ط ))) 407)هـ.

القت�صاب في �صرح اأدب الكّتاب، ابن ال�صيد البطليو�صّي، )ت ))5هـ)، دار الجيل، بيروت، 973)م.  -
الألفاظ يمنية، الدكتور اإبراهيم ال�صامرائي، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، جـ 78 �ش57.  -

القاهرة،  الخانجّي،  مكتبة  الّطناحّي،  محمود  الّدكتور:  تحقيق   ،( )54هـ  )ت  ال�ّصجرّي،  لبن  الأمالي،   -
ط))) 3)4)هـ.

اد الأ�صمعّي، دار الحديث، بيروت، ط )))  الأمالي، لأبي علّي القالّي، )ت 356 هـ)، تحقيق: عبد الجوَّ  -
404)هـ.

ط)))  العالمية،  دوة  النَّ دار  طبعة  هـ)،   ((06( البرماوي،  اإليا�ش  القراء،  بتراجم  الف�صالء  اإمتاع   -
))4)هـ.

الإن�صاف في م�صائل الخالف بين الّنحويين والب�صريين والكوفيين، اأبو البركات الأنباري،) ت 577هـ)،   -
بعناية محّمد محيي الّدين عبد الحميد، المكتبة الع�صرية، �صيدا وبيروت، 407)هـ.

اأو�صح الم�صالك اإلى األفّية ابن مالك، ابن ه�صام، )ت )76هـ)، بعناية محّمد محيّي الّدين عبد الحميد،   -
دار اإحياء الّتراث العربي، بيروت، ط )6) 980)م.

المثّنى،  البغدادّي، )ت339)هـ)، مكتبة  با�صا  اإ�صماعيل  الّظنون،  الّذيل على ك�صف  المكنون في  اإي�صاح   -
بغداد، )د.ت).

يخ عادل اأحمد  البحر المحيط: محمد بن يو�صف ال�صهير باأبي حيان الأندل�صي، )ت 745هـ )، تحقيق: ال�صَّ  -
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عبد الموجود، وال�صيخ علي محمد معو�ش، واآخرين، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط))) ))4)هـ. 
هاية، ابن كثير، )ت 774هـ)، تحقيق الّدكتور: اأحمد اأبو ملحم واآخرين، دار الكتب العلمّية،  البداية والنِّ  -

بيروت، ط )4) 408)هـ.
الب�صيط في �صرح الجمل، ابن اأبي الّربيع الإ�صبيلي، )ت 688هـ )، تحقيق الّدكتور: عّياد بن عيد الّثبيتّي،   -

دار الغرب الإ�صالمي، بيروت، ط ))) 407)هـ.
اإبراهيم،  الف�صل  اأبو  محّمد  تحقيق  )))9هـ)،  ال�صّيوطّي،  والنَّحاة،  الّلغويين  طبقات  في  الُوعاة  بغية   -

المكتبة الع�صرية، �صيدا وبيروت . )د.ت).
مركز  الم�صرّي،  محّمد  تحقيق:   ،( 7)8هـ  )ت  للفيروزاآبادي،  والّلغة،  الّنحو  ة  اأئمَّ تراجم  في  البلغة   -

المخطوطات والتُّراث، الكويت، ط ))) 407)هـ.
الهداية،  دار   ،( 05))هـ  )ت  بيدي،  الزَّ الح�صيني  مرت�صى  محمد  القامو�ش:  جواهر  من  العرو�ش  تاج   -

تحقيق: مجموعة من الُمحققين .
المعارف،  دار  اإبراهيم،  الف�صل  اأبو  محّمد  تحقيق:  هـ)،   3(0 )ت  برّي،  الطَّ والملوك،  �صل  الرُّ تاريخ   -

القاهرة، ط ))) )97)م.
تاريخ بغداد: اأحمد بن علي اأبو بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب العلميَّة، بيروت .  -

الفكر،  دار  اأبا�صة،  ونزار  الحافظ،  مطيع  محمد  الهجري،  ع�صر  ابع  الرَّ القرن  في  دم�صق  علماء  تاريخ   -
دم�صق �صوريا 406)هـ.

تاريخ مدينة دم�صق وذكر ف�صلها وت�صمية من حلها من الأماثل، اأبو القا�صم علي بن الح�صن بن هبة اهلل   -
ين اأبي �صعيد عمر بن غرامة العمري، دار الفكر،  افعي، )ت )57هـ)، تحقيق: ُمحب الدِّ بن عبد اهلل ال�صَّ

بيروت، 995)م.
التَّبيين عن مذاهب الّنحويين الب�صريين والكوفيين، اأبو البقاء العكبري، )ت 6)6هـ)، تحقيق الّدكتور:   -

حمن العثيمين، دار الغرب الإ�صالمي، بيروت، ط ))) 406)هـ. عبد الرَّ
تح�صيل عين الّذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، الأعلم ال�ّصنتمرّي،) ت 476هـ)،   -

حّققه وعّلق عليه الّدكتور: ُزهير عبد المح�صن �صلطان، موؤ�ص�صة الّر�صالة، بيروت، ط ))) 5)4)هـ.
تخلي�ش ال�ّصواهد وتلخي�ش الفوائد، ابن ه�صام الأن�صاري، )ت )76هـ)، تحقيق الّدكتور: عّبا�ش م�صطفى   -

الحي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ))) 406)هـ. ال�صّ
التَّ�صريح بم�صمون الّتو�صيح، ال�صيخ خالد الأزهري، )905 هـ)، دار الفكر، بيروت، )د.ت).  -

بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  الأبياري،  اإبراهيم  تحقيق:   ،( هـ   8(6( الجرجاني،  ريف  ال�صَّ التعريفات،   -
ط))) 3)4)هـ.

تهذيب الأ�صماء واللغات، محيي الدين بن �صرف النووي،) 676 هـ )، تحقيق: مكتب البحوث والدرا�صات،   -
دار الفكر )ط))، بيروت 996)م.

المرادي،  قا�صم  بن  ح�صن  الدين  بدر  محمد  مالك،اأبو  ابن  األفية  ب�صرح  والم�صالك  المقا�صد  تو�صيح   -
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 ((( ط  القاهرة،  الأزهرية،  الكّليات  مكتبة  �صليمان،  علّي  الرحمن  عبد  الّدكتور:  تحقيق   ،( )749هـ 
975)م.

�صمير  ه�صام  تحقيق:  هـ)،   67( ت   (، القرطبي  بكر  اأبي  بن  اأحمد  بن  محمد  القراآن،  لأحكام  الجامع   -
البخاري، دار عالم الكتب، الريا�ش، المملكة العربية ال�صعودية، ط))) 3)4) هـ .

الأفغاني  �صعيد  تحقيق:  الهجري)،  الرابع  )القرن  زنجلة،  بن  حمن  الرَّ عبد  زرعة،  اأبو  القراءات،  حجة   -
،ط)))، موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت 399)هـ.

بهجة  محمد  تحقيق:  هـ)،   ((73( البيطار،  زاق  الرَّ عبد  ع�صر،  الثَّالث  القرن  تاريخ  في  الب�صر  حلية   -
البيطار، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�صق، دار �صادر – بيروت .

مكتبة  هارون،  ال�صالم  عبد  تحقيق:  هـ)،   (093 ت  للبغدادي،)  العرب،  ل�صان  لباب  ولب  الأدب  خزانة   -
الخانجي، القاهرة، من 403)هـ اإلى 409)هـ.

خال�صة الأثر في اأعيان القرن الحادي ع�صر، م�صطفى بن اأحمد المحبي، ))06) هـ )، طبعة دار �صادر   -
بيروت لبنان.)د.ت).

ديوان اأبي الّنجم العجلي،�صنعة عالء الّدين اأغا، الّنادي الأدبي، الريا�ش، )40)هـ.  -
ديوان امرئ القي�ش، تحقيق: محّمد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط )5) 990)م.  -

ديوان روؤبة )مجموع اأ�صعار العرب)، بعناية: وليم بن الورد، دار ابن قتيبة، الكويت، )د.ت).  -
الرو�ش الأنف في �صرح ال�صيرة النبوية، عبد الرحمن بن عبد اهلل بن اأحمد الخثعمي ال�صهيلي، ))58هـ)،   -

تحقيق: عبد الرحمن الوكيل، دار الن�صر للطباعة، القاهرة، 387)هـ.
زاد الم�صير في علم التف�صير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، )ت 597 هـ)،المكتب الإ�صالمي،   -

بيروت، ط)3) 404)هـ .
بيروت   - ال�صامن  حاتم  الدكتور  تحقيق  الأنباري-  بن  بكر  لأبي  النا�ش،  كلمات  معاني  في  الزاهر   -

979)م.
ال�صبعة في القراءات، ابن مجاهد، اأبو بكر، اأحمد بن مو�صى، )ت 4)3 هـ)، تحقيق: د. �صوقي �صيف، دار   -

المعارف، م�صر )39)هـ .
�صر �صناعة الإعراب، لبن حّني،) ت )39 هـ)، تحقيق الّدكتور: ح�صن هنداوي، دار القلم، دم�صق، ط)))   -

405)هـ.
اأبو عبد اهلل، ) 73) هـ)، تحقيق: محّمد فوؤاد عبد  �صنن ابن ماجه، محمد بن يزيد الربعي القزويني،   -

الباقي، مطبعة اإحياء الكتب العربية، القاهرة، )د.ت).
ال�صيرة النبوية، لالإمام اأبي الفداء اإ�صماعيل بن َكثير، )ت 747هـ )، تحقيق: م�صطفى عبد الواحد، دار   -

المعرفة، بيروت – لبنان، 396) هـ.
�صرح الأ�صموني على األفية ابن مالك، علي بن محمد، )نحو 900هـ)، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة،   -

)د.ت).
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اظم، )686 هـ )، تحقيق الّدكتور:  �صرح الألفية، محمد بن محمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي ابن النَّ  -
عبد الحميد ال�صّيد، دار الجيل، بيروت، )د.ت).

الع�صرية،  المكتبة  الحميد،  عبد  الّدين  محيّي  محّمد  تحقيق:  769هـ)،  )ت  عقيل،  ابن  الألفية،  �صرح   -
�صيدا وبيروت، ))4)هـ.

يو�صف ح�صن  وتعليق:  ت�صحيح  الإ�صتراآبادي،) 686هـ)،  الح�صن  بن  الكافية، محمد  على  �صي  الرَّ �صرح   -
ادق، طهران، )د. ت) . عمر، موؤ�ص�صة ال�صَّ

�صرح األفية ابن معطي، لبن القّوا�ش، تحقيق الّدكتور: علّي مو�صى ال�صوملي، مكتبة الخريجي، الريا�ش،   -
ط ))) 405)هـ.

افية، ابن مالك،) )67 هـ)، تحقيق الدكتور: عبد المنعم اأحمد هريدي، دار الماأمون  �صرح الكافية ال�صَّ  -
للتراث، دم�صق، ط ))) )40)هـ. )من مطبوعات مركز البحث العلمّي واإحياء التراث الإ�صالمي بجامعة 

اأّم القرى).
ل، ابن يعي�ش، موفق الدين يعي�ش بن علي، )ت 643هـ )، عالم الكتب، بيروت، )د.ت). �صرح المف�صّ  -

�صرح �صواهد المغني، ال�صيوطي، ت�صحيح وتعليق ال�صيخ: محمد محمود ال�صنقيطي، من�صورات دار مكتبة   -
الحياة، بيروت، )د.ت).

دى، ابن ه�صام، بعناية: محمد محيي الّدين عبد الحميد، المكتبة الع�صرية،  �صرح قطر النَّدى وبّل ال�صّ  -
�صيدا وبيروت، 409)هـ.

رابي�صي، مكتبة دار البيان، دم�صق، ومكتبة  �صعر عمرو بن معد يكرب الّزبيدي، جمعه ون�ّصقه: مطاع الّطّ  -
الموؤّيد، الريا�ش، ط )3) 4)4)هـ.

�صبح الأع�صى في �صناعة الإن�صا، اأحمد بن علي القلق�صندي ،) ))8 هـ )، دار الفكر – دم�صق، د.يو�صف   -
علي طويل، ط)، 987).

اإ�صماعيل البخاري، )ت 56)هـ )، طبعة الأوف�صت عن طبعة دار الطباعة  �صحيح البخاري : محمد بن   -
العامرة با�صتانبول، دار الفكر للطباعة والن�صر والتوزيع، بيروت، )40)هـ.

اأبو هالل الح�صن بن عبد اهلل بن �صهل الع�صكري، )بعد 395 هـ)،تحقيق:  ال�صناعتين الكتابة وال�صعر،   -
علي محمد البجاوي، ومحمد اأبو الف�صل اإبراهيم، المكتبة الع�صرية، بيروت، 406)هـ .

طبقات ال�صافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ال�صبكي،) )77 هـ)، تحقيق:   -
ط)))  والتوزيع،  والن�صر  للطباعة  َهَجر  الحلو،  محمد  الفتاح  ود.عبد  الطناحي،  محمد  د.محمود 

3)4)هـ.
الطبقات الكبرى، محمد بن �صعد بن منيع، )ت 30)هـ )، دار �صادر، بيروت .)د.ت) .  -

الأ�صتاذ عبد اهلل بن محمد بن خمي�ش، مجلة  العربيَّة،  الجزيرة  واللَّهجات في قلب  خيل،  والدَّ العاميَّة،   -
ة بالقاهرة، جـ )6�ش 474ـ )49. مجمع اللُّغة العربيَّ

ين الفا�صي، محمد بن اأحمد ،) )83هـ)، تحقيق: فوؤاد �صيد،  العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تقي الدِّ  -
القاهرة )38)هـ .
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الم على منظومة عقيدة  عقيدة العوام، اأحمد بن محمد المرزوقي، ) بعد )8))هـ)، ) بهام�ش نور الظَّ  -
الَعَوام)، مطبعة الجماليَّة 9)3)هـ .

العين، الخليل بن اأحمد الفراهيدي، )ت 75)هـ)، تحقيق الّدكتور: مهدي المخزومّي، والّدكتور: اإبراهيم   -
ال�ّصامّرائي، موؤ�ص�صة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط ))) 408)هـ.

تحقيق:  833هـ)،  )ت  محمد،  بن  محمد  الخير  اأبو  الجزري،  ابن  القّراء،  طبقات  في  الّنهاية  غاية   -
براج�صترا�صر، مكتبة الخانجي م�صر، )35)هـ.

الفتاوى الحديثية، اأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، )974 هـ)، دار الفكر، بيروت . )د.ت) .  -
ال�صوكاني،  محمد  بن  علي  بن  محمد  التَّف�صير،  علم  من  والدراية  الرواية  فني  بين  الجامع  القدير  فتح   -

)ت50))هـ)، دار الفكر، بيروت. )د.ت) .
فهر�ش الفهار�ش والإثبات ومعجم المعاجم والم�صيخات والم�صل�صالت، عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني،   -

) )38) هـ). اإح�صان عبا�ش، دار الغرب الإ�صالمي، ط)))، )98)م. 
كتاب، �صيبويه، اأبو ب�صر عمرو بن عثمان بن قنبر، )ت 80)هـ)، تحقيق: د. عبد ال�ّصالم هارون، مكتبة   -

الخانجي، القاهرة، ط )3) 408)هـ.
الك�صكول، بهاء الدين محمد بن ح�صين العاملي، )ت)03) هـ)، تحقيق : محمد عبد الكريم النمري،دار   -

الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط))) 8)4)هـ .
اأبو حف�ش عمر بن علي ابن عادل الدم�صقي الحنبلي، )ت 880هـ )، تحقيق:  اللباب في علوم الكتاب،   -
ال�صيخ عادل اأحمد عبد الموجود، وال�صيخ علي محمد معو�ش، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط))) 

9)4) هـ.
ل�صان العرب، محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور،)ت))7 هـ )، دار �صادر، بيروت، ط ))) 0)4)هـ.  -

اللهجة العاميَّة في لبنان و�صورية، عي�صى اإ�صكندر المعلوف، بحث من�صور في مجلة مجمع اللغة العربية   -
بالقاهرة، جـ 4، �ش 94) - 5)3 .

المثل ال�صائر في اأدب الكاتب وال�صاعر، ابن الأثير، محمد بن ن�صر اهلل بن محمد ال�صيباني، )ت ))6هـ)،   -
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة الع�صرية، بيروت، 995)م.

اأبي بكر الهيثمي، )ت 807 هـ)، دار الريان للتراث،  دار الكتاب  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن   -
العربي، القاهرة ، بيروت، 407)هـ.

مجموعة الر�صائل والم�صائل النَّجدية. )فتاوى ور�صائل) لعلماء نجد الأعالم، ط))) 346)هـ، القاهرة،   -
مطبعة المنار.

ر الوجيز في تف�صير الكتاب العزيز، ابن عطّية الأندل�صي، )ت )54 هـ)، تحقيق: عبد ال�ّصالم عيد  المحرَّ  -
ال�صافي محّمد، دار الكتب العلمّية، بيروت، ط ))) 3)4)هـ.

�ش، ابن �صيده، اأبو الح�صن علي بن اإ�صماعيل، )ت 458 هـ)، دار اإحياء التراث العربي، بيروت،  المخ�صّ  -
)ط)) تحقيق: خليل اإبراهيم جفال، 7)4)هـ .
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المرتجل في �صرح الجمل، عبد اهلل بن اأحمد، ابن الخ�صاب،) ت567 هـ)، تحقيق ودرا�صة: علّي حيدر،   -
دم�صق، )39)هـ.

المزهر في علوم الّلغة واأنواعها، ال�ّصيوطي، تحقيق: فوؤاد علي من�صور، دار التراث، القاهرة، ط ))) دار   -
الكتب العلمية، بيروت، 998)م.

معجم الموؤلفين، لعمر ر�صا كّحالة، مكتبة المثنى، ودار اإحياء التراث العربي، بيروت، )د.ت).  -
معجم المطبوعات العربية والمعرّبة، جمع وترتيب: يو�صف اإليان �صركي�ش، مكتبة الّثقافة الّدينية، م�صر،   -

)د.ت).
معجم مقايي�ش الّلغة، اأحمد بن فار�ش بن زكرياء القزويني ،) 395 هـ)، تحقيق: د. عبد ال�ّصالم هارون،   -

دار الفكر، ط ))) 399)هـ.
معرفة القراء الكبار على الّطبقات والأع�صار،�صم�ش الدين اأبي عبد اهلل الّذهبي، ) ت748هـ)، تحقيق:   -

ب�ّصار عّواد معروف وزمالئه، موؤ�ص�صة الّر�صالة، بيروت، ط ))) 408)هـ.
المعمرون والو�صايا، اأبو حاتم ال�صج�صتاني ،) ت75) هـ)، دار اإحياء الكتب العربية، ط)))، )96)م .  -

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار   ،( هـ   606  (، الرازي  التميمي  عمر  بن  الدين محمد  فخر  الغيب،  مفاتيح   -
ط))) ))4)هـ.

المف�صل في تاريخ العرب قبل الإ�صالم، الدكتور علي جواد الطاهر، دار ال�صاقي، ط4، ))4)هـ.  -
ّبي،) ت 68)هـ )، تحقيق: اأحمد �صاكر، وعبد ال�ّصالم هارون، دار المعارف،  ل ال�صّ لّيات، المف�صّ المف�صّ  -

القاهرة، ط )6) 979)م.
المفيد في القراءات الثَّمان، اأبو عبد اهلل محمد بن اإبراهيم الح�صرمي، )ت في حدود 560هـ )، درا�صة   -

ماتي، مكتبة ابن عبا�ش ط))) )43)هـ. وتحقيق الدكتور: محمد اأحمد ال�صُّ
طبع  هـ)،  ،)ت855  اأحمد  بن  محمود  العيني،  الدين  بدر  الألفية،  �صواهد  �صرح  في  الّنحوّية  المقا�صد   -

بهام�ش )خزانة الأدب) طبعة بولق 99))هـ.
المقت�صب، اأبو العبا�ش محمد بن يزيد المبرد، )ت 85)هـ )، تحقيق: محّمد عبد الخالق ع�صيمة، عالم   -

الكتب بيروت، )د.ت).
الرابع ع�صر، عبد اهلل مرداد،  القرن  اإلى  العا�صر  القرن  اأفا�صل مكة من  هر في تراجم  والزَّ النُّور  ن�صر   -

ائف الأدبي، 398)هـ . )ت343)هـ )، مطبوعات نادي الطَّ
باع، ط)))، دار الكتب  الن�صر في القراءات الع�صر، ابن الجزري)ت 833هـ)، ت�صحيح: محمد علي ال�صَّ  -

العلمية، بيروت 8)4)هـ .
نهاية الأرب في معرفة اأن�صاب العرب، القلق�صندي، ) ))8 هـ )، دار الكتب العلمّية، بيروت، )د.ت).  -

موؤ�ص�صة  مكّرم،  �صالم  العال  عبد  الّدكتور:  تحقيق  ال�ّصيوطي،  الجوامع،  جمع  �صرح  في  الهوامع  همع   -
الّر�صالة، بيروت، ط ))) 407)هـ.
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اآفاق الثقافة والتراث

Did the Babylon invent the electricity?

Assoc. Prof. Dr. Yarub K. A. Al-Douri

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

Bayan Al Asl Fi Lafdh BaFadhl

to the honorable Mr. Ahmed Ibn Mohammed Al Marzouqi (died 1262)

Study and verification: Dr. Abdullah Abdulkader Al Tawil

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

Mohamed Saif Islam Boufalaka

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

The strategic importance of the role of shipbuilding industry in the 
conquest of Andalusia and the Mediterranean islands

Dr. Emad Hadi Aallo

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

(370 A.H. – 418A.H. )

Prof. Dr. Abd Al Razeek Heweizy  

“The Moroccan minister” is a famous poet during the second Abbasid era, his 
poetry’s Dewan was lost, so the professor Ehsan Abbas collected it, verified it then 
he published it twenty-three years ago, and during these years some new sources 
had appeared including new texts, these texts add important scientific benefits 
rise up this Dewan to the high level to make it under studies depend on scientific 
bases. These texts and those benefits need to be incorporated to this Dewan, the 
following research try to do that, you can find additional points for that Dewan and 
observations to some notes depending on the heritage resources.

Escape methods of Muslim prisoners from the Crusaders

490-690 A.H./ 1097-1291

Prof. Dr. Khader Obaid

This research demonstrates that Zangid and Ayyubids have performed a 
historical and remarkable role in the escape of Muslim prisoners from their 
enemies the crusaders using a number of ways according to their circumstances 
and the conditions of the Crusaders, so they release a thousands prisoners from 
the miserable prisons to come back free to their families and their country, and 
contribute to jihad with their fellows. The methods of escape nested somewhat, 
but each method can release a considerable numbers of prisoners as reported 
by historical sources, and the fact that Zangid and Ayyubids  have supported 
a historical responsibility in the care of the interests of Muslims and they have 
accomplished their duty in bright way.
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meanings of Al Mod, Al Farq and Al Qest mentioning their uses their origins and 
their use in the Holly Quran and Arabic poetry. He mentions Al Makkouk and its 
functions and measurements and its current meaning, as he indicates Al Kourra and 
its types, and Al Irdib too. The researcher explains the units of double measurement 
between such as Al Qafeez demonstrating its origins its measurements and its 
meaning to Arabs and Muslims and its use in proverbs and poetry, as he explains 
Al Jareeb, Al Wasq, Al Waqr, Al Tasq, Al Falij Al Kaleeja and Al Karra.

The Phenomenon of diminutive between benefit and interestingness

(Examples of some selected poems and diversity of creativity)

Dr. Mohamadhen Ben Ahmed Ben Al Mahbouby

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

“Nukat Al Maani Aala Ayat Al Mathani” to Ali Ibn Fadhal Al Qairawani

Dr. Nawal Abdul Razzaq Sultan

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

Measurement tools of Arabs: their derivations, sizes and uses

Ahmed Mohamed Jawad Mohsen 

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