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آفاق الثقافة والتراث 4

اقترن  ما  فكل  قديًما،  عليها  "�صناعة" المتعارف  كلمة  عن  ا  عو�صً حديًثا  العربية  في  الفن  كلمة  ا�صتعملت 
بكلمة فن، وبخا�صة الفنون الجميلة عرفه الم�صلمون تحت عنوان ال�صناعة؛ حيث كانوا يقولون: �صناعة الأدب، 
الطب،  و�صناعة  المو�صيقى،  و�صناعة  المنطق،  و�صناعة  الحكمة،  و�صناعة  النحو،  و�صناعة  ال�صعر،  و�صناعة 

العلوم والق�صايا. والكتابة، وغيرها في مختلف  الخط  و�صناعة 
اأبو  األف  اأن اختارها الموؤلفون عنواًنا لكتبهم، فقد  واأ�صحت هذه الكلمة، الم�صطلح الفني لهذا المعنى بعد 
كتابه  عنوان  في  القلق�صندي  وا�صتعملها  ال�صناعتين"،  "كتاب  و�صماه  والنثر،  النظم  في  كتابه  الع�صكري  هالل 
الأدب:  �صنعة  عن  الحديث  �صدد  في  الكتاب  هذا  في  جاء  وقد  الإن�صا"،  �صناعة  في  الأع�صى  "�صبح  الم�صهور 
اإحدى ال�صنائع  )والموؤلفون في هذه ال�صنعة قد اختلفت مقا�صدهم في الت�صنيف(، كما جاء قوله: )والكتابة 
كتابه  الجيلي  الح�صن  اأب��و  وعنون  الإعراب"،  �صناعة  "�صر  ب���:  كتابه  جني  اب��ن  وو�صم  اأم��ور(،  من  فيها  بد  فال 
ابن  واألف  ونقده"،  ال�صعر  �صناعة  في  "العمدة  كتابه  القيرواني  الر�صيق  ابن  و�صنف  الأحكام"،  �صناعة  "اأ�صول 
اأبو�صقر  التنجيم"، و�صنف  لأوائل �صناعة  "التفهيم  البيروني  واألف  ال�صعر"،  "البديع في �صناعة  كتاب  معطي 
في  وجاء  المو�صيقي"،  �صناعة  اإلى  "المدخل  الفارابي  و�صنف  النجوم"،  اأحكام  �صناعة  اإلى  القبي�صي"المدخل 
ي�صتظل  ال��ذي  فننه  الكتابة  �صناعة  جعل  ممن  )وكنت  قوله:  للنويري،  الأدب"  فنون  في  الأرب  "نهاية  كتاب 
كتابنا  يكون  اأن  )وكرهنا  الألحان:  الفريد" عند حديثه عن  "العقد  كتابه  في  ربه  ابن عبد  بوارفه(، وجاء عن 
هذا بعد ا�صتماله على فنون الآداب والحكم والنوادر والأمثال عطال من هذه ال�صناعة التي هي مراد النف�س(.
العلم  اأهل  بين  وتداولها  "�صناعة"،  كلمة  ا�صتعمال  يتم  كان  كيف  تام  بو�صوح  لنا  يتبين  عر�صه  �صبق  ومما 
في تناولهم الحديث عن الكتابة وال�صعر والمو�صيقى والر�صم والزخرفة وغيرها من العلوم ال�صريفة والأعمال 

اأو الفنون الجميلة. الفنون  ا�صم  اليوم  المنيفة، وهو مايطلق عليه 
الذاتية، و�صماته المميزة. ومن  الفن الإ�صالمي، هي الوقوف على خ�صائ�صه  ولعل خير و�صيلة تعرفنا على 

اأو التبا�س. ا�صتكمال �صورته الوا�صحة الجلية، بعيدة عن كل غب�س  خالل ذلك، يمكننا 
النقاط الآتية: اأهم هذه الخ�صائ�س في  اإجمال  ون�صتطيع 

فنون  من  غيره  على   - اأنواعه  بكل   - الإ�صالمي  الفن  بها  يتميز  التي  الرئي�صة  ال�صمة  هي  الفن  وحدة  – اإن   1
الأمم الأخرى.

كما  وامتدادها،  الم�صلمين  دي��ار  بين  الم�صافات  بعد  يفرقها  فلم  المكان  عامل  تخطت  التي  الوحدة،  هذه 
تخطت عامل الزمان فلم يغيرها مرور الأيام وتتابع القرون، هذا ما قرره دار�صوا الفن الإ�صالمي:

و�صيجة لتنقطع  قرابة  فاإننا نالحظ  وابتعادها  الأقطارالإ�صالمية  اختالف  "اإنه رغم  ويقول )دومنغايم(: 
النحا�س  من  لوعاء  وتزيين  م�صر،  في  ق��راآن  من  و�صفحة  الحمراء،  ق�صر  في  المنحوتة  الج�س  لوحة  بين 
اأو م�صجد،  العربية كق�صر  اإلى الح�صارة  اأثر يعود  "اإنه يكفي نظرة على  الفار�صي". ويقول )غو�صتاف لوبون(: 
طابعا  تحمل  الفنية  الأ�صغال  هذه  اأن  من  تتاأكد  لكي  قراآن؛  مغلف  اأو  خنجر  اأو  محبرة  �صيء،  اأي  الأقل  على  اأو 
موحدا، واأنه لي�س من �صك يمكن اأن يقع في اأ�صالتها،ولي�س من عالقة وا�صحة مع اأي فن اآخر، اإن اأ�صالة الفن 

تماما". وا�صحة  العربي 
في  ال�صعب  من  يكون  "قد  فيقول:  الإ�صالمية"  "الفنون  كتابه  في  الظاهرة  هذه  ديماند  الدكتور  ويوؤكد 
ابتكار  الف�صل في  الإ�صالمية  اإليه من بين الأقطار  اأن يرجع  الإقليم الذي ي�صح  اأن نحدد بدقة  اأغلب الأحيان 
المختلفة  والأ�صكال  الأنواع  هذه  كثيرا  نلقى  اأننا  اإذ  زخرفته،  اأ�صكال  من  معين  �صكل  اأو  الخزف،  اأنواع  من  نوع 

خصائص الفن اإلسالمي
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والخزف  المملوكي  الخزف  بين  الت�صابه  "اأن  اأي�صا:  ويقول  الإ�صالمي"،  العالم  من  عديدة  اأقطار  بعينهافي 
اإيران". اإلى  اأن بع�س القطع المملوكية قد ن�صبت  الإيراني يكاد يكون تاما، حتى 

الوحدة ودللتها كثيرة ومتعددة، منها: ومظاهرهذه 
اأكانت  �صواء  الأخرى  الأماكن  �صاد  الذي  الفن  وبين  الم�صاجد  به  خ�صت  الذي  الفن  بين  الفرق  انعدام   - اأ 
لي�س  المدني  والفن  الدين  الفن لخدمة  بين  اأن الختالف  "غير  اأرن�صت كونل:  يقول  اأو خا�صة،  عامة 
اأ�صكال  اتخذت  الإ�صالمية  العبادة  دور  اأن  و�صحيح  الغرب،  في  وو�صوحه  الإ�صالمية  البالد  في  وا�صحا 
معمارية خا�صة اقت�صتها احتياجات العملية، ولكن زخرفتها لم تخرج عن القواعد المتبعة في العمارة 

المدنية".
فنان  لكل  واحدة  الإ�صالم هوية  وبقاء  الفنان،  اختفاء جن�صية  هو  الوحدة  بناء هذه  في  الثاني  العامل   - ب 
م�صلم، يقول كونل: "وكان لت�صجيع الحكام والكبراء اأثر كبير في ازدهار العمارة وبع�س فروع ال�صناعة، 
بغ�س  الثقافية،  اتجاهاتهم  ح�صب  وتوجيهاتهم  لرغباتهم  طبقا  اأقيمت  كثيرة  اآث��ار  بذلك  ت�صهد  كما 
النظر عن جن�صية الفنانين الذين اأقاموها لهم، ومن هنا يتعذر في الفن الإ�صالمي تقرير وجود اتجاه 
مختلف  من  ي�صتقدمون  كانوا  وال�صناع  المعماريين  لأن  موحد؛  هندي  اأو  تركي  اأو  فار�صي  اأو  عربي 
م�صتقدميهم  لإرادة  طبقا  الإن�صاءات  بتلك  للقيام  الثقافية  اتجاهاتها  اختالف  على  الإ�صالمية  البالد 

الخا�صة". وتوجهاتهم 
ج - وهناك مظاهر كثيرة اأخرى ت�صافرت على اإبراز هذه الوحدة منها؛ ا�صتبعاد ر�صم الإن�صان، وعدم تقليد 

والأ�صنام. التماثيل  اإقامة  التفكير في  الهند�صية، وعدم  والتزيينات  بالزخرفة  الطبيعة، والهتمام 
2 - اإن وظيفة الفن هي �صنع "الجمال"، وحين يبتعد الفن عن اأداء هذه الوظيفة، فاإنه حينئذ ل ي�صمى "فنا" 

"دقة". "مهارة" اأو  اأنه تخلى عن عمله الأ�صيل، وقد ن�صميه  ذلك 
3 - للفن في الت�صور الإ�صالمي غاية وهدف اإذ كل اأمر يخلو من ذلك فهو عبث وباطل، والفن الإ�صالمي فوق 

اأن يكون طعمة للعبث الذي ل طائل تحته. اأثمن من  العبث والباطل، فحياة الإن�صان ووقته 
4 - اإن الغاية التي يهدف الفن الإ�صالمي اإلى تحقيقها، هي اإي�صال الجمال اإلى ح�س الم�صاهد "الملتقي"، وهي 
الرتقاء به نحو الأ�صمى والأعلى والأح�صن؛ اأي نحو الأجمل، فهي اتجاه نحو ال�صمو في الم�صاعر والتطبيق 
والإنتاج، ورف�س للهبوط، فالإ�صالم اإذن لم يكن يوما �صد الفن، ولكنه �صد الوثنية باأ�صكالها واأنواعها، وقد 

وقف ومازال يقف حائال بين الإن�صان وهبوطه لمهاوي ال�صالل والهالك.
5 - للفن �صخ�صيته الم�صتقلة، فلي�س هو فرعا من الفل�صفة، اأو فرع من فروع العلم – واإن كان العلم هو بع�س 
ما يحتاجه الفنان - ولذا فلي�س من مهمات الفن البحث عن الحقيقة اأو الك�صف عنها. وحينما يطلب اإليه 
الأحيان طريقة لكت�صاف حقيقة  بع�س  في  الفن  يكون  اأن  فقد يحدث  به،  له  ما ل طاقة  فلقد حمل  ذلك 
ما، ولكن هذا لي�س مهمة دائمة يكلف بها؟اإن الذين جعلوا اكت�صاف الحقيقة من اأغرا�س الفن، دفعهم اإلى 

ذلك ت�صورهم الخاطىء عن تحديد مكانة الفن ومهمته.
6 – اإن الفن الإ�صالمي ينبع من داخل النف�س، فتجي�س به العواطف والأحا�صي�س، فاإذا به ملء ال�صمع والب�صر، 

وهو بهذا تعبير عن اللتزام، ولي�س �صدى لإلزام قهري اأو اأدبي .
7 - اإن �صاحة الجمال في الإ�صالم هي الوجود كله، واأن الإ�صالم اأو�صل الجمال اإلى مجالت لم يعرفها من قبل، 
ونوؤكد هنا اأن �صاحة الجمال نف�صها هي �صاحة الفن، وهي �صاحة ل ت�صيقها الحدود، ول تح�صرها الحواجز، 

الإ�صالمي. الت�صور  اأنها م�صاحة منهج  ذلك 

مدير التحرير
د. عز الدين بن زغيبة
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في  واستعمالها  األسماء،  عن  تنوب  مختصرة  لفظية  هي صور  الضمائر  أن  فيه  شكَّ  ال  مما 
لذلك ال  النَّكرة؛  ُتقابل  التي  المعارف  أنواع  اإليجاز واالختصار، وهي من  نوع من  التراكيب هو 

يسوغ استعمالها إلى إذا كانت تعود إلى اسم محدَّد دون غيره.

وضمائر المتكلم والمخاطب تدلُّ على صاحبها بدقة، أما ضمائر الغيبة فال بدَّ أن يكون صاحبها 
مذكوًرا أو معهوًدا في الذهن، وقد يكون غير مذكور لغرض بالغّي أو داللي يتمثَّل غالًبا في اإليجاز 
والتفخيم والتشويق والتخييل واالنتقال من الخصوص إلى العموم، كما سيظهر في البحث، وفي 
حال عودة الضمير إلى غير مذكور ال بدَّ من قرائن لفظية أو داللية أو ذهنية تربط الضمير بصاحبه 

غ لهذا االستعمال. وُتسوِّ

عودة  عن  للحديث  ص  مخصَّ البحث  وه��ذا 
ضمير الغيبة إلى غير مذكور في القرآن الكريم، 
ويسعى إلى تسليط الضوء على هذا االستعمال، 
قرائن  من  يتطّلبه  وما  فصاحته،  مدى  وبيان 
مسوِّغة له، وما يترتب عليه من خصائص داللية 
وبالغية، تجعله من األساليب التي يجوز للُكّتاب 

والشعراء احتذاؤها والتأليف على منوالها. 

في  جديد  البحث  هذا  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
عليه  عثرت  ما  وكلُّ  قبل،  من  ُيدَرس  ولم  بابه، 
مما يتصل به ال يتجاوز اآلراء العامة واإلشارات 
الموجزة المبثوثة في كتب النحو والتفسير، ولهذا 

بما  وأردفته  للدراسة،  صالًحا  موضوًعا  وجدُته 
الشريف  الحديث  شواهد  من  الحاجة  إليه  دعت 

والشعر.

وقد اشتمل البحث على مقدِّمة وخاتمة وثالثة 
مباحث:

النحاة  آراَء  األول  المبحث  في  عرضُت 
إلى غير مذكور،  الضمير  والبالغيين في عودة 
القرائن  على  الثاني  المبحث  في  تحدَّثُت  ثم 
المذكور،  غير  بصاحبه  الضمير  تربط  التي 
الفصاحة  جهة  من  االستعمال  لهذا  غ  ُتسوِّ والتي 
لَعرِض  الثالَث  المبحَث  صُت  وخصَّ والبالغة، 

د. محمود محمد علي الحسن
سوريا

عودة الضمير إلى غير مذكور
في القرآن الكريم
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في  مذكور  غير  إلى  الضمير  عودة  من  ُصوٍر 
أسلوب القرآن الكريم.

والمنهج المتَّبع في البحث هو المنهج الوصفي 
والتحليل واالستنتاج،  االستقراء  يقوم على  الذي 
حيث يسود االستقراء في جمع الشواهد واآلراء، 
العلمية  المادة  تأمِّل  في  التحليُل  ُيعتَمد  على حين 
إلى  وُيلَجأ  وترتيبها،  وتصنيفها  بها  واإلحاطة 
االستنتاج في الوصول إلى األحكام واستخالص 

النتائج.

وعلى اهلل أعتمُد، وهو الموفق للصواب.

المبحث األول

ين في عودة الضمير آراء النحاة والبالغيِّ

ُتقَسم الضمائر من حيث داللتها على ما تعود 
إليه ثالثة أقسام: إذ تكون للمتكلِّم، أو الُمخاَطب، 
المتكلِّم  ضمير  أّن  في  خالف  وال  الغائب.  أو 
أما  بلفظه،  عليه  ويدلُّ  ُيعيِّن صاحَبه  والُمخاطب 
بداللة  صاحبه  تعيين  من  ُبدَّ  فال  الغائب  ضمير 

السياق أو المقام. 

أن  "إّما  الغائب  ضمير  فإن  ذلك  على  وبناء 
يعوَد ِإلى اسم سبقه في اللَّفظ. وهو األصل، مثل: 
الكتاَب أخذُته. وإما أن يعود إلى متأخٍر عنه لفظًا، 
أخَذ  ُرتبًة، أي بحَسب األصل، مثل:  متقّدٍم عليه 
كتاَبه زهيٌر، فالهاُء تعود إلى زهير المتأخر لفًظا، 
فاعل.  ألنه  ُرتبته  باعتبار  التقديم،  ِنّية  في  وهو 
وإما أن يعود إلى مذكور قبله معًنى ال لفًظا، مثل: 
اجتِهْد يكْن خيًرا لك، أي يكِن االجتهاُد خيًرا لك، 
فالضمير يعود إلى االجتهاد المفهوم من: اجتِهْد. 

وال  لفًظا  ال  مذكور،  غير  الى  يعود  أن  وإما 
تعالى  كقوله  ُيعيُِّنُه،  الكالم  سياُق  كان  إن   معًنى، 
فالضمير   ،]٤٤ ]ه��ود:  ېئېئچ  ۈئ   ۈئ   چ 
المقام، ومثل  المعلومة من  نوٍح  الى سفينة  يعود 

قول الشاعر))):

ُم��َض��ِرّي��ًة َغ��ض��ب��ًة  َغِضْبنا  م��ا  إذا 

َدما َقطَرت  أو  ْمِس،  الشَّ ِحجاَب  َهتْكنا 

يوف،  السُّ إلى  يعوُد  "قطَرت"  في  فالضمير 
التي يُدّل عليها سياق الكالم"))).

مذكور،  إلى  يعود  أن  ينبغي  الغائب  فضمير 
مذكور،  غير  إلى  عودته  أج��ازوا  النحاة  لكن 
بشرط أن يدّل عليه السياُق أو المقام، فإن لم يدّل 
عليه دليٌل امتنع؛ ألن ذلك يؤدي إلى الوقوع في 

اللبس، أو استحالة فهم الكالم))).

وأّما البالغيون فَعدُّوا عودَة الضمير إلى غير 
أحد  في  يصّب  الذي  الحذف،  باب  من  مذكور 
نوَعي اإليجاز، وهو إيجاز الحذف وهو عندهم: 
عليه)٤)،  السياق  لداللة  الكالم  من  جزء  إسقاط 
وهو فضيلة من فضائل الكالم، ونوع شريف من 
أنواعه، وينطوي على محاسن بيانية وبالغية))). 

الحذف أن  الصناعتين: "ومن  جاء في كتاب 
ک      چڑ   تعالى:  كقوله  مذكور،  غيَر  ُتضمر 
ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   
المغيب،  في  بدأت  الشمس  يعني  چ ]ص: ))[ 
چ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   چ  تعالى:  وقوله 
وقوله  األرض،  ظهر  على  يعني   ]٤( ]فاطر: 
أي   ]٤ ]العاديات:  چ  ڻ   ڻ   ں    ں   چ  تعالى: 
چ  ڀ  ڀ   پ      چپ   تعالى:  وقوله  بالوادي، 

]الشمس: )[ يعني الدنيا أو األرض، چ گ  گ  
هذه  ُعقبى  يعني   ](( ]الشمس:  چ  گ  گ  

الفعلة"))).

أن  الغائب  ضمير  استعمال  في  فاألصل 
المذكور  أحوال  وفي  مذكور،  إلى  عائًدا  يكون 

صورتان))):

على  متقدًِّما  يكون  أن  األصُل:  وهي  األولى 
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د  بمجرَّ الضمير  مدلوُل  ُيفَهم  بحيث  الضمير، 
التلُّفظ به، ودون الحاجة إلى إعمال الذهن، وهذا 
في  أمثلته  ومن  الكالم،  في  الفصاحة  سمات  من 
القرآن الكريم قوله تعالى: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ 
ڻ  ڻ  ڻ  چ  چ  ]طه: )))[، وقوله تعالى: 

]هود: )٤[.

إليه  يعود  الذي  المذكور  يكون  أن  الثانية: 
ألن  النّية؛  في  مقدًَّما  اللفظ،  في  ًرا  مؤخَّ الضمير 
رتبته التقديم، نحو: ضرَب غالَمه زيٌد، وكقولهم: 
القرآن  في  ومثله  الحكم")))،  ُيؤَتى  بيِته  "في 
]طه:  چ  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چ  الكريم: 
چ  ڻ  ڻ  ڻ   چ  تعالى:  وقوله  وقوله:   ،]((

]الرحمن: ٩)[.

ًرا في اللفظ والرتبة  أما إذا كان المذكور متأخِّ
االستعمال،  هذا  ُيجيزون  ال  العلماء  فجمهور 
وَيعّدون كلَّ ما جاء عليه من باب الخطأ وضعف 

التأليف، مثل قول حسان بن ثابت)٩):

واح��ًدا ال��َي��وَم  ُيخلُِد  َمجٌد  ك��اَن  فلو 

ُمطعما الَيوَم  َمجُدُه  أبَقى  الّناِس  ِمَن 

"ُمطعما"  على  تعود  "َم��ج��ُده"  في  فالهاء 
به،  مفعول  ألنه  والرتبة؛  اللفظ  في  متأخر  وهو 
وضميره متَّصل بالفاعل. ونحوه قول النابغة)1)):

ب��َن حاتٍم َع���ِديَّ  ربُّ���ه ع��ّن��ي  ج���َزى 

َفَعْل وق��د  ال��ع��اوي��اِت  ال��ك��الِب  َج���زاَء 

وهو  "َع��ِدّي"،  على  تعود  "ربُّه"  في  فالهاء 
متأخر في اللفظ والرتبة؛ ألنه مفعول به، وضميره 
الشواهد حملها  بالفاعل. ومثل هذه  أيًضا  متَّصل 
العلماء على الشذوذ وضعف التأليف، ولم ُيجيزوا 

احتذاَءها ومحاكاة أسلوبها)))).

وقد أفَضت في بعض األحيان آراُء النحويِّين 

ر  متأخِّ إلى  الضمير  بعودة  القول  إلى  ومذاهُبهم 
أمثلته  ومن  التنازع،  باب  في  كما  ورتبة،  لفًظا 
قولهم: أكرَمني وأكرمُت زيًدا، فالفعالن: أكرمني 
يطلبه  واألول  زيد،  في  العمل  تنازعا  وأكرمُت 
فاعاًل والثاني يطلبه مفعواًل به، ولما جاء منصوًبا 
فالعامل فيه "أكَرمُت"؛ ألنه هو الذي يطلبه على 
عند  محذوف  "أكَرَمني"  وفاعل  النصب،  وجه 
الكسائي والكوفيين، على حين أنه ضمير مستتر 
البصريِّين؛ أي إن مذهب  إلى "َزيًدا" عند  يعود 
ضمير  وجود  إلى  أفضى  الذي  هو  البصريين 
يعود على متأخر لفًظا ورتبًة؛ ألنه مفعول به)))). 

المحتج  الفصيح  الكالم  في  ورد  المقابل  وفي 
به استعماالٌت لضمير الغيبة يعود فيها إلى غير 
ح سابًقا، وفي هذه الحالة ال بّد  مذكور، كما توضَّ
تدلُّ  ذهنية  أو  وأسلوبية  لغوية  قرائن  وجود  من 
السياق  على  ُحكم  وإال  وتحدِّده،  صاحبه  على 

بالخطأ والفساد.

فمّما يدخل ضمن األساليب وتوجيهات النحاة 
أو  بالتمييز  ر  مفسِّ محذوف  على  العائد  الضميُر 
الذي  الضمير  هو  بالتمييز  ر  فالمفسَّ بعده.  بجملة 
ِنعَم  نحو:  والذم  المدح  أسلوب  في  فاعاًل  ُيعَرب 
وبئَس  ِنعَم  ففاعل  بكٌر،  وبئَس رجاًل  زيٌد،  رجاًل 
ر بالتمييز  ضمير مستتر، يعود على محذوف مفسَّ
النحوية  المذاهب  التوجيه منشؤه  "رجاًل"، وهذا 
األساليب  توجيه  بها  ُيراد  التي  النحاة  وتعليالت 

بحيث تتوافق مع القواعد الثابتة.

ر بالجملة ضميُر الشأن وضمير القّصة،  والمفسَّ
وقوله  جالٌس،  زيٌد  وكان  منطلق،  زيد  هو  نحو: 
تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ]اإلخالص: )[، 
]يوسف:  چ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ       چ  وقوله: 
الشأُن  وكان  منطلٌق،  زيٌد  الشأُن  والتقدير:   ]((
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ُيفلح  زيٌد جالٌس، والشأُن اهلُل أحٌد، وإّن الشأَن ال 
الظالموَن. ومنه قول الشاعر)))):

شامٌت، ِنصفاِن:  الّناُس  كاَن  ِمتُّ  إذا 

وآخ����ُر ُم��ث��ٍن ب��الّ��ذي ك��ن��ُت أص��ن��ُع

أراَد كان الشأُن: الناُس ِنصفاِن. 

وضمير الشأن ُيسمَّى أحياًنا ضمير القصة أو 
نحو  بالشأن  ل  ُيؤوَّ فمما  مؤنًثا،  كان  إذا  الحكاية 
قوله تعالى: چہ  ہ  ہ  ہ    ھ    ھ  چ ]النمل: 

ل بالقّصة نحو قوله تعالى: چ ۆئ     ٩[، ومما ُيؤوَّ
ۆئ   ۈئ  ۈئ       چ ]الحج: )٤[)٤)). 

القرآنية  اآليات  في  القصة  أو  الشأن  وضمير 
يعود حقيقة إليهما، أما في األمثلة السابقة فهو نوع 
من التعليل النحوي الستعماالت غير متوافقة مع 
ففي  الثابتة، كمجيء خبر كان مرفوًعا.  القواعد 
قول الشاعر "كاَن الّناُس ِنصفاِن" جاء "ِنصفان" 
وفق  ل�"كاَن"  خبًرا  يكون  أن  فامتنع  مرفوًعا، 
يكون  أن  وجوب  من  النحاة  عند  مستقرٌّ  هو  ما 
منصوًبا، فذهَب النحاة إلى أن اسم "كاَن" ضمير 
الشأن المحذوف، وخبرها الجملة االسمية بعدها 
وهي "الناُس ِنصفاِن"، ومن الواضح أن الغرض 
من هذا التوجيه هو ردُّ االستعماالت غير المتوافقة 

مع القواعد النحوية الثابتة إلى بابها.

تلك كانت صورتين من صور عودة الضمير 
في التركيب إلى غير مذكور، وهما مضبوطتان 

نحويًّا بما قدَّمه النحاة من توجيه وتعليل. 

البحث،  موضوع  فهي  الثالثة  الصورة  أما 
وفيها يكون ضمير الغائب عائًدا إلى غير مذكور، 
االعتبارات  أو  اللغوية،  السياق  عناصر  بداللة 
تلك  قامت  بحيث  المتلقي،  لدى  الراسخة  الذهنية 
فكان  ِذكره،  مقام  والذهنية  اللغوية  االعتبارات 

عدم ذكر العائد إليه يصّب في باب إيجاز الحذف، 
وهو من األساليب البالغية المشهورة.

غير  إلى  الضمير  عودة  على  األمثلة  ومن 
الذهنية  واالعتبارات  السياق  بداللة  مذكور 
]القيامة:  چ  ڦ   ڦ      ڤ    ڤ      ڤ       چ  تعالى:  قوله 
إلى  عائد  "بَلَغت"  في  المستتر  فالضمير   ،]((
الروح، وهي فاعل. ودلَّ عليها بلوُغ الّتراقي))))، 
من  ال��روح  وخ��روج  الموت  لحظات  وتصوير 

ڤ           ڤ     ڤ   ڦ     ڦ   چ  تعالى:  قوله  الجسد، وهو 
چ   چ    چ     ڃ    ڃ   ڃ      ڃ     ڄ   ڄ   ڄ    ڦڄ   ڦ    
 ،](1  -  (( ]القيامة:  چ  ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   چ  
لدى  ذهنية  اعتبارات  وجود  ذلك  إلى  ُيضاف 

المتلقي تقضي بالداللة السابقة. 

غير  إل��ى  الغيبة  ضمير  ع��ودة  أمثلة  وم��ن 
مذكور قول حاتم)))):

الَفتى َع��ِن  ال��ّث��راُء  ُيغني  ما  لََعمُرِك 

دُر الصَّ بها  َيوًما وضاَق  َحشرَجت  إذا 

أراد: حشرَجت النَّفُس؛ أي تردََّدت في الحلق 
ففاعل  الموت.  عند  الَغرغرُة  وهي  تخرج،  ولم 
"حشرَجت" ضمير مستتر يعود إلى غير مذكور 
وهو النَّفُس أو الروح، ودّل عليها فعل الحشرجة 
وضيق الصدر بها، إضافة إلى قوة العلم بها لدى 

الناس.

وقال طرفة)))):

صاحِبي قاَل  إذا  أمِضي  ِمثلِها  على 

وأف��ت��ِدي منها  أف��دي��َك  لَ��ي��َت��ِن��ي  أال 

التي  الناقة  إلى  يعود  "مثلها"  في  فالضمير 
"ِمنها"  في  الضمير  أما  سابقة،  بأبيات  وصفها 
دّل  وإنما  مذكورة،  الفالة، وهي غير  إلى  فيعود 
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عنه  المعبَّر  منها  والخوف  الناقة  ركوب  عليها 
بتمني االفتداء. 

وقال قطري بن الفجاءة)))): 

أق����وُل ل��ه��ا، وَق���د ط����اَرْت َش��ع��اًع��ا

ُت��راِع��ي َوْي���َح���ِك ال  ِم��ن األب���ط���اِل: 

وهي  النفس،  على  عائد  "لها"  في  فالضمير 
التي  األلفاظ  عليها  دّل  وإنما  مذكورة،  غير 
على  والتصبير  الحرب  ساحة  في  الخوف  ُتفيد 
ويالتها، وهي: طارت شعاًعا، األبطال، ويحك، 
مقام  إلى  إضافة  األلفاظ مجتمعًة،  وهذه  ُتراعي. 
تصوير الشجاعة في الحرب، هي التي دلَّت على 

غير المذكور الذي يعود إليه الضمير.

يتضح من الشواهد السابقة أن ضمير الغائب 
اللغوية  القرائن  فإن  مذكور  غير  إلى  يعود  حين 
واالعتبارات الذهنية تدلُّ عليه داللًة ِشبَه قطعّية، 
فتقوم مقام ِذكره، ويكون استعمال الضمير عائًدا 
اللغوية  القرائن  تكون  عندما  ُمستساًغا،  إليه 
مختصة به، مالزمًة له في اإلسناد، فإن لم تكن 
مختصًة به، أو تصلح للداللة عليه وعلى غيره، 
باب  التفسير  ويدخل  األسلوب،  يضعف  فعندها 
االحتماالت، ويحتاج المتلقي إلدراك المعنى إلى 
إذا  وبخاصة  الفكر،  وإعمال  الشروح  من  مزيد 
كان الشاعر يقصد محذوًفا وغيُره أولى بالتقدير 

منه، كما في قول لبيد)٩)):

ك��اف��ٍر ف��ي  َي����ًدا  أل���َق���ْت  إذا  ح��ّت��ى 

َظالُمها ال��ثُّ��غ��وِر  َع����وراِت  وأَج����نَّ 

فالفعل "ألَقت" فاعله ضمير مستتر يعود إلى 
على  الناقَة،  به  الشاعر  قصد  وقد  مذكور،  غير 
وأكثر  بالشمس،  ألصق  "ألَقت"  الفعل  أن  حين 
لكنه  المعنى،  ُيناسبان  والتقديران  لها،  مالَزمًة 

منه وقع  بالتقدير  أولى  حين قصد محذوًفا غيره 
أقوال  على  الوقوف  إلى  البيت  واحتاج  اللبس، 

راح)1)). الشُّ

المبحث الثاني

غة لعودة الضمير إلى  القرائن الُمسوِّ
غير مذكور

الغيبة  ضمير  أن  السابق  المبحث  في  ظهر 
في  مذكور  غير  اس��م  إل��ى  عائًدا  ُيستعمل  قد 
بدَّ فيه من  ح أن هذا األسلوب ال  السياق، وَتوضَّ
وجود قرائن لفظية وداللية وذهنية تربط الضمير 
مستساًغا  استعماله  فتجعل  المحذوف  بصاحبه 
من جهة المعنى، ومقبواًل من حيث سالمة النظم 

ُوحسن التأليف.

بعض  السابق  المبحث  في  عرضُت  وق��د 
الضمير  على صاحب  تدلُّ  التي  اللغوية  القرائن 
للحديث  ص  مخصَّ المبحث  وهذا  المذكور.  غير 
الداللية  القرائن  من  االستعمال  هذا  ُيالبس  عّما 

والذهنية، المسوِّغة لهذا األسلوب.

الغيبة  لعودة ضمير  تسوِّغ  التي  القرائن  فمن 
تكون  التي  اللغوية،  العناصر  مذكور  غير  إلى 
عادة مختصة به مالزمة له، بحيث يدّل إسنادها 
وهي  المذكور،  غير  صاحبه  على  الضمير  إلى 
في  مرَّ  وقد  المراد،  على  داللة  القرائن  أقوى 
قوله  نحو  ومنها  عليها.  أمثلة  السابق  المبحث 
 ،](( ]الرحمن:  ڍچ  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  تعالى: 
فالضمير في "عليها" عائد إلى غير مذكور وهو 
االستعالء  حرُف  عليها  دّل  التي  األرض))))، 

"على" ومعنى الفناء.

وجاء في الحديث الشريف أن النبّي صلى اهلل 
هَر بالهاِجرِة، والَعصَر  عليه وسلم كان "ُيصلِّي الظُّ
مُس َنِقّيٌة، والَمغِرَب إذا َوَجَبت...")))). فقوله  والشَّ
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مَس؛ أي سقَط قرُصها، وذهب  "َوَجَبت" يعني الشَّ
ففاعل  الناس،  أعين  عن  وغاب  األرض،  في 
مذكور  غير  إلى  يعود  مستتر  ضمير  "َوَجَبت" 
وهو الشمس، التي دلَّ عليها وجوُبها أي سقوطها، 

وصالة المغرب)))). 

وقال تميم بن أبي)٤)):

��ت��َر َق��ّرًة وَه��بَّ��ت َش��م��ااًل َت��ه��ِت��ُك ال��سِّ

َتنَضُح بالماِء  بِح  الصُّ ُقَبيَل  تكاُد   

فالفعل "َهبَّت" إذن فاِعُله ضمير مستتر يعود 
يكاد  الفعل  وهذا  يح،  الرِّ وهو  مذكور،  غير  إلى 
فهو  ولذلك  الحقيقة،  على  للريح  اإلسناَد  ُيالزُم 

كاٍف للداللة عليها، والتسويغ لهذا االستعمال. 

ومن القرائن المسوِّغة لعودة الضمير إلى غير 
مذكور تعاضُد النصوص، بحيث ُيعَرف صاحب 
الضمير من تحديده وذكره في نصٍّ آخر، كما في 
قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ]القدر: 
)[. فالهاء في "أنزلناُه" عائٌد إلى القرآن الكريم، 
وحين  اآلي���ة))))،  سياق  في  مذكور  غير  وهو 
بالقرآن،  ا  مختصًّ نجده  ال  اإلن��زال  فعل  نتأمل 
والكتب  والمالئكة  كالغيث  ُمنَزل  لكل  يصلح  بل 
المراد  لتحديد  بدَّ من قرائن أخرى  وغيرها، فال 
بليلة  إنزاله  تقييد  في  تتمثل  القرائن  وهذه  بدقة. 
أخرى  نصوص  في  ر  ُمفسَّ التقييد  وهذا  القدر، 

ٱ   چ  تعالى:  قوله  في  كما  للقرآن،  إنزال  بأنه 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ        ڀڀ  
)[، ففي هذا  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  چ ]الدخان: ) - 
غيره؛  دون  للقرآن  اإلنزال  بأن  تصريح  السياق 
السياق وكونه محفوًظا  إلى هذا  إن االحتكام  أي 
على  القدر  سورة  في  الهاء  داللة  يجعل  م��ردًَّدا 
القرآن قطعية، ُيضاف إلى ذلك أن الليلة المباركة 
لم ُتحدَّد في هذا السياق بليلة معينة، لكن تحديدها 

بليلة القدر، دون غيرها من الليالي، يستند أيًضا 
إلى السياق الوارد في سورة القدر.

الضمير،  استعمال  في  أن  ذلك  إلى  ُيضاف 
العائد إلى القرآن الكريم غير مذكور، دون لفظه 
وتفخيم  تعظيمه  في  تتمثل  بالغية  فائدة  الصريح 
شأنه، "حيُث ُيجَعل لفرط شهرته كأنه يدلُّ على 
نفِسه، ويكتفي عن اسمه الصريح بِذكِر شيٍء من 

صفاِته")))).

غير  على  للداللة  النصوص  تعاضد  وِم��ن 
النبي صلى اهلل عليه وسلم: "يأِتي  المذكور قول 
ِمنُه،  أَخَذ  ما  الَمرُء  ُيباِلي  ال  َزماٌن،  الّناِس  َعَلى 
في  فالضمير  الَحراِم")))).  ِمَن  أم  الَحالِل  أِمَن 
في  مذكور  غير  وهو  المال،  إلى  عائد  "منُه" 
السياق، ولذلك اقتضى وجود قرائن تحدِّد المراد 
فعل  وهو  األخذ،  فعل  القرائن  هذه  وأولى  بدقة. 
ألنه  تحديده؛  دون  المذكور  غير  تخصيَص  ُيفيد 
يصلح له ولغيره، فهو قرينة تخصيص ال تحديد، 
الثانية  والقرينة  أيًضا.  أخرى  قرائن  من  بد  فال 
التي  المعاني  من  وهما  والحرام،  بالحالل  تقييده 
ُيتحّرى عنها في كسب المال وغيره من األفعال، 
تكفي  ال  تحديد،  ال  تخصيص  قرينة  أيًضا  فهي 
إلى  باالستناد  إال  المذكور  غير  على  للداللة 

اعتبارات أخرى.

الحديث في رواية  الثالثة هي ورود  والقرينة 
صلى  النبي  قول  وهي  المال،  لفظ  فيها  أخرى 
َما  َزم��اٌن  الّناِس  َعَلى  "يأِتي  وسلم:  عليه  اهلل 
َحالٍل  ِمن  الماَل  أصاَب  أيَن  ِمن  ُجُل  الرَّ ُيَباِلي 
َمحفوظة  النبوية  األحاديث  وألن  َحراٍم")))).  أو 
وُمتداَرسة وفي ُمتناول العلماء، فال بأس أن يكون 
ًرا ببعٍض، علًما أن  بعُض ألفاظها ودالالتها مفسَّ
اختالف الروايتين السابقتين قد يكون له ما يسوغه 
بالمقال،  المحيطة  والظروف  المقام  دالالت  من 
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فمن الممكن أن الرواية األولى قالها النبي صلى 
فلم  مجلسه،  في  حاضٌر  والمال  وسلم،  عليه  اهلل 
باعتباره  واستعمل ضميره  به،  التلفظ  إلى  يحتج 
يعود إلى حاضر في حكم المشار إليه، على حين 
الصالة  النبي عليه  قالها  الثانية ربما  الرواية  أن 
والسالم، والمال غائب عن نظر المخاطبين، واهلل 

تعالى أعلم.  

ومن القرائن التي تحدِّد غير المذكور ظروُف 
إدراُك صاحب  يكون  بحيث  ُيالزمه،  وما  المقام 
بّد  الضمير مبنيًّا عليها، ومثل هذه النصوص ال 
فهم  لُيتاح  مناسباتها وظروفها محفوظًة  تبقى  أن 
النص لدى األجيال المتالحقة مّمن لم ُيعاين تلك 

الظروف.

ومن األمثلة على ذلك قوله تعالى: چں   
ں   ڻ  ڻ ڻ چ ]المؤمنون: ))[. فالضمير 
ُتوجد  وال  الحرام)٩))،  البيت  إلى  عائد  "به"  في 
قرائن لغوية تدلُّ على ذلك، وإنما الذي دلَّ على 
اعتبارات  االستعمال  لهذا  غ  وسوَّ المذكور  غير 
ذهنية مأخوذة مّما ُيالزم المقام من ظروف، قال 
الزمخشري: "والذي سّوغ هذا اإلضماَر شهرُتهم 
إال  مفخرة  لهم  تكن  لم  وأنه  بالبيت،  باالستكبار 

أنهم والته والقائمون به")1)).

صلى  للنبي  ُذكر  أنه  الشريف  الحديث  وفي 
أاّل  اهلل عليه وسلم الطاعون، فقال: "إّني ألرجو 
َنْقٍب،  والنِّقاب: جمع  ِنقاِبها")))).  ِمن  علينا  َيطُلَع 
وهو الطريق بين الجبَليِن، أراد أال َيطُلَع علينا من 
طرقها. والضمير في "طرقها" عائد إلى المدينة، 
هذا  ساغ  وإنما  السياق،  في  مذكورة  غير  وهي 
االستعمال لما ُيؤيُِّده من ظروف المقام، وذلك أن 
النبي صلى اهلل عليه وسلم كان مقيًما في المدينة، 
بظروف  الُمخاَطِبين  لدى  مفهوم  المذكور  فغير 

التي  المناسبة  المقام، ومفهوم لدى غيرهم بحفظ 
قيل فيها الحديث.

إلى  الضمير  عودة  أن  إلى  اإلش��ارة  وتجدر 
غير مذكور في الحديث السابق، ُيمكن االستدالل 
المقام  وظ��روف  المناسبة  عن  فضاًل  عليها، 
فيها  أحاديث  بما ورد من  الذهنية،  واالعتبارات 
إضافة النقاب إلى المدينة، كما في قوله صلى اهلل 
عليه وسلم: "َليَس ِمن َبلدٍة إاّل َيبُلُغها ُرعُب الدَّّجاِل 
إاّل الَمِدينَة، َعَلى ُكلِّ َنْقٍب ِمن ِنقاِبها َمَلكاِن َيُذّباِن 

َعنها ُرْعَب الَمِسيِح")))). 

ومن قرائن المناسبات المتعلقة بظروف المقام 
الداّلة على عودة الضمير إلى غير  وما ُيالبسه، 

مذكور، نحو قول األخطل)))): 

وأع��لِ��ِن��ي َخبِّ�رينى  ه��اِت��ي  أخ��ال��َد 

ال��تَّ��ن��اِج��ي��ا أُِس����رُّ  إنِّ���ى ال  َح��دي��َث��ِك 

ِبها َسما  لّما  ُسفياَن  أِب��ي  َح��دي��َث 

إل���ى أُُح�����ٍد ح��تَّ��ى أق����اَم ال��َب��واِك��ي��ا

عائٌد  "بها"  في  فالضمير  بالخيل،  سما  أراد 
عليها  دلَّ  وإنما  الخيل،  وهو  مذكور،  غير  على 
التي  أحد  غزوة  في  ِقيلت  أنها  األبيات  مناسبة 
كان فيها النصر للمشركين بقيادة أبي سفيان على 

جيش المسلمين.

*****

يتضح مما تقدَّم أن استعمال الضمير عائًدا إلى 
غير مذكور كثير في الكالم الفصيح، ولكن ال بدَّ 
غ له وتحدِّد صاحَبه بدّقة، وهذه  له من قرائن تسوِّ
التي تكون  القرائن قد تكون لغوية، وأقواها تلك 
يدّل  بحيث  له،  مالزمة  المذكور  بغير  مختصة 
إسنادها إلى الضمير على صاحبه. وقد تكون تلك 
القرائُن متمثلًة بتعاضُد النصوص، بحيث ُيعَرف 
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صاحب الضمير من وروده في نصٍّ آخر. ومنها 
المقام وما ُيالزمه من هيئات  يتعلَّق بظروُف  ما 
وأحداث وغير ذلك، بحيث يكون إدراُك صاحب 
الضمير مبنيًّا عليها، ومثل هذه النصوص ال بّد 
فهم  لُيتاح  مناسباتها وظروفها محفوظًة  تبقى  أن 
النص لدى األجيال المتالحقة مّمن لم ُيعاين تلك 

الظروف.

المبحث الثالث

ُصَور من عودة الضمير إلى غير مذكور

في القرآن الكريم

تحدَّثُت في المبحثين السابقين عن آراء النحاة 
غير  إلى  الغيبة  ضمير  عودة  في  والبالغيِّين 
ُتسوِّغ  التي  القرائن  بعض  وعرضُت  مذكور، 
ص لعرض  لذلك االستعمال، وهذا المبحث مخصَّ
مواضع في القرآن الكريم عاد فيها الضمير إلى 
غير مذكور، مما لم يرد في المبحثين السابقين، 

غ لذلك من قرائن. مع ما يسوِّ

قوله  مذكور  غير  إلى  الضمير  عودة  فمن 
ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ    چ  تعالى: 
گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
َله"  ڱ   ڱ  چ ]البقرة: )٩[. فالهاء في "نزَّ
القرآن  وهو  مذكور،  غير  على  عائد  به  مفعول 
الكريم، والفاعل ضمير مستتر يعود على جبريل. 
فعل  هي  المذكور  غير  على  الدالة  والقرائن 
السالم)٤))، وفي  إلى جبريل عليه  التنزيل مسَنًدا 
ذلك داللة قطعية على القرآن الكريم؛ ألن النزول 
بالقرآن الكريم مرة بعد مرة هو من عمل جبريل 
من  أقوى  علًما  بالقلوب  ومعلوم  السالم،  عليه 
في  أن  ذل��ك  إل��ى  ُيضاف  عنه،  وُيغني  الذكر 
استعمال ضمير القرآن دون ذكره تفخيم وتعظيم 

لشهرته  الذكر  إلى  يحتج  لم  أنه  باب  من  له، 
وعظمته.

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   چ  تعالى:  وقال 
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  چ ]البقرة: 1))[. 
عائد  أنه  منها  أق��وال  فيه  "لهم"  في  فالضمير 
قوله  وه��ي  قبلها  التي  اآلي��ة  في  الناس  على 

وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى    ى   چې   تعالى: 
ېئچ  ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ       ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ  
]البقرة: )))[، وفي ذلك التفات من الخطاب إلى 
وهو  المشركين))))،  على  عائد  هو  وقيل  الغيبة. 
اتباع خطوات  الناس عن  األرجح؛ ألن في نهي 
داللٌة  ووسوسته،  بغوايته  وتبصيرهم  الشيطان، 
األهواء،  واتباَع  العناَد  تجاوز  أكثرهم  أن  على 
اآلباء  اتباع  على  اإلصرار  جميًعا  منهم  يقع  فال 
الناس  من  فريق  هم  ون  الُمِصرُّ وإنما  الّضالِّين، 
لإلسالم،  يستجيبوا  لم  الذين  المشركون  وهم 
مذكور،  عائٌد على غير  الضمير  أن  يعني  وهذا 
والقرينة الدالة عليه هي اشتهار المشركين بالعناِد 

واالستمرار على الباطل والطغيان.

پ     ٻپ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى:  وقال 
ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ    ڀڀ   ڀ   پ       پ  
]هود:  چ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ      ٹ   ٿ  
غير  على  عائد  "عليه"  في  فالضمير   .](٩
مذكور، وهو تبليغ الرسالة))))، ودّل عليه سياق 

ڱ   چ  تعالى:  قوله  سيما  وال  السابقة،  اآليات 
ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چ ]هود: 
رين إلى أنه عائد على  ))[. وذهب بعض المفسِّ
واحد  والمؤدَّى  "نذير")))).  من  المفهوم  اإلنذار 
ح التبليغ  إال أن قرينة "ال أسألكم عليه مااًل" ُترجِّ
ال اإلنذار؛ ألنها تليق بما هو محبَّب ومفيد، على 

حين أن اإلنذار يتصل بالخوف والفزع.
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چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   وقال تعالى: 
ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  
]النحل:  چ  ۆ  ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ    ڭ  
))[. فالضمير في "عليها" عائد إلى غير مذكور 
حرف  ذلك  على  الداّلة  والقرينة  األرض،  وهو 
مما  ألنها  داّبة"  "ِمن  وقوله  "على"  االستعالء 

يعيش على ظهر األرض)))).

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    چ  تعالى:  وقال 
چ]مريم: )٩[.  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
إلى غير مذكور وهو  رناُه" عائد  فالهاء في "َيسَّ
بلسان  نزل  أنه  عليه  ويدل  الكريم)٩))،  القرآن 
المتَّقين،  لتبشير  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النبّي 

وإنذار الكافرين.  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ    ۅ   چ  تعالى:  وقال 
في  فالضمير   .]((( ]األنبياء:  چ  ې   ۉ   ۉ      
اإلمهال)٤1).  وهو  مذكور  غير  إلى  عائد  "لعلَّه" 

ھ     ھ   ھ   ھ   چ  تعالى:  قوله  عليه  ودّل 
وقوله  ]األنبياء: 1٩)[،  چ   ے     ے  ۓ  ۓ   
اإليجاز؛  باب  من  فيكون  چ.  ې   ۉ   ۉ       ۅ   چ 
فيه  االس��م  موضع  في  الضمير  استعمال  ألن 
إيجاز، والقرائن التي ُتشير إلى صاحب الضمير 

غير المذكور تكفي لتحديده وإزالة اللبس.

ڌ   ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   چ  تعالى:  وق��ال 
ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
گ   گ     گ   ک   ک   ک   ک   ڑ  
ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ         گ  
ںڻ  چ ]الحديد: ))[. فال�"ها" في "َرَعوها" 
عائد على الرهبانية، أما الواو ففيها أقوال، منها 
أنها تعود على الذين اتَّبعوا عيسى عليه السالم؛ 
أي إنها على هذا الرأي تعود على مذكور، ولكنها 
تتعلَّق ببعضه؛ ألن الذين لم َيرعوها هم فريق من 

أتباع عيسى وليسوا جميًعا. 

أتباعه،  من  رين  المتأخِّ على  تعود  وقيل 
والمعنى أن الذين ابتدعوا الرهبانية َرَعوها حقَّ 
يلتزموا  ولم  أضاعوها  رون  المتأخِّ أما  رعايتها، 
آَذوهم  الذين  ملوكهم  تعود على  الواو  وقيل  بها، 
الملوك  على  تعود  كانت  وسواء  منها.  ومنعوهم 
رين فهي عائدة على غير مذكور، يدّل  أم المتأخِّ

عليه قوله تعالى: چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   
ہ  ہ  ہ  ھ  چ ]الحديد: ))[))٤).

وفائدة هذا االستعمال جعل التعبير يخرج من 
الخصوص إلى العموم، بحيث يحتمل كلَّ الفئات 

التي ُتوصف بالِفسق المذكور في آخر اآلية.

پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى:  وقال 
پ  پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٺ  ٺچ ]الشمس: 
) – ٤[. فال�"ها" في "َجاّلها وَيغشاها" عائد إلى 
يعوُد  أنه  أظهرها  أقوال  وفيه عدة  مذكور،  غير 
على األرض))٤)، فالنَّهاُر يكشُفها وُيظهُر ما فيها 
لمة  بالظُّ يها  ُيغطِّ واللَّيُل  والَعجائب،  الُحسِن  من 
عوالم  في  التأمُّل  إلى  القلب  ه  ليتوجَّ فَتستِتُر؛ 

السماء وعجائب نظامها.

والقرائن التي دلَّت على األرض هي الشمس 
الناس  يراه  مما  ألنها  والنهار؛  والليل  والقمر 
بالنظر  األرض  على  لحظة  كل  في  وُيعايشونه 

والتأمل والحّس.

ڳ   ڳ   ڳ   گ   چ  تعالى:  وق��ال 
ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ  
فالعاديات   .](  –  ( ]العاديات:  چ  ۀ   ۀ   ڻ     
في  وهي  الخيُل،  هي  والمغيرات  والموريات 
األصل صفات ُأقيَمت ُمقام الموصوف بعد حذفه، 
المالزمة  الصفة  وعلى  عليه  ودلَّت  عنه  فنابت 
له في آن واحد؛ أي دلَّت على الخيل وهي تعدو 
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أي تركض، وتقدح األرَض بحوافرها، وُتباغُت 
العدوَّ باإلغارة عليه في الصباح))٤).

والهاء في "به" عائدة على األرجح إلى غير 
الضمير(  )أي  "والكناية  القرطبي:  قال  مذكور، 
الموضع  إلى  أو  المكان  إلى  ترجع  "ب��ه"  في 
المعنى جاز أن  ُعِلَم  الذي تقع فيه اإلغارة، وإذا 
قال:  كما  بالتصريح،  ِذكٌر  له  َيجِر  لم  عّما  ُيكنى 
وقيل   .](( ]ص:  ڳچ  ڳ   ڳ   گ   چ 
الَعْدِو.  ِذكُر  تقدَّم  َنقًعا، وقد  بالَعْدِو  فأَثرَن به، أي 
إنه  ِمًنى... وقيل  إلى  ُمزَدِلفة  بين  النَّقع: ما  وقيل 
الُمثار  الغبار  إلى  يرجُع  ولعّله  الوادي،  طريق 
َرْفَع  النَّقُع:  يكون  وقد  ُقلُت:  الموِضع...  هذا  من 

وت")٤٤). الصَّ

غير  على  تعود  "به"  في  الهاء  أن  فالراجح 
مذكور، فإن ُحِملت الباء على السببية احتمل الهاء 
أن يعود إلى الَعْدِو الذي دّل عليه لفُظ العاديات، 
ُحملت  وإن  َنقًعا.  الَعْدِو  بسبب  أثرَن  والمعنى: 
إلى  يعود  أن  الهاء  احتمل  الظرفية  على  الباء 
الناس  أو  فيه  المنبعث  الغبار  أو  اإلغارة  مكان 
الذين فيه أو الوادي...))٤) ومن الواضح أن عدم 
ذكر ما يعود إليه الضمير يجعل الفكَر يسلك باب 
االحتماالت، ويتخيَّل كّل ما ُتشير إليه الدالالت، 
فيكون في هذا األسلوب تشويٌق وَتخييل وعموم 

وإيجاز، وهذا من خصائص التعبير القرآني.

*****

في  ورد  الغائب  ضمير  أن  تقدَّم  مما  يتَّضح 
مواضَع كثيرٍة من القرآن الكريم عائًدا إلى غير 
وُتسوِّغ  عليه  ت��دّل  قرائن  وج��ود  مع  مذكور، 
حين  وحده  اإليجاز  ذلك  من  الغرض  وكان  له. 
الضمير  صاحب  لتحديد  كافيًة  القرائن  تكون 

والتعظيم  التفخيم  اإليجاز  مع  يجتمع  وقد  بدقة، 
الخصوص  من  واالنتقال  والتخييل  والتشويق 
البالغية  الخصائص  من  ذلك  وكل  العموم،  إلى 

للتعبير القرآني.

الخاتمة والنتائج

تحدَّثُت في هذا البحث عن عودة ضمير الغيبة 
إلى غير مذكور في القرآن الكريم، فعرضُت في 
المبحث األول آراَء النحاة والبالغيين في ذلك، ثم 
تكلَّمُت في المبحث الثاني على القرائن المسوِّغة 
صُت  وخصَّ مذكور،  غير  إلى  الضمير  لعودة 
المبحَث الثالَث لَعرِض ُصوٍر من عودة الضمير 

إلى غير مذكور في أسلوب القرآن الكريم.

وقد انتهى البحث إلى النتائج اآلتية:

)- األصل في ضمير الغيبة أن يعود إلى مذكور 
مذكور  إلى  يعود  أن  ويجوز  عليه،  ُمتقدِّم 
في  متقدًِّما  يكون  أن  بشرط  اللفظ  في  ر  متأخِّ

الرتبة.

)- كُثر في االستعماالت الفصيحة عودة ضمير 
من  ضرب  وهو  مذكور،  غير  إلى  الغيبة 
اإليجاز البالغي، حين يتضمن السياق قرائَن 

تدلُّ على غير المذكور.

)- القرائن التي تربط ضمير الغيبة بصاحبه غير 
المذكور تكون لفظية أو داللية أو ذهنية، وقد 
تكون قوية لدرجة أنها تقوم مقام الذِّكر وُتغني 

عنه.

٤- قد تكون القرائن ضعيفة بحيث يحتمل الضمير 
اسم،  من  أكثر  إل��ى  يعود  أن  التقدير  في 
اكتسب  مقصودًة  االحتماالت  هذه  كانت  فإن 
لم  وإن  وبالغية،  داللية  خصائص  األسلوب 
تكن مقصودة أدَّى ذلك إلى الوقوع في اللبس، 
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واتَّصَف األسلوب بالضعف والركاكة والبعد 
عن الفصاحة.

)- حين تكون القرائن كافيًة لتحديد غير المذكور 
بدقة فالغرض البالغي لهذا االستعمال يصبُّ 
في اإليجاز والتفخيم والتعظيم، أما حيث تكون 
القرائُن غيَر كافية واحتماالت العودة المتعدِّدة 
إلى  يخرج  البالغي  فالغرض  مقصودًة 
الخصوص  من  واالنتقال  والتخييل  التشويق 

إلى العموم.

الحواشي

بن - ) الطاهر  محمد  تحقيق:  ب��رد،  بن  بشار  دي��وان   
عاشور، لجنة التأليف والترجمة والنشر ))٩)، ٤: 

.(((

)ت - ) للقزويني  البالغة  علوم  في  اإليضاح  ُينظر:   
٩))ه�(، ط)، دار الكتب العلمية، بيروت )11)، 
)ت  للزركشي  القرآن  علوم  في  والبرهان   ،((  :(
ط)،  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  ٩٤)ه�(، 
الحلبي  البابي  عيسى  العربية  الكتب  إحياء  دار 
وشركائه، القاهرة ))٩)، ٤: ))، وجامع الدروس 
٤)))ه�(،  )ت  الغالييني  مصطفى  للشيخ  العربية 
 ،(٩٩( وبيروت  صيدا  العصرية،  المكتبة  ط))، 

.((( -((٤ :(

البركات - ) الخالف ألبي  مسائل  في  اإلنصاف  ُينظر:   
العصرية،  المكتبة  ط)،  )))ه���(،  )ت  األنباري 
الكافية  وشرح   ،((  :(  ،(11( وبيروت  صيدا 
الدكتور  تحقيق:  )))ه�(،  )ت  مالك  البن  الشافية 
عبد المنعم أحمد هريدي، ط)، جامعة أم القرى، مكة 
على  الصبان  وحاشية   ،(((  :(  ،(٩(( المكرمة 
بيروت  العلمية،  الكتب  دار  ط)،  األشموني،  شرح 

.(( -(( :( ،(٩٩(

سنان - ٤ البن  الفصاحة  سر  الحذف:  إيجاز  في  ُينظر   
الكتب  دار  ط)،  ))٤ه���(،  )ت  الحلبي  الخفاجي 
العلمية، بيروت ))٩)، ص)))، والكليات للكفوي 
ومحمد  دروي��ش  عدنان  تحقيق:  )ت1٩٤)ه����(، 
ص1))،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  المصري، 

)ت  للتهانوي  والعلوم  الفنون  اصطالحات  وكشاف 
بعد ))))ه�(، تحقيق: د. علي دحروج، ط)، مكتبة 

لبنان ناشرون، بيروت )٩٩)، ): )٩).

المثل السائر البن األثير )ت)))ه�(، تحقيق: أحمد - )  
القاهرة،  نهضة مصر،  دار  وبدوي طبانة،  الحوفي 

.(( :(

كتاب الصناعتين ألبي هالل العسكري )ت )٩)ه�(، - )  
الفضل  أبو  ومحمد  البجاوي  محمد  علي  تحقيق: 
٩)٤)ه���،  بيروت،  العصرية،  المكتبة  إبراهيم، 

ص٤)).

تحقيق: - ) )٤)ه�(،  )ت  الشجري  ابن  أمالي  ُينظر:   
مكتبة  ط)،  الطناحي،  محمد  محمود  الدكتور 

الخانجي، القاهرة )٩٩)، ): )))- ))).

)))ه�(، - ) )ت  النيسابوري  للميداني  األمثال  مجمع   
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفة، 

بيروت، ): )).

جب - ٩ سلسلة  عرفات،  وليد  الدكتور  تحقيق:  ديوانه،   
 :( الشافية  الكافية  وشرح   .(٩٩  :( التذكارية، 

 .(((

 ديوانه، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط)، دار - 1)
المعارف، القاهرة ٩٩1)، ص)٩)، وخزانة األدب 
عبد  تحقيق:  )1٩)ه�(،  )ت  البغدادي  القادر  لعبد 
السالم محمد هارون، ط٤، مكتبة الخانجي، القاهرة 

.((( :( ،(٩٩(

٤))ه�( ص))، - )) )ت  للمرزباني  ح  الُموشَّ ُينظر:   
وضرائر الشعر البن عصفور )ت ٩))ه�(، تحقيق: 
للطباعة  األندلس  دار  ط)،  محمد،  إبراهيم  السيد 
والنشر والتوزيع 1)٩)، ص1٩)، واإليضاح في 

علوم البالغة للقزويني ص٩).

 ُينظر: أمالي ابن الشجري  ): )))، واإلنصاف - ))
في مسائل الخالف ): )).

 شعر العجير السلولي، صنعة: محمد نايف الدليمي، - ))
 ،(٩)٩ لعام   ( المجلد  من   ( العدد  المورد،  مجلة 

ص ))).

 ُينظر: أمالي ابن الشجري ): )٩.- ٤)

 ُينظر: البرهان في علوم القرآن ٤: )).- ))
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 ديوانه، دار صادر، بيروت ))٩)، ص1).- ))

دار - )) ناصر،  محمد  مهدي  وتقديم:  شرح  ديوانه،   
الكتب العلمية، بيروت )11)، ص)).

 قطري بن الفجاءة: حياته وشعره، د. وليد قصاب، - ))
ط)، دار الثقافة، الدوحة )٩٩)، ص )).

والكافر: - ٩) بيروت، ص)))،  دار صادر،  ديوانه،   
: سَتَر. وعورات  الليُل لتغطيته األشياء بظلمته. وأَجنَّ
الثغور: المواضع الضعيفة التي ُيخشى دخول العدّو 

منها.

 ُينظر في معنى البيت: شرح القصائد السبع الطوال - 1)
الجاهليات ألبي بكر األنباري )ت )))ه�(، تحقيق: 
عبد السالم هارون، ط)، دار المعارف، ص)))- 

.(((

 ُينظر: البرهان في علوم القرآن ٤: )).- ))

الناصر، - )) زهير  محمد  تحقيق:  البخاري،  صحيح   
تحت   (((  :( ))٤)ه�،  النجاة،  طوق  دار  ط)، 

الرقم 1)).

)٩)ه���(، - )) )ت  رجب  البن  الباري  فتح  ُينظر:   
الغرباء  مكتبة  ط)،  باحثين،  مجموعة  تحقيق: 

األثرية، المدينة المنورة )٩٩)، ٤: ))).

العربي، - ٤) الشرق  دار  عزة حسن،  تحقيق:  ديوانه،   
حلب وبيروت )٩٩)، ص)).

البقاء - )) ألبي  القرآن  إع��راب  في  التبيان  ُينظر:   
العكبري )ت)))ه�(، تحقيق: علي محمد البجاوي، 
 ،((٩(  :(  ،(٩(( بيروت  الجيل،  دار  ط)، 

والبرهان في علوم القرآن ٤: )).

 البرهان في علوم القرآن للزركشي ٤: ٤).- ))

 صحيح البخاري ): )) تحت الرقم ٩)1).- ))

الفتاح - )) عبد  تحقيق:  )1)ه���(،  )ت  النسائي  سنن   
المطبوعات اإلسالمية، حلب  أبو غدة، ط)، مكتب 
))٩)، ): )٤) تحت الرقم ٤)٤٤. وُينظر: مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهروي القاري )ت 
 :(  ،(11( بيروت  الفكر،  دار  ط)،  ٤)1)ه���(، 

.((٩(

 ُينظر: البرهان في علوم القرآن ٤: )).- ٩)

 الكشاف للزمخشري )ت)))ه�(، ط)، دار الكتاب - 1)
العربي، بيروت )٤1)ه�، ): ٩٤).

الدين - )) لضياء  المختارة  األحاديث  من  المستخرج   
وتحقيق:  دراس��ة  ط)،  )٤)ه����(،  )ت  المقدسي 
خضر  دار  ط)،  دهيش،  بن  الملك  عبد  الدكتور 
 :٤  ،(111 بيروت  والتوزيع،  والنشر  للطباعة 
النهاية  وُينظر:   .((٤( الرقم  تحت   ((٩  -(((
األثير  بن  الدين  لمجد  واألث��ر  الحديث  غريب  في 
)ت )1)ه�(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
 ،(٩)٩ بيروت  العلمية،  المكتبة  الطناحي،  محمد 

.(1( :(

المروزي - )) الخزاعي  حماد  بن  لنعيم  الفتن  كتاب   
ط)،  الزهيري،  أمين  سمير  تحقيق:  )))ه�(،  )ت 
تحت   ((٤  :( ))٤)ه�،  القاهرة  التوحيد،  مكتبة 

الرقم ٤))).

 ديوانه بصنعة السكري، تحقيق: الدكتور فخر الدين - ))
قباوة، ط٤، دار الفكر، بيروت )٩٩)، ص))).

 ُينظر: تفسير الثعلبي )ت ))٤ه�(، تحقيق: محمد - ٤)
بن عاشور، ط)، دار إحياء التراث العربي، بيروت 
والتحرير   ،((1  :( والكشاف   ،(٤1  :(  ،(11(
والتنوير البن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس 

.((( :( ،(٤)٩

)ت - )) المحاربي  األندلسي  عطية  ابن  تفسير  ُينظر:   
محمد،  الشافي  عبد  السالم  عبد  تحقيق:  )٤)ه�(، 
 :( ))٤)ه���،  بيروت  العلمية،  الكتب  دار  ط)، 
)))، وتفسير النسفي )ت 1))ه�(، تحقيق: يوسف 
علي بديوي، ط)، دار الكلم الطيب، بيروت )٩٩)، 

.((1 :(

القرطبي - )) )))، وتفسير  الثعلبي ):  تفسير  ُينظر:   
وإبراهيم  البردوني  أحمد  تحقيق:  )ت)))ه����(، 
أطفيش، ط)، دار الكتب المصرية، القاهرة ٤)٩)، 
)ت  للنعماني  الكتاب  علوم  في  واللباب   ،((  :٩
وعلي  الموجود  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  )))ه�(، 
بيروت  العلمية،  الكتب  دار  ط)،  معوض،  محمد 

.٤)٤ :(1 ،(٩٩(

المكنون، - )) الكتاب  علوم  في  المصون  الدر  ُينظر:   
للسمين الحلبي )ت )))ه�(، تحقيق: الدكتور أحمد 
 :( تاريخ،  دون  دمشق،  القلم،  دار  الخراط،  محمد 

.(((

عبد - )) تحقيق:  1))ه�(،  )ت  البغوي  تفسير  ُينظر:   
العربي،  التراث  إحياء  دار  ط)،  المهدي،  الرزاق 
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بيروت 1)٤)ه�، ): ٤). واللباب في علوم الكتاب 
.((1 :((

فخر - ٩) للدكتور  الجاللين  تفسير  في  ل  المفصَّ ُينظر:   
بيروت  )ناشرون(،  لبنان  دار  ط)،  قباوة،  الدين 

11٩)، ص)٤)).

 ُينظر: تفسير القرطبي )): 1)).- ٤1

 ُينظر: تفسير ابن عطية ): 1))، وتفسير القرطبي - )٤
ومعنى   .(((  :(1 المصون  وال��در   ،((٤  :((
باب  من  فهو  الحّق،  رعاَيتها  أي  رعايتها"  "حقَّ 
تقديم الصفة على الموصوف وإضافتها إليه. ُينظر: 

التحرير والتنوير )): ))٤.

 ُينظر: تفسير القرطبي 1): ٤).- )٤

القرطبي 1): - )٤ وتفسير   ،((( الكشاف ٤:  ُينظر:   
)ت  األندلسي  حيان  ألبي  المحيط  والبحر   ،(((
الفكر،  دار  جميل،  محمد  تحقيق: صدقي  )٤)ه�(، 

بيروت 1)٤)ه�، 1): ))).

 تفسير القرطبي 1): ))).- ٤٤

 التحرير والتنوير 1): )1)، وُينظر: شرح ديوان - )٤
مصطفى  تحقيق:  )))ه�(،  )ت  للعكبري  المتنبي 
))، و):  بيروت، ):  المعرفة،  دار  السقا ورفاقه، 

.(((

المص��ادر والمراجع

الدكتور  تحقيق:  )٤)ه���(،  )ت  الشجري  ابن  أمالي   -
محمود محمد الطناحي، ط)، مكتبة الخانجي، القاهرة 

.(٩٩(

األنباري  البركات  الخالف ألبي  مسائل  في  اإلنصاف   -
)ت )))ه�(، ط)، المكتبة العصرية، صيدا وبيروت 

.(11(

٩))ه�(،  )ت  للقزويني  البالغة  علوم  في  اإليضاح   -
ط)، دار الكتب العلمية، بيروت )11).

)٤)ه���(،  )ت  األندلسي  حيان  ألبي  المحيط  البحر   -
بيروت  الفكر،  دار  جميل،  محمد  صدقي  تحقيق: 

1)٤)ه�.

٩٤)ه���(،  )ت  للزركشي  القرآن  علوم  في  البرهان   -

إحياء  دار  ط)،  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق: 
الكتب

العكبري  البقاء  ألب��ي  ال��ق��رآن  إع��راب  في  التبيان   -
)ت)))ه�(، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط)، دار 

الجيل، بيروت ))٩).

- التحرير والتنوير البن عاشور، الدار التونسية للنشر، 
تونس ٤)٩).

الرزاق  عبد  تحقيق:  1))ه���(،  )ت  البغوي  تفسير   -
بيروت  العربي،  التراث  إحياء  دار  ط)،  المهدي، 

1)٤)ه�.

- تفسير الثعلبي )ت ))٤ه�(، تحقيق: محمد بن عاشور، 
ط)، دار إحياء التراث العربي، بيروت )11).

البردوني  أحمد  تحقيق:  )ت)))ه�(،  القرطبي  تفسير   -
وإبراهيم أطفيش، ط)، دار الكتب المصرية، القاهرة 

.(٤)٩

علي  يوسف  تحقيق:  1))ه���(،  )ت  النسفي  تفسير   -
بديوي، ط)، دار الكلم الطيب، بيروت )٩٩).

الغالييني )ت  للشيخ مصطفى  العربية  الدروس  - جامع 
٤)))ه�(، ط))، المكتبة العصرية، صيدا وبيروت 

.(٩٩(

- حاشية الصبان على شرح األشموني، ط)، دار الكتب 
العلمية، بيروت )٩٩).

)1٩)ه���(،  )ت  البغدادي  القادر  لعبد  األدب  خزانة   -
مكتبة  ط٤،  ه���ارون،  محمد  السالم  عبد  تحقيق: 

الخانجي، القاهرة )٩٩).

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي 
الخراط،  محمد  أحمد  الدكتور  تحقيق:  )))ه�(،  )ت 

دار القلم، دمشق، دون تاريخ.

- ديوان بشار بن برد، تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور، 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ))٩).

العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، القاهرة ))٩).

الشرق  دار  حسن،  عزة  تحقيق:  ُأبّي،  بن  تميم  ديوان   -
العربي، حلب وبيروت )٩٩).

- ديوان حاتم الطائي، دار صادر، بيروت ))٩).
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- ديوان حسان بن ثابت، تحقيق: الدكتور وليد عرفات، 
سلسلة جب التذكارية، ): ٩٩). 

محمد  مهدي  وتقديم:  شرح  العبد،  بن  طرفة  دي��وان   -
ناصر، دار الكتب العلمية، بيروت )11).

- ديوان لبيد بن ربيعة، دار صادر، بيروت.

الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  الذبياني،  النابغة  دي��وان   -
إبراهيم، ط)، دار المعارف، القاهرة ٩٩1).

- سر الفصاحة البن سنان الخفاجي الحلبي )ت ))٤ه�(، 
ط)، دار الكتب العلمية، بيروت ))٩).

- سنن النسائي )ت )1)ه�(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 
ط)، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب ))٩).

تحقيق:  )))ه�(،  )ت  للعكبري  المتنبي  ديوان  شرح   -
مصطفى السقا ورفاقه، دار المعرفة، بيروت.

بكر  ألبي  الجاهليات  الطوال  السبع  القصائد  شرح   -
هارون،  السالم  عبد  تحقيق:  )ت )))ه�(،  األنباري 

ط)، دار المعارف.

- شرح الكافية الشافية البن مالك )ت )))ه�(، تحقيق: 
أم  جامعة  ط)،  هريدي،  أحمد  المنعم  عبد  الدكتور 

القرى، مكة المكرمة ))٩).

الدكتور فخر  تحقيق:  السكري،  - شعر األخطل، صنعة 
الدين قباوة، ط٤، دار الفكر، بيروت )٩٩).

الدليمي،  نايف  محمد  صنعة:  السلولي،  العجير  شعر   -
مجلة المورد، العدد) من المجلد) لعام ٩)٩).

الناصر، ط)،  تحقيق: محمد زهير  البخاري،  - صحيح 
دار طوق النجاة، ))٤)ه�.

- كتاب الصناعتين ألبي هالل العسكري )ت )٩)ه�(، 
الفضل  أب��و  ومحمد  البجاوي  محمد  علي  تحقيق: 

إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ٩)٤)ه�.

- فتح الباري البن رجب )ت )٩)ه�(، تحقيق: مجموعة 
المنورة  المدينة  الغرباء األثرية،  باحثين، ط)، مكتبة 

.(٩٩(

)ت  المروزي  الخزاعي  حماد  بن  لنعيم  الفتن  كتاب   -
مكتبة  الزهيري، ط)،  أمين  تحقيق: سمير  )))ه�(، 

التوحيد، القاهرة ))٤)ه�.

- قطري بن الفجاءة: حياته وشعره، د. وليد قصاب، ط)، 
دار الثقافة، الدوحة )٩٩).

بعد  )ت  للتهانوي  والعلوم  الفنون  كشاف اصطالحات   -
))))ه�(، تحقيق: د. علي دحروج، ط)، مكتبة لبنان 

ناشرون، بيروت )٩٩).

الكتاب  دار  ط)،  )ت)))ه���(،  للزمخشري  الكشاف   -
العربي، بيروت )٤1)ه�.

- الكليات للكفوي )ت1٩٤)ه�(، تحقيق: عدنان درويش 
ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت.

- اللباب في علوم الكتاب للنعماني )ت )))ه�(، تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط)، 

دار الكتب العلمية، بيروت )٩٩).

أحمد  تحقيق:  )ت)))ه�(،  األثير  البن  السائر  المثل   -
الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة.

)))ه�(،  )ت  النيسابوري  للميداني  األمثال  مجمع   -
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفة، 

بيروت.

)٤)ه�(،  )ت  المحاربي  األندلسي  عطية  ابن  تفسير   -
تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، ط)، دار الكتب 

العلمية، بيروت ))٤)ه�.

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهروي القاري 
)ت ٤)1)ه�(، ط)، دار الفكر، بيروت )11).

- المستخرج من األحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي 
عبد  الدكتور  وتحقيق:  دراسة  ط)،  )٤)ه���(،  )ت 
والنشر  للطباعة  خضر  دار  ط)،  دهيش،  بن  الملك 

والتوزيع، بيروت 111).

ل في تفسير الجاللين للدكتور فخر الدين قباوة،  - المفصَّ
ط)، دار لبنان )ناشرون(، بيروت 11٩).

وضرائر  ص))،  ٤))ه�(  )ت  للمرزباني  ح  الُموشَّ  -
السيد  تحقيق:  ٩))ه���(،  )ت  عصفور  البن  الشعر 
والنشر  للطباعة  األندلس  دار  ط)،  محمد،  إبراهيم 

والتوزيع 1)٩).

- النهاية في غريب الحديث واألثر لمجد الدين بن األثير 
ومحمود  الزاوي  أحمد  طاهر  تحقيق:  )1)ه�(،  )ت 

محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت ٩)٩).
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تعد األعراف وليدة النظم القبلية بوصفها وحدات اجتماعية متجانسة عرفتها البادية المغربية 
أو المجتمعات القبلية منذ القدم، وتقوم األعراف على مجموعة من القيم القديمة المتأثرة إلى حد 
بعيد بكل الديانات السائدة من قبل بجنوب البحر األبيض المتوسط، والناظر عموما في األعراف 
الصحراء  الشرقي ومشارف  الكبير  األطلس  بجبال  المعزولة  بالمناطق  الزمان  عليها  حافظ  التي 
وبالبادية المغربية خصوصا، يلمس أنها مفصلة ومبوبة كأنها مساطر قانونية رومانية. والثابت 
أن اإلنسان المغربي وضع قانونا لنفسه، مارسه وامتثل لبنوده وعاش في ظله منذ وجوده على 
القانون الذي عرفه  الحديث عن هذا  السنين؛ لذلك فإن مشروعية ومصداقية  األرض عبر آالف 
اإلنسان المغربي عبر مراحل تاريخية مختلفة مستمدة باألساس من وجود هذا اإلنسان بتراكماته 

التي خلقها في الميدان القانوني.

وتنوع  باختالف  المغربية  البادية  أف��رزت 
ترسانة  والتنظيم  الضبط  إلى  وحاجتها  ساكنتها 
بنودها  حيث  من  المتنوعة  العرفية  القوانين  من 
فقد  تنشدها،  التي  الغاية  حيث  ومن  والموحدة 
وعجز  المغربي،  المجال  وامتداد  اتساع  أدى 
وبسبب  معينة،  تاريخية  فترات  في  المخزن 
مرت  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  ظروف 
النائية  األصقاع  بعض  إلى  االمتداد  عن  بالبالد 

انتشار  إلى  عليها  وسلطته  نفوذه  وفرض  عامة 
الفوضى وغياب األمن، فكان من الطبيعي لسكان 
سمي  قانون وضعي  سن  المناطق ضرورة  هذه 

"بالعرف" لدواعي أمنية وتنظيمية.

وهكذا فقد انتشرت "األلواح" بصفة عامة في 
بصفة  جزولة  منطقة  وفي  السوسية،  األصقاع 
في  سوس  بمنطقة  قديما  كتب  فالعرف  خاصة، 

د . محمد الصاف�ي
أستاذ باحث في التاريخ

المملكة المغربية

أهمية األعراف السوسية في تنظيم 
الشؤون القبلية وموقف سالطين 

وعلماء المغرب منها
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بحثه  خالل  من  العثماني  محمد  ويؤكد  اللوح، 
أقدم  أن  اإلسالمي"  والتشريع  جزولة  "أل��واح 
أكادير "أجاريف"  العثور عليه هو لوح  تم  لوح 
قانون  ويسري  ٩1٤ه�����/)٤٩)م.  ب�  المؤرخ 
األلواح على كل فرد داخل الجماعة ويتسم بنوع 
التقيد  فرد  كل  على  يجب  حيث  القداسة؛  من 
وتطبيقا،  امتثاال  ألحكامه  والخضوع  بقوانينه 
وكل من ارتكب مخالفة أو شذ عن قواعده يعاقب 
طبقا للعقوبات التي تقررها الجماعة، ويتم إيداع 
الحصن  أمين  لدى  آمن  مكان  في  اللوح  نص 
الجماعي )أكادير( إن وجد أو عند إمام المسجد، 
بمحضر  إال  عليه  لالطالع  استخراجه  يتم  وال 
ذلك.  تقتضي  نازلة  حدثت  إذا  سيما  ال  الجماعة 
وعموما فبنود األلواح تحدد بصفة عامة واجبات 
أو  االقتصادية  الحياة  يهم  ما  شأن  في  الجماعة 
االجتماعية أو الدفاع عن القبيلة، كما تحدد الجنح 

والجنايات وما يترتب عنها من العقوبات.

وجدير بالذكر أن األعراف التي كانت تسجل 
في األلواح تأتي أساسا بعد وقائع طارئة وحوادث 
إدخاله في  يتم  حصلت فعال، وكل مستجد حدث 
النص التشريعي للقانون العرفي، مما يجعل اللوح 
يزداد اتساعا كلما أضيفت إلى مواده القديمة مادة 
التغير والتحول في  جديدة، من هنا جاءت صفة 
بنود األعراف وأحكامها عبر الزمن، ومسايرتها 
المستجدة،  العصر  ومتطلبات  الساكنة  لحاجات 
والمتجددة  المتغيرة  اليومية  بالحياة  لصيقة  فهي 
للمجتمع الذي ظهرت فيه وخاضعة لتطور حياة 
عن  تعبير  هي  فاأللواح  لذلك  ونظًرا  الجماعة؛ 
رغبة الجماعة وترجمة لما يجري فيها، ومن ثم 
تطورت في مضمونها وموضوعاتها وكذلك في 
وتجدد  وانتشارها،  الجرائم  لكثرة  تبعا  عقوباتها 
التي يراد حمايتها وامتداد  األغراض والمصالح 

البعد عن نفوذ السلطة المركزية.

وقد تميز موقف أغلب سالطين المغرب على 
إقرارها  فتم  وتحكيمها،  األعراف  بقبول  العموم 
ومزاولة الحكم بها؛ ألنها في نظرهم تساير روح 
العالقات  ضبط  في  تساهم  جهة  فمن  اإلس��الم، 
االجتماعية وتدبير الموارد وحفظ المصالح، ومن 
جهة أخرى تحافظ على استتباب األمن والسكينة، 
عن  بعيدة  تعد  التي  المناطق  في  الفوضى  ونبذ 

حكم السلطان والمخزن المغربي.

وفي هذا اإلطار فأغلب األعراف المحلية التي 
كانت ال تخالف الدين في جوهرها صادق عليها 
أهل  من  باقتراح  المغاربة  والسالطين  الملوك 
الدين كالعلماء والفقهاء واألشراف المحليين، كما 
السلطان  أصدره  الذي  الحسني  الظهير  هو شأن 
الحسن األول في شأن األعراف السوسية، والذي 
وأعرافهم،  عاداتهم  على  السوسيين  فيه  أقر 
واشترط على العلماء واألعيان والحكام منهم أال 

يخرجوا على ما تقرر لديهم من األعراف.

أما بالنسبة لموقف علماء المغرب فقد أثارت 
أو  توافقها  خالل  من  القبلية  األع��راف  ظاهرة 
تعارضها مع الشرع نقاشا وسجاال فقهيا اختلفت 
وتباينت حوله مواقف العلماء والفقهاء بين مؤيد 
ومعارض، وأخرى وسط بين هذا الموقف وذاك، 
هذا النقاش الذي بلغ أوجه في القرنين )) و))م 

حول عالقة العرف بالشرع.

العرفي  القانون  وأهمية  بضرورة  منا  ووعيا 
الروافد  متنوع  كتراث  القبلية  المجتمعات  لدى 
الورقة  هذه  في  سنحاول  التنظيم،  مستوى  على 
التاريخي  لمحة عن اإلطار  إعطاء  اإلمكان  قدر 
كانا وراء ظهور وتطور  اللذين  والسوسيوثقافي 
ثانويا  مصدرا  فقط  ليس  لتصبح  األع���راف، 
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مصدر  بل  المغربي،  التشريع  في  واحتياطيا 
أصليا وأساسيا لدى المجتمعات القبلية، مع البحث 
كدستور  األع��راف  هذه  سلطة  قوة  مصدر  في 
ضابط ومنظم للشأن العام للمجتمعات القبلية التي 
تتخذه كمصدر قانون لها، وكذا اإلشارة إلى دور 
هذه القوانين العرفية لدى المجتمع القبلي بسوس 
في تدبير الشؤون العامة، إضافة إلى إثارة النقاش 
هذه  من  المغرب  وعلماء  سالطين  موقف  حول 

األعراف.

ـ اإلطار المفاهيمي للعرف ومزاياه:

دفع بعد القبائل عن السلطة المركزية وتقلص 
بالخصوص،  المغربية  بالبادية  المخزن  نفوذ 
ميزها،  الذي  التنظيم  وعدم  الفوضى  حالة  وكذا 
التي  الوضعية  القوانين  من  لمجموعة  سنها  إلى 
ابتكرتها لتنظيم عالقاتها االجتماعية واالقتصادية 
واستقرارها  أمنها  على  والحفاظ  والسياسية، 
الداخلي والخارجي، وهي ما يسمى "باألعراف" 
القبلية،  المجتمعات  عاشته  واقعا  أصبحت  التي 
الذين  سكانها  حياة  تنظيم  في  كأساس  وحضرت 
يمتثلون لبنودها وأحكامها بحكم مشروعيتها التي 
الجزاء  العام، والتي يدعمها  القبول  تستمدها من 

المترتب عن مخالفة قواعدها.

1 ـ مفهوم العرف:

أ - لغة:

المعروف  الشيء  على  العرف  لفظ  يطلق 
المألوف المستحسن، والعرف بالضم هو الجود، 
النفس  تعرفه  ما  كل  هو  والمعروف  والعارفة 
سورة  واألع��راف  إليه)))،  وتطمئن  الخير  من 
لورود  بذلك  وسميت  الكريم،  القرآن  سور  من 
على  القيم  هو  والعريف  فيها.  األع��راف  لفظة 
أمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلبي أمورهم، 

والعرافة عمله، وعرفاء القوم رؤساؤهم))).

ب - اصطالحا:

العرف أو األعراف في اصطالح الفقهاء هي 
كل ما تعارف الناس عليه، وقد عرفها الجرجاني 
بقوله: "ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، 
لكن  أيضا  حجة  وهو  بالقبول،  الطبائع  وتلقته 
تعني  التي  العادة  هو  والعرف  الفهم،  إلى  أسرع 
ما استمر الناس عليه على حكم العقول، وعادوا 

إليه مرة بعد أخرى"))). 

تعريف  بنفس  الجيدي  عمر  احتفظ  وق��د 
إليه صفة موافقته للنص  الجرجاني لكنه أضاف 
النفوس  في  استقر  "ما  بقوله:  الصريح  الشرعي 
بالقبول،  السليمة  الطباع  وتلقته  العقول  من جهة 

بشرط أال يخالف نصا شرعيا")٤).

"مجموعة  فهو  للعرف  القانوني  المعنى  أما 
من القواعد المستمدة من العادات اليومية المألوفة 
وتتكون  معينة،  اجتماعية  بيئة  في  الناس  لدى 
اإلل��زام  من  نوع  إلى  تتحول  ثم  تلقائي  بشكل 
سلطة  إلى  يستند  أن  دون  والقانوني  األخالقي 
الجماعة،  شرعية، فيحظى باالحترام من طرف 
كذلك  وهو  إلزامية"))).  قانونية  قوة  له  ويصبح 
الناس على سلوك معين في مسألة معينة  "درج 
وبأن  الملزمة  بقوته  اعتقادهم  مع  طويال  زمنا 

مخالفته تستتبع جزاء ماديا"))).

أقدم  من  العرف  يعد  القانوني  المعنى  وبهذا 
القانونية  قواعده  أن  وبخاصة  القانون،  مصادر 
جيل  عن  جيال  المجتمعات  تناقلتها  شفوية  كانت 
وجماعة عن أخرى، بحيث أن القواعد المكتوبة 
المنافسة للعرف لم تظهر إال مع تمدن المجتمعات 
ووصولها درجة من الرقي))). وبذلك فهو تعبير 
وليس  الجماعة  إرادة  أي  المجتمع؛  إرادة  عن 
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معاش  لواقع  وإف��راز  الحاكمة،  السلطة  إرادة 
وتجدد  تطور  لمواجهة  ملحة  يومية  ولضرورة 

حاجات ومتطلبات أفراد المجتمع.

إذ  كبرى،  أهمية  للعرف  كان  المغرب  وفي 
الوضعي  القانون  مصادر  من  مصدرا  شكل 
القانون  مصادر  من  رسميا  ومصدرا  بالمغرب، 
في  المغربي  المشرع  ويرتبه  التشريع،  بعد 
المرتبة الثانية بعد التشريع، ورغم أن العرف فقد 
مرتبته لصالح هذا األخير، فأهميته كمصدر مهم 
من مصادر القانون المغربي تتجلى في كونه هو 
الذي يسد النقص الحاصل في األمور التي يفوت 
يستطيع  ال  التشريع  باعتبار  تنظيمها،  المشرع 
اإلحاطة بكل أمور الجماعة وبخاصة في المجال 
إلى  المغربي  المشرع  تفطن  ولذلك  التنظيمي)))؛ 
ما من شأنه أن يشكل ثغرة في التشريع، وجعل 
من مهمة العرف سد الثغرات؛ ليعد بذلك العرف 

مكمال ومعاونا للتشريع)٩).

كثيرة هي األسماء المرتبطة للداللة على لفظة 
المغربية،  البوادي  في  بها  النطق  بتنوع  العرف 
لكنها في األصل تدل كلها على مفهوم واحد، ال 
اإللزامية  مكانته  أو  وظيفته  أو  معناه  حيث  من 
للمجتمعات  العام  للشأن  المنظمة  والقانونية 
يدعى  الصنهاجية  القبائل  عند  فالعرف  القبلية. 
"بأزرف")1)) والذي يعني التقدم والزيادة، وعند 
وأغ��راس"؛  "بأبريد  المتوسط  األطلس  سكان 
قبائل  عند  و"بتعقيدين"  المستقيم،  الطريق  أي 
سوس،  بالد  في  و"األل��واح"  الكبير،  األطلس 
وال��دي��وان  العرف  مصطلح  يستعمل  وأخ��ي��را 
بالعربية.  الناطقة  البوادي  كل  في  والشروط)))) 
وعموما فقد غلبت كلمتا "العرف واأللواح" في 
المغربي  الجنوب  في  المحلية  القوانين  تسمية 

بصفة عامة)))).

2 ـ مزايا العرف:

أ - أقسام العرف:

أقسام  إلى  اإلسالمي  الفقه  في  العرف  ينقسم 
عدة العتبارات ثالثة؛ هي:

قسمين  إلى  العرف  ينقسم  مظهره  حيث  فمن   -
هما:

الناس  عليه  تعارف  ما  وهو  القولي:  العرف   •
غير  معنى  به  وي��راد  ألفاظهم،  بعض  في 
المعنى الموضوع له، كتعارف الناس إطالق 

اللحم مثال على غير السمك)))).

الناس  عليه  تعارف  ما  وهو  العملي:  العرف   •
المهر  بالتعاطي، وتقسيم  كالبيع  أعمالهم،  في 

إلى معجل ومؤجل مثال)٤)) 

أما من حيث مصدره فينقسم إلى قسمين؛ هما:  -

العرف العام: وهو الذي يكون فاشيا ومنتشرا   •
ومعلوما بين جميع الناس في أمر من األمور.

مقتصرا  يكون  الذي   وهو  الخاص:  العرف   •
على بلد معين دون آخر، أو مخصوصا بفئة 

من الناس دون أخرى.

بالشرع  ينقسم العرف من حيث ارتباطه  كما   -
إلى قسمين:

بين  عليه  المتعارف  وهو  الصحيح:  العرف   •
أصول  مع  أحكامه  في  يتناقض  وال  الناس، 

ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

الناس  عليه  تعارف  ما  وهو  الفاسد:  العرف   •
وكان مخالفا للشرع.

ب - شروط العرف:

اشترط الفقهاء في العرف لكي تصبح له قوة 
اإللزام والنفوذ واالعتبار، ولكي يعتد به دليال في 
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فيه  توفرها  األحكام عليه، شروطا البد من  بناء 
وهي:

منتشرا  عاما  يكون  أن  أي  والغلبة:  االطراد   -
بين أهله معروفا عندهم، وثابتا مستمرا

أال يكون مخالفا لنص شرعي: أي أال يخالف   -
أصول وأحكام الشريعة اإلسالمية

أال يخالف العرف شرط المتعاقدين: أي العمل   -
على خالف ما جرى عليه العرف في التعامل 
العرف  أن  األساس  ألن  بينهما))))؛  والتعاقد 

يكمل إرادة المتعاقدين وال يخالفها.

يكون  أن  أي  تحكيمه:  المراد  العرف  قدم   -
لزمن  ومقارنا  سابقا  إليه  المستند  العرف 
إنشاء  قبل  يحمل عليه، موجودا  الذي  الشيء 
التصرف أو العقد الذي يراد فيه االحتكام إلى 

العرف ال بعده)))).

ج - مميزات العرف العامة:

يعد العرف من أقدم مصادر القانون؛ لذا فهو 
يتمتع بجملة من المميزات نورد أهمها كما يأتي:

بتنوعه  يتميز  فالعرف  واالختالف:  التنوع   •
قبيلة  وم��ن  ألخ��رى  منطقة  من  واختالفه 
ألخرى وليس ثابتا موحدا، وهذا ما يوضحه 
هذه  أن  ومعلوم   ..." بقوله:  التوفيق  أحمد 
لها  كانت  وإن  "بإزرف"  المسماة  األعراف 
سمات مشتركة، لم تكن موحدة ال بين القبائل 

وال داخل قبيلة واحدة")))).

قابل  العرف  أن  أي  واالستيعاب:  المرونة   •
للزيادة واإلضافة في بنوده وأحكامه حسب ما 
تمليه الظروف المستجدة، وكذلك قدرته على 
قضايا  من  جديد  هو  ما  كل  وتمثل  استيعاب 
ومسائل واحتوائها من خالل إيجاد حلول لها، 

ارتقائه  في  المجتمع  يساير  فالعرف  ثم  ومن 
ويساعده على التطور.

فالعرف  المحلي:  بالوسط  الوثيق  االرتباط   •
ينبع من واقع المجتمع الذي ينشأ فيه، ويتضح 
ذلك من خالل التعبير عن القضايا المطروحة 
الخاصة  المحلية  المصطلحات  واستعمال 
معبرا  فيه،  وخلق  أنشئ  ال��ذي  بالمجتمع 
منسجما  المحلية،  الساكنة  احتياجات  عن 
وعوائدهم  ألحوالهم  ومسايرا  طباعهم،  مع 

الخاصة.

التنظيم  محور  تشكل  فاألعراف  التنظيم:   •
سواء  القبلية،  للمجتمعات  بالنسبة  الداخلي 
يهم  فيما  أو  االجتماعية  العالقات  ضبط  في 
تنظيم الموارد والمرافق االقتصادية والتسيير 

السياسي.

كاملة  ديمومة  هناك  ليس  والتحول:  التغير   •
به  تأتي  ما  تساير  أنها  بحيث  ل��أع��راف، 
وبذلك  ومتغيرات،  مستجدات  من  الظروف 
صفة  رغم  حالها  على  تبقى  وال  تتغير  فهي 
بين األجيال،  التطبيق وتوارثها  إلزاميتها في 
من هنا تأتي فعاليتها في التنظيم لكونها رهينة 
بتطور المجتمع ومعالجتها للقضايا المطروحة 
هي  فاألعراف  تم  ومن  والراهنة،  المستجدة 
عرضة للتبدل بتبدل األحوال واألزمان، وهو 
ما يوضحه ابن خلدون بقوله: "تتبدل األحوال 
ومرور  العصور  بتبدل  واألجيال  األمم  في 
األيام، ذلك أن أحوال العالم واألمم وعوائدهم 
ومنهاج  واحدة،  وتيرة  على  تدوم  ال  ونحلهم 
مستقر )...( سنة اهلل التي خلت في عباده")))).

اإلسالمية:  الشريعة  تطبيق  على  الحرص   •
ومن المميزات األساسية لأعراف القبلية أنها 
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وحرصها  بنودها،  جل  في  بالشرع  مرتبطة 
الحالل  بين  القضايا  بعض  في  التمييز  على 
والحرام، رغم أن هذا ال ينفي تعارض بعض 

أحكامها مع الشرع.

المغرب  في  يعد  يزال  ال  العرف  أن  ورغم 
فهو  للقانون،  الحالي مصدرا رسميا  العصر  في 
مصدر احتياطي يكمل ما في التشريع من نقص، 
بكل شيء  المشرع  إحاطة  أن  منطلق  من  وذلك 
العرف  أهمية  أن  إال  متعذرا)٩))،  أمرا  يكون 
بالنسبة  المغرب  في  اليوم  قلت  للقانون  كمصدر 
انتشار  بفعل  الماضي، وذلك  في  كانت عليه  لما 
التشريع، وإن ال يزال له مجال وحضور واسعين 

في تنظيم بعض المجاالت.

3 ـ سجالت األعراف:

فيها  تدون  الشروط  كتب  أو  مدونات  وهي 
األعراف التي يتوارثها الناس، وتنظم كل جوانب 
بنود  وتحوي  القبلية،  للمجتمعات  العامة  الحياة 
األوفاق العرفية على عقوبات زجرية ونصوص 
وقضايا  مشاكل  تعالج  ومؤطرة،  منظمة  قانونية 

يومية تهم مصلحة الفرد والجماعة.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه األعراف المنظمة 
للشأن العام للقبيلة لما تتضمنه من تعيين للمكلفين 
بتدبير الشأن العام ومن عرض للقضايا والمشاكل 
وسرد للعقوبات الخاصة بكل جرم وغيرها، قابلة 
للتغير والتحول في أحكامها وبنودها حسب تجدد 
الحاجات والمصالح. وهي سجالت موجودة لدى 
أعيان  بمعية  يجتمعون  والذين  القبائل  شيوخ 
الجماعة في دار القبيلة أو مسجدها إلضافة حكم 
هذه  وتنقسم  الشروط)1)).  كتاب  في  يسجل  جديد 
بالجنوب  وهي   - المناطق  باختالف  السجالت 

المغربي - إلى قسمين:

أ - األلواح:

زجرية  وقواعد  قوانين  عن  عبارة  األل��واح 
بلغة  وبنود  فقرات  شكل  على  مكتوبة  صارمة 
وممزوجة  العامية  إلى  أق��رب  مبسطة  عربية 
القبائل  وضع  من  وهي  أمازيغية،  بمصطلحات 
قصد تدبير شؤونها الداخلية والحفاظ على أمنها 
الداخلي))))، باعتبارها وحدات أساسية في النظام 
االجتماعي لضمان الحق والعدل ومنع الفوضى 

والنزاعات.

تعريف  في  العثماني  محمد  استفاض  وقد 
القوانين  من  مجموعة  بمثابة  واعتبرها  األلواح 
مالية،  بعقوبات  تتعلق  إج��راءات  على  تحتوي 
من  مخالفة  منه  ص��درت  من  كل  بها  يعاقب 
أو  ماله  أو  اإلنسان  تمس شرف  التي  المخالفات 
الخارجي  أو  الداخلي  األمن  تعرض  أو  بدنه، 
وجزائها  الجريمة  مظاهر  كل  بيان  مع  للخطر، 
في جميع تطوراتها))))، وتكتب األلواح بحضور 
في  "بإينفالس"  المسمون  وهم  الجماعة  مقدمي 
فقيه  أو  المسجد  إمام  كتابتها  سوس، وقد يحضر 
محمد  ويصنف  القرية.  عدل  شاهد  أو  المدرسة 

العثماني األلواح إلى ثالثة أنواع:

ينظم  كأن  قبيلة  داخل  في  مرفقا  ينظم  نوع   �
أو  منها،  واالستفادة  وصيانتها  الري  ساقية 
والثمار  الغالت  حراسة  أو  الماء  عيون  من 
أو  الجماعة  حصن  في  ادخارها  أو  وجنيها 
استغالل المطاحن التي تدور بماء الساقية أو 
تنظيم  أو  الزيت  معاصر  استغالل  أو  النهر، 
األسواق  تنظيم  أو  بالتناوب،  الماشية  رعي 
أو  الطرق،  أن  أو  الموسمية  أو  األسبوعية 
العرف في التعامل مع أحياء سكنى اليهود أو 

رعاية المساجد والزوايا واألضرحة.
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نوع ينظم حياة قبيلة في مختلف جوانبها، فهي   �
ألواح جامعة تنسب إلى القبائل، ومن نماذجها 
لوح ماسة ولوح إفران )سوس( ولوح إكونكا.

بين  التصالح  أو  التحالف  عالقة  ينظم  نوع   �
قبيلتين أو أكثر.

ويضاف إلى بنود اللوح ما تقتضيه الضرورة، 
نحو  األف��راد  واجبات  تحدد  عامة  بصفة  وهي 
أو  الزراعية  الحياة  يهم  ما  شأن  في  الجماعة 
والجنايات  الجنح  تحدد  كما  الدفاع،  أو  التعاضد 
تتراوح  وهي  العقوبات،  من  عنها  يترتب  وما 
تسمى  مالية  غرامة  وإعطاء  اليمين  أداء  بين 
"النصاف"؛ أي اإلنصاف، وقد ينص فيها على 
أو على تخريب دار  إنفالس في ضيافة  استقبال 
أرض  من  نفيه  أو  أمواله  مصادرة  أو  الجاني 
منظم  توزيع  هي  الجملة  في  ومقاصدها  القبيلة، 
للخدمات والستغالل المجال الزراعي والرعوي 
يخلو  وال  والممتلكات،  األشخاص  أمن  وحفظ 
القائمون  منها  يستفيد  قد  تجاوزات  من  تطبيقها 
عليها وهم الشيوخ واألعيان أو العرفاء )إنفالس(.

داخل  فرد  كل  على  األل��واح  قانون  يسري 
حيث  القداسة))))؛  من  بنوع  ويتسم  الجماعة، 
بقوانينه والخضوع  التقيد  يجب على كل األفراد 
ألحكامه امتثاال وتطبيقا، وكل من ارتكب مخالفة 
التي  للعقوبات  طبقا  يعاقب  قواعده  عن  شذ  أو 
األل��واح  أع��راف  واتسمت  الجماعة.  تقررها 
باختالف  أحكامها  جزئيات  بعض  في  بالمحلية 
الذي  االسم  في  اختلفت  كما  والمناطق،  القبائل 
الديوان  أو  بالعرف  أيضا  فقد سميت  به،  عرفت 
في  اللوح  ويطلق  ال��ش��روط)٤)).  أو  القانون  أو 
المنظمة  وااللتزامات  العقود  على  األمازيغية 
وأن  خصوصا  العامة،  الحياة  شؤون  لمختلف 
اللوح)))).  في  سوس  بمنطقة  قديما  كتب  العرف 

األصقاع  في  عامة  بصفة  األلواح  انتشرت  وقد 
خاصة،  بصفة  جزولة  منطقة  وفي  السوسية 
ويؤكد العثماني أن أقدم لوح تم العثور عليه - رغم 
اعتقاده الجازم أن هناك من هو أقدم منه - هو لوح 
أكادير "أجاريف" المؤرخ ب�٩1٤ه�/)٤٩)م، ثم 
ب�  المؤرخ  وفقا  بأيت  الخروبة  مسجد  لوح  بعده 

))٩ه�/٩)))م)))).

في  نمت  األلواح  في  المسجلة  األعراف  إن 
من  ومسمع  مرأى  على  بسوس  األخيرة  القرون 
الفقهاء الساهرين على تطبيق الشرع اإلسالمي، 
وقد صار الفقهاء في بعض األحيان من المحررين 
لتلك األلواح ما دام ما يرد فيها غير متناقض مع 
يرد  األحيان  بعض  وفي  صريح،  شرعي  نص 
المنفذين  العرفاء  إلى  الفقيه  من  نصح  اللوح  في 
"وليكم  وادريم:  أيت  لوح  في  ورد  كما  لألواح 
مما  أكثر  الضعيف  مع  العرفاء(  )أيها  وقوفكم 

تقفون...")))). 

الموافق  الجانب  تنمية  فضل  للفقهاء  وكان 
ذلك  يفيد  ما  جاء  وقد  ألواح جزولة،  في  للشرع 
على  آخر  لوح  في  النص  ووقع  ماسة  لوح  في 
يفتش  ال  به  وأفتى  )الفقيه(  به  حكم  ما  "كل  أن 
أنقذه  ألنه  بالمضاد؛  وال  بالنفود  ال  أح��دا  فيه 
بينهما )بين الخصمين(")))). وبقدر  وأمضاه هو 
الشخصية  القيادات  القبائل  في  تتقوى  كانت  ما 
المعززة بالنفوذ المخزني ازداد تدخل السلطة في 
الجماعات وأشغالها وأحالفها وأحكامها،  شؤون 
فضعفت بذلك الحاجة إلى إنتاج األلواح وصارت 
الجماعة  استقالل  وهو  بها  العمل  شروط  تنعدم 

القبلية في الممارسة "الجماعية" لأحكام.

األل��واح  ه��ذه  ووض��ع  سن  من  القصد  ك��ان 
هو  "إينفالس"  أو  القبائل  عرفاء  طرف  من 
ضعف  فترات  في  وبخاصة  االستقرار  ضمان 
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السلطة المركزية، من هنا اكتسبت صبغة اإللزام 
تشريعية  سلطة  سنها  من  أن  وبخاصة  وااللتزام 
جماعية منتخبة من عموم القبيلة، مما ينفي عنها 
ال  تنفيذها  أن  اعتبار  على  االستبداد)٩))،  صفة 
تنفيذها  ليصبح  العموم  على  نشرها  بعد  إال  يتم 
األفراد  لتنظيم عالقات  ذلك  بعد  المفعول  ساري 

والجماعات وحماية مصالحهم العامة. 

ب - تيعقيدين:

تيعقيدين هي عبارة عن مجموعة من األحكام 
وهو  "ب��أزرف"،  أيضا  تدعى  التي  واألع��راف 
مصطلح شائع التداول بين القبائل األمازيغية في 
قبائل  عند  وبخاصة  المغربي  الشرقي  الجنوب 
يافلمان؛ أي عند ساكنة  أيت  أيت عطا واتحادية 
األطلس الكبير وسجلماسة)1))، وهي أيضا تسطير 
فكلمة  األجداد،  عن  الموروثة  التقليدية  القواعد 
"تيعقيدين" مأخوذة من لفظ العقد بمعنى الوثيقة؛ 
أي االتفاق والميثاق بين المجموعة القبلية لخدمة 
الصالح العام، وتهم هذه األعراف مختلف جوانب 
والحيازة  الملكية  تشمل  فهي  اليومية،  الحياة 
والحرث  والسقي  االنتجاع  وتنظيم  الزراعية 
والثأر  الثمار، والضيافة والكرم، والغزو  وجني 
ومعاملة األسرى، وكذلك طريقة التعامل مع أمر 
العائلة وقضايا الشرف والعرض والعار وضبط 
القبيلة وغير ذلك من  العالقات مع األجانب عن 

الممارسات اليومية)))).

مجازا  فيطلق  "تيعقيدين"  مصطلح  أم��ا 
القوانين  تطبيق  على  يسهر  الذي  المجلس  على 
التي  المدونة  على  كذلك  يطلق  كما  العرفية))))، 
عليها  المتفق  العرفية  والشروط  األعراف  تجمع 
تجميع  بمثابة  تعد  والتي  "ب��أزرف"،  والمسماة 
المتعارف  واألخ��الق  والتقاليد  لأعراف  مرن 
إغناؤها  يمكن  كما  القرون،  عبر  عليها  والمتفق 

"أمغار"  ط��رف  من  أو  جديدة  وقائع  حسب 
أنواعها فهي  أما  الحمالء،  استشارة  وحكمته مع 
"تعقيط حلف وتعقيط قبيلة وتعقيط قصر وتعقيط 

زاوية")))).

والعقد  الحل  أهل  أو  األعيان  اجتماع  ورغم 
طابع  وإعطائها  "تيعقيدين"  ش��روط  لتدوين 
المشروعية واالتفاق، وجمعها في شكل مدونات 
يطلق عليها نفس االسم، فإنها مقارنة مع األلواح 
ما  قليال  وهي  عليها،  الشفوية  طابع  بغلبة  تمتاز 
تكون مدونة بحيث يتم حفظها وتنتقل شفويا بين 
عن  المسؤولة  هي  الخاصية  وهذه  األجيال)٤))، 

االختالفات في تطبيقها من منطقة إلى أخرى.

بورقية  رحمة  المغربية  الباحثة  كتبت  وقد 
"ينبغي  فيه:  جاء  "تيعقيدين"  عرف  حول  بحثا 
متعارضا  قانونيا  نظاما  بكونه  العرف  نفسر  أال 
مع الشرع كما لجأ إلى ذلك البحث االستعماري 
الذي قسم المجتمع المغربي إلى ازدواج: المخزن 
العرف،   � الشرع   / البربر   � العرب   / السيبة   �
بقدر ما هو تقنين لحياة اجتماعية وسياسية خاصة 
يستمد  لذلك  هياكلها،  تتخلل  التي  وللتناقضات 
العرف � على الرغم من تأثره بالشرع � عناصره 
االجتماعية  الحياة  عن  التعبير  من  الضرورية 

والسياسية لهذه القبائل")))). 

والسوســيوثقافي  التاريخــي  اإلطــار  ـ 
للعرف:

1 ـ اإلطار التاريخي للعرف:

إفريقيا  ترتبط دراسة تاريخ األعراف بشمال 
الغموض  من  بكثير  خاصة  والمغرب  عامة 

وااللتباس نتيجة لما يأتي:

واآلث��ار  المعلومات  وقلة  المصادر  ن��درة   �
التاريخية المتعلقة بأعراف المجتمعات القبلية.
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عليها  ويطغى  أجنبية  ال��دراس��ات  غالبية   �
النزعة  ذات  الجاهزة  واألحكام  الذاتي  البعد 

االستعمارية.

جل تفسيرات الباحثين والمؤرخين قائمة على   �
افتراضات ضنية عامة خاصة بالنسبة للتاريخ 

القديم وعالقته باألعراف.

وملموسة  علمية  مادية  معطيات  إلى  االفتقار   �
)لقى، حفريات،...( والتي من شأنها أن تساعد 
المجتمعات  وعادات  أعراف  بعض  فهم  في 

القبلية.

القليلة  الدراسات  هذه  غالبية  فإن  ذلك  ورغم 
ترجع  المطروحة  واالف��ت��راض��ات  الموجودة 
أعراف المنطقة إلى ماض سحيق؛ حيث تشكلت 
مع أولى الهجرات البشرية القادمة إلى المنطقة، 
والتي امتزجت مع السكان األصليين مشكلة تراثا 

وإرثا ثقافيا متنوعا.

االجتماعية  القوانين  أق��دم  من  العرف  يعد 
المنظمة لمختلف الشعوب، لكن مع ظهور الدولة 
كمصدر  يتقلص  دوره  بدأ  الحديث  بمفهومها 
رسمي لصالح التشريع والمصادر األخرى؛ حيث 
الوضعي،  القانون  محله  عنه وحل  االستغناء  تم 
فالعرف سواء كان مكتوبا أو شفويا فهو مصدر 

السلطة داخل القبيلة والدستور المنظم لها.

في  للمغرب  اإلس��الم��ي  ال��دي��ن  دخ��ول  م��ع 
المغاربة  ظل  للهجرة  األول  القرن  منتصف 
يتولى  التي  اإلسالمية،  الشريعة  ألحكام  أوفياء 
الحكم بها، وفض المنازعات في ضوئها القضاة 
وحواضره،  المغرب  ب��وادي  في  الشرعيون 
ويسد  المفاسد  ويدرأ  للمصالح  يستجيب  ما  وفق 
الذرائع ويجلب التيسير ويرفع الحرج، وقد شكل 
األعراف  تاريخ  في  مهما  منعطفا  الحدث  هذا 

تتأثر  أن  الطبيعي  من  كان  بحيث  األمازيغية، 
بعض جوانبها وقضاياها االجتماعية واالقتصادية 
والمعامالت  والعالقات  بل  السياسية،  وحتى 
الجديد،  المعطى  هذا  بفعل  والجماعية  الفردية 
النصوص  في  الحاصلين  والندرة  النقص  لكن 
العرفية لفترة القرون )) و٤) و)) بالخصوص 
لدرجات  العميق  الفهم  في  الباحث  تسعف  ال 
دخول  جراء  من  المحلية  التشريعات  هذه  تغير 
المجموعات  بدخول  وكذا  وتشريعاته،  اإلسالم 
إلى  حسان  وبني  معقل  كبني  األول��ى  العربية 
منطقة الجنوب الشرقي خصوصا، وما يدل على 
األعراف  على  عربية  أسماء  إطالق  التأثر  هذا 
من  وغيرها  العقيدة  من  وتعقيدت"  "كاللوح 
األسماء، غير أنه يجب التذكير بالمقابل أن الدول 
التي تعاقبت على المغرب تأثرت كذلك بالعرف 
مواقف  تباين  من  جليا  ذلك  ويظهر  األمازيغي، 
ببعضها  األخذ  السالطين حولها سواء من حيث 

أو رفضها كليا.

منذ  العرفية  القوانين  المغرب  ع��رف  لقد 
وكانت  عامة،  األمازيغ  واعتمدها  طويل  زمن 
عند  رسميا  األمازيغية  باألعراف  التعامل  بداية 
بعض الدول وبخاصة مع المرابطين والموحدين 
البادية  على  مجالها  واقتصر  والمرينيين، 
وغلب  المخزني،  النظام  عن  البعيدة  المغربية 
فيما  دونت  أن  إلى  الشفوي  التداول  طابع  عليها 
مسار  في  كبيرة  محطات  التاريخ  وسجل  بعد، 
ببداية  األولى  المحطة  تميزت  التشريعات،  هذه 
والمسلمين  اإلسالم  دخول  مع  بالعربية  تدوينها 
فكانت مع توسعات  الثانية  المحطة  أما  للمنطقة، 
أحكام المخزن المركزي خالل القرون )) و)) 
التشريعات  إلى  المغرب  يخضع  أن  قبل  و٩)، 
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األوربية )الفرنسية( وبخاصة بعد فرض الحماية 
عليه في 1) مارس ))٩)م.

2 ـ اإلطار السوسيوثقافي للعرف:

لتنظيم  األساسي  المحور  العرفي  القانون  يعد 
العالقات االقتصادية واالجتماعية والسياسية بين 
أفراد هذا المجتمع؛ ألنه يعبر عن إرادة الجماعة 
بوسائل  الوقائع  وتقنين  الخالفات  تسوية  في 
والسلم  التوازن  على  المحافظة  أجل  من  قانونية 
يؤطر  الذي  القانون  فهو  والخارجي،  الداخلي 
تجاه  بهم  ويدفع  أف��راده  سلوك  ويحدد  المجتمع 
تصور عام ورؤية شمولية تجسد طريق الجميع، 
حياة  ضبط  في  مكانته  تظهر  األهمية  ولهذه 

المجتمع القبلي في كل المجاالت.

أ - المكانة االجتماعية للعرف:

عام  اجتماعي  نظام  وجود  عن  العرف  يعبر 
ثابت ومستقر في حياة المجتمعات القبلية، وذلك 
االجتماعية  للعالقات  وتقنينه  تنظيمه  خالل  من 
أو  القبيلة  داخل  الجماعات  أو  األفراد  بين  سواء 
في إطار التحالف القبلي، فهو يقنن مجال التعامل 
ويضبطه عن طريق بنود ردعية وزجرية تحدد 

مجال التعايش والتساكن وتنبذ الفوضى.

ب - المكانة االقتصادية للعرف:

يتضمن العرف األمازيغي خصائص اقتصادية 
تعكس البيئة االقتصادية للمجال الذي ينظمه، لهذا 
متميزة  وحلول  واجتهادات  ابتكارات  إلى  ينزع 
حسب  الميدان  هذا  في  يعالجها  التي  للقضايا 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  الجاف،  المناخ  طبيعة 
للتنظيم العرفي في مجال ملكية األرض وتوزيع 
حقوق  وقنن  القبلي  العرف  نظم  حيث  المياه؛ 
ألن  والماء؛  لأرض  العقارية  واإلدارة  الملكية 
تدبيرهما موكول إلى سلطة الجماعة القبلية التي 

تسهر على تساوي الحقوق أثناء التوزيع وتنظيم 
أساليب التحكم، استنادا إلى ضوابط وقواعد يتقيد 
بها الجميع، مقننة بعقوبات زجرية لكل من حاد 

عن احترامها وعدم التقيد بمضامينها.

ج - المكانة السياسية للعرف:

في  السياسي  للتدبير  مجاال  العرف  خلق  لقد 
المجموعات األمازيغية من خالل السلطة الموزعة 
بين ثالث زعامات: سلطة الشيخ )أمغار( وسلطة 
المزاوير  وسلطة  القصر(  )جماعة  الجماعة 
تنتظم  فالقبائل  أكبر  مستوى  في  أما  )إينفالس(، 
وهما  "اللف"،  تسمى  كبيرة  تجمعات  إطار  في 
في الغالب لفان يحفظان التوازن السياسي واألمن 

على مستوى جغرافي كبير.

النظام  في  مهما  للسلطة  التوزيع  هذا  يعد 
أكثر  استبدادي،  غير  الحكم  يجعل  إذ  السياسي، 
سنة  يتجاوز  ال  السلطة  في  التعيين  أن  ذلك  من 
الحكم  من  النوع  هذا  من  الهدف  وكان  واحدة، 
الذي ال يتولى فيه الشخص الزعامة أكثر من سنة 
منع ظهور حاكم مستبد بالسلطة من بين األعيان 
القبيلة الواحدة نفسها؛ ألن المجتمع  وحتى داخل 
يرفض ظاهرة السيطرة واالستبداد والتحكم كمبدأ 
للمجتمعات  العامة  فالشؤون  ثم  ومن  اجتماعي، 
الديموقراطية،  المبادئ  من  بنوع  تسير  القبلية 
تلعب فيه سلطة الجماعة دورا أساسيا في تنظيم 
الحياة العامة لإلنسان في المجال، لكونها السلطة 
والوقوف  العرفية  القوانين  وضع  في  المخولة 

على تفعيلها وسريان بنودها تدبيرا وتطبيقا.

نظــام  لظهــور  التاريخــي  الســياق  ـ 
إينفالس بسوس:

سوس  منطقة  تعيشه  كانت  ما  على  بناء 
خالل مراحل من تاريخ ضعف الدولة المركزية 
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إينفالس"  "هيئة  تأليف  إلى  تسعى  القبائل  كانت 
العام عن طريق  األمن  تشرف على ضبط  التي 
وضع ما اصطلح عليه "باأللواح" يحكمونها في 
مجال القانون الجنائي الخاص، هذه األلواح هي 
عند  إليها  وينتهون  رسموها  وقوانين  ضوابط 
العقوبة  على  جلها  مؤسسة  "إنها  حادث،  وقوع 
تمس  مخالفة  منه  صدرت  من  حق  في  بالمال 
األمن  تقلق  أو  جسمه  أو  ماله  أو  الغير  شرف 

العام")))). 

"األلواح  بقوله:  العبادي  الحسن  وصفها  وقد 
السوسية وتسمى األعراف أو القانون أو الديوان 
فقرات  شكل  على  تكتب  القبائل...  بعض  عند 
منها  والقصد  العامية،  إلى  أقرب  مبسطة  بلغة 
تنظيم مختلف العالقات االجتماعية واالقتصادية 
القبيلة  أو  المدشر  أفراد  بين  واألمنية  والقضائية 
أو  المسلوكة  الطرق  مثل  اجتماعي  مرفق  أو 
العلمية  المدرسة  أو  الغابة  أو  الموسم  أو  السوق 
أو المسجد أو الحصن )أكادير( أو شؤون السقي 
الطواحين  أو  للبهائم  الرعاة  دولة  أو  بالسواقي 

الهوائية أو المسافرين من وإلى القبيلة...")))).

أو  القبيلة  تختارهم  الذين  العرفاء  ويشكل 
مجموعة القبائل هيئة أو مجلسا لم يصطلح عليه 
شروط  وضعت  "تانفلوست"  المحلية  باللهجة 
في  الجبلية  والقبائل  عمله،  ولطريقة  لعضويته 
األول  المجالس،  هذه  من  نوعين  عرفت  سوس 
والثاني  الدوار،  أو  القرية  وتخص  "تانفلوست" 
أو  القبيلة  ويخص  الحلف  مجلس  أي  "أمقون"؛ 

مجموعة من القرى المتحالفة.

إينفالس بسوس  نظام  لسياق ظهور  وبالنسبة 
فيرجع إلى العامل السياسي بالخصوص، فنجد في 

"الفوائد الجمة" للتمنارتي )ت 1)1)ه�/1)))م( 
المنصور  موت  بعد  األحوال  وصفا الضطراب 
ذلك:  في  يقول  المؤلف،  عاصره  الذي  السعدي 
"وفي هذه الجولة وصلني وفاة المنصور رحمه 
اهلل سنة اثنتي عشرة وألف فاختل بموته األقوال 
السابلة  ومنعت  المسالك  األهوال وسدت  وعمت 
ظفرها  بين  أرفل  وأنا  السادلة  الفتن  وتتابعت 

ونابها في حلل حفظ اهلل وأمانه...")))).

رحلته  الكتاب  من  آخر  مكان  في  ويصف 
القبلة،  البادية: "سافرت من تارودانت لبالد  إلى 
فمررت ببالد هنكيسة فكانوا يتحاكمون إلي، فإذا 
عرضت خصومة تتعلق بحصونهم التي أعدوها 
لحفظ أموالهم � وكانوا يبنونها على شواهق منيعة 
� قالوا: هذه إنما يحكم فيها ألواح الحصون")٩)).

وف��ي "روض���ة األف��ن��ان" ل��أك��راري )ت 
))))ه�/٩٤٩)م( حين تكلم عن تراجم األعيان 
من  األقصى  سوس  عادة  "ومن  قال:  والعرفاء 
وادي ألغس إلى الساقية الحمراء لخلوه من أحكام 
والفصل  أمورهم  يباشر  لمن  عينوا  أن  السلطان 

بينهم عوارف يسمونهم النفاليس...")٤1).

المختار  يذكر  وحديثا"  قديما  "إليغ  وف��ي 
أحوال  عن  ))))ه����/))٩)م(  )ت  السوسي 
إسماعيل  المولى  السلطان  وفاة  بعد  إيليغ  بلدته 
بسنين: "... فإن الجنوب � مراكش فما وراءها � 
قد ظهر بمظهر آخر استردت فيه الحكومة قوتها 
الجهة...  تلك  إدارة  العهد... على  ولي  تولي  منذ 
إلى  أسفي  إلى  الحوز  كل  له  صفا  ما  وسرعان 
بمرفأ  المستبد  صالح  بالطالب  وأوق��ع  حاحة، 
إلى  العهد  ذلك  من  األمور  انتظمت  ثم  أكادير... 

أن انقضى القرن الثاني عشر"))٤).

عن  قال  "المعسول"  من  األول  الجزء  وفي 
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حال القضاء في أحواز تزنيت آخر القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين: "... والقضاء غير 
منتظم � ومتى ألمثال تلك القبائل إذ ذاك تنظيم في 
شؤونهم  في  ذلك  منهم  فينتظر  الخاصة  شؤونهم 
على  له  المحكوم  من  القضاة  فيتوصل   � العامة 

العادة بما يفاوضون عليه..."))٤).

السالفة  التاريخية  النصوص  على  وبناء 
 � الجبال  سكان  من  البادية  قبائل  أن  إلى  نخلص 
غالبا � بحكم تعرضهم لإلغارة من قبل غيرهم أو 
بعضهم خالل فترات ضعف الحكم يلجؤون إلى 
العام،  لأمن  ضبطا  العرفية  األلواح  هذه  وضع 
وقد تطورت هذه األلواح تبعا لتعدد الجرائم وكثرة 
األغراض التي يراد حمايتها وامتداد عهود البعد 
عن نفوذ السلطة المركزية، فوجدت ألواح لحماية 
األسواق والمواسم وضمان حرية الوصول إليها، 
السواقي  مياه  توزيع  ش��ؤون  لتنظيم  وأخ��رى 
والعيون، وثالثة للمعاقبة على الجرائم التي تمس 
وشيوخها  المدارس  ولحماية  واألنفس  األموال 
العرفاء  يتخذها  التي  األلواح  أن  على  وطلبتها. 
"إينفالس" ويسهرون على تطبيقها امتأت بآراء 
طلبة  قبل  من  الجدل حولها  ثار  ثم  ومن  العوام، 
العلم في القبائل نفسها، ولهذا كثر طلب الفتاوي 
في  وبخاصة  لبنودها  االمتثال  وشأن  شأنها  في 
اإلسالم  شريعة  مقتضيات  تخالف  التي  األحكام 
التي  األشجار  قطع  أو  ال��دار  هدم  عقوبة  مثل 
المتهم  أق��ارب  إل��زام  ومثل  "إنصافا"،  سميت 
استفتى  بل  المرات،  عشرات  معه  اليمين  بأداء 
طلبة العلم السوسيون الذين درسوا في المدارس 
العتيقة المتفرقة وسط القبائل شيوخ العصر حتى 
في شأن تلك الذعائر المالية التي يعاقب بها على 
مختلف الجنايات والجنح، ويؤول مدخولها ألداء 

أجور أعضاء مجلس "تانفلوست".

ـ أهميــة العــرف فــي تنظيــم الشــؤون 
القبلية بالمجتمع السوسي:

كان  كيفما  قانون  إل��ى  اإلن��س��ان  حاجة  إن 
الحياة،  في  يحمي حقه  نوعه وطبيعته ومصدره 
يضر  اعتداء  كل  من  وماله  عرضه  ويصون 
والهواء  الماء  إلى  حاجته  أهمية عن  تقل  ال  به، 
قانون  إلى  اإلنسان  حاجة  ذلك  ومرد  والقوت، 
لمواجهة  استمراريته  ويضمن  بظالله  يحتمي 
متطلبات العيش الضرورية والتصدي لمشكالت 

الحياة المتجددة.

على  اعتمدت  القبلية  المجتمعات  فإن  وهكذا 
حياتها  مرافق  لمختلف  منظم  كقانون  العرف 
لأمن  وجلبا  والعنف  للفوضى  نبذا  العامة، 
الداخل  من  للتقوية  ضمانا  السلم،  واالستقرار 
حسب ما أشار إليه "شارل دوفوكو" في معجمه 
التماسك  آليات  "تقوية  العرف  وظيفة  أن  من 
كلما  وبخاصة  الداخل،  من  والتآزر  والتضامن 
وذلك  التآزر  هذا  يهدد  بما  شعور  هناك  كان 

التضامن والتماسك"))٤).

يستمد  كان  العرفي  النظام  أن  من  واعتبارا 
أبوابه  فإن جل  القديمة  الثقافية  القيم  مقوماته من 
تدبير  وحسن  العالقات  تنظيم  بطرائق  مرتبطة 
بينه  العالقة  تحديد  باألحرى  أو  المجال،  موارد 
وبين اإلنسان، ذلك أن العالقة بين اإلنسان وأمه 
ال  إذ  الدموية،  القرابة  من  نوعا  تشكل  األرض 
تصح ملكية شبر واحد من األرض ومائها ما لم 

تظهر بالدم البشري.

عندما نتحدث عن التنظيم القبلي فإننا نتحدث 
بالضرورة عن العرف )شفويا كان أم مخطوطا( 
التنظيمية  المنظومة  في  مهما  جزءا  باعتباره 
المحكمة للقبيلة، ذلك أن إحساس أفراد القبيلة على 



الت
ـــا
مق

الت
ـــا
مق

آفاق الثقافة والتراث 32

اختالف مستواهم المعيشي وانتمائهم االجتماعي 
استمرارية  لضمان  المشترك  العيش  بضرورة 
قانون  إقرار  بشأن  التفاوض  عليهم  يحتم  القبيلة 

ينظم حياتهم.

ولكون هذه القوانين العرفية كلها تنشد التنظيم 
والضبط وحماية المصالح وحسن تدبير الموارد 
المصلحة  "جلب  الفقهية  القاعدة  من  انطالقا 
يبقى  بها  وااللتزام  فاالعتراف  المفسدة"،  ودرء 
بالتشديد  وذل��ك  بها،  التقيد  وجب  قوة  أخالقيا 
في  العميق  وتجذرها  األخالقي  طابعها  على 
أف��رادا  القبلي  المجتمع  ساكنة  وسلوكات  قيم 
وجماعات، وبذلك فإنها على قدر كبير من الدقة 
والقضايا  تعالجها  التي  الموضوعات  حيث  من 
تنظيمها،  في  بالتفصيل  تتعرض  التي  الحياتية 
بحفظ  المرتبطة  والجنائية  الجنحية  كالقوانين 
وطالق،  زواج  من  الشخصية  واألحوال  األمن، 
وكراء  وش��راء  بيع  من  التجارية  والمعامالت 
ورهن وتفويت، كما تضع بنودا ردعية وزجرية 
مصالحها  وحماية  أف��راده��ا  عالقات  لتنظيم 
بين  أو  بينها  فيما  س��واء  واألمنية  االقتصادية 
أو  متكاملة  قوانين  تعد  لذلك  ونظًرا  الجوار، 

مسودات قوانين جاهزة.

ونظرا إلى أن القوانين العرفية قواعد وعادات 
ذلك  على  بناءا  فإنها  وعامة،  مجردة  وسلوكات 
تتطور دوما بتطور مجالها الموضوعي والمكاني 
القيم  بتغير  دوما  وتتغير  واإلنساني،  والزماني 
االجتماعية التي تندمج فيها وتحميها، وكذا حسب 
الحاجات الضرورية والملحة للساكنة والتي تحتم 

عليها بشكل أكبر فاعلية الضبط والتنظيم.

باألساس  العرفي  القانون  وضع  هدف  إن 
تحقيق  هو  القبلي  المجتمع  لدى  منظم  كدستور 
في  المجتمع  مكونات  داخل  االجتماعي  الضبط 

أفرادها  عالقات  وتقنين  والمعامالت  السلوكات 
األمن، وال  االقتصادية وحفظ  وتدبير مصالحهم 
عالقة  ربط  خالل  من  إال  الضبط  هذا  يتحقق 
مجتمع القبيلة بالقبائل المجاورة والبعيدة بموجب 
السلطة  عالقة  لتنظيم  مدونة  أو  شفاهية  عقود 
موصوفا  تنظيما  والخارجي  الداخلي  بمجتمعها 
وعرفية،  وقانونية  تحالفية  اتفاقات  إلى  يخضع 
الضبط  قوانين  ومواد  مفهوم  سيادة  أن  والشك 
إما  األوقات،  كل  في  تم  قد  العرفية  االجتماعي 
لضعف  أو  األمن  واستتباب  الفوضى  لنبذ  نتيجة 
تاريخ  المركزية في مراحل متفاوتة من  السلطة 

المغرب.

العرف  تاريخ  فدراسة  سبق  مما  وانطالقا 
األمازيغي )أزرف أو تعقيدت أو اللوح أو غيرها 
أهمية  تكتسي  عليه(  تطلق  التي  األسماء  من 

خاصة لكونها:

التشريع  تاريخ  من  لجوانب مضيئة  تتعرض   •
المغربي.

الثقافي  النتاج  أنماط  على  الضوء  تسلط   •
واالجتماعي والقانوني للمنطقة.

عامة  المغربي  المجتمع  رؤية  طبيعة  تحدد   •
عبر التأريخ للذاكرة الجماعية.

والجامعة  المشتركة  القواسم  أه��م  ترصد   •
للموروث الثقافي والقانوني للمغرب المتالقح 

مع باقي الحضارات.

مكونات  تنظيم  في  الرئيس  دوره��ا  تبيان   •
المجتمع القبلي وحفظ األمن والمصالح وتدبير 
البادية  مجال  خصوصيات  حسب  الموارد، 
رصد  ثم  ومن  والجاف،  القاسي  المغربية 
اإلنسان  بين  القائم  اإليجابي  التفاعل  لطبيعة 

وبيئته.
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ـ دور القضاء العرفي بسوس في تسوية 
النزاعات القبلية:

يميز  ك��ان  ما  بفعل  إينفالس  هيئة  تكن  لم 
الستصدار  مرجعا  تتخذ  كانت  التي   � األعراف 
اجتهاد  إلى  حاجة  في  خاصيات  من   � األحكام 
الذي  األمر  للفقهاء)٤٤)،  بالنسبة  الشأن  هو  كما 
القضاء  في  الحكم  استئناف  إمكانية  انعدام  يفسر 
العرفي، ذاك أن االجتهاد في القضاء العرفي كان 
يتم في مرحلة سابقة لتدوين األعراف، وال يتعلق 
الوفق  في  عليها  المنصوص  بالحاالت  سوى 
الحالة  هذه  في  وحتى  القبيلة،  لجماعة  العرفي 
كانت الجماعة تقيد حرية التصرف التي تخولها 
مجالها  بجعل  الربعين"  "أيت  مجلس  ألعضاء 
من  لواحد  الربعين"  "أيت  اختيار  في  منحصرا 
المنظم  الوفق  في  المثبتة  ال��ردع  أشكال  بين 
للعالقات داخل القبيلة. فبفعل وجود تشريع يوحد 
الربعين"  "أيت  ومجلس  القبيلة  فرق  أع��راف 
إذا  النزاع  كان  القبيلة،  فرق  جميع  فيه  ممثلة 
انحصر داخل الفرقة الواحدة يحال على إنفالس 
إلى  النزاع  طرفي  انتماء  حالة  في  لكن  الفرقة، 
القبيلة يعرض على نظر مقدم "أيت  فرقتين من 

الربعين" ليبث فيه بمحضر إنفالس القبيلة.

يسر  قد  العرفية  األوف��اق  تدوين  كان  وإذا 
ممارسة إنفالس لسلطتهم القضائية داخل القبيلة، 
فإنه كان يشكل عرقلة في حالة اختالف االنتماء 
تعقيدا  أكثر  الفصل  يصبح  إذ  للخصوم،  القبلي 
منهما  واحدة  كل  قضائيتين،  هيئتين  وجود  بفعل 
استصدار  في  قبيلتها  جماعة  تشريع  إلى  تستند 
األحكام، فالمسطرة التي كانت تتبع في مثل هذه 
الحالة تختلف بحسب وجود أو عدم وجود رابطة 
كانت  التي  فالقبائل  الخصمين،  قبيلتي  بين  اللف 
تربطها وحدة اللف كان يتولى البت في النزاعات 

التي كانت تنشب بين أعضائها جماعتا الخصمين 
بمقتضى الوفق العرفي لجماعة اللف))٤). 

بالمعامالت  ارتباط  لها  التي  النوازل  أما 
الخارجية عن نطاق الملكية العقارية فإنها كانت 
القبيلة  من  أعيان  وهم  األشياخ،  اختصاص  من 
ينحدرون من أسر كانت تحتكر هذه المهمة إلى 
جانب مشاركتها في ممارسة السلطة التشريعية. 
يقضون  حكاما  كانوا  أنهم  الشفوية  الرواية  تفيد 
حول  ت��دور  التي  النزاعات  في  الخصوم  بين 
ويتبين  للقبيلة،  العرفي  الوفق  في  ترد  لم  نوازل 
المجامع  في  ت��ردد  ت��زال  ما  التي  النوازل  من 
القضاء  من  الصنف  هذا  ذكر  كلما  الباعمرانية 
يتحاكم  بمثابة عرفاء  كانوا  األشياخ  أن  العرفي، 
به من فطنة، وما  اشتهروا  ما  إلى  استنادا  لديهم 
اكتسبوه من خبرة واسعة بشؤون وسطهم، فهذه 
المؤهالت كانت تخول لأشياخ حق االجتهاد في 
النوازل غير الواردة سلفا، بشكل يمكن التوصل 
معه إلى إصدار أحكام مقنعة كالكشف عن البيئة 

باالستدالل المنطقي.

فكان  العرفية  األوفاق  في  اإلنصاف  أن  كما 
أليت  بأدائها  يلزم  كان  نقدية  ذعيرة  به  يقصد 
القبيلة،  الربعين كل من خرق عرفا من أعراف 
لدرجة  تابعا  اإلنصاف  ق��در  تحديد  ك��ان  وق��د 
معناه  "العشاء"  أن  حين  في  الجريمة،  خطورة 
وقد  العين،  بالمال  ذعيرة  العرفية  األوفاق  في 
أيت  عشاء  وجبة  الجاني  تقديم  في  تتمثل  كانت 
طبقا  يتم  ومقاديرها  نوعها  تحديد  كان  الربعين، 

لعرف القبيلة.

لم يكن الضغط المادي الوسيلة الوحيدة لفرض 
الجماعة  تفرزه  كانت  لما  القبيلة  أعضاء  احترام 
معنوي  ضغط  يرافقه  كان  وإنما  أع��راف،  من 
المشرعة في  الهيئة  التي كانت  اليمين  يتمثل في 
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وسائل  من  كوسيلة  خاصة  أهمية  توليها  القبيلة 
بين  العرفية  األوف��اق  فيها  وتميز  البينة،  إقامة 
أطراف  أحد  يؤديها  كان  التي  الفردية  اليمين 
النزاع أو من يكون عرضة لتهمة، وبين اليمين 
عدد  بمعية  المتهم  يؤديها  كان  التي  الجماعية 
بين  تجمع  كانت  فاليمين  أق��ارب��ه،  من  معلوم 
تزكية  كونها  وبين  البينة  إلقامة  وسيلة  كونها 
صادرة عن جماعة لشهادة فرد، ونظرا لخطورة 
كانت  الحكم  تأسيس  أركان  من  كركن  الشهادة 
يدلي  من  كل  معاقبة  في  تتشدد  المشرعة  الهيئة 
بشهادة مزورة أو بتراجع بدون مبرر عن شهادة 

صدرت عنه.

في  والمعنوي  المادي  الضغط  يتداخل  وقد 
فرض احترام األوفاق العرفية، كما يستشف من 
ممتلكاتها  ضياع  تخشى  كانت  التي  األسر  كون 
خرق  عن  يكف  لم  بعضو  ابتالئها  ج��راء  من 
عن  التنازل  عرفيا  بإمكانها  كان  القبيلة،  عرف 
أمام  إعدامه  للجماعة  بذلك  مخولة  القرابة  حق 
في  استثنائي  الحكم  فهذا  شنقا،  أو  رجما  المأ 
ما يطبعه من قسوة  العرفي، ويوجد في  القضاء 
وتشهير ما يحمل على االعتقاد في كون الجماعة 
كانت تمارس عبره ضغطا معنويا يصعب تجاهل 
بارزة،  القرابة مكانة  فيه  آثاره في مجتمع تحتل 
سيما  ال  القرابة  بواجب  القيام  رفض  في  ويرى 

الدموية منها عارا ومذلة.

ـ تبايــن المواقــف حول األعــراف القبلية 
بسوس:

حد  إل��ى  تبين  القبلية  األع��راف  أن  شك  ال 
التي  التاريخي  التطور  مراحل  مختلف  كبير 
الحكم  نظام  عن  البعيدة  القبائل  بعض  بها  مرت 
وعلى  العامة،  حياتها  شؤون  لتنظيم  المركزي 
إطار  في  العرفية  األوف��اق  هذه  أن  من  الرغم 

اليومية  الحياة  لتنظيم  وضعت  قد  العام  القانون 
لضمان  واحد  آن  في  ومرنة  متينة  أسس  على 
واستتباب  االجتماعي  التوازن  حاالت  استمرار 
ساكنة  مختلف  بين  السياسي  واالستقرار  األمن 
وقانون  منظمة  ضوابط  باعتبارها  فإنها  القبيلة، 
إشكالية  أمام  يجعلنا  الجميع،  له  يخضع  مكتوب 
تضعها  التي  والشروط  القوانين  هذه  مشروعية 
الجماعة، والتي تعد ملزمة لكل فرد من القبيلة، 
فهل هذه األعراف تتعايش مع الشرع أم هي في 

تعارض معه؟

أثرت دراسة المواقف حول العرف والقوانين 
جهة  من  والشرع  والعرف  جهة،  من  المخزنية 
ثانية اهتمام عدد من الباحثين من حيث تعارضها 
أو تعايشها مع القوانين المخزنية وتعاليم الشرع، 
فهناك من يراها خروجا عن اإلسالم وهناك من 

يعدها عادة جاهلية.

1 ـ موقف ســالطين المغرب مــن األعراف 
السوسية:

على  المغرب  سالطين  أغلب  موقف  تميز 
إقرارها  فتم  وتحكيمها،  األعراف  بقبول  العموم 
ومزاولة الحكم بها؛ ألنها في نظرهم تساير روح 
العالقات  ضبط  في  تسهم  جهة  فمن  اإلس��الم، 
االجتماعية وتدبير الموارد وحفظ المصالح، ومن 
جهة أخرى تحافظ على استتباب األمن والسكينة، 
عن  بعيدة  تعد  التي  المناطق  في  الفوضى  ونبذ 

حكم السلطان والمخزن المغربي.

وفي هذا اإلطار فأغلب األعراف المحلية التي 
كانت ال تخالف الدين في جوهرها صادق عليها 
أهل  من  باقتراح  المغاربة  والسالطين  الملوك 
الدين كالعلماء والفقهاء واألشراف المحليين))٤)، 
أص��دره  ال��ذي  الحسني  الظهير  ش��أن  هو  كما 
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السوسية،  األع��راف  شأن  في  الحسن  المولى 
والذي أقر فيه السوسيين على عاداتهم وأعرافهم، 
واشترط على العلماء واألعيان والحكام منهم أال 
األعراف))٤).  من  لديهم  تقرر  ما  على  يخرجوا 
يتأتى  لم  بسوس  القبائل  بأعراف  السلطان  وأخذ 
الدين،  مع  تتناقض  ال  أنها  من  وثق  أن  بعد  إال 
فسمح بتطبيقها رسميا، وقبله هناك من السالطين 
عاداتهم  على  القبائل  إلقرار  سبقه  من  المغاربة 
وأعرافهم كما هو الشأن ألحمد المنصور السعدي 
والته  وأوصى  األعراف  هذه  بدوره  أقر  الذي 
القبائل  لدى  عهد  ما  على  والمحافظة  باحترامها 
عندهم  جارية  واستمرت  وأعراف،  عادات  من 
بحيث ال تخرق لهم، وال تغير حالة من أحوالهم 

في قليل األشياء وكثيرها.

لم يكن المخزن المغربي يهتم بشكل كبير بتلك 
بقدر ما كان يهمه بسط سيطرته على  األعراف 
القبائل التي سنتها، وسيادة األمن لديها وخضوعها 
وامتثالها للسلطان وللمخزن المركزي عن طريق 
دفع الجبايات، ويذكر المختار السوسي "أن ملوك 
العسكرية  الحمالت  حملوا  ورؤس��اءه  المغرب 
النائبة،  ألداء  إلخضاعها  القبائل  مختلف  على 
لم  لكنهم  الحكومية،  األوامر  لتنفيذ  واالستسالم 
العادات  هذه  في  ثورة  يحدثوا  بأن  قط  يهتموا 

الجاهلية، وإصالح أحوالها"))٤).

إن هذا القول يبين بجالء بأن سالطين المغرب 
المحلية؛  القبائل  ألعراف  معارضة  لهم  تكن  لم 
ألنها في نظرهم تساير روح اإلسالم وال تخالف 
عنه  عبر  ما  وهو  الدين،  تعاليم  جوهرها  في 
المولى سليمان في رسالة وجهها إلى أعيان فاس 
فإن  واحذروا  الوصية  هذه  "احفظوا  فيها:  جاء 
الدين نصيحة، اللهم أشهد فإن أردتم أمن أنفسكم 
يا أهل فاس، فادخلوا حلف البربر، فإن لهم قوانين 

ومروءة تمنعهم من الظلم ويقنعون بالكفاف")٤٩). 
ومن ثم فسالطين المغرب أقروا العمل بأعراف 
تدين  أنها  وبخاصة  سلطتها،  عن  البعيدة  القبائل 
الضرائب واالمتثال  لهم عن طريق دفع  بالوالء 

ألوامر المخزن المركزي.

العشرين محاكم  القرن  بداية  وقد تأسست في 
عرفية بينها تسعون محكمة عرفية ابتدائية وسبع 
من  مجموعة  بموجب  وذلك  استئنافية،  محاكم 
ظهير   ،(٤)٩  �  ٩  �  (( )ظهير  الظهائر 
التنظيم  هذا  أن  إال   ،((1(((٤)٩ ظهير   ،(٩(1
بموجب  االستقالل  عهد  بداية  مع  ألغي  العرفي 
بإحداث  والقاضي   ،(٩(( غشت   (( ظهير 
سابقا،  العرف  ذات  القبائل  في  شرعية  محاكم 
حلت  التي  الشخصية  األحوال  مدونة  وبصدور 
تم  للشرع اإلسالمي))))  المخالفة  محل األعراف 
تصنيفها وتدوينها خالل سنة ))٩) � ))٩)م، 
أحكام  وتدوين  تصنيف  إطار مشروع  في  وذلك 
مأمورية  تيسر  مجموعات  في  اإلسالمي  الفقه 

القضاء في الرجوع إليها.

2 ـ موقــف علمــاء المغــرب مــن األعــراف 
السوسية:

خالل  من  القبلية  األع��راف  ظاهرة  أث��ارت 
وسجاال  نقاشا  الشرع  مع  تعارضها  أو  توافقها 
العلماء  مواقف  حوله  وتباينت  اختلفت  فقهيا 
والفقهاء بين مؤيد ومعارض، وأخرى وسط بين 
هذا الموقف وذاك، هذا النقاش الذي بلغ أوجه في 
القرنين )) و))م حول عالقة العرف بالشرع.

الذي  الفقهي  النقاش  الكبير من هذا  الحيز  إن 
األعراف  توافق  أو  تعارض  عالقة  حول  أثير 
سوس  بمنطقة  أكثر  تجسدت  اإلسالمي  بالشرع 
من خالل ألواحها وذلك منذ القرن ٤)م))))، فقد 
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بين  والمفتين  الفقهاء  مواقف  وتباينت  اختلفت 
توجهاتهم  وتباين  باختالف  والمرونة))))  التشدد 
أنتج  الذي  المحلي  بالوسط  وعالقتهم  ومذاهبهم 

هذه األعراف.

أما أهم العلماء المؤيدين لهذه األعراف فنجد 
التملي  الجزولي  عثمان  بن  الحسن  الشيخ  مثال 
األلواح:  شأن  في  قال  الذي  غازي  ابن  والشيخ 
"ومسائل ألواح القبائل منها ما وافق الشرع وهو 
أكثرها لكن على غير مذهب مالك، وأقلها مخالفة 
للشرع")٤))، كما نجد عمرو بن أحمد بن زكريا 
ال  كان  الذي  المفتي"  "بعمرو  الملقب  البعقيلي 
يرى بأسا في اتخاذ األلواح التي ال تصادم القواعد 
نموذجيا  لوحا  أنشأ  ذلك  من  أكثر  بل  الشرعية، 
لقبيلته "بعقيلة" والمؤرخ في جمادى الثانية عام 
أبي  الشيخ  إلى  باإلضافة  ))٩ه���/))))م))))، 
التمنارتي  عمرو  بن  ابراهيم  بن  محمد  اهلل  عبد 
)ت ))))م( وعبد اهلل محمد بن مبارك األقاوي 
التعامل  أجازوا  والذين  وغيرهم،  )1))م(  )ت 
باألعراف وأفتوا بتطبيقها، وحبذوها لكونهم رأوا 

فيها على أن مصلحة القوم ال تتحقق إال بها.

السوسي  المختار  المحدثين  من  أيدها  كما 
الذي يذكر أن "أهل سوس أسسوا قواعد وحتموا 
وإقرارها،  أعمالها  بها  أيدوا  وقوانين  اعتبارها 
ورتبوا جنايات األموال فيمن تعرض ألحد ذهب 
المخزون  حصونهم  أو  مواسمهم  أو  ألسواقهم 
لفقيه أو عالم  أو تعرض  فيها مؤونتهم وأمتعتهم 
تعرض  أو  شتم،  أو  بسبب  ولو  علم،  طالب  أو 
سرق  أو  طريقه،  في  أو  مالحه  في  ليهودي 
ذلك،  غير  أو  دما  سفك  أو  جروحا،  جنى  أو 
أنفلوس(  النفالس )جمع  وشددوا في ذلك وعينوا 
أعضاء الجمعية في كل قبيلة تجتمع في مدرستها 
المدرس  الفقيه  ويكون  النوائب،  تلك  وقوع  عند 

إليه  المرجوع  األكبر  الحاكم  هو  المدرسة  في 
بنيت  النمط  هذا  وعلى  الشرعية،  األم��ور  في 
أحوال السوس األقصى كله من أوله إلى آخره، 
فانجبرت أحوال سوس وامتأت المدارس بأنواع 

العلوم والفنون")))).

بين  من  العثماني  محمد  األستاذ  كذلك  ونجد 
"إن  يقول:  ذلك  في  األع��راف،  لهذه  المؤيدين 
في  العرفي  القضائي  النظام  على  خاطفة  نظرة 
بعض القبائل البربرية توحي لنا وكأننا أمام نظام 
ورد  عما  األشياء  من  كثير  في  يختلف  ال  قار 
في الشرع، كما أنه يساير الشريعة وال يتناقض 
مع  ومقاصدها  اتجاهها  في  يسير  بل  معها، 
مراعاة ضروريات الحياة وتطورها والسياسات 
في  المرسلة  المصالح  على  المبنية  الشرعية 
وعاداتهم  البالد  أعراف  فيها  تتبع  التي  المسائل 

وتقاليدهم")))).

وإلى هذا الرأي ذهب الباحث الفرنسي "جون 
الفون" الذي قال في شأن األعراف السوسية ما 
مفاده: "إن من الواجب أال يعطى للعرف السوسي 
القطر  هذا  عرف  ألن  له؛  ليس  ال��ذي  االتجاه 
المتوسط،  باألطلس  "أزرف"  عن  تماما  يختلف 
ألنه  باآلخرين؛  مقارنتها  يمكن  ال  قواعده  وأن 
مع  يتعارض  ال  وأنه  بالمغرب،  نوعه  من  فريد 

الشريعة")))).

هذه  من  معارضا  موقفا  وقفوا  الذين  أم��ا 
األلواح فنجد على سبيل المثال الشيخ أبو عبد اهلل 
الهشتوكي الذي وصفها بالضالل المبين، وكذلك 
عبد الرحمان التمنارتي الذي قال في شأنها عند 
 ..." شرقا:  البادية  إلى  تارودانت  من  رحلته 
فشرحوا لي منها كثيرا فوجدتها كلها من العقوبة 
الغش...  في  إال  الشريعة  في  ليست  التي  بالمال 
الذي  الطاغوت  إلى  التحاكم  من  هذا  لهم:  فقلت 
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أمرنا أن نكفر به وأجملت في ذلك")٩)). أما عبد 
في  مراكش  مفتي  الرجراجي  أحمد  بن  الواحد 
العرفية  الضوابط  فاعتبر  ))م(  )القرن  عصره 
فيما  لسدها،  المبادرة  يجب  الشنيعة  البدع  من 
ذهب قرينه محمد بن عمر بعيدا في رده؛ حيث 
ويجب  صراح،  "كفر  العرفية  القوانين  اعتبر 
مادة  يحسم  أن  األرض  في  اهلل  مكنه  من  على 
ولو  العزيز  الشرع  إلى  ويردهم  بها  المتعاملين 
بن  محمد  الشيخ  يقول  كذلك  وعنها  بقتالهم")1)). 
ناصر الدرعي: "وسئل عن قوم من أهل البادية 
إلى  وتركوها  الشرعية  األحكام  عن  أعرضوا 
بينهم  جعلوها  بالمال،  وعقوبات  وعادات  أحكام 
فكانوا يقضون بها، أيكفرون لذلك أم ال؟ فأجاب 
إليه  ذهب  الرأي  ونفس  عصاة")))).  ولكنهم  ال 
قال  الذي  الرحمن  عبد  بن  عيسى  قاضي سوس 
في شأن األلواح: "إنها ألواح شيطانية وهم بذلك 
ما  بغير  ويحكمون  والسنة  الكتاب  ينبذون  إنما 

أنزل اهلل متحاكمين إلى الطاغوت")))).

ومن نماذج نقد األلواح بسوس نجد قول محمد 
يقول:  حيث  إينفالس؛  عن  األكراري  أحمد  ابن 
أباليس،  تقل  لم  إن  الحقيقة مفاليس  "... وهم في 
نكرا  يسمى  وليته  عرفا  يسمونه  عقدا  يكتبون 
يقولون فيه من فعل كذا يعطي كذا... ومن... حتى 

إذا وقعت نازلة لم يذكروها زادوها...")))).

هذه  من  وقفوا  الذين  العلماء  يخص  وفيما 
نظرة  إليها  ونظروا  وسطا  موقفا  األع��راف 
ومصادما  للشريعة  مخالفا  رأوه  فما  واقعية، 
ذلك  غير  كان  وما  أنكروه،  ومبادئها  ألصولها 
العلماء  أكثر  عنه  عبر  الموقف  وهذا  أج��ازوه، 
ومنهم القاضي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني 
رده  في  ميز  والذي  الشهير،  تارودانت  قاضي 
بين ما هو غير جائز في هذه األعراف ال يعمل 

التعاون  باب  "من  نظره:  في  جائز  هو  وما  به، 
دينيا،  وظيفا  اعتباره  على  والتقوى  البر  على 
ويجب على القائمين به أن يتعلموا ما يتوقف عليه 
ذلك")٤)). باإلضافة إلى الشيخ أحمد بابا التنبكتي 
الصنهاجي المعروف "بالسوداني" )ت ))))م( 
وغيرهم ممن وقف موقفا وسطا، حارب منها ما 
يتناقض  ما ال  الشرع ووافق على  مبادئ  خالف 

معه.

3 ـ أسباب تعرض فقهاء سوس لقوانين 
األلواح:

وانتشار  لظهور  رئيسان  عامالن  هناك  كان 
قوانين األلواح في سوس، األول هو ضمان األمن 
واالستقرار عند ضعف السلطة، إذ كان ضعفها 
وبخاصة في البوادي النائية يشجع على الفوضى 
والجريمة، فاضطرت القبائل لتنظيم نفسها ذاتيا. 
العامل الثاني هو العصبية القبلية التي أشار إليها 
بالدهم  وإهمال   ..." بقوله:  فتواه  في  السكتاني 
الراقع  على  فيه  الخرق  يتسع  إضرار  ذلك  مع 
الشرقة؛  أو  الحرابة  حد  إقامة  من  يتمكنون  وال 
ألن بالدهم بالد عصبية ولفوف فما يفعلونه من 

التغيير على المفسدين غاية مقدورهم...")))).

السابقين فقد ظل  التبريرين  الرغم من  وعلى 
إلى  االحتكام  موضوع  يناقشون  سوس  فقهاء 
األلواح ويفتون فيه حتى انقرضت هذه الظاهرة 
منتصف القرن الرابع عشر الهجري مع اكتمال 
الحملة  عقب  للمخزن  السوسية  القبائل  إخضاع 
بعد  واآلن  الحماية،  عهد  أثناء  فرنسا  قاتها  التي 
يمكن  الماضي  تراث  من  األل��واح  أصبحت  أن 
حصر األسباب التي دعت فقهاء سوس إلى نقدها 

فيما يأتي:

الخضوع  قبول  في  أنفسهم  الناس  اختالف   �(
الحسن  إلى  ففي سؤال وجه  األلواح،  ألحكام 
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 ..." )٩))ه�(:  )ت  شتي  التمكيد  أحمد  ابن 
تنازعا في مسألة  فريقين  الجواب عن  يطلب 
ونبينا  سيدنا  شريعة  تحكيم  إلى  أحدهما  فدعا 
محمد صلى اهلل عليه وسلم وما أنزل إليه من 
القبيلة  الثاني إلى تحكيم عرف  القرآن، ودعا 

ولوحها فمن يجاب من الفريقين؟")))).

موضوع  في  الفقهاء  كالم  إليه  يرجع  الذي   �(
االحتكام هو جهل إينفالس الذين تولوا التشريع 
وكانت  ع��وام  الغالب  في  كانوا  إذ  للناس، 
ال  التشريع  كان  ثم  ومن  إنتاجهم  من  األلواح 
يتجاوز مدارك واضعيه من العرفاء الذين لم 
يكن يشترط في أحدهم إال أن يكون شيخا في 
من  ينصبون  "أنهم  جرت  العادة  ألن  قبيلته؛ 
أو  بطن  أو  فخذ  لكل  أو  أنفلوسا  مدشر  كل 
فصيلة فيحضر مع إينفالسن القبيلة في جميع 
الخطيئة  تعينت عليه  لم يحضر  فإذا  األمور، 

والعقوبة بمال معلوما عندهم...")))).

العقلية  هو  للموضوع  الفقهاء  تعرض  وراء   �(
الشرعي  العلم  شيوخ  اكتسبها  التي  العلمية 
الفقه  أص��ول  لعلم  دراستهم  م��ن  وط��الب��ه 
هذا  تلقي  في  عمدتهم  ظل  وق��د  بخاصة، 
العقلية  وهذه  الجوامع"،  "جمع  كتاب  العلم 
الفقهي  التراث  في  الباحث  يصادفها  العلمية 
لعلل  تتبعا  الفتوى  تتطلب  حيث  السوسي؛ 
الفقهية  المتون  لمختلف  واستحضارا  الحكم 
إلى غير ذلك، وهذا  العمل  التي جرى عليها 
الفقه على  المنتسبين إلى علم  ما جعل هؤالء 
يقررون  الذين  الرؤساء  من  تماما  النقيض 
تلك  على  يقف  وم��ن  بالظن،  األل���واح  في 
الفقهاء  بين  تجري  كانت  التي  المناظرات 
أنفسهم في النوازل التي تعرض عليهم لإلفتاء 
تجاه  وقع  ما  مثل  منهم  يقع  أن  يستغرب  لن 

"إينفالس" القبائل التي يعيشون وسطها.

ـ خاتمة:

بالمجتمع  األعراف  أن  سبق  مما  يستخلص 
السوسي بوصفها مجموعة من القواعد واألحكام 
مهما  دورا  لعبت  اإلنسان  سنها  والتي  التنظيمية 
القبلي  المجتمع  حياة  وتسيير  تنظيم  في  ورياديا 
بالمنطقة، كما تحكمت في حياة الساكنة االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية، وهي استجابة باألساس 
لضرورة اجتماعية تفرضها استراتيجيات تنظيم 
أساس  على  والجماعات  األف��راد  بين  العالقات 
يسمح بالتالحم والتضامن ونبذ الفرقة والفوضى، 
حيث  من  سواء  بينها  الموجود  االختالف  ومرد 
البنود واألحكام أو من حيث التسميات من منطقة 
ألخرى، إلى كونها جاءت نتيجة إلفراز المجتمع 
أفراده  عالقات  وتنظيم  حاجياته  لتلبية  المحلي 
واألمن  االستقرار  في  رغبة  مشاكله  ومواجهة 
الداخليين وضبط عالقاته مع الجوار، هذا فضال 
عن كون هذه األعراف كذلك نتاج سوسيوثقافي 
التاريخي  واإلرث  الطبيعية  الظروف  بلورته 
واإلنسان  التاريخ  بين  متين  وتالقح  منطقة،  لكل 

والمجال الجغرافي.

حجم  خالل  ومن  القبلية  لأعراف  والدارس 
تحمي  التي  الزجرية  والعقوبات  الغرامات 
أهمية  مدى  حقيقة  سيكتشف  الممتلكات  وتصون 
البعد االقتصادي في تشكيل العرف، على اعتبار 
أن المسألة االقتصادية تعد نسيجا متشابك الخيوط، 
فهي الحقل الذي تصب فيه جميع القنوات وتتغدى 
متفاعل  نظام  إط��ار  في  الميادين  مختلف  منه 
فكرة  تولدت  التفاعل  هذا  وفي خضم  ومتناسق، 
التنظيم العرفي والتقنين الجماعي بموازاة العمل 

والظروف االقتصادية.

أو  منها  الشفوية  س��واء  ف��األع��راف  وبذلك 
المدونة بالخصوص هدفها التنظيم والتدبير، وفي 
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هذا السياق نخلص إلى فكرة أساسية أال وهي أن 
األعراف التي تسجل وتدون في كتب الشروط أو 
سجالت األعراف سواء األلواح أو تيعقيدين تأتي 
جماعة  فتقوم  طارئة،  وأحداث  وقائع  بعد  أساسا 
عقوبتها  ومقدار  نوعها  وتحديد  بكتابتها  القبيلة 
من  فيه،  نشأت  الذي  الوسط  مع  يتطابق  ما  مع 
المرتبطة  األعراف  هذه  خصوصية  جاءت  هنا 
فيه،  نشأت  الذي  والمجال  البيئة  حسب  بالتنظيم 
ومشاكل  لقضايا  حلول  إيجاد  في  رغبة  وذلك 

تحقق هذا التنظيم.

كما يتضح جليا من خالل التباين في مواقف 
التشدد  أن  القبلية  األعراف  ظاهرة  الفقهاء حول 
إنما  بعضهم  طرف  من  منعها  في  اإلفتاء  في 
أو مرتبطة  ذاتية مذهبية،  تكون  قد  جاء ألسباب 
وهناك من  المكاني،  وبالمحيط  الزمني  بالظرف 
إبداء  في  والفقهاء من وقف موقف حياد  العلماء 
موقف رسمي صريح سواء باإليجاب أو السلب، 
لكن أغلب المواقف جاءت مرنة في تقبلها واإلفتاء 
جهة  من  سايرت  التي  المرونة  هذه  بجوازها، 
والمتوارثة  المترسخة  وعوائدهم  الناس  أحوال 
وكل الضرورات المجتمعية والظروف السياسية 
المحيطة والمؤثرة فيهم، ومن جهة أخرى تفهمت 
فأجازت  للساكنة،  الداخلي  الوضع  خصوصيات 
العمل بها طبقا للقاعدة المالكية المؤسسة لالجتهاد 

"الضرورات تبيح المحظورات".

إن الداعي الحقيقي والوازع الشرعي من سن 
النظام  إثبات  هو  المجتمع  بهذا  العرفية  القوانين 
المجتمع  إصالح  خالل  من  الفوضى،  وتجنب 
اجتماعية  كوحدة  القبيلة  داخ��ل  األم��ن  ونشر 
باألساس  العرفي  القانون  وضع  فهدف  مركبة، 
تحقيق  هو  القبلي  المجتمع  لدى  منظم  كدستور 
الضبط االجتماعي داخل المجتمع في السلوكات 

الشيخ  حكم  ممارسة  تقنن  التي  والمعامالت 
بالقبائل  القبيلة  مجتمع  عالقة  وربط  ومعاونيه، 
أو  شفاهية  عقود  بموجب  والبعيدة  المجاورة 
الداخلي  بمجتمعها  السلطة  لتنظيم عالقة  مدونة، 
اتفاقات  إلى  يخضع  تنظيما موصوفا  والخارجي 
سيادة  أن  والش��ك  وعرفية،  وقانونية  تحالفية 
العرفية  مفهوم ومواد قوانين الضبط االجتماعي 
الدولة  لضعف  نتيجة  إما  األوقات  كل  في  تم  قد 

المركزية أو بتشجيع منها لسبب من األسباب.

الحواشي

 ،٩ الجزء  العرب،  لسان  منظور،  ابن  الدين  جمال   -  (
دار صادر، بيروت، الطبعة األولى، ٩٩1)، ص. 

.((٩

) � نفسه، ص. ))).

) � علي بن محمد الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، 
بيروت،  الصلح،  ري��اض  ساحة  لبنان،  مكتبة 

)٩٩)، ص. )٩.

في  والعمل  العرف  الجيدي،  الكريم  عبد  بن  عمر   �  ٤
المغرب،  علماء  لدى  ومفهومهما  المالكي  المذهب 

مطبعة فضالة، المحمدية، ))٩)، ص. ٤).

بالمغرب:  العرفية  القوانين  أحمدون،  الخالق  عبد   �  (
اآلداب  كلية  مجلة  نموذجا،  إداوط  ماسة  قانون 
السعدي،  المالك  عبد  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم 

العدد )، تطوان، )٩٩)، ص. ).

) � علي الصقلي، المدخل لدراسة القانون، مطبعة النجاح 
 ،(٩٩( الثانية،  الطبعة  البيضاء،  الدار  الجديدة، 

ص. ))).

) � رجاء ناجي، مدخل للعلوم القانونية: نظرية القانون، 
الرباط،  الجديدة،  المعارف  مطبعة  األول،  الجزء 

٩٩٩)، ص. )٩).

) � علي الصقلي، المرجع السابق، ص. ))).

٩ � محمد أيت بود، العرف أو أزرف بين الفقه والتشريع 
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الرباط،   ،(( العدد  تاسافوت،  جريدة  والمأسسة، 
11٤)، ص. ).

1) � عبد الخالق أحمدون، المرجع السابق، ص. )).

)) � نفسه، ص. 1).

الجنوب  � علي صدقي أزايكو، فتاوى بعض علماء   ((
بخصوص نظام "إنفالس" باألطلس الكبير الغربي 
في أوائل القرن السابع عشر، ضمن ندوة "التاريخ 
للفقيد  مهداة  تاريخية  دراس��ات  النوازل"،  وأدب 
للبحث  المغربية  الجمعية  منشورات  زنيبر،  محمد 

التاريخي، الرباط، )٩٩)، ص. ))).

المؤسسة  الفقه،  أص��ول  معجم  رمضان،  خالد   �  ((
السعودية، مطبعة المدني، مصر، الطبعة األولى، 

)٩٩)، ص. ))).

اإلسالمي،  الفقه  أص��ول  ال��درق��اوي،  اهلل  عبد   �  (٤
الثانية،  الطبعة  الرباط،  الشباب،  مكتبة  منشورات 

٩٩٩)، ص. ٤٤).

الفقه  لدراسة  مقدمة  إم��ام،  الدين  كمال  محمد   �  ((
الجامعية  المؤسسة  منهجي،  مدخل  اإلسالمي: 
للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة األولى، 

)٩٩)، ص. 1)).

)) � عمر بن عبد الكريم الجيدي، المرجع السابق، ص. 
.(((

التاسع  التوفيق، المجتمع المغربي في القرن  )) � أحمد 
كلية  منشورات   ،(٩(( � إينولتان 1)))  عشر: 
الخامس،  محمد  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب 
البيضاء،  الدار  الجديدة،  النجاح  مطبعة  الرباط، 

الطبعة الثانية، ))٩)، ص. ٤1٩.

القلم،  دار  المقدمة،  خلدون،  ابن  الرحمن  عبد   �  ((
بيروت، الطبعة األولى، ))٩)، ص. )).

في  والعرف  والقضاء  الدولة  نظام  عالية،  سمير   �  (٩
الجامعية  مجد  مؤسسة  مقارنة،  دراسة  اإلسالم: 
الطبعة  بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للدراسات 

األولى، )٩٩)، ص. ))).

الصحراء،  بوابة  اهلل، سوس  عبد  بن  العزيز  عبد   �  (1
الطبعة  البيضاء،  الدار  الجديدة،  النجاح  مطبعة 

األولى، 11٤)، ص. 1)).

)) � عمر أفا، معلمة المغرب: مادة األلواح، الجزء )، 
والترجمة  للتأليف  المغربية  الجمعية  منشورات 

والنشر، مطابع سال، ٩)٩)، ص. ))).

)) � محمد العثماني، ألواح جزولة والتشريع اإلسالمي، 
الدراسات  في  العليا  الدراسات  دبلوم  لنيل  رسالة 
اإلسالمية، دار الحديث الحسنية، الرباط، 1)٩)، 

ص. ٩) � 1).

الساكنة  التزام  من  أساسا  يأتي  األلواح  تقديس  إن   �  ((
بأحكامها  والتقيد  بنودها  واح��ت��رام  بإلزاميتها 
أن  العثماني  محمد  ويذكر  لعقوباتها،  والخضوع 
من  أكثر  جزولة  أهل  عند  مقدسة  هي  األل��واح 
األصلية  النسخة  وأن  العصري،  القانون  تقديس 
أكبر  لدى  محفوظة  تكون  عليها  الموقع  اللوح  من 
المدرسة  خزانة  في  أو  “إنفالس”  الجماعة  أعيان 
أو لدى أستاذها أو لدى إمام المسجد، كداللة لقيمتها 
لأفراد  بالنسبة  للتنظيم  وكأساس  الساكنة  عند 

والجماعات وحماية مصالحهم وممتلكاتهم.

محمد  واحد.  لمسمى  كلها  األربعة  األلفاظ  وهذه   �  (٤
العثماني، المرجع السابق، ص. ))).

كرافد  والقانون  والعمل  العرف  أرحموش،  أحمد   �  ((
من روافد الثقافة األمازيغية: نموذج ألواح جزولة، 
بأكادير،  الصيفية  للجامعة  الرابعة  الدورة  أعمال 

)٩٩)، ص. ))).

)) � محمد العثماني، م. س، ص. )).

)) � نفسه، ص. ))).
 Robert Montagne, Un magasin collectif de ـ 28

l’Anti-Atlas: l’Agadir des Ikounka, Hespéris 
Tamuda, N° IX, Rabat, 1929, p. 145.

في  دراسات  المعاصر:  المغرب  تاريخ  أفا،  عمر   �  (٩
كلية  منشورات  واالقتصاد،  والمجتمع  المصادر 
الخامس،  محمد  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب 
البيضاء،  الدار  الجديدة،  النجاح  مطبعة  الرباط، 

الطبعة األولى، )11)، ص. ٤٤).
 Larbi Mezzine, Le Tafilalt: Contribution à ـ 30

l’histoire du Maroc aux XVIIème siècles, 
Publications de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines Université Mohamed V, 
Rabat, 1987, p. 93.
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)) � عبد القادر بوراس، معلمة المغرب: مادة تيعقيدين، 
للتأليف  المغربية  الجمعية  منشورات   ،( الجزء 
ص.   ،(٩٩( سال،  مطابع  والنشر،  والترجمة 

.(((1

ينعقد  الذي  المكان  على  تيعقيدين  مصطلح  يطلق   �  ((
القوانين  تطبيق  على  بالسهر  المكلف  المجلس  فيه 
حيث  عطا؛  أيت  عند  الشأن  هو  كما  العرفية، 
“إغرم  مكان  على  اصطالحا  “تيعقيدين”  يطلقون 
أمزدار” أي القصر السفلي ويوجد بجبل صاغرو، 
وإجالل  باحترام  المكان  أو  القصر  هذا  ويحظى 
كبيرين لدى أيت عطا باعتباره المكان األول الذي 
تشكلت فيه اتحادية أيت عطا، وتحرم فيه الحروب 
تقصدها  التي  المحكمة  فيه  توجد  كما  والنزاعات، 
مختلف  من  خصوماتهم  لفك  عطا  أي��ت  ساكنة 

مناطق الجنوب المغربي.

قبل  المغربية  ال��واح��ات  قسطاني،  محمد  بن   �  ((
الدراسات  سلسلة  نموذجا،  غريس  االستعمار: 
الملكي  المعهد  منشورات   ،( رقم  واألطروحات 
الجديدة،  المعارف  مطبعة  األمازيغية،  للثقافة 

الرباط، )11)، ص. ٤)).
.Larbi Mezzine, Op. Cit, p. 198 ـ 34

المغربية  المجلة  والشرع،  العرف  بورقية،  � رحمة   ((
 ،(٤)٩ الرباط،   ،( العدد  واالجتماع،  لالقتصاد 

ص. ))) � ))).

)) � محمد الحجازي، األلواح السوسية: تحقيق ودراسة، 
كلية  الشريعة،  في  اإلج��ازة  شهادة   لنيل  بحث 
الشريعة، أيت ملول، ))٩) � ٤)٩)، ص. )).

قضايا  سوس:  في  النوازل  فقه  العبادي،  الحسن   �  ((
ملول،  أيت  الشريعة،  كلية  منشورات  وأع��الم، 

٩٩٩)، ص. ))٤.

علوم  إسناد  في  الجمة  الفوائد  التمنارتي،  أبوزيد   �  ((
تحقيق  الروداني،  اهلل  عبد  بن  محمد  إعداد  األمة، 
ال��دار  السنتيسي،  مطبوعات  ال��راض��ي،  اليزيد 

البيضاء، ٩٩٩)، ص. 1٤) � )1).

٩) � نفسه، ص. ))٤.

٤1 � محمد بن أحمد األكراري، روضة األفنان في وفيات 

األعيان وأخبار العين وتخطيط ما فيها من عجيب 
اإلنسانية،  اآلداب والعلوم  كلية  البنيان، منشورات 
جامعة ابن زهر، أكادير، الطبعة األولى، )٩٩)، 

ص. )1).

المطبعة  وحديثا،  قديما  إيليغ  السوسي،  المختار   �  ٤(
الملكية، الرباط، ))٩)، ص. ))) � ٤)).

مطبعة   ،( الجزء  المعسول،  السوسي،  المختار   �  ٤(
األولى،  الطبعة  البيضاء،  الدار  الجديدة،  النجاح 

ص. ٤1).
-Charles De Foucauld, Dictionnaire Touareg ـ 43

Français, Tome 3, Imprimerie Nationale de 
France, 1952, p. 728.

السابق، ص.  المرجع  األكراري،  أحمد  بن  محمد   �  ٤٤
.(1(

المغرب:  في  والمجتمع  السلطة  المحمدي،  علي   �  ٤(
الدار  للنشر،  توبقال  دار  باعمران،  أيت  نموذج 

البيضاء، الطبعة األولى، ٩)٩)، ص. )).

)٤ � عمر بن عبد الكريم الجيدي، م. س، ص. ))).

)٤ � نفسه، ن. ص.

)٤ � المختار السوسي، خالل جزولة، الجزء )، المطبعة 
المهدية، تطوان، ص. ))).

٤٩ � محمد منيب، المؤرخ المغربي بين الحقيقة التاريخية 
 ،( رقم  التربوية،  السلسلة  اإليديولوجي،  والوهم 
 ،(11( األولى،  الطبعة  أكادير،  شروق،  مطبعة 

ص. )).

أعراف  في  الخماس  وضعية  الوفاء،  أبو  رحال   �  (1
زمور، ضمن ندوة "القانون والمجتمع بالمغرب"، 
منشورات   ،( رق��م  ومناظرات  ن��دوات  سلسلة 
المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، مطبعة المعارف 

الجديدة، الرباط، )11)، ص. ))).

)) � عمر بن عبد الكريم الجيدي، م. س، ص. )٤) � 
.(٤(

)) � محمد حنداين، إياللن مساهمة في كتابة تاريخ أقدم 
قبيلة في المغرب: مونوغرافية سوس 11٤)، دار 
فيديبرانت،  مطبعة  والنشر،  للطباعة  رقراق  أبي 

الطبعة األولى، )11)، ص. 1).
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)) � علي صدقي أزايكو، المرجع السابق، ص. ))).

السعديين،  في عهد  الفكرية  الحركة  � محمد حجي،   (٤
الجزء )، مطبعة فضالة، المحمدية، ))٩)، ص. 

.(٩٩

)) � نفسه، ن. ص.

مطبعة   ،( الجزء  المعسول،  السوسي،  المختار   �  ((
النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ))٩)، ص. )).

)) � محمد العثماني، م. س، ص. ٩).

)) � عمر بن عبد الكريم الجيدي، م. س، ص. ))).

٩) � أبوزيد  التمنارتي، المرجع السابق، ص. ))٤.

1) � أحمد بن داوود الهشتوكي، هداية الملك العالم إلى 
بيت اهلل الحرام، مخطوط بالمكتبة الوطنية بالرباط، 

رقم ٤))، ص. )1).

الناصرية،  األجوبة  الدرعي،  ناصر  بن  محمد   �  ((
مخطوط بالخزانة الوطنية بالرباط، رقم 1٩).

)) � عمر بن عبد الكريم الجيدي، م. س، ص. ))).

السابق، ص.  المرجع  األكراري،  أحمد  بن  محمد   �  ((
.(1(

السابق، ص.  المرجع  الهشتوكي،  داوود  � أحمد بن   (٤
.(1٩

)) � أبوزيد التمنارتي، م. س، ص. ))٤.

فضالة،  مطبعة  العالمة،  السوسي، سوس  المختار   �  ((
المحمدية، ))٩)، ص. ))).

المرجع   ،( الجزء  المعسول،  السوسي،  المختار   �  ((
السابق، ص. ))).

الببليوغرافيا:

علوم  إسناد  في  الجمة  الفوائد  التمنارتي،  أبوزيد   �
تحقيق  الروداني،  اهلل  عبد  بن  محمد  إع��داد  األم��ة، 
اليزيد الراضي، مطبوعات السنتيسي، الدار البيضاء، 

.(٩٩٩

من  كرافد  والقانون  والعمل  العرف  أرحموش،  أحمد   �
روافد الثقافة األمازيغية: نموذج ألواح جزولة، أعمال 

الدورة الرابعة للجامعة الصيفية بأكادير، )٩٩).

� أحمد التوفيق، المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر: 
اآلداب  كلية  منشورات   ،(٩((  �  (((1 إينولتان 
الرباط،  الخامس،  محمد  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم 
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 

.(٩((

� أحمد بن داوود الهشتوكي، هداية الملك العالم إلى بيت 
رقم  بالرباط،  الوطنية  بالمكتبة  مخطوط  الحرام،  اهلل 

.((٤

� الحسن العبادي، فقه النوازل في سوس: قضايا وأعالم، 
منشورات كلية الشريعة، أيت ملول، ٩٩٩).

� المختار السوسي، المعسول، الجزء )، مطبعة النجاح 
الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، ))٩).

� المختار السوسي، المعسول، الجزء )، مطبعة النجاح 
الجديدة، الدار البيضاء، ))٩).

� المختار السوسي، إيليغ قديما وحديثا، المطبعة الملكية، 
الرباط، ))٩).

المطبعة   ،( الجزء  جزولة،  خالل  السوسي،  المختار   �
المهدية، تطوان.

فضالة،  مطبعة  العالمة،  سوس  السوسي،  المختار   �
المحمدية، ))٩).

االستعمار:  قبل  المغربية  الواحات  بن محمد قسطاني،   �
الدراسات واألطروحات رقم  غريس نموذجا، سلسلة 
)، منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، مطبعة 

المعارف الجديدة، الرباط، )11).

- جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، الجزء ٩، دار 
صادر، بيروت، الطبعة األولى، ٩٩1).

� خالد رمضان، معجم أصول الفقه، المؤسسة السعودية، 
مطبعة المدني، مصر، الطبعة األولى، )٩٩).

القانون،  نظرية  القانونية:  للعلوم  مدخل  ناجي،  رجاء   �
الرباط،  الجديدة،  المعارف  مطبعة  األول،  الجزء 

.(٩٩٩

� رحال أبو الوفاء، وضعية الخماس في أعراف زمور، 
سلسلة  بالمغرب"،  والمجتمع  "القانون  ندوة  ضمن 
الملكي  المعهد  منشورات   ،( رقم  ومناظرات  ندوات 
للثقافة األمازيغية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 

.(11(
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المغربية  المجلة  والشرع،  العرف  بورقية،  رحمة   �
لالقتصاد واالجتماع، العدد )، الرباط، ٤)٩).

� سمير عالية، نظام الدولة والقضاء والعرف في اإلسالم: 
للدراسات  الجامعية  مجد  مؤسسة  مقارنة،  دراس��ة 

والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى، )٩٩).

� عبد الخالق أحمدون، القوانين العرفية بالمغرب: قانون 
والعلوم  اآلداب  كلية  مجلة  نموذجا،  إداوط  ماسة 
 ،( العدد  السعدي،  المالك  عبد  جامعة  اإلنسانية، 

تطوان.

بيروت،  القلم،  دار  المقدمة،  ابن خلدون،  الرحمن  � عبد 
الطبعة األولى، ))٩).

الصحراء،  بوابة  سوس  اهلل،  عبد  بن  العزيز  عبد   �
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 

.(11٤

تيعقيدين،  مادة  المغرب:  معلمة  بوراس،  القادر  عبد   �
للتأليف  المغربية  الجمعية  منشورات   ،( الجزء 

والترجمة والنشر، مطابع سال، )٩٩).

منشورات  اإلسالمي،  الفقه  الدرقاوي، أصول  اهلل  � عبد 
مكتبة الشباب، الرباط، الطبعة الثانية، ٩٩٩).

النجاح  القانون، مطبعة  المدخل لدراسة  � علي الصقلي، 
الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، )٩٩).

� علي المحمدي، السلطة والمجتمع في المغرب: نموذج 
البيضاء،  الدار  للنشر،  توبقال  دار  باعمران،  أيت 

الطبعة األولى، ٩)٩).

التعريفات،  كتاب  الجرجاني،  الشريف  محمد  بن  علي   �
مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح، بيروت، )٩٩).

الجنوب  علماء  بعض  فتاوى  أزايكو،  صدقي  علي   �
الغربي  الكبير  باألطلس  "إنفالس"  نظام  بخصوص 
"التاريخ  ندوة  ضمن  عشر،  السابع  القرن  أوائل  في 
وأدب النوازل"، دراسات تاريخية مهداة للفقيد محمد 
زنيبر، منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي، 

الرباط، )٩٩).

في  دراس��ات  المعاصر:  المغرب  تاريخ  أف��ا،  عمر   �
كلية  منشورات  واالقتصاد،  والمجتمع  المصادر 
الخامس،  محمد  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب 
الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة 

األولى، )11).

 ،( الجزء  األل��واح،  مادة  المغرب:  معلمة  أفا،  عمر   �
والترجمة  للتأليف  المغربية  الجمعية  منشورات 

والنشر، مطابع سال، ٩)٩).

� عمر بن عبد الكريم الجيدي، العرف والعمل في المذهب 
مطبعة  المغرب،  علماء  لدى  ومفهومهما  المالكي 

فضالة، المحمدية، ))٩).

ودراسة،  تحقيق  السوسية:  األلواح  الحجازي،  محمد   �
بحث لنيل شهادة  اإلجازة في الشريعة، كلية الشريعة، 

أيت ملول، ))٩) � ٤)٩).

اإلسالمي،  والتشريع  جزولة  ألواح  العثماني،  محمد   �
الدراسات  في  العليا  الدراسات  دبلوم  لنيل  رسالة 

اإلسالمية، دار الحديث الحسنية، الرباط، 1)٩).

الفقه والتشريع  بين  أو أزرف  العرف  أيت بود،  � محمد 
الرباط،   ،(( العدد  تاسافوت،  جريدة  والمأسسة، 

.(11٤

وفيات  في  األفنان  األكراري، روضة  أحمد  بن  محمد   �
عجيب  من  فيها  ما  وتخطيط  العين  وأخبار  األعيان 
اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات  البنيان، 

جامعة ابن زهر، أكادير، الطبعة األولى، )٩٩).

� محمد بن ناصر الدرعي، األجوبة الناصرية، مخطوط 
بالخزانة الوطنية بالرباط، رقم 1٩).

� محمد حجي، الحركة الفكرية في عهد السعديين، الجزء 
)، مطبعة فضالة، المحمدية، ))٩).

� محمد حنداين، إياللن مساهمة في كتابة تاريخ أقدم قبيلة 
أبي  دار   ،(11٤ سوس  مونوغرافية  المغرب:  في 
الطبعة  فيديبرانت،  مطبعة  والنشر،  للطباعة  رقراق 

األولى، )11).

� محمد كمال الدين إمام، مقدمة لدراسة الفقه اإلسالمي: 
والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  منهجي،  مدخل 

والتوزيع، لبنان، الطبعة األولى، )٩٩).

التاريخية  الحقيقة  بين  المغربي  المؤرخ  منيب،  محمد   �
 ،( رقم  التربوية،  السلسلة  اإليديولوجي،  والوهم 

مطبعة شروق، أكادير، الطبعة األولى، )11).
-Charles De Foucauld, Dictionnaire Touareg ـ

Français, Tome 3, Imprimerie Nationale de 
France, 1952.

 Larbi Mezzine, Le Tafilalt: Contribution à ـ
l’histoire du Maroc aux XVIIème siècles, 
Publications de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines Université Mohamed V, 
Rabat, 1987.

 Robert Montagne, Un magasin collectif de ـ
l’Anti-Atlas: l’Agadir des Ikounka, Hespéris 
Tamuda, N° IX, Rabat, 1929.
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فلفَّهم  اإلهمال،  َرحى  عليهم  درات  الذين  العربي  تراثنا  في  المجيدين  العربية  أكثر شعراء  ما 
هؤالء  عن  المتواصل  البحث  ِزم  الالَّ من  كان  لذا  َياع،  الضَّ أيادي  بإبداعاتهم  وعبثت  النِّسيان، 

ا أبدعوا في المصادر المطبوعة والمخطوطة. عراء، والتَّنقيب المستمر عمَّ الشُّ

الذين  الشعراء  فقد عثرت على مجموعة من  بالقصير  ليس  األمر زمًنا  بهذا  اهتمامي  وبحكم 
ها  يستأهلون البحث، ويستحق نتاجهم بذل الجهد، خصوًصا في فترة لم تأخذ – حتى اآلن – حظَّ
ابع، تلك الفترة التي كان  ابع والسَّ َراسة والتَّنقيب، وهي فترة ما بعد القرنين: الرَّ من البحث والدِّ

األدب فيها شعًرا ونثًرا قوّيًا، لم تأت عليه رياح االنحطاط، فتَؤدِّي إلى خموده.

النُّصوص  عن  بالبحث  مهتمٌّ  أنَّني  أنكر  ال 
الجديدة من أدب تلك الفترة، وأفرح كلما عثرت 
الدِّراسات  ُتفيد  أن  يمكن  جديدة،  حصيلة  على 
نتائج  استخالص  على  وتساعد  والنَّقديَّة،  األدبيَّة 
ُدها،  ُتَؤكِّ أو  سابقة  نتائج  ز  تعزِّ نقديَّة  وأحكام 
ُمها، وتضيف نتائج  ح نتائج أخرى أو تقوِّ وتصحِّ
االجتماِعيَّة  الحياة  على  وء  الضَّ إلقاء  في  تساعد 

َياِسيَّة والثََّقاِفيَّة. والسِّ

بتَصفُّح  ج��دًّا  َشُغوًفا  أجدني  ذلك  أجل  من 
من  بها  ما  على  للوقوف  المخطوطة  المصادر 
َوَشرًحا  وتحقيًقا  بحًثا  العناية  َيْسَتِحقُّ  جديد، 
فحات الماثلة  َوِدَراَسًة، والدَّليل على ذلك تلك الصَّ

مخطوط  تصفُّح  نتيجة  كانت  والَّتي  أيدينا،  بين 
أجزاء  من  جزء  وهو  أال  بعد،  ينشر  ا  َلمَّ ِمِهمٍّ، 
انفرد  فقد  الُكْتِبّي(،  شاكر  )البن  التَّواريخ  عيون 
القرن  شعراء  أح��د  شعر  من  طيبة  بحصيلة 
اِدس الِهْجِرّي، لم أجدها في مصدر آخر، وال  السَّ
ب�"َفَوات  الموسوم  الُكْتِبّي(  َشاكر  )ابن  كتاب  في 

الَوَفَيات".

لم  اليوم  شعره  مجموَع  أقدِّم  الذي  وشاعُرنا 
اتصل  وقد  ذلك  وكيف  زمنه،  في  مغموًرا  يكن 
الدين األيوبي(، وغيره من كبار  بالقائد )صالح 
نتاجه  اختفاء  علينا  َيِعزُّ  ولهذا  رجاالت عصره، 
فهو  اعر  الشَّ هذا  أما  عراء.  الشُّ من  أمثاله  ونتاج 

أ. د. عبد الرازق حويزي
جامعة األزهر 

مصر

َلِمّي )ت: 601 هـ( شعر ابن نفاذة السُّ
تحقيق وتقديم وشرح
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في  لحظًة  أتواَن  لم  الذي  َلِمّي"،  السُّ َنَفاَذة  "ابن 
َدْرِب االهتمام بشعره لأسباب التي ذكرتها آنًفا، 
نجده  أن  قلَّ  وتوجًها  ُمَميًزا،  لشعره طابًعا  وألن 

لدى شعراء العربيَّة.

عة له لدى  ومما يؤلم حقًّا َأالَّ أجد ترجمة موسَّ
في  أخباره  من  والمبثوث  واألدب��اء.  خين  المؤرِّ
من  يغني  وال  يسمن  ال  العربّي  التُّراث  مصادر 
ولكنِّي  نقًعا،  يبل  وال  صدًرا،  يثلج  وال   ، جوع 
سأحاول اعتماًدا على ما وقفت عليه من شذرات 

عنه أن أثبت تعريًفا له))).

أجمعت  اللتين  نسبه  وسلسلة  اسمه  عن  أما 
عبد  بن  )َأْحمد  فهما:  المصادر  بعض  عليهما 
الحسن  ب��ن  المبارك  ب��ن  َع��ل��ّي  ب��ن  ْح��َم��ن  ال��رَّ
وتختلف  بدمشق)))  نفاذة(  )بني  من  َلِمّي()))،  السُّ
بعض المصادر في إيراد سلسلة نسبة اختصاًرا 
لسلة المثبتة هنا هي  وتقديًما وتأخيًرا)٤)، ولكن السِّ
المصادر،  معظم  عليها  أجمعت  التي  المعتمدة 
َنَفاَدة)))،  ب�)ابن  تلقيبه  في  كذلك  اختلفت  التي 
األخيرة  عدا  وما  َنَفاَذة(،  و)ابن  َنَقاَدة()))،  و)ابن 
اأَلِخيَر؛ ألن هذا هو  اللَّقَب  تصحيف، واعتمدُت 
بعض  لدى  وكذلك  المصادر،  أقدم  في  المعتمد 
مثل  واجتماعيًّا  أدبيًّا  بهم  اتصل  ممَّن  معاصريه 
ذلك  وليس   ، ه�(   (٩( ت  األصفهاني  )العماد 
فحسب، بل يؤكده إجماع أكثر المصادر على هذا 
اللَّقب)))، يضاف إلى ذلك أن معظم الشعر الوارد 
"عيون  مخطوط  في  نفاذة(  )ابن  ل�  منسوب  هنا 

التواريخ البن شاكر الُكْتِبي(.

أو  )نشء  ب�  وُينعت  الفضل(،  )أبي  ب�  ُيكنَّى   
نشو الدولة(، َوُيلقب ب� )بدر الدين()))، و)بشمس 

الدين()٩). 

في دمشق،  ه�(،  نفاذة( عام ))٤)  )ابن  ولد 

عن  ه���()1))   (1(( عام  محرم  في  فيها  وُتُوفِّي 
عمر يناهز ستين عاًما)))).

وأدب��ائ��ه،  عصره،  وجهاء  ببعض  اتَّصل 
والملك  األيوبي(، وأوالده،  الدِّين  منهم: )صالح 
)ابن  والقاضي  الفاضل(،  و)القاضي  العادل، 
)محيي  والقاضي  الدِّين(،  ضياء  الشهرزوري، 
كي())))، و)صفي الّدين بن شكر(،  الدِّين ابن الزَّ
وزير الملك العادل))))، واألديب البارع والمؤرخ 
ديواني  الذي نسخ  الدِّين األصفهانّي()٤))،  )عماد 

اعر )ابن َحيُّوس())))، رسائله وشعره)))) والشَّ

)صالح  ل�  مشهوًرا  كاتًبا  نفاذة(  )ابن  كان 
الدين األيوبي(، وصحبه حضًرا وسفًرا))))، وقِدم 
بعض  فيه  وله  افتتحها))))،  حين  )حلب(  معه 
األج��ن��اد)٩))،  رؤس��اء  في  عنده  وك��ان  المدائح، 
وَتَولَّى اإلشراف على الُهري ُقبيل وفاته بقليل)1)).

واألدب��اء،  المؤرخين  من  ره��ٌط  عليه  أثنى 
أديًبا  الهمة،  بعيد  القدر،  جليل  "كان  قائل:  فمن 
شاعًرا"))))، إلى قائل: "كان ال يبارى في فضله، 
وال يجاَرى في معرفته ونبله، وجمعه بين رئاسة 
الكتابة،  حسن  عنه  َث  َوَورَّ أصله،  وطيب  نفسه 
قائل:  إلى  ونسله"))))،  يته  لذرِّ الفضل  وحلية 
ًها أديًبا شاعًرا"))))، إلى قائل: "َوُهَو  "وكان ُمَفوَّ
قائل:  إلى  الّنظم")٤))،  ِبحسن  اْلَمْشُهورين  أحد 

شاعر محسن")))).

سعيد  )اب��ن  عنه  قال  فقد  شعره  دي��وان  أما 
اأَلْنَدلسّي(: "شعره مدون، ظفرُت به عند شخص 
ال يسمح بإعارته وال مطالعته"))))، وذكر ديوانه 
فدي())))، و)ابن شاكر الُكْتِبي())))،  كلٌّ من )الصَّ
و)الذََّهِبي()٩))، و)حاجي خليفة()1))، ولم يعثر له 
يوفَّق  الفضالء  أحد  ولعل  اآلن،  َحتَّى  أثر  على 

للعثور عليه.
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ويتَمثَّل الدَّافُع لي لجمع ما بقي من شعره في 
حصيلة  على   - قبل  من  ذك��رُت  كما   – وقوفي 
شعريَّة غير قليلة، فعقدُت النِّيََّة على جمع شعره، 
وبالبحث عن محاولة سابقة قبل الُمضي ُقُدًما في 
بها  هناك محاولة سابقة نهض  أن  لي  َبَدا  العمل 
قيق، فلم  أستاذان فاضالن من القطر العراقي الشَّ
يقصر  فلم  األصدقاء،  أحد  من  طلبها  في  أتواَن 
هذه  النظر  وبعد  خيًرا،  اهلل  فجزاه  إرسالها،  في 
المحاولة اتضح أنَّ حصيلتها ال تزيد عن )1)) 
في  أث��ره  ينكر  ال  مشكور،  جهد  وه��و  بيًتا(، 

دراستي هذه، وفي غيرها. 

ابن  "شعر  بيانها:  فهذه  ابقة  السَّ المحاولة  أما 
خليل  سامي  لوليد  ه�"،   (1( ت  السلمي  نفادة 
جامعة  مجلة  حسين،  علي  وصفاء  السامرائي، 

األنبار للعلوم اإلنسانية، ع))، )11)م.

إن شعر )ابن نفادة( المتبقي ليفصح عن كونه 
شاعًرا مجيًدا، تمكن من أدوات الشعر ومؤهالته، 
فأبدع شعًرا رقيًقا عذًبا، يفيض سالسة، ويسري 
رقة، في أغراض متنوعة، منها: المديح، والغزل، 

ثاء، غير أنَّ الغالب على شعره هو غرض  والرِّ
اعر بشاعريته كثيًرا  وصف الطبيعة، ويجنح الشَّ
مفصًحا عن  بالوصف،  إيَّاه  مازًجا  التشوق  نحو 

قيقة. رومانسيته الرَّ

وال بدَّ من اإلشارة إلى أهمِّ سمة ميََّزت شعَره 
عن شعر بعض معاصريه، أال وهي سمة التَّشوق 
قرى  من  جاورتها  وما  )دمشق(  إلى  والحنين 
أوط��اره،  بعض  فيها  وقضى  بها،  حلَّ  وم��دن، 
في  وجغرافية  تاريخية  وثيقة  شعُره  يعدُّ  بحيث 
غاية األهميَّة، فهو يذخر بذكر كثير من المواطن 
هذا  خ��الل  من  قديًما  صورتها  نعرف  التي 
و)سطرى(،  و)النيرب(،  )جلق(،  مثل:  عر،  الشِّ
مثل:  األنهار  بعض  إلى  باإلضافة  و)مقرى(، 

)ثورا(، و)يزيد(.

حدائِقها،  )دمشق(،  ب�  حبًّا  اعر  الشَّ هام  لقد 
ربوعها،  وأش��ج��اِره��ا،  أوديِتها  وأزه��اره��ا، 
كثرة  من  ذلك  يبدو  ومعالمها،  قراها  وأنهارها، 
ذكرها في كل قصيدة من قصائد شعره، وحنينه 

الفياض إليها إذا ابتعد عنها. 
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]قافية الهمزة[

)1(

قال )ابن َنَفاَذة( متغزاًل:))))     ]ِمَن الَكاِمل[
أُ َت��َت��َب��وَّ ُمْهَجِتي  ف��ي  َس��اِك��ًن��ا  َي��ا   -1

َت���ْرَق���أُ ال  أَلْدُم�������ٍع  َت�����ِرقُّ  ال  لِ����ْم 

ه�م�  َوِثْقل  َيِجفُّ  ال  َجْفٌن  ِمْنَك  لِي   -2
َي��ْه��َدأُ ال  َوَم��ْض��َج��ٌع  َي��ِخ��فُّ  اَل  ���ٍم 

بالَجَفا  ُف��َؤاِدي  ِمن  َق  َتَمزَّ َما  َهل   -3

َي��ا َه��اِج��ِري ِب��َي��َدي ِوَص��الِ��َك ُي��ْرَف��أُ؟

ُم��َذلَّ��ٌل  َه����َواُه  أََن���ا ف��ي  َوُم���َدلَّ���ٍل   -4
����أُ)32( ِم��ْن��ُه َوِم��نِّ��ي َم��الِ��ٌك َوُم����َوطَّ

ٌد  ُم��َت��أَوِّ ُه  َق���دُّ ال��م��َع��اِط��ِف  َث��ِم��ُل   -5
َوَي��ْه��َزأُ)33( ُيَهزُّ  إْذ  ُي��ْزِري  بالُغْصِن 

ُمْثَخٌن  َج��ِري��ٌح  َقْلِبي  ِب��لِ��َح��اِظ��ِه   -6
َف��ال��َوْص��ُل َي��ْأُس��و وال��تَّ��َج��نِّ��ي َي��ْن��َك��أُ

ُحْسِنِه  َوُم��ْب��ِدِع  َخالِِقه  ُسْبَحاَن   -7

وال��ل��ُه َي��ْخ��لُ��ُق َم��ا َي��َش��اُء َوَي�����ْذَرأُ! 

ْبِح َوْج�  8- كاللَّْيِل َشْعًرا َغاِسًقا، والصُّ
ًه���ا َش����اِرًق����ا، أَْن���������َواُرُه َت���َت���ْأألُ

َع��اِن��يَّ��ٌة  َح���اِن���يَّ���ٌة  َث���ْغ���ِرِه  ف��ي   -9
ُتْسبأُ)34( َولَْيَسْت  ِبَها  الُعُقوَل  ُتْسِبي 

ِسَياُفُه  َوَط��ْرُف��ُه  َم��اَء  ال��دِّ َسَفَك   -10
أُ َوِب�����ِه َع��لَ��ى إِْج���َراِئ���َه���ا َي��َت��َج��رَّ

َجَفا  ُمْذ  َقْلِبي  اأَلْجَفاِن  ُض  ُمَتَمرِّ  -11
َي���ْب���َرأُ ال  َوِك���الُه���ُم���ا  ٌض  ُم���َت���َم���رِّ

ُنْقَطٌة  َباَبِة  الصَّ لَِداِئَرِة  َصْبِري   -12
أُ َت��َت��َج��زَّ ُت���َرى وال  َولَ��ْي��َس  ُت��ْس��َم��ى 

ُه  ُودَّ َوأُْح��َرُم  َغْيِري  ِبِه  َيْحَظى   -13

َوأَْظ��َم��أُ! بالِوَصاِل  ُي��ْرَوى  َوِس���َواَي 

)2(

وقال)))):  ]ِمَن الَبِسيِط[

َوَقْد َسَناه  ِمن  َوْرًدا  ينُثُر  بُح  َوالصُّ  -1

َظْلَماُء المْنثوَر  َبَنْفَسَجَها  ت  َضمَّ

َفلَه َجى  الدُّ َبْحِر  في  َيْسَبُح  َوالَبْدُر   -2

إْرَس��اُء ال��َغ��ْرِب  َنْحَو  َتَغْلَغَل  َمْهَما 

َشاِئَبًة  ْلَماُء  الظَّ لَِت  َتَكهَّ َوَق���ْد   -3

َحْمَراُء ب��اإلْش��َراِق  ��ْرِق  ال��شَّ َوَوْج��َن��ُة 

)3(

جز[ وقال)))): ]من الرَّ

ُبَكاِئَها ِم��ن  َعْيِنَي  َضِحَكْت  َق��ْد   -1
ِبَمائَها)37( ُب��ْع��ِدِك��ْم  ِم��ن  َواْغ��َت��َس��لَ��ْت 

َخالََطَها َوَق���ْد  ��ْرَه��ا  ُي��َط��هِّ َف��لَ��ْم   -2
َمياهَها)38( ِمْن  اأَلْش���َواُق  أَْج��َرِت  َما 

]قافية الباء[ 

)4(

وقال)٩)):      ]ِمَن الَبِسيِط[

َواِبلُُه ْحَب  السُّ َفَفاَق  َدْمِعي  َوفاَض   -1

َوَصَبا ِذْكَرُكم  ِجْسِمي  َوأَْوَدَع  َشْوًقا 

2- لَو َحلَّ ُنوٌح ِبَجْفِني َخاَف ِمْن َغَرٍق

لََهَبا! الشَتَكى  ِبَقْلِبي  الَخليُل  أَِو 
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)5(

وقال)٤1): ]ِمَن الَكاِمل[

َغَراِئَبا َياِض  الرِّ إِلَى  بيُع  الرَّ أَهَدى   -1

َجالِبَبا  ال��ُغ��ُص��وَن  َوَك��َس��ا  ِب��ُق��ُدوِم��ِه 

َشَباِبَها َقْبَل  ْوِح  ال��دَّ ُفُروُع  َشاَبْت   -2

َشاِئَبا  ِط��ْف��ٍل  َك��وُن  الَعَجاِئِب  َوِم��ن 

ْهِر َوالخضراء كالز هُر مثُل الزُّ 3- َوالزَّ

َزرق�����اِء ُت���ْب���ِدي ل��ل��ع��ي��وِن َع��َج��اِئ��َب��ا 

ِصَقالَُها ُي��ِري��َك  ِم���ْرآٌة  َواألرُض   -4

َكْواكَبا  ��َم��اُء  ال��سَّ َق��اَب��لَ��ِت  حيُث  ِم��ن 

طيَبها ْت  َودَّ النََّفَحاِت  مسكيَُّة   -5
جالَبا)41( إِلَيها  َوَج���َدْت  لو  داري���ُن 

ُمذ ُتْثِنيه  َن��ْش��َوٌة  ُغْصٍن  َولِ��ُك��لِّ   -6
جالَبا)42( إِلَيها  َوَج���َدْت  لو  داري���ُن 

َبْعُضَها َفَعاَنَق  بها  النَّسيُم  عبَث   -7

��اٍق َت��ُض��مُّ َح��َب��ائ��َب��ا  ءَب��ْع��ًض��ا َك��ُع��شَّ

َف��َك��أَنَّ��َم��ا ُغ��ْدَراُن��ه��ا  َع���ْت  َوت���َدرَّ  -8

َق��َواِض��َب��ا  ال���ُب���ُروُق  َعلَيهنَّ  َس��لّ��ت 

ُشحروُرها أَْع��َواِدَه��ا  َعلَى  َوَع��ال   -9

َخ��اِط��َب��ا  ِفيها  اِت  ال���لَّ���ذَّ إل��ى  َي��ْدُع��و 

ُمَتَشاِجَرا أَْشَجاِرَها  في  يُر  َوالطَّ  -10

َمَذاِهَبا  اخَتلَْفَن  َوَم��ا  الِجَداِل  في  ٌت 

ِبأَْرِضَها َجَنْيُت  َكْم  لِِجلََّق  َسْقًيا   -11
َمآرَبا)43( َقَضْيُت  َوَك��ْم  ُروِر  السُّ َثَمَر 

12- ِهي َداُر لَْهِوي إِذ َعَصيُت َعواِذال

��ا لَ��ح��ي��َن َوَك���م أََط��ْع��ُت َك��َواِع��َب��ا  ل��مَّ

ُفْرَصًة ِبيَبَة  الشَّ أَْنَتِهُز  أَيَّ���اَم   -13

اِت ِف��ي��ه��ا َن��اِه��َب��ا  َوأَُب��������اِدُر ال����لَّ����ذَّ

َكواِمال الُبُدوَر  أْسَتْجلِي  وأبيُت   -14
َرَب��ائ��َب��ا)44( َباَء  الظِّ أَْق��َت��ِن��ُص  َوأََظ���لُّ 

َطْرُفُه َقْلٍب  ُكّل  َصاِئِد  ُكلِّ  ِمْن   -15

َمَخالَِبا  الُجُفوَن  َج��َع��َل  َق��ْد  باللَّْحِظ 

َطائًرا َعلَْيِه  َقْلِبي  َرأَى  ا  لمَّ  -16

َناِصَبا  ال��لَّ��َواِح��ِظ  َش��َرُك  لَ��ه  أَْض��َح��ى 

لل� َيْنَفكُّ  َما  اأَلْص��َداِغ  َوُمعقرِب   -17
َس��الِ��َب��ا)45( أَْو  الِس��ًب��ا  المَعنَّى  َق��ْل��ِب 

َمَشاِرٌق الُجيوِب  َفلَُك  لَه  َب��ْدٌر   -18

َي��ْس��ِري َف��َي��تَّ��ِخ��ُذ ال��ُق��ل��وَب َم��َغ��اِرَب��ا 

َوْجِهِه َصَباَحِة  َصَباًحا ِمن  ُيْبدي   -19

ُم��َت��َج��لِّ��ال ِم���ْن َش��ْع��ِره ِب��َغ��َي��اِه��َب��ا)46(

ُرقَبًة ِبَعاِرَضيه  ال��ِع��َذاُر  َخ��طَّ   -20

َع��َق��اِرَب��ا)47( َعلَيِه  ُصْدَغْيِه  َظ��نَّ  إذ 

وَذَواِئ��ب��ا َغ��َداِئ��ًرا  ُيْرخهنَّ  لم   -21

َذَواِئ���َب���ا  ال��ُق��ل��وَب  َوَغ�������اَدَرِت  إال 

لَِحاُظُه الُقلُوَب  ُتْصِمي  َراِمًيا  َيا   -22

َح��َواِج��َب��ا  ال��ِق��ِس��يَّ  َج��َع��َل  إْذ  بالنَّْبِل 

َجْفِنِه ِمن  ُمْرَهًفا  َسْيًفا  َويسلُّ   -23

َمَضاِرَبا  اأَلَن���اِم  ُم��َه��ُج  لَ��ُه  أَْض��َح��ْت 

لِ��َط��َع��اِن��ِه ُه  َق���دَّ ُرْم��ًح��ا  َوي��ه��زُّ   -24

ُمَحاِرَبا  ِس���َواُه  َرَش���أً  َرأَى  َذا  َم��ْن 
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25- أَْمَسى َغَراِمي ِمْثَل ُحْسِنَك َصاِدًقا

َكاِذَبا َوْع��ِدَك  ِمْثَل  اْصِطَباِري  َوأََرى 

)6(

وقال))٤):        ]من مجزوء الرجز[

المشي� أَْض��َح��ى  َق���ْد  َك���اَن  إْن   -1

َع����َج����َب����ا ال  َظ�����ال�����م�����ي  ُب 

َف��َع��لِ��ْم��� َرْأِس��������ي  أْت��������َرَب   -2

اْق�����َت�����َرَب�����ا َط�����يِّ�����ي  أنَّ  ُت 

َع���اِج���ال ال����ِك����َت����اُب  َك�������َذا   -3

أت����رَب����ا َم�������ا  إذا  ُي������ْط������وى 

)7(

وقاَل)٤٩) َيْذُكُر الُمْشُمَش:        ]من المنسرح[

َيِغِب لَ��ْم  ��ب��اِح  ال��صَّ َوَن��ْج��ُم  َه��بَّ   -1

اْل��ِع��َن��ِب اْب��ن��ِة  اَل  َح��ْم��َراء  لِ��َرْش��ِف 

َبَدت الِجَناِن  ِفي  ال��لَّ��ْوِن  َن��اِريَّ��ُة   -2

َي���ا َع��َج��ًب��ا ل��ل��ِج��َن��اِن ِف���ي ال��لَّ��َه��ِب

ِمن َبْرَجِد  الزَّ ِفي  كالتِّْبِر  َتلُوُح   -3

الُقُضِب ِفي  المْرَجاِن  ُع��ُروِق  َف��وِق 

ِفي ِد  ُم��رُّ ال��زُّ ِم��ن  َس��َم��اٌء  َف��ِه��َي   -4

َه���ِب آَف���اِق���َه���ا أَْن����ُج����ٌم ِم����ن ال���ذَّ

ال� َشْيَطاُنها  ْمِع  للسَّ َتْرقَّى  َفَما   -5

��ُه��ِب ِب��ال��شُّ َرَم����ْت����ُه  إاِلَّ  َك����اِف����ُر 

َك��ُم��لَ��ْت َت��َك��اَم��لَ��ْت  ال��ثُّ��َريَّ��ا  إِذا   -6

َوأَْب��������َرَزْت َوْج����َه َغ��ي��ِر ُم��ْن��َت��ِق��ِب

َطالَِعًة اْلُغْصِن  ِف��ي  ُث��َريَّ��ا  َوك��ْم   -7

ِم��ْن��َه��ا َج��ِم��ي��ع ال��نَّ��َه��اِر ل��م َت��ِغ��ِب

ُم��ْرَت��َق��ٌب ك���اأَلْع���َي���اِد  َزَم��اُن��ه��ا   -8

����َرِب ���ُروِر وال����طَّ أَيَّ���اُم���َه���ا ل���ل���سُّ

ِم��ن اْل��َب��ريَّ��ُة  ل��م��ي��َق��اِت��َه��ا  َح���جَّ   -9

ِم���ْص���َر إِلَ����ى ِج���لَّ���ٍق َوِم�����ْن َح��لَ��ِب

َمْنَظُرُها كالنَّاِرْنِج  ِب��ْل  َكالنَّاِر   -10

��ْرِب وَط��ْع��ُم��َه��ا ِف���ي َح�����الَوِة ال��ضَّ

َتَناَولََها ل��َم��ْن  َوَح��لَّ��ْت  َح��لَ��ْت   -11

َتِطِب لَ��ْم  ال��تَّ��ْح��ِري��ُم  لَ���ْواَل  اُح  َوال����رَّ

ُمَقبِّلُها ال��نَّ��َدى  ري��َق  َي��ْرُش��ُف   -12

��َن��ِب َف��َي��ْج��َت��ِن��ي��َه��ا َم��ْع��ُس��ولَ��َة ال��شَّ

لََطاَفِتَها ِم��ن  ِفيِه  في  َت���ُذوُب   -13

َتَعِب إِلَ��ى  ُيْفِضي  َم��ْض��ٍغ  َغيِر  ِم��ْن 

)8(

َوَقاَل)1)) ُمِشيًرا ِإَلى َبيت )َجميل ُبَثينة(:    ]من 
ِويل[ الطَّ

1- أََه��ْج��ٌر َوَص��دٌّ واْغ��ِت��َراٌب َوُف��ْرَق��ٌة

)51(؟! بُّ الصَّ َيْحِمُل  َكْم  لله  فيا  َوَبْيٌن 

َساِئال ْك��َب  ال��رَّ َنبََّه  لُِمِحبٍّ  َفُقْل   -2
)52( الُحبُّ ُجَل  الرَّ َيقُتُل  َقْد  َنَعْم  َوَن��اَم: 

)9(

ِويل[ وقال)))):   ]من الطَّ

با ِمْن أَْرِض َنْجٍد ُهُبوُبها 1- أظّن الصَّ

ِطيُبَها َع  َت��َض��وَّ َق��ْد  لَْيلَى  َنْشِر  َفِمْن 

َوَسلَّمْت َصاَفَحْتَها  أْن  َعَجٍب  َوِمن   -2

َرِقيُبَها ِب���َذاَك  َي��ْش��ُع��ْر  َولَ���م  َعلَيها 
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ال� َصدَّها  َكاَن  ُيَرى  ا  ِممَّ أَنَّها  َولَْو   -3

َغ��ي��وُر ول���م ي��ْب��ل��ْغ إِلَ����يَّ ُه��ُب��وُب��ُه��ا

]قافية الحاء[ 

)10(

ِريِع[ وقال)٤)): ]ِمَن السَّ

َفاْح الصِّ ِبِبيِض  الِبيَض  بوا  َحجَّ َقْد   -1

م��اْح ��ْم��َر ب��ُس��ْم��ِر ال��رِّ وم��ّن��ُع��وا ال��سُّ

أَْس��َج��اِف��ِه��ْم أَْص����َداَف  َوأَْط��َب��ُق��وا   -2

باْح)55(... َباِح الصِّ َفَما َتَرى َشمُس الصَّ

ُفهْم َتْسِري  النَّْكَباِء  ِمن  َغ��اُروا   -3

ي��اْح لَ���ْو َرَق����ُدوا َس����دُّوا َم��َه��بَّ ال��رَّ

ُحْسَنَها  ال��َه��َوى  َت��ْألِ��ي��ُف  ُيْثِبُت   -4

َم���اْح َم����اَح  إِْن  ��ب��ِر  ل��ل��صَّ َوَق���دَّه���ا 

َخ��ْم��ُرُه  ُم���ْس���ِك���َرٌة  َوَط���ْرُف���َه���ا   -5

ص��اْح َص���اِح  َي��ا  َوْه���َو  أُِدي����َرْت  إَِذا 

َك��اَس��اِت��َه��ا  َن��ْح��َو  َق��ْل��ِب��ي  أَُم����دُّ   -6

َراْح اِح  ال���رَّ إِلَ���ى  ْت  ُم���دَّ إَِذا  َرْش��ًف��ا 

َفَما  ُع���ْذري  ُم��وِض��ُح  َواِض��ُح��ه��ا   -7

الْح اَلَح  إَِذا  ِف��ي��َه��ا  َي��لُ��وُم��ِن��ي 

)11(

ِريِع[ وقال)))):     ]ِمَن السَّ

أَْك��َم��اَم��ه ��َر  َش��مَّ َق���ْد  وال���نَّ���ْوُر   -1

��لِّ َث��ْغ��ُر اأَلَق����اْح َوَم����جَّ ِري����َق ال��طَّ

َخ��ْج��لَ��ٌة لَ��ه��ا  ال�����َوْرِد  َوَوْج���َن���ة   -2

َق����ْد َش��بَّ��ُه��وُه��ا ِب����ُخ����ُدوِد ال��ِم��الْح

)12(

وقال)))):        ]من الخفيف[

��اِح ال��َوضَّ َجِبيِنَها  َع��ن  َس��َف��َرْت   -1

��َب��اِح َف��أََرْت��َن��ا ب��ال��لَّ��ي��ِل َض����ْوَء ال��صَّ

الن� َفَقاَل  الِم  الظَّ ْمُس في  أَْبَدِت الشَّ  -2

ن���اُس: ُس��ْب��َح��اَن َف��الِ��ُق اإلْص��َب��اِح

لما ��َب��اَب��َة  ال��صَّ ِع��ْن��ِدي  3-ُج��م��َع��ْت 

ُج��ِم��َع��ْت ِع��ْن��َده��ا ِص��َف��اُت ال��ِم��اَلِح

َوْعٍد  َغيِر  َعلَى  َزاَرْت  ا  لمَّ ُقْلُت   -4

َي��اِح: ال��رِّ َت��ْح��َت  َكالُغْصِن  َت��َت��َه��اَدى 

ُهُموِمي  أََب���اَدْت  ِبالَِّتي  َمْرحًبا   -5

َوُغ��ُم��وِم��ي َوأَبَّ�����َدْت أَْف���َراِح���ي)58(

أق� ُحبَِّها  َع��لَ��ى  الَّ��الِئ��ِم��ي  أَيُّ��َه��ا   -6

اِحي! ُنصَّ ِم��ْن  ِفيِه  أَْن���َت  َفَما  ِص��ْر 

ال� َقدُّ  يِم  الرِّ َسالُِف  ْبي،  الظَّ ُمْقلَُة   -7

اأَلَق��اِح)59( َثْغُر  ِقيِق،  الشَّ َخدُّ  ُغْصِن، 

)13(

)ُيوُسف(:]ِمَن  اْسمه  ِفيَمن  ُمْلغًزا  وق��ال)1)) 

الَكاِمل[

أَْحَبْبُتُه الَّ��ِذي  اْس��ُم  َما  َساِئلِي  َيا   -1

ِح)61( ُم��َص��رِّ غيُر  َه���َواُه  ِب��ِس��رِّ  إِنِّ��ي 

َوَج��ْدَت��ُه ِف��ي��ِه  ��ْرَت  َف��كَّ إِذا  لَ��ِك��ن   -2

ِمْن)َسبِِّح()62( لَْفَظٍة  َساِبِع  َمْعُكوَس 
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)14(

ِويل[ وقال)))):]من الطَّ

ُيِذيُعُه َوَدْم��ِع��ي  أَْلَقى  َما  وأكتُم   -1

ُفْصُح أَْل��ُس��ٌن  ِب��ِه  ِمْنه  َنَطَقْت  َوَق���ْد 

َشاِهٌد ْمِع  الدَّ ِمن  أَْجَفاِني  َوَيْقَدُح   -2

َوالَقْدُح  الَقْذُف  الَهَوى  ُحْكِم  في  يه  ُيَزكِّ

]قافية الدال[

)15(

جز[ وقال)٤)):     ]من الرَّ

َب��ِدي��َع��ٌة أَْط���َراُف���ُه���ا  َن���اِع���َم���ٌة   -1

َسَجْد ال��َب��ْدُر  لُِحْسِنَها  أَْوَص��اُف��َه��ا 

ِع��ْق��ِدَه��ا ُدرَّ  َف��َخ��لَّ��ْت  َع��اَن��ْق��ُت��َه��ا   -2

َجَمْد َدْمِعي  النََّوى  َي��ْوَم  َنْحِرَها  في 

)16(

َوَقاَل)))) َيْمَدُح )الِعَماَد اأَلْصَفَهاِنّي(:       ]ِمَن 
ِريِع[ السَّ

ُي��َع��اْد ال  أَم��رض��ُت��ُم  َم���ْن  إِّن   -1
ُي��َع��اْد)66( َح��ِدي��ًث��ا  َع��ْن��ُه  فاْسَتِمُعوا 

َصبا َهْل  َبا  الصَّ ِريَح  واسَتْخِبُروا   -2

َح��اْد؟ الِ��َح��دِّ  َع��ِن  أَْو  َس��واُك��ْم  إِل��ى 

َه��ًوى َع��ن  ُمْخِبٌر  َه���واٌء  َوَه���ْل   -3

ام��ِت��َداْد؟ ُذو  ِب��ِه  َف��ال��َوْج��ُد  ُي��ْق��َص��ُر، 

َفَقْد َصْبِري  الَبْيِن  َي��وَم  َق��لَّ  إِْن   -4

اْزِدَي����اْد َذا  ِب��ُك��ُم  َس��َق��اِم��ي  أَْض��َح��ى 

أٍَس َض��اللِ��ي  َف���ْرط  ِم���ْن  أََظ����لُّ   -5

أَْس�����أَُل َع���ْن أَْخ���َب���اِرُك���ْم ُك���لَّ َغ���اْد

َطْيُفُكم ِبي  َط��اَف  لَو  كم  َضرَّ َما   -6

َهاْد؟! السُّ إِل��َف  يُف  الطَّ َي��ُزوُر  َوَه��ْل 

إِل��ى ِب���ُس���َراه  َس��َم��ْح��ُت��م  َف����إِْن   -7

َق��اْد أَِس���ي���ِرُك���م، َف���ْل���َت���ْأَذُن���وا ب��ال��رُّ

َساِكبي َي��ا  َق��ْل��ب��َي،  َس��اِك��ِن��ي  ي��ا   -8

ال���ِوَداْد ُمضيعي  َي��ا  ِبَجْفِني،  َم���اًء 

ِج��ي��َرٍة َع��لَ��ى  َت���ُج���وُروَن  َك��ي��َف   -9

��واْد َوَق����ْد َح��لَ��ْل��ُت��ْم ِم��ْن��ُه��ُم ف��ي ال��سَّ

ِبَتْسلِيِمَها ُسلَيَماُكم  َض��نَّ��ْت   -10

َولَ����ْم ُت��َس��اِع��ْدَن��ا ِب���َوْص���ٍل ُس��َع��اْد

َوَفى َما  بالَجَفا  لِ��َوْص��ٍل  َواًه��ا   -11

ِم��ْن��ُك��ْم، َوُق�����ْرٍب ب��ال��ِق��لَ��ى َم��ا أََف���اْد

َوْص��لُ��ُك��ْم َوَن����أَى  َدَن���ْوُت���ْم  إِذا   -12

ِس���ّي���اَن ِع���ْن���ِدي ُق��ْرُب��ك��م وال��ِب��َع��اْد

الُمَنى ف��يَّ  اأَلْع����داَء  أَْب��لَ��ْغ��ُت��ُم   -13

أََراْد َم���ا  َح���اِس���ِدي  ِم��نِّ��ي  َوَن�����اَل 

بالِحَمى َمَضْت  أَيَّ��اٍم  ِطيَب  َيا   -14

وَع��ْي��ِش��َن��ا ب��ال��َخ��ْي��ِف ل��ْو ك��ان َع��اْد

َواْن��َق��َض��ى َبا  الصِّ َك��أَيَّ��اِم  َم��ّر   -15

َوَك����اَن أَْش��َه��ى ِم��ْن ُب��لُ��وِغ ال��ُم��َراْد

َعلَى َث��َن��اِئ��ي  َداَم  َوَش�����اِدٍن   -16

���ا َت���َث���نَّ���ى َوَم������اَد َق�����َواِم�����ِه ل���مَّ

لَ��ْح��ِظ��ِه ِب��َش��َب��ا  َرَم���اِن���ي  ِري���ٌم   -17
َص���اْد)67( للَقْلِب  ِحيَن  َعنِّي  َوَص���دَّ 

َج��ْف��ُن��ه َج��ْف��ُن��ه  َس��ْي��ًف��ا  َد  َج����رَّ  -18
َي��زي��ُن��ه ِم��ن َع��اِرَض��ْي��ه ِن���ج���اْد)68(
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َخ��دِِّه َعلَى  الُحْسُن  َك��َت��َب  َق��ْد   -19

���ا لَ���ه أَْس������وُد َق��ْل��ِب��ي ِم����َداْد َخ���ّطً

أَْل��َح��اُظ��ُه األُْس���َد  َتِصيُد  َظ��ْب��ٌي   -20

َي����ا أِلُُس���������وٍد ب���ِظ���َب���اٍء ُت���َص���اْد

َعاِشًقا لَ��ه  أَْض��َح��ى  َم��ْن  َيْقُتُل   -21

ُي��َق��اْد ال  َم���ن  ال��َق��ْت��َل  ي��ع��اُف  وال 

لَ��ُه ُم���ِح���بٍّ  ُك���لُّ  َص��َن��ًم��ا  َي���ا   -22

َي���َك���اْد)69( أَْو  َي��ْع��ُب��ُدُه  ُح��ْس��ِن��ِه  ِم���ْن 

َوأَْوَص���اُف���ه َم��َع��اِن��ي��ِه  َراَق����ْت   -23

����َة َم���اِء ال��ثِّ��م��اْد)70( َف��أَْش��َب��َه��ْت ِرقَّ

َحَكْت َحتَّى  اأَلْف��َه��اِم  َع��ِن  دقَّ��ْت   -24

ِع���َب���اَرَة ال��َم��ْولَ��ى اأَلَج����لِّ ال��ِع��َم��اْد

ِعْلِمِه ِم��ن  المْشِكَل  ال��َواِض��ُح   -25

َش��اْد ل��ل��َخ��ْل��ِق، َوال��نَّ��اِه��ُج ُس��ب��َل ال��رَّ

ال��َوَرى َربُّ  أَْه���َداُه  َب��ْل  َه���َداُه   -26

َف��ْه��َو ل��م��ْن َض���لَّ َع���ِن ال��َح��قِّ َه��اْد

َخ��اِط��ٍر َع���ْن  ُي��ْن��ِب��ي��َك  ِج���َدالُ���ُه   -27

َي��ُف��لُّ َغ���ْرَب ال��َع��ْض��ِب َي���ْوَم ال��ِج��الْد

َواِح���ًدا ِدي��ُن��ُه��ُم  َغ���دا  َم���ْن  َي��ا   -28

َواْخ���َت���لَ���َف ال��َم��ْذَه��ُب واالْع��ِت��َق��اْد

ُع��وا َع��اَوى َوإِلَ��ْي��ِه ادَّ 29- َدُع��وا ال��دَّ

َف���إِنَّ���َم���ا َت���ْق���لِ���ي���ُده اإلْج���ِت���َه���اْد

َق��الَ��ُه َم��ا  َتْسلِيَم  واْع��َت��ِم��ُدوا   -30

لِ��َت��ْرَب��ُح��وا ِم���ْن���ُه َع���َن���اَء ال��ِع��َن��اْد

ُكْتُبُه َح��َوْت  َما  اأَلَع��ادي  َكْبُت   -31

ِم���ن ِح��َك��ٍم ُت��ْح��ي��ي��ِه َح��تَّ��ى ال��َم��َع��اْد

أَشَجاُرَها َغ��ّن��اُء،  َرْوَض���ٌة  َم��ا   -32
بالِعَهاْد)71( َعْهُدَها  َقِريًبا  أَْض��َح��ى 

الَحَيا َوأَْح��َي��ا  الَغْيُث  أََغ��اَث��َه��ا   -33

��ى َوَب����اْد َم���ا َك���ان ِم��ْن��َه��ا َق���ْد َت��َع��فَّ

ال� َيْلَبُس  ِبَها  الَغْيُث  َبَكى  إِذا   -34

َب��َن��ْف��َس��ُج ال��َغ��ضُّ ِث���َي���اَب ال���ِح���َداْد

أَْق��َط��اَرَه��ا َع��مَّ  ا  لمَّ َوال��َق��ْط��ُر   -35
ال��نِّ��َج��اْد)72( ُرؤوَس  بالنَّْبِت  َع��ّم��َم 

َواْنَتَشى َنَشا  َق��ْد  ُغْصٍن  َوُك��لُّ   -36

ُم��ن��ُذ َت���َربَّ���ى ف��ي ُم���ُه���وِد ال��ِم��َه��اْد

با الصَّ ال  َبا  بالصِّ ِتيًها  َتْخَتاُل   -37

َج��اْد ال��َج��ْود  لَ��ُه  إِذا  ُي��ْزَه��ى  ه��ُر  وال��زَّ

ِط��ْرَس��ُه أَْوَدَع����ْت  ا  ِممَّ أَْب��َه��َج   -38

َي�����ٌد لَ���َه���ا ِم���ْن���ه َع���لَ���ْي���َن���ا أََي�����اْد

أَنَّ����ُه ُي��ش��ِه��ُدَن��ا  َوَخ����اِط����ٌر   -39

أَْف��َص��ُح َم��ن َي��ْن��ِط��ُق ِع��ْل��ًم��ا ِب��َض��اْد

َن���اُرُه َخ��َب��ْت  َم��ا  ِف��ْك��ًرا  َي��ْق��َدُح   -40
َن���اْد)73( ال���زِّ ِم��ْن��ه  َت��ْص��لِ��ْد  َوال  َق���طُّ 

ال�  ِقْسَمُة  ِبَها  أَْضَحْت  أَْقالُمُه   -41

ال��ِع��َب��اْد َب��ْي��َن  واآلَج������اِل  أَْرَزاِق 

َم��ْح��ِت��ًدا َوَزك����ا  ِن��َج��اًدا  َط���اَب   -42
َوَس����اْد)74( المَعالِي  ُب��ْن��َي��اَن  َوَش���اَد 

ِب��ِه َم��ْن  َي��ا  ي��ِن  ال��دِّ أََي���ا ِع��َم��اَد   -43

الَكَساْد َبْعَد  الَفْضِل  ُس��وُق  َراَج  َق��ْد 
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إِن��َع��اِم��ِه ِورُد  َج�����َواٌد  أَن����َت   -44

ُج���َواْد)75(... َيْوًما  َيْخَش  لَ��ْم  َواِرُده 

ِم��ْدَح��ًة َن��ْح��َوه  أُه���ِدي  َوَك��ْي��َف   -45

َولَ��ْف��ُظ��َه��ا ِم���ْن َف��ْض��لِ��ِه ُم��ْس��َت��َف��اْد؟!

إِل��ى َس��ِري��ٍع  َوْزٍن  ف��ي  أََت��ْت��ُه   -46

ِخ���ْدَم���ِت���ِه َت��ْس��َع��ى ِب��َغ��ي��ِر اتِّ���َئ���اْد

إِْن���َع���اُم���ُه اه  َروَّ َرِويُّ����ه����ا   -47

َوَزاْد... ُق���ْوٌت  ،لَ����ْواله،  لَ��َه��ا  َف��َم��ا 

أَْن��َش��ْأَت��ُه أَْن���َت  لِ��َع��ْب��ٍد  َف��اْس��لَ��م   -48

اْع���ِت���َداْد ُذو  أَْول���ْي���َت���ُه  ِب��َم��ا  َف��ْه��َو 

َراقًيا المْصَطَفى  َسِميَّ  َوِع��ْش   -49

الِوَهاْد في  َوالِعَدى  المَعالِي،  ُذَرى 

)17(

ِويل[ وقال)))) من أبيات:   ]من الطَّ

1- وي��ا َح��بَّ��ذا أَْك��َن��اُف ِج��لَّ��َق َم��ْن��ِزال

أُْرَغْد!  والَعْيُش  غُد  الرَّ َماُن  الزَّ َفِفيها 

ِجَناَنَها بيِع  الرَّ أَْيِدي  َزْخَرَفْت  َوَقْد   -2

َزَب���ْرَج���ْد َع���اله  ُدرٌّ  َف���أَْزَه���اُره���ا 

َبا َتْسِقي الُغُصوَن ُهُبوُبَها 3- َكأَنَّ الصَّ

ُم��يَّ��ْد  ْكِر  للسُّ َف��ه��ي  ُم����َداٍم  ُك���ؤوَس 

ُمَهْفَهٌف َقدٌّ  َوهو  إاِلَّ  ُغصن  َفال   -4

ْد  ِم��َن ال����َوْرِد ف��ي أَْع���اله َخ��دٌّ ُم���َورَّ

َباِسًما اأَلَق��اِح��يِّ  َثْغَر  ِبَها  َتَخاُل   -5

��ْد ُم��َن��ضَّ َت��ْب��ٍر  َح����ْوَل  آلٍل  ِص���َغ���اَر 

ُسْحَرًة َقاِئَق  الشَّ ِفيِهنَّ  َوَتْحَسُب   -6
ُيوَقْد)77( الَجْمُر  َتْحَتَها  َندٍّ  َشَوابيَر 

ٍد ُزُمرُّ َفْوق  الَخْشَخاِش  َزْهِر  َوِمْن   -7
ْد)78( ُم��ُب��دَّ َي��اِض  ال��رِّ في  َوُدرٌّ  َعِقيٌق 

ُساِمٍع ُكلَّ  أَْش��َج��اِرِه  في  َوُيْطرُب   -8
ْد)79( ُي��َغ��رِّ ال��َح��َم��اُم  َن���اَح  إذا  َه���َزاٌر 

)18(

ِويل[ وقال)1)):             ]من الطَّ

ٍد ُم���َورَّ َخ��دٍّ  َت��ْذَك��اُر  َشاَقِني  إذا   -1

َدا أََراق����ْت ُج��ُف��وِن��ي ََدْم��ُع��ُه��نَّ ُم����َورَّ

لَِبْيِنُكْم ُدُموِعي  َماُء  َتْحَسُبوا  َفال   -2

َدا! ُمَصعَّ َذاَب  الَهْجِر  ِب��َن��اِر  َفَقْلِبي 

)19(

ِويل[ وقال)))) من قصيدة:     ]من الطَّ

َباِب الذي َمَضى 1- و يا َحبََّذا َعْهُد الشَّ

و َي��ا َح��بَّ��ذا أَْك��َن��اُف ِج��لَّ��َق َم��ْع��َه��َدا 

ٌف ُمَفوَّ النَّيربيِن  َبأعلى  َوَروٌض   -2
َدا)82( ُم��َج��دَّ ُحْسًنا  آذاُر  ُحْسَنه  َكَسا 

3- َوأَْبَرَز ُدرَّ الَقْطِر ِمن َصَدِف الثََّرى

َدا  ُب��دَّ َك��اَن  َم��ا  ��اِن  اأَلْغ��صَ في  م  َفَنظَّ

َحِسْبُته َزْهًرا  األْغَصاُن  ِبِه  َتَحلَّْت   -3

َدا  ُمَنضَّ ِعْقًدا  الَح  ُغْصٍن  ُك��لِّ  َعلَى 

آَللِئا ُم���ْزِه���َراٍت  َت��َراَه��ا  َفَبْيَنا   -4

َزَب��ْرَج��َدا  ُم��وِرَق��اٍت  َت��َراَه��ا  أَْن  إل��ى 

َم��اُؤه َوال��َف��مَّ  الَعيَن  َيلَذُّ  َوَن��ْه��ٍر   -5

َوَم���ْوِرَدا  َبِهيًجا  َم���ْرأًى  ِب��ِه  َف��أَْك��ِرْم 
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6- َتَرى ِمْنُه َسْيًفا ُمْصلًَتا في انِسَياِبِه

َدا)83( ُم��َزرَّ ِدْرًع��ا  يُح  الرِّ َجَعَدْتُه  وإن 

َفْوَقه َوالبدُر  اللَّيِل  في  ًة  ِفضَّ َحَكى   -7

َعْسَجَدا أَْشَبه  ْمُس  الشَّ َعلَْتُه  ا  ولمَّ

8- َفَقْد َغاَض ِمنه الّنيُل َغْيًظا َوَغْيَرًة

َوأَْزَب����َدا  أَْرَغ���ا  ُج��نَّ  ��ا  ِم��مَّ َفللَغيِظ   

)20(

ك��ي()٤)):        ال��زَّ ابن  الدِّين  )ُمْحيي  في  وق��ال 

]ِمْن َمْجُزوِء الَكاِمِل[

ال��م��رَت��َض��ى  ِك���يِّ  ل���ل���زَّ ُق�����ْل   -1

اأَلَي�����اِدي ِذي  َب���ْل  ال�����َوَرى  ُذْخ����ِر 

لَ���ُه  ُش���ْك���ِري  َغ�����َدا  َم����ْن  َي���ا   -2

َك����َف����ِري����َض����ٍة َب����ي����َن ال����ِع����َب����اِد

ُش���ْك���َرُه  أَْن���س���ُخ  ِك������ْدُت  َق����ْد   -3

لَ��������والُه ِف�����ي َج�������اِه ال���������ِوَداِد

)21(

وقال)))):           ]ِمَن الَكاِمل[

ُمْح� ���اُن  مَّ وال���رُّ ��اُح  ال��تُّ��فَّ َوَك��أَنَّ��َم��ا 

���ٌة َوُن����ُه����وُد ا خ�����دوٌد َغ���ضَّ ����م���ّرً

)22(

وقال)))):           ]ِمَن الَكاِمل[

د وال��َع��ْرُش َع��ْرٌش في َس��َم��اِء ُزُم��رُّ

أَْض���َح���ى ُث���َريَّ���ا أُْف��ِق��َه��ا ال��ع��ن��ُق��وُد

)23(

وقال)))):             ]ِمَن الَكاِمل[

ُجُحوُد َيِصحَّ  َفَهْل  ال��َغ��َراَم  َكَتَم   -1

ُم���وُع ُش��ُه��وُد ��ْق��ُم َق���اٍض وال���دُّ َوال��سُّ

َدًما َناِظِرِه  إِْنَساَن  الَهَوى  أَْجَرى   -2

َف���َك���أَنَّ���ه ف���ي َج���ْف���ِن���ِه َم���ْف���ُص���وُد

)24(

وقال)))):         ]ِمَن الَكاِمل[

َمْت ُنظِّ ُع��ُق��وًدا  َتْحَسُبه  ْه��ُر  وال��زَّ

ب��ي��ِع َوُك����لُّ ُغ��ْص��ٍن ِج��ي��ُد ِب��َي��ِد ال��رَّ

)25(

ِويل[ وقال)٩)):          ]من الطَّ

َوَشهيُد َساِئٌق  َوَدْم��ِع��ي  َغَراِمي   -1
َوَسِهيُد)90( َشاِئٌق  َوَط��ْرِف��ي  َوَقْلِبي 

َبْيَنَنا َوال��م��َه��اِم��ُه  إِلَ��ْي��ُك��م  أَِح���نُّ   -2

َف�����ُودِّي َق���ِري���ٌب َوال����م����َزاُر َب��ِع��ي��ُد

َتَركتُكْم باْخِتَياِري  َم��ا  أَْحَباَبَنا   -3

َمِحيُد َم��اِن  ال��زَّ ُح��ْك��ِم  َع��ن  لِ��ي  َوَم���ا 

لِي َيُعوُد  الِوَصاِل  أَيَّاِم  ِطيُب  4- َعَسى 

َيُعوُد ب��ال��ِف��َراِق  ِجْسِمي  َوُم��ْم��ِرُض 

لَْوَعِتي َعنِّي  جيرون  مبلٌغ  أال   -5
َب��ِري��ُد)91( الَبِريِد  َب��اِب  إلى  لِي  َوَه��ْل 

َوسهمها لِْهَيا  َبْيُت  لَْهِوي  َمَراِتُع   -6
َوَزُروُد)92( َح��اِج��ٌر  ال  َوَن��ْي��َرُب��ُه��ا 

ًرا  َتَذكُّ َث��ْورا  َم��اُء  َغ��َراِم��ي  ُيِثيُر   -6
َيِزيُد)93( َيِزيَد  ِمن  َقْلِبي  َيْحِوي  َكَما 
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لمَتيٌَّم َف��اَرْق��ُت��َه��ا  ُم���ْذ  َوإِنِّ�����َي   -7

��ِع��ي��ُد َص��ِع��ي��ُد َف��ِج��لَّ��ُق َم����اٌء وال��صَّ

)26(

وقال)٩٤):    ]من المجتث[

راٍم َزْي�����َن�����َب  اب������َن  إِنَّ   -1

لَ���������ُه َم���������������َراٍم َب�����ِع�����ي�����َدْه

ِب����ِس����َه����اٍم َي����ِري����ُش����ِن����ي   -2

َت������ِج������يُء غ����ي����َر َس������ِدي������َدْه

َي���َدْع���ِن���ي لَ�����ْم  إِْن  وال����ل����ِه   -3

أَلْخ�������ِص�������َي�������نَّ َع�����ِب�����ي�����َدْه

]قافية الذال[ 

)27(

ال: ]ِمَن الَكاِمل[ وقال))٩) ُمَتَغزِّ

ُتْنَفُذ الَخَواِطِر  إلى  اللَِّحاِظ  ُرُسُل   -1

َوِس��َه��اُم��ه��ا ف��ي ُك���لِّ َق��ْل��ٍب َت��ْن��ُف��ُذ

2- َوِمَن الَعَجاِئِب َوهي ُتْصِمي ُمْهَجِتي

ُذ أَنِّ����ي ِب���َوْق���ِع ِس��َه��اِم��َه��ا أََت���لَ���ذَّ

ِسَوى المْرَمى  لَُتْخِطُئ  َهاَم  السِّ إنَّ   -3
ِذ)96( ُي��َق��ذَّ الُجُفوِن  ِب��أَْه��َداِب  َس��ْه��ٍم، 

لَْحُظُه ُيَعْرِبُد  َص��اٍح  َوِبُمْهَجِتي   -4

ِت��ي��ًه��ا َع���لَ���يَّ َف���َط���ْرُف���ُه ُم��َت��َن��بِّ��ُذ

الَوَرى ُمَهَج  ِبُحْسِنِه  َيِصيُد  َرَشأٌ   -5

َيْسَتْحِوُذ ِب��ِس��ْح��ِرِه  ال��ُع��ُق��وِل  َوَع��لَ��ى 

َوِصَناَعٍة ٍة  ِبِخفَّ الُقلُوَب  َتْحِوي   -6
ُم��َش��ْع��ِب��ُذ)97( ِم��ْن��ُه  َفاللَّْحُظ  أَْج��َف��اُن��ُه 

َها َفَحقُّ  اأَلَن���اَم  َفَتَن  ِب��ِه  ِسْحٌر   -7
َي��َت��َت��ْل��َم��ُذ)98( لِ��َج��ْف��ِن��ِه  اإِلم����اِم  ُروَت 

ُمَقبٍَّل بالُعيوِن  َشْخٍص  َمْقُبوُل   -8
ُيْجَبُذ)99( ِباأَلَماِني  َحْسٍن  َم��وُه��وُب 

َوَوْص��لُ��ُه ��َراِب  ال��سَّ ِمْثُل  ِميَعاُدُه   -9
ُمَطْرِمُذ)100( َفْهو  بالِفْعِل  ال  بالَقْوِل 

َقْلُبُه َقاٍس  ام  الشَّ أَْهِل  َطْبِع  ِمْن   -10
لَ��ِك��نَّ��ُه ف��ي َدلِّ�����ِه َي���َت���َب���ْغ���َدُذ)101(

َحْسَرًة أَْعَقَبْتِني  َق��ْد  َنْظَرًة  َيا   -11

ُي��ْؤَخ��ُذ؟ َقْلِبي  َف��َع��الَم  َج��َن��ى  َط��ْرف��ي 

ٌد ُمَجدَّ َماِن  الزَّ ُطوَل  ِبِه  َوْج��ِدي   -12
ُذ)102( ُم��َج��ذَّ ُدوِد  بالصُّ ِمْنُه  َوالَقْلُب 

ٌد ُم��َردَّ َه��َواُه  في  ُم��ْرٍد  َوالُحْزُن   -13
ُذ)103( ُم���َرذَّ ُموِع  الدُّ َمَطِر  ِمن  والَخدُّ 

]قافية الراء[

)28(

وقال)1٤)):        ]من الخفيف[

أَِن��ي��ٌق َرْوٌض  ��َم��اَء  ال��سَّ َوَك����أَنَّ   -1

أَْط��لَ��َع��ْت ِم���ْن ُن��ُج��وِم��َه��ا أَْزَه�����اَرا

ُزْرٍق َمَصاِحَف  في  َتَذاُهيُب  أَْو   -2

��ُط��وا ف��ي ُس��ُط��وِرَه��ا أَْع���َش���اَرا َن��قَّ

ِسْل� َوَه���ى  ُدرٍّ  َك��ِع��ْق��ِد  وال��ثُّ��َريَّ��ا   -3

ًك��ا َف��َق��ْد َح����اَوَل ال��نِّ��َظ��اُم اْن��ِت��َث��اَرا

َكَثْغٍر أَْو  َك��ْرَم��ٍة  َك��ُع��ْن��ُق��وِد  أَْو   -4

أَْب���لَ���ٍج ل��ل��َح��ِب��ي��ِب أَْب�����َدى اْف���ِت���َراَرا
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ُخُفوًقا ُف���َؤاِدي  َيْحِكي  َوُسَهيٌل   -5

اْح��ِم��َراَرا َه��َوي��ُت  َم��ن  َخ��دَّ  ُمْشِبًها 

ُحْس� ِب���ِه  َغ���رَّ  اَر  ال���َغ���رَّ َوَك����أَنَّ   -6

اَرا ًن����ا َوم���������اَزال ِم���ث���لَ���ُه َغ�������رَّ

)29(

جز[ وقال))1)):   ]من الرَّ

َجَرى َوَق��ْد  لُ��ْؤلُ��ًؤا  َدْمِعي  َوَك��اَن   -1
أَْحَمَرا)106( َعِقيًقا  َج��اُروا،  َوَقْد  ِمْنُه، 

أًَس��ى َن��اَر  َك��ِب��ِدي  َوَغ����اَدُروا في   -2

َوِف���ي ُج��ُف��وِن��ي َغ���ْدَر َم��ْن ق��د َغ���َدَرا

)30(

ِويل[ وقال))1)):        ]من الطَّ

1- َوُكْنُت أُِسرُّ الَوْجَد في الَقْلِب َجاِهًدا

َجْهَرا َقالَه  َق��ْد  ْم��ِع  ال��دَّ لِ��َس��اُن  َوَه��ذا 

2- َوَقْد َطاَر ِمْن َجْفِني َشَراُر َمَداِمِعي

َجْمَرا َكِبِدي  ِفي  أنَّ  َصْحِبي  َفَحقِّْق 

)31(

وحضر القاضي )ُمْحيي الدِّين أبو حامد محمد 
السلطان  مجلس  الشهرزوري(  بن  محمد  ابن 
أيوب(،  الدين يوسف بن  الناصر )صالح  الملك 
أنا  القاضي  فقال  البالد،  أحسن  في  وتفاوضوا 
أحكم لدمشق، وما أجعل هذه مسألة خالف، فقال 

)ابن نفاذة السلمي())1)):      ]من الخفيف[

َش��ْزرا َيْنُظرَن  والنُّجوُم  َزاَرِن��ي   -1
ْبِح ِسْتَرا)109( َجى أَْسَبلَْت َعلَى الصُّ والدُّ

ال� َنْحو  َتْرُكُض  الِم  الظَّ َوُجُيوُش   -2

ُشْقَرا  َوَت��ْرِج��ْع��َن  ُدْه��ًم��ا  َخْيال  َف��ْج��ِر 

ْر الشَّ َفَحَكى  َف��ْج��َره  اللَّيُل  َكَتَم   -3

ا  ِسرَّ ْبِح  الصُّ ِمن  ُيْخِفي  َضِميًرا  ُق 

اللَّي� في  الَغَزالَُة  َشْرَقَها  َجَعلَْت   -4
َصْقَرا)110( النَّْسَر  َظنَِّت  إْذ  ُكَناًسا  ِل 

الَبْد َج��ال  إْذ  اأَلْف����الَك  َوَن���َث���ْرَن   -5

ا  ُدرَّ ال���َك���َواِك���ِب  ِم���ن  َع��لَ��ي��ِه  ُر 

أَِن��ي��ٌق َرْوٌض  ��َم��اَء  ال��سَّ َف��َك��أَنَّ   -6
َزْه��َرا)111( ْهِر  الزُّ لََواِمِع  ِمن  ُمْطلٌِع 

َخا َوَق��ْد  َغ��ْرَق��ى  النُُّجوَم  َوَك���أَنَّ   -7

بْحَرا ُجنَِّة  الدُّ في  بح  الّصً إلى  َض��ْت 

ال� َرَطاِن  َوالسَّ للُحوِت  ِبْدٍع  َغير   -8

َن��ْه��َرا)112( ُة  الَمَجرَّ ِت  َج��رَّ إِْذ  َع��ْوُم 

َخْجال َوْج��َن��ُة  ال��م��ري��َخ  َف��َك��أَنَّ   -9

ُع���ْذَرا  ُي���َح���اِوُل  ال��َج��اِن��ي  َوَق��ل��َب  َن 

ال� لَِثاَم  أَم��اَط  َما  ْبُح  والصُّ َزاَر   -10

ا  ِزرَّ َح���لَّ  َواَل  َش���ْرِق���ِه  َع���ْن  ل��ي��ل 

َقا ُيَعاِتُبِني  َجى  الدُّ في  َطاِرًقا   -11

نْكَرا؟  الُحّب  ِع��ي  ُم��دَّ َك��اَن  َمَتى  َل: 

َص��ْدًرا َح��لَّ  َمَتى  ُحبُّه  َش���اِدٌن   -12

��ب��َرا  ����ل ال��َق��ْل��َب َك���ارًه���ا َوال��صَّ َرحَّ

َها إِلَ��ى  ُيْهِدي  ��اِن  اأَلْج��فَ َباِبلِيُّ   -13

ِسْحَرا  َوال��لَّ��ْح��ِظ  باللَّْفِظ  ِمْنُه  ُروَت 

ْق� 14- َهْب َغَراِمي بالَخْصِر أَْلَبَسِني السُّ

؟ ��ْخ��َرا  ال��صَّ ��َق��اَم  ال��سَّ أَْل��َب��َس  َفَمن  َم 
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الث� َفَحِسْبُت  َباسًما  الِعْقَد  لَِبَس   -15

ث��غ��َر ِع��ْق��ًدا َع��لَ��ي��ِه وال��ِع��ْق��َد َث��ْغ��َرا 

والَجْب� رَف  والطَّ اإِلْكلِيَل  َوأَرانا   -16

َب���ْدَرا  ��ْدِغ  ال��صُّ َوَع���ْق���َرَب  منه  ه��َة 

لَِكن ال��َب��ْدِر  َم��َن��اِزِل  ِم��ن  ُكلَُّها   -17

ا  َم���ا َرأَْي����َن����اه َح����لَّ ِف��ي��ه��نَّ ُط���رَّ

ال� َنِسيُم  ِمْنه  َه��بَّ  ِحيَن  َفَجال   -18
الُهْجَرا)113( َهِجير  َخاِطِري  َعْن  وصِل 

أَْر َعلَى  َم��رَّ  النَِّسيَم  َفَظَنْنُت   -19

َوَنْشَرا  ِطيًبا  َف���اْزَداُدوا  ِدِمْشق  ِض 

آذا َشْهِر  في  بيِع  الرَّ َزَم��اِن  في   -20

َوَش���ْه���َرا  َزَم���اًن���ا  ِب���ِه  َف����أَْك����ِرْم  َر 

21- ُعج ِبَسْطَرى َوَبْيِت لِْهَيا  اتَِّخْذَها
َمْقَرى)114( َك  َمَقرَّ َوأَجَعْل  لَْهٍو  َبْيَت 

اأَلْع� َرَف  َوالشَّ النَّْيَرَبْيِن  َوُزِر   -22

ل��ى َوَش���اِه���ْد َم��ْي��َداَن��ه َوال��َق��ْص��َرا 

َس��َم��اٌء َث���مَّ  َي���اَض  ال���رِّ َوَك����أَنَّ   -23

ْه��ِر ُزْه���َرا  أَْط��لَ��َع��ْت ِم��ن َب��َداِئ��ِع ال��زَّ

ْن� السُّ ِم��َن  َم��دَّ  ِبيَع  الرَّ َوَك���أَنَّ   -24

ُخْضَرا  الَبِسيَطِة  َعلَى  َبْسًطا  دِس 

النَّو أَْضَحَك  َقْد  الَغَماِم  َوُبكاُء   -25
ا)115( َف��اْف��َت��رَّ َق��ْط��ِرِه  ِم��ن  ِب��َدْم��ٍع  َر 

َداري��� َتْبَعُث  اأَلْزَه����اَر  َوَك���أَنَّ   -26
ال��ِع��ْط��َرا)116( النَِّسيِم  َم��َع  إِلَ��ْي��َه��ا  َن 

َشْهال النََّواِظَر  َحَكى  َقْد  َنْرِجٌس   -27
ال��َج��ْم��َر)117( َيْعلُو  َك��ال��نَّ��ْد  َوَش��ِق��ي��ٌق 

للنَّا الُخْلِد  َجنَُّة  َفْهَي  َحُسَنْت   -28
ا()118( ُمْسَتَقرَّ َو)َحُسَنْت  ُمَقاًما  ِس 

قا َوَم��ن  َجْهال  َبْغَداُد  َفاَخَرْتَها   -29
إْم����َرا)119( َج��اَء  َف��َق��ْد  ِجلًَّقا  بها  َس 

َوال� َبْيَنُهَما  الِخَصاُم  َوَت��َوال��ى   -30

ُم��ْغ��َرى  ال��َق��وِل  ِب��َب��اِط��ِل  ُيْمِسي  غ��رُّ 

ِخ��َط��اٍب ِب��َف��ْص��ِل  ِج��لَّ��ٌق  َف��أََت��ْت   -31

أَط��ل��ع��ْت ِم��ْن��ه ل��ل��َب��َص��اِئ��ِر َف��ْج��َرا 

32- أَتى َقاِضي الُقَضاِة َمْوالي ُمْحِيي الّد

ِدي���ِن أَْوَف����ى اأَلَن����اِم ِع��ْل��ًم��ا َوَق����ْدَرا 

يْط� ْهُر ال  َوالدَّ ِبالَفْضِل  لِي  َحاِكٌم   -33
ا)120( أََم���رَّ إن  ُحْكِمه  َنْقِض  في  مُع 

)32(

وقال))))):           ]من الخفيف[

الدَّيجور م���الءة  ف��ي  َزاَرِن����ي    -1

ُتوِر السُّ ُمْرَخى  َواللَّْيُل  ُسْعَدى  طيُف 

الَغْي� لَِبس  َرِق��ي��ِب��ِه  ِم��ن  َراِه���ٌب   -2

الَغيوِر)122( َخْوَف  ُيْخِفيِه  ِمْسًحا  َهَب 

ُتْخ� َوَه��لْ  الِم  الظَّ في  َزاَر  َقَمٌر   -3

ال��ُب��ُدوِر؟ ُن��وِر  إِْش���َراَق  َياِجي  الدَّ في 

ِجْلَبا َق  َوَم����زَّ ُح��ْس��ُن��ه  َف��َوَش��ى   -4

ُمنيِر)123( ِبُصْبٍح  َوْجُهه  َجى  الدُّ َب 

اإلغ��� ِم��ن  َوأَْي����َن  راِق���ًدا  َظنَِّني   -5

ف���اِء َج���ْف���ُن ال��م��َت��يَّ��ِم ال��م��ه��ُج��وِر؟ 
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َما إذا  ال��ِغ��َراِر  في  الَعيِن  َطَمُع   -6
الُغُروِر)124( َعيُن  الَحبيُب  َعْنَها  َغاَب 

ألصطا َجْفِني  أطبقُت  أَنِّ��ي  َغْيَر   -7

ُزوِر  ِب���َن���وم  ُزوًرا  ِوَص������اال  َد 

8- َصاِح َطلِّْق ُعْرَس الُهُموِم بأُْخِت الش�

��ُروِر ال��سُّ أُمِّ  َن��اِن  ال��دِّ ِب��ْن��ِت  شمِس 

ه� 9- في أراضي َسْطَرى َفَمْقَرى إلى السَّ

��ط��وِر  َف��ال��سُّ ال��نَّ��ْي��َرَب��ي��ِن  إل���ى  ِم 

َم��ْش��ًت��ا ِب��ِج��لَّ��َق  َح���بَّ���ذا  َح���بَّ���َذا   -9

َوَم��ِص��ي��ًف��ا ف��ي َب���ْرِده���ا َوال��َه��ِج��ي��ِر

الظ� َمِديُد  النَِّسيِم  َباِرُد  َصْيُفها   -10

الَقَصيِر  ال�ُمَقاِم  في  يِف  َكالضَّ ِظ��لِّ 

َرِبيٌع َفهو  الَخِريِف  َوَزَم���اُن   -11

َف���اِئ���ٌح ِط��ي��ُب��ه َك���َن���ْش���ِر ال��َع��ب��ي��ِر 

َوُتْجَبي ُتْجَنى  الثَِّماِر  ُكلُّ  ِفيِه   -12
المْعُموِر)125( َريِعَها  َبَساِتيِن  ِم��ن 

َوُحْمًرا ُصْفًرا  اأَلْوَراَق  َفَكأَنَّ   -13

ُن��ِس��َج��ْت ِم��ن ُم��َص��بَّ��َغ��اِت ال��َح��ِري��ِر 

َف��ْض��الِن: ��َت��اِء  ال��شِّ َولِ��َف��ص��ِل   -14

َبِشيِر  أَيَّ  بالَخْصِب  َي��ْأِت��ي  الَغْيُث 

الر َسَحَقْتَها  إَِذا  الثُّلُوَج  َفَكأَنَّ   -15
ُروِر)126( ك��ال��ذُّ َتَساَقَطْت  َحتَّى  ِري��ُح 

اأَلْر َعْنَبُر  ِبَها  ُمْعِشًبا  َوَغ��َدا   -16
ُن��َث��اٌر ق��ْد ُف��تَّ ِم��ن َك��اُف��وِر)127( ِض 

ال� ُعُيون  َنْحَو  الَجلِيَد  َوَك���أَنَّ   -17

َم�����اِء أَْه������َدى َم���َك���اِح���َل ال��ِب��لّ��وِر

ال� ِمن  َتْهِوي  َماِء  السَّ َوُطيوَر   -18

ب����ْرِد َوَت���ْه���َوى َح������َراَرَة ال��تَّ��نُّ��وِر

َما إَذا  ِضْحًكا  َياَض  الرِّ َوُتِريَك   -19

المِطيِر  ��َح��اِب  ال��سَّ أَْدُم�����ُع  َذَرَف�����ْت 

َفلَِأْغ� الَغَواِدي  َكْأُس  َوأُِدي��َرْت   -20

ْوِض َنْشَوُة المْخُموِر)128( َصاِن في الرَّ

َنْيَرَبيَها ِفي  النَِّسيِم  َولِ��َواِش��ي   -21

َي���ن���رُب ب��ال��َب��َن��ْف��َس��ِج ال��م��م��ُط��ور

أَْه� َفُقْل:  َزاَر  ِنيساُن  َما  َوإَِذا   -22

��ُه��وِر ال��شُّ أَِم���ي���ِر  ِب���ِه  َوَس���ْه���ال  ال 

فيِه ُي��واص��ل  ُم��ْزِه��ٌر  َزاِه����ٌر   -23

ال��م��ْن��ُث��وِر  َص�����اِدُر  ال������َوْرِد  وارُد 

أَْظ� َوَم��ا  بيِع  الرَّ ُصْنَع  ��ْل  َوَت��أمَّ  -24

الَخبيِر  ال��لَّ��ِط��ي��ِف  ِح��ْك��َم��ِة  ِم��ن  ه��َر 

ُمْبَتِهَجاٌت اأَلْب��َص��اَر  َوَي���ُروُق   -25

ِب���َس���َن���اُه إْش�������َراُق َن�����ْوٍر َوُن�����وِر 

ُخُدوٍد اْحِمَراَر  َيْحِكي  َشِقيٍق  ِمْن   -26

َوأََق������اٍح ت��ْح��ِك��ى اْف����ِت����َراَر ُث��ُغ��وِر 

َوْث��ٌب ��الِس��ِل  ال��سَّ ِم��ن  َولِ��َث��ْوَرا   -27

ال��ّس��ُك��وِر)129( بُسْكِر  مجه  ُم����ْؤِذٌن 

َواِقي السَّ َسْوُق  ُعوِد  الرُّ َفِبَحْدِو   -28

يوِر  الطُّ َش���ْدُو  اأَلْم�����َواِه  َولِ���َرْق���ِص 

المسرا َبيَن  ْلِح  ِبالصُّ َوَن��ِذي��ٍر   -29

��ْح��ُروِر  َوال��شُّ ال���َه���َزاِر  ِخ��َص��اُم  ِت 
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اصِطَحاًبا ِمْنه  ُيِريُد  باْصِطخاٍب   -30
واتِّ��َف��اًق��ا َم��ا َب��ي��َن ب��م َوِزي������ِر)130(

كالمَزاِمي� ِب��ْل  كالّزموِر  َن��َغ��ٌم   -31
ُب��وِر)131( َك��ال��زَّ أَو  ��ع��ن  َرجَّ َم��ا  إذا  ِر 

ْحُروُر في ِمْنَبِر األغ� 32- والَخِطيُب الشُّ
ٍة َوُس������ُروِر)132( َص���اِن ي��غ��ري ِب��لَ��ذَّ

)33(

جز[ وقال))))):        ]من الرَّ

َن��اِج��ٌم َزْه���ٌر  ِفيه  ُغ��ْص��ٍن  وك��لُّ   -1
َك���أَنَّ���ه لِ��ْل��َع��ي��ِن َن��ْج��ٌم َزاِه������ُر)134(

ٌد ُزم�����رُّ َك���أَنَّ���َه���ا  ٌة  ُم���ْخ���َض���رَّ  -2

���َع���ْت ِخ���اللَ���ُه ال��َج��َواِه��ُر َق���ْد ُرصِّ

النََّدى َدْمِع  ِمْن  النَّْرِجِس  َوُمْقلَُة   -3

َس��ْك��َرى َوث��ْغ��ُر األُْق���ُح���َواِن َف��اِغ��ُر

)34(

األي��وب��ي())))):     الدِّين  )ص��الح  يمدُح  وق��ال 
ِويل[ ]من الطَّ

1- َبَدا ِفي َسَماِء الُمْلِك ِمْن َشْخِصَك الَبْدُر 

َوالنَّْصُر َوال��َف��ْت��ُح  اإِلْق��َب��اُل  َوَق��اَب��لَ��ُه 

ْعِد ِفي َخْيِر َطالٍِع 2- َوُمْذ َحلَّ ُبْرَج السَّ

ْهر الزُّ اأَلْن��ُج��ُم  َح��ْولَ��ُه  ِم��ْن  وأَْيَمِنه، 

ُنوِرِه إِْقَباُل  ْرِك  الشِّ َظالَم  َوَجلَّى   -3

والَقْهُر ُل  ال��ذُّ لَ��ُه  َم��ْخ��ُذواًل  َف��أَْص��َب��َح 

لُِبْعِدِه ِدمْشُق  َن��اَدْت  َبْعَدَما  أََت��ى   -4

��رُّ ��ِن��َي ال��ضُّ إِلَ���ى َربِّ��َه��ا: َت��ال��ل��ِه َم��سَّ

غيَرها َت��َوّط��ن  لّما  َب��ْع��َدُه  َشَكْت   -5

ِمْصُر! لَْيَتِني  أَْمَثالَُها:  َوَكْم  َوَقالَْت، 

ُيوُسٌف هو  إِذ  يعقوَب  له  َوَكاَنت   -6

الِبْشُر  َوَباَشَرها  َتْزُهو  ِبِه  َفأَْضَحْت 

7- إِذا اسوّد خطٌب دونه الموت أَحمٌر

ْفُر الصُّ أاَلم��ه  الِبيض  ِب��اأَلَي��اِدي  أََت��ْت 

ِبَها ُجِزَمْت  َمنصوبًة  َظَهَرْت  َفُمْذ   -8

ُظُهوُر الِعَدى، ِمْن َرْفِعَها انَخَفَض الُكْفُر

ًدا ُم��َج��دَّ َي����َزاُل  اَل  َح��ْم��ٌد  َف��ل��لِّ��ِه   -9

كُر الشُّ َولَ��ه  َفْضلِه  ِمن  َحَبا  َما  َعلَى 

ٍح مبرِّ ي��ْأٍس  َبْعِد  ِمْن  لَنا  أَت��اَح   -10

الدَّهُر اِمِه  ُخدَّ َبْعِض  ِمن  َغ��َدا  َمليًكا 

11- ولِْم ال يجوز اأَلرض شرًقا وَمغِرًبا

ول��ل��ه ف���ي إِع�����الء ُرْت���َب���ِت���ِه ِس���رُّ

12- وكم لَصاَلِح الدِّين ُمْذ كان من ندًى

الِعْطُر؟! َخِجل  به  النادي  ضّوع  إِذا 

اْقِتَداُرُه الملُوَك  أَْعَيا  َملًِكا  فَيا   -13

َوالَعْصُر َوالُمْلُك  التِّيَجاُن  ِبِه  َوَتاَهْت 

ِه 14- َوَصاَر َسَماُع النَّاِس َعْن ُجوِد َكفِّ

الُخْبُر الَخَبَر  صّغر  َفَقالُوا:  َعياًنا، 

ُيْرتَجى َكاَن  َمْن  اأَليَّاُم  أَْدنِت  َوَقْد   -15

الَفْقُر َواْن��َه��َزَم  َج���ْدَواَك  ِغَنى  َوَك��رَّ 

)35(

جز[ وقال))))):       ]من الرَّ

ِف��َك��ٌر َت��َن��اءوا  َم��ا  َوْج����ِدي  أق���لُّ   -1
َس��َه��ُر)137( ِفيهم  أَْل��َق��اه  َم��ا  وبعُض 
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أَلِ��ٌف َفِجْسمي  ال��َوْج��ُد  أَنَحلني   -2

ل��وْص��ِل إس��ق��اِم��ي َولَ���ْي���َس َي��ْظ��َه��ُر

الَهَوى في  ِزَن���اٌد  َقْلِبي  َك��أَنَّ��َم��ا   -2

��وُق َوَدْم���ِع���ي َش���َرُر َي��ْق��َدُح��ُه ال��شَّ

]قافية الزاي[

)36(

ِويل[ وقال))))) متغزال:]من الطَّ

1- أََعاُنوا َعلَى الَقْلِب الَجِريِح َوأَْجَهُزوا 

ُزوا! َوَج��وَّ أََباُحوا  ُظْلًما  َدِمي  َوَسْفَك 

َرِحيلِِهْم  َغَداَة  َصْبِري  لُوا  َرحَّ ُهُم   -2

ُزوا َب��رَّ َي��ْوَم  أَْب��َرُزوا  ِبَوْجِدي  ى  َوِس��رِّ

لَِبْيِنِهْم  ُذْخًرا  ْمَع  الدَّ َكَنْزُت  َوُكْنُت   -3

أَكِنُز! ُكْنُت  َما  الَبيِن  َي��وَم  َفأَْنَفْقُت 

ِفَراُقُهْم  َعلَيَّ   - َباُنوا  َوَقْد   - َيِعزُّ   -4

َوَي��ْع��ُزُب َص��ْب��ِري َوال��تَّ��َج��لُّ��ُد ُي��ْع��ِوُز

َفَفاَرَقْت  َفاَرُقوِني  َحَياِتي،  َوَكاُنوا   -5

َف��َه��ا أََن���ا َح���يٌّ ِف��ي ِث��َي��اِب��ي ُم��َج��نَّ��ُز

ِعْنَده  ُيْطلَُب  الُودُّ  ال  َمن  ُحبُّ  َوِبي   -6

ُمْنَجُز الَوْعُد  وال  َمْرُجوٌّ  الَوْصُل  وال 

َوْجِهِه  َحْوِل  ِمْن  اأَلْبَصاِر  لَِداِئَرِة   -7

َمْرَكُز الَخاِل  ُنْقَطِة  ِمن  َب��َدا  َما  إذا 

ُمْزِهٌر  بالمالَحِة  َق��دٍّ  ُغْصُن  لَ��ُه   -8

ُز َوِدي����َب����اُج َخ���دٍّ ب���ال���ِع���َذاِر ُم���َط���رَّ

َولَْحُظُه  واْعِتَداال  ا  َقّدً ْمُح  الرُّ ُهَو   -9

ُي��وَخ��ُز َق��ْل��ِب��ي  َزاَل  َم��ا  ِب���ِه  ِس��َن��اٌن 

َقَواِمِه  اعِتَداُل  الَخطِّ  أَلَِف  َحَكى   -10
َيْهِمُز ��ْدُغ  ال��صُّ َعْطَفِة  ِم��ن  َولَ��ِك��نَّ��ه 

الَهَوى  ِبَيِد  ُحبُّه  َقْلِبي  َصاَد  لََقْد   -11
ُز َولَ����ْم ُي��ْج��ِد ِف��ي��ِه أَنَّ���ِن���ي ُم��َت��َح��رِّ

اد[ ]قافية الضَّ

)37(

وقال)٩))) من قصيدة:   ]ِمَن الَكاِمل[

َوِميٌض َفللُبُروِق  َت���ُروُق  ُم��ْزٌن   -1

َبيُض  َص��َواِرٌم  ُشِهَرْت  َكَما  ُشِهَرْت 

َوَت��أَنَّ��َق��ْت َت��أَلَّ��َق��ْت  ِب��ال��نَّ��ْي��َرَب��ي��ِن   -2

أَِري��ُض  َفهو  ْوِض  ال��رَّ َحواِشي  ِمْنَها 

َشْمِسِه ِمن  َوَوْرِدِه  للَياَسِميِن   -3

َوالتَّفِضيُض  ال��تَّ��ْذِه��ي��ُب  َوِب���َب���ْدِرِه 

ال� أَْزَرُق  الَبَنْفَسِج  َزْه��ُر  َوَكأَنَّما   -4

َت��ْع��ِض��ي��ُض  ِب����ِه  َخ����ُد  أَْو  ي���اُق���وِت 

َكأَنََّما الُعُقوِل  ُق��َم��اِرَي��ُة  َق��َم��َرْت   -5
َوَغ��ِري��ُض)140( َمْعبٌد  ُغصٍن  ُك��لِّ  في 

َفَكأَنََّها َسمراِتَها  َعلَى  َس��َم��َرْت   -6

ُتِفيُض فيه  َف��ه��ي  َح��ِدي��ًث��ا  َف��ِق��َه��ْت 

َوَكَتَمنُه ِباأَلَسى  َفَباَحْت  َناَحْت   -7

ل���ك���ْن ألج���ف���اِن���ي ِب�����ِه َت���ْع���ِري���ُض 

]قافية الطاء[ 

)38(

وقال))٤)):           ]ِمَن الَكاِمل[

لَِحاِظَها َس��ْي��ُف  ُس��لَّ  َم��ا  َفتَّاَكة   -1

َوَت����أَبَّ����ُط ���ْن���َف���َرى  ال���شَّ َوَذلَّ  إاِلَّ 
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َعْيِنَها ِمْن  وَص��اُده  الَجَماِل  َصَنُم   -2
ُي��ْن��َق��ُط)142( ِب��َخ��اٍل  َحاِجُبَها  َوال��نُّ��وُن 

تآلََفْت َفالُحُروُف  ُفوَها،  والميُم   -3
ُيْكَشْط)143( َعْنَها  ْبُر  َوالصَّ َمْكُتوَبًة 

]قافية الفاء[ 

)39(

َوِهي:     قواف،  َأربع  َذات  قصيدة  وق��ال)٤٤)) 
جز[ ]من الرَّ

لَظى َيْحِكي  واِق��ُد،  غرامي  َجْمُر   -1

َيْنَطِفي لَ��ْي��َس  الَقْلِب  ِف��ي  َش����َراُرُه، 

اْلَهَوى على  َشاهُد،  َعْيني  ودمع   -2

َيْخَتِفي اَل  َم��ا  َوال���َوْج���ُد  ِم�����ْدراُرُه، 

ُيْرَتَجى اَل  َش��اِرُد،  َعنِّي  َوال��نَّ��ْوُم   -3

َم�����زاُرُه، َف��ِي��ا ل��َص��بٍّ ُم���ْدَن���ِف)145(

َعَنى لما  ُمُساِعُد،  اْلَهَوى  ِفي  َهْل   -4

إْع������ذاُرُه، ف��ي ُح���بِّ َظ��ب��ي أَه��َي��ِف

اْن��َث��َن��ى إِذا  َم���اِئ���ُد،  َق���دٍّ  َم��اِئ��ُل   -5

المهفَهِف ك��ال��ُغ��ُص��ِن  ����اُرُه،  َخ����طَّ

ُيْنَتَضى إِْذ  َص��ائ��ُد،  لِ��ي  َفلَْحُظُه   -6

َمْشرفي ال��ُج��ُف��وِن  ِف��ي  َه��ْل  َب��تَّ��اُرُه، 

َن��أَى ا  ل�َمَّ َواِج���ُد،  َعلَْيِه  َقْلِبي   -7

َواأَلَس����ِف)146( اأَلَس��ى  َبيَن  َق���َراُرُه، 

المَنى َوُه��َو  َوْه��َو زاه��ُد،  أَْرَغ��ُب   -8

أَْخ���َت���اُرُه، َم���ْن لِ��ي ِب���ِه َف��أَْش��َت��ِف��ي؟

َجَنى ا  ل�َمَّ َراِق���ُد،  َوْه���َو  أَْس��َه��ُر   -9
َض��ِن��ي ل��ل��تَّ��لَ��ِف)147( ِن���َف���ارُه، َع��رَّ

الَجَوى ِمَن  َزاِئُد،  َعلَْيِه  َوْجِدي   -10
ِف)148( رَّ ال���ذُّ ُم��وِع  ال��دُّ َبيَن  إْس��ع��اُرُه، 

َبَدا إِذا  الَعاِبُد،  َفَيْصُبو  َيْبُدو   -11

ِع���������َذاُرُه ِم���ْث���َل َق�������َواِم اأْلل�����ِف

]قافية القاف[

)40(

وقال)٤٩)) من قصيدٍة طويلة:        ]من الرمل[ 

َت��يَّ��َم��ْت��ِن��ي َق���ْد  ���اِم  ال���شَّ ظ��ب��ي��اُت   -1

النََّقا َخ��ْي��َم��اِت  َب��ْي��َن  ال��لَّ��َواِت��ي  ال 

َولِ��َن��ْج��ٍد وال��ِح��َم��ى لِ��ي  َم��ا  أََن���ا   -2

َول���م���ن َح����لَّ ال���لِّ���َوى َواأَلْب����َرَق����ا

أََح���دا ي��وًم��ا  َع��ْق��لَ��َك  ُت��ِع��ْر  ال   -3

ِج���لَّ���َق���ا إال  ال����َج����نَّ����ُة  لَ����ْي����َس����ِت 

َشاِهًقا َق��ْص��ًرا  ْب���َوُة  ال���رَّ َح��بَّ��َذا   -4

ُم��ش��رًف��ا ب��ال��نَّ��ْوِر أَْض��َح��ى ُم��ْش��ِرَق��ا

قلَِّتها ِم���ن  ال���م���اِء  َوزالُل    -5
َج���اِرًي���ا ُم���ْن���َح���ِدًرا ُم���ْن���َدِف���َق���ا)150(

َتْحِتَها ِم��ن  ال��ذي  الماء  مقَسُم   -6

َوِب����أْع����الَه����ا أََت������ى ُم���ْف���َت���ِرَق���ا 

َن��ْه��ًرا َس��اِرًح��ا ِب���َذاَك ال��َف��جِّ  َك��ْم   -7

َث���جَّ ِم���ن َف��ْي��َج��ِت��ِه ُم��ْن��َب��ِث��َق��ا)151(؟

َن��ْي��ِرب��َه��ا ف��ي  ْه���ِر  ال���زَّ لِ��َن��ِس��ي��ِم   -8

َن����ْي����َرٌب ُي���ْه���ِدي إِلَ���ْي���َن���ا ال��َع��َب��َق��ا
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َع��اِط��َرة ��َب��ا  ال��صَّ ِم��ْن��َه��ا  َن��َف��َح��ْت   -9

َف����َك����أَنَّ ال���م���ْس���َك ِف��ي��ه��ا ُف��ِت��َق��ا

ُم��ْن��َت��ِش��ًي��ا َزاِئ������َرُه  َي����َزْل  ل��م   -10

ُك���لَّ���َم���ا َم������رَّ ِب������ِه ُم���ْن���َت���ِش���َق���ا

الش� َوْجَنة  في  َشاَمٌة  َوِدَمْشٌق   -11

��َق��ا ال��شَّ َداَم  ل��ل��َع��اِدم��َه��ا  ش�����اِم 

َج��ْس��َرًة إِلَ��ْي��َه��ا  َي��ا َص��اِح  ُح��ثَّ   -12
َدْم��َش��َق��ا)152( أَُم���وٌن  ��ْرَف  ال��طَّ َتْسِبُق 

ُمْجَتِمًعا َج��اِم��ِع��َه��ا  ف��ي  َت��ْل��َق   -13
َك���لَّ ِع��ْل��ٍم ف��ي ال��ِب��الِد اْف��َت��َرَق��ا)153(

أَْن�����َواُرِه َع��اِب��ٍد  ِم��ن  ِب���ِه  َك���ْم   -14

ف��ي ُدَج����ى ال��لَّ��ي��ِل ُت��ْج��لِ��ي ال��َغ��َس��َق��ا

)41(

ِويل[ وقال)٤))):      ]من الطَّ

1- ِبَسْطَرى َوَمْقَرى ال الُعَذيِب َوَباِرٍق

َس��َم��اُع أََغ��اِن��ي��َن��ا َوُش����ْرُب اأَلَب����اِرِق

َوُسُروُرَنا لَْهُوَنا  لِْهَيا   بيِت  وفي   -2

َواِهِق الشَّ الُقُصوِر  بيَن  َما  الَقْصِر  إلى 

َطْيُرَها الدَساتيَن  َشدا  َقْد  َبساِتيُن   -3

وُم��َخ��اِرِق)155( َمْعبٍد  ِبلَْحَني  َوَغنَّى 

َتَشا َم��ا  للنََّواِظِر  فيَها  َن��َواِظ��ُر   -4

َحَدائِق  َوَن���ْوِر  أَْح���َداٍق  ُن��وِر  ِم��ْن  ُء 

حاَجه َهَواُهنَّ  في  ُجُنوِني  ِجَناٌن   -5

الَجَواسِق)156( ِتْلَك  َتْذَكاُر  َساَقُه  َجًوى 

ِبِذْكِرَها ِمنِّى  اللَّبُّ  ُيْهَدى  َمَناِزُل   -6

اأَلَياِنِق  َح��ْدَو  الَقْلُب  َوُي��ْح��َدى  إِلَْيَها 

َناِزٍح َج��اِذَب  اِر  ال��دَّ ُحبُّ  َزاَل  َوَما   -7

َشاِئِق  النَّْفِس  َسائق  ِب��َوْخ��ٍد  إِليَها 

8- َفَيا ُحْسَن َواِدي النَّْيَرَبْيِن َتَراَكَضْت

إِلَ��ْي��ِه ُخ��ُي��وٌل ِم��ن ُس��ُي��وٍل َدَواِف����ِق 

ًعا ُمَرصَّ َعْبَقِرّيًا  َعلَيِه  َوَم���دَّت   -9

ِب���أَْزَه���اِرَه���ا ِم���ْن لُ��ْؤلُ��ٍؤ َوَع��َق��اِئ��ِق

ِبَجْيِشِه ِبيِع  الرَّ َمْلُك  اَم��ُه  َوُق��دَّ  -10

اَم���ه ُس��لَّ��ْت ُس��ُي��وُف ال��َب��َواِرِق  َوُق���دَّ

11- إَذا ُضِرَبْت ُكْوَساُت َرْعٍد لَِعاِرٍض
َفِمْن َزْهِر الَخْشَخاِش َنْشُر الَبَياِرِق)157(

ِه َبا َفوَق َخدِّ 12- َوَقْد َسَرَدْت َكفُّ الصِّ

َواِش��ِق  ال��رَّ ال��َغ��اِدَي��اِت  ِن��َب��اِل  ُدُروَع 

ُمَجدَّال ِفيَها  الَهمُّ  أَْضَحى  َجَداوُل   -13
َقائِق)158( َوِمن َدِمِه الَجاِري ِخَضاُب الشَّ

ْهَباء َيا َصاِح ُمْسِرًعا 14- أَِجْب َداِعَي الصَّ

��ُروِر وَس��اِب��ِق  َوَب���اِدْر إِل��ى َن��ْي��ِل ال��سُّ

َعالَقٍة ُكلَّ  اِح  ِبالرَّ َقاِطًعا  َوُك��ْن   -15

الَعالِئِق  َقْطُع  الَكْأِس  َوْصِل  َشْرِط  َفِمن 

ٍة َمَسرَّ اْغِتَناِم  إاِلَّ في  الَعْيُش  َفَما   -16

الَحَقاِئِق  أَْه��ِل  ِعْنَد  لَْهٍو  َوَتْعِجيِل 

َفلَْوُنَها َوَراَقْت  َرقَّْت  َقْد  َوَحْمَراَء   -17

َعاِشِق  َدْمَع  أَْو  المْعُشوِق  َوْجَنَة  َحَكى 

ِدَناِنَها في  أَْشَبَهْت  َكْرٍم  ُخالَصِة   -18
َب��واث��ِق)159( ِمن  َيْت  ُصفِّ ِتْبٍر  َسَباِئَك 
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19- َيُطوُف ِبَها َمْن َراَق ُحْسًنا فيا لََها

َم��روَق��ٌة َج��اءْت��َك ِم���ْن َك���فِّ َراِئ���ِق 

ُجُفوَنُه َوإِنَّ  أَْصَمى  َرَنا  َما  إذا   -20
وال��ي��غ��ال��ِق)160( ياسيجه  ِم��ن  ألق��َت��ُل 

21- َغَزاٌل ِمن اأَلْتَراِك َقْد َوَقَف الَهَوى

المَضايِق  في  لَْحِظِه  ِم��ْن  اِقِه  لُِعشَّ

22-َكَذا التُّْرُك َما َزالَْت ِسَهاُم لَِحاِظِهْم

��َواِرِق ِب��ال��طَّ ُت��تَّ��َق��ى  ال  َط��َواِرُق��ه��ا 

ُقُدوِدِهم َباُن  الُكْثَباَن  َن��اَزَع  إَِذا   -23
ال��َي��الِم��ِق)161( ُب��ُن��وُد  َف��اِض��ٌل إال  َف��ال 

24- َعلَى ِمْثِل َخْصِر النَّْمِل أَْضَحى ُمَمْنَطًقا

المَناِطِق  َحْمَل  النَّْمِل  ُخُصوُر  َوَتْأَبي 

ِه ِبَخدِّ ال��ِع��َذاُر  َخ��طَّ  َم��ا  ْلُت  َتأَمَّ  -25

َخالِِقي!  ُسْبَحاَن  الُحْسَن  َحَوْيُت  َفَكان: 

)42(

ِريِع[ وقال))))):     ]ِمَن السَّ

فاسَتْبِدلُوا ال��َح��اذُق  أَْع���َوَز  إِْن   -1
َم���َك���اَن���ُه آَخ����َر لَ����ْم َي����ْح����َذِق)163(

َش��ْأِن��ِه ِم��ْن  ��ْط��َرْن��ِج  ال��شِّ َف��الع��ُب   -2
َوْض��ُع َح��َص��اٍة َم��ْوض��َع ال��َب��ْي��َذِق)164(

)43(

َيْسَتْدِعيه  اأَلْصَفَهاِني  الِعَماِد  إلى  وكتَب))))) 
ِويل[ َأيَّام الُمْشُمِش:   ]من الطَّ

ِجلٍَّق ُمْشُمُش  اِت  لِلَّذَّ النَّاَس  َدَعا   -1
َفَقْد أَْسرُعوا ِمْن ُكلِّ َغْرٍب َوَمْشِرِق)166(

ِبأَْكلِِه َتْحَظ  يِن  الدِّ ِعَماَد  َيا  َفُقْم   -2

ُتْسَبِق ْيِر  السَّ َعزَمَة  َعنُه  ُتْثِن  َواَل 

3- َوُقْل ِحيَن َيْبُدو أَْصَفُر اللَّْوِن ُمْشِرًقا

َوَيا ُحْسَنُه ِمْن أَْصَفِر اللَّْوِن ُمْشِرِق)167(

لِقي  َوَم��ا  اْلُفَؤاد  يلقى  َما  أَلْكلَِك   -4

َبِقي)168( َوَما  ِمنِّي  َيْبَق  لم  َما  وللتُّوِت 

5- َفلَْيَس ِسَوى اْلَحْلَواء ِفي اْلُقْدِس َمْأَكٌل

َوَم���ا َج��لَ��ُب��وه ِم��ن َزب��ي��ٍب َوُف��ْس��ُت��ِق

]قافية الكاف[ 

)44(

وقال)٩))):        ]ِمَن الَبِسيِط[

ُمْشَتَرٍك َغيَر  ُخُصوًصا  الَعالُء  لَُه   -1

لَ��ك��ْن َن���َداه لِ��ُك��لِّ ال��نَّ��اِس ُم��ْش��َت��َرُك

ِبَدٍم الَوَغى  َيْوَم  َصواِرُمُه  َتْبِكي   -2

َض��ِح��ُك ِب���ِه  ْنيا  للدُّ ْم��ُع  ال��دَّ َوَذلِ����َك 

]قافية الالم[ 

)45(

وقال)1))) من أبيات:       ]من الوافر[

1- َوَب��ْي��َن ُرُب���وِع ِج��لَّ��َق لِ��ي ُرُب��وٌع

َوَس��ْع��ِدي َق��اِط��ٌن َوال��َه��مُّ َراِح����ْل)171(

َوالتََّصاِبي َي��اَض��ِة  ل��ل��رِّ َف��َط��ْوًرا   -2

ُم��َق��اِم��ي َب��ْي��َن َع��لَّ��م��ٍة َوَداِع������ْل)172(

َواأَلَغ���اِن���ي ل��ل��ُم��َداَم��ِة  َوَط�����ْوًرا   -3

أَح������لُّ ِب����َدْي����ِر َق����اُن����وَن َوآِب������ْل 
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َش��ْدٌو اأَلْغ��َص��اِن  في  ول��َأْط��َي��اِر   -4

َت��ه��ي��ُج ِب����ه َب���الِب���لِ���ي ال���َب���الِب���ْل 

)46(

وقال))))):    ]ِمَن الَكاِمل[

َوُكلََّما  َس��ِه��ْرُت  إِْذ  ليلِي  وامتّد   -1

ُط��وال لَْيلِي  َزاَد  ُج��ُف��وِن��ي  َق��ص��َرْت 

الص�  َتَنفُِّسي  َباِح  الصَّ ِمْرآَة  َوَكأَنَّ   -2

المْصُقوال َوج��ه��َه��ا  أص��دأ  ص��ع��داَء 

)47(

وقال)٤))) من قصيدة:      ]ِمَن الَكاِمل[ 

َبْلَدًة ِجلََّق  َوَح��يِّ  وَذاَك  ذا  َدْع   -1

َح��َك��ِت ال��ِج��َن��اَن َم��َراِب��ًع��ا َوُط��لُ��وال 

َيُجْز َف��إِن  ِبَجنََّتيِن  اإِللَ���ُه  َوَع��َد   -2

األُولى  ِدَمْشُق  َفُقْل:  الِقَياُس-  َوُهَو   -

َوَق��دْ ِبَها  ِبيِع  الرَّ َفْصُل  َحبََّذا  َيا   -3

َت��لِ��َي��ْت َم��َح��اِس��ُن��ه َف���ُك���نَّ ُف��ُص��وال 

ُسْنُدٍس ُمالَءَة  ُكِسَيْت  َقْد  واأَلْرُض   -4

ل��م��ا َب����َدا َوْج����ُه ال���ثَّ���َرى َم��ْط��لُ��وال 

َشَماِئال للُغُصوِن  َمائُل  الشَّ َثَنِت   -5

��َم��اَل َش��ُم��وال  ��ْم��َن��ا ال��شَّ َح��تَّ��ى َت��َوهَّ

ال� لَْوَنَها  َتْحِسُب  اأَلْشَجاِر  َذَهِبيَُّة   -6

ُن��ُص��وال  أََراَد  َق���ْد  ص��ْب��ًغ��ا  أَْب���َص���اُر 

)48(

َوَقاَل))))):     ]ِمَن الَكاِمل[

َناِظِري َفَقاَبَل  َسَفَرْت  الَِّتي  أفدي   -1

م�����ْرآَة َوج����ٍه ِب��ال��َج��َم��اِل َص��ِق��ي��ِل

َها  َخدِّ ِفي  أَْدُمِعي  َفأُْبِصُر  أْبِكي   -2

لِ��ص��َق��الِ��ِه َف��أَُظ��نُّ��َه��ا َت��ْب��ِك��ي لِ��ي

)49(

وقال))))):       ]ِمَن الَكاِمل[

َن��اِص��ٍب أَْق���َوى  ل��َأْع��الِم  ال��ِع��ْل��ُم   -1

اَي��اِت أَْث���َب���ُت َح��اِم��ِل ْأي ل��ل��رَّ وال�����رَّ

لَه َم��ن  المَغيَُّب  َع��لِ��َم  َولَ��ُربَّ��َم��ا   -2

َف���ْه���ٌم َص��ِح��ي��ٌح ب���اتِّ���َض���اِح َدالِئ����ِل

ُيْسَتَدْل� منه  بالِفْكِر  الِحَجى  َوأَُخو   -3

ِب���أََواِئ���ِل أَْم����ره  أََواِخ������ِر  َع��لَ��ى  ُل 

بَها يُهَدى  َشمُسه  ب  المَجرَّ علُم   -4

وال�����رأي ِم�����رآُة ال��لَّ��ب��ي��ِب ال��َع��اِق��ِل

ُيْج� ُث��مَّ  ��َدى  َي��صْ يِف  كالسَّ لَِكنَّه   -5

��اِق��ِل ال��صَّ ِب��َك��فِّ  ب���اإلَش���اَرِة ال  لَ��ى 

)50(

في  قصر  وقد  شكر،  بن  ِفي  للصَّ وق��ال))))) 

حقه:      ]من المتقارب[

َت����َزْل  لَ����ْم  ُت����ه  َم����َودَّ َم���ن  أََي����ا   -1

َولَ���ي أَْو  ُرْت���َب���ًة  ارَت���َق���ى  َم���ا  إذا 

َت��ْع��َت��ِري  َغ��ْف��لَ��ٍة  ِم���ْن  أُِع���ي���ُذَك   -2

َولِ���ي أَْو  َخ������اِدٍم  َع����ْن  َج���اللَ���َك 

ُرْت��َب��ِت��ي  َع��لَ��ى  َت��ِزْدِن��ي  لَ��ْم  إَِذا   -3

ِل اأَلوَّ َح���الِ���ي  إِلَ�����ى  ِب����ي  َف���ُع���ْد 
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)51(

ِريِع[ وقال))))):        ]ِمَن السَّ

ِب��َه��ا َب����الِئ����ي  َزاَد  ب���الب���ٌل   -1

���ي���ُر اأَلَب����اب����ي����ُل َك����أَنَّ����َه����ا ال���طَّ

ِبَها ِع����ذاٍب  ِب��أَْل��َح��اٍن  َت��ْرِم��ي   -2

��ي��ُل  ِس��جِّ َف���ْه���ي  َع����َذاب����ي  َزاَد 

)52(

وقال)٩))) في الهجاء:   ]ِمَن الَكاِمل[

َك��اِذُب إِْن��ًس��ا  اك  َسمَّ َم��ْن  أَُعَبْيُد   -1

َم��ا لِ��ل��َوَح��اَش��ِة َع��ِن ِخ��اَللِ��َك َم��ْع��ِدُل

َغَدا َوَقْد  الَعُروِض  ِميَزاَن  َوأََقْمَت   -2

ُيكَمُل ِب��َوْص��ِف��َك  َك��اِم��لِ��َه��ا  َت��ْق��ِط��ي��ُع 

ُمْس���َتْجَهُل ُمْس���َتْقَوٌد  ُمْس���َتْصَفٌع   -3
ُمْس���َتْثَقُل)180( ُمْس���َتْبَرٌد  ُمْس���َتْحَمٌق 

ُمْس���َتْفِعُل ُمْس���َتْفَعلٌُن  ُمْس���َتْفَعلٌُن   -4

ُمْس���َتْفِعُل ُمْس���َتْفَعلٌُن  ُمْس���َتْفَعلٌُن 

)53(

وقال))))):     ]من مجزوء المتدارك[

َس�������ل َظ�����ب�����ي�����اِت ال�����ِح�����لَّ�����ْه

َق������ْب������لِ������ي ع������َم������ْن َح�����لَّ�����ْه

]قافية الميم[ 

)54(

اْلُقْدَرة على الّنظم َوحسنه  َهِذه  َمَع  قلت َوَكاَن 
َواللَّْفظ  ِباْلَمْعَنى  اْلَفاِحَشة  السرقات  يسرق 
ذوق  وأيسر  اطاَلع  أدنى  َلُه  لمن  َذِلك  َفيْظهر 

َكَقْوِله))))):]من الرمل[ 

َخْصُرها َحاَكى  ِحيَن  َغالََطْتِني   -1
وَغَراما)183( َوْجًدا  المْمَرَض  ِجْسمَي 

ناظري  ِع��ْن��ِدي  أَْن��ت  َق��الَ��ت:  ث��مَّ   -2

ولَ��َع��ْم��ري َص���َدَق���ْت لَ��ِك��ْن َس��َق��ام��ا!

)55(

وقال)٤))):        ]من الوافر[

إِلَْيَها َي��ْوًم��ا  َصَباَبِتي  َش��َك��ْوُت   -1

َوَم����ا أَْل����َق����اُه ِم����ْن أَلَ�����ِم ال���َغ���َراِم

َعْيِني ِمْثَل  ِعْنِدي  أَْن��َت  َفَقالَْت:   -2

��َق��اِم  َن��َع��ْم َص���َدَق���ْت َولَ��ك��ْن ف��ي ال��سَّ

)56(

ِويل[ وقال))))):       ]من الطَّ

1- َوِبي ُحبُّ َمن أَْصَبْحُت َعْبَد َجَمالَِها

َوْسُم لََها  َخدِّي  َفْوَق  َعْيِني  َدْمِع  َفِمن 

َس��َواُدُه َوَه��ذا  َقْلِبي  َسلََبْت  َوَق��ْد   -2

َوْش��ُم َوِمْعَصِمَها  َخ���اٌل  ِبَوْجَنِتَها 

ب

)57(

ِويل[ وقال))))):   ]من الطَّ

لِي ُعذَّ َي��َراِن��َي  ال  ُن��ُح��وال  خفيُت   -1

َكْتُم! الَهَوى  في  َعْنهم  ي  َولِِسرِّ َفلِي 

َحَشا وال  َسَقاٌم  َعْيٌن،  وال  ُدُم��وٌع   -2

ِجْسُم وال  ُن��ُح��وٌل  َق��ْل��ٌب،  وال  َغ���َراٌم 

)58(

ْمس اْبن َحيُّوٍس يْطلُب  َقاَل))))) َوكتب ِإَلى الشَّ
ُمْشُمًشا:     ]ِمَن الَبِسيِط[ 
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1- َيا شمُس اَل زلَت َمْشُكوَر اْلَخاَلِئِق َمْح�

َم��ْذُم��وُم َيْشَناَك  َوَم��ْن  الَفَعاِل  �موَد 

لِي َتْطلُِع  اإِلْنَعاِم  َفلَِك  ِمن  أَْنَت  َهل   -2

ِميُم؟ َقْبلَِها  ِم��ْن  َفًة  ُمَصحَّ َشْمًسا 

)59(

وقال))))):   ]من الخفيف[

َوِت��َه��اَم��ْه أَلْه��لِ��َه��ا  َن��ْج��ًدا  َخ���لِّ   -1

لِ���ُق���لُ���وٍب ِب���ِذْك���ِرَه���ا ُم��ْس��َت��َه��اَم��ْه

َت��ْر لِ��ِغ��ْزالِن��ِه  المْنَحَنى  َوَدِع   -2

َع���ى َك�����الُه َوِش���ي���َح���ه َوُث���َم���اَم���ْه 

َمن َعلَى  َواحجْر  الَعِقيِق  أَْهَل  ُعقَّ   -3
َراَم��ْه)189( َراَم  َوَم��ْن  َحاِجَر  في  َباَت 

للَيْر واْتُرْكه  َعْنُه  َفاْلِو  واللَِّوى   -4

��بِّ َوال��م��َه��ا َوال��نَّ��َع��اَم��ْه  ُب���وِع وال��ضَّ

َوَخالِْف َطْرًفا  َعْنه  ُغضَّ  والَغَضا   -5

وحَماَمْه  الِحَمى  َح��الَ��َف  َم��ْن  َرْأَي 

َخْوٌف ُهو  إِنََّما  الِخيِف  َعن  ِمْل   -6
َوب��َش��اَم��ْه)190( َرْن����َدُه  ب��ال��نَّ��اِر  وارِم 

َحِزيٍن َعن  َتَسْل  وال  َسْلًعا  َخ��لِّ   -7
َب��اَت َي��ْط��ِوي ُح��ُزوَن��ه َوآَك���اَم���ْه)191(

َتْس� َوال  َتَنأَّى  َمن  الَيمِّ  في  أْل��ِق   -8
الَيَماَمْه)192( َرْكَب  اِعِنيَن  الظَّ َعِن  أل 

الِفْر َجنَِّة  في  الُحلُوَل  أََرْدَت  إَذ   -9

إَِق��اَم��ْه  َداَر  دم��ْش��َق  فاجَعْل  َدْوِس 

َمْد إذا  بيِع  الرَّ َعْسَكُر  َحبََّذا    -10
ِخَياَمْه)193( ِفيها  النَّْيَرَبْيِن  َعلَى  َد 

األغ� َوَراَي��اُت��ه  َجْيُشُه  َوَب���َدا   -11

ه���ُر َن���اِش���ًرا أَْع���الَم���ْه  ص���اُن وال���زَّ

الَوْر ِة  ِفضَّ َعْن  بيِع  الرَّ َوَعبيُر   -12
خ��ت��اَم��ْه)194( فضت  النَِّسيم   ... ِد 

و 13-َسَحَبْت ُسْحَبَها الَغَواِدي َعلَى ال�رَّ

أَْك���َم���اَم���ْه  ُذُي���ولَ���َه���ا  َف���َب���لَّ���ْت  ض 

ل� َباِح َيْهِدي ِمن الطَّ َبا في الصَّ 14- والصَّ

َس��الَم��ْه  بالنَِّسيِم  ْه���ِر  ال���زَّ إِلَ���ى  ِل 

15- أطِف َجْمَر الُهُموِم في أَْرِض َجْمر

الَهاَمْه)195( َدْوِح  ِظلِّ  في  ْم  َوَه��وِّ ايا 

َة الُكْب� 16- في رياِض الُكبَرى ُحِز اللَّذَّ

المَداَمْه)196( َكْأِس  لُِشْرِب  ُمِديًما  َرى 

ا 17- َشْمُس َراٍح في الَكْأِس أَْطلََعَها السَّ

َغَماَمْه  في  َدنِّ��َه��ا  ِم��ن  َوَك��اَن��ْت  ِق��ي 

الْد َفأََماَط  لَْثَمها  ْرُب  الشَّ حاَوَل   -18

ل��َث��اَم��ْه  ال��َب��ِه��ّي  َوْج��ِه��َه��ا  َع��ن  َدنَّ 

َكالَبْد التُّْرِك  ِمن  َشاِدٍن  َيَدي  ِمن   -19

داَم���ْه  وِم  ال�����رُّ ِم���ن  ال  ُم��َح��يَّ��اه  ِر 

َق��ْد أَلِ����ٌف  َك���أَنَّ���ُه  َق�����َواٍم  ُذو   -20

ِه ال��ُح��ْس��ُن الَم��ْه  َخ��طَّ ف��ي لَ���ْوِح َخ���دِّ

زر َفَقْد  اللَِّحاِظ  أَْسُهِم  ِمن  َخاَف   -21

الَم���ْه  ل��ل��َخ��دِّ  ال����ِع����َذاُر  ِم���ْن���ُه  َرَد 

ِمنه والُقضُب  الُبُدوُر  َتسَتِعيُر   -22

َوَق��َواَم��ْه)197( َوج��َه��ُه  َم��اَس  أو  الَح 
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إِلَ��ْي��ِه ُي��ْع��َزى  َماِء  السَّ َوِه���الُل   -23
ُق��الَم��ْه)198( َشبيُه  ُظ��ْف��ِرِه  ِم��ن  َف��ْه��َو 

َع��ُذوٍل ُك��لَّ  َعصيُت  َه��َواه  في   -24

المالَمْه  ُيعصي  ال���َغ���َراِم  َوُم��ِط��ي��ُع 

أَْش� َفَقْد  َقاٍس  اللَّوِن َوهو  أَبيُض   -25

َب���َه َق��ْل��ًب��ا َولَ�����ْوَن ِج��ْس��ٍم ُرَخ���اَم���ْه

َندٍّ ُنْقَطَة  ِمنه  ال��َخ��اَل  َتْحِسُب   -26

ِض��َراَم��ْه النَِّسيُم  أَْزَك���ى  َجْمٍر  َف��ْوَق 

ُحْسًنا الَخدِّ  ِزيَنُة  الَخاُل  إِنََّما   -27

َشاَمه ��اِم  ال��شَّ َوْج��َن��ِة  ف��ي  َوِدم��ش��ٌق 

)60(

وأنشد له - مما طول فيه من األشعار- ما يدل 
"كنوز  من  يعد  ومما  نفسه.  اقتداره وطول  على 
البيساني  الَفاضل  على  دخل  وقد  قوله،  األدب" 

ِريِع[ ُمهنًئا له)٩٩)):    ]ِمَن السَّ

َشَكا ��ا  ِم��مَّ ال��َف��اِض��ُل  ُع��وف��ي  َق��ْد   -1

َوَص��������حَّ ِم�����ن َس�����اِئ�����ِر آالِم������ِه

أََت���ى ��ا  َ��مَّ ل��� اَء  ال�����دَّ أَنَّ  َوَذاَك   -2

اِم����ِه إِلَ����ي����ِه ف���ي ُج���ْم���لَ���ِة ُخ����دَّ

ِج��ْس��َم��ُه َي��ْع��َت��ِري  أَْن  أََج���لَّ���ُه   -3

َم����ْع����ِرَف����ًة ِم����ْن����ُه ب���إِْع���َظ���اِم���ِه

َف��اْن��َث��َن��ى لَ���ُه  َت��ْوِدي��ًع��ا  َوَراَم   -4

َي����ْرَغ����ُب ف���ي َت��ْق��ب��ي��ِل أَْق����َداِم����ِه

إِْس��َع��اِف��ِه ِم���ْن  ُب���دٌّ  َي��ُك��ْن  َف��لَ��ْم   -5

َج���ْرًي���ا َع��لَ��ى َم���ْع���ُه���وِد إِْن���َع���اِم���ِه

]قافية النون[ 

)61(

وقال)11)):      ]ِمَن الَبِسيِط[

ُدَرًرا َدْمُعه  َيْجري  َك��اَن  َوَناِظٍر   -1

ُم��ْرَج��اَن��ا َص���اَر  ا  لمَّ الَعين  َف��أذه��َب 

َدِمي ُمْجَرَياُت  ُجُفوِني  أَنَّ  ِخْلُت  َما   -2

إِْدَم��اَن��ا ْم��ِع  ِب��ال��دَّ لََها  أَنَّ  َح��ْي��ُث  ِم��ْن 

)62(

وقال))1)):       ]ِمَن الَكاِمل[

أَْدُم��ِع��ي َغ���اَدَر  اأَلْخ���الِق  ُن  ُمَتلَوِّ  -1

أَْل�����َواِن َذا  َوال���ِه���ْج���َراِن  ��دِّ  ِب��ال��صَّ

َفاَقًة َعْيِني  َفَظنَّ  الُجَماَن  أَْخَفى   -2

ُث����مَّ اس��َت��َج��مَّ َف���َع���اَد ب��ال��م��ْرَج��اِن

)63(

وقال))1)):       ]ِمَن الَكاِمل[

باأَلْشَجاِن َف��َب��اَح  الَحَماَم  َش��اَق   -1

الَباِن ُغْصِن  ِجيِد  في  ال��نَّ��َدى  ِعْقُد 

َشاَقِني ال��نَّ��َواِع��ِم  الِغيِد  ُد  َوَت����أَوُّ  -2

َف��لَ��ُه َولِ���ي َن���ْوٌح َع��لَ��ى اأَلْغ��َص��اِن

َصَباَبٌة وِبالَغَواِني  بالُحُدوِج  لي   -3

ْي��َح��اِن ْوِض َوال��رَّ َولَ���ُه ِب����َوْرِد ال����رَّ

أَْحَبْبُتُه َمْن  َواَصْلُت  انَِّني  َولَ��ْو   -4

ي��وًم��ا لَ��َك��اَن َوُك���ْن���ُت ف��ي ُب��ْس��َت��اِن

ُجُفوُنُه اللَِّحاِظ  َخِنُث  َوِبُمْهَجِتي   -5

ال��َك��ْس��الِن َن��ْش��َط��َة  لَِقْتلِي  َن��ِش��َط��ْت 
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)64(

وقال))1)):   ]ِمَن الَبِسيِط[

1- أَْجَرى ُدُموِعي اشِتَعاُل النَّاِر في َكِبِدي

َولَ���ْم َت��ُك��ْن َت��ْت��َب��ُع اأَلْم�����َواَه ِن��ي��َراُن

َظ��َه��َرْت ُن��وِح��يَّ��ٌة  آَي����ٌة  لَ��ِك��نَّ��ه   -2

ُط��وَف��اُن ْم��ُع  َوال��دَّ َرَه��ا  َت��َن��وَّ َفالقلُب 

َوأَْذَهَبَها َدْمِعي  َضها  َفضَّ َوالَعيُن   -3

ْم���ِع َم��ْرَج��اُن ُب��َك��اُؤَه��ا َوآللِ����ي ال���دَّ

)65(

وقال)1٤)):        ]ِمَن الَبِسيِط[ 

1- الدَّهُر َيْرَفُع َمْخُفوًضا َوَيْخِفُض َمْر 

اُن لحَّ َفهو  َعْمًدا  النَّاِس  ِمن  ُفوًعا 

ُمْرَتِفٌع  والنُّْقَصاُن  َيْنحطُّ  َفالَفْضُل   -2

َك��أَنَّ��َم��ا َص��ْرُف��ُه ف��ي ال��ُح��ْك��ِم ِم��ي��َزاُن

)66(

وقال))1)):      ]من الخفيف[

َوَزَماَنِه َبا  الصِّ َيْبِكي  ِمْثلِي  َدْعُه   -1

أَْح����َزاَن����ْه َه���يَّ���َج���ْت  ِذك�������َراُه  إنَّ 

َوأَيَّ���ا  لَ��َي��اٍل  َن���اَح َش��ْج��ًوا َع��لَ��ى   -2

لَُباَنْه ِمْنَها  ي��ْق��ِض  لَ��ْم  ��ْت  َت��َق��ضَّ ٍم 

َوَف��اًء اأْلَْرَبعين  ِفي  َيْرُجو  َكيَف   -3

ِم��ْن َش��َب��اٍب َق��ْب��َل ال��ثَّ��اَلِث��ي��َن َخ��اَن��ْه؟

اْل� َي��اِت  أُْخ��رَ ِفي  اِت  اللَّذَّ يَناُل  أَو   -4

َرْي��َع��ان��ْه ب��َه��ا  َي��ُف��ْز  لَ���ْم  َم���ْن  ُعم�ِر 

َقل� َعلَى  َواْح��َذْر  الجُفوَن  َوَتَجاَف   -5

ب���ك ِت���ْل���َك ال���لَّ���َواِح���َظ ال��َف��تَّ��اَن��ْه

ُه���ْدٍب َش��ْع��رِة  َف��ُك��لُّ  َراِم���َي���اٍت   -6

َث����مَّ َس��ه��ٌم َوُك�����لُّ َج���ْف���ٍن ِك��َن��اَن��ْه

َنش� أَْعَطاُفَها  َهْيَفاُء  َوِب��ُروِح��ي   -7

َب��اَن��ْه َخ����ْوُط  َك��أَنَّ��َه��ا  َت���َه���اَدى  َوى 

َباٍن ُغْصُن  َتْحَتُه  ِمن  بدٌر  َفِهَي   -8

َوك��ث��ي��ٌب ِم���ن َف���ْوِق���ِه َخ���ْي���َزَراَن���ْه

َثْو ُقْمَصاِنَها  َفوَق  الُحْسَن  َتلبُس   -9

ًب���ا َوُت���ْك���َس���اُه ُح���لَّ���ًة ُع���ْرَي���اَن���ْه

ي� ِبَخدَّ ِقيُق  والشَّ ال��وْرُد  ُيْنِبُت   -10

���َه��ا لَ��َن��ا ِم���ن َق��َواِم��َه��ا َرْي��َح��اَن��ْه 

اأَلْح� َنْرِجَسَة  باللَّْحِظ  َوُتِريَنا   -11

أُْق��ُح��َواَن��ْه َب��اِس��ًم��ا  َوال��ثَّ��ْغ��َر  َداِق 

َوالن� َها  َخدِّ ِمن  مِّ  َوالضَّ َفِبلَْثِمي   -12

��اَن��ْه مَّ َوال��رُّ ��اَح  ال��تُّ��فَّ أَْج��ِن��ي  �نهِد   

)67(

وقال))1)):        ]ِمَن الَكاِمل[

َع��اِج��ال أََت���ى  اْل��ِف��ِرْن��ِج  َه����اَلُك   -1

ُص��ْل��َب��اِن��َه��ا َت��ْك��ِس��ي��ُر  آَن  َوَق������ْد 

َحْتُفَها َدَن���ا  َق��ْد  َي��ُك��ْن  لَ��ْم  َولَ���ْو   -2

����َرْت َب���ْي���َت أَْح���َزاِن���َه���ا لَ���َم���ا َع����مَّ

]قافية الهاء[

)68(

وقال))1)):     ]ِمَن الَكاِمل[

َنَهى َوإِن  الَغَراُم  أََم��َر  إِْن  َحتَّاَم   -1

النَُّهى الُحبِّ  ِفي  َوَعَصْيُت  َطاوْعُتُه 
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ُمؤهال ُموِع  للدُّ َجْفِنَي  أَْرَض��ي��ُت   -2

أََب���ًدا َوَق��ْل��ِب��ي ب��ال��ُولُ��وِع ُم��ولَّ��ه��ا)208(

إِذا َصْبِري  َعلَى  ُمْعَتِمًدا  ُكْنُت  َقْد   -3

َوَهى َصْبِري  َوَها  َفاَجأَِني  الَخْطُب  َما 

ِهْجراِنِه ِم��ن  ِزْل���ُت  َم��ا  َوُم��َدلَّ��ٍل   -4

َم���اِن ُم��َدلَّ��َه��ا أََب����ًدا َع��لَ��ى َم���رِّ ال���زَّ

ُمِحبِّه َقلُب  اأَلْع��َط��اِف،  ُد  ُم��َت��أَوِّ  -5

َه��ا ُم��َت��أَوِّ إِْع���َراِض���ِه  ِم��ن  َزاَل  َم��ا 

َوج��َن��اُت��ُه ��اِق��ِه  ُع��شَّ َع��لَ��ى  َتْجِني   -6

والمْشَتَهى)209( المشَتَكى  َفْهَو  دِّ  بالصَّ

المْبَتَدا ال��م��الُح  ُع��دَّ  إِذا  َف��ِب��ِه   -7

اْلُمْنَتَهى)210( َهَواُه  ِفي  َغَراِمي  َوإِلَى 

أَْوُج��ًه��ا ُب���ُدوًرا  لََنا  ُمْطلِِعيَن  َي��ا   -8

َفلَُك الُجُيوِب َفكيَف ُتَسَمى أَْوُجَها)211(؟

َها أَمَّ َم��ْن  ِب��أَْع��ُي��ٍن  َوُمالِحِظيَن   -9

َم��َه��ا)212( أَْم  ُي��غ��اِزُل  ِغزالًنا  َي��ْدِر  لْم 

َخِديَعًة اْلُعُيوِن  ِتْلَك  ِمن  َفَحَذاِر   -10

ُمْكَرَها! ُف���َؤاِدي  َسلََبْت  َفِبَمْكِرَها 

)69(

وقال))))):    ]من الخفيف[

إِنَّْه َقْلُت:  اللََّمى  َذاَت  َتْهوى  ِقيَل:   -1

أَوَم������ا ُس���ْق���ُم���ُه َع���لَ���ْي���ِه ِم��َئ��نَّ��ْه

ُتع�ْ  ِب��ِه  ُدخ���اٌن  ال��َه��َوى  َولِ��َن��اِر   -2

َوأَنَّ�������ْه َزِف����ي����ٌر  لِ���ِك���نَّ���ُه  َرُف 

ُذْخًرا ْبُر  الصَّ َيْنَفُع  الُحبِّ  لِسَوى   -3

جنَّْه ال���دِّْرع  ُيْنَسُج  اللَّْحِظ  َوِس���َوى 

َن���اِف���َذاٍت  ألع��ي��ٍن  لَ��َق��ْوِم��ي  َي���ا   -4

ِب��اأَلِس��نَّ��ْه ال��َق��َن��ا  َت��ْن��ُف��ُذ  اَل  َح��ْي��ُث 

اأَلْل� ُظَبى  لَِقْلِبي  َتْنُضو  َوِظَباٍء   -5

أََج��ف��اُن��ُه��نَّ��ْه  أَْج���َف���اُن���ُه���نَّ   ِ َح����اظ 

اأَلْر ُتْقِعُدَها  َهْيَفاُء  َوِبَنْفِسي   -6

ُمْطَمِئنَّْه َم��َش��ْت  إَِذا  َعْجلَى  داُف 

َفَصَباٌح أَْق��َب��لَ��ْت  إِْن  َوْج��ٍه  َذاُت   -7

َف��ُدُج��نَّ��ْه أَْدَب������َرْت  إِْن  َش��ْع��ٍر  َذاُت 

ال� أََخَواِت  أَو  ُموِس  الشُّ َبَناِت  ِمن   -8

الَجنَّْه ح��وِر  َبْعِض  أَْو  ُحْسًنا  َب��ْدِر 

)70(

وقال)٤))):        ]ِمَن الَكاِمل[

َفْضلِِه  ِبُمْشِبِه  َمْوِضُعُه  ُس��دَّ  َما   -1

َولَ���َق���ْد َس��َم��ا َف��ْض��اًل َع���ِن اأَلْش��َب��اه

2- َوَضُعوا َحَصاًة َوهي َيْصُغُر َقْدُرُها

��اِه َع���ْن َب���ْي���َذٍق َغ��لَ��ًط��ا َم��َك��اَن ال��شَّ

]قافية الياء[

)71(

وقال))))):        ]ِمَن الَبِسيِط[

1- َوَناِحِل الَخْصِر َعَقَد الَبْنِد ِمْنُه َعلَى
)216( َنْحِويِّ َتْعلِيِل  ِمْن  َوأَْضَعِف  أَْوَهى 

َعلَى ُموِع  الدُّ َمْرَجاَن  ُد  ُيَبدَّ أَْحَوى   -2
ّي)217( ُدرِّ ِمْنُه  َثْغٍر  ِبَمْنُظوِم  َخ��دِّي 
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)72(

وقال))))) يرثي اْبنه:     ]من مجزوء الكامل[

ال َف��ُق��ْل��ُت:  َت��ِع��ي��ُش؟  َق���الُ���وا:   -1

َع���لَ���يَّ���ا َت�����ْدُع�����وا  اَل  ِب����ال����لَّ����ِه 

َذا َف��ُق��ْل��ُت:  َت���ُم���وُت؟  َق���الُ���وا:   -2

ل����ك لَ�����و َغ������دا أَْم����������ِري إل���ّي���ا 

إاِل أَْس����َع����َدِن����ي  َك������اَن  لَ����و   -3

ح��ّي��ا َذاَك  إِْذ  أَُك������ْن  لَ�����ْم  ِه����ي 

َراَح���ِت���ي َم���ْوِت���ي  َك�����اَن  َق����ْد   -4

ِزيَّ������ِة لَ�����و َت���َه���ّي���ا َق����ْب����َل ال������رَّ

)73(

وقال)٩))) األمير األجل بدر الدين نشو الدولة 
أبي الفضل أحمد بن علي بن نفاذة السلمي: ]ِمَن 

الَبِسيِط[ 

1- َيا ُمْعِمَل الِعيِس في الَبيَداِء ُيْنِضيَها

ُيْمِضيَها   يِر  السَّ َع��َزَم��اِت  َوْم��ُرِه��ًف��ا 

َوُتْجِهُدَها الَحاِدي  َنغمَة  ُتِحثُُّها   -2
َحاِديَها)220( َصْوُت  إال  َسْوَط  َفال  وخًدا 

َعِجال َساَقَها  َشْوًقا  َح��نَّ  َوُكلََّما   -3

َوَيْبِريَها  َيْبِرِيه  ��ْوُق  َوال��سَّ ْوُق  َفالشَّ

ُمْبَهَمٍة َطْلَساَء  ُق��ُذٍف  َمْهَمٍة  في   -4
َنَواِحيَها)221( في  َذليال  لِيُل  الدَّ َيْضَحى 

َكَما الَيْعُمالِت  ِفيَها  اآلُل  يرقُِّص   -5
فن َطاِميَها)222( ِة الَبْحِر ُيْبِدي السُّ في لُجَّ

َفإَِذا الَحَيا  َحيَّاُه  اِم  الشَّ َباِرَق  ِشْم   -6

أَْهلِيَها  َح���يِّ  ِدَم��ش��ق  أَْه���َل  أََت��ْي��َت 

َرِف اأَلْعلَى َوَنْيِرِبَها 7- َوِقْف َعلَى الشَّ
َوَواِديَها)223( ْقرا  الشَّ ْرَف في  الطَّ ِه  َوَنزِّ

َشِت ال� 8- َوَكْم ِبِجْسِر ابن شواٍش َتَشوَّ
ُيَعاِنيَها)224( َمْن  َفأَْعَيْت  ُحْسًنا  أَْلَباُب 

ْبَوِة الَفْيَحا َوَصلِّ ِبَها 9- َوِصْل إِلى الرَّ
َناِديَها)225( أَْرَجاِء  ِمن  النَّدَّ  واْسَتْنِشِق 

10- والماُء َيْجِرى انِبَثاًقا ِمن أََساِفلَِها

أََعالِيَها ِم��ْن  َواْن��ِدَف��اًق��ا  َوَوس��ِط��َه��ا 

آِخ��َذًة اأَلْن��َه��اِر  ُمْقِسُم  َوُدوَن��ه��ا   -11

َمَجاِريَها ِف��ي  َج��اِري��اٍت  أَْص��لِ��ِه  ِم��ْن 

ْهُم في آذاَر ِمن َغَرٍض 12- يا َحبَّذا السَّ

َتْرِميَها ال��ُم��ْزِن  َص��اِئ��َب��اٍت  أِلَْس��ُه��ٍم 

َضاِحَكًة ْهِر  بالزَّ َبَساِتيُنه  أَْضَحْت   -13

ُتْبِكيَها ْحِب  السُّ ُعُيوُن  َباَتْت  غ��داَة 

14- َمِشيُب أَْغَصاِنَها َراَق الُعُيوَن وَما

َنواِصيَها ِفي  إال  ْيُب  الشَّ ُيْسَتْحَسُن 

َنْرِجِسَها َعْيُن  َتبِكي  لِّ  الطَّ ِبأَْدُمِع   -15

أََقاِحيَها ْت  اف��َت��رَّ إِذا  َباِح  الصَّ ِعْنَد 

َراِشَقًة المْزِن  ِسَهاُم  ُتِصْبَها  َفلَم   -16

َسَواقيَها ِم��ن  ُس��ُي��وًف��ا  َوس��لَّ��ْت  إال 

َظَهَرْت آياُتَها  َبَهَرْت،  أَْنَواُرَها   -17

َباِريَها! ُسْبَحاَن  َخالِِقَها  ُسْبَحاَن 

18- َما َقاَل َتْحِكي ِجَناَن الُخْلِد ُمْنِصُفها

َتْحِكيَها! الُخْلِد  ِج��َن��اُن  أَُق���وُل:  لَِكْن 
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َمَعالِِمَها ِفي  الَمَباِني  َفمْعلََماُت   -19

َمغاِنيَها ِف��ي  ال��م��َغ��اِن��ي  َوَراِئ���َق���اُت 

ما نسب إليه وإلى غيره

)75(

وقال))))):      ]من الخفيف[

َطْرُطو ُل  ُت��َط��وِّ َوَك��ْم  َت��َب��اَدى  َك��ْم   -1

َت��ِم��ي��ِم)227( ِم��ن  ِش���رٌة  ِفيك  َم��ا  َرَك 

ْط� بَّ وامُضِغ الَحْنَظَل والرَّ 2- َفُكِل الضَّ

لِيِم الظَّ َب��ْوَل  ِشْئَت  َم��ا  واْش���َرْب  َب 

َيْق� لَْيَس ذا الَوْجُه َمن ُيِضيُف وال   -3

َح��ِري��ِم َع��ْن  اأَلَذى  َي��ْدَف��ُع  وال  ِري 

*****

الَخاِتَمُة

يقدَِّم  أن  ابقِة  السَّ فحاِت  الصَّ ِفي  الَباِحثُ  َحاَوَل 
َنَفاَذَة  )ابن  بشْعِر  االهتماِم  ِنطاِق  في  محاولًة 
خالِل  من  وشرًحا،  وتحقيًقا  َجْمًعا  َلِمّي(؛  السُّ
إلى  ل  وتَوصَّ مخطوطٍة.  مصادَر  َعَلى  االعِتَماِد 

ِعدَّة نتائج، أهمُّها:

اِعِر َبْعَد َضَياِع  )- َتْقِديُم مجموٍع شعريٍّ ِلَهذا الشَّ
َمْخُطوَطِة ِديَواِنِه.

ُحروِف  َوْفَق  َوَتْرِتيُبه  المجموِع  َهَذا  َتْنِسيُق   -(
َأبياِتِه  َوَتْرِقيُم  الَياِء،  ِإَلى  اأَلِلِف  ِمَن  ِويِّ  الرَّ
ِزَمِة  َعاِتِه َوَقَصاِئِدِه، َوَعَمُل الَفَهاِرِس الالَّ َومَقطَّ

له.

المجموع،  َهَذا  ِفي  عريَّة  الشِّ اأَلبياِت  َضْبُط   -(
َوَشْرُح َما َيْحَتاُج ِمن َأْلَفاِظَها ِإلى َشْرٍح.

المجموع،  َهذا  َصاِحِب  َمْنِزِع  عن  الكشُف   -٤
َوَمَدى اْنتَمائِه لوطِنِه ِبَكْثَرِة َحِنيِنِه ِإَلى ِدمشَق، 

َوَتَغنِّيِه ِبَجَماِل َطِبيَعِتَها.

هَذا  لِشْعِر  الُجغرافّيِة  يِة  اأَلَهمِّ َعِن  الَكْشُف   -(
اعر، َوَذِلَك ِمن ِخاَلِل َكْثَرِة ِذْكرِه وتحديِدِه  الشَّ

لَأَماِكِن َسَواًء في ِدمشَق َأْو َخاِرِجَها.

اِعِر َلْم  )- ِإَضاَفُة ُنُصوٍص ِشْعِريٍَّة َجِديَدٍة لَهَذا الشَّ
ُأُصوٍل  َعَلى  باالْعِتَماِد  َقْبل  ِمْن  َمْعُروَفًة  َتُكْن 
ِمْن  ِإَضاَفًة  ُتَعدُّ  النُُّصوُص  َوَهذه  َمْخطوطة، 
ِلَعْصِر  ْعِريَِّة  الشِّ الَحِصيَلِة  ِإَلى  ُأْخَرى  َزاِوَيٍة 

اِعِر. الشَّ

فهرس األوزان والقوافي وعدد األبيات

عدد األبياتالوزنالقافيةم
))الكاملترقُأ)
)البسيطظلماُء)
)الرجزبماِئها)
)البسيطَوَصَبا٤
))الكاملجالببا)
)مجزوء الرجزَعَجَبا)
))المنسرحالعنُب)
)الطويلالصبُّ)
)الطويلطيُبها٩

ماْح1) )السريعالرِّ
)السريعاأَلَقاْح))
)الخفيفالّصباْح))
ح)) )الكاملمضرَّ
)الطويلُفْصُح٤)
)الرجزَسَجْد))
٤٩السريعُيعاْد))
)الطويلأرغْد))
َدا)) )الطويلُمَورَّ
)الطويلَمْعَهدا٩)
)مجزوء الكاملاأَلَياِدي1)
)الكاملونهوُد))
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)الكاملالعنقوُد))
)الكامل شهوُد))
)الكاملجيُد٤)
)الطويلوسهيُد))
)المجتثَبِعيَدْه))
))الكاملتنفُذ))
)الخفيفأزهاَرا))
)الرجزأحَمرا٩)
)الطويلَجْهَرا1)
))الخفيفِسْترا))
ُتوِر)) ))الخفيفالسُّ
)الرجززاهُر))
٤)الطويلوالنَّصُر٤)
)الرجزسهُر))
))الطويل وجوزوا))
)الكامل بيُض))
)الكامل وتأبُط))
))الرجزينطفي٩)
٤)الرملالنَّقا٤1
))الطويلاألبارق)٤
)السريع لم يحذق)٤
)الطويلومشرق)٤
)البسيطمشترُك٤٤
٤الوافرراحْل)٤
)الكاملطوال)٤
)الكاملوطلوال)٤
)الكاملصقيل)٤
)الكاملحامل٤٩
)المتقاربأو لي1)
)السريعاألبابيل))
٤الكاملمعدل))
)مجزوء المتداركحلَّْه))
)الرملوغراًما٤)
)الوافرالغرام))
)الطويلوسُم))
)الطويلكتُم))
)البسيط مذموم))
))الخفيقمستهامه٩)

)السريعآالمه1)
)البسيطمرجانا))
)الكاملألوان))
)الكاملالبان))
)البسيطنيراُن٤)
ان)) )البسيطلحَّ
)الخفيفأحزانه))
)الكاملصلبانها))
1)الكاملالنُّهى))
)الخفيفِمَئنَّْه٩)
)الكاملاألشباه1)
)البسيطنحوي))
٤مجزوء الكاملعلّيا))
٩)البسيطيمضيها))
)الخفيفَتِميِم٤)

الحواشي

))( مصادر ترجمته:

الشام(  شعراء  )قسم  العصر  وجريدة  القصر  خريدة 
.((٩/(

سنا البرق الشامي )/))).

مختصر تاج المجامع والمعاجم ))- )٩

قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان )/)٤).

بغية الطلب في تاريخ حلب )/))٩ – ))٩.

والصالحية  النورية  الدولتين  أخبار  في  الروضتين 
 ((1/٤ ،((/(

الغصون اليانعة في شعراء المئة السابعة )) – )).

تاريخ اإلسالم ))/1).

فوات الوفيات )/)٤ – )).

الوافي بالوفيات )/٩) – ٤٤.

 (1 األعيان  وفيات  وتذييل  الجمان  عقود  مخطوط 
.(( –

معجم المؤلفين )/ ))).
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))( مختصر تاج المجامع والمعاجم ))، وخريدة القصر 
وجريدة القصر )قسم شعراء الشام( )/ ٩)). 

الشام(  ))( خريدة القصر وجريدة العصر )قسم شعراء 
((٩ /(

)٤( ينظر على سبيل المثال بغية الطلب )/))٩، حيث 
وقيل  المبارك:  بن  الرحمن  عبد  بن  أحمد   " قال: 
الحسن  بن  المبارك  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  ابن 
بن نفاذة، أبو الفضل الّسلمي الدمشقي"، وورد في 
الرحمن  عبد  بن  "أحمد   :((٩/( الظنون  كشف 
الدولتين  أخبار  في  الروضتين  في  وود  السلمي"، 
نفاذة  بن  َأْحمد  الدولة  نشو  والصالحية:"  النورية 

الدَِّمْشِقي".

المصادر  في  كثيًرا  يستعمل  لم  اللقب  هذا  أن  يلحظ   )((
المتأخرة  المصادر  في  وروده  ومعظم  المتقدمة، 
الوفيات  وف��وات   ،(٩/( بالوفيات  الوافي  مثل: 
فيها  التصحيف  وقوع  إمكانية  يؤكد  وهذا   ،(٤/(
أكثر  الدال  استخفاف نطق  إلى  لجوء أصحابها  أو 

من الذال. 

))( هذا تصحيف وقع في معجم البلدان )/٩))، والغيث 
المسجم )/)٤1، ومخطوط المرج النضر واألرج 
العصر الورقتان ))، ))، ومعاهد التنصيص )، 
)))،  )1)، الكشكول )/)))، وكشف الظنون 
)/٩))، وأنوار الربيع في أنواع البديع )/)))، 

ومعجم المؤلفين )/))).

في  األصفهاني  العماد  معاصره  اللقب  هذا  اعتمد   )((
خريدة القصر وجريدة العصر )قسم شعراء الشام( 
في  البنداري  والفتح   ،((( وذيله   ،((٩/(  /(
وقد روى  الشامي )/)))،  البرق  لسنا  اختصاره 
قالئد  في  اإلربلي  الشعار  واب��ن   ، مباشرة  عنه 
 ،(٤(/( الزمان  هذا  شعراء  فرائد  في  الجمان 
وكذلك ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب 
)/))٩، واعتمده  ابن أبي شامة في الروضتين في 
النورية والصالحية )/))، وابن  الدولتين:  أخبار 
كثير ، وكان صديًقا له كما صرح، ينظر الكامل في 
التاريخ ٩/)٤٤، وابن سعيد األندلسي في الغصون 

اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة )). 

))( مختصر تاج المجامع والمعاجم ))، وتاريخ اإلسالم 
))/1)، ومعجم المؤلفين )/))).

)٩( البد السافر عن أنس المسافر )/)1).

)1)( الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة 
.((

)))( فوات الوفيات )/٤)، وتاريخ اإلسالم ))/1).

)))( الوافي بالوفيات )/٩)، وفوات الوفيات )/٤).

والغصون   ،(( والمعاجم  المجامع  تاج  مختصر   )(((
 ،(( السابعة  المائة  شعراء  محاسن  في  اليانعة 

والبدر السافر عن أنس المسافر )/)1).

)٤)( خريدة القصر وجريدة العصر )قسم شعراء الشام( 
)/ ٩))، ومختصر تاج المجامع والمعاجم )٩.

)))( خريدة القصر وجريدة العصر )قسم شعراء الشام( 
.((٩/(

)))( في مختصر تاج المجامع والمعاجم )٩. 

)))( قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان )/)٤).

)))( بغية الطلب في تاريخ حلب )/1)).

)٩)( الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة 
))، والبدر السافر عن أنس المسافر )/)1).

)1)( خريدة القصر وجريدة العصر )قسم شعراء الشام( 
)/٩))، قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان 
الحديث  غريب  َعاِم.  الطَّ َبْيُت   : َواْلُهِريُّ  ،(٤(/(

للحربي )/))).

تاج  مختصر  في  القوصي  الدين  لشهاب  النص   )(((
المجامع والمعاجم )). 

تاج  مختصر  في  القوصي  المحامد  ألبي  النص   )(((
المجامع والمعاجم )).

السافر  البدر  في  األدفوي  ثعلب  بن  لجعفر  النص   )(((
عن أنس المسافر )/)1).

)٤)( الوافي بالوفيات )/ ٩)، وفوات الوفيات )/٤).

)))( تاريخ اإلسالم للذهبي ))/1).
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)))( الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة 
.((

)))( الوافي بالوفيات )/ ٩).

)))( فوات الوفيات )/٤). 

)٩)( تاريخ اإلسالم ))/ 1).  

)1)(كشف الظنون)/٩)). 

تاج  ومختصر   ،٩)٩/( الطلب  بغية  التخريج   )(((
المجامع والمعاجم )٩.

أنس  بن  مالك  اإلم��ام  باسم  تورية  البيت  في   )(((
وكتابه الموطأ. ينظر هامش مختصر تاج المجامع 

والمعاجم. 

"إن  والمعاجم:  المجامع  تاج  مختصر  في  ورد   )(((
يهّز".

)٤)( الحانية، والعانيَّة: من أسماء الخمر. التلخيص في 
معرفة أسماء األشياء ))).

)))( الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه ٤)).

قال   .(1٩ الدمع  انسكاب  في  السمع  تشنيف   )(((
قوله:  في  "قلت:  السمع:  تشنيف  في  الصفدي 
أظن  وما  عنها،  يسأل  فائدة  واغتسلت،  ضحكت، 
الناظم تنبه لذلك، وهي ما الفائدة في قوله: اغتسلت 
بعد قوله ضحكت، إذا الضحك ال يوجب االغتسال؟ 
َر  ُفسِّ وبه  الحيض،  هو  الضحك  أن  والجواب: 
ولهذا  چ،  ی    ی   ی   چ    تعالى:  قوله 
قال:  والثالثين  الثانية  المقامة  في  الحريري  قال 
"فإن ضحكت المرأة في صومها؟ قال: بطل صوم 
فإن  اغتسالها"،  ناسب  العين  حاضت  وإذا  يومها، 
مخرج  يخرج  قلت:  ؟  العين  تحيض  كيف  قلت: 
من  وكل  البكاء،  وهو   ، الدم  لوجود  االستعارة؛ 
تقدم خال ابن نفاذة، استعمل لفظة الزنا، وهو غير 
الئق بالمحبوب والعشاق، فإن لفظة الزنا ينفر منها 

السمع، لتحريمه في الشرع".

التواريخ  عيون  مخطوط  في  محرًفا  البيت  ورد   )(((
هكذا: "بعكم".

برواية:  التواريخ  عيون  مخطوط  في  البيت  ورد   )(((
"يظهرها وقد خالطه".

)٩)( تشنيف السمع في انسكاب الدمع ))).

)٤1( مخطوط عيون التواريخ )/ ))).

))٤( دارين، ودارون: قرية في بالد فارس على شاطئ 
سفن  مرفأ  نفاذة  ابن  عهد  في  كانت  وهي  البحر، 
وطيب  دارين  مسك  فيقال  الطيب،  بأنواع  الهند 

دارين. الروض المعطار في خبر األقطار 1)).

ضبطه  كذا  وقاف  الالم  وتشديد  بكسرتين  ِجلُِّق:   )٤((
ومن  أعجمية،  لفظة  وهي  والجوهري،  األزهري 
وهو  حلقه:  إذا  رأسه  جّلق  من  هو  قال:  عّربها 
دمشق  هي  بل  وقيل  كلها،  الغوطة  لكورة  اسم 
بقرية من قرى دمشق،  نفسها، وقيل جّلق موضع 
وقيل صورة امرأة يجري الماء من فيها في قرية 
محاسن  وفي  البلدان،  معجم  دمشق".  قرى  من 
جلق  محاسن  في  المتألق  البرق  كتاب  ينظر  جلق 
القرن  علماء  من  ُخداويردي  مصطفى  بن  لمحمد 
الثاني، والكتاب من مطبوعات مجمع اللغة العربية 

بدمشق.

))٤( الربائب: جمع ربيبة، وهي من الدواب ما يشرف 
على تربيته في البيوت . تاج العروس )/))٤.

)٤٤( الالسب: الالسع الالدغ. المعجم الوسيط )/٤)).

))٤( المتجلل: المتغطي. معجم اللغة العربية المعاصرة 
غريب  في  النهاية  الظلمات.  والغياهب:   ،(((/(

الحديث واألثر )/٤٩).

))٤( ورد البيت في عيون التواريخ هكذا: "رتبة ... ظن 
صد عنه عقاربا".

))٤( الغيث المسجم )/))).

))٤( الوافي بالوفيات )/)٤.

)٤٩( الغيث المسجم )/)))، وأنوار الربيع )/)).

برواية:  والكشكول  الربيع،  أنوار  في  البيت  ورد   )(1(
"واْفِتَراٍق َوُغْرَبٌة".

)))( البيت المقصود ل جميل بثينة، ينسب أبًضا لمجنون 
ليلى، وهو: 

ُه��ّب��وا َوَي��ح��ُك��ُم  ال���ُن���ّواُم  أَيُّ��ه��ا  أاَل 

أُس��اِئ��لُ��ُك��م َه��ل َي��ق��ِت��ُل ال���َرُج���َل ال��ُح��بُّ
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)))( الغيث المسجم )/)٤1.

)))( الوافي بالوفيات )/)٤، واألبيات )، )، ٤ – ) في 
فوات الوفيات )/))، وعقود الجمان وتذييل وفيات 
األعيان )مخطوطة المكتبة السليمانية()/))، قلت 
َوُهَو  اِهر  الظَّ ِفي  توكيد  َأنه  ُيوهم  بديع  النَّْوع  َهَذا 
ِفي اْلَباِطن غير توكيد ) في فوات الوفيات والغيث 
المسجم: أصداف أجفانهم، واألبيات: ) ، ٤، ) في 
واألبيات   ،(((/( البديع  أنواع  في  الربيع  أنوار 
) – ) الغيث المسجم )/)٤1، واألبيات ) – ) 
في مخطوط الدر الذي انتظم في شرح المية العجم 

ألبي الوفاء العرضي، الورقة )).  

المسجم  والغيث  الوفيات  فوات  في  البيت  ورد   )(٤(
الذي  الدر  في  وورد  أجفانهم"،  "أصداف  برواية: 
وشرعوا   " برواية:  العجم  المية  شرح  في  انتظم 

أطراف ... ترى عدت شمس الصباح".    

 ،((( والتشبيه  الوصف  على  والتنبيه  الكشف   )(((
)هالل  قال  كما  السابقة  للقصيدة  تابعان  ولعلهما 

ناجي( في هامش هذا الكتاب.

)))( األبيات )، )، )، ) في ذيل خريدة القصر )))، 
واألبيات )، ٤ - ) بغية الطلب )/))٩ – ٩)٩.

)))( ورد البيت في بغية الطلب برواية :"وأبدأت".

"سالف  هكذا:  القصر  خريدة  ذيل  في  البيت  ورد   )(((
تحريف،  البيت  في  حينئذ؟  المعنى  وما  الديم". 
اْلَخاِلُص  اأَلبيض  ْبُي  الظَّ ي��ُم:  وال��رِّ وال��ص��واب: 
أعلى  العرب ))/1))، والسالف:  لسان  اْلَبَياِض. 
العرب ٩/٩))، يشبه عنق محبوبته  العنق. لسان 

بعنق الغزالة. 

)٩)( مختصر المجامع والمعاجم )٩، والوافي بالوفيات 
وعقود   ،(٤/( الوفيات  وف��وات   ،٤1  –  (٩/(
المكتبة  )مخطوطة  األعيان  وفيات  وتذييل  الجمان 
السليمانية( )/1)، ومستوفى الدواوين )/1)) – 
)))، والبيت الثاني فيه )/)٤). وسابع لفظة في 
سورة األعلى هي :(فسوى)، ومقلوبها: "يوسف" 

على كما ذكر مؤلف مستوفى الدواوين وغيره.

)1)( ورد البيت في مستوفى الدواوين برواية: "يا سائلي 
عن اسم من أحببته".

)))( ورد البيت في فوات الوفيات برواية: "في سبح"، 
أردت  "فإذا  برواية:  الدواوين  مستوفى  في  وورد 

فاعمد إلى".

)))( تشنيف السمع في انسكاب الدمع )٩.

)))( َتشنيف السمع في انسكاب الدمع ))). 

الشام  قسم شعراء  العصر  القصر وجريدة  )٤)( خريدة 
.((٤ -(((/(

البيت في األصل هكذا: "إن من أمرضتم"،  )))( ورد 
وأخذت بالرواية المثبتة في الهامش الستقامتها.

)))( الشبا: َحدُّ كلِّ شيٍء وطرفه. تاج العروس ))/)٤).

بها  قصد  والثانية  السيف،  غمد  األول��ى  الجفن   )(((
الشاعر جفن عين المحبوب.

إذا  ورَة  الصُّ َصنم  يقال:  التصوير.  ُحْسُن  ْنم:  الصَّ  )(((
أحسَن تصويرها. االشتقاق البن دريد ))٤.

)٩)( الثَِّماد، الُحَفر يكون ِفيَها الماُء الَقليل. تاج العروس 
.٤((/(

)1)( الِعَهاُد: الَحِديثُة من اأَلمطاِر. تاج العروس )/))٤.

)))( النجاد: المرتفع من األرض. تاج العروس ٩/)1).

تاج  ُيوِر.  َولم  َت  َصوَّ َصْلًدا:  َيْصِلُد  ْنُد  الزَّ َصَلَد   )(((
العروس )/)٩).

وضبًطا  وشرًفا  ا  سموًّ طاب  أي  نجاًدا:  طاب   )(((
لأمور. ينظر تاج العروس ٩/)1).

العروس  تاج  ِشدَُّته.  َأو  الَعَطش  كُغراٍب:  الُجَواُد،   )(٤(
.((1/(

)))( مخطوط عيون التواريخ )/))).

)))( الشوابير: لم ترد في المعاجم ، وهي بمعنى القطع. 
تصحيح  مقال:  ضمن   ،((( ع  الرسالة،  مجلة 
في  المغربي،  القادر  لعبد   ،(( ج  األرب  نهاية 

الرابط:
 https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D

8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9
%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8
4%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%
D8%AF%D8%AF_333/%D8%B1%D8%B
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الخشخاشية  الفصيلة  من  حولي  نبات  الخشخاش:   )(((
خشخاشة.  واحدته  ثماره  من  األفيون  يستخرج 

المعجم الوسيط )/٩)٤.

وت. تاج العروس  )))( الَهزاُر َكَسَحاب: طائٌر َحَسن الصَّ
.٤)/))٤

الدمع ))). وهي في  انسكاب  السمع في  )٩)( تشنيف 
الطبعة القديمة معطوفة على أبيات للمتنبي، وليست 

في ديوانه.

)1)( مخطوط عيون التواريخ )/))).

ٌف: الذي فيه ُخُطوٌط بيٌض. تاج العروس  )))( ُبْرٌد ُمَفوَّ
.(((/(٤

العروس  تاج  أج��زاءه.  وجمعت  راكمته  جعدته:   )(((
 .(1٤/(

)))( البيتان )، ) في قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا 
المجامع  مختصر  في  والمقطعة   ،(٤(/( الزمان 

والمعاجم )٩، والوافي بالوفيات )/٤1. 

)٤)( الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه ))). 

)))( الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه ))). 

)))( تشنيف السمع في انسكاب الدمع ٩)).

)))( الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه ))).  

 ،(1(  – المسافر )/)1)  أنس  في  السافر  البدر   )(((
ولعل األشعار التي تقع تحت األرقام ))1 – ))) 

من قصيدة واحدة.

)٩)( في األصل: "ودمعي شائق".

)٩1( جيرون: اسم لمواضع كثيرة، أنسبها لسياق األبيات 
أنه اسم لدمشق نفسها. ينظر معجم البلدان )/٩٩)، 
َباُب البريد: بفتح الباء الموحدة، وكسر الراء، بلفظ 
البريد وهو الرسول: اسم ألحد أبواب جامع دمشق، 
الشعراء من  أكثرت  المواضع، وقد  أنزه  وهو من 
ذكره ووصفه والتشوق إليه. معجم البلدان )/)1).

))٩( َبيُت ِلهَيا: بكسر الالم، وسكون الهاء، وياء، وألف 
اإلالهة:  بيت  والصحيح  به،  يتلفظ  كذا  مقصورة، 
أن  يذكرون  دمشق  بغوطة  مشهورة  قرية  وهي 
ينحت  كان  السالم،  عليه  الخليل،  إبراهيم  أبا  آزر 

بها األصنام ويدفعها إلى إبراهيم ليبيعها فيأتي بها 
 ،(((/( البلدان  معجم  عليه.  فيكسرها  حجر  إلى 
وسهمها: أي نصيبها وحظها من الجمال والروعة. 
والَنْيَرُب: قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ 
البلدان  معجم  موضع.  أن��زه  البساتين  وسط  في 
تميم،  بني  دي��ار  في  موضع  وحاجر:   ،((1/(
وكان  والحاجر،  النقرة  بين  فزارة  بني  ومنازل 
عيينة بن حصن قد نهى عمر بن الخطاب -رضي 
كأني  وقال:  المدينة  العلوج  يدخل  أن   - عنه  اهلل 
برجل منهم قد طعنك هنا، ووضع يده تحت سرته، 
وهو الموضع الذي طعن فيه، فلما طعنه أبو لؤلؤة 
لعنه اهلل قال: إن بين النقرة والحاجر لرأًيا. الروض 
رمال  وزرود:   ،((( األقطار  خبر  في  المعطار 
بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج من الكوفة . 

معجم البلدان )/٩)).

بدمشق،  عظيم  نهر  اسم  والقصر:  بالفتح،  َثْورا:   )٩((
وقد وصف في بردى، وقد جاء في شعر بعضهم 
ثورة، بالهاء، وهو ضرورة. معجم البلدان )/))، 
بن  معاوية  بن  يزيد  إلى  ينسب  بدمشق  نهر  َيِزيُد: 

أبي سفيان. معجم البلدان )/))٤.

))٩( معاهد التنصيص ٤/))).

تاج  ومختصر   ،٩(1/( الطلب  بغية  التخريج   )٩٤(
المجامع والمعاجم ٩) – ٩1.

وفي   ،(1٤/( العرب  لسان  السهم.  ريش  الُقَذُذ   )٩((
هكذا:  الطلب  بغية  في  البيت  ورد  إق��واء.  البيت 

"مقذذ".

الجْوَهِرّي،  َأهمله  َوفتحَها،  الباِء  ِبَكْسر  الُمَشْعِبُذ   )٩((
َوكسرَها،  اْلَواو  ِبَفْتح  الُمَشْعَوُذ  ُهَو  اللَّْيث:  َوَقاَل 
َوقد َشْعَبَذ ُيَشْعِبُذ. َقاَل الثعالبي ِفي الجنى المحبوب 
مشْعبذ،  لَقولهم  َأصل  اَل  اْلُقُلوب:  ثمار  من  اْلُمْلَتقط 
وِإنما ُهَو ِباْلَواو. تاج العروس ٩/))٤، والمشعبذ: 
غير  على  الّشيِء  المظهُر  االحتيال،  في  الَماَهر 
اللغة  معجم  الحواّس.  ِخداع  على  معتمًدا  حقيقته 

العربية المعاصرة )/1٤1)).

برواية:  والمعاجم  المجامع  تاج  في مختصر  ))٩( ورد 
"بجفنه".
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تاج  مختصر  في  وورد   . "ميهوب"  األصل:  في   )٩((
والصواب  "مهيوب".  هكذا:  والمعاجم  المجامع 

ما أثبت.

)٩٩( رجل ُمَطْرِمٌذ مَلق فّياٌش متكبِّر، ُيْبدي غيَر َما ِفي 
وُمروَءة  ُخُلق  من  ِفيِه  َلْيَس  ِبَما  ويتزّيُن  َطبيَعِته، 

وَكَرم. تاج العروس ))/))).

المجامع  تاج  هامش  بغداد.  بأهل  يتشبه  يتبغدذ:   )(11(
والمعاجم.

))1)( مجذذ: ممزق مقطع. لسان العرب )/٩)٤.

))1)( رّذت السماُء لغة وأرّذت من الَرذاذ وهو المطر 
المطر. كتاب  الضعيف، ومرذذ: أي ممطر برذاذ 

األفعال البن القطاع )/)).

 ،((( والتشبيه  الوصف  على  والتنبيه  الكشف   )(1((
والبيت الخامس فيه )).

)1٤)( تشنيف السمع في انسكاب الدمع ))).

"وقد  الدمع:  انسكاب  في  السمع  تشنيف  ورد   )(1((
جازوا". تصحيف

))1)( تشنيف السمع في انسكاب الدمع ))).

))1)( مخطوط عيون التواريخ )/1)).

ِر  ِبُمَؤخَّ الغضبان  نظر  وهو  ِإليه َشْزًرا،  َنَظَر  ء)( )1) 
العين. لسان العرب ٤1٤/٤.

)1٩)( الغزالة: الشمس، ذكرها الشاعر هنا على سبيل 
التورية، والمقصود بالنسر هنا جيوش الظالم.

)1))( كرر الشاعر هذه الصورة في بعض شعره، كما 
في البيت رقم )))( من هذه القصيدة.

في  برج  والحوت:  الفلك،  بروج  من  السرطان:   )((((
السماء. لسان العرب ٤/٤))، )/)).

))))( الهجرا: أي الهجراء، جمع هجير. 

))))( سطرى: من قرى دمشق. معجم البلدان )/1))،و 
مقصورة  وألف  وراء،  السكون،  ثم  بالفتح  َمْقَرى: 
نواحي  من  بالشام  قرية  رابعة:  لمجيئها  ياء  تكتب 

دمشق. معجم البلدان )/)))- ٤)).

)٤))( ورد البيت في األصل هكذا: "وبكى الغمام".

المسك من  إليها  بالبحرين يجلب  داِريُن: فرضة   )((((
الهند، والنسبة إليها دارّي. معجم البلدان )/))٤.

ْهل: اْخِتاَلُط الّلْوَنْيِن. تاج العروس ٩)/1)). ))))( الشَّ

ۋ   ٴۇۋ   ۈ    چ   تعالى  قوله  من  اقتباس   )((((
رقم  اآلية  الفرقان،  سورة  چ.  ۉ      ۅ   ۅ  

.((

))))( تأث��ر الش��اعر ف��ي ه��ذا البي��ت بقول��ه تعال��ى:
چ    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ      چ. سورة   

الكهف، اآلية رقم )).

أمرة  أحكم  الشيء:  َأَمرَّ  "حاكًما".  األصل:  في   )((٩(
شدة وقوة. من إمرار الحبل : أي إحكام فتله.

)1))( مخطوط عيون التواريخ )/ )))، والبيتان ))، 
والتشبيه  الوصف  على  والتنبيه  الكشف  في   ((
)٤)،وقال مؤلفه: إنهما مأخوذان من قول الشاعر 

)الباخرزي(:

الهّوا في  كأسَك  بفضِل  رَمْيَت  وإذا 

وَت����رى ع��ت��اق ال��م��اِء ف��ي ُوُك��ن��اِت��ه��ا

ُعقودا الّعقيِق  من  عليَك  ع���اَدْت 

���ّف���ودا َت���ْخ���ت���اُر ح����رَّ ال���ن���اِر وال���سُّ

ِبَكْسر الموّحدة وتفتح،  ِبالَكْسِر: الَباَلُس،  ))))( الِمْسُح، 
عِر غليٌظ. تاج العروس )/))). َثْوٌب من الشَّ

))))( في األصل: "ومرق". تصحيف.

))))( الِغَراُر: النَّْوُم الَقِليُل. تاج العروس ))/٤)).

ُله وَأْفَضُله. تاج العروس  ْيع من كلِّ شيٍء: أوَّ )٤))( الرَّ
.(((/((

المحيط  القاموس  الَعْيِن.  في  ُيَذرُّ  ما  ال��ذَُّروُر:   )((((
.(٩(/(

النُّثاُر  "قذفت".  هكذا:  األصل  في  البيت  ورد   )((((
اللغة  تاج  الصحاح  الشيء.  من  َتناَثَر  ما  بالضم: 

وصحاح العربية )/))).

))))( في األصل: "كأس العوادي". تصحيف.

في  نهر  اسم  وث��ورا:  الثاني،  الشطر  ورد  كذا   )((((
ووثبها:  األم��واج،  تسلسل  أي  وسالسل:  دمشق، 

تقافزها وارتفاعها.
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)٩))( البم، والزير: من أسماء أوتار العود الذي يضرب 
به. التلخيص في معرفة أسماء األشياء ))٤.

)1))( ورد البيت في األصل هكذا: "نعم".

))))( في األصل: "يغزى".

))))( تشنيف السمع في انسكاب الدمع ٤)) – ))).

المعاصرة  العربية  اللغة  معجم  الظاهر.  الناجم:   )((((
.((((/(

)٤))( خريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء الشام 
.((( – ((٩/(

))))( البيتان: )، ) في تشنيف السمع في انسكاب الدمع 
)))، والبيتان ) ، ) في مخطوط المرج النضر 

واألرج العطر الورقة )).

))))( في تشنيف السمع في انسكاب الدمع برواية: "مذ 
تناءوا".

))))( التخريج بغية الطلب )/1)٩ – ))٩، ومختصر 
تاج المجامع والمعاجم ٩1 – )٩.

))))( مخطوط عيون التواريخ )/))) – ))).

سليمان  عهد  في  ))))ه�(وغريض)توفي  معبد   )((٩(
بن عبد الملك(: ممن يضرب بهما المثل في عذوبة 
العصر  في  الغناء  فن  في  األداء  وجمال  الصوت 

األموي.

والبيتان   ،((( الخال  وصف  في  الحال  كشف   )(٤1(
العجم  المية  شرح  في  المسجم  الغيث  في   (  ،(
األدباء  ونزهة   ،(( الصبابة  ودي��وان   ،(((/(

وتحفة الظرفاء ٩1).

برواية:  المسجم  الغيث  في  الثاني  البيت  ورد   )(٤((
برواية:  الصبابة  ودي��وان  في  وورد  تنقط"،   "
"فصاده"، وورد في نزهة األدباء وتحفة الظرفاء 

برواية: "فصادها".

))٤)( الكشط: المحو واإلزالة. هامش الغيث المسجم.

التنصيص  ومعاهد   ،٤(/( بالوفيات  الوافي   )(٤((
.(1( – (1(/(

)٤٤)( ورد البيت في الوافي بالوفيات برواية: "غرارُه، 
َفِيا".

))٤)( ورد البيت في معاهد التنصيص برواية: "مَزاُرُه 
بين".

ا  "لمَّ برواية:  التنصيص  معاهد  في  البيت  ورد   )(٤((
جَفا".

"َيا  برواية:  بالوفيات  الوافي  في  البيت  ورد   )(٤((
لجوى".

))٤)( مخطوط عيون التواريخ )/))).

العروس  تاج  وَأع��الُه.  رْأُس��ُه  ش��يٍء:  كلِّ  ُقلَُّة   )(٤٩(
.((٤/(1

)1))( الفْيج من األرض: الوهد المطمئن. الجيم )/)).

العرب  لسان  السريعة.  الَخِفيفة  الناقة  الدَّْمشُق:   )((((
 .(1٤/(1

))))( ورد البيت في األصل هكذا: "كلم".

))))( مخطوط عيون التواريخ )/))) -))).      

)٤))( الدساتين: جمع دستان، ،وهي النغمة بالفارسية. 
ومخارق:  معبد،   ،(٤ المعربة  الفارسية  األلفاظ 
اللحن وعذوبة  في جودة  المثل  بهما  ممن يضرب 

الغناء في العصر األموي. 

تاج  ينظر  دع��اه.  بمعنى:  جأجأه.  أي  جاجه:   )((((
العروس )/)))، والجواسق: جمع جوسق، وهو 

القصر أو الحصن. تاج العروس ))/))).

المعجم  الطبل.  وهو  كوس،  جمع  الكوسات:   )((((
الوسيط )/)1). قال ابن دانيال:

ناِحَية ُك��ل  ف��ي  الَهنا  َطبل  َوَدق 

َوق���اَب���ل���ت���ه ِم����ن اآلف������اق ك��وس��ات

العلم  بمعنى  فارسي،  وهو  بيرق،  جمع  والبيارِق:   
والراية. األلفاظ الفارسية المعربة )).

))))( المجدل: ملقى صريًعا من قولهم: "وَجَدَل الَحبُّ 
فاْنَجَدَل وَتَجدََّل:  ْنُبِل : وَقَع . وَجَدَلُه وَجدََّلُه  السُّ في 

َصَرَعُه على الَجداَلِة". تاج العروس ))/)٩). 

))))( بواثِق: جمع ِبْثُق، وهو اسم الموضع الذي حفره 
الماء. كتاب العين )/٩)).

)٩))( كذا ورد عجز البيت.
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)1))( اليالمِق: جمع يلمق، وهو القباء. األلفاظ الفارسية 
المعربة ))).

الزمان  هذا  شعراء  فرائد  في  الجمان  قالئد   )((((
 ،٩( والمعاجم  المجامع  تاج  ومختصر   ،(٤(/(
الوفيات )/٤)،  بالوفيات )/٤1، وفوات  والوافي 
)مخطوطة  األعيان  وفيات  وتذييل  الجمان  وعقود 

المكتبة السليمانية()/1) .

"مكانه  برواية:  الجمان  قالئد  في  البيت  ورد   )((((
أخرق". 

على  وتجمع  الشطرنج  جندي  بيذق:  أو  بيدق   )((((
بياديق. تكملة المعاجم العربية )/)٤٩.

بالوفيات )/)))  والوافي  الروضتين ٤/)))،   )((٤(
ما عدا البيت األخير.

))))( ورد البيت في الوافي بالوفيات برواية: "مشمس 
حلق".

"أحرم  برواية:  بالوفيات  الوافي  في  البيت  ورد   )((((
اللون ... من أحمر اللون".

يبقي  "ما   : برواية  الروضتين  في  البيت  ورد   )((((
الفؤاد وما بقي".

))))( تشنيف السمع في انسكاب الدمع ٤)).

)٩))( مخطوط عيون التواريخ )/))).

)1))( في مخطوط عيون التواريخ: "جلق إلى".

السورية.  درعا  قرى  إحدى  علما،  لعلها  علمة:   )((((
ينظر الرابط:

 http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=
daraa&p=stories&category=places&filena
me=201207251615362

داعل: كفر داعل من قرى حلب . نهر الذهب في   
تاريخ حلب )/٤)).

))))( الوافي بالوفيات )/٤٤، وفوات الوفيات )/))، 
)مخطوطة  األعيان  وفيات  وتذييل  الجمان  وعقود 

المكتبة السليمانية()/)).

))))( مخطوط عيون التواريخ )/))).

الوافي   ،٩( والمعاجم  المجامع  تاج  مختصر   )((٤(
 ،(٤/( الوفيات  وفوات   ،٤(  -  ٤1/( بالوفيات 
)مخطوطة  األعيان  وفيات  وتذييل  الجمان  وعقود 
المكتبة السليمانية()/1). وفي فوات الوفيات: َأخذه 

من َقول األّرجاني:

أدم��ع��ي َب����َدت  َح��تَّ��ى  َق��اب��ل��ن��ي   -1

ِف���ي َخ����ّده ال��م��ص��ق��وِل م��ث��ل ال��م��راْه

ُمْسِعِدي أَنَّ���ه  َصْحبي  ُي��وِه��ُم   -2

ب�����أدم�����ٍع ل����م ت����ذره����ا م��ق��ل��ت��اْه

ِم���نَّ���ًة  ق���لَّ���َدِن���ي  َوإِنَّ�����َم�����ا   -3

ِب���َدْم���ِع َع��ي��ٍن ِم���ْن ُج��ُف��وِن��ي َم����َراْه

َق��ْط��َرٌة  ي��َق��ْع م��ن دم��ع��ه  َول���م   -4

ال���ُب���َك���اْه ُدم�������وِع  َخ�����َي�����االُت  إاِلَّ 

))))( الغيث المسجم )/)٩.

المائة  شعراء  محاسن  في  اليانعة  الغصون   )((((
المسافر  أنس  في  السافر  والبدر   ،(( السابعة 

)/)1)، ومختصر المجامع والمعاجم )).

))))( الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه ))٤. 

))))( الغيث المسجم )/)). 

)٩))( هذا البيت من الكامل الذي لحقه اإلضمار، وهو 
تسكين الثاني المتحرك، وهذا أدى إلى تشابهه مع 
بيت  في  الرجز  بوزن  الشاعر  أتبعه  لذا  الرجز؛ 

كامل. 

)1))( مجمع اآلداب في معجم األلقاب ٤/)))، وورد 
فيه هكذا:"من أحله".

))))( الوافي بالوفيات )/٤٤، والغيث المسجم )/)))، 
التنصيص )/)))،  ومعاهد  جسمها،  حاكى  وفيه 
وصرح   ،((( الظرفاء  وتحفة  األدب��اء  ونزهة 
مؤلف معاهد التنصيص: بأن هذا المعنى هو ِبَعْيِنه 

َقول األرجاني:

للضنى إِْذ كنت جسمي  1- غالطتني 

العظاما ال��لَّ��ْح��م  م��ن  أع���رت  ك��ْس��َوة 
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اْلهوى ِفي  ِعْنِدي  أَْنت  َقالَت  ثمَّ   -2

سقاما لَ���ِك���ن  ص��دق��ت  َع��ْي��ن��ي  م��ث��ل 

))))( ورد البيت في الغيث المسجم برواية: "خصرها". 
وورد في الوافي بالوفيات برواية: "جسمها".

))))( الكشكول )/))).

)٤))( كشف الحال في وصف الخال ٩1).   

))))( تشنيف السمع في انسكاب الدمع ٩))، ولعل هذه 
النتفة وسابقتها من قصيدة واحدة.

والوافي   ،٩( والمعاجم  المجامع  تاج  مختصر   )((((
بالوفيات )/٤1.

واألبيات   ،(((  /( التواريخ  عيون  مخطوط   )((((
الخال  الحال في وصف  ))، ))، )) في كشف 

   .(((

رام".  "من  التواريخ:  عيون  مخطوط  في  ورد   )((((
تحريف مفسد للمعنى. رامة: موضع بالعقيق، وقيل 
بل هي وراء القريتين في طريق البصرة إلى مكة. 

الروض المعطار في خبر األقطار ))).

الخيف:  "ورام".  هكذا:  األصل  في  البيت  ورد   )((٩(
اسم يقع مضافًا إلى مواضع كثيرة، وال يكون خيفًا 
في  وهبوط  ارتفاع  الخيف  وقيل:  جبلين،  بين  إال 
سفح جبل أو غلظ، وأشهرها خيف منى. الروض 
شجر  ْند:  والرَّ  ،((٩ األقطار  خبر  في  المعطار 
والبشام:  اآلس.  هو  إنه  ويقال:  الرائحة،  طّيب 
اللغة  جمهرة  الّريح.  طيب  الّشجر  من  ضرب 

.(٤)، )/)٤1/(

)٩1)( سلع: جبل متصل بالمدينة. الروض المعطار في 
خبر األقطار ))).

))٩)( ورد البيت في األصل هكذا: "وال تسل".

هكذا:  التواريخ  عيون  مخطوط  في  البيت  ورد   )(٩((
"إذا مر على".

))٩)( مكان النقاط كلمة لم تتوجه لي قراءتها.

دمشق،  غرب  تقعان  قريتان  والهامة:  جمرايا،   )(٩٤(
خطط الشام ٤/))).

))٩)( الُكبَرى: أي دمشق.

))٩)( في هذا البيت إيطاء.

هكذا:  التواريخ  عيون  مخطوط  في  البيت  ورد   )(٩((
"ظفره".

المائة  شعراء  محاسن  في  اليانعة  الغصون   )(٩((
السابعة ))- ))، والبدر السافر في أنس المسافر 
والمعاجم  المجامع  تاج  ومختصر   ،(1(  –  (1(

.(( – ((

)٩٩)( تشنيف السمع في انسكاب الدمع ٩)).

)11)( تشنيف السمع في انسكاب الدمع ))). 

))1)( الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة 
.((

))1)( تشنيف السمع في انسكاب الدمع ٩)). 

العجم  المية  وشرح   ،(((  /( المسجم  الغيث   )(1((
المسجم(  الغيث  المسمى  الصفدي  )مختصر شرح 

(((

)1٤)( الوافي بالوفيات )/)٤ – )٤، واألبيات ) – ٤ في 
فوات الوفيات )/))، وعقود الجمان وتذييل وفيات 

األعيان )مخطوطة المكتبة السليمانية()/)). 

في  والكامل   ،(((  - والنهاية ))/)))  البداية   )(1((
برواية:   البلدان )/٩))  ومعجم  التاريخ ٩/)٤٤، 
البرق  وسنا   ،((/( والروضتين  حتفها"،  "آن 
ونهاية   ،((/( الوفيات  وفوات   ،(((/( الشامي 
األرب ))/)٩)، وهي في شفاء القلوب في مناقب 

بني أيوب ))). 

الوفيات  )٤، وفوات  بالوفيات )/)٤ –  الوافي   )(1((
األعيان  وفيات  وتذييل  الجمان  وعقود   ،((/(

)مخطوطة المكتبة السليمانية()/1) - ))

))1)( ورد البيت في الوافي بالوفيات برواية: "َأْرَضيُت 
جفوني"، وورد في فوات الوفيات: "موهال".

فوات  رواي��ة  وه��ي   ،" "فهو  برواية  أخ��ذت   )(1((
الوفيات، وفي الوافي بالوفيات: "فهي".

إذا  "فيه  برواية:  الوفيات  فوات  في  البيت  ورد   )(1٩(
عّد".
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"بدوًرا  برواية:  الوفيات  فوات  في  البيت  ورد   )((1(
أوجها".

))))( ورد البيت في فوات الوفيات برواية: "تغازل".        

))))( الوافي بالوفيات )/٩).

الزمان  هذا  شعراء  فرائد  في  الجمان  قالئد   )((((
)/)٤). وفيه: لما قال ابن نفاده:

ف��اس��َت��ْب��ِدلُ��وا ال��َح��اذُق  أَْع����َوَز  إِْن 

َم����َك����اَن����ُه آَخ�������َر لَ������ْم َي�����ْح�����َذِق

��ْط��َرْن��ِج ِم���ْن َش��ْأِن��ِه َف��الع��ُب ال��شِّ

َوْض�����ُع َح���َص���اٍة َم���ْوض���َع ال��َب��ْي��َذِق

قال له عماد الدين األصفهاني: البيذق أصغر ما في   
الشطرنج تقوم الحصاة عوضه، فارتجل في المعنى 
الوافي  في  والبيتان  البيتين(.  )وأنشد  إلّي:  كتبه  ما 

بالوفيات )/٤1.

)٤))( تشنيف السمع في انسكاب الدمع )))، ومخطوط 
المرج النضر واألرج العطر الورقة )). 

العطر  واألرج  النضر  المرج  في  البيت  ورد   )((((
برواية: "ومخطف الخصر".

))))( ورد البيت الثاني تشنيف السمع في انسكاب الدمع 
برواية: "َأْحَوى َتبدَّد".

الوافي   ،٩( والمعاجم  المجامع  تاج  مختصر   )((((
بالوفيات )/)٤.

))))( مخطوط عيون التواريخ )/)٤).

هكذا:  التواريخ  عيون  مخطوط  في  البيت  ورد   )((٩(
"وحذا... األصوات حاذيها".

)1))( ورد البيت في مخطوط عيون التواريخ برواية: 
"في األصل: في فهمة ... طلسا".

ير،  والسَّ العمِل  على  ابرة  الصَّ الناقة  الَيْعَملة:   )((((
وجمعه َيَعمالٌت. االشتقاق البن دريد ))).

في  المتألق  البرق  دمشق،  أودية  من  الشقرا:   )((((
ومسامرة  األط��الل  ومنادمة   ،(( جلق  محاسن 

الخيال ))٤.

"َشواٌش:  ياقوت:  عنه  قال  شواش:  ابن  ِجْسُر   )((((
بالفتح ثم التشديد وآخره شين أيًضا، اسم رجل نسب 
إليه موضع في متنزهات دمشق يقال له: جسر بن 
شَواش" )/))، تشوشت: اختلطت. الصحاح تاج 

اللغة وصحاح العربية )/11٩).

هكذا:  التواريخ  عيون  مخطوط  في  البيت  ورد   )((٤(
"وصل إلى".

))))( اختراع الخراع للصفدي )٤ تحقيق فارق اسليم 
بن أحمد، اتحاد الكتاب العرب، دمشق. 111)م.

واألصل  تخفيًفا،  الفعل  من  التاء  بحذف  تبادى:   )((((
تتبادى، أي تتشبه بأهل البادية، هامش كتاب اختراع 
الخراع. وهي في هجاء أحمد بن طولون كما ورد 
في متن الكتاب، وفي هامشه أن ابن طولون توفي 
حيص  الشاعر  هجاء  في  وأنها  ه�(،   ((1( عام 
بيص  )ت ٤)) ه�(، وتنسب األبيات البن الفضل، 
الموصلي في وفيات األعيان  ولعلي بن األعرابي 

.((٤/(

المص��ادر

تحقيق:  ه�(،   ((٤ )ت  للصفدي  الخراع  اختراع   -(
فارق أسليم بن أحمد، اتحاد الكتاب العرب، دمشق. 

111)م.

بن دريد )ت )))ه�(،  الحسن  بن  لمحمد  )- االشتقاق: 
دار  ه��ارون،  محمد  السالم  عبد  وش��رح:  تحقيق 

الجيل، بيروت،ط)، )٩٩)م.

المدني  معصوم  ابن  البديع:  أنواع  في  الربيع  أنوار   -(
)ت 1)))ه�( تحقيق: شاكر هادي شكر،  العراق، 

))٩)م.

٤- البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
إحياء  دار  شيري،  علي  تحقيق:  ٤))ه���(،  )ت 

التراث العربي، ط)، ))٩)م.

)- البدر السافر عن أنس المسافر، كمال الدين أبو الفضل 
)ت)٤)ه���(،  دراسة  اأُلْدُف��ِوي  َثعَلب  بن  جعفر 
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طاطمي،  وط��ارق  السامرائي،  قاسم  وتحقيق: 
وإحياء  واألبحاث  الدراسات  مركز  منشورات 
ط)،  الرباط،  المحمدية  للعلماء،  بالرابطة  التراث 

))1)م.

)- البرق المتألق في محاسن جلق ، لمحمد بن مصطفى 
أديب  محمد  تحقيق:  ه���(،   (( )ق  ُخ��داوي��ردي 

الجادر، مجمع اللغة العربية بدمشق، 

)- بغية الطلب في تاريخ حلب، ابن العديم، كمال الدين 
له:  وقدم  حققه   ، ه�(  الحلبي )ت1))  أحمد  عمر 

سهيل زكار، دار الفكر، بيروت . د.ت.

)- تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم، محمد بن 
)٤)ه�(،  )ت  الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد 
الغرب  الدكتور بشار عّواد معروف، دار  تحقيق: 

اإلسالمي، ط)، )11)م.

الدين  صالح  الدمع،  انسكاب  في  السمع  تشنيف   -٩
عايش،  محمد  تحقيق:  ه�(،   ((٤ )ت  الصفدي 
صفحات للدراسات والنشر، دمشق، ط)، )11)م.

ُدوِزي  آن  بيتر  رينهارت  العربية:  المعاجم  تكملة   -(1
عليه:  وعلق  العربية  إلى  نقله  11))ه���(،  )ت 
الثقافة  الخياط، وزارة  النَعيمي، جمال  َسليم  محمَّد 

واإلعالم، الجمهورية العراقية، ط111)،)م.

هالل  ألبي  األشياء:  أسَماِء  َمعرَفِة  في  التَّلِخيص   -((
العسكري، الحسن بن عبد اهلل )ت نحو )٩)ه�(، 
طالس  دار  حسن،  عزة  الدكتور  بَتحقيِقه:  عني 

للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، )٩٩)م.

))- جمهرة اللغة: ألبي بكر، محمد بن الحسن بن دريد 
دار  بعلبكي،  منير  رمزي  )))ه�(،  )ت  األزدي 

العلم للماليين، بيروت، ط)، ))٩)م.

)ت  الشيباني  مّرار  بن  إسحاق  الجيم: ألبي عمرو   -((
)1)ه�(، تحقيق: إبراهيم اإلبياري، راجعه: محمد 
خلف أحمد، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، 

القاهرة، ٤)٩)م.

للعماد  ال��ع��ص��ر:  وج��ري��دة  ال��ق��ص��ر  خ��ري��دة   -(٤
فيصل،  تحقيق: شكري  الشام(  األصفهاني)شعراء 

دمشق ))٩)م. 

))- خطط الشام: محمد بن عبد الرزاق بن محمَّد، ُكْرد 
َعلي )ت ))))ه�(، مكتبة النوري، دمشق، ط)، 

))٩)م.

ألبي  العجم:  المية  شرح  في  انتظم  ال��ذي  ال��در   -((
الوفاء العرضي، مخطوط مكتبة أسعد أفندي، رقم 

.((1(

)ت  األصفهاني  الدين  عماد  القصر:  خريدة  ذيل   -((
الغني،  عبد  أحمد  ع��ارف  تحقيق:  ه���(،   (٩(
البادي، دار كنان للنشر والتوزيع،  ومحمود خلف 

دمشق، ط)، 1)1)م.

))- الروض المعطار في خبر األقطار: لمحمد بن عبد 
المنعم الِحميري ، تحقيق: إحسان عباس، مؤسسة 

ناصر للثقافة، بيروت، ط)، 1)٩)م.

٩)- الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية،  
عبد الرحمن بن إسماعيل، أبو شامة )ت ))) ه�(، 
تحقيق: إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ط)، )٩٩)م.

1)- سنا البرق الشامي، الفتح بن علي البنداري )اختصار 
البرق الشامي للعماد األصفهاني، تحقيق: رمضان 
ششن، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط)، ))٩)م. 

))- شرح المية العجم )مختصر شرح الصفدي المسمى 
)ت  الدَِّميري  موسى  بن  محمد  المسجم(،  الغيث 
)1) ه�(، تحقيق: جميل عبد اهلل عويضة، )11)م.

السلمي )ت )1) ه�(، وليد سامي  نفادة  ابن  ))- شعر 
خليل السامرائي، وصفاء علي حسين، مجلة جامعة 

األنبار للعلوم اإلنسانية، ع))، )11)م. 

))- شفاء القلوب في مناقب بني أيوب: ألحمد بن إبراهيم 
الثقافة  مكتبة  الشرقاوي،  مديحة  تحقيق:  الحنبلي، 

الدينية، القاهرة، )٩٩)م.

بن  العربية: إسماعيل  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح   -(٤
تحقيق:  )٩)ه�(،  )ت  الفارابي  الجوهري  حماد 
للماليين،  العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أحمد 

بيروت، ط٤، ))٩)م.

ه�(،  الكتبي )ت ٤))  ابن شاكر  التواريخ،  ))- عيون 
مخطوط لدى الباحث. 
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أبو  الحربي  إسحاق  بن  إبراهيم  الحديث،  غريب   -((
إسحاق )ت )))(، تحقيق: سليمان إبراهيم محمد 

العايد، جامعة أم القرى، ط)، )٤1)ه�.

))- الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة، 
)ت  األندلسي  المغربي  سعيد  بن  موسى  بن  على 
)))ه�(، تحقيق: إبراهيم اإلبياري، دار المعارف، 

مصر.

صالح  العجم،  المية  شرح  في  المسجم  الغيث   -((
الدين الصفدي)ت ٩٤) ه�(، دار الكتب العلمية ، 

بيروت، ط)، ٩٩1)م. 

٩)- فوات الوفيات والذيل عليها: البن شاكر الكتبي )ت 
صادر،  دار  عباس،  إحسان  تحقيق:   ،) ه�   ((٤ 

د ت .

ابن  الزمان،  هذا  شعراء  فرائد  في  الجمان  قالئد   -(1
كامل  تحقيق:  )ت٤))ه����(،  الموصلي  الشعار 
ط)،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الجبوري، 

)11)م .

الشيباني  محمد  بن  علي  التاريخ،  في  الكامل   -((
1))ه���(،  )ت  األثير  ابن  الدين  عز  الجزري، 
الكتاب  دار  تدمري،  السالم  عبد  عمر  تحقيق: 

العربي، بيروت، ط)، )٩٩)م

بابن  المعروف  جعفر،  بن  لعلي  األفعال:  كتاب   -((
اع الصقلي )ت ))) ه�(، عالم الكتب، ط)،  الَقطَّ

))٩)م

الدين  ص��الح  الخال،  وص��ف  في  الحال  كشف   -((
الصفدي )ت ٤)) ه�(، تحقيق: عبد الرحمن ابن 
للموسوعات،  العربية  الدار  طبعة  العقيل،  محمد 

بيروت، ط)، )11)م.

٤)- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى 
مكتبة  ))1)ه�(،  )ت  خليفة  حاجي  اهلل،  عبد  بن 

المثنى، دار إحياء التراث العربي، )٩٤)م.

))- الكشكول، محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي 
))1)ه���(،  )ت  الدين  بهاء  الهمذاني،  العاملي 
الكتب  دار  النمري،  الكريم  عبد  محمد  تحقيق: 

العلمية، بيروت، ط)، )٩٩)م

بن  الرزاق  عبد  األلقاب،  معجم  في  اآلداب  مجمع   -((
أحمد، ابن الفوطي الشيباني )ت ))) ه�(، تحقيق: 
وزارة  والنشر،  الطباعة  مؤسسة  الكاظم،  محمد 
الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، إيران، ط)، ))٤)ه�.

))- المرج النضر واألرج العطر، الشريف األسيوطي 
رقم  سركيس،  نعوم  يعقوب  مكتبة  مخطوطة 

 .((1(

))- معجم البلدان، ياقوت بن عبد اهلل الحموي )ت ))) 
ه�(، دار الفكر، بيروت.

عبد  مختار  أحمد  المعاصرة،  العربية  اللغة  معجم   -(٩
الحميد عمر )ت ٤)٤)ه�( بمساعدة فريق عمل، 

عالم الكتب، ط)، )11)م.

)ت  الدمشقي  كحالة  بن  عمر  المؤلفين،  معجم   -٤1
إحياء  دار  بيروت،  المثنى،  مكتبة  )٤1)ه���(، 

التراث العربي، بيروت.

بن  القادر  لعبد  الخيال،  ومسامرة  األطالل  منادمة   -٤(
زهير  تحقيق:  )٤))ه���(،  )ت  ب��دران  بن  أحمد 

الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت

عبد  بن  ألحمد  األدب:  فنون  في  األرب  نهاية   -٤(
الوهاب النويري )ت )))ه�(، دار الكتب والوثائق 

القومية، القاهرة، ط)، ))٤)ه�.

حسين  بن  لكامل  حلب،  تاريخ  في  الذهب  نهر   -٤(
الحلبي، الشهير بالغزي )ت ))))ه�(، دار القلم، 

حلب، ط)، ٩)٤)ه�.

الدين  بالموجب، لصالح  القول  المعجب في  الهول   -٤٤
الصفدي )ت ٤)) ه�(، تحقيق: محمد الشين، دار 

اآلفاق العربية، )11)م. 

)٤- الوافي بالوفي�ات، لصالح الدين الصفدي )ت ٤)) 
نشر  دار  المحققين،  من  مجموعة  تحقيق:  ه�(، 
فرانز شتاينر، فيسبادن، نشر على سنوات متعددة.
 https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D

8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9
%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8
4%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%
D8%AF%D8%AF_333/%D8%B1%D8%B
3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7-
%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
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الرحلة قراءة في صفحة الدنيا، ووسيلة رئيسية من وسائل المعرفة، في زمن كانت الجياد فوق 
األرض الصلبة والجمال عبر الصحراء وفوق رمالها، والسفن الشراعية فوق مياه األنهار، أو بين 
أمواج البحار، أسرع وسائل المواصالت واالتصاالت. وقد كانت الرحلة آنذاك، وال تزال، وسيلة 

ناجحة، يتوسل بها اإلنسان إلى العلم والمعرفة إذا ما كان يبحث عنها. 

من  مهم  ناتج  في  يبحث  دراستنا  وموضوع 
مر  على  كانت  التي  الفردية،  الرحلة  نواتج 
فردية  دواف��ع  من  انطالقا  تتم  التاريخ  عصور 
ورجال  والتجار،  والسفراء،  فالجنود،  مختلفة؛ 
من  باستمرار  ك��ان��وا  وال��م��غ��ام��رون،  ال��دي��ن، 
والتي  الرحلة.  تاريخ  في  المتكررة  العناصر 
كان حصادها المعرفي مثيرا على الدوام، وربما 
وعلى  األحيان.  من  كثير  في  علمية  فائدة  فيه 
ال  أعدادا  كانوا  الفرديين  الرحالة  أن  من  الرغم 
هم  الحال-  بطبيعة   – منهم  عددا  فإن  تحصى، 
وتحتل  بآخر.  أو  بشكل  رحالتهم  سجلوا  الذين 
المماليك  سالطين  عصر  ُيمثِّلها  التي  الفترة 
مهمة  مساحة  ))٤)-))٩ه����/1)))-))))م( 
فقد  مصر؛  إلى  األوروبية  الرحلة  تاريخ  في 
مهمة  تاريخية  تطورات  عدة  الفترة  هذه  شهدت 

وانتهت  1)))م،  المغولي  الخطر  بوقف  بدأت 
دابق  مرج  هزيمة  بعد  المماليك  دولة  بسقوط 
والريدانية ))))م، مرورا بالقضاء على الوجود 
بعد  الشام،  لبالد  الساحلي  الشريط  من  الصليبيِّ 
قالوون  بن  خليل  األش��رف  بقيادة  عكا  تحرير 
)٩))م، وكانت النتائج المباشرة لنجاحات دولة 
أن  إلى  األولى،  سنواتها  في  المماليك  سالطين 
واالقتصادية  السياسية  العاصمة  القاهرة  صارت 
والثقافية للعالم المسلم من ناحية، كما كانت مقصدا 
ار والسفراء والحجاج، والمغامرين  ار والتُّجَّ للزوَّ
ناحية أخرى.  الجواسيس من  األوربيون، وحتى 
للدراسة؛  بالنسبة  االستفادة  كانت  هؤالء  ومن 
المقدسة  األراضي  إلي  الحج  رحلة  حيث شكلت 
بفلسطين إغراء قويا لأوربيين، ودخلت مناطق 
للحجاج  الدينية  الرحلة  مسار  في  مصر  من 

د. مصطفى وجيه مصطفى
أكاديمي - مصر

بدو سيناء بعيون الرحالة األوربيين 
عصر سالطين المماليك
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ما  على  عالوة  أوروبا،  من  القادمين  الكاثوليك 
سمي بتجارة الذخائر المقدسة أي: رفات القديسين 
الذخائر  هذه  تجارة  وكانت  المادية،  وأشيائهم 
للرحيل.  أكبر  ودافعا  األوروبيين،  اهتمام  مثار 
ضمن  وفلسطين  مصر  بين  ترحالهم  وخ��الل 
خط سير الرحلة، اهتم الرحالة الغربيون برصد 
الصحراء  هذه  سكان  سيناء  لبدو  عديدة  صور 
الشاسعة، وكان الرحالة الغربيين أو "حجاج بيت 
المقدس" بمثابة العين الغريبة وآلة التصوير التي 
من  وشاذ  مألوف  وغير  غريبا  تراه  ما  تسجل 
ممارسات هؤالء البدو القاطنين بصحراء سيناء 
سيناء  بدو  يمارس  حين  على  لثقافاتهم،  بالنسبة 
حياتهم وفق نظامهم القيمي واألخالقي وعاداتهم 
يروا  ولم  جيل،  بعد  جيال  ألفوها  التي  وتقاليدهم 

فيها أية قدر من الغرابة. 

أما عن الدراسات السابقة: فعلى حد اطالعي، 
ليس هناك دراسة ُأفردت للحديث عن بدو سيناء 
العصر  الفتح اإلسالمي حتى  منذ  في أي عصر 
العثماني، وإن كان هناك دراسات عديدة ُأفردت 
للحديث عن تاريخ القبائل العربية، إال أن التركيز 
كان على دور القبائل العربية التي سكنت الريف، 
المختلفة،  مصر  نواحي  في  إقطاعات  وحازت 
كما أن نصيب بدو سيناء فيها كان محدودا وغالبا 

ما كان ينصب على ذكر الجانب السلبي))). 

الــمــصــادر  ــي  ف المصطلح  ــة  ــيَّ ــاِل ــك إش
التاريخية:)2) 

على الرغم من كثرة المادة المصدرية الواردة 
عن البدو الذين يعيشون في سيناء، إال أنه يالحظ 
جامع  ُمسمى  على  جميعا  المصادر  اتفاق  عدم 
الرحالة  كتابات  في  أكانت  س��واء  للبدو  مانع 
الرحالة  أم غيرهم من  المسلمين  وكتاب األخبار 
األوربيين. فالمصطلح في الرحلة اإلسالمية التي 

ارتحل أصحابها عبر سيناء؛ ألداء فريضة الحج 
لم يزيد أصحابها في خبرهم عن القبائل العربية 
العرب  لفظ  عن  مصر  سيناء  في  تعيش  التي 
وهو  المكان)))،  نسبة  مع  والعربان  واألع��راب 
نفس األمر في مصنفات كتاب األخبار، وإن كان 
كتب  في  الجبال  وشيخ  العرب،  شيخ  لفظ  ظهر 
الحوليات – مقترنا بخبر عن عرب سيناء- فكان 

استخدامهم على استحياء)٤). 

وفي الواقع، إن مسألة الوصول لماهية مصطلح 
)بدو))) – عربان أعراب – عرب( في المصنفات 
تلك  وتتبين  صعوبات،  يكتنفه  أمر  اإلسالمية 
واإلعراب  البيان  كتاب  مطالعة  عند  الصعوبات 
لشيخ مؤرخي مصر اإلسالمية المقريزي))) فعلى 
الرغم من وجود مادة مهمة في المصنف المذكور 
الموجودة في  العربية  القبائل  عن اإللمام ببطون 
مصر))) في العصر المملوكي وأماكن وجودها، 
مع شيء عن تاريخها ودورها في الحياة إال أن 
في  يتحر  لم  المؤرخين-  شيخ  –وهو  المقريزي 
رسالته منهجا مرسوما، وربما سبب ذلك اندماج 
القبائل العربية في عصره وتداخلها؛ حيث حافظ 
في  العربية  الجزيرة  في  أنسابهم  على  العرب 
فيه  ألفت  ذلك  أجل  ومن  واإلس��الم))).  الجاهلية 
المؤلفات في األنساب، وبخاصة مع دخول غير 
العرب في اإلسالم، وخوفا من ضياع األنساب، 
تدافعت  إذ  الحضارات،  وتدافع  البلدان،  وبفتوح 
النسبة،  العربية في فكرة  الفارسية مع  الحضارة 
وكان الفرس ينسبون إلى المكان أو الحرفة وغير 
القبائل مع بعضها  ذلك، وباتساع الدولة وتداخل 
البعض، ظهرت عند المسلمين النسبة إلى المكان 
إلى  باإلضافة  ذلك  وغير  والحرفة،  والمذهب 
من  وكان  للقبيلة.  النسبة  من  عليه  البقاء  تم  ما 
نتيجة ذلك، أن تأثرت حركة التأليف بهذا، فبدأت 
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المؤلفات بتقسيم المؤلف طبقا لأصول قحطانية 
أصبحت  المملوكي  العصر  جاء  ولما  وعدنانية، 
عن  تستغني  أن  تريد  استحياء،  على  المؤلفات 
التقسيم لصعوبته، وتبدأ في فكرة  النوع من  هذا 
من  كان  وهذا  الجغرافي،  األساس  على  التقسيم 
بطونها  تفرعت  الواحدة  القبيلة  لكون  الطبيعي؛ 
في عدة أماكن. وقد ظهر ذلك واضحا في مؤلف 
البيان واإلعراب عما نزل مصر من  المقريزي 
التقسيم  أسلوب  المقريزي  ُيغير  حيث  األعراب؛ 
طبقا  التقسيم  إلى  لأصول  طبقا  األس��اس  من 
لأساس الجغرافي. ولعل هذا ما يوضح صعوبة 
تحديد ماهية المصطلح في المصنفات اإلسالمية 
خالله  من  يمكنا  مانع  جامع  أو  دقيق  بشكل 
العصر  في  األعراب  ماهية  أن  مثال  نقول:  أن 

المملوكي تعني كذا...

القبائل  عن  الواردة  المادة  في  المدقق  ولكن 
العصر  في  اإلسالمية  المصنفات  في  العربية 
المملوكي يالحظ أن هذه المصنفات كانت أحيانا 
ُتشير إلى القبائل العربية جميعا باسم " العربان" 
–مع التميز الجغرافي للمراد ذكر خبره- وصار 
نواحي  في  جميعا  ليشملهم  يتسع  المسمى  هذا 
التركية  العناصر  تأثير  إلى  ذلك  ويرجع  مصر؛ 
تشمل:  عربان  كلمة  أصبحت  حتى  مصر  في 
وقتئٍذ  تعني  وكانت  والبدو  واألعراب،  العرب، 
الموجودون  وهم  العربي،  األصل  ذوي  الرحل 
على تخوم صحاري مصر بمحاذاة النيل، وكان 
السكان  من  كتلة ضخمة  يمثلون  العربان  هؤالء 
األنساب،  بمعيار  بينهم  التمييز  يصعب  بحيث 
القيسية  أو  القحطانية  لليمن  س��واء  وانتمائهم 
الذي  السبب  هو  هذا  وكان  البربر،  أو  العدنانية 
دعا معظم مؤلفي العصر المملوكي إلى تسميتهم 
برمتهم العربان، ولم يميزوا بينهم إال عن طريق 

وربما  إقامتهم)٩).  ومحل  مكان  إلى  انتمائهم 
المصنفات  في  العربان  اسم  إط��الق  سبب  أن 
اإلسالمية على القبائل عامة -والذي كان "البدو" 
أحد معانيه- هو أن كثير من القبائل العربية آنذاك 
التنقل  االنتقال من حياة  يعيشون في طور  كانوا 
العربان  اسم  ألن  ربما  أو  االستقرار.  حياة  إلى 
للفساد)1))  عنوانا  األخبار  كتاب  عند  دائما  جاء 
من  اآلمنين  على  واالعتداء  باألمن  واإلخ��الل 
أهالي القرى والمدن، ومن ثم ُعرفوا بذلك؛ ألن 
وهم  المؤرخين،  قبل  من  المسمى  هذا  استخدام 
طليعة الفكر والثقافة، كما أن كثير منهم جاء من 
نخبة الصفوة المدنية بل والعسكرية أيضا لم يأت 
هباء، وربما عنوا باستخدامه نظرة انتقصت من 
"العربان"  باسم  المصادر  فنعتتهم  القبائل،  شأن 

بدال من "العرب")))).

الرحالة  كتابات  نجد  أخ��رى،  ناحية  وم��ن 
مصطلح  أح��ي��ان  ف��ي  استخدمت  األورب��ي��ي��ن 
Nomads )))) قاصدة بهم سكان سيناء وهو في 
يعني  مصطلح  أيضا  وهو  البدو،  معناه  العربية 
يغلب  اجتماعيا،  نمطا  الغربيين  الرحالة  عند 
واالستقرار))))،  والتوطن  لإلقامة  االفتقار  عليه 
 Nomads المصطلح  هذا  استخدامهم  وعند 
بالمهنة  الصلة  وثيق  المصطلح  أن  إلى  أشاروا 
جاروها  الرعي،  وهي  مارسوها  التي  األساسية 
مهنة أخرى ثانوية كلما لزم األمر، ولكن لم تكن 
وعلى  األم)٤)).  أو  األساسية  المهنة  تلك  لتحجب 
البدو  مفهوم  بين  الغربيين  الرحالة  ربط  ذلك 
تركها  التي  اآلثار  وتمثلت  وعملهم،   Nomads
البدوية،  الثقافة  في  األوربية  الرحلة  في  المفهوم 
والسلطة  القبلي))))  التنظيم  معالمها:  من  والتي 
باألنساب))))  والعناية  القبيلة))))  لشيخ  األبوية 
الممتدة، والعزلة عن  الداخلي واألسرة  والزواج 
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له)))) والحرص على  االنتماء  المجتمع وضعف 
الثأر)٩)) والملكية العامة لأراضي والمراعي)1)) 
يحول  أن  شأنه  من  كله  ذلك  أن  إلى  وأش��ارت 
ويضعف  المجتمع  فئات  سائر  مع  التكامل  دون 
وجدير  الدولة)))).  وسلطة  المواطنة  فكرة  من 
مصطلح  تستخدم  لم  األوربية  الرحلة  أن  بالذكر 
قابلوهم  الذين  البدو  للتعبير عن  فقط   Nomads
غزة،  حتى  المطرية  صحراء  من  طريقهم  في 
الفئة  بها  قصدوا  أخرى  مسميات  استخدموا  بل 
وكذلك   ((((  Orbanoالعربان مثل:  أيضا  نفسها 
 El-Arabes واألع��راب   ((((  Arabs العرب 
ّحلAscopards )))). وفي الواقع  )٤)) وأيضا الرُّ

فإن الرحلة األوربية منها ما حملت أكثر من اسم 
 Orbano, Nomads,( السابقة  المسميات  كل  أو 
Arabs, El-Arabes( للتعبير عن عرب سيناء، لكن 

مصطلح Nomads كان المصطلح األكثر شيوعا 
الرحالة  أن  وبخاصة  األورب��ي��ة))))  العقلية  في 
المجيء  في  سبقهم  من  مذكرات  يطالعون  كانوا 
للشرق ويأخذون بوصياهم في األمور التي سوف 
به  أوصانا  "...وقد  جملة  يقابلنا  لذلك  يقابلونها؛ 
من سلك هذا الدرب...")))) وفي ضوء ذلك استقر 
ُمسمى Nomads أكثر من غيره، مع عدم إهمال 
غيره من المسميات والتي ربما أخذوها من ألسنة 
واألعراب  العرب  ألن  البلدان؛  هذه  في  العرب 
أي  المصادر اإلسالمية  والعربان، هي مسميات 
شوارع  في  سماعها  شائع  كانت  التي  المسميات 
الرحالة  قابلهم  ممن  العوام  ألسنة  وعلى  البالد 
وعلى  غيرها.  أو  األس��واق  في  بهم  واحتكوا 
واألع��راب  والعربان،  العرب،  أن  من  الرغم 
وهي األسماء التي جاء ذكرها أيضا في المصادر 
عن  للتعبير  المسلمون  استخدمها  قد  اإلسالمية 
أعراب مصر جميعا مع إضافة النسبة للمكان)))) 
– أي عربان الشرقية - أو عرب الصحراء - أو 

أعراب بلبيس- إال أنه يمكننا الجزم أن المسميات 
نفسها في الرحلة األوربية لم يقصد بها غير بدو 
خروجهم  منذ  األوربيون  الرحالة  ألن  سيناء؛ 
من أوربا لم يصادفوا في مصر غير بدو سيناء 
من  مسيرهم  في  أم  غزة  من  قدومهم  في  سواء 
القاهرة، ومحرم عليهم نزول القرى، وملتزمون 
بخط سير معين، وبذلك كان الريف أمرا مجهوال 
القبائل  عناصر  باقي  أن  ومعروف  لأوربيين، 
العربية كانت تحيز أماكن في الريف حق انتفاع، 
يكن  ولم  ش��يء،  ال��م��دن)٩))  في  تحيز  تكن  ولم 
من  القدوم  العربية  العناصر  من  أحد  بمقدور 
للقاهرة إال بمرسوم أو ألمر مهم. وعلى  الريف 
رحلتهم  طوال  األوربيون  الرحالة  يقابل  لم  ذلك 
عرب  سوى  العربية  القبائل  من  أٍي  مصر  في 
سيناء. كما أن الرحالة ال يذكرون اسم من أسماء 
البدو  من  ما  بفعل  مقترن  إال  البيان  سالفة  البدو 
سيناء.  طريق  في  السير  رحلة  خالل  تجاههم 
العربية نفسها - وأهل مكة  المصادر  وطالما أن 
أعلم بشعابها- لم تستطع الوصول لماهية محددة 
األمر  يكون  أن  الطبيعي  من  فكان  ُمسمى،  لكل 

نفسه عند الرحالة األجانب عن الديار وأهلها. 

   ويمكن القول في النهاية: أن البدو هم أولئك 
الصحراء وهوامشها،  يقطنون في  الذين  السكان 
يقطنون في بيوت الشعر، ويعتمدون على تربية 
بالتنقل  حياتهم  وتتميز  غيرها.  من  أكثر  اإلبل 
والترحال. أما األعراب، فهم السكان الذين انتقلوا 
من البادية "البدو" إلى أطراف المدن. وقد تركوا 
حياة البادية، وبدأوا باالستقرار، ويعتمدون على 
وبما  وتجارية،  زراعية  وأنشطة  األغنام  تربية 
بهما  اإلسالمية  والمصنفات  الرحالة  كتابات  أن 
سيناء،  أهل  عند  الوجهين  كال  بوجود  يفيد  ما 
فذلك يدفعنا إلى القول: إن استعمال ُمسمى عرب 
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وأعراب وبدو وعربان أو غيرها من المسميات 
كانت واسعة في محتواها لدى مؤرخي ورحالة 
العصر، بحيث تشمل كل القبائل العربية، ويمكن 
فيقال:  فيه،  تعيش  الذي  بالمكان  فقط  تمييزها 
أو  سيناء،  أعراب  أو  عرب  أو  بدو  أو  عربان 

الشرقية، أو البحيرة.. وهكذا.

الوجود البدوي بسيناء:

من المعروف أن بداية تمركز البدو في سيناء 
تعود إلى وقت قدوم القبائل العربية إلى مصر مع 
الفتح العربي)1))، وقد انتشرت هذه القبائل مع بدء 
قدومها في صحراء مصر. ولما كانت الصحراء 
وتنتشر  مياهه  تدفق  حيث  النيل؛  بوادي  ُتحيط 
فقد  جانب،  كل  من  الخضرة  به  وتحيط  فروعه 
النزول  على  منها  كثير  أو  القبائل  ذلك  أغرى 
الوفير  الرزق  حيث  الزراعية؛  األراض��ي  إلى 
الغليظة  طباعها  النت  وقد  السهلة)))).  والحياة 
إلى هجر  بها األمر  الطيبة. وانتهى  في األرض 
على  أو  داخل ريف مصر  واالنتشار  الصحراء 
أطرافه، وانتقلت بشكل تدريجي من حالة البداوة 
بالفالحة  أفرادها  وعمل  الزراعة.  مجتمع  إلى 
وتربية الماشية، حتى أصبحوا أصحاب مزارع، 
الريف  وسيطر بعضهم على مناطق شاسعة من 
في العصر المملوكي، وعن ذلك يقول المقريزي: 
واستوطنوا  ريف مصر،  نزلوا  أن  منذ  "العرب 
فيه هم وأهلهم، اتخذوا الزرع معاشا وكسبا)))). 
من  كثيرا  أنشأوا  العرب  أن  على  دليل  وخير 
لفظ  يسبقها  التي  والنواحي  القرى  كثرة  القرى، 
)بني())))، وقد أكد المقريزي ذلك بقوله: "صارت 
لربيعة ببالد البجة مرافق واختطوا قرية تعرف 

بالنمامس، وحفروا بها آبارا")٤)).

بعض  ظلت  فقد  ذل��ك،  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
وتسكن  الصحراء،)))).  حياة  على  ُتصر  القبائل 

تحت  السكن  تحرم  تقاليدها  ألن  نظرا  الخيام؛ 
أسقف البيوت وزرع األشجار، اعتقادا منها بأن 
الذين يخضعون لهذه العادات سيخضعون سريعا 
الحاج  شاهده  ما  وذلك  يستعبدونهم))))؛  لحكام 
سيناء  بدو  أن  وذكر  فابري،  فليكس  األلماني 
يطالبون المسافرين بدفع حق المرور معلنين أنهم 
محاط  غير  هو  ما  كل  ومالك  الصحراء  أسياد 
جون  شاهده  الذي  األمر  نفس  وهو  بأسوار)))) 
مانديفيل ذاكرا أن البدو بسيناء ال يرتضوا السكن 
بغير الخيام في الصحراء)))) واتفق معهم في ذلك 
الكريتي)٩)) وفريسكوبالدي)٤1) وميشوالم  بيلوتي 
ولعل  هارف))٤).  فون  واأللماني  مناحم))٤)  ابن 
قبائل  أغرت  سيناء  جزيرة  شبه  أن  سببه  ذلك 
نقل  بسبب  فيها،  لالستقرار  جميعا  العرب 
وخفارة  وأوروب��ا))٤)  وإفريقيا  آسيا  بين  التجارة 
قوافل  مرور  على  عالوة  سيناء)٤٤)،  طور  دير 
الحج اإلسالمي للحجاز والمسيحي لفلسطين عبر 
وراء  من  عليهم  تعود  التي  والفوائد  صحرائها، 
الخدمات  بتقديم  ذلك  أكان  سواء  القوافل  حركة 
المختلفة لقوافل الحج والتجارة بتوفير ما ينقص 
ذلك  أم غير  المسافرين من مؤن ودواب حمل.. 
مقابل أجر مادي وعيني مرتفع، أو بسلب ونهب 

ما تحوذه قوافل الحج والتجارة. 

ومما تجدر اإلشارة إليه، أن جغرافية األماكن 
دورها  مع  تناغمت  العربية  القبائل  سكنتها  التي 
التي  هي  األماكن  جغرافية  إن  بل  االقتصادي؛ 
شاطئ  على  عاش  فمن  الدور؛  هذا  نوع  حددت 
دلتاه؛  أو  واديه  في  سواء  منه  بالقرب  أو  النيل 
زرعوا وفلحوا وربوا الحيوانات، وأقاموا القرى 
الرعي  تعانى  الصحراء  الزم  ومن  وسكنوها؛ 
وشارك في التجارة من خالل قطارات اإلبل))٤) 
تعانى  وبعضهم  بالنقل،  بعد  عليه  أطلق  فيما 
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الحرف  تعانى  المدن  في  استقر  ومن  التعدين؛ 
الوظائف  فتولوا  العلم  والتجارة، وآخرون طلبوا 

االقتصادية))٤).

التمركز البدوي بطريق المسافرين:

رصدتها  التي  للصورة  نتعرض  أن  وقبل 
تجدر  سيناء،  لبدو  األوربيين  الرحالة  كتابات 
الطرق  وكذلك  تمركزهم،  أماكن  إلى  اإلش��ارة 
والتجارة  الحج  قوافل  عليها  تسير  كان  التي 
حجاج  احتك  وقد  سيناء.  ببدو  يحتكون  وجعلتهم 
الطريق  طريقين:  عبر  سيناء  ببدو  المقدس  بيت 
األول: هو أن الحجاج األوربيين يأتون على متن 
حتى  البالد))٤)  من  بكثير  ويمرون  البندقية  سفن 
يصلوا إلى مواني شرق البحر المتوسط وبخاصة 
قبرص ورودس))٤)، ومنها إلى ميناء اإلسكندرية 
ثم يرتحل األوربيون من اإلسكندرية إلى رشيد، 
شراء  وبعد  القاهرة،  لمدينة  يصلون  رشيد  ومن 
المرور  وأمان  السفر  تصاريح  وأخذ  يلزمهم  ما 
يخرج حجاج بيت المقدس من القاهرة عبر طريق 
سيناء، ويمرون بمحطات كثيرة حتى يصلوا إلى 
غزة، ومن غزة للخليل، ثم القدس الهدف الرئيس، 
وقد ذكر بعض الرحالة األوربيين أن المسافة من 
مصر إلى غزة كانت تقدر بنحو )٩) ميال.)٤٩)، 
حدد  قد  فريسكوبالدي  اإليطالي  الرحالة  وكان 
بقوله:"...  سيناء  صحراء  طريق  ونهاية  بداية 
من  القاهرة  عن  أميال  خمسة  تبعد  والصحراء 
قرب  وهي  بغزة  وتنتهي  األحمر،  البحر  جهة 

القدس على مسافة ثالثة أيام...")1)) 

الرحالة طوال هذه  كان  فقد  األمر  واقع  وفي 
المسافة يمرون باألماكن اآلتية )))):

المسافة المحطة
المسافة المحطةباألميال

باألميال
القاهرة

111صبيحة نخلة))سرياقوس

111المطيلب٤))؟(بئر البيضا

111السوادة))بلبيس

)))الواردة1111السعيدية

111بئر القاضي)٤العباسية

)٩)العريش1111الخطارة

)1)الخروبة))قبر الوايلي

)))الزعقة))الصالحية 

1))رفح111بئر عفري

)))خان يونس٩)القصير

)٤)السلقة٩٩حبوة

)))غزة)1)الغزالي

حبرون – ٩))قطيا))))
القدس.. 

))))وكان الحجاج طوال هذه المسافة في احتكاك 

احتكاك  ذلك  أكان  سواء  سيناء  بدو  مع  مباشر 
ايجابي غرضه التموين، أم احتكاك سلبي غرضه 
بيرو طافور  الطريق  النهب. وقد سار على هذا 
وهارف..  وعوبديا  وميشوالم  مانديفيل  وجون 
الصفحات  في  ذكرهم  سيأتي  ممن  وغيرهم.. 

اآلتية. 

حجاج  فيه  احتك  ال��ذي  الثاني  الطريق  أما 
المقدس ببدو سيناء: فكان يتمثل في مجيء  بيت 
الساحل  مواني  إلى  البندقية  سفن  على  الحجاج 
الشامي، فينزل األوربيون إلى ميناء يافا، ومنها 
إلى  حبرون  ومن  لحبرون،  بعدها  ثم  للقدس، 
بها  وما  سيناء  في صحراء  الرحالة  وتبدأ  غزة، 
صار  وقد  للقاهرة،  الوصول  حتى  مخاطر  من 
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في هذه الصحراء من غزة حتى السويس فابري 
وبريدنباخ. وهكذا ففي كال الطريقين البد أن يمر 
إلى مصر  المقدس  بيت  من  القادمين  األوربيون 
أو المسافرين من القاهرة لبيت المقدس بصحراء 

سيناء التي يعيش فيها البدو)))). 

أما عن أماكن تمركز البدو في سيناء وموقف 
الدولة تجاههم: فقد تم تقسيم الطريق السينائي في 
دفع  أجل  من  سيناء  بدو  على  المملوكي  العصر 
شرور األعراب، فمنحتهم الدرك أو الخفارة على 
المقررات  الدولة  ومنحتهم  سيناء  طريق  طول 
جانبهم  ومن  كسبهم)٤))  لمحاولة  وذلك  السنوية، 
سعى البدو إلى توفير الخدمات للمسافرين بأسعار 
لهذه  نتاج  العربية  القبائل  سلوك  وبدا  مرتفعة. 
على  إيجابي  ودور  سلبي  دور  شكل  في  العالقة 
المصادر  بعض  مت  قسَّ بل  االقتصادية،  الحياة 
وعرب  الطاعة  عرب  إلى  أساسها  على  القبائل 

عصاة)))).

اتبعها  التي  السبل  المؤرخون  أوضح  ولقد 
سالطين مصر في دفع شرور األعراب، فحددوا 
في  المسافرون  بها  يمر  التي  البدو  قبائل  أوال 
والحجاز،  والشام  مصر  بين  ما  وإيابهم  ذهابهم 
إلى  الطريق  قسم  التحديد  ولتسهيل  وبالعكس، 
قبائل األعراب  أربع أرباع ذاكرين في كل ربع 
األول  الربع  وكان  خالله:  بالطريق  تحيط  التي 
أيله،  عقبة  مناخ  إلى  القاهرة  صحراء  من  يبدأ 
القبائل  وأقوى  وأكثر  والشجر،  الماء  قليل  وهو 
وهم  وعطية،  العائد  قبيلتا  هي  الربع  هذا  في 
أهل فساد)))). والربع الثاني من أيله إلى األزلم، 
كثير  وشجره  قبله،  ال��ذي  من  مياه  أكثر  وهو 
الرشيدات  هي  عليه  المسيطرة  والقبائل  للغاية، 
من بني عطية، وعقبة وبلى، وأشهرهم المساعيد 
الثالث:  والربع  عطية)))).  بني  من  والساللمة 

عليه  وتسيطر  بينبع  وينتهي  األزل��م  من  يبدأ 
قبائل األحامدة من بلى وقبيلة جهينة)))). والربع 
بنو  قبائله  وأقوى  مكة  إلى  ينبع  من  الرابع)٩)): 
الطريق بين مكة والمدينة ضمن  إبراهيم، وبقية 

نفوذ أمراء مكة والمدينة)1)).

المصادر  ذكرتهم  الذين  البدو  هؤالء  وكان 
مصدرا من مصادر القلق لكل المسافرين بسيناء 
سواء أكان حجاج الحجاز أم حجاج بيت المقدس، 
وكذلك قوافل التجارة المارة بنفس الطريق، ولم 
ما  إلى  الوصول  سبيل  في  يهتمون  البدو  يكن 
أرواح،  من  يزهق  بما  ومتاع  مال  من  يريدونه 
يتجنب  ولكي  م��آس))))  من  عليه  يترتب  وما 
هؤالء  بعض  أقاموا  األخطار،  هذه  المماليك 
من  كبير  مبلغ  مقابل  للحاج  حراسا  األع��راب 
سنوية،  إتاوة  اآلخر  البعض  أعطوا  كما  المال، 
للجمال  قوادا  ثالثا  فريقا  واتخذوا  مقابل،  دونما 
التي تنقل الحبوب واإلمدادات. ورابع دليل ماهر 
بصير بالطريق وعالماته وموارده المائية القريبة 
خالل  من  القوافل  وسالمة  الرئيس،  المسار  من 
الحماية والخفارة مما كان له أبعد األثر في انتظام 

السير على هذا الطريق)))).

     فأما طريق سيناء من القاهرة إلى عقبة أيله، 
فجعل المماليك خفارته ألقوى قبائل األعراب من 
ويقدمون  يخفرونها،  عطية  وبنو  العائد  بطون 
وغير  بالجمال  إمدادهم  من  للمسافرين  الخدمات 
ذلك. وكان لكل طائفة من هؤالء اثنان وأربعون 
الخمسمائة)))).  بلغت  حتى  تزداد  مازالت  دينارا 
صحراء  أول  من  المنطقة  لهم  فكانت  العائد  أما 
القاهرة حتى سطح العقبة. في حين كانت مسألة 
رعاية منطقة النقب ودركها مخولة ألربع بدنات 
أربعة  إلى  تنقسم  كانت  حيث  األع��راب؛  من 
القسم األول منها كان لعربان الوحيدات،  أقسام: 
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الثاني لعربان المساعيد، والثالث لعربان  والقسم 
أما  الترابين،  لعربان  األخير  والقسم  الرتيمات 
منطقة المناخ حتى بويب العقبة فيها عربان بني 
شاكر أوالد راشد)٤)) وشاركهم في خفارتها أيضا 
طائفة من عربان بني عطية)))). ولهم على ذلك 
المعلوم المرتب لهم من الديوان بالقاهرة)))). أما 
الربع الثاني من طريق سيناء، فيمتد من عقبة أيلة 
إلى األزلم وكان به دركان وجزء من درك ثالث 
الرشيدات من بني عطية،  والدرك األول لعرب 
يسمى  ال��ذي  المحل  وآخ��ره  البويب  من  وأول��ه 
شعيب،  مغارة  بآخر  وهو  "كبيدة"  البدو  عند 
ولهم  لبني عطية  نفسه  الربع  الثاني من  والدرك 
ضمنه  الطور  طريق  أن  كما  معلوم)))).  مقرر 
عرب بني سليمان))))، ووقع درك طريق الدرب 
السلطاني على عرب ثعلبة وجرم الذين انتشروا 
المركز  قطيا هي  الدرب وكانت  على طول هذا 
الرئيس لهذه القبائل)٩)) وقد ذكر ذلك ابن بطوطة 
في  طريقها  قائال:"...  قطيا  لذكر  تعرض  حين 

ضمان العرب وقد وكلوا بحفظه...")1))

األعراب  يأخذها  التي  األموال  هذه  تكن  ولم 
هدايا  لهم  كانت  بل  فقط،  مقررهم  هي  عام  كل 
مفروضة، أوردها الجزيري في بعض السنوات 
وهي ))) ثوبا من القماش، )1) معطفا، و)) 
المماليك  سالطين  كان  كما  الشاش،  من  قطعة 
يغدقون األموال على األعراب من وقت آلخر)))) 
وقد أوضح الجزيري سبب ذلك بقوله أن سالطين 
سلوك  على  األدراك  ألرباب  رتبوا   ..." مصر 
تلك الطرقات رواتب يسمو ذكرها، ويكثر قدرها 
لعجز  وال  ش��روره��م،  من  لخوف  ال  ويبين، 
بالّرفد،  األمن  ليكثر  ذاك  وإنما  مقدورهم،  من 
من  الجالب  خير  وينمو  للوفد،  العمارة  وتحصل 
محل  كل  في  العربان  طوائف  وترد  جانب،  كل 

األغنام  الحجاج من  للتسبب على  ومنهل ومكان 
الرفق  به  يحصل  ما  وسائر  واأللبان،  والسمن 

مقصدا جميال، وتأسيسا جليال...".

المماليك  التوزيع والتكليف من قبل دولة  هذا 
الدولة  لرغبة  راجع  الطريق،  بدرك  سيناء  لبدو 
في استتباب األمن على الطريق، وانتظام حركة 
سير قوافل التجارة، والحج اإلسالمي والمسيحي 

واليهودي عليه. 

الدور اإليجابي للبدو السينائي: -

لبدو  اإليجابي  للدور  التعرض  أهمية  تأتي 
على  الضوء  لتسليط  محاولة  كونه  في  سيناء 
الدور الخدمي الذي قام به هؤالء البدو تجاه الدولة 
ورعاياها وضيوفها من ناحية، وتعرض الرحالة 
الغرباء الغربيين لهذا الجانب المضيء من ناحية 
أخرى، وبخاصة أن األبحاث التي تناولت تاريخ 
البدو في عصور السيادة اإلسالمية، تكاد تنحصر 
البدو وعدائهم للحضر تارة،  في مواضيع سلبية 
داخل مصر وخارجها  التجاري  الحضر  ونشاط 
تارة أخرى، متجاهلين الدور الحقيقي الذي قدمه 
في  بل  مصر،  تاريخ  في  فقط  ليس  سيناء  بدو 
تاريخ المنطقة العربية كلها في عصور سيادتها. 
وهم في ذلك يقتفون أثر أسطورة نسجتها مخيلة 
لم  حيث  البدو؛  تجاه  الغربية  الكتابات  أصحاب 
الرائد في  العربية دورهم  للقبائل  الغربيون  ينس 
نشر اإلسالم وقطع دابر الروم))))، ومن المؤسف 
أن نقل الباحثين العرب من كتب هؤالء الغربيين 
هناك  أن  تصوروا  بعدما  هم  كتبوه  كما  األمر 
قصورا في المصادر العربية فجنحوا إلى كتابات 
رؤيتهم  في  الضعف  نقط  ليسدوا  المستشرقين 
الغربي  االستعالء  نظرية  إطار  في  الذاتية)))) 
من  نعاني  مازلنا  والتي  العربي،  الشرق  على 
آثارها حتى يومنا هذا وألجل غير مسمى ولعل 
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الصفحات القادمة تستطيع معالجة بعض األمور 
في هذا الصدد.  

تأمين الطرق ودركها. 

سيناء  في  البدوية  القبائل  أن  بالذكر  جدير 
المؤدية  الطرق  على  سيطرتها  خالل  من  قامت 
أسهمت  بأعمال  منهما  والعائدة  والحجاز،  للشام 
من خاللها في رواج التجارة الداخلية والخارجية 

تمثلت في:

درك الطرق: حيث يرد في المصادر المملوكية 
أرباب  أو  كها)٤))،  ومالَّ الطرق  بعرب  وصفهم 
والدرك  ال���درك)))).  أصحاب  أو  األدراك))))، 
عليها))))  والسيطرة  الطرق  وتأمين  هو: حراسة 
التجارة)٩))  الحج))))  قوافل  وحماية  وضمانها، 
اإلقامات وغير ذلك)1)). الطريق، وتقديم  وداللة 
قبيلة  األدراك  بأرباب  المصادر  ذكرتهم  وممن 
وقبيلة  جهينة))))،  وقبيلة  ج��ذام))))،  من  العائذ 
ارة))))، وبنو صبرة)٤))، وقبيلة بلي، فخذ من  هوَّ
التي  الطرق  بعض  هناك  كانت  إذ  قضاعة)))). 
المملوكية،  للسلطنة  قلقا  وسببت  بسيناء  مرت 
الشرقية  الصحراء  عبرت  التي  الطريق  السيما 
أطفيح  من  النيل  وادي  بين  لتصل  وسيناء؛ 
وأسيوط وأخميم من ناحية، وبالد الشام من ناحية 
البدو  على  حفظها  الدولة  جعلت  لذلك  أخرى؛ 
تمنع  الدولة  وكانت  العائد  عرب  منهم  وخصت 
كانت  ألنها  باتا؛  منعا  الطرق  هذه  على  السير 
والشام  مصر  بين  البضائع  تهريب  في  تستخدم 
دون المرور بقطيا – المركز الجمركي الرئيس 
في طريق القاهرة الشام)))) - كذلك كانت طريقا 
المصرية  األراضي  داخل  إلى  التسلل  أراد  لمن 
الدولة  كانت  لذلك  وغيرهم)))).  الجواسيس  من 
تشدد على بدو العائد في "... حفظ نوبتهم بحيث 
ال يفوتهم الطائر إذا طار إلى تلك الجهات بالجملة 
العنبج،  وم��اء  السويس،  جهة  ويحفظ  الكافية 

والطريق البدرية)))) ومن وجد على غير الطريق 
الجادة رائحا أو واصال أمسك، ويطالع به...")٩)) 
وإن كان هذا النص يبين دور البدو حفظة للدرك 
فإنه في الوقت نفسه يؤكد على دورهم المهم أدالء 

للطريق. 

إلى  األوربيين  الرحالة  كتابات  أشارت  وقد 
وهو  سيناء،  لبدو  المهم  اإليجابي  ال��دور  ذلك 
الجاسوسية  العناصر  تسلل  من  الصحراء  تأمين 
التي انتشرت في أواخر العصور الوسطى تجاه 
في  السير  فعن  كبير،  بشكل  العربية  المنطقة 
المكلفين  البدو  أن  فريسكوبالدي:  قال  الصحراء 
بحفظ الطرق "... ال يدعون أحدا يركب الجمال 
تستطيع  ال  الصباح  في  السير  وعند  الليل...  في 
وأنت  ذل��ك  تفعل  التبول  أردت  وإذا  التوقف 
الشمس  مغيب  عند  إال  التوقف  منع  بسبب  تسير 
بوقف  تصدر  التعليمات  كانت  وهكذا   (٩1("...
في  التخفي  متسلل  يستطيع  ال  حتى  ليال  السير 
ألن  نهارا؛  المسير  لكن  ويهرب،  الليل  ظالم 
أمام  في  للتفتيش  المسافرين  يتوقف  النهار  في 
وقد  األمان،  تصاريح  عن  للتفتيش  محددة  نقاط 
الرحالة جورجو غوتشي مثال سنة ٤)))م  أكد 
الحصول  ض��رورة  وأوض��ح  األم��ر  ذلك  على 
أن  فبعد  سيناء  لبدو  لتقديمه  األمان  على خطاب 
أنهى ورفاقه شراء مستلزمات السفر قال:"...قمنا 
فأخذنا  لرحلتنا  العدة  بإعداد  الحجاج  مترجم  مع 
العربي حتى ننطلق  المترجم  التوصية مع  كتاب 
بأمان إلى الصحراء..."))٩)؛ وبين فريسكوبالدي 
السبب ذاكرا أن ضرورة الحصول على خطاب 
من  الصحراء  في  تفتيش  نقاط  هناك  ألنه  أمان؛ 
البدو المكلفين من السلطان بالبحث عن خطابات 
األمان صحبة أية مسافر))٩)، وقد ذكر هذا الدور 
فذكر  بوجيونسي،  نيكولو  الرحالة  سيناء  لبدو 
أوقفهم  حيث  الجانب؛  هذا  في  البدوي  ال��دور 
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المقدسة  األماكن  تجاه  السير  من  ومنعوهم  البدو 
بفلسطين؛ ألنهم شكوا فيهم أنهم جواسيس أجانب، 
من  األمان  خطاب  لهم  قدم  المترجم  أن  ورغم 
السلطان ولكنهم لم يقتنعوا بشكله العام وشكوا في 
هو  يمر  بوجيونسي  نيكولو  يتركوا  ولم  صحته، 
أحد  سافر  بعدما  إال  المقدس  بيت  حجاج  وباقي 
للتأكد من صحة  القاهرة،  إلى  المترجم  البدو مع 
البدو  اعترض  وقد  السلطان))٩).  أمان  خطاب 
وجود  من  للتأكد  فريسكوبالدي  بها  التي  القافلة 
السلطان، وهم في سيرهم متجهين  أمان  خطاب 
تركهم  قد  المترجم  إلى غزة، وكان  العريش  من 
في العريش، وعرج بها لقضاء أمر يخصه على 
له  قال  تركهم  فلما  المساء،  بالقافلة في  يلحق  أن 
حجاج بيت المقدس:"... ليس هذا من شيم الكرام. 
من  توصية  رسالة  فمعكم  تخافوا  ال  لنا:  فقال 
غزة  عن  ونصف  يوم  مسافة  وتبعدون  السلطان 
والتحق  تركنا  وبالفعل  السلطان،  يتبع  ملك  وبها 
وجدنا  الثالثة  الساعة  وفي  المساء...  في  بنا 
الناس  من  عصبة  شاهدنا  قليل  وبعد  خيل،  آثار 
حديد...  قطعة  أحدهم  ومع  بالسالح  مدججين 
العرب،  جند  من  هذا  تخافوا  ال  الترجمان:  فقال 
طلبوه  ما  وهذا  التوصية،  كتاب  يرى  أن  ويريد 
فأحضرته لهم...")٩٤). وتأكيدا لدور البدو في هذا 
مغادرة  قبل  الترجمان  على  واجبا  صار  الصدد 
القاهرة بعد ذلك الحصول على إيصال أمان آخر 
"غير خطاب أمان السلطان" يتضمن أمان مرور 
درك  يتولون  ممن  العربان  رؤساء  من  للحجاج 
ودون  بأمان  يتقدموا  لكي  ومحطاتها،  األرباع 
األدراك  حماة  من  سيناء  في صحراء  اعتراض 
البدو))٩). وهو ما يبن الدور الذي قام به البدو في 
مرور  من  العربية  واألراضي  الصحراء  تأمين 

المخالفين والجواسيس. 

استخدامهم أدالء ومرشدين: 

 ليكن مدخلنا إلى هذه النقطة المهمة ما ذكره 
في  المقريزي  علي  بن  أحمد  المؤرخين  شيخ 
ناحية  من  تؤتى  ال  إنها:"...  بقوله  وصفه مصر 
مفازة..."))٩).  أو  صحراء  من  إال  النواحي  من 
المصري  المعمور  ألن  تماما؛  صحيحا  وقوله 
عبارة عن واحة أو جزيرة تحيط بها الصحاري، 
فال يمكن الخروج منها أو الوصول إليها إال من 
للصحراء))٩)،  العابرة  الطرق  من  شبكة  خالل 
هذه  على  العمل  على  القادرون  هم  البدو  وكان 
الصحراء،  خبايا  يعرفون  الذين  فهم  الطرق، 
ومسالكها وهم الذين يجيدون استخدام الجمل إلى 
جانب معرفتهم بآداب السفر عبر الصحراء، وما 
يستلزمه قطع الصحراء من استعدادات، إذ كان 
الشائع  كان  وإذا  قوافل.  ورجال  إبل  حداة  البدو 
فمن  الصحراء  سفينة  هي  اإلبل  أن  الناس  لدى 
إن  القول:  أيضا  والعدل  بل  واإلنصاف  الحق 
البدو هم ربان هذه السفن وقاداتها وسط المحيط 

الصحراوي المترامي األطراف))٩). 

كانوا  األوربيين  الرحالة  أن  الواقع،  وفي 
يدركون دور البدو في هذا اإلطار معرفة تامة، 
فرانسيسكو  رواه  مما  ذل��ك  على  أدل  وليس 
وهم  بقوله:"...  البدو  األدالء  عن  فريسكوبالدي 
تدل  فنظراتهم  بالصحراء،  ودراية  معرفة  على 
وعيونهم  يسيرون  كيف  يعرفون  أنهم  على 
الذي يعرف كل صخرة  السفينة  مغمضة كربان 
يتجنبها وكل وجهة يسير فيها...")٩٩)، وفي الصدد 
ذاته أشار الراهب األلماني فليكس فابري)11)) إلى 
أنه بعدما أراد ورفاقه في القافلة السير من غزة 
قاموا  مصر  إلى  الرحلة  لمواصلة  سيناء  إلى 
كمرشدين  العربان  رؤساء  من  اثنين  باستئجار 
هم  ألنهم  الشاسعة؛  سيناء  صحراء  بطريق  لهم 
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وفي  فيها))1)).  أحد  يرهبهم  وال  الصحراء  سادة 
الشك  سريعي  األوربيين  الرحالة  كان  الواقع، 
وتأويل  السينائي،  البدو  من  أدالئهم  أمانة  في 
سير  أثناء  فمثال   – –غالبا  ضدهم  تصرفاتهم 
البدو  من  أدالئهم  خلف  وبريدنباخ  فابري  قافلة 
سيناء،  جنوب  في  كاترين  سانت  لدير  للوصول 
وبينما يسير األدالء في الطريق الصحيح بسبب 
االلتفاتات الطبيعية بسبب الجبال الكثيرة المحيطة 
من  األدالء  فأصبح  طريقه.  وتعترض  بالدير 
ذلك  بعد  ثم  المشرق،  ناحية  تارة  يسيرون  البدو 
جهة الشمال، وتارة أخرى جهة الغرب، فانتاب 
عندما  وبخاصة  اليأس،  المقدس  بيت  حجاج 
كان  أن  بعد  خلفهم  سيناء  جبل  يشاهدون  كانوا 
أن  المقدس  بيت  حجاج  بين  أشيع  لذلك  أمامهم؛ 
مفرغة،  حلقة  في  بهم  ي��دورون  البدو  األدالء 
ليحصلوا على مزيد من األموال وأخذوا يلعنون 
كما  البدو))1)).  من  لهم  والمرشدين  األدالء  في 
أن فريسكوبالدي ورفاقه حين تعرضوا لهجمات 
البدو أرجعوا ذلك إلى تحالف المترجم والجمالة 

مع البدو من أجل نهبهم للحجاج))1)).

أمانة  في  التشكك  ذل��ك  أن  ال��راج��ح،  وم��ن 
أوربا  غرب  رحالة  تكوين  إلى  راجعا  األدالء 
فكرة مسبقة شريرة عن كل من هو بدوي؛ ألن 
َمن شاهد الوادي على الطبيعة وما به من التفافات 
طبيعية ومنحدرات ومرتفعات جبيلية متباينة في 
االمتداد واالرتفاع والوعورة يدرك أنه ال يمكن 
أن حياة  إال من خاللها. كما  الدير  إلى  الوصول 
طالما  والسلب  النهب  على  قائمة  البدو  من  كثير 
األجانب  أكان  منهم سواء  كان خصمهم أضعف 
يكن  ولم  للصحراء،  القريبة  المدن  أطراف  أم 
البدو في حاجه للتحالف مع مترجم أو غيره ممن 
هوايتهم  ممارسة  أجل  من  المسافرين  يخدمون 

المفضلة –النهب- ولكن عدم علم رحالة أوروبا 
بطبائع البدو هي سبب هذه األحكام)1٤)). 

أدالء  البدو  دور  يكن  لم  ح��ال،  أي��ة  على 
ومرشدين منصب على إرشاد القافلة في سيرها 
من وإلى األماكن المقدسة عبر سيناء، بل هناك 
أفراد  عن  البحث  في  استخدامهم  تؤكد  شواهد 
القافلة إذا ما ضل أحدهم أو بعضهم الطريق))1))؛ 
ويحفظون  الصحراء،  غير  بلد  لهم  ليس  ألنهم 
دوابها ويتولون دركها، فعندما ُفقد بعض الحجاج 
بدو  من  اثنين  المترجم  أرسل  فابري،  قافلة  في 
جملين  ومعهم  الصحراء  بخبايا  العارفين  سيناء 
من  المفقودين  للبحث عن  والماء  بالزاد  محملين 
التي  مهمتهم  أداء  في  نجحوا  وبالفعل  الحجاج 
وكلوا بها))1)). كما كان األدالء من البدو السينائي 
من مهامهم مرافقة الحجاج، إذا ما أراد بعضهم 
األماكن  بعض  يزور  أن  القافلة  استراحة  وقت 
مروا  أو  فيها  عاشوا  أجدادهم  أن  يعتقدون  التي 
البحر  زي��ارة  السيما  الغابرة،  األزمنة  في  بها 
دير  زي��ارة  من  االنتهاء  بعد  وبخاصة  األحمر 
القديسة كاترين حيث يكونون بعدها على مقربة 
لزيارته العتقادهم  فيتوجهوا  البحر األحمر،  من 
هذا  في  األحمر  البحر  عبروا  إسرائيل  أبناء  أن 
ما  فإذا  موسى))1))،  فرعون  من  هروبا  المكان 
البحر  عند  القدماء  آثار  تتبع  في  الحجاج  رغب 
األحمر يعين المترجم مع الزائرين بعض من بدو 
سيناء مرشدين لهم، ومرافقين في الذهاب للمكان 
المراد، والعودة لمكان استراحة باقي القافلة))1)). 

اقتصاد ومهن بدو سيناء “نقل - جمالين 
– حمالين”:  – حداة  – حمارين 

البدوية  القبائل  قدمتها  التي  الخدمات  من 
بين  التجارة،  الحج  تنشيط  في  وأسهمت  بسيناء، 
يعرف  ما  على  القيام  والحجاز  والشام  مصر 
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سيناء  بدو  قام  فقد  والمواصالت،  بالنقل  اليوم 
في  بذلك  المقريزي  وصرح  البضائع)1٩))،  بنقل 
بالحركة  السلطان  "هم  حيث:  سنة ٩))ه�  خبر 
الكبير  الدين  إلى كريم  ليحج، وتقدم  الحجاز  إلى 
الدين  كريم  ودفع  الخولة...،  فأحضر  بتجهيزه، 
والدقيق  الشعير  من  األحمال  أجرة  العربان  إلى 

والبقسماط")1))).

الفرائد": وممن  الجزيري في "الدرر  ويقول 
طائفة  العائد  أمير  باطن  من  قديما  يحمل  كان 
غير  ال  قديما  ومحملهم  البياضين،  خزام  تدعى 
خمسة أحمال...، ومن العائد عربان الطور وهم 
أصحاب  وهم  العليقات  عربان  فاألولى  بدنتان: 
وكان  عنهم،...  المشهور  هو  كما  جمال وسعي، 
حمال...")))))،  مائة  خمس  قديما  الجميع  محمل 
ما  فيه  بخبر  وضوحا  األمر  الجزيري  ويضيف 
النقل،  أجرة  من  سيناء  في  للعربان  يدفع  كان 
ذاكرا أنه اطلع عليه في أوراق والده، أنه في سنة 
)٩)ه� من والية المرحوم السلطان قايتباي، أن 
فإلى  العربان،  جمال  ظهور  على  الحمل  أجرة 
بأربعة  األزلم  وإلى  بدينارين،  حمل  كل  الطور 
ثمان  سنة  إلى  ذلك  على  الحال  واستمر  دنانير، 
هؤالء  أن  المقدس  بيت  حجاج  ويشير  وعشرين 
البدو هم من كانوا يقدرون العدد الكافي الذي يلزم 
فيوزن  سلع  من  معهم  وما  الحجاج  لنقل  إيجاره 
البدو كل شيء وُيَقدرون الجمال الالزمة للكراء، 
بصحبة  كانت  التي  الحمولة  ب�أن  ق��دروا  وقد 
اثنان وعشرون جمال،  يستطيع حملها  فابري ال 
لذلك استأجر الحجاج من بدو سيناء ثالثة جمال 
الحجاج مع  قبل  بعد مشادات حامية من  إضافية 

البدو إلحساسهم بأنهم يريدون استغاللهم))))). 

كراء الجمال: 

األوربيين معلومات  الرحالة  كتابات  جاء في 
الجمال  توفير  في  سيناء  بدو  دور  عن  مهمة 
األماكن  إلى  ذهابها  في  للقافلة  الحمل  ودواب 
المسافرين  يركبها  جمال  أكانت  سواء  المقدسة 
أم لنقل التجارة)))))؛ ألن جمال البدو التي تربت 
في بيئة الصحراء تختلف عن الجمال الموجودة 
في شوارع القاهرة، من حيث القوة؛ حيث كانت 
األمتعة.  حمل  في  عادة  تستخدم  المدينة  جمال 
الضيقة،  القاهرة  ش��وارع  عبر  طريقها  وتشق 
الرحلة  هذه  لمثل  بالمرة  تصلح  تكن  لم  ولذلك 
لتحتمل  تكن  لم  الناعمة  أقدامها  أن  إذ  الصعبة؛ 
خشونة الصخور والرمال. لذلك كان من المعتاد 
أنه عقب حصول حجاج بيت المقدس على أمان 
المرور كان الحجاج يرسلون بمساعدة الترجمان 
بعض  ليحضروا  الصحراء؛  بدو  إلى  األكبر 
الجمال والبغال لحملهم وأمتعتهم إلى دير القديسة 
بعض  وأكد  فلسطين)٤)))  إلى  ثم  ومن  كاترين، 
بهذه  الدخول  البدو  بإمكان  يكن  لم  أنه  الحجاج 
مروضة،  غير  جمال  ألنها  المدينة؛  إلى  الجمال 
من  مسافة  على  الحجاج  ينتظرون  كانوا  وإنما 
إليها  بعضهم  وتسرب  حدث  ما  وإذا  القاهرة، 
هذه  ألن  جمالهم)))))؛  وتؤخذ  يسجنون  كانوا 
وال  ترويضها  يصعب  متوحشة   ..." الجمال 
وإذا  الصحراء...")))))  في  غير  ركوبها  يمكنك 
نقل  حركة  في  سيناء  بدو  دور  يبين  ذلك  كان 
الوقت  في  فإنه  الصيت،  ذائع  والتجارة  الحجاج 
تقوم  كانت  التي  التنظيمية  الحركة  يبين  نفسه 
بها الدولة؛ حيث جعلت للبدو محطات نهائية أو 
مواقف يتوقفون فيها خارج القاهرة بجمالهم غير 
تعيش  ألنها  بالمدينة؛  للحوادث  منعا  المروضة 
لجمال  الواسعة  الشهرة  يتضح  كما  بالصحراء. 
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المقدس من  التي أرسل حجاج بيت  البدو  وبغال 
يؤجرها لهم من البدو على الرغم من توافر جمال 
أن جمال وبغال  إال  القاهرة،  في  لإليجار  وبغال 
إلى  قياسا  تحملها  درجة  قياس  يمكن  ال  القاهرة 
قوة  أكثر  التي هي  البدو في سيناء  جمال وبغال 

وتتحمل ظروف الصحراء القاحلة))))). 

وكانت المطرية هي المكان المخصص لوقوف 
جمال بدو سيناء القوية المخصصة، لنقل الحجاج 
وبضائعهم ومن المطرية يتسلمها الحجاج بعد أن 
يكونوا وصلوا ببضائعهم من القاهرة على الجمال 
الحمالون  ليتولى  المدينة،  شوارع  في  المنتشرة 
بالمطرية،  المنتظرة  البدو  جمال  على  وضعها 
وأكد على ذلك كثير من الرحالة منهم على سبيل 
من  انتهى  أن  فبعد  غوتشي  جورجو  المثال: 
وصف حديقة البلسان بالمطرية، وبعد أن اشتروا 
ما يلزمهم من طعام من سوق المطرية قال:"... 
مع  الصحراء  إلى  لتحملنا  الجمال  ج��اءت  ثم 
على  أكد  فريسكوبالدي  أن  كما  امتعتنا...")))))، 
الصحراء،  بداية  المطرية  عد  بعدما  األمر  نفس 
الحمل  ودواب  جمال  على  إلى حصولهم  وأشار 
الصحراء  تقع  قائال:"...  بدو صحراء سيناء  من 
وجدنا  وهنا  القاهرة،  من  أميال  خمسة  بعد  على 
وال  سائقها،  مع   (٤ وعددها  العربية  الجمال 
ألن  الصحراء؛  عبور  األخرى  الجمال  تستطيع 
أو  أيام دون كالء  أو خمسة  أربعة  هناك مسيرة 
ماء...")٩))). وفي الصدد نفسه، أشار نيقولو دي 
بوجيونسي أنه طلب من المترجم أن يستأجر له 
جمل من بدو سيناء كي تحمل اغراضه، فأرسل 
مسلما  بوجيونسي  دي  ينقولو  لحساب  المترجم 
من  الجمال  بعض  سيناء إلحضار  إلى صحراء 
البدو الذين كانوا يؤجرونها، ووصلت الحيوانات 
بعد ستة أيام " وتبدو وكأنها مصنوعة من الحديد 

بحيث تتحمل الكثير من المشاق...")1))). 

أما إذا كان حجاج بيت المقدس ذهبوا للقدس 
عبر الساحل الشامي، ويرغبون في تكملة المسيرة 
وباقي  السينائية  كاترين  القديسة  دير  لزيارة 
للخليل  القدس  من  فيخرجون  بمصر  المزارات 
مصر  باتجاه  غزة  مشارف  وعلى  لغزة  ومنها 
فيؤجرون  بالعريش،  سيناء  بدو  إلى  يرسلون 
منهم الجمال ففي يوم التاسع من سبتمبر ))٤)م 
/)شعبان )))ه�، وصل الجمالون من بدو سيناء 
دواب  لتأجير  إليهم،  ذهب  الذي  المترجم  صحبة 
وصلوا  إن  وما  ورفاقه،  لفابري  والنقل  الحمل 
حتى نقلوا كل أمتعة الحجاج))))) وأصبحت القافلة 
وثالثين حمارا)))))  تضم خمسة وعشرين جمال 
وسبعة جمالين وسبعة حمارين واثنين من رؤساء 
ما  كل  أن  نالحظ  وهنا  مرشدين))))).  العرب 
تضمه القافلة – باستثناء الحجاج فقط- تم شراؤه 
أو إيجاره من البدو لقضاء المهمة. ونالحظ أيضا 
أن البدو في سيناء لم يكونوا يكرون الجمال فقط، 
ذلك  ويتضح  أيضا،  الحمير  يكرون  كانوا  بل 
دي  برتراندون  الحاج  رواية  من  جلية  بصورة 
البروكير حيث تحدث عن بدو سيناء على حدود 
لديهم   ...." البدو:  هؤالء  أن  عنهم  وقال  غزه 
حمير يكرونها وثمن الحمار في غزة دوكتان في 
حيث يتقاضون خمس دوكات عن الحمار مقابل 

نقل الحجاج الي دير سانت كاترين...")٤))) 

وفي جانب آخر أشار فون هارف أن المكاري 
مع  يتقاسم  كان  الدابة،  قيادة  أمر  يتولى  الذي 
دفع  على  عالوة  الطريق؛  في  الطعام  المسافر 
أو  لمجاملة  للمكاري  المال  من  مبلغ  المسافر 
دفعها  التي  اإلكرامية  هذه  وكانت  إكرامية))))) 
هارف للمكاري من دير سانت كاترين إلى مدينة 
وطعام  واحدة  دوكة  األحمر  البحر  على  الطور 
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كانت  وبالطبع،  ضرورية))))).  أخرى  وأشياء 
بين  عليه  المتفق  المبلغ  خارج  اإلكرامية  هذه 
بيت  كتابات حجاج  أشارت  والبدو. وقد  الحجاج 
المقدس أن البدوي الذي يعمل مكاري أو حمارّي، 
والذي كان مكلف بسحب الجمل أو الحمار كان 
حجاج  طعام  نفس  يتناول  ال  األحيان  بعض  في 
أكالتهم  غريبة  أو  لحوم،  بها  التي  المقدس  بيت 
المعروفة. أكد ذلك الحاج االلماني فليكس فابري؛ 
حيث استراحت القافلة في الوادي المسي جايان؛ 
الغاب  أغصان  وجمعوا  خيامهم،  نصبوا  حيث 
الجافة وطهوا طعامهم، أما الجمالين والحمارين 
الذي  الخبز  بصنع  فاكتفوا  البدو  من  هم  الذين 
ذلك  فابري  فسر  وقد  وأك��ل��وه))))).  الرمال  في 
يكون طعام  أن  يخافوا  بأنهم  آخر،  في موضوع 
 ..." والبدو  لحم خنزير  به  المقدسي  بيت  حجاج 
يعتقدون أنه من اإللحاد أكل لحم الخنزير؛ ولذلك 

ال يوجد لديهم هذا الحيوان...")))))   

الجمال  هذه  من  كثير  يمتلكون  البدو  وكان 
دفع  ال��ذي  األم��ر  وهو  القوية،  الحمل  ودواب 
 ..." إنهم:  عنهم  بالقول  الكريتي  بيلوتي  التاجر 
يمتطون الحيوانات ويركبون اإلبل، ولديهم أعداد 
مكان  أي  من  أكثر  الحيوانات....  من  كبيرة 
الذي  مانديفل  جون  أما  مصر...")٩)))  في  آخر 
سماهم "البدو")1))) فقد تطرق لنفس النقطة التي 
 ..." قائال:  كثيرة  بأعداد  الجمال  بامتالكهم  تفيد 
ويالحظ أن أهل سيناء ال يستخدمون الخيل؛ حيث 
الجمال  يستخدمون  ولذلك  والماء؛  الطعام  ندرة 
بإمكانها  وإن  الشجر،  أوراق  على  تتغذى  التي 
ال  ما  وهو  ثالثة،  أو  يومين  ماء  دون  تعيش  أن 
هذا  في  معهم  توافقت  وقد   " الخيول...  تتحمله 
أدهشه  الذي  فريسكوبالدي  رواية  أيضا  الصدد 
ما شاهده من أعداد كبيرة من جمال البدو، وهي 

تجوب الصحراء حول القاهرة عالوة على أعداد 
ومن  والماعز)))))  والبقر  الخراف  من  كبيرة 
مانديفيل  أم  بيلوتي  أكان  سواء  الروايات  هذه 
العرب  امتالك  بكثره  تفيد  التي  وفريسكوبالدي 
أمام  وبوضعها  غيرها،  دون  بكثره  للجمال 
من  رجال  الحجاج  إرسال  عن  سيجولي  رواية 
المصريين الستئجار الجمال من البدو في طريق 
اقتصاديا  الجمال كانت مصدرا  أن  يعني  سيناء، 
دائما  كانوا  الحجاج  وأن  سيناء،  في  للبدو  مهما 
ودواب  للجمال  لحاجتهم  البدو  إلى  حاجه  في 
الخيل التي تتقن السير في صحراء سيناء، والتي 
يتفنن البدو في تربيتها؛ ألجل هذه المهام هذا من 
البدو  فضل  أيضا  يبين  ثانية  ناحية  ومن  ناحية. 
أو  للحجاز  اإلسالمي  الحج  حركة  مسيرة  في 
الذي  والمجهود  لفلسطين،  واليهودي  المسيحي 
توفق  أن  تستطيع  كي  المملوكية  السلطنة  بذلته 
في  بواجبها  قبيلة  كل  تقوم  أن  على  القبائل  بين 

هذا المجال.  

يوفرون  البدو  كان  سبق،  ما  على  وع��الوة 
في  المسافرين  تلزم  التي  الحمل  ودواب  الجمال 
أماكن االستراحات على طول الطريق حتى الشام 
لمفاجآت،  يتعرض  المسافر ربما  والحجاز؛ ألن 
من بينها أن تنفق الدابة التي يركبها، أو يصيبها 
تشربه  الذي  المالح  الماء  بسبب  وذلك  الهزال؛ 
باإلضافة  الشديدة،  الحرارة  ويسبب  ال��دواب، 
التي  والرمال  أفواههم،  يدخل  الذي  التراب  إلى 
اآلالم  فتصيبهم  الركبة  بحرها حتى  في  يغرقون 
والحاجة إلى الطعام في هذه الرحلة الطويلة))))). 
األبصار"،  "مسالك  في  العمري  ذكر  ذلك  وفي 
ومن بعده الجزيري في "الدرر الفرائد أن طوائف 
العربان كانت تنزل في كل محل ومنهل ومكان، 
بأشياء  عليهم  يخرجون  الحجاج  على  للتسبب 
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أنَّ  يعني  وهذا  والكراء)))))،  للبيع  الجمال  منها 
ذلك كان مستمرا من أيام العمري إلى الجزيري؛ 
حيث قدمت القبائل العربية على الطرق التجارية 
المصادر  الجمال)٤)))؛ وقد ورد في  خدمة كراء 
أن السالطين المماليك كثيرا ما رسموا بحضور 
العربان، وباألخص من الشرقية والغربية؛ ألجل 
كراء الجمال إلى مكة بمقدار مائة وستين درهما، 

وإلى ينبع بمائة وثالثين،))))).

ابن  )٤)ه�،يخبرنا  سنة  المحرم  شهر  وفي 
للحج،  السلطان  قد تحرك عزم  أنه  تغري بردي 
طائفة  فقدمت  بجمالهم،  العربان  بحضور  وكتب 
إلى  جمالهم  ليجهزوا  ماال  وقبضوا  العربان  من 
ولزم  السلطان  مزاج  فتغير  اآلخر  ربيع  هل  أن 
العربان))))). من  المال  استعادة  وكتب  الفراش، 

ثم ُكتَب لأعمال باسترجاع ما قبضته العرب من 
كراء األحمال وغير ذلك))))). وقد قامت القبائل 
طريق  على  الجمال  كراء  بخدمة  أيضا  العربية 
دمشق إلى مصر، ويذكر أبو شامة مقدار ما يدفع 
كان  أنه  مصر  إلى  دمشق  من  الجمل  كراء  من 
نحو مئتي درهم، وذلك في سنة 1))ه� في أثناء 
التتار على الشام))))). في حين لم يحدد  هجمات 
فابري الذي جاء من بيت المقدس إلى مصر عبر 
سينا إلى قيمة اإليجار)٩)))، وإن كان برتراندون 
يتقاضون   ..." البدو  أن  ذكر  قد  البروكير  دي 
خمس دوكات عن الحمار مقابل نقل الحجاج الي 

دير سانت كاترين..."من غزة)٤1))

ومن نافلة القول، اإلشارة إلى أن بعض حجاج 
بيت المقدس كانوا يخشون على أنفسهم من البدو 
الي  الرحلة  أثناء  في  الجمال  حداة  السينائيين 
الصحراء. يتضح ذلك من موقف الحاج البلجيكي 
أنسلم أدرنوا الذي وقع عقدا مع من استأجر منهم 
الحداة  مع  القاهرة  في  العقد  توقيع  وتم  الجمال، 

في وجود شهود قاهريين، حتى ال يستطيع حداة 
الجمال بأن يقوموا بأي فعل تجاههم))٤)). 

علي أية حال، كانت هناك مهنا أخرى قام بها 
البدو وذكرها الرحالة األوربيين))٤)) ضمن الصور 
أعمالهم  تناول  على  فعالوة  اإليجابية  األخرى 
أيضا صورة  تناولوا  ومرشدين،  وأدالء  مكارية 
األوربيين  بعض  اهتم  وقد  "الحداة"))٤))  البدو 
بذكر دور الحداة في سير القافلة قائال:"... ومن 
المالحظ أيضا أن تلك الجمال – جمال البدو- مع 
كونها متوحشة ال تلجم لكي تسرع في السير، وال 
وعندما  بالسوط،  يضربونها  وال  بها،  يصيحون 
يغني لها بعض الجمالين أغنياتهم تفهم ماذا يجب 
أخرى...")٤٤))  دون  طريق  في  وتسير  تفعله  أن 
البدو  ص��ورة  األوربية  الرحلة  تناولت  كذلك 
الحمالين))٤)) والحماريّن))٤)) وكذلك من يقدمون 
ما  وهو  الماء))٤))،  آبار  حول  للحجاج  الخدمة 
في  االقتصادية  ومداخيلهم  البدو  مهام  تعدد  يبين 

آن واحد. 

البيع للمســافرين على طول طريق الحج 
والتجارة بسيناء:  

الشام  أو  للحجاز  للمسافر  محطة  أول  كانت 
ينصب  وك��ان  الحاج،  بركة  هي  القاهرة  بعد 
إليه  يأتي  كبير،  سوق  الحاج(  )بركة  بالبركة 
من  أعداد  فيه  ويؤجرون  يبيعون  الصحراء  بدو 
المالبس  وأن��واع  والبغال،  والحمير،  الجمال، 
من  المسافرون  يحتاجه  وم��ا  للسفر،  المعدة 
من  إن  بحيث  والمأكول؛  والملبوس،  الركوب 
ما  سائر  له  يتهيأ  البركة  من  السفر  ابتداء  أراد 
أصول  سائر  بها  وينتظم  أسبابه،  من  يحتاجه 
الركب))٤)). وأكد ذلك شيخ المؤرخين المقريزي 
بقوله:"... وبركة الحاج اليوم أرباب أدراكها قوم 
من العرب يعرفون ببني صبرة، أما الدرك الكلي 
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المشهور، فهو على أمير عربان العايد بالشرقية 
وعلى جماعته..")٤٩)).

كذلك قال العمري إن: "...األسواق تقام على 
في  والحجاج  مكان،  كل  وفي  م��اء،  سهل  كل 
األرض  تلك  أهل  لتولي  واألمن  الطمأنينة  غاية 
عليهم  للبيع  السنة  طول  واستعدادهم  لحراستهم 
وفي  المعلوم...")1)))،  المقدر  الوقت  ذلك  في 
القبائل  فصارت   ..." يقول:  متصل  غير  سياق 
العربية تخرج إلى الحجاج إذا حلوا في أرضهم 
بالماء  جهارا  نهارا  متظاهرين  ببالدهم  ونزلوا 
والتمر  واألقطان  والعسل  والسمن  واللبن  والغنم 
والعلف والجمال للبيع والكراء..."))))). ليس هذا 
فحسب بل كان البدو المتمركزين حول آبار المياه 
يجعلون بعض أوالدهم ينادي في القافلة يا حجاج 
من يشتري اللحم))))). وقد استمر هذا السلوك في 
البيع للحجاج والمسافرين حتى زمن الجزيري إذ 
ذكر أن: "... طوائف العربان ترد في كل محل 
األغنام  الحجاج من  للتسبب على  ومنهل ومكان 
الرفق  به  يحصل  ما  وسائر  واأللبان،  والسمن 
الحجاج  ينزل  إن  فما  جميال..."))))).  مقصدا 
الحجاج  على  حتى:"...يخرجون  العرب  بأرض 
والعلف  والعسل  والسمن  واللبن  والغنم  بالكأ 
كل  في  األسواق  وتقام  والكراء،  للبيع  والجمال 
التجارات  أشهر  وكانت  م���اء..."")٤))).  منهل 
على  للمسافرين  يقدم  ما  ذكره،  تقدم  ما  بخالف 
الطرق؛ فقد كانت تجارة العرب من قيس وجذام 
الذي  التمر  وتجارة  والعلف  والشعير  النوى  في 
يجمعونه من غابات النخيل))))) فمثال. كان بعض 
َجَرى  بني  من  العرب  "...م��ن  الفرما:  سكان 
وسائر جذام، وأكثر متاجرهم في النوى والشعير 
والعلف؛ لكثرة اجتياز القوافل بهم، ولهم بظاهر 

حسن  وتمر  فائق  رطب  له  كثير  نخل  مدينتهم 
يجهز إلى كل بلد..."))))).

عمل  ذكرت  األوربيين  كتابات  كانت  وإذا 
أشارت  كما  السابقة،  بصورها  بالتجارة  البدو 
التمر،  في  والتجارة  النخيل  بزراعة  عملهم  إلى 
إلى  اإلش���ارة  تغفل  لم  ذات��ه  الوقت  في  فإنها 
وهو  االقتصادية  البدو  حياة  في  آخر  مهم  جانب 
وليس  للذبح  الالزمة  الحيوانات  بتربية  االهتمام 
يقول  ذلك  وفي  كبير  بشكل  الحمل  دواب  فقط 
األع��راب  ه��ؤالء  بفضل   ..." الكريتي  بيلوتي 
أنواع  بشتى  المدينة  تمتلئ  كانت  القاهرة،  إلى 
كبيرة  أخرى  وبأعداد  للذبح،  المعدة  الحيوانات 
من الخيول والجمال..."))))). ويؤكد كالم بيلوتي 
صادرها  التي  الحيوانات  من  الكثيرة  األع��داد 
إلى  المصادر  وتشير  العربان)))))،  من  المماليك 
تعرض البالد في سنة من السنوات لموجة سقوط 
لرجل  فهلك  عدي،  بني  قبيلة  ناحية  على  الَبَرد 
خمسون  وآلخر  الضأن  من  رأسا  ستون  واحد 
رأسا من الماعز، وهذا ما أورده الخبر بأنه هلك، 
ما  أن  على  يدل  هذا  الرجل،  يملكه  بما  بالنا  فما 
تملكه القبيلة شيء كثيٌر جّدا ناهيك عن باقي قبائل 

البدو)٩))). 

عــادات البــدو: "فــي المــأكل والملبس 
والمسكن"

المقدس  بيت  حجاج  تناول  آخر  جانب  وفي   
معلومات شاهدوها عن بعض عادات بدو سيناء 
والملبس،  والمأكل  المسكن  السيما  اليومية، 
في  البدو  أن  مانديفيل  ذكر  الصدد  هذا  وفي 
في  بل  مساكن،  في  يقيمون  ال  الصحراء  هذه 
الحيوانات  جلود  من  يصنعونها  التي  الخيام)1))) 
بعد  أية حيوانات أخرى  أو من جلود  الجمال  أو 
حول  بالصحراء  خيامهم  تمركز  وأماكن  أكلها، 
المكان الذي يوجد به الماء أو بالقرب من سواحل 
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البحر األحمر أو غيره من السواحل، والحقيقة –
والحديث لمانديفيل- أن صحراء سيناء تفتقر إلى 
وال  الخبز  يأكلون  ال  البدو،  هؤالء  وأن  الحياة، 
واألسماك  اللحم  يشوون  وأنهم  المدن،  يسكنون 
مواجهة  في  الساخنة  األحجار  بعد وضعها على 
أن  مانديفيل  يقول  الشمس، وعن مالبسهم  أشعة 
بدو سيناء ال يلبسون غير المالبس البيضاء "... 
ويلفون رؤوسهم وأعناقهم بكمية كبيرة من قماش 

الكتان األبيض..."))))). 

نفس  فابري  فليكس  األلماني  الحاج  وكرر 
قول مانديفيل ولكن روايته حملت تفسيرا لبعض 
والنساء  الرجال  شاهد  أنه  ذكر  إذ  المشاهدات، 
يجرون  تقريبا  عام  المائة  أعمارهم  تبلغ  البدو 
نحيلي  الظباء  مثل  خفة  بكل  الصحراء  عبر 
حتى  يملكون  وال  جوعى،  دائما  ألنهم  الجسد؛ 
الخبز الكافي لسد رمقهم، ويطهون خبزهم بدفنه 
في الرمال، ويتناولون اللحوم غير كاملة النضج 
على  يقتاتون  كما  بالصحراء،  األخشاب  لنقص 
بعض الخضروات القليلة، ويشربون لبن الجمال 
كما  أحيانا،  الجاف  الخبز  ويتناولون  والماعز، 
البحر  من  يصطادونها  التي  األسماك  يتناولون 
األحمر بشيها على األحجار بواسطة تأثير أشعة 
لحم  أكل  اإللحاد  من  أنه  ويعتقدون  الشمس. 
الخنزير، ولذلك ال يوجد لديهم هذا الحيوان))))). 
وذكر فريسكوبالدي عن البدو السينائي أن هؤالء 
مغاور  بل  إليه  يلجؤون  مأوى  لديهم  ليس  الناس 
وبيوتهم عبارة عن  متاع  وليس عندهم  حجرية، 
خرافهم،  من  يتخذونها  الصوف  جلد  من  قطع 
يحيكونها  الزيزفون،  من  قطع  وكأنها  فتبدوا 
فيبلغ طولها ٤ أذرع ويضعونها على هياكل من 
األغصان يغرسونها في األرض أنصاف دوائر، 

وزوجته  األس��رة  رب  الرجل  يعيش  وتحتها 
وأوالده ومعهم الحيوانات والكالب))))) 

 ولم يزد هارف عن أقوالهم واكتفى في حديثه 
ُأناس  هم  والعرب  بقوله:"...  سيناء  بدو  عن 
يمتلكون  ال  سوداء.  بشرة  ولهم  وصعبة  عنيفة 
دائما  معهم  يحملوها  التي  الخيام  باستثناء  منازل 
واألغنام  والسيسي  جمالهم  مع  الصحراء  في 
والماعز وزوجاتهم وأطفالهم...")٤))). وفي سياق 
أخر  ملمٍح  إلى  أيضا  هارف  أشار  متصل  غير 
قائال:"...  للبدو  االقتصادية  الحياة  مالمح  من 
التمر  مزارع  بعض  على  يعيشون  والعرب... 
الذي ينمو الكثير منها على الرمل الساخن..."))))) 

وأقوال الرحالة فيما يخص حياة البدو اليومية 
يتبين منها:

تعدد المهام التي وكلت لبدو سيناء من ناحية 
هذه  من  "المشروعة"  االقتصادية  واالستفادة 

المهمات من ناحية أخرى.

وملبسهم؛  ومشربهم  مأكلهم  في  البدو  بساطة 
نتيجة ظروف المعيشة في الصحراء القاحلة من 
من  القدم  منذ  وع��ادات  بقيم  وارتباطهم  ناحية، 

ناحية أخرى. 

نتيجة  جاء  المنازل،  وليس  الخيام  سكناهم 
بخدمة  الرزق  عن  بحثا  مكان آلخر؛  من  تنقلهم 
التي  للحيوانات  العشب  أو  الحراسة  أو  القوافل 

امتلكوها بكثرة. 

أمانة البدو: 

األوربية  الرحالت  تغفل  لم  ثانية،  جهة  ومن 
اإلشارة إلى األمانة التي تمتع بها بعض البدو، إذا 
ما كانت هناك حادثة تؤكد ذلك. فعلى سبيل المثال 
السويس  صحراء  في  فابري  قافلة  سير  أثناء 
اكتشف أحد الحجاج بالقافلة، وهو السيد برينارد 
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بريدنباخ اختفاء كيس نقوده من جيبه؛ حيث كان 
قد وضعه، وهذا المبلغ كان عبارة عن عدد كبير 
إليه  وشكى  المترجم  فاستدعى  الدوكات،  من 
فقدان ذهبه، فأمر المترجم الجميع بالتوقف وعاد 
توقفوا  أن  سبق  الذي  المكان  إلى  الحجاج  مع 
بدأ  ثم  جدوى،  دون  بحثوا  وهناك  قبل.  من  فيه 
والحمارين،  العرب  الجمالين  تهديد  في  الحجاج 
كان  الذي  العرب  أحد  اقترب  الحين،  ذلك  وفي 
باألمس يطلب منهم بعض الخبز لسد رمقه قائال: 
أنه عثر على هذه النقود، وأعطى المال لصاحبه 
البدوي  إعطاء  إلى  بريدنباخ-  –أي  دفعه  مما 
دوكا واحدا مكافأة له))))). وهذا يعد دليل واضح 
التي تجسدت في  العرب  أمانة  وجلي على مدى 
حين  في  الضائعة،  األموال  تلك  البدوي  هذا  رد 
كان يتسول كسرات الخبز من فابري ورفاقه في 

اليوم السابق))))).

صورة البدوي المحارب:

في  لبدو سيناء  اإليجابية  الصور  ومن ضمن 
المحارب؛  البدوي  صورة  الغربيين،  مشاهدات 
حيث وصفتهم كتابات حجاج بيت المقدس بأنهم 
الحاج اإليطالي  فإذا كان  " محاربون شجعان"، 
أو  األع��راب   ..." عنهم  قال  الكريتي  بيلوتي 
في  قوة  وأق��وى  أكبر  يمثلون  الذين  هم  البدو 
أضاف  الحجاج  من  غيره  فإن  ال��ب��الد...")))))؛ 
فقد سجل  يوازيه شجاعة؛  كان  عددهم  كثرة  أن 
صحراء  في  البدو  أن  مانديفيل  جون  الرحالة 
سيناء "... رجال أشداء ومحاربون مهرة، ومن 
بجرأة  ويتميزون  أع��داده��م...  حصر  الصعب 
الثورات  ويشنون  التعامل،  في  وغلظة  شديدة 
دون خوف  أية وقت  في  السلطان  والقالقل ضد 
منه...")٩))). وفي نفس الصدد تحدث عنهم فابري 
بأن ليس لديهم بلدا غير الصحراء، وال يستطيع 

محاربون  أنهم  إذ  عليهم،  السيطرة  شخص  أية 
ومحبون للحرب، ويتحركون في مجموعات وال 
يرهبهم أحد)1))). وعضد الرحالة اليهودي عوبديا 
جارية الحديث عن قوة وشجاعة العرب بصورة 
كانت  ما  أحيانا   ..." القوافل:  إن  قائال  أسطورية 
تتعرض القوافل للسطو عليها في البرية من أناس 
ألفا من  يتعقب  أن  أحدهم  عمالقة، كان في وسع 
العرب –يقصد المسافرين بالصحراء- وقد أطلق 
وباألحرى  األعراب  مسمى  العرب  اسم  عليهم 
أن  على  العرب  ويؤكد   ...El Arabes العربان 
أن  على  ق��ادرا  كان  العربان  هؤالء  من  واح��دا 
يحمل جمال بإحدى يديه، بينما يقبض على السيف 
وتجدر  األخ��رى..."))))).  بيده  به  يحارب  الذي 
مقدمته  في  خلدون  ابن  ذكره  ما  إلى  اإلش��ارة 
"العرب  أن  ومفاده  الجانب  هذا  في  التنظيرية 
بطبيعة  أنهم  وذلك  نهابون،  بطبيعتهم  "البدو" 
التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعبث، ينتهبون 
ما قدروا عليه من غير مغالبة وال ركوب خطر، 
إلى  يذهبون  وال  بالقفز.  منتجعهم  إلى  ويفرون 
على  بذلك  دافعوا  إذا  إال  والمحاربة  المزاحفة 

أنفسهم"))))).

فقد  الهجوم  إب��ان  البدوي  ص��ورة  عن  أما 
وهو  إال  البدوي  يقاتل  قلما  أنه  الرحالة  بين 
بالغ  بسيف  ع��ادة  مسلح  وهو  ج��واده،  يمتطي 
في  يكون  كما  طويلة،  وحربة  وخنجر  القصر 
األسلحة  برمح وكمية من  األحيان مسلحا  غالب 
وأثناء  ج��واده)))))،  سرج  قوس  في  يعلقها  التي 
يترك عنان  أن  دون  يده  يرفع  استخدامه سالحه 
يثبت سالحه وأن  أن  بها  فرسه بطريقة يستطيع 
من  الرغم  وعلى  راج��ال،  كان  لو  كما  يصوبه 
وبدقة  مدى  ألبعد  حربته  إلقاء  على  مدرب  أنه 
شديدة، فإنه من النادر مع ذلك أن يتخلى عنها في 
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المعركة، فهو يمسك بها عادة بالقرب من سهمه، 
يده دون  تنزلق من  إياها  تاركا  بقوة  بها  ويرمي 
أن يتخلص منا كلية، وبحركة معاكسة يستعيدها 
كفاءته  إن  وحيث  األول،  وضعها  إلى  سريعا 
كفارس أكبر منها عن درجة تباهيه بسالحه فإنه 
خصمه  من  األيسر  الجانب  اتخاذ  على  يحرص 
وهو يحوم حوله ويتفادى ضرباته هاربا بجواده 
الذي تساعده مرونته المذهلة بشكل رائع في تلك 

المعارك التي يلتحم فيها المقاتلون)٤))).  

تؤكد  الذكر،  آنفة  وهذه اإلشارات والروايات 
بدو  أو  الحربية لأعراب،  المكانة  بال شك على 
الحرب  على  مدربين  كانوا  وأنهم  الصحراء، 

بصورة كبيرة.

الجانب السلبي)117):

جاء  كما  اإليجابي  للجانب  تعرضنا  أننا  وبما 
ذكره في الرحلة األوربية فكان لزاما أن نتعرض 
للجانب المظلم أيضا؛ ألن هذه الدراسة ال ترمي 
بإبراز  غيره،  أو  النمط  هذا  عن  الدفاع  إلى 
حسناته والتجاوز عن سيئاته، ولكنها تسعى إلى 
على  منها  العديد  صيغ  التي  القوالب  بعض  فهم 
مع  التعامل  على  مثال،  العرب،  درج  فلقد  ُمثل. 
تاريخهم على أنه مجموعة من القيم الثابتة؛ ومن 
تجزئة  ظاهرة  أن  على  اإلصرار  القيم  هذه  بين 
انقسامه  إلى  األولى  بالدرجة  تعود  المجتمع  هذا 
بقليل  ليس  اتجاه  هناك  إن  بل  بدو وحضر،  إلى 
السبب  يرجعون  المملوكي  التاريخ  دارسي  من 
خيانة  إلى  المملوكي  الجيش  هزيمة  في  األكبر 
ليس  بقر(!  بني  وع��رب  غزالة  )ع��رب  البدو 
المجتمع  هذا  تخلف  تفسير  تم  بل  فحسب؛  هذا 
على الدوام بأنه ناتج من تنافر البدو مع السلطة 
اإليجابي  الجانب  إلى  نشير  وكوننا  المملوكية! 
القوي للبدو في العصر المملوكي ونفي عن النمط 

البدوي المسؤولية التامة في إخفاقات هذه الدولة 
العربية عامة  القبائل  أو  البدو  بأن  فذلك ال يعني 
ال يتحملون نصيبهم من تدهورها. فالجميع أسهم 
أسهم  الجميع  أن  كما  الدولة؛  هذه  انحطاط  في 
في تحقيق نجاحتها؛ وفي رأيي أن ليس بمقدور 
والمجتمع  والمماليك  البدو  ِنسب  يحدد  أن  أحد 
في  والهدم  البناء  مجالي  في  عامة  المصري 

عصر سالطين المماليك.  

ثورات البدو:

الرحالة  كتابات  سلطت  األمر،  كان  وكيفما 
سيناء على  بدو  ثورات  الضوء على  األوربيون 
حرب،  أهل  أنهم  وبخاصة  المماليك،  سلطنة 
الدول  شطر  في  ملحوظا  كان  الذي  األمر  وهو 
إحدى  شاهد  أنه  مانديفيل  وي��روي  الثاني))))) 
مع  اشترك  أنه  وذك��ر  السلطان  على  ثوراتهم 
السلطان في حملة عسكرية لقتال بدو سيناء بسبب 
ثورتهم وقال عن البدو بسبب ذلك:"... أنهم ُأناس 
أقوياء ويجيدون القتال، ويوجد هناك عدد كبير ال 
يحصى من هؤالء القوم، كما أنهم ال يهتمون بأية 
شيء، وال يفعلون شيئا سوى مطاردة الحيوانات 
السلطان، وال  فإنهم ال يخافون  وأكلها،... ولذلك 
أية أمير أخر، ويتجرؤون على محاربته، إذا فعل 
حاربوا  وقد  مضايقتهم،  شأنه  من  أمر  أية  فيهم 
عندما  كانت  منهم  واحدة  مرات،  عدة  السلطان 
أشار  االتجاه  نفس  وفي  بصحبته..."))))).  كنت 
فابري أن بدو سيناء حين يجدوا أنفسهم عاجزين 
الطعام،  نقص  بسبب  الصحراء  في  البقاء  عن 
أوالدهم  تاركين  كبيرة  مجموعات  في  يتجمعون 
ونساءهم في الصحراء ويغيرون على أية مدينة 
أو مزرعة محطمين أبواب المنازل، وينهبون كل 
ما يقع تحت أيديهم، ثم يعودون بما نهبوه بعد ذلك 
إلى الصحراء، ويواصل حديثه ذاكرا أن هؤالء 
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وال  عفوية،  بطريقة  إال  الناس  يقتلون  ال  البدو 
يخشاهم  الجميع  نجد  لذا  هزيمتهم،  أحد  يستطيع 
لمقدرتهم إثارة االضطرابات في البالد دائما، مما 
يجعل القائمون على شؤون البالد سواء السلطان 
اتجهت  لذلك  بشدة))))).  يكرهونهم  المماليك  أو 
أحيان  في  للبدو  التأديبية  العسكرية  الحمالت 
تحت  يقع  من  عقاب  في  تتفنن  ثم  ومن  كثيرة، 
قبضتهم، وقد شاهد ميشوالم عقاب السلطان ألحد 
فساده ورد  بسبب  القاهرة  في  بدو سيناء  زعماء 
ربط  بلبيس  وصل  فعندما  ذلك،  تجاه  البدو  فعل 
بين شيٍء رآه بالقاهرة، كان له تأثيره فيما صادفه 
بينما نحن ال  في بلبيس، وقد قال عن ذلك: "... 
نزال في مصر، منذ وقت قصيٍر شاهدنا السلطان 
يحكم على رجل من األعراب باإلعدام...")٩)))؛ 
–والحديث  السلطان  رجال  أخذ  لذا  لص،  ألنَّه 
من  ابتداء  الرجل  جلد  لميشوالم-يسلخون  مازال 
بإعدام  أمر  السلطان  أن  يعني  فحديثه  الكاهل، 
أحد كبار العربان المفسدين؛ بسبب إغارته على 
القوافل، وإمعانا في تعذيبه فقد أمرهم بسلخ جلده 
اقترنت  السلخ  أن عقوبة  إعدامه. ومعروف  قبل 
بزعماء العربان نوعا من التنكيل والتشفي فيهم، 
الدولة  أمن  استهدفت  جرائم  من  اقترفوه  لما 
السياسي وزعزعة االستقرار االقتصادي وترويع 
األهالي، وتمتلئ مصادر العصر بكثير من صور 

عقاب السالطين للعربان)1))).

السلطان بحق زعيم  فعله  ما  وقد ترتب على 
العربان أن وقف شقيقه في صحراء بلبيس لقطع 
إلى  فخرج  ألخيه؛  االنتقام  يريد  القوافل  طرق 
بخيولهم  رجٍل  خمسمئة  صحبته  في  الصحراء 
حاملين األقواس، يسرقون كل من يمر. "ودخل 
في نفوسنا الخوف منهم وتوقفنا عند بلبيس"))))). 
في  إال  السير  القافلة  تبدأ  لم  الخطر  هذا  وبسبب 

قافلة  وصلت  عندما  المساء،  بعد  السبت  يوم 
مسلحين  بخيولهم  بلبيس  إلى  تركي  أربعمئة  من 
باألقواس، كانوا في طريقهم إلى الشام))))). وقد 
رواية  في  الكريتي  بيلوتي  ذلك  أسباب  لخص 
الحروب  البدو  ه��ؤالء  استغل  ولقد  ق��ائ��ال:"... 
كثير من المرات ضد السلطان قائلين: إن اهلل لم 
يأمرهم بوجوب دفع أموال))))) للسلطان، وكانوا 
بالفعل يمتنعون عن سداد هذه األموال في بعض 
من  ع��ددا  لهم  يرسل  السلطان  فكان  األحيان، 
بالسالح،  مزودين  كبيرة،  قوة  وبصحبتهم  القادة 
يقومون  حينئذ  الكبار،  رؤوسهم  على  يقبضون 
تلك  من  ليتخلصوا  الذهب  من  كبيرة  كمية  بدفع 
السلطان،  مع  سالما  يعقدون  وبعدها  المحنة، 
وبعد مرور عامين يرجعون إلى حالة من التمرد 
الرحالة  أن  نالحظ  وهنا  السلطان...")٤))).  على 
فإنهم  البدو،  بثورات  اهتمامهم  رغم  األوربيون 
أن  يوضح  ما  وهو  لهم،  الدولة  عقاب  يغفلوا  لم 
المفسدين  على  مهوال  أمرا  كان  الدولة  عقاب 
المملوكي  االهتمام  كان  وربما  البدو)))))،  من 
إليه  أشارت  الذي  النحو  على  العربان  بتحجيم 
كبيرة  بنسبة  راجع  واألوربية  العربية  المصادر 
على  القائم  نفسه،  المملوكي  الجيش  نظام  إلى 
نظام اإلقطاع الحربي، الذي ُيعدُّ المصدر الرئيس 
لدخل سالطين وأمراء وجنود المماليك؛ أي قوت 
األساس  المصدر  كان  الخراج  أن  وبما  يومهم، 
االمتناع  فإن  الدراسة،  فترة  خالل  الدولة  لدخل 
يعني ضرب  تهديد وصوله  أو  الخراج  دفع  عن 
المقطعين من  مقتل، وحرمان  في  اإلقطاع  نظام 
َثمَّ  موارد دخلهم وهم من األمراء والجنود ومن 
في  وجودهم  مبرر  هو  الذي  الجيش،  إضعاف 

الحكم وفي البالد أصال))))).

للمصادر  المطالع  فإن  األم��ر،  حقيقة  وفي 
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البحرية  العربان عصر  ثورات  مقارنة  بعد  يجد 
عصر  في  قلتها  هي  البرجية،  عصر  بثوراتهم 
لهم  البرجية  مقاومة  من  الرغم  على  البحرية، 
كان  بالتأكيد  البحرية  عصر  قلتها  أن  إال  بشدة 
سببه: قوة السلطة المركزية مع محدودية الجور 
والمصادرات التي تسببت في قالقل العربان إذا 
ما قورنت بالدولة الثانية، كما تشير إلى ارتعاش 
ما  وهو  الثاني،  الشطر  في  تجاههم  الدولة  يد 
اضطراباتهم  تعددت  لذلك  العربان)))))؛  أدركه 
تدل  بعبارات  المعاصرة  المصادر  التي وصفتها 
أكثروا   " و  فسادهم"  كثر   " مثل  أفعالهم  على 
أو   " وهوارة  لهانة  فساد  كثر   " و  الفساد"  من 
العربان  نافقت  العربان" "  الفتن ونفاق  "وكانت 
القبلي  الوجه  عربان  خرج   " وكذلك  بالصعيد" 
عن الطاعة " وغير ذلك كثير من الصفات التي 
الدولة  اتبعت  لذلك  أفعالهم))))).  نتيجة  الصقتهم 
مخاطر  تجاه  ضعفها-  وقت  في   – المملوكية 
فرق   " سياسة  وهي  الرومان،  سياسة  العربان 
تسد " بين قبائل العربان، أو ما ُيعرف ب�"عرب 
"عرب  واستخدام  المعصية"  و"عرب  الطاعة" 
الطاعة " في قتال " عرب المعصية " في مقابل 
وتقديم  األقاليم،  هذه  في  للعرب  أم��راء  جعلهم 
شك  وال  أكابرهم)٩)))،  على  العربان  أصاغر 
الصف  السياسة هو شق  هذه  الهدف من  أن  من 
وإشغالها  العربية  القبائل  داخل  الخالفات  وبث 
توحدهم  من  بدال  عربية،   – عربية  بصرعات 
السلطة  هو  ذلك  من  والمستفيد  الدولة،  وجه  في 
األعراب  المماليك  استخدم  أن  كما  المملوكية. 
مقررة  أموال  مقابل  والتجار  الطرق  حماية  في 
لهم، نظير حمايتهم للتجارة كان مناورة ذكية من 

السلطة أيضا في هذا الصدد.

 االعتراض – السرقة. 

وعلى جانب آخر، تناولت كتابات حجاج بيت 
المقدس صورة أخرى لبدو سيناء، وهي صورة 
البدوي المعتدي الهمجي، الذي دائما ما يعترض 
أكثر  الصورة  هذه  أخذت  وقد  الحجاج،  طريق 
من جانب، الجانب األول هو البدوي الذي يكفيه 
القافلة  ويترك  الطعام،  بعض  على  الحصول 
أوضح  وقد  اعتداء)٩1))،  أية  دون  سالم  في  تمر 
وهو  ذلك،  في  السبب  األوربيين  الرحالة  بعض 
فهم  البدو))٩))،  احتياجات  توفر  عدم  بسبب  أنه 
مسلحين  الصحراء،  عبر  توقف  بال  يهيمون 
ليس  وذلك  عراة؛  نصف  ورماحهم،  بدروعهم 
بهدف الحرب وإنما بغرض السلب والنهب))٩)). 
عندهم  مدس  فقر  في  هؤالء  يعيش   ..." حيث 
مكان يلجؤون إليه، وهم يعملون ويرأسهم قبطان 
األماكن..."))٩)). وقد  السطو على بعض  يعلمهم 
ذكر الرحالة األوربيون مواقف عديدة تؤيد ذلك 
منهم على سبيل المثال: ما قاله فريسكوبالدي أنه 
بسبب اعتراض البدو لهم قبل وصولهم غزة بيوم 
اضطر  مضايقتنا  عن  يكفوا  "...وحتى  ونصف 
آخذين  العرب  فابتعد  دوكة   (( دفع  إلى  الرفاق 
الرحالة  لذلك وجه  الحوائج...")٩٤))  معهم بعض 
المناطق  هذه  يعبر  لكل من  األوربيين نصائحهم 
أن يتخذوا حذرهم من البدو بأن يسيروا في أعداد 
الذي  الخطر  هذا  مواجهة  يستطيعوا  كبيرة حتى 

سوف يقابلهم حتما))٩)).  

وأشارت كتابات حجاج بيت المقدس أن هؤالء 
صحراء  عبر  توقف  بال  يهيمون  كانوا  البدو 
التجار  قوافل  بقدوم  يشعرون  وعندما  سيناء، 
أم  الحجاز  إلى  سواء  بالصحراء  مسافر  أية  أو 
آبار  أم��ام  خيامهم  بنصب  يسرعون  فلسطين 

المياه؛ لتكون وسيلة تحكم في القادمين))٩)). 
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الحج  لقوافل  البدو  اعتراض  أن  مر  وكما 
والتجارة كان غالبا- غرضه الحصول على بعض 
الصحراء  هذه  في  رمقهم  ليسدوا  والماء،  الخبز 
القاحلة، وليس أدل على ذلك من أن حجاج بيت 
باتجاه  القاهرة  من  خروجهم  قبل  كانوا  المقدس 
سيناء يجهزون القافلة بمزيد من البشماط والخبز 
والجبن وتموينات غذائية أخرى أعدت خصيصا 
لبدو سيناء في الطريق، حتى يتموا سيرهم دون 
كاتب  ذكر  الصدد  هذا  وفي  أذى.  أو  اعتراض 
أخذوا  أنهم  أدورنو  أنسلم  البلجيكي  الحاج  رحلة 
معهم قديد الخبز والجبن، والخبز بكميات كبيرة؛ 
الذين  العربان  طريقهم  في  يقابلون  كانوا  ألنهم 
لم  ما  األخطار  لبعض  الحجاج  يعرضون  كانوا 
يعطوا شيئا من هذا القبيل))٩)). وفي الصدد نفسه 
ذكر فريسكوبالدي أنهم قبل الخروج من القاهرة 
مثل  فعلوا  ينقصها  بما  القافلة  يجهزون  وهم 
والجبن  والسكر  بالخل  فيقول:"...وتزودنا  ذلك 
بكمية كبيرة إلعطاء جزء منها...للعرب حتى ال 
سلك  من  به  أوصانا  ما  فهذا  لسطوتهم  نتعرض 
سياق  في  سرده  وواصل  الطريق..."))٩))  هذا 
غير متصل ذاكرا أنهم بعدما تركوا المطرية بيوم 
ماء،  بئر  على  عثروا  الصحراء  في  هم  وبينما 
هم  وبينما  القرب  ومأ  للشرب،  القافلة  فتوقفت 
في هذا الوضع سمعوا صيحات عالية جدا، وكأن 
األرض قد زلزلت، وشاهدوا أشخاصا يركضون 
نحوهم "... وهم شبه عراة، ولم يكونوا مسلحين، 
بل كان مع بعضهم عصى كالقصب في طرفها 
حديد، وبدو هزلين ولونهم أسود وكأنهم الموت. 
ولقد قال لنا الترجمان أال نخاف منهم، فهم عرب 
وذهبوا  فأعطيناهم  الخبز،  بعض  ليأخذوا  أتوا 
فابري  عدد  وقد  لنا...")٩٩))  يتعرضوا  أن  دون 
بيت  لحجاج  البدو  باعتراض  تفيد  كثيرة  أمثلة 
غذائية  مقررات  على  الحصول  ألجل  المقدس؛ 

منها عند استراحتهم في وادي جايان؛ حيث أشار 
إلى أن القائم بالحراسة أنذرهم بأن هناك اثنين من 
العرب تسلال إلى القافلة واستقرا بجانب خيامها، 
فأعطاهما فابري الخبز والماء، وسألهما االبتعاد 
عن الخيام واألمتعة، وقد فعلوا ذلك شاكرين)11)). 
وبعدما تحركت نفس القافلة، ووصلت إلى وادي 
الحسنة، وجدوا العرب نصبوا خيامهم حول بئر 
برماحهم  العرب  ووقف  هناك،  الموجود  المياه 
وبدافع  حجاج،  قافلة  انتظار  في  الخيام  أم��ام 
يتملكهم  اتجاههم  في  نزلوا  المياه  إلى  حاجتهم 
العرب  أبناء  إليهم  هرع  الحال  وفي  الخوف، 
لهم  سمح  حينئٍذ  البشماط  فأعطوهم  ونساؤهم 
العرب بأخذ الماء لهم ولدوابهم))1))، عالوة على 
ذلك، قدم الحجاج لزعيم البدو دوكا واحدا، فقبلها 
ليدافع  يصحبهم  أن  عليهم  وعرض  األعرابي 
عنهم ضد أية هجمات محتملة. فشكروه وغادروا 
المنطقة))1)). كما أن القافلة التي كان بها هارف 
اضطر حجاجها إلى وضع الدقيق والماء في إناء 
كبير كان معهم وعجنوا الدقيق بأيديهم وصنعوا 
الخبز؛ ألنه نفذ منهم بسبب "... ما طلبه العرب 

أو سرقوه أو أعطيناه لهم..."))1)) 

وقد روى أحد حجاج بيت المقدس رواية تفيد 
متوقعة  غير  جديدة  طريقة  سيناء  بدو  باستخدام 
المسافرين، وهي طريقة "الكمين  من أجل نهب 
المفاجئ" ومفادها أن يقوم بعض البدو من غير 
الطريق  وخفارة  بتأمين  الدولة  قبل  من  المكلفين 
من  جماعة  فيها  يقف  وهمية  تفتيش  نقاط  ويعد 
البدو المحتالين على اعتبار أنهم يتبعون السلطان 
أية  دون  المسافر  لنهب  مطية  ذلك  ويتخذون 
الخدعة  هذه  عبر  للنهب  تعرض  وقد  مقاومة 
"الكمين المفاجئ" الحاج اإليطالي فريسكوبالدي 
وقال  كاترين  القديسة  لدير  طريقها  في  وقافلته 
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بعدد  التقينا  الصحراء...  تلك  وفي  ذلك:"...  عن 
من المسلمين على خيولهم وبعضهم على أقدامه 
أدعوا  ولقد  في رحلة صيد،  وكأنهم  مع كالبهم، 
بأنهم موظفون عند كبار مترجمي العرب، وقالوا 
الموجودات  عن  والبحث  تفتيشنا  يريدون  بأنهم 
وكشوف المكوس، وسرعان ما دفعوا جمالنا عن 
والقبعات  واألغطية  الثياب  بأخذ  وبدأوا  طريقها 
وفي  بالقوة.  انتزعوها  أخرى  وأشياء  والشمع 
أشياء  لقاء  دوك��ة   (( منا  طلبوا  األم��ر  ختام 
يكون  ذلك  ضوء  وفي  إلينا...")1٤)).  أعادوها 
من  جديدة  استراتيجية  المفاجئ  الوهمي  الكمين 

استراتيجيات البدو في نهب المسافرين.

بيت  حجاج  كتابات  تناولت  ثانية  جهة  ومن 
البدوي  ص��ورة  وهي  أخ��رى  ص��ورة  المقدس 
اللص الذي يسلب قوافل الحجاج عنوة. ليس فقط 
مقررات  دفع  على  إجبارهم  لكن  الطعام  سلب 
معتمدين  الغذائية،  السلع  مصادرة  بجانب  مالية 
المشهورة عنهم  الوحشية  في ذلك على الصورة 
فون  األلماني  ذلك  أكد  وقد  المسافرين))1)).  لدى 
هارف بقوله أن:"... العرب عندما يشاهدوهم من 
الذي  من  ليرون  كرهان  تجاههم  يتسابقون  بعيد 
يستطيع الوصول إليهم..."))1)). وال يستطيع أي 
 ..." عزمه  عن  البدوي  اعتراض  الحجاج  من 
قد  رفاقهم  أن  علموا  إذا  إثارتهم  قمة  تبلغ  حيث 
القسوة  في  غاية  فيصبحون  احتقروا  أو  هزموا 
أن  فابري  ذلك  في  ويروي  والشراسة..."))1)). 
حجاج بيت المقدس عندما كانوا على مقربة من 
جبل سيناء المقدس شاهدوا "... مجموعة كبيرة 
من الرجال والنساء واألطفال والجمال والحمير 
مستعدين  الجبل  سفح  عند  يقفون  والخيول 
لمهاجمتنا، وما إن شاهدونا هرعوا إلينا برماحهم 
يصيحون..."))1))  وكانوا  وبنادقهم  وسيوفهم 

وعندما اقتربوا منهم تقدم الرجال تجاههم، وبدأوا 
يفكون لجام الجمال، ثم حمولتها، وقطعوا إحدى 
ليتولى  األرض،  على  ونثروه  البشماط،  حقائب 
النساء واألطفال جمعه في حين لم يعر األدالء أي 
فابري  قدم  لما يحدث، وعالوة على ذلك  اهتمام 
ورفاقه الخبز للنساء واألطفال، في حين نصحهم 
بحيث  البدو  لهؤالء  معينة  ضريبة  دفع  المترجم 
وبعد  درهمين.  أو  فضيا  درهما  حاج  كل  يدفع 
إياه تركوا الحجاج  تجميع المال وإعطاء العرب 

يمرون في سالم)1٩)).

اليهودي  الرابي  نصح  نفسه  الصدد  وف��ي 
من  المسافرين  الفولتيري  مناحم  بن  ميشوالم 
أخذ  ض��رورة  سيناء  عبر  المقدس  بيت  حجاج 
تجد رجاال  قائال:"... سوف  األعراب  حذره من 
التي  الرمال  الطريق مختفين في  ينتظرون على 
وال  طعام  دون  مختبئين  أعناقهم،  حتى  تغطيهم 
أمامهم يحجب رؤيتهم،  شراب ويضعون حجرا 
القادمين  رؤية  يستطيعون  الكمين  هذا  في  وهم 
الذين ال يرونهم، وعندما يرى هؤالء قدوم قافلة 
صيحة  بعد  ينطلقون  جندا  أضعف  أو  عددا  أقل 
على زمالئهم ويركبون خيولهم بسرعة النمور، 
حاملين الحراب الخشية ذات رؤوس حديدية في 
أيديهم، وهي رماح شديدة الصالبة. هؤالء أيضا 
القراصنة  يستخدمه  الذي   mace الميس  يحملون 
ألجل كسر الدروع، وترس مصنوع من الرقاع 
إال  عراة  الجياد  صهوة  يمتطون  هؤالء  والقار، 
أو  أو نعال،  من قميص قصير، من دون بنطال 
مهماز، يفاجئون القافلة ويأخذون كل شيء حتى 
المالبس والخيول، بل أحيانا يقتلونهم... ومن هنا 
وأن  أساليبه،  في  حريصا  يكون  أن  المرء  على 
يستجمع أشكال لحكمة حتى ينقذ نفسه من كل هذه 

الشرور...")1)))  
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لهم  أن  البدو  علم  بعد  تكون  الهجمات  وهذه 
مقدرة بالقافلة سواء أكان عددها صغيرا أو غير 
أما  تحميها.  عسكرية  قوة  معها  ليس  أم  مسلحة 
تردعهم  قوة  معها  أو  مسلحة  القافلة  كانت  إن 
القوافل  نهب  في  الحيل  إلى  حينئٍذ  البدو  يلجأ 

والمسافرين من ذلك: 

حيل البدو في نهب المسافرين:   

عبر  سافروا  ممن  أورب��ا  رحالة  رواه  مما 
صورها،  بكل  البدو  لهجمات  وتعرضوا  سيناء، 
في  حيلهم  في  أح��د  يجاريهم  ال  األع��راب  أن 
سيناء،  صحراء  في  يرتكبونها  التي  الشرور 
 ..." المسافر.  لنهب  ينصبونها  التي  والشباك 
مثال وعلى الوجه الذي تحدثنا عنه، تسير القافلة 
يغلب  ليال،  السير  أثناء  وفي  الليل،  سكون  في 
بعضهم النوم فينام قسم من المسافرين، وهم فوق 
ويأخذون  يترجلون  بعضهم  ينام  ولكيال  الدواب 
األعراب  أما  ويسيرون،  بأيديهم  ال��دواب  لجام 
الخبثاء فيقتربون بمهارة وينتزعون األلجمة عن 
رأس الدواب، ويقوم واحد بأخذ الحمار، واآلخر 
يتركه  ثم  خطوات،  عدة  ويسير  باللجام،  يمسك 
دهشة  في  وهو  فيرى-  الرجل  ويفيق  ويهرب. 
شديدة- فيجد اللجام فارغة، وأن الدابة التي كان 
يقودها قد اختفت تماما. واحد آخر، يختلط بأفراد 
أحدا،  أحٌد  يعرف  ال  بحيث  كثيرون  وهم  القافلة 
هذا  يسأل  القافلة،  من  واحد  كأنه  نفسه  ويظهر 
له  الموجه  المسافر  ويظن  وأحواله،  حاله  عن 
المتحدث  أن  النعاس-  تأثير  تحت  الكالم – وهو 
إليه من رفاق سفره، فيجاريه بهمهمة في حديثه. 
هذا  مخاطبه  بأن  يتأكد  أن  بعد  فيقوم  اللص  أما 
من  ويوقعه  الحيوان  مقود  منه  فيخطف  نعسان، 
على حصانه ويسرع هو فورا بامتطائه ويختفي 
آخر  في  مكانه  يكون  الذي  المسافر  أما حال  به. 

يقضي  أن  أراد  إذا  السوء،  في  فغاية  القافلة 
مثل  فجأة  يظهرون  اللصوص  ألن  له؛  حاجة 
حمار  ويخطفون  الرمال،  بين  من  البرغوث 
األكثر  اللصوص  أما  ويختفون.  وأمتعته  الرجل 
المحملة  اإلبل  من  أيضا  يقتربون  فإنهم  جرأة، 
البضاعة  وينزلون  الحبال  يقطعون  بالبضائع 
ويتعلق  األخرى  الجهة  في  للبضاعة  الموازنة 
أحدهم بالحبال حتى يحافظ على التوازن وبعد أن 
يهرب زمالؤه البضاعة يترك الحبال فيقع الحمل 
المتبقي في الجانب األخر، كما يسقط الرجل الذي 
القافلة  في  ومرج  فيحدث هرج  الحيوان،  يركب 
واألخر  حماري"  ضاع   " يقول:  منهم  واح��د 
يقول: " سرقوا سلتي" ويبكون ويصيحون ولكن 
بلى فائدة.))))). لذلك نصح ميشوالم قارئ رحلته 
بصحبة  يسير   ..." أن  الطريق  بنفس  المسافر 
قافلة كبيرة تجنبا ألخطار اللصوص الذين يتكرر 

ظهورهم في الصحراء..."))))) 

ولكن على الرغم من كل ما سبق ذكره، إال أن 
مما ال شك فيه أن مجتمع مصر عصر المماليك 
البدو  بين  الصراع  شكل  فسيفسائيا  مجتمعا  كان 
لم  الصراع  هذا  ولكن  سماته،  إحدى  والدولة 
ناحية،  من  هذا  الدائمة.  وال  الوحيدة  السمة  يكن 
ومن ناحية أخرى أن الدارس الموضوعي يرى 
ال  شكل  الذي  التنافر  جانب  إلى  بأنه  بوضوح 
محالة حيزا مهما في العالقات البدوية الحضرية 
في عصور السيادة اإلسالمية، فإنه من المفيد أن 
نذكر أن المصادر اإلسالمية والرحالت األوربية 
بل وتجانس هذين  تكامل  بأن  تفيد  بشواهد  مليئة 
هذا  سمات  إح��دى  اآلخ��ر  هو  ك��ان  النمطين، 

المجتمع. 

وبعد أن عرضنا صورة بدو سيناء في الرحلة 
األوربية يحق لنا أن نخرج ببعض النتائج.
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النـــــتائج

مما سبق، يتبين أن بدو سيناء جعلوا من دروب 
وتعج  بالحياة  تنبض  طرقا  ووديانها  الصحراء 
تضرب  التي  البدوية  القبائل  قامت  إذ  بالحركة؛ 
على حواف المعمور المصري وفي البوادي بتقديم 
الخدمات للقوافل القاطعة للصحراء، فعملت على 
توفير الجمال الالزمة لحمل المسافرين واألمتعة 
الماهر  الدليل  توفير  كذلك  التجارية،  والسلع 
المائية  وم��وارده  وعالماته  بالطريق  البصير 
القوافل  وسالمة  الرئيس،  المسار  من  القريبة 
أبعد  له  كان  مما  والحماية؛  الخفارة  خالل  من 
األثر في انتظام حركة السير على هذه الطريق. 
ويمكن القول إن القبائل البدوية عملت على توفير 
خدمة منتظمة للنقل بالقوافل بين مصر وفلسطين 
توفير  على  عالوة  والحجاز،  الشام  بالد  وسائر 
األمن واألمان بسبب درك الطريق. وهو ما كان 
نتيجته أن أصبحت المرأة؛ في أوقات قوة الدولة 
وسطوتها وسيطرتها وامتدادها وجسارة جنودها 
وفرسانها؛ تستطيع أن تسافر بمفردها من القاهرة 
ماشية وهي ال  أم  راكبة  أكانت  الشام سواء  إلى 
تصحب معها زاد وال ماء))))). وفي هذا الصدد 
استطاعوا  قد  المماليك  كان  إذا  إنه  القول  يمكن 
اقصاء القبائل البدوية عن لعبة أي دور في الحياة 
السياسية؛ فإنه ال يمكن ألحد أن ينكر دورهم على 
المستوى االقتصادي ومشاركتهم أيضا في صنع 

التطور الحضاري للبشرية. 

من  الرغم  على  أنه  أيضا  البحث  من  تبين 
بقطع  البدو  فيها  قام  بقليلة  ليس  حاالت  ظهور 
في  المدقق  أن  إال  المسافرين،  ونهب  الطريق 
في  سيناء  بدو  عن  ال��واردة  المصدرية  المادة 
البدو  أو  العربان  أن  يدرك  المملوكي  العصر 
في  السير  حركة  انتظام  على  حريصين  كانوا 

ألن  والحجاز؛  والشام  مصر  بين  سيناء  طرق 
ممتلكاته  ينمي  أو  قوته  يتكسب  كان  منهم  كثير 
أو  والحجاج  التجارة  نقل  في  العمل  وراء  من 
تقديم الخدمات للقوافل المارة فإذا انقطع الطريق 
انقطع معاشهم وماتوا جوعا، ولكن قسوة الحاكم 
على  االستحواذ  المماليك  ومحاولة  العسكري 
الضرائب على  والثروة وحدهم وفرض  السلطة 
ذلك  كل  األعباء.  من  مزيدا  وتحميلهم  العربان 
والعصيان وفي  والتمرد  الثورة  إلى  يدفعهم  كان 
وإخاللهم  للطرق  قطعهم  جاء  األحيان  من  كثير 
التي  التعسفية  الممارسات  باألمن كرد فعل على 

قام بها المماليك تجاههم. 

بعد وضوح الجانب المشرق للبدو في الرحلة 
األوربية؛ يحق ألي امرئ أن يتساءل عن سبب 
إصرار التفاسير الغربية المغرضة خاصة، ومن 
نحا نحوها، على التنويه باألحداث التي ال تكتفي 
بالتركيز على خطورة البدو في حياة أهل المدن، 
بل نراها تعمل على تعميقه متجاهلة الوقائع التي 
والحقيقة  وتكاملهما.  النمطين  كال  تعاون  تبرز 
األعمال  أن  هي  تأكيدها  علينا  يتوجب  التي 
هذه  شيوع  مسؤولية  بمفردها  تتحمل  ال  الغربية 
العربية  فالمصادر  وانتشارها.  السلبية  األفكار 
وبكل إيجابياتها كانت بدورها مسؤولة عن تعميق 
إلى شطرين متوازيين من  المجتمع  انقسام  فكرة 

ناحية، وعلى سلبية البدو من ناحية أخرى.  

الحواشي

لبدو ) )) السلبي  الجانب  على  التركيز  إن  رأيي  في 
القبائل  تاريخ  تناولت  التي  الدراسات  في  سيناء 
الموضوع،  هذا  استهالكية  إلى  يعود  ال  العربية، 
التي  الجادة  األعمال  ن��درة  إل��ى  يعود  ما  بقدر 
الجامدة،  لأطروحات  بديلة  اجتهادات  إلى  دعت 
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في  الكالسيكية  االستشراق  مدرسة  ساهمت  التي 
نشرها، وليس أدل على ذلك من أن مجلة االجتهاد 
مجلة  أعداد   ( أعداد  نشر  على  العزم  عقدت  حين 
البدو كانت "مثل  االجتهاد )٩٩)، )٩٩)م( عن 
هيئة  يجد  لم  إذ  كفًرا"  ونطق  ده��ًرا  سكت  الذي 
التيمم  التحرير من معالجة للموضوع أمامهم غير 
شطر األعمال األوربية، ونقلها للعربية !! كما أن 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية حين أكرمها 
العربي  الوطن  في  البدو   " مؤتمر  عقد  بفكرة  اهلل 
الندوة  تتضمن  لم  1)1)م"،  عام  العصور  عبر 
بمجلديها موضوع واحد عن البدو في مصر في أية 
عصر منذ الفتح اإلسالمي حتى العصر العثماني، 
عالوة على ذلك أن الدراسات التي أعدها باحثون 
عرب، عن البدو بصفة عامة تضمنت في مجملها 

العديد من تأويالت مدرسة االستشراق. 

التاريخية ) )) المصادر  في  المصطلح  إشكالية  ليست 
وحدها؛ حيث ال نجد تفسيًرا دقيًقا يمكن من خالله 
التوصل لماهية العرب واألعراب والبدو في كتب 
التراث عامة التي تعود للعصر المملوكي، ففي كتب 
التفاسير نالحظ أن العرب هم الجنس المعروف الذي 
ينقسم إلى حضر وبدٍو، والحضر هم ساكنو المدن 
والقرى، أما البدو فهم " األعراب " سكان البادية، 
وهؤالء هم الذين ُتخبر عنهم اآليات الكريمات في 
سورة التوبة. قال النووي رحمه اهلل : "أهل البادية 
ولهذا  والجفاء،  الجهل  فيهم  ويغلب  األعراب،  هم 
والبدو  والبادية  جفا(،  بدا  )من   : الحديث  في  جاء 
بمعًنى ]واحد[ : وهو ما عدا الحاضرة والعمران. 
والنسبة إليها بدوي. ينظر: النووي، شرح صحيح 
تفسير   : كثير  ابن  وينظر:  )ج)ص٩))(،  مسلم 
القرآن العظيم، ج٤ص)1)-)1)؛السعدي، تيسير 
غريب  في  المفردات  ص٩٤)؛  الرحمن  الكريم 
علي:  جواد  الدكتور  وقال  القرآن،ج )ص)))(، 
)ج)ص))،  اإلسالم  قبل  العرب  تاريخ  المفصل 
وحضر،  بدو   : العربي  )المجتمع  ج٤ص))) 
 " ب�  المستقرون  العرب  وهم  الحضر،  ويعرف 
أهل المدر "، عرفوا بذلك؛ ألن أبنية الحضر إنما 
وورد  اليابس.  الطين  قطع   : والمدر  بالمدر.  هي 
"؛ ألن  الوبر  أهل   " لهم  قيل  إنما  البادية  أهل  أن 

لهم أخبية الوبر. تمييزًا لهم عن أهل الحضر الذين 
لهم مبان من المدر .وتطلق لفظة " عرب " على 
أهل المدر خاصًة، أي: على الحضر و "الحاضر" 
فعرفوا  البادية  أهل  أما  العرب،  من  و"الحاضرة" 
ب�"أعراب" وفي الواقع أن كتب اللغة هي أيضًا ال 
والبدو  العرب واألعراب  بين  التفرقة  تساعد على 
)ص  الصحاح،ج  مختار   : ال��رازي   : ينظر:   (
العرب ج) ص  لسان  منظور:  ابن  )))، )))؛ 
كما  التفسير،  كتب  أقوال  نفس  تناولت  بل   ،)(((
النص القرآني يأبى تصنيف األعراب جميًعا ممن 
رفض التبعية لدين اإلسالم. وهو ما يجعل إشكالية 

المصطلح أكثر تعقيًدا. 

العبدري : محمد بن محمد بن علي بن أحمد، )ت. ) ))
علي  تحقيق،  العبدري،  رحلة  11)ه�(،  سنة  بعد 
)دمشق(،  الدين،  سعد  دار  ط)،  كردي،  إبراهيم 
)11)م، ص1))؛ ابن بطوطة: أبو عبد اهلل محمد 
بن عبد اهلل )ت. ٩))ه�(، رحلته نشر محمد السعيد 
الزيني، المكتبة التوفيقية، )القاهرة(، د.ت،ص٤٩، 

.(1

المقريزي : تقي الدين أحمد بن علي )ت. )٤)ه�( ) ٤)
السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد مصطفى 
والوثائق،  الكتب  دار  عاشور، ط)،  وسعيد  زيادة 

)القاهرة(، 11٩)م.ج٤ص٤)

مفهوم ) )) لكن  البداوة،  بتوصيف  خلدون  ابن  اهتم 
البداوة عنده ال ينطبق إال على طبيعة بالد المغرب 
مصر  على  نعممه  أن  يمكن  وال  عصره،  في 
البيئات، ويمكننا فقط هنا إدراج تصنيفه  الختالف 
للبدو حيث صنفهم إلى ثالثة مستويات أولها : رعاة 
البدو  وثالثهما  والبقر،  الشاه  رعاة  وثانيها  اإلبل، 
التونسية  المقدمة،الدار  خلدون،  ابن  المزارعون، 

للنشر )تونس(٤)٩)م ج) ص)٩)- ))) .

المقريزي، البيان واإلعراب عما بأرض مصر من ) ))
عالم  ط)،  عابدين،  المجيد  عبد  تحقيق  األعراب، 

الكتب )القاهرة(، ))٩)م.

مصر ) )) في  العروبة  أن  إلى  الباحثين  بعض  يشير 
قديمة قدم أول إنسان نشأ على هذه األرض، وسكن 
الوادي بعد انتهاء العصر المطير زاحًفا إلى أماكن 
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المياه والصيد، وتؤكد ذلك الدراسات األنثربولوجية 
وكولين  سميث  وأليوث  سجلمان  أمثال  وعلماؤها 
ماكيفيدي وغيرهم؛ حيث إنها تقرر أن العروبة في 
مصر القديمة منذ ثمانية آالف سنة قبل الميالد. ولم 
بعد  للشمل  جمًعا  إال  لمصر  اإلسالمي  الفتح  يكن 
تباعد السيطرة الرومانية على الديار المصرية من 
عرب مصر وإخوانهم في الجزيرة العربية، وتلك 
جاهل  إال  منها  يقلل  وال  التشكيك  تقبل  ال  حقائق 
بالتفصيل:  ينظر:  األجناس،  إنثربولوجية  لدراسة 
جواد علي: تاريخ العرب قبل اإلسالم، الهيئة العامة 
لقصور الثقافة، القاهرة، 1)1)م، ج�)، ص�)٤)؛ 
عبد الفتاح مقلد: عروبة مصر قبل اإلسالم، دراسة 
اإلشعاع  دار  أركيولوجية،  أنثريولوجية  تاريخية 

للطباعة، القاهرة، ))٤)ه� - )٩٩)م، ص�)) 

وعلى ) )) األنساب  على  الحفاظ  على  اإلسالم  َحضَّ 
تعلمها قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" تعلموا 
صلة  فإن  أرحامكم،  به  تصلون  ما  أنسابكم  من 
الرحم محبة في األهل، مثراة في المال، منسأة في 
األجل"، وقال عمر- بن الخطاب رضي اهلل عنه: 
أنسابكم تصلوا أرحامكم، وال تكونوا كنبط  تعلموا 
قرية  من  قال:  أنت؟  ممن  أحدهم  سئل  إذا  السواد 
كذا .الحديث صحيح أخرجه أحمد بن حنبل، المسند 
الحاكم،  ))))؛  رقم:  حديث   )  ((٤ ج)ص   (
المستدرك )ج٤ ص ))) ( حديث رقم: ٤)))؛ 
الطبراني، المعجم األوسط ))جص ))) ( حديث 
ج  األخالق  مكارم  الدنيا،  أبي  ابن  )1))؛  رقم: 
عن طريق  رقم: )))وجميعهم  حديث   (( )ص 

أبي هريرة. 

القبائل ) ٩) تاريخ  حمدان:  صالح  عبدالحميد  ينظر: 
العربية في مصر، عالم الكتب، القاهرة، 1)٤)ه�- 

11٩)م، ص)، )، ٩)

)))؛ ) 1)) ص  ج)،  السلوك،  المقريزي،   : ينظر 
ص))))؛  ج٤،  1))؛  ص)))-)))-)))، 
)ت.  محمد،  ب��ن  علي  ب��ن  أح��م��د  ح��ج��ر:  اب��ن 
حسن  تحقيق  العمر،  بأبناء  الغمر  إنباء  )))ه�( 
اإلسالمية  للشئون  األع��ل��ى  المجلس  حبشي، 
 )القاهرة(، 11٩)م.، ج)، ص)٤، ج)، ص٩) 

ص)))-)))-)))،  ج)،  السلوك،  المقريزي، 
1))؛ ج٤، ص))))

أن ) ))) التعسفية  النظرة  تلك  يؤكد  مثال  خير  ولعل 
مساواة  عدم  على  نصت  األولى  العربية  األعمال 
 ..." البدو  أن  فقالوا  المدن  بأهل  البادية  أه��ل 
يشهدون  وال  المسلمين  محاضر  يحضرون  ال 
القاسم  عبيد  س��الم،أب��و  اب��ن   "... مشاهدهم 
خليل  محمد  األموال،تحقيق  )ت٤))ه�(،كتاب 
هراس،ط)،)بيروت()٩))ه� ص ٩1). ولكن ال 
ننكر أن بعض الدراسات الحديثة تفطنت إلى حقيقة 
الدور  تحديد  في  األولى  العربية  األعمال  مبالغة 
تؤكد –دون قصد- عيوب  وبذلك  للبدو،  التخريبي 
تفاسير مدرسة االستشراق الكالسيكية وإسقاطاتها، 
الدراسات ال زالت تمثل جهودًا فردية  إال أن هذه 
وترتب  متخصصة  أعمال  ضمن  -غالًبا-  وردت 
على هذا أن لم يلتفت إليها غير الفئة التي تشاطرهم 
التقليدي حول  الرأي. وهذا يفسر استمرار المعتقد 
الحديثة  األعمال  في  أخر  معتقد  أية  أو  البدو  دور 

المتعلقة بتاريخ هذه األمة. 
)12( Piloti, L›Egypte au commencement du qun-

zieme siècle d›apres le trait d› Emmenuel 
Piloti de cret incipt 1420, )ed.( Dopp., )Le 
Caire(, 1950, p.18; John Mandeville, the 
travels, London, 1900, p.44. 

)13( Fabri, F. Voyage en Egypte de Felix Fabri, 
)ed(masson .j, )paris(1975, tom 3 p. 810; 
Mandeville, travels, p.44-45 

)14( Mandeville, travels, p.44

)15( Loc .cit

)16( Fabri, Voyage, tom 3 p.812

)17( Piloti, L›Egypte, p.11 ;Obadiah Jara Da 
Bertinoro, Itinerary of Obadiah 1487-
1490AD, in J.T. )ed(Adler )London(1930, 
p.239. 

)18( Piloti, L’Egypte, pp.18-19 ) ; Fabri, Voyage, 
tom 3 p.810

)19( Meshullam Ben manahem, Itinerary of 
Rabbi meshullam ben menahem of 1481 
)ed( Adler, in J T, )London( 1930, p.176; 
Fabri, Voyage, tom 3 p.889; Mandeville, 
travels, p.44. 

)20( Fabri, Voyage, tom 3 p.810

)21( Itinerary, pp.177, 180 Meshullam, Piloti, 
L›Egypte, pp.19-20; 

)22( Itinerary, pp.176, 180 Meshullam, 
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)23( Piloti, L›Egypte, p.18

)24( Obadiah, Itinerary, p.239 

)25( Mandeville, travels, p.44.

أضاف فابري إلى هذه المسميات لبدو سيناء اسما ) )))
أخرى هي " إسماعيليون، وأبناء هاجر، ومديانيون 

((1 .(p Fabri، Voyage،tom "
)27( Frescobaldi, Avisit to the holy places, )ed( 

the ophilus )Jerusalem( 1948, p.52

الذي ) ))) المكان  إلى  العربان  قبائل  نسبة  يغب  لم 
يعيشون فيه عن بال بعض الرحالة الغربيين على 
المسميات  ذكر  أن  بعد  فابري  قال  المثال  سبيل 
اإلقليم  باسم  يسمونهم  والبعض   ..." للبدو  السابقة 
المديانين..."  اسم  عليهم  فيطلقون  يقطنونه،  الذي 

((1 .p،( Fabri، Voyage،tom

الموضوع دراسات كل ) ٩)) بالتفصيل عن ذلك  ينظر: 
العربية  القبائل  تاريخ  السيد،  محمد  محمود   : من 
والمملوكية،،  األيوبية  الدولة  عهد  في  مصر  في 
ماجستير كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ))٩)م؛ 
في  مصر  في  األعراب  حركات  عبيد،  مغاوري 
العصر المملوكي األول )٤)-٤))ه�،، ماجستير 
))٩)م؛  القاهرة  األزهر،  جامعة  العربية،  اللغة 
العصرين  خالل  الغربي  الحوف  القال:  إبراهيم 
وتحليلية  حضارية  دراسة  المملوكي  و  األيوبي 
مقارنة، رسالة دكتوراه، إشراف د/ راجية إبراهيم، 
جامعة الزقازيق، كلية اآلداب، فرع بنها، ٩)٤)ه� 

/ ٩٩٩)م. 

العربية ) 1)) القبائل  البري،  خورشيد  عبداهلل  ينظر: 
الكتاب  الهجرة،دار  من  األولى  الثالثة  القرون  في 

العربي ) القاهرة( ))٩)م ص )). 

ابن ) )))  : وانظر  ))-))؛  ص  اإلعراب  المقريزي: 
حجر: الدرر الكامنة، ج�)، ص�)))، برقم )1)، 
ج�٤،  برقم))٤،  ص�)))،  ج�)،  ص�1)،  ج�٤، 

ص�)))، )))).

)القاهرة(، ) ))) اآلداب،  مكتبة  الخطط،  المقريزي: 
)٩٩)م، ج�)، ص�٩)).

مثل: قرية بني عدي علي مبارك: الخطط التوفيقية، ) )))
ط)،  األميرية،  الكبرى  المطبعة  ص�٩٤،  ج�٩، 

بوالق، )1))ه�. وأهلها من قبيلة بني عدي القبيلة 
القرشية المشهورة، وقرية بني مزار علي مبارك: 
رمزي:  محمد  ص�)٩،  الكتب(،  دار  )ط  الخطط 
القاموس )ط دار الكتب(، قسم)، ج�)، ص�)))، 
))). وأهلها عرب بني نزار وهم بطن من لواتة 
التي نزلت بالبهنساوية، ومنشية بني غرواس التي 
بطون  من  عرب  وهم  العرب،  عهد  في  ٌأْنِشَئْت 
علي  بن  أحمد  العباس  أبو  القلقشندي،  لواتة  قبيلة 
الكتب(،  دار  )ط  األعشى  صبح  )))ه�(،:  )ت. 
رمزي:  محمد  سوادة  بني  وناحية  ج�)، ص�))) 
القاموس، قسم)، ج�)، ص�)1). وسوادة من أشهر 
واإلعراب، ص�1)،  البيان  المقريزي:  بلي  بطون 
الجمان  قالئد  األرب، ص�1))،  نهاية  القلقشندي: 
إبراهيم  الزمان، تحقيق  بقبائل عرب  التعريف  في 
)القاهرة(،  المصري،  الكتاب  دار  األبياري، ط)، 
))٩)م، ص�)٤ وقرية بني هالل وأهلها من بني 
هالل بن عامر بن صعصعة من هوازن من قيس 
البيان،  المقريزي:  العدنانية  العرب  من  عيالن 
ياقوت  عند:  أخرى  أمثلة  وينظر:  ))؛  ص�))، 
بيروت،  ص��ادر،  دار  البلدان:  معجم  الحموي: 
األدفوي:  ص�))٤؛  ج�)،  ))٩)م،   - )٩))ه� 
والرواة  الفضالء  ألسماء  الجامع  السعيد  الطالع 
بأعلى الصعيد، )مصر(، ٤)٩)م. ص�٩والهامش؛ 
طبعة  عن  مصورة  االنتصار،طبعة  دقماق:  ابن 
بوالق )القاهرة()٩))م،ج�)، ص�))؛ القلقشندي: 
ص�)))؛  ج�٤)،  ص�))،  ج�٤،  األعشى،  صبح 

المقريزي: البيان واإلعراب، ص�)))، ))). 

المقريزي: البيان واإلعراب، ص�٤٤.) ٤))

ينظر: المقريزي: البيان واإلعراب، ص�� )، ). ) )))

سفارة بدرومارتير ص ٩)٤ ) )))
)37( Fabri, Voyage, tom 3p.810 

)38( Mandeville, traveles, p.44.

)39( Piloti, L›Egypte, p. 18.

)40( Frescobaldi, Avisit, p.32

)41( Meshullam, Itinerary, p.182-183

)42( Harff, The Pilgremage of Arnold Von Harff, 
1496- 1499, )ed(M .Lettes )Ledon(, 1946, 
p.135.
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ينظر: ذلك بالتفصيل عند: مصطفى وجيه مصطفى، ) )٤)
احتفاالت الحج المصرية عصر سالطين المماليك، 

دار عين )القاهرة(٤)1)م،ص))يتبع

أحمد لطفي السيد، قبائل العرب في مصر، القاهرة ) ٤٤)
))٩)م ص ))

(٤( ( C. Cahen،Nomads  : عند  الجانب  هذا  ينظر 
et sedentaires dans le mode musl-

 man du milieu du moyen age،in، islamic

civilization،oxford،))٩)،p.٩٤ وبصرف النظر 

الدراسة،  هذه  تضمنتها  التي  السلبيات  بعض  عن 
التي  النادرة  القليلة  األعمال  بين  من  تعد  فإنها 
أشادت ببعض إيجابيات البدو التي انكرتها األعمال 

الغربية، وغير الغربية. 

ْعُدْوِنّي جميل، الدَّْوُر ) )٤) ينظر: أسامة محمد محمد السَّ
عصر  في  ِمْصَر  ِفْي  اْلَعَرِبيَِّة  ِلْلَقَباِئِل  االْقِتَصاِدّي 
الَمَماِلْيك، رسالة ماجستير بكلية دار العلوم جامعة 

القاهرة،))1)م،ص)1).

ابراهيم سعيد ) )٤)  : بالتفصيل عند  األوربية  المحطات 
المقدسة  األماكن  إلى  األوربي  الحج  حركة  فهيم، 
في الشرق األدنى اإلسالمي، دار المعرفة الجامعية 

)اإلسكندرية(11٩)م ج) ص)) يتبع 

الجزيرتين ) )٤) هاتين  عليها  التي صارت  المكانة  عن 
في عالم البحر المتوسط أواخر العصور الوسطى 

انظر :

 Philip Zaleski، Knights Hospitallers، in"  

PARABOLA" vol 15،winter،1990.pp.55-62؛ 

 Nicol، The Reluctant Emperor A biography :
 of john cantacuzene،Byzantine Emperor and

monk 0295-1383، Cambridge 2002،pp.45-
 83; Ostrogorsky، History of Byzantine state،
trans. by J. Hussey oxford 1959،pp. 444-
 474; Norman Housley، The later crusades

 1274-1580،Oxford، 1992،p.215; Lutterff

 "Venice and the Kinghts Hospitallers of

 Rhodes in the fourteenth Century" papers

 of the British school at Roma، V،26،،

 1958،p.197; Palmira Brummett " The

 Overrated adversary: Rhodes and Ottoman

 navel power " Historical Journal ( Great

Britain( 1993، 3، pp.518-528؛ 

جوناثان رايلي سميث، األسبتارية : فرسان القديس   
وقبرص1)1)-1)))م،  المقدس  بيت  في  يوحنا 
الجابي، دمشق ٩)٩)م، ص))- ترجمة صبحي 

 .((
)49( 49 ( Meshullam, Itinerary, p.180

)50( 50 ( Frescobaldi, Avisit, p.53

)51( 51)( See: PoPper.W, . Egypt and Syria 
under circassian sultans 1382-1468 A.D. 
systematic notes to ibn tagri Bardi, s 
chronicale of Egypt, 2 vols, Berkeley uni-
versity of California, press, 1955-1957, vol 
1, p.47.

سالطين ) ))) دول��ة  أرك���ان  تثبيت  ت��م  إن  م��ا  لذلك 
الطريق  بتأمين  الدولة  اهتمت  حتى  المماليك، 
عام  بيبرس  الظاهر  قام  ذلك  ولضمان  وحفظها 
العربان  أح��وال  بترتيب   ...  " )))ه����/))))م 
العرب  ألم���راء  وج��دد  ال��رج��ال  م��ن  بها  وم��ن 
صالتهم  عادات  لهم  وأجرى  إقطاعاتهم  مناشير 
ج)ص)))- المحاضرة  حسن  السيوطي،   "...
العيني،  الدروب"  فالبدو كانوا هم " حفظة   .(((
السلوك  المقريزي،  ج)ص1))؛  الجمان  عقد 
ج)ص))٤ كما كانوا " مشايخ البالد" القلقشندي، 
صبح األعشى ج)ص))) الذين وقع عليهم إخراج 
الطرق  لحراسة  المختلفة  األوق��ات  من  الخفراء 
والصباح  والمساء  والنهار  الليل  في   ..." وحفظها 
بها  ينزل  الشعر  بيوت  وإخراج  والرواح  والغدو 
الطرقات  لتأنيس  القرية  إلى  القرية  من  الخفراء 
المتعري  وإلحاق  المستصرخ  وإجابة  وحفظها 
بن  شافع  المفسد..."  وإمساك  الهارب  وإدراك 
السرية  المناقب  )ت1))ه�(حسن  عباس  بن  علي 
المنتزعة من السيرة الظاهرية، تحقيق عبدالعزيز 

الخويطر،ط)،)الرياض(٩)٩)م، ص 1)). 
)53( Harf, Op. Cit., P. 139 S Suriano, F. Treatise 

on the holy land, )ed(by fr.; Theophilus 
Bellorini, )Jerusalem(, 1948, p. 188

السخاوي: التبر المسبوك السخاوي: التبر المسبوك ) ٤))
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مصطفى  نجوى  تحقيق  السلوك  على  الذيل  في 
الكتب،  دار  مصطفى،  إبراهيم  ولبيبة  كامل، 

القاهرة))٤)ه�، )11)م.، ج� )، ص� ))،))،

الجزيري: ) ))) ))؛  ص  الجمان،  قالئد  القلقشندي، 
٩٤٤ه���(،  )ت.  القادر  بن  محمد  بن  القادر  عبد 
وطريق  الحج  أخبار  في  المنظمة  الفرائد  الدرر 
مكة المعظمة، نشر حمد الجاسر، ط) )الرياض(، 
بطون  ص٤)))1)وال��ع��ائ��د،إح��دى  )٤1)ه���� 
بين  فيما  ومساكنهم  القحطانية  عرب  من  ج��ذام 
أيلة،والكرك  إلي عقبة  المصرية  الديار  بلبيس من 
حماية  عن  مسئولون  وه��م  فلسطين  ناحية  من 
)القلقشندي،نفسه،ص٤)(أما  منطقتهم  في  الحاج 
أيضًا،وينسبون  القحطانية  من  فهم  عطية،  بنو 
في  العقبة  خليج  حول  نزلوا  عقبة،وقد  بني  إلى 
عجرود  إلى  العقبة  حول  وبيوتهم  ٤)م  القرن 

)المقريزي،اإلعراب،ص٤٩))

درر ) ))) الجزيري،  ))؛  ص  اإلعراب،  المقريزي، 
من  ٤٩))-1))))وال��م��س��اع��ي��د،  ص  الفرائد، 
كثيرة  بدنات  من  يتألفون  وكانوا  عقبة  عربان 
الكرك)الجزيري،ص)1))(والساللمة،  ومنزلتهم 
قبيلة عظيمة من قيس كانت منازلهم في عالية نجد 
إلى  منهم  طوائف  انتقلت  وقد  خيبر،  من  بالقرب 
يلي  ومما  المغرب  يلي  مما  برقة  افريقية،فسكنت 

مصر )المقريزي،اإلعراب،ص)))

مسالك ) ))) العمري،  ))؛  ص  اإلعراب،  المقريزي، 
األبصار، ج٤، ص )٩)؛ الجزيري، درر الفرائد، 
ميمون  بطون  ٤11)،)٩)))األحامدة،أحد  ص 
ابن سالم ابن حرب،ويسكنون ما بين مكة والمدينة 
)الجزيري، المصدر السابق، ص)1))( وجهينة، 
إلى  والمدينة  ينبع  بين  ومنازلهم  قضاعة  من  فرع 

وادي الصفراء)الجزيري،نفسه (

ال شك أن نهاية الربع الثالث والربع الرابع خارج ) )))
ذكرهما  لكن  الدراسة  لموضوع  المكاني  اإلطار 
من باب تتبع التمركز البدوي بالصحاري المؤدية 
والعابرة بسيناء من ناحية. وحتى ندرك حجم الدور 
الذي لعبته سلطنة المماليك في تأمين هذه المساحة 

المكانية من ناحية أخرى. 

المقريزي، اإلعراب، ص ))، ))؛العمري،مسالك ) ٩))
ص٩))،ال��ج��زي��ري،ال��م��ص��در  ج٤  األب��ص��ار 
جهينة  من  إبراهيم،بطن  السابق،ص))٤))وبنو 
وكانوا مصدر قلق للحجاج طوال العصر المملوكي 
)الجزيري،المصدر  ال��غ��وري  أخضعهم  حتى 

السابق،نفس المكان 
)60( Obadiah, ltinerary, p.239 

ابن حجر،إنباء الغمر ج)ص٩1)؛ مصطفى وجيه ) )))
مصطفى، احتفاالت ص ٩1)

ص)٩)؛ ) ))) ج٤  األب��ص��ار،  مسالك  ال��ع��م��ري، 
الجزيري، الدرر الفرائد، ص ٤٤))

الخفارة ) ))) بأمر  القائمين  البدو  هؤالء  جانب  وإلى 
هناك  كان  الطريق،  من  الربع  هذا  في  والرعاية 
خفارة  تأمين  في  مهًما  دوًرا  لعبوا  الذين  الرهبان 
دير  حيث  سيناء،  طور  منطقة  السيما  الطريق 
حجاج  لزيارة  مقصًدا  كان  الذي  كاترين  القديسة 
ونفوذ على  للرهبان سلطة  كان  فقد  المقدس،  بيت 
بدو تلك المنطقة، وذلك لحاجة هؤالء البدو إليهم، 
إذ ارتبطت حياتهم إلى حد بعيد بدير طور سيناء، 
كان  كما  والشراب،  بالزاد  الدير  يزودهم  فكان 
يوقع أشد العقاب على كل بدوي يرتكب عماًل من 
شأنه الحاق الضرر بالدير، ومن هنا أمكن لهؤالء 
الرهبان استخدام البدو في الخفارة وإلزامهم بحماية 
سواء  الدير  على  والمترددين  والمارين  القوافل 
المسلمين أو المسيحيين : ينظر: وثائق دير سانت 
بتاريخ  عربي  مخطوط   ((( رقم  وثيقة  كاترين، 

11)ه� ورقة ))٩. 

الجزيري، الدرر الفرائد ص )٩)-)٩)) ٤))

الجزيري، ) ))) )٤؛  ص  الجمان،  قالئد  القلقشندي، 
الثالث  الربع  الفرائد، )))) وكانت خفارة  الدرر 
ذلك  على  ولهم  وجهينة.  بلى  قبائل  بطون  يد  في 
أموال ومؤن القلقشندي، نفسه،ص))؛ الجزيري، 
الرابع  الربع  وكان  السابق،ص٩٩))(.  المصدر 
بيد بني إبراهيم المنازله بالينبع. وقد قرر لهم مرتبًا 
مقابل  لهم  يصرف  الشريفة  السلطنة  دي��وان  من 
المقريزي،  الفسقية  وملئ  الدرك  على  اإلشراف 
األبصار،  مسالك  العمري،  ))؛  ص  اإلع��راب، 
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ص  الجمان،  قالئد  القلقشندي،  )٩)؛  ص  ج٤، 
))، 1٤)؛ الجزيري، نفس المصدر، ص ))٤)

درر ) ))) الجزيري،  ))؛  ص  اإلعراب،  المقريزي، 
الفرائد، ص ٤٩))-1)))

الغرر، ) ))) الدرر وجامع  : كنز  الدواداري،  ايبك  ابن 
)القاهرة(،  رويمر،  روبرت  هانس  تحقيق  ج٩" 

1)٩)م.ص)1)
)68( Meshullam, ltinerary, p. 177

ابن بطوطه، رحلة ص1) ) ٩))

((1 ( ،((((  -(((٤ ص  الفرائد،  درر  الجزيري، 
ص  ج)،  السلوك،  المقريزي،   .(((( ص 
الورى، ج)، ص )))؛  إتحاف  فهد،  ابن  ٤))؛ 
Jomier، J.، Le Mahmal et la caravane egyp-

 ،tienne des pelerins de la mecque، le caire

))٩)،p.)٩جدير بالذكر أن كتاب المحمل وقافلة 
الحج المصرية، لمؤلفه الفرنسي جوميه تحدث فيه 
الفتح  منذ  المصرية  والقافلة  المحمل  عن  المؤلف 
اإلسالمي، حتى القرن العشرين. وقد أفاد الدراسة 
فيما يتعلق بفترة العصر المملوكي وهو يعد بمثابة 

اختصار لكتاب الدرر الفرائد للجزيري. 

((( ( J.J Saunders،  : عند  األوربية  الرؤية  ينظر: 
The Nomads as Empire builders : A com-

 parison of the Arab and Mongol conquest :in
Diogene1965. vol 2p.82- 87

بطبيعة الحال نحن هنا ال نقصد اسم باحث بعينه؛  ) )))
الغربيين  كتابات  من  اقتبس  من  كل  نقصد  وإنما 
دافع  أمام  والوقوف  الحيطة  دون  أعمى،  اقتباسًا 
في  العربية  القضايا  من  الغربية  األقالم  أصحاب 

عصور السيادة اإلسالمية عامة. 

العمري: مسالك األبصار، ج�٤، ص�)٩).) )))

ص���)))، ) ٤)) قسم)،  ج���٤،  السلوك،  المقريزي: 
ص���)))،  ج���)،  األع��ش��ى،  صبح  القلقشندي: 
النفوس، ج�)، ص�)))، )))،  الصيرفي: نزهة 

ج�)، ص�))٤.

جبير: ) ))) ابن  ص�))))،  الفرائد،  الدرر  الجزيري: 

البن  العبر  في  جاء  وقد   (  ،(( الرحلة، ص�))، 
خلدون:  ابن  السابلة،  درك  إليهم  المعهود  خلدون 
 Obadiah، Itinerary، : العبر، ج�)، ص�)(؛ كذلك

((٩ .P

حمزة ) ))) األبصار،  مسالك  العمري:  اهلل  فضل  ابن 
عباس، ج�٤، ص�)٤)، ابن تغري بردي: النجوم 

الزاهرة، ج�))، ص�)))، ))).

الشأن ) ))) هذا  في  الكبير  الدور  إلى  الجزيري  يشير 
 :" بقوله:  عثمان  وابن  المماليك  بين  الحرب  إبان 
من  الشريفة  الكسوة  توجهت  ))٩ه�  سنة  في  أنه 
األدراك،  مشايخ  بعض  بصحبة  الطور  طريق 
صاحب  جماز  بن  نصار  بن  جالس  الشيخ  منهم 
وأحضر  بلي،  أحامدة  من  والرحبة،  الوجه  درك 
الجزيري:  الحجاز"  إلى  ركبها  جمااًل  العربان  له 

الدرر الفرائد، ج�)، ص�)٩)

عادة ) ))) كانت  الحج  قوافل  أن  بالذكر  والجدير 
السلوك،  المقريزي:  ينظر:  التجار  قوافل  تصحبها 
ج4ص�-754 755، ص� 768؛ Piloti، op.cit، P. 46.؛ 
 Harff، Pilgremage.، P. 93; Fabri، Voyage، vol

 2 p.436; Thenoud، J. Le voyage d›outre

 mer de jeun thenoud، )Paris(، 1888.، P. 37;
 Jomier، J.،le mhamal، P. 175; Darrag، A.،
 L›Egypte sous le regne de Barsbay (Damas(

.1961p. 204- 206

ابن ) ٩)) ص�٩))،  قسم)،  ج�)،  السلوك،  المقريزي: 
ص�))،  ج�1)،  الزاهرة،  النجوم  بردي:  تغري 

ص�1)).

ابن ) 1)) ص�)٩)،  ج�٤،  األبصار،  مسالك  العمري: 
البيان،  المقريزي:  ص�)،  ج�)،  العبر،  خلدون: 
ص�٩)، )))، القلقشندي: قالئد الجمان، ص�))، 

نهاية األرب، ص�))).

ابن خلدون: العبر، ص�)، الصيرفي: نزهة النفوس، ) )))
ج�)، ص�)))، ))).

الصيرفي: نزهة النفوس، ج�)، ص�))٤.) )))

المقريزي: البيان، ص�٩)، ))).) )))
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ابن جبير: الرحلة،، ص�1).) ٤))

Meshullam، ltinerary،p.))) ) وقال ابن بطوطة ) )))
وتفتش  التجار  من  الزكاة  تؤخذ  وبها   : قطيا  عن 
وفيها  البحث،  أشد  لديهم  عما  ويبحث  امتعتهم 
ومجباها  والشهود.  والكتاب،  والعمال  الدواوين 
في كل يوم ألف دينار ذهب، وال يجوز عليها أحد 
من الشام إال ببراءة من مصر. وال إلى مصر إال 
ببراءة من الشام، احتياًطا على أموال الناس وتوقًيا 
العرب، وقد  الجواسيس، وطريقها في ضمان  من 
الرمل  على  مسحوا  الليل  كان  فإذا  بحفظه،  وكلوا 
حتى ال يبق به أثر، ثم يأتي األمير صباًحا، فينظر 
إلى الرمل فإن وجد به أثًرا طالب العرب بإحضاره 
به  فيأتون  يفوتهم  فال  طلبه،  في  فيذهبون  مؤثره، 
وُيفهم  ص1).  الرحلة،  بطوطة،  بن   "... األمير 
مما ذكره بن حجر، إنباء الغمر ج)ص) أنه كان 
من المعتاد إذا ُنهب شيء من المسافرين بسيناء يتم 
الدرك وال يطلق سراحه إال  القبض على صاحب 

بعد دفعه أموال قيمة ما ُنهب(.

ابن ايبك، كنز الدرر ج٩ص٤٤)-)))؛ القلقشندي، ) )))
صبح األعشى، ج)ص)))؛ المقريزي اإلعراب 
السويس  صحراء  أن  بالذكر  ص٩)-1)وجدير 
تعبر  التي  الطرق  مسارات  ومخرج  ملتقى  كانت 
الشام  إلى  لتصل  الشرقي  الشمال  اتجاه  في  سيناء 
أو تلك التي تتجه شرقًا لتصل إلى الحجاز أو التي 
نحو  تتجه  التي  أو  الطور  إلى  لتصل  جنوًبا  تتجه 
لتصل  الشرقية  الصحراء  عبر  الغربي  الجنوب 
لتصل  غرًبا  تتجه  والتي  وإفريقيا  الصعيد  إلى 
عرب  بتكليف  الدولة  تكتف  لم  لذلك  القاهرة  إلى 
المنطقة  هذه  ومراقبة  وتأمين  بحفظ  وحدهم  العائد 
عسكرية  تجاريد  بإرسال  اهتمت  ولكنها  الخطيرة 
تقيم في برج السويس الذي انشأه صالح الدين سنة 
حفظًا  فارسًا  عشرون  به  ليقيم  )))ه���/))))م 
تصدر  التعليمات  وكانت  للمسافر  وتأمين  للطريق 
لوالي الشرقية بتزويد البرج بالحمام الرسائلي "... 
صحبة من جرت العادة بتجريدهم فيه ..." شافع بن 
الدور  ينفي  الكاتب، ص ))). ولكن هذا ال  علي 
المنطقة ألنهم  العائد في حفظ  قبيلة  به  قامت  الذي 

أكثر علما بمداخلها ومخارجها من غيرهم. 

المرور ) ))) التي تعبر سيناء دون  البدرية هي  الطرق 
إال  الطريق  هذه  استخدام  أحد  يستطيع  وال  بقطيا 
شاقة  طريق  كانت  ألنها  العائد  عرب  من  بدليل 
كنز  أيبك،  ابن  سيناء  داخل  سالك  درب  لها  ليس 

الدرر،ج٩ص)))
شافع بن علي, المناقب, ص121 )88(

)89( Frescobaldi, A visit, p. 65

جورجو غوتشي، رحلة جورجو غوتشي، ترجمة ) ٩1)
أحمد إيبش، هيئة أبو ظبي، ))1)م ص )٤

)91( Frescobaldi, A visit, p. 65

)92( Nicolo of Poggibosi, A voyage beyond the 
seas )1346-1350( ed, T. Bellorini and E. 
Hoad, Jerusalem, 1945, pp. 101-103

)93( Frescobaldi, A visit, p. 56

)94( Brygg, T., The ltinerary in the Holy land 
of lord Thomas of swynbune commander 
of the fort of sGuines and later Mayor 
of Borde Western pilgrims, ed, Eugene 
Hoade, Jerusalem, 1970, 85; Gucci, G., 
Visit to the Holy places of Egypt. sinai. pal-
estine and Syria, ed, Theophilus Bellorini, 
and other, Jerusalem, 1948p., 106, 151 

المقريزي: الخطط، ج)ص)٤)) )٩)

النقل ) )٩) سياج،  عبدالعزيز  محمد   : عند  ذلك  ينظر 
والمواصالت في مصر عصر سالطين المماليك، 

ماجستير بآداب الزقازيق 11٩)م ص1))

معرفة ) )٩) في  البدو  قيمة  المعاصرون  أدرك  وقد 
فيصف  كتاباتهم،  في  ودونوها  الصحراء  خبايا 
العمري القبائل التي تنزل على هذه الطرق بقوله: 
العربان"  من  داللها  أو  المسلوكة  الطرق  "عرب 
العمري: مسالك األبصار، ج�٤، ص�)٩)، وذكر 
البدو  أن  عن  الطوال  الروايات  األخبار  كتاب 
الناس،  لدى  المعروفة  غير  طرًقا  يعرفون  كانوا 
تغري  ابن  ذكر  مثلما  بأجور،  لها  أدالًء  لذا عملوا 
قبيلة  من  العائدي  عيسى  بن  شعبان  أن  من  بردي 
العائد كان دلياًل للجند الشامي حتى وصل بهم إلى 
)ابن  إلى نخل،  الحاج  بهم في درب  الطور وسار 
تغري بردي: السابق، ج�))، ص�٤))( وما ذكره 
المقريزي أنه: سار األمير أيتمش يريد بالد جعفر 
بن عمر من برقة، ومسافتها من اإلسكندرية على 
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الجادة نحو شهرين، فدله بعض العرب على طريق 
القوم من  إلى  به  يفضي  يوًما  ثالثة عشر  مسافتها 
على  داللته  نظير  في  وطلب  به،  يعلموا  أن  غير 
بعد  السلطان  دينار وإقطاعا من  الطريق مائة  هذا 
عود العسكر إلى القاهرة، فعجل له أيتمش المائة، 
والتزم له باإلقطاع من السلطان، وكتب له بعشرة 
أرادب قمًحا لعياله، وأركبه ناقة؛ وكتم ذلك كله عن 
حتى  والعربان...،  واألجناد  األمراء  من  العسكر 
منازل  على  أشرف  ليلة  عشرة  ثالث  مضت  إذا 
العسكر،  لرؤية  فدهشوا  بن عمر وعربانه؛  جعفر 

)المقريزي: السلوك، ج�)، قسم)، ص�)٩)).
)98( Frescobaldi, A visit, p. 55

)99( Fabri, F. Voyage, tom 1, pp. 93-94 

)100( Piloti, L›Egypte, p.18 ;Fabri, F. Voyage, 
tom 3, p.809 

)101( Fabri, F. Voyage, tom 3, pp.831-832 

)102(  Frescobaldi, A visit, p. 65

بطبيعة الحال لكل قاعدة شواذ؛ إذ ال نستطيع أن ) )1))
نجزم أن كل األدالء أو المترجمين أو من يخدمون 
القافلة من البدو كانوا على نفس الدرجه من األمانة 
هؤالء  نفذ  األحيان  من  كثير  ففي  المكائد،  وتدبير 
نظير  واجبهم  والحداة  الجمالين  أو  األدالء  البدو 
أن  إال  األكمل،  الوجه  على  عليها  المتفق  األجرة 
عقله  في  دائًما  حاضرًا  ميثاقه  نقض  كان  بعضهم 
إذا وجد الفرصة والكسب المالي سيعود عليه بأكثر 
ميشوالم  انظر قصة  عليه،  ومتعاقد  متفق  هو  مما 
علي  واسمه  البدوي  دليلهم  مع  روفائيل  ورفيقه 
الذي دبر مكيده ألجل سرقة خيولهم ونقودهم، وكاد 
ينجح في مكيدته، لوال إدراك فرسان المماليك لهم : 

ميشوالم ص )))-)))
)104( Fabri, F. Voyage, tom 3, p.887

)105( Fabri, F. Voyage, tom 3, p.887

)106( Fabri, F. Voyage, tom 1, pp.232-234

)107( Fabri, F. Voyage, tom 3, p.889

ص���))؛  ) )1)) واإلع����راب،  البيان  ال��م��ق��ري��زي: 
((.Thenoud، J. Le voyage.p

المقريزي: السلوك، ج�)، ص�)٩).) 1٩))

ص�1)))، ) 1))) ج�)،  الفرائد،  الدرر  الجزيري: 

.((((
)111( Fabri, F. Voyage, tom 3 p.802

لم يكن الجمل استعماله شائع بمصر قبل الفتح ) ))))
النقل  وسائل  أكثر  الحمار  كان  بل  اإلسالمي، 
الجمل  المسلمين  العرب  إدخ��ال  وكان  استعماال 
واسع  نطاق  النقل على  في  واستخدامه  إلى مصر 
اإلبل  فجرت  فقد  والفارقة،  العظيمة  األحداث  من 
تهدأ  ال  نحل  خلية  إلى  وحولتها  الصحراء  هدوء 
عالية  وبكفاءة  وأوصلت  نهارًا.  أو  لياًل  لها حركة 
قبل،  من  إليها  الوصول  يصعب  كان  أماكن  بين 
إذ أنها قامت بالدور الذي تقوم به السكك الحديدية 
اليوم، وإذا علمنا أن الرومان لم يقدموا على ما أقدم 
الرسالة  أدركنا عظم  الميدان  العرب في هذا  عليه 
العربية اإلسالمية في هذه األقاليم والتي أدت ربط 
أجزاء الدولة العربية اإلسالمية من ناحية والشرق 
والغرب من ناحية. جورج يعقوب، أثر الشرق في 
مصر،  مطبعة  علي،  حسين  فؤاد  ترجمة  الغرب، 

القاهرة )٩٤)م ص))؛ سياج، النقل ص )٤. 
)113( Fitzsimons, S., ltinerary of simon 

Fitzsimons )1322-1323(, in. western pil-
grims, ed, Eugene Hoade, Jerusalem, 
1970, p.140; Frescobaldi, A visit, p.53 

)114( Fitzsimons, ltinerary, p.140; fabri, Voyage, 
tom III, p. 896; Breyden Bach, les saintes 
peregrinations, Bernard de Breyden Bech 
1483 )ed( larrvaz )le caire( 1904, p.40

)115( Frescobaldi, A visit, p.54 

)116( Frescobaldi, A visit, pp.53-54 

جورجو غوتشي, رحلة, ص 44 )117(

)118( Frescobaldi, A visit, p.54 

Frescobaldi، A visit،pp.))-٤)  أيضًا : آن ) ٩)))

وولف، كم تبعد القاهرة ؟ ترجمة قاسم عبده قاسم، 
القومي للترجمة )القاهرة( )11)م ص  المشروع 

(((
)120( fabri, Voyage, tom III, p.802

كانت مهمة الحمار ال تقل عن مهمة الجمل؛ إذ ) ))))
أن حمير البدو قوية وخشنة وتتحمل المشاق وهو 
األمر الذي أشار إليه فريسكوبالدي بقوله :"... ولقد 
اشترينا ثالثة حمير لركوبها فيما بعد ألن أحصنتنا 
ال تستطيع عبور الصحراء فليس هناك علف ..." 
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 (٤.Frescobaldi، A visit،p
)122( fabri, Voyage, tom 1, pp.93-94

برتراندون البروكير، رحلة، ص ))-))) ))))
)124( Harff, Pilgremage, p.135

)125( Harff, Pilgremage, p.149

)126( fabri, Voyage, tom 3, p.812

)127( fabri, Voyage, tom 2, pp.695-696; Harff, 
Pilgremage, p.119 

)128( Piloti, L›Egypte, p.18

)129( Mandeville, traveles, pp.39, 44

)130( Frescobaldi, A visit, p.54

)131( Meshullam, Itinerary, p.184 

ص�٩))؛ ) )))) ج�)،  األبصار،  مسالك  العمري: 
الجزيري: الدرر الفرائد، ج�)، ��٤)))- )))).

(((( ( ،((( ص�1))،  ج�)،  السلوك،  المقريزي: 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج�1)، ص�٩٤.

المقريزي: السلوك، ج�)،، ص�1)). وأكد ذلك ) ٤)))
الرحالة العبدري في رحلته التي قام عصر الناصر 
متجًها  برقة  في  العربية  القبائل  يذكر  وهو  محمد، 
إلى مصر، يقول: سمعت شخًصا ينشد في الركب 
فسمعه  زاملة،  يكري  من  ويقول:  راحلة  مكترًيا 
بدوي، فقال له: أعندك الّزمالة ؟ فقال: نعم. فقال: 
العبدري:  يستكري،  من  وقل:  يكري  من  تقل  فال 

رحلة العبدري، ص�)1)

النجوم ) )))) ب��ردي:  تغري  ابن   )((((  (((((
الزاهرة، ج�1)، ص�٩٤.

ابن تغري بردي: السابق، ص�))).) ))))

الجيل، ) )))) دار  الروضتين،  على  الذيل  شامة:  أبو 
بيروت، ط)، ٤)٩)م.، ص�1))

)138( fabri, Voyage, tom 1, pp.93-94

برتراندون البروكير رحلة، ص ))-))) ٩)))
)140( Anslem Adrno, Itineraire d’ Anslem Adrno 

en terre sainte )1470-1471(, ed, Jacques 
Heers de Geoer, paris, 1978, p.213, 215

بطبيعة الحال عمل بدو سيناء في أعمال اخرى ) )٤))
مثل : تجهيز اإلقامات على الطريق سواء المتجهة 
قبيلة  به  اشتهرت  الشام)التي  إلى  أو  الحجاز  إلى 

ابن  ص�1٩)،  ج�)،،  السابق،  المقريزي:  العائد 
ص�)))،  ج�))،  الزاهرة،  النجوم  بردي:  تغري 
ج�))، ص�٤)) وكذلك العمل ملتزمي خيل البريد 
النويري: نهاية، ج�)، ص�11)، )1)، القلقشندي: 
ما  يخفى  وال  ص���)٤٩.  ج���)،  األعشى،  صبح 
في  التجارية  الطرق  على  كبيرة  أهمية  من  للبريد 
وكمية  قيمة  وتحديد  والبيع  بالشراء  الرسائل  نقل 
البضائع وغير ذلك مما كان يرد في رسائل التجار 
أنفسهم  التجار  كان  بل  البريد؛  عبر  تنقل  التي 
يركبون خيل البريد، وفي ذلك ذكر المقريزي أنه 
البريد،  حال  باختالل  الخبر  "قدم  سنة )٤)ه:  في 
من كثرة ركوب التجار والعرب ) البريد(، فرسم 
ركوبه  في  السلطان  له  ي��أذن  من  إال  يركب  أال 
)المقريزي: السلوك، ج�)،، ص�)))( وقد عملوا 
بمهن أخرى كثيرة )عنها انظر : أسامه السعدوني، 
ولكن   ) بعدها  وما  ص)))  االقتصادي،  الدور 
اكتفينا هنا بما رصده الرحالة األوربيين فقط؛ حتى 

ال نخرج عن العنوان المحدد للبحث. 
)142( Anslem Adrno, Itineraire, p.213, 215

)143( Frescobaldi, A visit, pp.54-55

)144( fabri, Voyage, tom 1, p.94

)145( Loc. cit

)146( Mandeville, traveles, p.44

ص�)))): ) )٤)) ج�)،  الفرائد،  الدرر  الجزيري: 
.((((

المقريزي: الخطط، ج)، ص٤))؛ الجزيري: ) )٤))
الدرر الفرائد، ص�)))): )))).

ابن فضل اهلل العمري: مسالك األبصار، ج�)، ) ٤٩))
ص�٩)).وذلك دفع كاهين إلى القول بأن البدو ليس 
األخرى،  االجتماعية  لأنماط  معادين  بالضرورة 
واألمثلة التي تفيد بتكامل األنشطة البدوية باألنشطة 
الزراعية على سبيل المثال،كثيرة، فقطعان الماشية 
المستغلة زراعًيا  والتي ترعى في األراضي غير 
من  قيمتها  وزيادة  ناحية،  من  اخصابها  في  تسهم 
 C .Cahen، Quelques mots sur أخرى.  ناحية 
 ،les Hilaliens et le nomads،in، J.E.S.H.O

 (((.p،(٩((
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ابن فضل اهلل العمري، نفسه، ص� ٩)).) 1)))

العبدري: رحلة العبدري، ص�1٩).) ))))

ص�٤)))، ) )))) ج�)،  الفرائد،  الدرر  الجزيري: 
.((((

 الجزيري: نفسه، ج�)، ص�))))، )))).) ))))

ص�)))، ) ٤))) البلدان،  معجم  الحموي:  ياقوت   
(((.Harff، Pilgremage،p ؛(((

ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج�٤، ص�)))، ) ))))
عن  ب��ردي  تغري  ابن  عند  خبر  وورود   ،(((
الرطب يعني أن ما تحدث عنه  العرب في  تجارة 
)ابن  بردي،  تغري  ابن  زمن  حتى  استمر  ياقوت 
ص�٩))).  ج�)،  الدهور،  حوادث  بردي:  تغري 

كذلك: هارف ص )))-)))
)156(  Piloti, L›Egypte, p.18

إسماعيل ) )))) البيومي   : ينظر  بالتفصيل  ذلك  عن 
زمن  والشام  مصر  في  المالية  النظم  الشربيني، 
سالطين المماليك، الهيئة العامة للكتاب )س تاريخ 

المصريين(، القاهرة، )٩٩)م.

الصيرفي: نزهة النفوس، ج�)، ص�٤٤).) ))))

سكن ) ٩))) على  البدو  محافظة  خلدون  ابن  فسر 
البدو  همجية   " من  أن  قائاًل  سلبًيا  تفسيًرا  الخيام 
أنهم يخربون المباني للحصول على حجر ينصبونه 
إليه  حاجتهم  إنما  أيضًا  والخشب  لقدورهم،  أثافي 
لبيوتهم  األوت��اد  ويتخذوا  خيامهم،  به  ليعمدوا 
طبيعة  فصارت  لذلك،  عليها  السقف  فيخربون 
 " العمران  أصل  هو  الذي  للبناء  نافية  وجودهم 
في  نأخذ  أن  ويجب  ج)ص)٩)-)٩)،  المقدمة 
ابن  مالحظات  دقة  من  الرغم  على  أنه  اعتبارنا 
في  البدو  يتحدث عن  ال  أنه  إال  وأهميتها،  خلدون 
بدو  لوضع  انعكاس  بل  ناحية  من  هذا  المطلق 
يؤكد  شك  بال  وهو  عصره،  في  العربي  المغرب 
على ما ذهب إليه رحالة غرب أوربا من اعتزاز 

البدوي بسكن الخيام. 
)160(  Mandeville, traveles, p.44

)161( fabri, Voyage, tom 3, p.889

)162(  Frescobaldi, A visit, p.57

)163(  Harff, Pilgremage, p.135

)164(  Harff, Pilgremage, pp.184-185

)165(  fabri, Voyage, tom 1, p.395

)166(  fabri, Voyage, tom 3, p.893

)167(  Piloti, L›Egypte, p.18 

ابن ) )))) ذكره  ومما   ٤٤.Mandeville، traveles،p
باستحكام  أمة   " العرب  أن  الشأن  هذا  في  خلدون 
خلًقا  لهم  فصار  فيهم،  وأسبابه  التوحش  عوائد 
الخروج  من  فيه  لما  ملذوًذا  عندهم  وكان  وجبلة 
المقدمة  للسياسة "  الحكم وعدم االنقياد  على ربقة 

ج)ص)٩). 
)169( fabri, Voyage, tom 3, pp.809-810

)170(  Obadiah, Itinerary, p.239 

ابن خلدون، المقدمة ج)ص)٩)) ))))
)172( Meshulam, Itinerary, p. 182

(((( ( Mandeville، ;((( .Meshulam،Itinerary،p 
-(1٩.pp،( fabri، Voyage،tom ;٤٤.traveles،p

Obadiah، Itinerary،p ((1.٩));  ; المقريزي، 
السلوك ج)ص))٩، اإلعراب ص))، ٤). ينظر 
أيًضا: دي بوا إيميه، القبائل العربية في صحروات 
مصر، ضمن وصف مصر ترجمة زهير الشايب، 
)القاهرة( )٩٩)م  للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة 

ج)ص٩)).

الغربية ) ٤))) ال��دراس��ات  أن  هنا  اإلش���ارة  تجدر 
دائًما  للبدو  السلبي  الجانب  رصد  على  رك��زت 
بسبب وبدون سبب  البدو  إدانة  بأطروحة  متأثرين 
في  خلدون  ابن  ذك��ره  بما  حديثهم  في  متشدقين 
 R.  : ينظر  المثال  سبيل  على  التنظيرية  مقدمته 
 B .Serjeant، Social stratification in Arabia:
 social stratification and the city quarters،
 in the Islamic city (ed( by R.B .Serjeant.
في  المتمعن  أن  إال   .(((  .p،(٩(1 ،UNESCO

العناوين  تحمل  والي  خلدون  ابن  مقدمة  فصول 
التالية "في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه 
وعددها"،  واألمصار  العمران  أصل  البادية  وأن 
من  الخير  إلى  أقرب  البدو  أهل  أن  "في  وفصل 
أهل الحضر "، وفصل " في أن أهل البدو أقرب 
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عدة  يستخلص  الحضر".  أهل  من  الشجاعة  إلى 
نتائج منها:- أن البدو لم يمثلوا على الدوام الجانب 
السلبي للمجتمع العربي في عصور سيادته، ثانيًا : 
أن الدافع وراء الصاق الصفات السلبية بالبدو هو 
الوضع الذي كانت عليه بالد المغرب وقت تدوين 

ابن خلدون مقدمته .

ج٤ص)))-) )))) الجمان،  عقد  العيني،  ينظر: 
ابن  ج)ص1)٩-))٩؛  السلوك  ٤))المقريزي، 
تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)ص٤٩)-٤))؛ 
مجهول، تاريخ سالطين المماليك، نشر زيترشتين، 

ص)1).
)176( Mandeville, traveles, p.44 ; Piloti, L›Egypte, 

pp.19-20 

)177( fabri, Voyage, tom 1, p.89

)178( Meshullam, Itinerary, p.176

ابن ) ٩))) السلوك، ج)ص٤1٩؛  المثال:  على سبيل 
ابن  )٤٤؛   ،٤٤(  ،((٩ ص  إنباء  الصيرفي، 
 ،(٤( ج)ص)٤،  ص))٤،  ج)  بدائع،  إياس، 

٤1)، )٩)، ج ٤ص ٤))، ))). 
)180( Meshullam, Itinerary, p.176

(((( ( ،(((.Fabri, Voyage،tom I,p  : وانظر 
 Obadiah,؛ فارتيما، رحالت، ص ))؛(((-(((
Itinerary,p.))). وال ننسى أن بلبيس كانت آنذاك- 
أطلقت  المصادر  أن  حتَّى  القوافل،  انطالق  نقطة 
الدهر،  الربوة، نخبة  الشام )شيخ  عليها اسم "باب 
مروًرا  الصالحية  إلى  القوافل  تتجه  ومنها   )(((
والخطارة  السعيدية  مثل  صغيرة  استراحات  بعدة 
يبدأ  بعدها  التي  الصالحية،  إلى أن تصل  والوايلي 
آخر  الصالحية  على  أطلق  حتى  الرمال،  منقطع 
أول  كانت  وقد  المصرية،  الديار  من  المعمور 
بلبيس  من  خروجها  بعد  للقوافل  رئيسة  محطة 
من  ثم   ،)(٩1-((٩ ص  التعريف  )العمري، 
استراحات  بعدة  مرورا  العريش  إلى  الصالحية 
يتجه  ثم  قطية،  ثم  والغرابي  القصير  مثل  صغيرة 
إلى رفح  منها  ثم  العريش،  إلى  قطية  الطريق من 
إلى قلعة الداروم، وهي التي تقع قبل غزة للقاصد 
جبريل،  بيت  إلى  عسقالن،  إلى  ومنها  دمشق، 
ومنها إلى الخليل "حبرون" ثم إلى بيت لحم ومنها 

-((٩ ص  التعريف  )العمري،  المقدس  بيت  إلى 
((٩1

النواحي ) )))) أموال  هنا  باألموال  المقصود  ربما 
التي ضمنها العربان في كافة نواحي السلطنة 

)183( Piloti, L›Egypte, p.18

)184( See: R.B, Two Journey to Jerusalem, 
London, 1685, p.22

11)ه� ) )))) عام  ففي  ذلك،  المصادر  تخف  ولم   ،
تسلطًا  تسلطوا   ..." العربان  :أن  أيبك  ابن  يقول 
إقطاعاتهم  واألم��راء  الجند  منعوا  حتى  عظيمًا 
وخراجاتهم بجميع الصعيد...") ابن أيبك، المصدر 
العال،  عبد  سيد  وانظر:  ص))  ج٩  السابق، 
الجراكسة،  طرخان،  ص1)٤؛  العربان،  ثورات 
ص)))( ويقول بيبرس الدودار أيضًا: "... منعوا 
الطريق  أراذلهم  وقطع  العقوق  واعتمدوا  الحقوق 
وهاشوا على األجناد..." بيبرس المنصوري، زبدة 
الفكرة، ص)٩) ويوضح العيني أن العرب طمعوا 
الحقوق،  ومنعوا  والجند  األم��راء  مغل  في   ..."
فأصلح تلك البالد حتى أخذ الناس مغلهم كاماًل..." 
الجمان، ج٤ ص)))-٩)) وعندما  العيني، عقد 
كسروا   ..." ٤))ه���  سنة  الصعيد  عربان  ثار 
السلوك،  المقريزي،  واألجناد..."  األم��راء  مغل 
ورد  مما  وغيرها  النصوص  هذه  ص)٩1  ج) 
الحمالت  كثرة  أسباب  تفسر  العصر،  مصادر  في 
المملوكية ضد األعراب في نواحي مصر المختلفة، 
والتي كانت تقلم أظافر العربان باالستيالء على كل 
ما يملكون من خيل وِجَمال.. من ناحية، كما تفسر 
سبب استطرادنا في هذه القضية من ناحية أخرى. 
)186( Laurent D›Arvieux ; Memoires du chevalier 

d› Arvieux, paris, 1985, p.118:Voir 

ينظر: ابن الفرات، تاريخ، المجلد التاسع، ج) ) ))))
ج٤  ص)))،  ج)  السلوك،  المقريزي،  ص))؛ 
ص)٤؛  ج)  الغمر،  إنباء  حجر  ابن  ص)))؛ 
ابن تغري بردي، حوادث الدهور، ج) ص)))؛ 
النجوم، ج)) ص)))؛ عبدالباسط بن خليل، نيل 
األمل، ج) ق)، ص)))، )))؛ ابن الصيرفي، 
 Harff، Pilgremage، نزهة النفوس، ج) ص)))؛

((( ،((( .Obadiah، Itinerary، P ; (٤( .P
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ص)))؛ ) )))) ج)  النفوس،  نزهة  الصيرفي،  ابن 
وانظر: سيد عبد العال، ثورات العربان، ص٤11.
)189( Atiya, The late crusades in the middle ages 

)London( 1938, p. 181

نلحظ هنا أن الرحلة األوربية ربطت بين تسلط ) ٩1))
ناتًجا  كان  ما  المعيشة؛ وهو  لسبل  البدو وحاجتهم 
أجل  من  والصراع  اللهو  في  السلطة  انغماس  عن 
النظام  يهتم  لم  دائًما،  الحكم  أدوات  الحصول على 
العسكري المملوكي حتى بأبسط حقوق البدو والتي 
بعض  في  دفعهم  مما  اإلسالمية  الشريعة  اقرتها 
األوقات )التي جفت فيها سبل الحياة الت يعتمدون 
عليها بسبب تدهور وضع البالد في فترات الضعف 
نتيجة فتن األمراء والجنود وقلة حيلة الحاكم( إلى 
أن  بالذكر  وجدير  العيش،  بغية  المسافرين  سلب 
اإلنفاق  على  المسلمون  أئمة  حثت  السلف  كتابات 
األول   : األق��ل  على  أوج��ه  ثالثة  في  البدو  على 
والثاني  المشركين،  من  عدو  عليهم  يظهر  أن 
الغوثة  المال  في  فلهم  واألري��اف  األمصار  في 
البدو  طوائف  بين  وقع  فإذا  الثالث  أما  والمواساة، 
الفتق في سفك الدماء ثم يقدر على رتق ذلك الفتق 
وإصالح ذات البين وحمل تلك الدماء بالمال فهذا 

حق واجب لهم. ابن سالم، األموال ص )٩). 
)191( fabri, Voyage, tom, 3, p.810

)192( Frescobaldi, A visit, p.54

)193( Frescobaldi, A visit, p.65

)194( Meshullam, Itinerary, p.176

ص)))-٩))؛ ) )٩)) ه��ارف  ص٤٤،  مانديفيل 
وجدير  ج)ص1)).  فابري   ،((( ص  عوبديا 
بالذكر أن نشير في هذا الصدد إلى ما رواه فابري، 
فبعد خروجهم من دير سانت كاترين باتجاه مصر، 
وكانت  غرندل  وادي  في  خيامهم  الحجاج  تقام 
التربة فيه غير صالحة وتعج بالهوام والحشرات، 
لهم  سماحه  عدم  بسبب  المترجم  يلومون  فذهبوا 
نصب خيامهم في مكان منابع المياه. لكن المترجم 
الصحراء  أعراب  أن  أبرزها  اسباب  لعدة  اعتذر 
دائمًا  المياه  منابع  من  بالقرب  خيامهم  يقيمون 
 Fabri، شيء  كل  سلبوهم  الحجاج  وج��دوا  ف��إذا 

((1 .Voyage،III،p

)196( Anslem Adorno, Itinerary, p. 213, 217. 

قوله ) )٩)) أن  )كما   ((.Frescobaldi، A visit،p
يفيد باطالع حجاج بيت المقدس على يوميات من 
اشرنا  ما  يؤكد  .. وهذا  المضمار  هذا  في  سبقوهم 
وقد  لمصر  جاء  األوربي  الرحالة  بأن  سابقا  اليه 
وهي  البدو  عن  سلبية  ص��ورة  عقله  في  تكونت 

تخالف في معظمها الصورة الحقيقية ( 
)198( Frescobaldi, A visit, p.54

)199( fabri, Voyage, tom III, p. 815

)200( fabri, Voyage, tom III, p.812

)201( loc.cit

)202( Harff, The Pilgremage, p.138

)203( Frescobaldi, A visit, p.65 

)204( Harff, The Pilgremage, p.149

)205( Harff, The Pilgremage, p.139

)206( ;Harff, The Pilgremage, p.135 fabri, 
Voyage, tom III, p.893 

)207(  fabri, Voyage, tom III, pp.831-832 

)208( Harff, The Pilgremage, p.135 fabri, Voyage, 
tom III, p.833;

)209( Meshullam, Itinerary, pp.182-183

ترجمة محمد ) 1))) الراهب سيمون،  سيمون، رحلة 
حرب، كتاب الهالل )القاهرة()٩٩)م ص )))-

((٩
)211( Meshullam, Itinerary, p.182

المقريزي، الخطط،ج)ص))) ) ))))

قائمة المص��ادر والمراجع

أواًل المصادر والمراجع العربية:-
وثائق دير سانت كاترين، وثيقة رقم ))) مخطوط . )

عربي بتاريخ 11)ه� ورقة ))٩. 

ابن إياس، أبو البركات محمد بن أحمد، بدائع الزهور . )
في وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفى، ط)، دار 

الكتب والوثائق القومية؛ )القاهرة(، )11)م.

الغرر، . ) وجامع  الدرر  كنز   : ال��دواداري،  ايبك  ابن 
)القاهرة(،  رويمر،  روب��رت  هانس  تحقيق  ج٩" 

1)٩)م
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البلوي، . ٤ رحلة  )ه�(  )ق  عيسى،  بن  خالد  البلوي، 
المحمدية  فضالة  مطبعة  السائح،  الحسن  تحقيق 

)المغرب(، د.ت.

المشاهدة . ) األمور  في  واالعتبار  اإلفادة  البغدادي، 
والحوادث المعاينة بأرض مصر، تقديم عبد الرحمن 
عبد اهلل الشيخ، ط)، الهيئة العامة للكتاب )س األلف 

كتاب( )القاهرة(، )٩٩)م. 

المكتبة . ) الزيني،  محمد  نشر  رحلة،  بطوطة،  ابن 
التوفيقية )القاهرة(د.ت

الدهور في مدى . ) الدهور  ابن تغري بردي، حوادث 
المجلس  شلتوت،  فهيم  تحقيق  ج)  والشهور،  األيام 

األعلى للشئون اإلسالمية، )القاهرة( ٩٩1)م

)ت. . ) القادر  بن  محمد  بن  القادر  عبد  الجزيري: 
الحج  أخبار  في  المنظمة  الفرائد  الدرر  ٩٤٤ه���(، 
ط)  الجاسر،  حمد  نشر  المعظمة،  مكة  وطريق 

)الرياض(، )٤1)ه�

جوزيف بتس، رحلة الحاج يوسف إلى مصر ومكة . ٩
والمدينة، ترجمة عبد الرحمن عبد اهلل الشيخ، الهيئة 

العامة للكتاب )القاهرة(، )٩٩)م

الطاعون،احمد . 1) فضل  في  الماعون  بذل  حجر،  ابن 
العاصمة  ال��ك��ات��ب،ط)،دار  عبدالقادر  عصام 

)الرياض())٩)م 

حسن . )) تحقيق  العمر،  بأبناء  الغمر  إنباء  حجر،  ابن 
حبشي، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية )القاهرة(، 

11٩)م 

غربا . )) ورحلته  خلدون  بابن  التعريف  خلدون،  ابن 
العامة  الهيئة  تاويت،  بن  محمد  تحقيق  وشرقا، 

لقصور الثقافة، س الذخائر، )القاهرة(، )11)م

للنشر)تونس( . )) التونسية  الدار  المقدمة،  خلدون،  ابن 
٤)٩)م.

تحقيق . ٤) السلوك،  ذيل  في  المسبوك  التبر  السخاوي: 
لبيبة إبراهيم ونجوى مصطفى، دار الكتب والوثائق، 

)القاهرة(، )11)م.

حضرة . )) حلى  ف��ي  ال��زاه��رة  النجوم  سعيد،  اب��ن 
الكتب  ن���ص���ار،دار  حسين  ال��ق��اه��رة،ت��ح��ق��ي��ق 

)القاهرة(1)٩)م

سيمون، رحلة الراهب سيمون، ترجمة محمد حرب، . ))
كتاب الهالل )القاهرة()٩٩)م 

)ت٤))ه���(،ك��ت��اب . )) القاسم  عبيد  س��الم،أب��و  اب��ن 
األم�����وال،ت�����ح�����ق�����ي�����ق م���ح���م���د خ��ل��ي��ل 

هراس،ط)،)بيروت()٩))ه�

ابن شاهين،غرس الدين خليل، )ت. )))ه�(، زبدة . ))
الممالك وبيان الطرق والمسالك، نشر بولس  كشف 

راويش، باريس، )٩))م

تواريخ . ٩) في  واألب���دان  النفوس  نزهة  الصيرفي: 
الكتب  دار  ط)،  حبشي،  حسن  تحقيق  الزمان، 

والوثائق، 1)1)م.

الصباح، ابو عبداهلل الصباح )النصف الثاني من ق . 1)
الثامن الهجري (رحلته المعروفة ب�: أنساب األخبار 
وتذكرة األخيار،نشر وتحقيق محمد بنشريفة،ط)،دار 

ابي رقراق )الرباط()11)م. 

طافور، رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر . ))
الميالدي، ترجمة حسن حبشي، مكتبة الثقافة الدينية 

)القاهرة(، )11)م. 

عبدالباسط بن خليل بن شاهين الظاهري )ت1)٩ه�(. ))
عبدالسالم  عمر  الدول،تحقيق  ذيل  في  األمل  نيل 

تدمري،ط)،المكتبة العصرية )بيروت()11)م. 

سيرة . )) في  الزاهرة  البهية  الروضة  عبدالظاهر،  ابن 
الدار  سيد،ط)،  فؤاد  أيمن  القاهرة،تحقيق  المعزية 

العربية للكتاب)القاهرة()٩٩)م 

ترجمة . ٤) فارتيما،  رح��الت  فيكودي،  لود  فارتيما: 
وتعليق عبد الرحمن عبد اهلل الشيخ، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب )القاهرة(، ٩٩٤)م

تحقيق . )) شهبة،  قاضي  ابن  تاريخ  شهبة،  قاضي  ابن 
عدنان درويش، المعهد الفرنسي للدراسات العربية،  

)دمشق(، ٩٩٤)م 

ليون االفريقي، وصف أفرقيا، ترجمة عبد الرحمن . ))
سعود،  بن  محمد  اإلمام  جامعة  منشورات  حميدة، 

الرياض، ٩)٩)م 

المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي، السلوك لمعرفة . ))
وسعيد  زيادة  مصطفى  محمد  تحقيق  الملوك،  دول 
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)القاهرة(،  والوثائق،  الكتب  دار  ط)،  عاشور، 
11٩)م.

المقريزي، الخطط، مكتبة اآلداب، )القاهرة(د.ت . ))

المقريزي: اإلعراب عما بأرض مصر من األعراب، . ٩)
نشر عبدالمجيد عابدين )القاهرة())٩)م 

الخشاب، . 1) يحيى  ترجمة  نامة،  سفر  خسرو،  ناصر 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة(، )٩٩)م.

أحمد دراج: المماليك والفرنج في القرن ٩ه�/ ))م، . ))
دار الفكر )القاهرة(، ))٩)م 

أحمد عبد الرازق، المرأة في مصر المملوكية، هيئة . ))
الكتاب )القاهرة(٩٩٩)م 

آن وولف، كم تبعد القاهرة ؟ ترجمة قاسم عبده قاسم، . ))
المشروع القومي للترجمة )القاهرة( )11)م

جواد علي: تاريخ العرب قبل اإلسالم، الهيئة العامة . ٤)
لقصور الثقافة، القاهرة، 1)1)م

العربية في . )) القبائل  تاريخ  عبدالحميد صالح حمدان: 
مصر، عالم الكتب، القاهرة، - 11٩)م

القرون . )) في  العربية  القبائل  البري،  عبداهلل خورشيد 
العربي  الكتاب  دار  الهجرة،  من  األول��ى  الثالثة 

)القاهرة( ))٩)م

عبدالرحمن زكي، األسبلة األثرية في مدينة القاهرة، . ))
مجلة آثار القاهرة، ع)، ))٩)

عبد الفتاح مقلد: عروبة مصر قبل اإلسالم، دراسة . ))
اإلشعاع  دار  أركيولوجية،  أنثريولوجية  تاريخية 

للطباعة، القاهرة، - )٩٩)م، 

في . ٩) المماليكي  العصر  عاشور،  الفتاح  عبد  سعيد 
)القاهرة(،  مصرية،  األنجلو  ط)،  والشام،  مصر 

٩٩٤)م.

في . ٤1 المصري  المجتمع   ،������������������������������������
العربية،  النهضة  دار  المماليك،  سالطين  عصر 

)القاهرة(، )٩٩)م

قاسم عبده قاسم "حمامات القاهرة في عصر سالطين . )٤
المماليك" مقال منشور بمقاالت دار عين،)) سبتمبر 

٤)1)م

قاسم عبده قاسم، في تاريخ األيوبيين والمماليك، دار . )٤
عين للبحوث اإلنسانية )القاهرة()11)م 

مصر . )٤ ت��اري��خ  ف��ي  دراس���ات  ق��اس��م،  عبده  قاسم   
الشروق  دار  المماليك،  سالطين  االجتماعي عصر 

)القاهرة(، ٩٩٤)م

محمود . ٤٤ مصر،ترجمة  الى  عامة  لمحة  بك،  كلوت 
سعد،ط)،دار الموقف العربي)القاهرة())٩)م. 

في . )٤ والمواصالت  النقل  سياج:  عبدالعزيز  محمد 
بآداب  ماجستير  المماليك،  سالطين  عصر  مصر 

الزقازيق 11٩)م

)) ( قطيا : من األماكن التي ارتبط اسمها بالقبائل . )٤
إلى عرب  نسبة  وقطيا  البحري؛  الوجه  في  العربية 
من قبيلة جذام يقال لهم القاطع، نزلوا في أماكنها بعد 
أن خربت مدينة الفرما، وقد سكنتها القبائل العربية 
بياضة،  وبنو  األخارسة  مثل  المملوكي  العصر  في 
البيان، ص� ))،  المقريزي:   : ينظر  ثعلبة  وهم من 

الخطط، ج�)، ص� )٤)
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معالمها  من  للكثير  بالدراسة  وتطرقت  العربية  المدن  بدراسة  األبحاث  أغلب  اهتمت 
دراسات  تعد  وكلها  العمراني،  النسيج  بتناول  اكتفى  ما  ومنها  والمنازل،  كالمساجد، واألسواق 
على  اقتصرت  مجملها  في  أنها  إال  اإلسالمية،  العربية  المدينة  في  وعمرانية  معمارية  لظواهر 
دراسة المعالم األثرية المذكورة وغيرها من الظواهر المعمارية دون التطرق إلى موضوع ظاهرة 
فلم  الظاهرة بصفة مفصلة،  التحدث عن هذه  الفرنسيون  المستشرقون  وقلما حاول  الساباطات، 
الساباطات،  الدراسات إلى ذكر أسماء  يتطرقوا لذكرها إال في أضيق حدودها؛ حيث تطرقت تلك 
ومواقع تواجدها في ذلك الوقت دون األخذ باالعتبار إطارها الشكلي، ووصفها ومعرفة طبيعتها 
ببناء  وذلك  وسلم؛  عليه  الله  الرسول صلى  عهد  إلى  يرجع  الساباط  ببناء  واالهتمام  وأنماطها. 
سقيفة بني ساعدة، كما كان بالفترة األموية بالشام، ومنها انتقل هذا التقليد للدولة العباسية؛ حيث 

أنشأوا الساباط بقصورهم.

الســاباطات  ظاهــرة  مفهــوم  أوال: 

واألحكام والقوانين التي تحكمها:

1- تعريف الساباط:

كانت  اإلسالمية  المدينة  أن  فيه  شك  ال  مما 
ميزتها  مالمح  عدة  في  تشترك  التاريخ  عبر 
باإلضافة  األخ���رى  ال��م��دن  م��ن  غيرها  ع��ن 
متحكما  تؤديها،  كانت  التي  المتعددة  للوظائف 

في ذلك الدين اإلسالمي لضبط خصوصية الفرد 
ظواهر  من  ظاهرة  يشكل  والساباط  المسلم)))، 
المدينة اإلسالمية، لكن ما تعني هذه التسمية وما 

مفهومها؟.

0-1- لغويا:

ومختار  المحيط)))  العرب  لسان  في  جاء 
البلدان)))  ومعجم  المحيط)٤)  ومحيط  الصحاح))) 

أ. د. ح�ي�اة م�ك�ي
أستاذة محاضرة بجامعة زيان عاشور – الجلف�ة – الجزائر.

ساباط مسجد آمالو بمدينة بجاية 
 المحدث نتيجة عوامل دينية

)أنموذجا(
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بين  المحكم:  بين حائطين، وفي  الساباط: سقيفة 
دارين، وزاد غيره: من تحتها طريق نافذ، جمع 

سوابيط وساباطات، فعل الكلمة سبط.

كتاب  في  نوار  سامي  األستاذ  يعرفه  بينما 
اإلسالمية(  العمارة  مصطلحات  في  )الكامل 
بطريقة أخرى أن الساباط، السقيفة بين حائطين 
تحتها طريق نافذ وتجمُع على سوابيط وساباطات، 
فارسية معربة من " بالس آباد " وقد كان لكسرى 
المصطلح  ويستخدم  بالمدائن،  قصره  في  ساباط 
الفارسي " ساباط " في بالد الفرس للداللة  على 

الممر الذي قد سقف ما فوقه.)))

في  غالب  الرحيم  عبد  األستاذ  يعرفه  كما 
)موسوعة العمارة اإلسالمية())) أن الساباط، جمع 
سوابيط وساباطات، ممر مسقوف بين دارين أو 
ومسجدها  قرطبة  قصر  بين  كان  وقد  جدارين 
ومسجدها،  الزهراء  قصر  بين  وآخ��ر  ساباط 
ومسجد  إشبيلية  في  القصبة  مسجد  في  وكذلك 
"بالصباط".ويعرفه  وعرف  مراكش  في  الكتيبة 
كذلك األستاذ محمد محمد أمين في )المصطلحات 
الساباط  المملوكية()))،  الوثائق  في  المعمارية 
أو  طريق  تحتها  دارين  أو  حائطين  بين  سقيفة 
نحوه، وتجمع على سوابط وساباطات، واستخدم 
اللفظ في الوثائق بنفس المعنى، من ذلك "ساباط 
بداير الفندق محمول على أعمدة معلقة" وساباط 
المرافق  كامل  نقيا  مسقف  بالبالط  مفروش 
لطبقة"  و"ساباط  معقود"  و"ساباط  والحقوق" 

وساباط حامل لطبقة.

معجم  في  رزق  محمد  عاصم  األستاذ  أما 
اإلسالمية()٩)،  والفنون  العمارة  )مصطلحات 
لهذا  تعريفه  في  معا  السابقين  التعريفين  فيجمع 
المصطلح. نرى هنا بعض االختالف بين تعريف 
وبين  والفقهية،  اللغوية  الناحية  من  الساباط 
التعريف األخير الوارد عند األساتذة: عبد الرحيم 

عاصم رزق،  ومحمد  أمين  محمد  محمد  غالب، 
واصلة  سقيفة  عن  عبارة  الساباط  نجد  لغويا 
فوق  يوجد  ما  ذكر  دون  متقابلين  جدارين  بين 
غرفة  أو  طبقة  كان  سواء  بناء  من  السقيفة  هذا 
بين  نميز  يجعلنا  ما  هذا  الساباط،  عنصر  فوق 
المدينة  في  األسواق  وتغطية  نفسها،  الساباطات 
اإلسالمية من خالل وجود الغرف أو خلوها منها 
المتقابلين  الجدارين  بين  الواصلة  السقائف  فوق 
ظاهرة  وبين  األسواق  تسقيف  بين  يميز  ما  هذا 

الساباطات.

أنه  للساباط  األخير  التعريف  في  نرى  كما 
كان  وهذا ألنه  المعمارية،  العناصر  من  عنصر 
مفروشة  أرضيته  وكانت  أعمدة  على  يحمل 
المزج  وهذا  عقود،  للساباط  كان  كما  بالبالط، 
زخرفته  لدرجة  بالساباط  البالغ  االهتمام  جعل 
إليه  وصل  ما  مدى  على  يدل  إنما  هذا  بالعقود، 
هذا العنصر من تطور معماري شديد، وأنه كان 
يخصص للطبقة الحاكمة، فلقد ذكر أنه كان يربط 

القصور بالمساجد باألندلس.

1- وظيفة الساباطات: 

البيئة المؤثرة على  النهائي لعوامل  النتاج  إن 
تفاعل  نتيجة  كان  التقليدية،  العمرانية  الناحية 
وبين  والمناخ،  اإلسالمية،  كالشريعة  ثوابت  بين 
كما  والتجارية،  االقتصادية  كالحالة  متغيرات 
ظهور  تصاحب  قد  اجتماعية  عوامل  هناك  أن 
معينة،  وظائف  تؤدي  أخرى  معمارية  عناصر 
ففي القرى مثال يجتمع النساء عند مصادر المياه 

كاآلبار.)1))

كان  اإلسالمية  المدينة  في  الساباط  فظهور 
كانت  وبذلك  الذكر،  السابقة  العوامل  لكل  نتاج 
الطرق  بشبكة  يرتبط  فالساباط  متعددة،  وظائفه 

كالشارع والذي يعد شريان اتصال.))))



الت
ـــا
مق

الت
ـــا
مق

آفاق الثقافة والتراث 128

المباني  بارتفاع  الطرق ذات عالقة  إن شبكة 
مقاييس  ترتبط  حيث  تعلوه؛  التي  والساباطات 
الشوارع بشكل عام بعوامل عديدة منها ما يرتبط 
بنظام تخطيط المدينة اإلسالمية، ومنها ما يرتبط 
أن  كما  االجتماعية،  والعادات  اإلسالمية  بالقيم 
هامة؛  أمنية  وظيفة  الساباط  تعلو  التي  للوحدات 
حيث كانت تستخدم في المراقبة وتأمين الطريق 
تشتمل  ما  ذلك  ويؤكد  المهاجمين،  من  وبخاصة 
النوافذ  من  مستويات  عدة  من  الغرف  هذه  عليه 
بعضها مفتوح بمستوى أرضية الغرفة، وغالبا ما 
كانت لهذه النوافذ ستارة من الطوب اللين وظيفتها 
بالخارج؛  من  ورؤية  والهواء،  الضوء  إدخال 
حيث كانت نسبة المساحات التي تعلوها ساباطات 
الطرق العامة كالحارات والدروب تصل ما بين 
فإن  واألزقة  الخاصة  الدروب  نسبة  بينما   ، 2

1

3 ومن المعروف أن الطرق 
1 نسبة تسقيفها تصل

الرئيسية 

أو  الدرب  من  اتساعا  أكثر  تكون  )الحارة( 
الزقاق والتي يتفرع منها الدروب واألزقة.))))

فوجود الشوارع الضيقة واألزقة المغطاة التي 
من  المارة  لحماية  وذلك  السقائف،  عليها  أطلق 
أشعة الشمس ومن المطر))))، كما كان نفس هذا 
المتسعة،  بالشوارع  الموجودة  للساباطات  الدور 

وهو الحماية من حرارة الشمس.)٤))

لقد كان انتشار الساباطات في الطرق الضيقة 
الضيق  هذا  تتطلب  الحرارة  شدة  ألن  المنحنية؛ 

وترابط المباني حتى تكون الطرق مظللة.))))

وبذلك  الظل؛  بتوفير  الساباطات  تقوم  كما 
إلى  يؤدي  المغطى، مما  المكان  في  الهواء  يبرد 
هذا  الشارع،  في  الهواء  حرارة  درجة  اختالف 
وهواء  الساباط  أسفل  بارد  هواء  بين  االختالف 
ساخن في المكان المكشوف، يساعد على تحريك 

تلطيف  على  تساعد  حركته  يجعل  مما  الهواء، 
على  تساعد  الساباطات  أن  كما  الحرارة،  درجة 
حرارتها  ببعض  تعلوها  التي  الطرق  احتفاظ 
شتاء، بهذا كان إلنشاء الساباطات معالجة مناخية 

للتغلب على حرارة الصيف وبرودة الشتاء.))))

بها  تقوم  التي  ال��وظ��ائ��ف  بين  م��ن  كذلك 
الهواء  تنشيط حركة  على  تعمل  أنها  الساباطات 
باستمرار نتيجة لفرق الضغط الجوي الناتج عن 
الصغير  الفراغ  بين  الحرارة  درجات  اختالف 
المظلل والفراغ الكبير المكشوف كما تعمل على 
مقاعد  بإقامة  وذلك  بها  الجلوس  أماكن  توفير 
حقها  من  اجتماعية  بوظيفة  يقوم  بما  للجلوس، 
المنطقة؛  أهل  بين  والتواصل  التقارب  تدعيم 
في  تدرج  من  للسائر  توفره  ما  إلى  باإلضافة 
التسقيف  بسبب  الظل  إلى  الضوء  من  االنتقال 
هذا ما يجعله في حالة رؤية متجددة؛ حيث يكسر 

بداخله الملل.

شبكة  تظليل  في  دور  للساباطات  أن  كما 
وحتى  وال��دروب  الحارات  في  بعلوها  الطرق 
4 من 

1 بنسبة  المباني  األزقة؛ حيث أن ارتفاع 
انعكاس  في  واضحا  دورا  تؤدي  الطريق  اتساع 
الظهيرة؛  فترة  عدا  فيما  بالنهار  عليها  الظالل 
سطح  على  عمودية  الشمس  أشعة  تكون  حيث 
األرض، فقد ساهمت الساباطات في تظليل النسبة 
ارتفاع  في  بذلك  مشاركة  الطرق  من  الكبيرة 
حركة  مع  االتجاه  ذات  الشوارع  وفي  المباني، 
المعالجة  الوسائل  من  الساباطات  كانت  الشمس 
ارتفاع  في  يتحكم  وكان  الشمس،  حرارة  لتجنب 
الساباط ما تقوم به من الوظائف التي تؤديها هذه 
الطرق من مرور مشاة أو دواب ولهذه الوظيفة 
أثر مباشر في تحديد اتساع وارتفاع الساباطات، 
بين  القرابة  درجة  واختالف  للجوار  كان  كما 
الهام  دورها  تليها  والتي  الدور  ساكني مجموعة 
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الذي أثر على مدى اتساع ما يتناسب مع األحكام 
العرف  وحسب  العلماء،  عليه  اتفق  وما  الفقهية 
بصورة  الفقهية  األحكام  وضحت  فقد  السائد 
واضحة في الطرق العامة؛ حيث يشرع للطريق 
وال  بالعامة  يضر  ال  مادام  ساباط  اتخاذ  النافذة 
يملك أحد منعه؛ حيث يشترط رفعه عن رؤوس 
الطريق  حق  على   الحرص  ويالحظ  المارين، 
لعائلة  مقعد  به  طريق  أسفل  ساباط  بإقامة 

واحدة.))))

كما تؤدي الساباطات وظيفة تجارية باحتوائها 
الحوانيت  فانتشار  ودكاكين))))،  حوانيت  على 
هاته  كانت  حيث  المداخل؛  بأروقة  الصغيرة 
الحوانيت تطل على الشوارع، ولكل منها واجهة، 
للصناعة  العلوي  يستخدم  مصراعان  ولها 
الحانوت  ويمتد  البضائع،  لعرض  عادة  والسفلي 
إلى الداخل، والجدير بالذكر أن التجار والحرفيين 
تغلق  كانت  فقد  دكاكينهم  في  يقطنون  ال  كانوا 
األزقة  تقطعها  ال��دروب  وكانت  ليال،  وتحرس 
الغروب،  عند  متينة  بأبواب  ع��ادة  تغلق  التي 
هذه  في  تتقابل  الخاصة  المنازل  مداخل  وكانت 
بالخشب  مغطى  الشارع  كان  ما  وعادة  األزقة، 

والذي يعرف بالسقيفة أو الساباط.)٩))

بداخل  ما  ستر  في  دور  للساباط  كان  كما 
الفريقين  بين  لالتفاق  نتيجة  المتقابلين  الدارين 

المتجاورين أو نتيجة لحكم قضائي.)1))

الساباط  كان  فقد  ذكره  سبق  ما  إلى  إضافة 
بالعصر  األندلس  ففي  الحماية،  وظيفة  يؤدي 
الضخمة  المساجد  بناء  إلى  الحكام  اتجه  األموي 
الخليفة عبدالرحمن جامع  بنى  وزخرفتها؛ حيث 
حريص  وكان  اهلل،  عبد  جاء  ثم  الكبير،  قرطبة 
على أن يحيط نفسه بأسباب السالمة، فأنشأ بذلك 
الجامع  بين  ما  يربط  )ساباطا(  مظلال  ممشى 
وقصره الذي يحاذيه من جهة الغرب تقليدا بذلك 

لأمويين بالشام.))))

1- السياق التاريخي لظاهرة الساباطات 
في العمارة اإلسالمية:

لقد ورد مصطلح " ساباط " لدى العرب منذ 
السنوات األولى للهجرة اسم لموقع في ما وراء 
النهر، مثل اسم لموقع في العراق، وآخر قريب 
عن  عبارة  وهو   " ساباط  مظلم   " يدعى  منه 
أو  المعماري  شكلها  يكون  قد  عسكرية،  منشأة 
جدارين  بين  المبنية  السقيفة  مثل  عناصرها  أحد 
النموذج  وفوقها علو وتحتها طريق والذي يمثل 
المكان  هي  السقيفة  وقيل  للساباط))))،  األول 
المظلل كاساباط أو الحانوت بجانب لدار، وكأنه 
أشار في حديث اجتماع المهاجرين واألنصار في 
األمكنة  في  الجلوس  أن  إلى  ساعدة،  بني  سقيفة 
العامة جائز، وأن اتخاذ صاحب الدار ساباطا أو 
ظهوره  كان  ثم  يضر))))،  لم  إذا  جائز  مستظال 
في  الساباط  ظهور  كان  حيث  األم��وي؛  بالعهد 
هذا العهد، فتقليد خلفاء األندلس لظاهرة الساباط 
الحاكم  أن  حيث  والقصر؛  الجامع  يربط  الذي 
الحرص على سالمته خوفا  كان شديد  اهلل،  عبد 
)ساباطا(  مظلال  ممشى  فانشأ  االعتداءات،  من 
يربط بين الجامع وقصره الذي يحاذيه من جهة 
األمويين  عهد  على  الحال  كانت  كما  الغرب، 
ديار  من  الساباط  تقليد  انتقل  كما  بالشام)٤))، 
الخالفة األموية بالشام إلى ديار الخالفة العباسية 
ببغداد؛ حيث كانت بالعهد العباسي تبنى القصور 
ويستعمل في بناء األعمدة التي تقام عليها السقيفة 
أو الساباط، والتي كان يقيم بها صاحب الشرطة 
قرب قصر الذهب ببغداد))))، أما في إفريقيا كان 
سئل  حيث  األغلبي؛  العهد  منذ  معروفا  الساباط 
الفقيه سحنون بن سعيد )1))ه�-)))م/٤1)ه�-
الساباط،  إحداث  عن  المدونة  صاحب  ٤))م( 
النصف  في  الصنهاجي،  العهد  في  ذكر  وكذلك 
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األول من القرن الرابع الهجري، فقد أفتى أيضا 
الفقيه عثمان بن أبي بكر المعروف بابن الضابط 
))))ه�-)٩٩م/٤٤٤ه�-))1)م(  الصفاقصي 
أيضا  عرضت  كما  الساباط،  تخص  مسألة  في 
الحفصي  العهد  بتونس في  الجماعة  على قاضي 
أبا زيد عبد الرحمن القطان البلوي )كان حيا سنة 
الن�وازل"،   " كت�اب  )1)ه�/)1))م(، صاحب 
ينق�ل  والذي  الم�الكي  المذهب  األحك�ام على  في 
عن�ه ابن الرام�ي))))، انتشرت ظاهرة الساباطات 
في المغرب األقصى، ومن أشهرها الساباط الذي 
بمسجد الكتبية بمراكش، وفي مدينة طرابلس حي 

يسمى " عين الساباط ".))))

إنشاء  إلى  باألندلس  الحكام  همة  اتجهت  لقد 
الرحمن  عبد  فبنى  وزخرفتها،  الفخمة  المساجد 
قرطبة  جامع  )))م(   -((( )سنة  ال��داخ��ل 

الكبير)))).

شهرا)٩))،  عشرة  اثني  بناؤه  استغرق  والذي 
أحدث  ب��اهلل)1))،  المستنصر  الحاكم  عهد  وفي 
في  واحد  باب  بداخلها  كان  والتي  مقصورة))))، 
قبلته متصل بالساباط المفضي إلى قصر الخالفة، 
الجامع  إلى  القصر  السلطان من  منه كان يخرج 

ألداء صالة العيد والجمعة.))))

كما عمد عبد اهلل حماية نفسه هو اآلخر فأنشأ 
بالزهراء ساباطا يفضي من  الجامع  المسجد  في 
أقام ساترة جعلته في  المحراب، كما  إلى  قصره 

عزلة عن الناس.))))

العهد  في  بمصر  العمارة  الساباط  ميز  كما 
الفاطمي؛ حيث تستوقفنا عبارة "بين القصرين"؛ 
الفتح  قبل  من  معروفة  كانت  وأنها  يبدو  حيث 
الفاطمي بأكثر من ثالثة قرون، وأن بناء قصرين 
ثم  موجودا  كان  الطريق  جانب  على  متقابلين 
الفاطمية  القلعة  في  أخرى  مرة  الوضع  تكرر 

باله  العزيز  الخليفة  بنا  عندما  وذلك  بالقاهرة؛ 
في  الملك  ست  البنته  الصغير  الغربي  القصر 
جوهر  بناه  الذي  الكبير  الشرقي  القصر  مقابل 
منها  أبواب  عدة  القصر  لهذا  وكان  الصقلي)٤))، 
الساباط، والذي أصبح يعرف  باب  إحداها  ثالثة 
فيما بعد بباب سر البيمارستان، وهو بجوار حمام 
الساباط))))، أما خير أمثلة الساباطات في عمارة 
بالغورية  الغوري  سقيفة  هي  اإلسالمية  مصر 
القرن 1)ه�/))م(، وسقيفة رضوان بك  )أوائل 
بالخيامية )1)1)ه�/1)))م(، وكذلك ساباطات 
قرية شالي بواحة سيوة بمصر أيضا.)))) كما وجد 
وجود  ذكر  بالمغرب،  السعدية  بالعمارة  الساباط 
خلوة األسبوع)))) بأعلى الساباط الذي يصل بين 
بجدار  بمراكش  المواسين   " األشراف   " جامع 
مستطيلة))))،   غرفة  وهي  لها،  المقابل  المبنى 
واليزال الساباط قائما، نجده في العمارة التقليدية 
بالرياض؛ حيث بلغ عدد الساباطات بقرية سدوس 

)))( ساباطا)٩)).

1- األحكام والضوابط المتعلقة بظاهرة 
الساباطات:

اإلسالمية  المدينة  في  الطرق  لشبكة  بالنسبة 
دروب  منها  تتفرع  ح��ارات  عن  عبارة  كانت 
الطرق  نميز  هنا  ومن  أزقة،  منها  تتفرع  والتي 
وإما  غالبا،  وهذا  ناقدة  طرق  إما  عام،  بوجه 
طرق غير نافذة، والتي تعتد أزقة تضم داًرا أو 
دارين، يفتح درب أو حارة كما أن الطرق تفتح 
الجوار  ما تضم سكان  والتي عادة  على حارات 
مجموعة  وبين  بينهم،  القرابة  درجة  واختالف 
تليها)٤1)، وعندما  التي تليهم، كما أن   من الدور 
أنشأت عناصر ووحدات على الطرق والبوابات 
والدروب والحجرات والساباط، والتي تبس وفق 
العناصر  هذه  ارتفاع  الفقهاء  حدد  وقد  حقوق، 
المتشابه بارتفاع شخص يركب جمال يمر أسفل 
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سالمته))٤)،  يؤمن  فراغا  الراكب  ويعلو  البناء 
"زائغة"؛  وأنها  النافذة،  غير  الطريق  وكانت 
النافذ،  العام  الطريق  عن  منحرفة  أو  مائلة  أي 
بين  اتساعها  يتراوح  االلتواء  أكسبها صفة  الذي 
بالمدينة  الحال  هو  كما  ومترين،  ونصف  متر 
المنورة))٤)، وعليه كان الساباط في طريق نافذة 
التي  والضوابط  األحكام  ولنتتبع  نافذة،  غير  أو 

سنها الفقهاء في إجازة ومنع إحداث الساباط.

1-1- إحداث الساباط:

2-0-1- إحداث الساباط في سكة نافذة:

يمين  عن  دار  له  فيمن  القيرواني:  يقول 
أن  فأراد  متقابلتين  يسارها  عن  ودار  الطريق 
يبني على جداري داريه ساباط يتخذ عليه غرفة 
أو مجلسا؛ فذلك له وال يمنع من هذا وال يمنع من 
هذا أحد، وإنما يمنع من تضييق السكة وأما ماال 
ضرر فيه على السكة فال يمنع.))٤) نالحظ إجازة 
بناء ساباط، ويتخذ عليه غرفة أو مجلس، شريطة 
يرفع  أن  ويريد  ويساره،  الطرق؛  يضيق  ال  أن 
على  مجلسا  عليها  يتخذ  أو  غرفة،  السكة  على 
جداري داريه، فال يمنع من ذلك، وباإلضاف�ة إلى 
هذا يشت�رط في إح�داث الساباط االرتف�اع الكافي 

والمناسب.

المارة  رؤوس  يتجاوز  رفعا  البن�اء  رف�ع  إذا 
اإلشارة  بنا  يجدر  ولهذا  الركبان،)٤٤)  من  فيه 
تخضع  كانت  وه��ل  الساباطات،  أط��وال  إل��ى 
كانت  أنها  أم  وضوابط؟  ألحكام  األخ��رى  هي 
المنازل  واجهات  أطوال  تتجاوز  ال  بحيث  تحدد 
أن  نستنتج  هنا  ومن  بالساباطات،  الموجودة 
البروزات  بظاهرة  المتعلقة  والضوابط  األحكام 
العلوية على الحارات والتي سبق التطرق إليها، 
أيضا  تنطبق  وضوابط  أحكام  اعتبارها  يمكن 
يقول  عام.  بشكل  ولكن  الساباطات  ظاهرة  على 

فيه،   البرزلي:" سئل عن شارع عمد بعض من 
وبناها  الشارع  في  الذراع)*)  نحو  عرصة  فبنى 
الطريق،  يظلل  ساباطا،  عليها  وجعل  ودعمها 
وليس في الشارع عدا العرصة المذكورة، هل له 
ذلك سواء كان الطريق واسعا قدر السبعة أذرع 
مما  ما عمل  كل  فقال:  ؟  أم ال  أكثر  أو  أقل   أو 
بأحد  يضر  ال  مما  بنائه  من  حائطه  يالصق  ال 
منه.))٤) ومن  يمنع  أحد  له، وال  فذلك  الناس  من 
خالل هذه الواقعة نستنتج أنه يشترط في إحداث 
الساباط مراعاة مدى إظالم المكان إذا كان بشكل 
خفيف، فال بأس، كما يراعى عدم تالصق حائط 
المالك األول من مبنى الثاني، مما ال يضر، كما 
يقدر عرض سبعة أذرع))٤)، وله أن يقل أو يكثر 

عن ذلك.

وفي كتاب )المواعظ واالعتبار(؛ حيث يقول: 
الدين الصغير  )وأما حكر الساباط( وحكر كريم 
وحكر المطوع وحكر العين الزرقاء فإنها بالقرب 
بعدما  خربت  وقد  السلطاني  الكبير  الميدان  من 
لنا أن  يبين  بالدور والمنتزهات))٤)  كانت عامرة 
للساباط أحكام وضوابط، ومن خالل هذه النازلة 
نستنتج  أن الساباط يستغل ويحتكر لما يحتويه من 
ملكية العامة، كوجود بيوت للشرب مثلما ورد في 
تحت  لنا وجود عنصر جديد  يتبين  النازلة،  هذه 
الساباط وهو العين هذا ما ينطبق على ساباطات 

مدينة الجزائر، وسوف نتكلم عنه الحقا.

2-0-1- إحداث الساباط في سكة غير نافذة:

والضوابط  األحكام  من  االستفادة  لزيادة 
سكة  في  ساباط  إحداث  إمكانية  لمعرفة  الفقهية، 
غير نافذة، قمت بتحليل جزء من مخطوط، كنت 
الكتب  بدار  تونس  مدينة  من  عليه  تحصلت  قد 
محمد  سيدي  صاحبه  لنا  يذكر  حيث  الوطنية؛ 
بيرم، واقعة أرخت بسنة )))) هجري، الواقعة 
سماها: " رسالة في تحقيق المناط في عدم إعادة 
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صورتها  نازلة   " فيها:  يقول  حيث  "؛  الساباط 
أحد طرفيه  نافذة عليها ساباط محدث  سكة غير 
جار  حائط   على  واآلخر  مالكه  دار  حائط  على 
له، أنهدم الساباط فأراد ربه إعادته على ما كان 
له اإلعادة على هذه  الحائط فهل  ومنعه صاحب 
تنفعه  وهل  الجار  الحائط  بأن  إقراره  مع  الوجه 
دعوى  أو  للحائط  القديم  الحائط  من  اإلذن  دعوة 
للضعيف  والذي الم  أم ال  منه  الوضع  شرا حق 
هذه  في  الكالم  من  المذهب  ألهل  أما  تتبع  بعد 
المسألة إن ليس له ذلك وال تنفعه دعوى كل من 

اإلذن والشراء....."

الجذوع  أو  الساباط  في  تنازع  فقال:".....إذا 
يخلو  فال  الوضع  حقيقة  في  الحائط  رب  مع 
الحال من أحد وجوه ثالثة أحدها أن يستند األول 
عاينها  الحائط))٤)  رب  من  اإلذن  إلى  ذلك  في 
أن  ثالثها  منه،  الوضع  حق  شراء  إلى  يستند  أن 
للكالم  قمنا  أقسام  ثالثة  بهذه  يده  وضع  يتمسك 
القسم  تحقيق  وأوردن��ا  فصول  ثالثة  في  عليها 
الثالث هنا مع عدم االحتياج إليه فيما نحن بصدده 
األول  الفصل   " النازلة....."  هذه  جوانب  من 
فيما إذا استند رب الجذوع أو الساباط إلى اإلذن 
الجذوع  رب  أقر  إذا  أنه  اعلم  الحائط  رب  من 
والساباط بأن الحائط حائط الجار إال أنه أستند في 
الحائط..  إلى اإلذن من رب  الوضع عليه  حقيقة 
بعدم اإلعادة بعد االنهدام.. وافرض في ذلك بين 
أن يستند إلى اإلذن ممن هو رب الحائط اآلن..... 
أن الوضع لو كان شريكا في الحائط وقد وضع 

بإذن الشريك......".)٤٩)

أقر  بيرم  محمد  سيدي  فإن  الواقعة  هذه  من 
لصاحب  ليس  األولى  الحالة  ففي  حاالت  ثالث 
من  ب��اإلذن  كان  ولو  بإعادته،  الحق  الساباط 
قبل  يعد من  الوضع  الجدار: ألن اإلذن في  رب 
العارية، أما في الحالة الثانية فإن صاحب الساباط 

الثالثة  الحالة  وفي  أيضا،  بإعادته  الحق  له  ليس 
فإن صاحب الساباط يلزم أيضا بالرفع.

يتميز الساباط بالبساطة في التخطيط وفي مواد 
عن  عبارة  ألنه  وذلك  المنازل؛  مثل  مثله  البناء 
تكوينه؛  بين جدارين، والساباط بسيط في  سقيفة 
حيث ال يحتوي على زخارف، باستثناء ساباطات 
والساباطات  الحكام  منازل  وساباطات  القصور 
بروج؛ حيث وجدت  أو  قالع  فوقها  تحدث  التي 
وجود  الى  باإلضافة  رمزية،  أشكاال  بجدرانها 
وهندسية  نباتية  زخرفة  ووجود  وتيجان  أعمدة 
نفذت على الرخام أو الجص أو الحجر في سقف 
الساباط أو على مداخل المنازل الموجودة داخله، 
كما وجدت الكتابة التأسيسية والتاريخية  منقوشة 

على مداخل الساباطات.

بعد االعتماد على الكتب الفقهية والتي أوردت 
تبين  الساباطات  ظاهرة  تحكم  وضوابط  أحكام 
وسياسية  تاريخية  عوامل  نتيجة  ظهرت  أنها  
تأثير  إل��ى  باإلضافة  واقتصادية  واجتماعية 
ومؤثرات  الدينية  العوامل  أي  والتقاليد؛  العادات 
المغرب  بمدن  البناء  مادة  كالمناخ وتوفر  أخرى 

اإلسالمي.

التي  المتدهورة  السياسية  األوض��اع  فهذه 
الدويالت  بين  خارجية  غ��زوات  عنها  نتجت 
وداخلية بنزاع األسر الحاكمة فيما بينها، شجعت 
على إقامة األبواب في جميع المدن اإلسالمية)1)) 
األوضاع  أدت  الليل،  أثناء  إغالقها  يتم  والتي 
فإن  المدينة،  تخطيط  تغيير  إلى  الصعبة  األمنية 
والسياسية  التاريخية  العوامل  في  تغيير  أي 
ستؤدي  الدينية  أو  واالقتصادية  واالجتماعية 
تغيير  وعليه  للمدينة  جديدة  تركيبة  ظهور  إلى 
التركيب العمراني لها)))) وظهور عناصر جديدة 
مثل ظهور الساباطات عند مداخل المنازل، وهي 

أربعة أنواع:
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الساباط الناتج عن التقاء روشنين، وجدنا عدة   -(
ساباطات ناتجة عن التقاء روشنين. 

الساباطات الناتجة عن جملة الجائز العادي)*)   -(
)ساباط محدث على جدارين بتسقيف مسطح(.

الساباط المحدث على قوس أو قبو.   -(

متقاطعة  ع��ق��ود  على  المحدث  ال��س��اب��اط   -٤
)متصالبة()))).

كما نجد نوعين من الساباطات العام والخاص، 
وال��دروب  األزق��ة  على  يحدث  األول  فالنوع 
والنوع  العام،  الساباط  بذلك  فيسمى  والشوارع 
باألسرة  الخاصة  المنازل  على  يحدث  الثاني 
الواحدة، أو الخاصة بأسرتين متجاورتين؛ حيث 

وجدنا كل الساباطات من النوع العام .

عن  الناتج  الساباط  أنواع  تبين  الصور  هذه 
محدث  مسطح  بسقف  والبسيط  روشنين  التقاء 
قوس  على  المحدث  والساباط  جدارين  على 

والساباط المحدث على عقود متقاطعة.

أحدثت هذه الساباطات ووجدت قوانين وأحكام 
ضبطتها وأهمها:

به  أن يشرع روشنا بحيث ال يتضرر  يجوز  أ- 
المار.

مع  المسدودة  أو  النافذة  الطريق  في  يجوز  ب- 
مراعاة األبعاد وفقا لنوع الطريق.

ج�- ال يجوز إال بإذن شركاء الدرب))))

العوامــل الدينية التــي أدت الى ظهور 
عنصر الساباط:

الروحية  الحاجة  منبع  اإلس��الم��ي  ال��دي��ن 
فيه  تتوازن  ال��ذي  وه��و  لإلنسان،  والمعنوية 
ينظم  الديني  وال��وازع  بالماديات  الحاجة  هذه 
بالقيم  ويوازنها  للمجتمع  المعيشية  االحتياجات 

بذلك  حياته  أسلوب  ليجعله  والسلوكية  األخالقية 
المتكامل  المجتمع  في  المتكامل  اإلنسان  يخلق 
ضمن المدينة الفاضلة. كان المسجد مركز االلتقاء 
مجاورا  يكون  حيث  للسكان؛  والثقافي  الروحي 
يمثل  كان  العمراني  نسيجهم  ومحور  لمنازلهم 
الحكام.  بيعة  به  تتم  السلطة؛ حيث  أيضا مصدر 
كما كان مركزا للتعلم وقراءة القرآن الكريم)٤)). 
لقد ارتبط العمران في المدينة اإلسالمية بمسائل 
وتملك  وزكاة  صالة  من  والمعامالت  العبادات 
هذه  وتتوضح  وميراث،  ووفاة  وطالق  وزواج 
على  العمران  مسائل  طرح  خالل  من  العالقة 
مؤسسات القضاء الشرعي، كون العمران وعاء 
وتتدافع  والجماعات،  األفراد  حقوق  فيه  تتشابك 
فيه المصالح ما يستوجب تدخل الهيئات القضائية 
يعطي  ما  هذا  المتعاملون.  إليها  يتحاكم  التي 
يمكن  ال  كونه  خصوصية  اإلسالمي  للعمران 
فصله عن العقيدة والشريعة، هذا ما يضفي عليه 
مسائل  بين  التداخل  هذا  في  يتجلى  بعدا روحيا، 

العمران واألحكام الشرعية)))).

والحركة  االتصال  عناصر  أن  المعروف 
بل  نفسه  المبنى  داخل  على  تقتصر  ال  للمباني 
تمتد أيضا إلى ما يحيط به من شوارع ودروب 
أو  ملحقات  للمبنى  كان  إذا  وبخاصة  وأزق��ة، 
ويظهر  الشارع،  من  األخرى  الجهة  في  امتداد 
الفاطمية  المملوكية  العمارة  في  بوضوح  لنا 
في  روعي  كما  وخانقاه)*)،  مدرسة  مثل  الدينية 
وملحقاته  المبنى  تربط  التي  االتصال  عناصر 
أن تكون مرتفعة حتى ال تعوق الطريق)))). هذه 
بالساباط  يسمى  ما  ظهور  في  ساعدت  العوامل 
العربي؛ حيث وجدنا أمثلة عديدة  المغرب  بمدن 
وسوف  دينية،  بوظيفة  تقوم  التي  السابطات  من 
نعرض أنموذجا قمنا بدراسته وهو ساباط تحمل 
ببجاية،  أمالو  بقرية  بمسجد  معلقة  صالة  بيت 
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الجمعة،  صالة  ماعدا  الصلوات  فيه  تقام  والذي 
الساباط وجدت قاعة لالجتماع وفض  داخل هذا 
كانت  كما  الناس،  بين  والنزاعات  الخصومات 
تبرم بداخلها عقود الزواج والطالق، واإلصالح 
طريق  عن  يتم  ك��ان  ه��ذا  كل  األزواج،  بين 
بالمسجد  الساباط  هذا  إحداث  أن  نالحظ  قاضي 
قامت بدور الخصوصية؛ حيث أنه وجد مدخالن 
والذي  األول  المدخل  فإحداث  الجنوبية،  بالجهة 
أما  الرجال،  لدخول  خصص  رئيسا  مدخال  يعد 

المدخل الثاني خصص للنساء .

وجدنا ظاهرة لم يسبق لنا أن وجدناها، وهي 
ذبح  بداخله  يتم  كان  المدروس  الساباط  هذا  أن 
ما  هذا  القرية  سكان  على  اللحم  وتوزيعها  البقر 
يجسد روح الجماعة وترابط أفرادها بعضها مع 
والمعوزين  الفقراء  ومساعدة  وتكاتفهم  بعض، 
هذا  )لوزيعة(،  القرية  أهالي  بلغة  وتسمى  منهم 
المجتمع  أفراد  بين  والصدقة  اإلحسان  يحقق  ما 
الذي  الديني  الدور  أكثر  لنا  يتوضح  ومن خالله 
يقوم به الساباط. هذا النموذج يجسد الساباط بمدن 
منها  الموجودة  النماذج  أما  اإلسالمي  المغرب 
تربط  العربي كانت مجسدة في ساباط  بالمشرق 
دكتوراه(   ((1 )ص  اإلسحاقي  قجماس  جامع 
للجامع؛  المقابلة  الشمالية  الجهة  في  بالميضأة 
حيث يصل ارتفاع الساباط حوالي ستة أمتار)))).

كان لنا أن زرنا هذا الجامع بالغورية ويطلق 
وفعال  ْحِريَبه(،  أبو  )جامع  الناس  عامة  عليه 
أثناء  تحصلنا  كما  جدا  عالي  إرتفاع  ذو  الساباط 
والبحوث  الدراسات  بمركز  تحديدا  الزيارة  هذه 
وقف  وثيقة  على  مصر،  بجمهورية  العربية 
عبد  األستاذ  ط��رف  من  تحقيقها  تم  مملوكية 
اللطيف إبراهيم ؛ حيث يشير إلى أن "هذا المسجد 
أرضية  مستوى  عن  مدخله  يرتفع  الذي  المعلق 
عدة  أسفله  وتوجد  بساللم  إليه  ويصعد  الطريق، 

دكاكين موقوفة عليه، ومن أول المساجد المعلقة 
بمصر جامع األقمر بدرب الجماميز من العصر 
الفاطمي وقد تجدد بعد سنة )11)ه�-)٩))م(، 
))))ه���-))))م(،  البناء  سنة  الوثيقة  وتذكر 
وجعل بين الجامع والخانقاه ساباطا")))) ويضيف 
األستاذ واصفا طريقة التسقيف الساباط من النوع 
من  ألواحا  ذلك  في  يستخدم  كان  حيث  البسيط؛ 
كبيرة  فسقية  السقف  وسط  في  توجد  الخشب، 
تستخدم كمنور سماوي ")٩)) هذا المسجد المعلق 
ساباط  فوق  محمول  منه  جزء  ألن  كذلك  سمي 
لهذا  موقوفة  دكاكين  وجدت  األخير  هذا  بداخل 

المسجد.

الموجودة  الساباطات  نماذج  بين  والفرق 
بمدن المغرب اإلسالمي وبين النماذج الموجودة 
الموجودة  النماذج  وبين  اإلسالمي  بالمغرب 
جامع  يربط  الساباط  كون  العربي،  بالمشرق 
بميضأة مثل جامع قجماس بمصر؛ حيث استخدم 
من  عنصر  كأهم  الساباط  المملوكي  المعماري 
لمنشأة  كتلتين  بين  والربط  االتصال  عناصر 
واحدة وقد انتشر استخدامه في العمارة المملوكية 
الدينية والمدنية، نظرا لوظيفته في تسهيل حركة 
االتصال بين بنائين دون اإلعاقة بحركة الطريق؛ 
جانب  على  جدارين  على  الساباط  يحدث  حيث 
العمارة  في  الساباط  استخدام  ويعود  الطريق 
األول  أساسيين  عنصرين  إلى  الدينية  المملوكية 
المتاحة والتي يمر  المساحة  يتعلق بحجم وموقع 
بينها طريق، والثاني يتعلق بحق مراعاة الطريق 

النافذ .

هذه  بموقع  المتعلق  األول  العنصر  عن  أما   
أو  بينهما طريق،  إذا كان  المساحة فهو األساس 
المنشأة  لبناء  كافية  غير  المساحة  هذه  كانت  إذا 
إضافية  مساحة  يستوجب  مما  مرافقها،  بكامل 
موقع  يختلف  وقد  المرافق  بقية  عليها  يستكمل 
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فقد  األصلية  للمساحة  بالنسبة  الجديدة  المساحة 
نافذ  طريق  عبر  لها  مقابلة  أو  مجاورة  تكون 
وفي الحالتين يحتاج المعماري إيجاد عملية ربط 
الطريق  حق  مراعاة  الثاني  العنصر  أما  بينهما، 
جامع  ساباط  كان  إذا  الشرعية.  المعايير  يمثل 
على  الباقي  الوحيد  المثل  هو  اإلسحاقي  قجماس 
الشرعية  الوثائق  أن  إال  اآلن  الدينية  العمارة 
ذكرت وجود الساباط في العمائر الدينية وأمثلتنا 
خالل  من  وخانقاه.  المسجد  بين  الرابط  الساباط 
إبراهيم)1))  الباقي  عبد  لأستاذين  الدراسات  هذه 
لمدينة  الكحالوي)))) ومن خالل زيارتنا  ومحمد 
الساباطات  ظاهرة  بين  الفرق  الحظنا  القاهرة 
تحديدا  اإلسالمي  المغرب  بمدن  الدينية  بالعمارة 
الساباط  دور  وبين  واألدن��ى  األوسط  بالمغرب 
وبين  اإلسالمي  المغرب  بمدن  الدينية  بالعمارة 
تحديدا  العربي  المشرق  بمدن  الساباط  هذه  نفس 
جامع  وجدنا  حيث  الفرق؛  لنا  توضح  بمصر 
أحمد ابن طولون)*) إبان العهد المملوكي بمصر 
على  الواقع  الجزء  فيه  المئذنة  موقع  يشغل 
الصحن  بين  يربط  يمين الصحن)))) فوق ساباط 
والمئذنة، فوقه نجد ممرا غير مسقوف بجدارين؛ 
خالل  من  األذان.  إلقامة  المؤذن  منه  يمر  حيث 
هذين النموذجين يتوضح لنا الفرق بين السابطات 
ونظيرتها  اإلسالمي  المغرب  بمدن  المنتشرة 
بالمشرق العربي، والتي تقوم بوظيفة دينية؛ حيث 
المعماري  التخطيط  حيث  من  االختالف  وجدنا 
أمالو  ساباط  وهو  المدروس،  النموذج  ومثالنا 
أما  معلقة،  صالة  بيت  تحمل  والتي  بالمسجد 
الدينية بمصر، والتي  بالعمارة  المنتشرة  النماذج 
الميضأة  مثل  أخرى  بمنشأة  الجامع  بربط  تقوم 
طولون  ابن  وجامع  اإلسحاقي،  قجماس  بجامع 
حيث الساباط يقوم بوظيفة ربط الصحن بالمئذنة.                                                                                           
الجامع  وصف  في  الريحاوي  القادر  عبد  ذكر 

بدمشق في الفترة المملوكية؛ حيث يقول: "جامع 
الساباط على باب تومة، هذا ما يدل على إحداث 
الساباطات  أن  على  داللة  بالجامع."))))  ساباط 

أدخلت بالعمارة المملوكية بدمشق كذلك.

كأهم  الساباط  المملوكي  المعماري  أستخدم 
عنصر من عناصر االتصال والربط بين كتلتين 
العمارة  في  استخدامه  انتشر  وقد  واحدة،  لمنشأة 
في  لوظيفته  نظرا  والمدنية،  الدينية  المملوكية 
اإلعاقة  دون  بنائين  بين  االتصال  حركة  تسهيل 
بحركة الطريق؛ حيث يحدث الساباط على جدارين 
في  الساباط  استخدام  ويعود  الطريق  على جانب 
العمارة المملوكية الدينية إلى عنصرين أساسيين 
األول يتعلق بحجم وموقع المساحة المتاحة والتي 
مراعاة  بحق  يتعلق  والثاني  طريق،  بينها  يمر 

الطريق النافذ.

هذه  بموقع  المتعلق  األول  العنصر  عن  أما 
أو  بينهما طريق،  إذا كان  المساحة فهو األساس 
المنشأة  لبناء  كافية  غير  المساحة  هذه  كانت  إذا 
إضافية  مساحة  يستوجب  مما  مرافقها،  بكامل 
موقع  يختلف  وقد  المرافق،  بقية  عليها  يستكمل 
فقد  األصلية  للمساحة  بالنسبة  الجديدة  المساحة 
نافذ  طريق  عبر  لها  مقابلة  أو  مجاورة  تكون 
وفي الحالتين يحتاج المعماري إيجاد عملية ربط 
الطريق  حق  مراعاة  الثاني  العنصر  أما  بينهما، 
جامع  ساباط  كان  إذا  الشرعية.  المعايير  يمثل 
على  الباقي  الوحيد  المثل  هو  اإلسحاقي  قجماس 
الشرعية  الوثائق  أن  إال  اآلن  الدينية  العمارة 

ذكرت وجود الساباط. 

حيث  القصبة  في  بكثافة  الساباطات  تواجدت 
للمساجد،  مجاورة  تكون  ألنها  معظمها؛  نجد 
والدكاكين؛ ألنها في الغالب تحدث لتحمل مساجد 
دكاكين  بداخلها  وتفتح  زواي��ا،  أو  م��دارس  أو 
تلك  في  المحلية  للصناعات  تستغل  ورش  أو 
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وظيفة  تؤدي  كانت  أنها  يعني   هذا  الفترة.)٤)) 
دينية من جهة، كما احتوت على دكاكين وكذلك 
ومياه  الشمس  ح��رارة  من  المصلين  لحماية  
األمطار، كما كان تواجدها أقل كثافة في المناطق 
الواقعة في  مركز المدينة، هذا يعني أنها كانت 
تتواجد قرب المساجد أكثر منها قرب األسواق، 
يكون  باألحياء  أي  بالقصبة؛  تواجدها  أن  كما 
إحداثها  أن  يفسر  ما  هذا  غالبا  السكن  بغرض 
نالحظ  ما  وعادة  اجتماعية،  عوامل  نتيجة  كان 
بالقصبة  تقطن  التي  هي  المتوسطة  الطبقة  أن 
زيادة  من  االجتماعية  الظروف  عليها  وتفرض 
والتي  للتوسع  غرف  إحداث  إلى  األسرة  أفراد 
كما الحظنا  الساباطات،  فوق  الغالب  في  تحدث 
أن المنطقة التي تسكنها طائفة اليهود خالية تماما 
من الساباطات، هذا ما يؤكد أن للساباطات عالقة 

بالجانب الديني العقائدي.

التسمية:

تأخذ الساباطات بدورها اسم قبيلة أو عشيرة 
تنسب  قد  كما  العجم.  ساباط  مثل:  عائلة  أو 
ساباط  مثل  المدفونين  الصالحين  األولياء  الى 
جذورها  يمتد  أسماء  عليها  تطلق  أو  رقود  سبع 
أسماء  عليها  تطلق  كما  المحلية،  الثقافة  في 
أسماء هذه  ترتبط  وقد  الخلفاء،  أو  الحكام  بعض 
مثل  والحرف،  الصناعات  ببعض  الساباطات 
ألسماء  نسبة  كذلك  تطلق  وقد  العطارين  ساباط 

بعض الزوايا.

آم����ال����و)*(:  م��س��ج��د  س���اب���اط   - أوال: 
و)المخططات  ال���ص���وررق���م))1((  )ان��ظ��ر 

رقم))(،))(،))1(،)1٤)).

الموقع: يقع الساباط بقرية آمالو ببجاية.

المقاسات:

- الطول: )٤.) م.

الجنوبية:  الجهة  المدخل األول من  مقاسات   •
)انظر الشكل رقم ))1)).

- العرض: ٤1.)م.

- االرتفاع: )).)م.

مقاسات المدخل الثاني من الجهة الجنوبية:   •
)انظر الشكل رقم ))1)).

- العرض: 1).)م. 

- االرتفاع: 1).)م.

)انظر  الغربية:  الجهة  من  المدخل  مقاسات   •
الشكل رقم ))1)).

- العرض: )).)م.

- االرتفاع: ٤م.

مقاسات المدخل من الجهة الشرقية: )انظر   •
الشكل رقم )1٤)).

- العرض: )).)م.

- االرتفاع:1).)م.

قرية  السم  نسبة  التسمية  بهذه  سمي  التسمية: 
"أمالو" 

الوصف:

طوله  يصل  حيث  الشكل؛  مستطيل  الساباط 
 ،))1(( رقم  المخطط  )انظر  مترا   (.٤( قدره 
بعرض  الشرقية  الجهة  من  األول  المدخل  يفتح 
مترا   (.(1 بلغ  وارتفاع  مترا،   (.(( ق��دره 
المدخل  يفتح  ))1((،كما  رقم  المخطط  )انظر 
الثاني من الجهة الغربية بعرض يبلغ )).) مترا 
وبارتفاع يصل أربعة أمتار )انظر المخطط رقم 

.((1٤(

)انظر  مدخلين  الجنوبية  بالجهة  فتح  كما 
عرضه  وصل  األول   ))1((،)1(( رقم  الشكل 
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٤1.) مترا وبلغ ارتفاعه )).) مترا والذي يعد 
والذي  الثاني  المدخل  فتح  بينما  رئيسا،  مدخال 
اعتبر مدخال ثنائيا، كما بلغ عرضه 1).) مترا، 

ووصل ارتفاعه إلى 1).) مترا.

عبر  يؤدي  األول  بابين  األول  بالجدار  فتح 
الساللم إلى بيت الصالة المعلقة؛ حيث بلغ عرضه 
ارتفاعه)).)مترا،  وصل  كما  مترا،   1.٩1
الباب له درجين بلغ عرض الدرج األول ٤).) 
بينما وصل  مترا  ب� )).1  ارتفاعه  مترا، وقدر 
ووصل  مترا،   1.(٤ الثاني  ال��درج  ع��رض 
من  ثانية  بابا  فتحت  كما  ٤).1مترا.  ارتفاعه 
يتم  كان  مربعة  غرفة  إلى  تؤدي  الغربية  الجهة 
النزاعات  وفض  والطالق،  الزواج  عقود  فيها 
عرض  وصل  الجماعة،  أفراد  بين  والخالفات 
ارتفاعه  وقدر  )).1مترا،  الى  الثاني  المدخل 
األول  البابين  بين  المسافة  قدرت  ب٩1.)مترا، 
أولى  دكة  كما وجدت  مترا،  والثاني ب: )٤.) 
مترا   1.(٤ عرضها  بلغ  الشمالية  الجهة  من 
وطولها وصل 1).) مترا، كما مجدت دكة ثانية 
قدر عرضها )).)مترا وبلغ طولها )1.٤مترا.

أحدثت دكة بالجدار الثاني من الجهة الغربية 
ب:  عرضها  قدر  كما  مترا   (.(( طولها  بلغ 
)1.٤ مترا، كما أقيمت دكة أولى بالجدار الثالث 
من الجهة الجنوبية بلغ طولها 1).) مترا، وقدر 
بطول  ثانية  دكة  ،وأنشئت  )1.٤مترا  عرضها 

1).)مترا وعرضه )٩.)مترا.

كما أقيمت دكة بالجدار الرابع وتحديدا بالجهة 

بلغ  وعرض  1).)مترا،  وصل  بطول  الشرقية 
٤).1 متر، أحدثت أربع أعمدة بالجدار الرابع من 
الجهة الجنوبية والتي بنيت من الحجارة، أحدث 

السقف من خشب الصنوبر وعصد الزيتون، 

بالحجارة،  الشرقية  الجهة  من  السقف  ورمم 
ويعتبر  بالحجارة،  الساباط  أرضية  بلطت  كما 

بحالته المتوسطة.

تقنية البناء:

)انظر  المنتظمة:  العمودية  المداميك  طريقة 
الصورة رقم )1٤)).

مداميك  بطريقة  أفقي  بشكل  اآلج��ر  ينظم 
متراكبة متكررة محكمة التنظيم؛ حيث أن المالط 

يبدو كطبقات عمودية بين المداميك)))).

الزخرفة المعمارية:

األعمدة: )انظر الصورة رقم ))1))

من  تنقل  كانت  أعمدة  البداية  في  استعملت 
األعمدة،  اإلسالمية  العمارة  اكتسبت  ثم  المعابد، 
امتازت  ن��اق��وس،  شكل  على  التي  وابسطها 
للقطر))))،  متر   (( ارتفاعها  ونسبة  بالبساطة، 

وجدنا أعمدة من الحجارة وعددهاأربعة.

الدك���ة : )انظر اللوحة رقم ))(( المسطبة كما 
تسمى بالمقعد المبني من الحجر أو من الرخام في 
العمائر الدينية وعادة ما تصنع من الخشب؛ حيث 
يجلسون عليها باألسواق لعرض وبيع البضائع، 

وتكون مرتفعة عن مستوى المكان))).
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الخالصة :

التوصل  البحث  لقد حاولنا من خالل هذا 
عموما،  الساباطات  بظاهرة  التعريف  إلى 
وفي مدن المغرب األوسط والمغرب األدنى 
بشكل خاص؛ وذلك باالعتماد على التعريفات 
اللغوية المتعددة وكذلك  من خالل الدراسات 
التاريخي  السياق  تتبع  إلى  إضافة  الفقهية، 
اإلسالمية،  العمارة  في  الساباطات  لظاهرة 
الفقهية  والقوانين  األحكام  لشرح  سعينا  كما 
المتعلقة بظاهرة الساباطات بعد جمعها والتي 

تعد مختلفة؛ ألنها تابعة ألكثر من مذهب.

الخاصة  المعلومات  جمع  حاولنا  كما 
الدراسة  خالل  من  اإلحصائية  باالستمارة 
التحليلية، للوصول لمعرفة معطيات النماذج 
حسب  الساباط  تنميط  واستطعنا  المدروسة، 
الفترة  خ��الل  بالمدينة  الحركة  م��ح��اور 
تاريخية،  عوامل  هناك  أن  حيث  اإلسالمية؛ 
كان  ودينية  واقتصادية  واجتماعية  وسياسية 
لها التأثير المباشر في ظهور الساباطات بهذه 
واألحياء  الدور  تربط  كانت  حيث  المدينة؛ 
بالنسيج  اإليجابي  أثرها  لها  كان  ثم  ومن 
واضح  بشكل  أثر  والذي  للمدينة،  العمراني 
نالحظ  للناس.كما  االجتماعية  الحالة  على 
الظاهرة  تلعبه هذه  كانت  الذي  الديني  الدور 
والمدارس  المعلقة  الصالة  لبيوت  حملها  في 
المغرب  مدن  بمختلف  وال��زواي��ا  القرآنية 

اإلسالمي.

الميدانية  ال��دراس��ة  خ��الل  من  المالحظ 
أن  للمدينة،  المخططات  خالل  من  وكذلك 
كثافة الساباطات تكون بالجوار من المساجد، 

يتجمع  حيث  الديني؛  بالوازع  مرتبط  وهذا 
أن  كما  األماكن،  في هذه  الصالة  بعد  الناس 
بمدينة  آمالو  لمسجد  المعلقة  الصالة  بيوت 
ساباط  ووج��ود  ساباطا،  يحمله  كان  بجاية 
أضرحة  ووجود  مثال،  الزيتونة  جامع  جنب 
المغرب  بمدن  داخلها  أو  الساباطات  جنب 
وزوايا  مدارس  تحمل  كانت  كما  اإلسالمي 
للساباطات  الكثافة  هذه  وأن  أيضا،  قرآنية 
التي  األحياء  من  اقتربنا  كلما  تتناقص  كانت 
والمسيحية؛  اليهودية  الطائفة  تسكنها  كانت 
حيث وجدنا ساباطا واحدا بباب الجديد بمدينة 

تونس؛ حيث تواجد الجالية المسيحية.

الهوامش

سعيد )ناصف(، المدينة اإلسالمية، دراسة في نشأة ) ))
 ،(11( مصر،  الشرق،  زهراء  مكتبة  التحضر، 

ص )).

جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم األنصاري ) ))
منظور()ت.)))ه�- )اب��ن  المصري  األفريقي 

تقديم: عبد  المحيط، ج)،  العرب  ))))م(، لسان 
من  األول  الحرف  على  بناءه  أعاد  العاليلي،  اهلل 
لسان  دار  الجيل،  دار  )خياط(،  يوسف  الكلمة  
 ،(( ص  ))٤1)ه����-))٩)م(،  لبنان،  العرب، 

حرف السين، فعل سبط.

الصحاح، ) )) مختار  )ال��رازي(،  بكر  أبي  بن  محمد 
ديب  مصطفى  وتعليق  وتخريج  ضبط  ط٤، 
السين،  باب   ،(٩٩1 الجزائر،  الهدى،  دار  البغا، 

ص)))، فعل سبط.

محيط ) ٤) )البستاني()ت:)1))ه�(،  بطرس  المعلم 
لبنان  العربية، مكتبة  للغة  المحيط، قاموس مطول 
باب   ،(٩( ص  ))٩)م،    بيروت،  ناشرون، 

السين، فعل سبط.
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اهلل ) )) عبد  أبي  الدين  )شهاب  )الحموي(،  ياقوت 
(، معجم  اهلل( )ت)))ه�/))))م  بن عبد  ياقوت 
ص  د.ت.،  بيروت،  صادر،  دار  مج)،  البلدان، 

)))، باب السين واأللف وما يليهما.

العمارة ) )) مصطلحات  في  الكامل  )ن��وار(،  سامي 
دار  ط)،  اللغوية،  المعاجم  بطون  من  اإلسالمية 
حرف   ،٩( ص     ،(11( اإلسكندرية،  الوفاء، 

السين.

موسوعة ) )) )پرس(،  جروس  )غالب(،  الرحيم  عبد 
انكليزي،  فرنسي-   – عربي  اإلسالمية،  العمارة 
حرف  ص)))،  ب��ي��روت،))٤1)ه���-))٩)م(، 

السين. 

ليلى علي )إبراهيم(، المصطلحات ) )) محمد )أمين(، 
 ٩((  –  (٤(( المعمارية  الوثائق  في  المملوكية 
بالجامعة  النشر  دار  م(،   ((((  – ه���(،)1))) 
األمريكية،  القاهرة، ٩٩1)، ص ))، قائم، قبب، 

قبر، قبة.

العمارة ) ٩) معجم مصطلحات  )رزق(،  محمد  عاصم 
مدبولي،111)،  مكتبة  اإلسالمية،ط)،  والفنون 

ص )٤)، حرف السين.

في ) 1)) األرض  عمارة  )أكبر(،  القادر  عبد  جميل 
العمران  بأنظمة  الشريعة  مقارنة  اإلس���الم، 
لبنان،  ناشرون،  الرسالة  مؤسسة  الوضعية، ط)، 

)٩)٤)ه�-)٩٩)م(، ص))، )). 

التقليدية ) ))) العمارة  أنماط  الكريم )شهاب(،  سعد عبد 
تحليلية  الغربية)دراسة  مصر  صحراء  في  الباقية 
والنشر،  الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  مقارنة(،ط)، 

اإلسكندرية، 11٩)م، ص )))، ))).

وآثارها ) ))) القصر  بلدة  )شهاب(،  الكريم  عبد  سعد 
القاهرة،  العربية،  اآلف��اق  دار  ط)،  اإلسالمية، 

)11)م، ص))، ))، )).

سعيد )ناصف(، المرجع السابق، ص )).) )))

الغزوة ) ٤)) منذ  قابس  مدينة  )دح��دوج(،  حسين  إلهام 

الحفصية حوالي ))٤٤- الدولة  قيام  الهاللية حتى 
للحصول  رسالة  -)٤))م(،   (1((( )))ه�(– 
كلية  اإلسالمي،  التاريخ  في  دكتوراه  درجة  على 
القاهرة،)))٤)ه�-  جامعة  والدراسات،  اآلداب 

111) م(، ص )).

ص ) ))) السابق،  المرجع  )أكبر(،  القادر  عبد  جميل 
.(((

محم��د عب��د الس��تار )عثم��ان(، عم��ارة س��دوس ) )))
التقليدية، دراسة أثرية معمارية، دراسة حالة، دار 
الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 

٩٩٩)م، ص ٤٩).

السابق ،ص ) ))) ،المرجع  القصر  بلدة  )شهاب(،  سعد 
.(( ،((

ص ) ))) السابق،  المرجع  )أكبر(،  القادر  عبد  جميل 
.((

ترجمة: ) ٩)) اإلسالمية،  المدينة  ر.ب)س��رج��ن��ت(، 
اليونسكو،  اليسكومورافجر،  )تعلب(،  محمد  أحمد 

))٩)م، ص 1٤) .

ص ) 1)) السابق،  المرجع  )أكبر(،  القادر  عبد  جميل   
.(((

اإلسالمية، ) ))) الشعوب  تاريخ  )بروكلمان(،  كارل   
ط)، نقله إلى العربية نبيه أمين )فارس(، دار العلم 

للماليين، بيروت، تموز))٩)م، ص )٩).

 سيدي محمد )بيرم(، رسالة في تحقيق المناط في عدم ) )))
)الزبيدي(، مخطوط  مراد  تحقيق:  الساباط،  إعادة 
رقم )))))، مجلة " قراءات في الفكر المعماري 
فقهاء  منشورات  واإلسالمي"،  العربي  والعمراني 
جامعة  الدين،  ألص��ول  العالي  المعهد  تونس، 
تونس، )٩)٤)ه�/)11)م(، ورقة رقم  الزيتونة، 

.٤1(

 أح��م��د ب��ن ع��ل��ي اب���ن ح��ج��ر )ال��ع��س��ق��الن��ي(، ) )))
الباري بشرح صحيح  فتح  )ت.)))ه�/)٤٤)م(، 
الدين  محب  وحققه:  وصححه  أخرجه  البخاري، 



ساباط 
مسجد 
آمالو 
بمدينة 
بجاية 

المحدث 
نتيجة 
عوامل 
دينية 

)أنموذجا(

145 آفاق الثقافة والتراث

محمد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رقم  )الخطيب(، 
الدين  محب  قصي  راجعه:  الباقي(،  )عبد  فؤاد 
للتراث،  الريان  دار   ،٤ ج   ،( ط  )الخطيب(، 

القاهرة، ))٩)، ص 1))، ))).

 بروكلمان )كارل(، المرجع السابق ص )٩).) ٤))

اإلداري��ة ) ))) بغداد  معالم  )ع��ل��ي(،  محمد  صالح   
والعمرانية، دراسة تخطيطية، ط )، دار الشؤون 
الثقافية العامة آفاق عربية، العراق، ))٩)م، ص 

.(( ،((

،ص ) ))) السابق  المخطوط  )بيرم(،  محمد  سيدي   
.٤1(

 عبد الرحيم )غالب(، المرجع السابق، ص)))، ) )))
حرف السين. 

المساجد ) ))) أعظم  من  كان  بقرطبة:  الجامع  المسجد   
وأكبرها بناه عبد الرحمن الداخل في الجهة المقابلة 
أنفق عليه ثمانين ألف دينار، كان  لقصر اإلمارة، 
جامعة إسالمية يدرس فيه العلوم الدينية واللغوية، 
ويغو إليه الطالب للدرس والتحصيل، وأطلق عليه 
عبد الواحد المراكشي " الجامع األعظم " انظر: 

- السيد عبد العزيز )سالم(، قرطبة حاضرة الخالفة   
في األندلس، )دراسة تاريخية، عمرانية أثرية في 
العربية،  النهضة  دار   ،( ج  اإلسالمي(،  العصر 

بيروت، ))٩)، ص )٩).

 كارل )بروكلمان(، المرجع السابق، ص )٩)) ٩))

 الحكم المستنصر باهلل )1))/)))ه�-))٩/))٩م(، ) 1))
بعد وفاة عبد الرحمن الثالث تولى الحكم ابنه )الحكم 
)1))ه����/))٩م(،  سنة  باهلل  المستنصر  الثاني( 
وذلك بعد أن ترك له أبوه دولة قوية مستقرة، في 

عهده سكتت الفتنة، انظر:

- إبراهيم )فرغلي(، تاريخ وحضارة األندلس، ط   
القاهرة، )11)م(،،  والتوزيع،  للنشر  العربي   ،(

ص 11).

المحصن ) ))) المكان  أو  ال���دار  ه��ي  المقصورة:   

أصحابها،  إال  يدخلها  ال  والمقصورة  بالحيطان، 
أمام  اإلم��ام  مقام  على  للداللة  الوثائق  في  ويرد 

المحراب، انظر:

المرجع  )ابراهيم(،  ليلى  )أمين(،  محمد  محمد   -  
السابق، ص ))).

)المقري(، ) ))) التلمساني  بن محمد  أحمد  العباس  أبو   
 ،( ج  الرطيب،  األندلس  غصن  من  الطيب  نفح 
بيروت،  ص��ادر،  دار  )عباس(،  إحسان  حققه: 

))٤1)ه�/))٩)م(، ص 1)).

في ) ))) اإلسالمي  الفن  )مورينو(،  جوميت  مانويل   
إسبانيا، ترجمة: لطفي )عبد البديع(، السيد محمود 
عبد العزيز )سالم(، راجعه: جمال محمد )محرز(، 

دار الكاتب العربي، مصر، ))٩)م، ص 1) .

مصر ) ٤)) في  العربية  العمارة  )الشافعي(،  فريد   
المصرية  الهيئة  الوالة، مج )،  اإلسالمية، عصر 
العامة للتأليف والنشر، مصر 1)٩)، ص ))).

العمارة ) ))) موسوعة  )عثمان(،  الستار  عبد  محمد   
المدنية–  الحربية–   " الفاطمية  العمارة  الفاطمية، 
الدينية"، ط)، دار القاهرة،  القاهرة، )11)، ص 

. (((

ورقة ) ))) السابق،  المخطوط  )بيرم(،  محمد  سيدي   
رقم )٤1.

للصالة ) ))) يستخدم  للمسجد  األرضي  الدور  لخلوة:   
في  واألصل  البرد،  اتقاء  الشتاء  فصل  في  عادة 
الخلوة أن عمر بن الخطاب اتخذ رحبة في ناحية 

المسجد لقراءة القرآن، انظر: 

التقليدية،  سدوس  عمارة  الستار)عثمان(،  عبد   
المرجع السابق، ص )٩ . 

أبو رحاب، المرجع السابق، ص ))٤     

 محمد السيد محمد )أبو رحاب(، المدارس المغربية ) )))
في العصر المريني، دراسة أثرية معمارية، ط)، 
ص   ، اإلسكندرية،  والنشر،  للطباعة  الوفاء  دار 

 .(٩1 ،(((
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المرجع ) ٩)) س��دوس،  عمارة  )عثمان(،  الستار  عبد 
السابق، ص )، ))).

وآث��اره��ا ) ٤1) القصر  بلدة  )ش��ه��اب(،  الكريم  عبد 
اإلسالمية، المرجع السابق، ص ٩)، 1) .

اإلسالمية، ) )٤) المدينة  )عثمان(،  الستار  عبد  محمد 
))٩)م،ص  أغسطس  الكويت،  المعرفة،  عالم 

 . (((

 نفسه، ص ))) .) )٤)

القيرواني )محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن أبي زيد() )٤)
)ت:)))ه�-))))م(، النوادر والزيادات على ما 
في المدونة من غيرها من األمهات، ط )، تحقيق: 
محمد عبد العزيز )الدباغ(، دار الغرب اإلسالمي، 

بيروت، ٩٩٩)م ص )٤، ٤٤.

(٤٤ ( ((1 )ت:  )القرطبي(  رش��د  اب��ن  الوليد  )أب��ي 
ه�-))))م(، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه 
والتعليل في المسائل المستخرجة، ط)، ج٩،تحقيق: 
أحمد )الحبابي(،  دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

))٤1)ه�/))٩)م(، ص )٩)، ٩٩) .

نحو  يساوي  الهاشمي(  أو  )الروماني  )*(الذراع:   
)) سنتيمتر. انظر: - الحسن )الوزان(، المصدر 

السابق، ص٤).

)البرزلي( ) )٤) التونسي  البلوي  احمد  بن  القاسم  أبي 
جامع  البرزلي  فتاوى  ه���-))٤)م(،   )ت:)٤) 
بالمفتين  القضايا  من  نزل  لما  األحكام  مسائل 
الحبيب  تقديم وتحقيق: محمد  والحكام، ط)، ج٤، 
)الهيلة(، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، )11)م، 

ص ٩))، ٩٩).

الذراع: ما يذرع به حديد كان أو قصيبا، والذراع ) )٤)
طرف المرفق إلى طرف االسبع الوسطى استخدم 
طولية،  قياس  كوحدة  ذراع  مصطلح  الرامي  ابن 
ففي  ذراع  مائتا  والغلوة  غال،  عشرة  الميل  فقال: 
ألفا ذراع، باع اإلنسان وهو  الميل ألف باع وهي 
طول ذراعيه وعرض صدره، فأربعة أذرع وهو 

القامة، انظر: 

)ابن  اللخمي  براهيم  بن  محمد  اهلل  عبد  أب��و   -  
الرامي(، اإلعالن بأحكام البنيان، تحقيق ودراسة: 
الجامعية،  المعرفة  دار  سليمان(،  )ب��ن  فريد 

اإلسكندرية،٩٩٩) ص ))) . 

تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي )المقريزي(، ) )٤)
)ت: )٤)ه�-)٤٤)م(، كتاب المواعظ واالعتبار 
بذكر الخطط واآلثار المعروف بالخطط المقريزية، 
والتوزيع،  للنشر  وشركاه  الحلبي  مؤسسة  ج)، 

القاهرة، د.ت، ص ٩))

محمد )بيرم(، المخطوط السابق، ورقة رقم ٩1)1. ) )٤)

نفسه، ورقة )٩)1 .) ٤٩)

العربية ) 1)) المدينة  )ال��ه��ذل��ول(،  علي  بن  صالح   
اإلسالمية أثر التشريع في تكوين البيئة العمرانية، 
)))٤)ه���/1)1)م(،  الرياض  السهن،  دار  ط)، 

ص ))،1).

السابق، ) ))) المرجع  )أكبر(،  القادر  عبد  )جميل   
ص)).

)*( الجائز العادي: القطعة الحجرية الحاملة للجدار   
فوق فتحة الباب .انظر:

اللغة  في  المنجد  وآخ��رون،  )أن��ط��وان(  نعمه   -  
بيروت،  المشرق،  دار   ،( المعاصرة، ط  العربية 

111)م، ص ))).حرف ج

البحرتين، ) ))) بين  سيباط  )عمايري(،  الناصر  عبد 
رسالة ماجيستير في الهندسة المعمارية اختصاص 
دمشق،  جامعة  المعمارية،  الهندسة  كلية  ترميم، 

11٤)، )11)، ص)).

المصدر ) ))) )العسقالني(،  حجر  ابن  علي  بن  أحمد 
السابق، ص)))،1)).

 عبد الباقي )إبراهيم(، تأصيل القيم الحضارية في ) ٤))
بناء المدينة اإلسالمية، مركز الدراسات، ص1).

العمران ) ))) فقه  ح��م��وش(،  )ب��ن  أحمد  مصطفى   
بالجزائر  العثماني  األرشيف  خالل  من  اإلسالمي 
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))٩ه���-)٤))ه���/٤٩))م-1)))م،، ط.)، دار 
البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي، 

))٤)ه�-)11)م.فقه العمران ص٩).

وجعلت  بيت  معناها  فارسية  كلمة  الخاناقاه:   -)*(  
والذكر،  للعبادة  فيها  الصوفية  النقطاع  األول  في 
ومع  المملوكي  العصر  في  التصوف  تطور  ومع 
فأصبحت:  الخاناقاه  مفهوم  تطور  العمارة  تطور 

مسجد أو مدرسة أو مسكن للطالبة انظر: 

المصطلحات  )إبراهيم(،  وليلى  )أمين(  محمد   -  
 ٩((  –  (٤(( المعمارية  الوثائق  في  المملوكية 
بالجامعة  النشر  دار  م(،   ((((  – ه���(،)1))) 

األمريكية القاهرة، ٩٩1)، ص٩).

النفسية ) ))) الفوائد  )الشافعي(،  المقدسي  حامد  أبو   
مذاهب  في  القاهرة  شوارع  حكم  بيان  في  الباهرة 
األئمة األربعة الزاهرة، تحقيق: آمال العمري، نقال 
عن ديفيد روبيرتز، مطبعة هيئة اآلثار المصرية، 

مصر، ٩)))،ص).

 ابو حامد المقدسي )الشافعي(، نفسه ،ص)٤.) )))

التاريخية ) ))) الوثائق  )إبراهيم(، سلسلة  اللطيف   عبد 
األمير  وثيقة  المملوكية،  الوثائق  مجموعة  القومية 
آخوركبيرقراقجا الحسني، مج . الثامن عشر، ج)، 
مجلة كلية اآلداب، مطبعة جامعة القاهرة، ديسمبر 

٩)٩)، ص)))،))).   

 نفسه، ص،)))،٤)).) ٩))

 عبد الباقي )إبراهيم(، المرجع السابق ص1).) 1))

وخط ) ))) القبلة  اتجاه  مراعاة  أثر  الكحالوي  محمد   
الدينية  العمائر  مخططات  على  الطريق  تنظيم 
المملوكية بمدينة القاهرة، ع.)، مجلة كلية اآلثار، 
والشرق،  مصر  وحضارة  أثار  في  سنوية  مجلة 
جامعة  والنشر،  للطباعة  القاهرة  جامعة  مركز 

القاهرة، )٩٩)م،ص،1))،٩)).

)*(جامع أحمد ابن طولون: بدأ ابن طولون في بناء   
جامعه سنة)))ه�- )))م بعد ضيق جامع العسكر 

مابينه  )))ه���-٩))م  سنة  بناؤه  وكمل  بالناس، 
التأسيسية،  اللوحة  على  المكتوب  الكوفي  الخط 

انظر:

   فريد )الشافعي(، المرجع السابق،ص))٤،٤)٤.

 )الشافعي( نفسه، ص ))٤.) )))

تراثها ) ))) دم��ش��ق  )ال��ري��ح��اوي(،  ال��ق��ادر  عبد   
دمشق،  البشائر،  دار  ط.)،  التاريخية،  ومعالمها 

))٤)ه�-)٩٩)م، ص)).

الجزائر ) ٤)) مدينتي  أحياء  ساباطات  )مكي(،  حياة   
 ،) معمارية  أثرية،  نموذجية،  )دراسة  وقسنطينة 
األثار  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مقدمة  مذكرة 
العلوم  كلية  عثمانية،  أثار  ،تخصص  اإلسالمية 
 ،( الجزائر  جامعة  األث���ار،  معهد  اإلنسانية، 

)1)1)-))1)م(،ص)).

امارة ) ))) في  المرينية  المباني  العزيز)لعرج(،  عبد   
وفنية،  معمارية  أثرية  دراسة  الزيانية،  تلمسان 
األثار اإلسالمية، جامعة  رسالة دكتوراه دولة في 
بباريس،  األول��ى  السوربون  وجامعة  الجزائر 

٩٩٩)، ص ٤))، ))) .

العصور  عمارة  تاريخ  الجواد(،  )عبد  حمد   )(  
المتوسطة األوروبية واإلسالمية، ط)، ج)، تنسيق 
األنجلو  مكتبة  سليمان،  السيد  صباح  وترتيب: 

المصرية، القاهرة، ص )1).

المرجع  وليلى)ابراهيم(،  )أمين(  محمد  محمد   )(  
السابق، ص)٤،)٤. 

المص��ادر والمراجع

دار   ،((((( رقم  مخطوط   ،) محمد  سيدي   ( بيرم   -
الكتب الوطنية، تونس.

اللخمي( إبراهيم  بن  محمد  اهلل  عبد  )أبو  الرامي  ابن   -
تحقيق  البنيان،  بأحكام  اإلع��الن  )ت:٤))ه�����(، 
ودراسة: فريد سليمان، تقديم عبد العزيز الدوالتلي، 

مركز النشر الجامعي، ٩٩٩)م.
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- ابن منظور )جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم(
المحيط، ج)،  العرب  لسان  )ت:)))ه���-))))م(، 
الحرف  على  بناءه  أعاد  العاليلي،  اهلل  عبد  تقديم: 
دار  الجيل،  دار  )خياط(،  يوسف  الكلمة   من  األول 

لسان العرب، لبنان، ))٤1)ه�-))٩)م(.

)ت:)٤)ه�- البلوي(،  أحمد  بن  القاسم  )أبو  البرزلي   -
األحكام  مسائل  جامع  البرزلي  فتاوى  ))٤)م(،  
لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام،ط)،ج٤،تقديم 
الغرب  دار  )الهيلة(،  الحبيب  محمد  وتحقيق: 

اإلسالمي، بيروت، )11)م.

محيط  )ت:)1))ه����(،  بطرس(  )المعلم  البستاني   -
لبنان  مكتبة  العربية،  للغة  مطول  قاموس  المحيط، 

ناشرون، بيروت، ))٩)م.

- الحموي )شهاب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل( 
دار  مج)،  البلدان،  معجم   ،) )ت)))ه����/))))م 

صادر، بيروت، د.ت.

الباهرة  النفسية  الفوائد  المقدسي(،  الشافعي )ابي حامد   -
األئمة  مذاهب  في  القاهرة  ش��وارع  حكم  بيان  في 
عن  نقال  العمري،  آمال  تحقيق:  الزاهرة،  األربعة 
ديفيد روبيرتز، مطبعة هيئة اآلثار المصرية، مصر، 

.(((٩

ب���ن ح��ج��ر(،  ب���ن ع��ل��ي  ال��ع��س��ق��الن��ي )أح���م���د   -
بشرح صحيح  الباري  فتح  )ت.)))ه�/)٤٤)م(، 
الدين  محب  وحققه:  وصححه  أخرجه  البخاري، 
محمد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رقم  )الخطيب(، 
الدين  محب  قصي  راجعه:  الباقي(،  )عبد  فؤاد 
للتراث،  الريان  دار   ،٤ ج   ،( ط  )الخطيب(، 

القاهرة، ))٩).

رشد()ت:1))ه�-))))م(،  بن  الوليد  )أبو  القرطبي   -
في  والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان 
أحمد  ج٩،تحقيق:  ط)،  المستخرجة،  المسائل 
بيروت،  اإلس��الم��ي،  ال��غ��رب  دار  )ال��ح��ب��اب��ي(،  

))٤1)ه�/))٩)م(.

زيد( أبي  الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  )محمد  القيرواني   -

ما  على  والزيادات  النوادر  )ت:)))ه���-))))م(، 
تحقيق:   ،( األمهات، ط  من  من غيرها  المدونة  في 
اإلسالمي،  الغرب  دار  )الدباغ(،  العزيز  عبد  محمد 

بيروت، ٩٩٩)م.

التلمساني(،  محمد  بن  أحمد  العباس  )أب��و  المقري   -
 ،( ج  الرطيب،  األندلس  غصن  من  الطيب  نفح 
بيروت،  ص��ادر،  دار  )ع��ب��اس(،  إحسان  حققه: 

))٤1)ه�/))٩)م(.

- المقريزي )أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي(، )ت: 
بذكر  واالعتبار  المواعظ  كتاب  )٤)ه���-)٤٤)م(، 
ج)،  المقريزية،  بالخطط  المعروف  واآلثار  الخطط 
القاهرة،  والتوزيع،  للنشر  وشركاه  الحلبي  مؤسسة 

د.ت.

في  الحضارية  القيم  تأصيل  الباقي(،  )عبد  إبراهيم   -
الدراسات  مركز  المعاصرة،  اإلسالمية  المدينة  بناء 
العربية  مصر  ،جمهورية  والمعمارية  التخطيطية 

جمادى األول )٤1)ه�-مارس ))٩)م.

الدينية  العمائر  محمد(،  السيد  )محمد  رح��اب  أبو   -
السعديين  األشراف  عصر  في  بالمغرب  والجنائزية 
دراسة أثرية معمارية، دار القاهرة،القاهرة، )11)م.

- أبو رحاب )محمد السيد محمد(، المدارس المغربية في 
دار  ط)،  معمارية،  أثرية  دراسة  المريني،  العصر 

الوفاء لدنيا الطباعة  والنشر, اإلسكندرية، ))1).

- أكبر )جميل عبد القادر(، عمارة األرض في اإلسالم، 
ط)،  الوضعية،  العمران  بأنظمة  الشريعة  مقارنة 

مؤسسة الرسالة ناشرون، لبنان، ٩)٤)ه�.

ط)،  اإلسالمية،  الشعوب  تاريخ  )كارل(،  بروكلمان   -
العلم  دار  )ف��ارس(،  أمين  نبيه  العربية  إلى  نقله 

للماليين، بيروت، تموز))٩)م.

ال��ع��م��ران  ف��ق��ه  أح��م��د(،  )مصطفى  ح��م��وش  ب��ن   -
بالجزائر  العثماني  األرشيف  خالل  من  اإلسالمي 
ط.)،دار  ))٩ه�����-)٤))ه�����/٤٩))م-1)))م،، 
دبي،  التراث،  وإحياء  اإلسالمية  للدراسات  البحوث 

))٤)ه�-)11)م.
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- الريحاوي )عبد القادر(، دمشق تراثها ومعالمها التاريخية، 
ط.)، دار البشائر، دمشق، ))٤)ه�-)٩٩)م.

- سالم )عبد العزيز(، قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس 
دراسة تاريخية عمرانية أثرية في العصر اإلسالمي، 

ج)، دار النهضة العربية، بيروت، ))٩)م.

تعلب  ترجمة:  اإلسالمية،  المدينة  )ر.ب(،  سرجنت   -
)احمد محمد(، السيكومورانجر، اليونسكو، ))٩)م.

- الشافعي )فريد(، العمارة العربية في مصر اإلسالمية، 
عصر الوالة، مج )، الهيئة المصرية العامة للتأليف 

والنشر، مصر 1)٩).

التقليدية  العمارة  أنماط  الكريم(،  عبد  )سعد  شهاب   -
تحليلية  الغربية)دراسة  مصر  صحراء  في  الباقية 
والنشر،  الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  مقارنة(،ط)، 

اإلسكندرية، 11٩)م.

- شهاب )سعد عبد الكريم(، بلدة القصر وآثارها اإلسالمية، 
ط)، دار اآلفاق العربية، القاهرة، )11)م.

العصور  عمارة  تاريخ  حمد(،  )توفيق  الجواد  عبد   -
تنسيق  األوروبية واإلسالمية، ط)، ج)،  المتوسطة 
األنجلو  مكتبة  سليمان،  السيد  صباح  وترتيب: 

المصرية، القاهرة، 11٩)م.

عالم  اإلسالمية،  المدينة  عثمان(،  الستار)محمد  عبد   -
المعرفة، الكويت، أغسطس ))٩)م.

التقليدية،  سدوس  عمارة  عثمان(،  الستار)محمد  عبد   -
دراسة أثرية معمارية، دراسة حالة، دار الوفاء لدنيا 

الطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ٩٩٩)م.

- عبد الستار )محمدعثمان(، موسوعة العمارة الفاطمية، 
ط)،  الدينية(،  المدنية-  )الحربية-  الفاطمية  العمارة 

دار القاهرة، القاهرة، )11)م.

القديمة،  العمارة  وتقنيات  مواد  )إبراهيم(،  عميري   -
منشورات المديرية العامة لآلثار والمتاحف، دمشق، 

1)1)م.

والعمرانية  اإلدارية  بغداد  معالم  - علي )صالح محمد(، 
العامة  الثقافية  الشؤون  دار  ط)،  تخطيطية  دراسة 

آفاق عربية، العراق، ))٩)م.

ط)،  األندلس،  وحاضرة  تاريخ  )إبراهيم(،  فرغلي   -
العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، )11)م

نشأة  في  دراسة  اإلسالمية،  المدينة  )سعيد(،  ناصف   -
التحضر، مكتبة زهراء الشرق، مصر، )11)م.

اإلسالمية  العربية  المدينة  علي(،  بن  )صالح  الهدلول   -
البيئة العمرانية، ط)، دار  التشريع في تكوين  - أثر 

السهن، الرياض، )))٤)ه�/1)1)م(.

التاريخية  - إبراهيم علي )عبد اللطيف(، سلسلة الوثائق 
األمير  وثيقة  المملوكية،  الوثائق  مجموعة  القومية 
عشر  .الثامن  مج  الحسني،  قراقجا  آخوركبير 
القاهرة،  جامعة  مطبعة  اآلداب،  كلية  ،ج)،مجلة 

ديسمبر ٩)٩).

القبلة  إتجاه  مراعاة  ،أثر  محمد(  )محمد  الكحالوي   -
الدينية  العمائر  على مخططات  الطريق  تنظيم  وخط 
اآلثار،  كلية  ،مجلة   (. ع  القاهرة،  بمدينة  المملوكية 
مجلة سنوية في أثار وحضارة مصر والشرق، مركز 
القاهرة،  جامعة  والنشر،  للطباعة  القاهرة  جامعة 

)٩٩)م.

- أمين )محمد محمد(، إبراهيم )ليلى علي(، المصطلحات 
 ٩((  –  (٤(( المعمارية  الوثائق  في  المملوكية 
بالجامعة  النشر  دار  م(،   ((((  –  (((1( ه�(، 

األمريكية،  القاهرة، ٩٩1).

العمارة  مصطلحات  معجم  محمد(،  )عاصم  رزق   -
والفنون اإلسالمية، ط)، مكتبة مدبولي، 111)م.

موسوعة  )ب��روس(،  جروس  الرحيم(،  )عبد  غالب   -
انجليزي، ط)،،  العمارة اإلسالمية عربي- فرنسي- 

بيروت، ))٤1)ه�-))٩)م(.

اللغة  في  المنجد  )عصام(،  م��دور  )انطون(،  نعمة   -
بيروت،  المشرق،  دار  ط)،  المعاصرة،  العربية 

111)م.

العمارة  مصطلحات  في  الكامل  محمد(،  )سامي  نوار   -
دار  ط)،  اللغوية،  المعاجم  بطون  من  اإلسالمية 

الوفاء، اإلسكندرية، )11)م.
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الغزوة  منذ  قابس  مدينة  حسين(،  )إلهام  دح��دوج   -
حوالي  الحفصية  ال��دول��ة  ق��ي��ام  حتى  الهاللية 
))٤٤-)))ه�������������/))1)-)٤))م(، أط��روح��ة 
القاهرة،  جامعة  للدراسات،  اآلداب  كلية  دكتوراه، 

)))٤)ه�/111)م(.

البحرتين، رسالة  بين  الناصر(، سيباط  - عمايري )عبد 
ترميم،  إختصاص  المعمارية  الهندسة  في  ماجيستير 
 ،(11٤، دمشق  جامعة  المعمارية،  الهندسة  كلية 

.(11(

- لعرج )عبد العزيز(، المباني المرينية في امارة تلمسان 
الزيانية، دراسة أثرية معمارية وفنية، رسالة دكتوراه 
وجامعة  الجزائر  جامعة  اإلسالمية،  اآلثار  في  دولة 

السوربون األولى بباريس ،٩٩٩).

- مكي هميسي )حياة(، ساباطات أحياء مدينتي الجزائر 
وقسنطينة)دراسة نموذجية، أثرية، معمارية (، مذكرة 
اإلسالمية،  اآلثار  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مقدمة 
معهد  اإلنسانية،  العلوم  كلية  آثارعثمانية،  تخصص 

اآلثار،جامعة الجزائر )، )1)1)-))1)م(.
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كفاية الطالبين
لُعْثَمان بن َعْمر الُيوُنِسي

 

الدكتور إسلم بن السبتي

انواكشوط – موريتانيا 
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مقدمة:

حظيت بالد شنقيط في القرنين الثاني والثالث عشر بنشاط فكري واسع، طال جميع مناحي الفكر، 
الفكر،  ذلك  إبراز جزء من  العمل  إبداًعا، وتعليًقا، وتلخيًصا، ونظًما، وتطويًرا. وقد حاولت في هذا 
تجلي في جهد أحد األعالم المشهورين، ومن خالل عمله اإلبداعي في الدرس النحوي؛ حيث قدم للطلبة 
أنموذًجا متكاماًل لدراسة حروف الجر ومعانيها، وهو جزء من عمل واسع كان أحد علماء المنطقة قد 
أتحف به مكتبة الدراسات النحوية في هذه البالد، أال وهو كتاب:" فتح الرب الرؤوف في شرح قصيدة 
معاني الحروف " للطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي المتوفى سنة ٩)))ه�. وبما أن الكتاب 
مفقود في زماننا هذا، جاء عمل ُعْثَمان بن َعْمر الُيوُنسي بمثابة إحياء له، فما كان منا إال أن اقتحمنا 
لجته، وحاولنا تسهيل منطوقه، وتبيان مجهوله، في محاولة لتقديمه للقارئ المتعطش لجهود الشناقطة 
في تيسير النحو العربي للراغبين فيه من عشاق لغة الضاد، والساهرين على إدامة تطويرها على الرغم 
من كثرة التشهير بها، والعزوف عن التحدث بها، وما كان لها ذلك ولن يكون، فهي لغة دستور األمة، 

وقد كفل اهلل لها الدوام واالستمرار إلى يوم الدين.

إن علماء بالد شنقيط قد ألُفوا كثيًرا من المؤلفات في ميدان علم النحو مما يدعونا إلى أن نعرف 
بها ونقدمها ألولئك الذين يجهلون هذه الجهود، فهي ال تقل عن ما قدمه علماؤنا في األصقاع العربية 
التي كلما قرأت كتاًبا من كتبهم، إال ولمسته فيه، من  التربوية  واإلسالمية، بل إنهم امتازوا باألهمية 
حيث أسلوبه ولغته، وشواهده، ومنهجه. وهذه إضافة نوعية قدمها عثمان بن عمر من خالل تأليفه هذا.

ونحن إذ نقدم هذا العمل في حلته التي ارتأينا أن يلبسها، لنرجو أن يكون قد سد ثغرة في المكتبة 
الكثيرة،  المؤلفات  تلك  صوب  وجهتهم  يوجهوا  أن  بالباحثين  ونهيب  الشنقيط،  بالد  لعلماء  النحوية 

فيحققوها ويخرجوها إلى نظرائهم في بالد العرب والمسلمين.

ترجمة المؤلف

اسمه ونسبه:

الغانمي بوحرام، اليونسي))).  ُعْثَمان بُن أعمر بن سيدي عثمان الملقب سيداتي بن األمين بن  هو 
سيدي  وهي:  التالميذ  ُمعين  كتابه  في  اآلخر  والجزء  الشرح،  في  منها  جزء  ورد  أخرى  وله صيغة 
ُعْثَمان بن َعْمر بن سيدي عثمان المعروف بسدات بن َعْمر بن األمين بن غانم بن المختار اليونسي، 

ثم الرحموني))).

اشتغاله بالعلم:

ال تفيد المصادر في وصف صورة واضحة لسيرته العلمية، وإنما هناك إشارة يتيمة تفيد بأنه كان: 

))) منح الرب الغفور: ص))، والحياة الثقافية: ص)، وحوادث السنين: ص)))، في الهامش.
))) معين التالميذ: ص)، بزوغ الهالل. مخطوط بحوزتنا.
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"كثير االشتغال بالعلم، حريًصا عليه"))). كما تفيد عبارة أخرى بحسن خطه. أما األوصاف األخرى 
التي ذكرها صاحب منح الرب الغفور، فهي وال شك تعطى لعالمنا مرتبة متميزة، فقد كان عالًما، فقيًها، 
نحوًيا، منطقًيا، أديًبا، نجيًبا، حسن الفهم)))، وهذه ألقاب كثيًرا ما ترد في كتب التراجم، ويحتاج الباحث 
إلى كثير من الجهد للتدليل على كل صفة من تلك الصفات. ونحن ندلل على بعض منها في حصرنا 

لمؤلفاته في الفقرة اآلتية.

مؤلفاته:

كانت  تخصصات  في  القيمة  المؤلفات  من  عالمنا  تركه  ما  يعضدها  أعاله  المذكورة  الصفات  إن 
لها أهمية بالغة في الساحة الثقافية التي عاش بها، فقد كانت مدينته والتة مزدهرة بالعلم والعلماء وما 
الشواهد على ذلك ببعيد))). وقد شارك المؤلف في تلك النهضة الثقافية بعدة مؤلفات، نذكرها فيما يأتي:

- فتح العلي المالك في تيسير باكورة مذهب اإلمام مالك، وهو الشرح الكبير علي رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني)٤) 

- ُمعين التالميذ، وهو شرح موجز لرسالة ابن أبي زيد القيرواني)))
- فتح الرؤوف في حكم الجمل والمجرورات والظروف)))

- فتح الرب الجالل على بزوغ الهالل بتذييل المية األفعال)))
- فتح الرب الحَكم على المية العجم)))

- كفاية الطالبين، وهو هذا العمل.
- شرح اآلجرومية، شرحين)٩)

- تأليف في التوحيد)1))

))) منح الرب الغفور: ص))
))) المصدر السابق.

))) انظر مقالنا عن الحركة العلمية في بالد شنقيط، مؤلفات الوالتيين، أنموذًجا. آفاق الثقافة والتراث، العدد )٩.
)٤) ذكره في مقدمة كتابه معين التالميذ.

))) الكتاب مطبوع. ونسخه الخطية مبثوثة في مكتبات والتة وغيرها.
))) ذكر في مخطوطات غرب إفريقيا.

))) توجد منه نسخة في مكتبة  محمد ولد أحمال بمدينة تيشيت.
))) توجد منه نسخة في مكتبة اإلمام إزيد بيه بن الرابي بمدينة والتة. انظر فهرس مخطوطات النعمة ووالتة: ص1٤)

)٩) منح الرب الغفور: ص))
)1)) المصدر السابق.
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- تأليف في الحساب)))
- تأليف في التنجيم)))

- تأليف في علم الهندسة)))
- تأليف في التربيع)٤)

وللمؤلف مجموعة من النظم الفقهية استشهد بها في كتابه ُمعين التالميذ، ونذكر منها أنموذًجا على 
اتفاقا، وبقية المدينة  التمثيل، وإال فهي كثيرة. قال))): "والكعبة من مكة أفضل من بقية المدينة  سبيل 
أفضل من بقية مكة، وبقية مكة أفضل من بيت المقدس، وهو أفضل ولو من المساجد المنسوبة له صلى 
اهلل عليه وسلم، كمسجد قباء وغيره، والسماء أفضل من األرض، وقيل بالعكس، والقفل أي الرجوع 

أفضل من الجوار، كما قال مالك، ونظمت هذا الحاصل فقلت:

م����ح����ل روض���������ة ال����ن����ب����ي ف���اع���ق�������الع������ن ك����ع����ب����ة ب�����االت�����ف�����اق ف���ض�������الً

ع�������رش ول��������وح ق����ل����م ب�������ذا اح���ك���م���نوع�������ن س������م������اوات وك�����رس�����ي وع����ن

ب�����ه ات����ف����اق����ا ع���ن���ده���م ك���م���ا رس�������مف���ف���ض���ل ك���ع���ب���ة ي�����ا ص������اح ق�����د ح��ك��م

وه�������و ق�����د ف����ض����ل غ����ي����ر ال��ك��ع��ب��������ةع�����ن غ���ي���ر روض�������ة م�����ن ال��م��دي��ن�����ة

ق��دم�����ا ف���ض���ل  ف�����ي  وذا  م���ك���ة  ع���ن ب��ي��ت م���ق���دس وه����و ع���ن غ��ي��ر مام�����ن 

ف����اف����ت ب������ذا ال����ق����ول م����ن ل����ك س�����ألق�����د م�����ر ف���ض���ل���وه ي�����ا م�����ن ق�����د ع��ق��ل

ع�����ن أرض�����ن�����ا وق����ي����ل ب��ال��ت��ف��ص��ي�����لوق�����دم�����وا ال���س���م���اء ف����ي ال��ت��ف��ض��ي�����ل

ع����ل����ى ال����ج��������������وار غ���ف���ل���ت���ا ت���أم���الألرض�������ن�������ا وم�������ال�������ك ق�������د ف���ض�������ال

ومطاوعة   " قوله))):  ذلك  ومثال  اللغوية  مؤلفاته  في  وبخاصة  مكانتها  فلها  اللغوية،  األنظام  وأما 
فعل، كثناه فانثنى، وموافقة فعل كحلى، واحلولى، واإلغناء عن المجرد، كاعروريت البعير؛ أي: ركبته 

عريا.. ونظمتها فقلت:

ث����م����ت ط��������اوع وواف������ق������ن ب�����ه ف��ع��الواف���ع���وع���ل أغ���ن���ى ب����ه وأوج���������دنَّ بِ���ه

وهو في ذلك كله ينحو منحى الشناقطة في اختيارهم النظم بوصفها أقرب وسيلة لحمل المعلومات 

))) المصدر السابق.

))) المصدر السابق.

))) المصدر السابق.
)٤) المصدر السابق. وهذه المؤلفات األخيرة لم أقف على شيء منها.

))) معين التالميذ: ص٩)٤
))) فتح الرب الجالل. مخطوط بحوزتنا.
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وإيصالها للمتعلم، المنوه به في كثير من مقدمات كتبهم. فإلى جانب اآلتيف البارز في مؤلفاته المذكورة 
يظهر ما لتلك النظم المتناثرة في معظم أعماله، فهي مشغل بارز في تفكيره، ووسيلة رائجة من وسائل 
التعلم لديه. ونظمه كذلك تقربه من ميدان الشعر، وإن لم أقف على شيء من ذلك، إال أنه قد يظهر في 

بعض المراجع التي لم أقف عليها. 

وفاته:

وبعد عمر طويل أمضاه صاحبه في نشر العلم، وتربية النشأ، توفي المرحوم عثمان بن عمر سنة 
))))ه�))) . 

تراث الحروف عند العرب والمسلمين:

للعرب والمسلمين حركة فكرية واسعة في ميدان اآلتيف عن الحروف ومعانيها، سواء كانت تلك 
بعضها  ثبَت  وقد حاولت  العناوين،  تلك  استطاعوا جمعه تحت  ما  لغوية، وجمعوا  أو  نحوية  المعاني 
فيما يأتي من مسرد لها ضمن المصادر التي وقفت عليها، ولم أقصد هنا جمع ما له عالقة بالموضوع 
دراسة  مضمون  تخدم  عناوين  من  عليه  وقفت  قد  ما  إلى  العقبة  تلك  تجاوزت  بل  وحسب،  المحقق 

الحروف بشكل أعم، حتى يحصل الباحث على ما يخدم موضوع بحثه.

- الجني الداني في حروف المعاني، ابن أم قاسم المرادي

المتوفى  ابن سينا  الحسن،  بن  اهلل  الحسين بن عبد  الهجائية  الحروف  الفيروزية في معاني  الرسالة   -
سنة ))٤ه� 

- تفسير حروف اللغه الخليل بن أحمد بن عمرو، الفراهيدي المتوفى سنة1))ه�)))
- رسالة في تحقيق معاني الحروف الشريف الجرجاني المتوفى سنة )))ه�)))

- رسالة في معاني الحروف التي وردت عن العرب الخليل بن أحمد، الفراهيدي المتوفى سنة )))ه� 

- رسالة في معاني الحروف محمد بن محمد بن طرخان، الفارابي

- شرح معاني الحروف للرماني - لعلى بن فضال المجاشعي القيرواني المتوفى سنة ٩)٤ه�)٤).
- فتح الرؤوف في معاني الحروف - للسيد كاكه أحمد البرزنجى)))

))) منح الرب الغفور: ص))
))) خزانة التراث: )٤)/ )

))) أبجد العلوم: )/ ))
)٤) خزانة التراث: )))/ )

))) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: )/ )1)
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- قصيده في معاني الحروف محمد بن جابر، االندلسي)))

- كتاب: الحروف الستة وهي: السين والصاد والضاد والطاء والدال والذال ألبي محمد: عبد اهلل بن 
محمد البطليوسي المتوفى: سنة )))ه�))) .

- كتاب: الحروف والعدد وخواصهما للشيخ عبد الرحمن المغربي)))
- كتاب الحروف في الّنحو أبي عبد اهلل محمد بن جعفر الّنحوي المعروف بالقّزاز)٤)

- كتاب الحروف لعبد الرحمن بن أبي حماد الكوفي)))

- كتاب الحروف ألبي الحسن على بن حمزة ابن عبداهلل البغدادي المعروف بالكسائي النحوي المتوفى 
سنة ٩)) ه�.

- كتاب الحروف في اللغة ألبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني الكوفي المتوفى سنة )))ه�))) 

- كتاب الحروف للدورقي أبى الحسن علي))).

- كتاب الحروف أبو الربيع الزهراوي))).

- كتاب الحروف أبو نصر الحسن بن أسد بن الحسن الفارقي المتوفى سنة ))٤ ه�)٩). 
- كتاب الحروف، ألبي الحسن علي بن حمزة الكسائي المتوفى سنة ٩))ه�)1))

- كتاب الحروف تأليف عبد الرحمن بن أبي حماد الكوفي))))
- كتاب الحروف علي بن مهريار األهوازي دورقي األصل))))

- كتاب الحروف في أسماء الصحابة ألبي علي بن السكن))))

))) فهرس مكتبة المصطفى مع الروابط: )/ ))٤
))) كشف الظنون: )/ ))٤)
))) كشف الظنون: )/ ))٤)

)٤) فهرسة ابن خير ط دار الغرب: ص ٤٤٤
))) الفهرست: ص ))

))) الفهرست: ص: )1)
))) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: )/ ٩))

))) تعليقة في منهج البحث وتحقيق المخطوطات: ٤/ )
)٩) فهرس شعراء الموسوعة الشعرية: ص )٤

)1)) الفهرست: ص )٩
)))) الفهرست: ص ))

)))) هدية العارفين: )/ )))
)))) فهرسة ابن خير اإلشبيلي: ص )))
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- كتاب الحروف في علم الموصوف)))

- كتاب الحروف في علم الموصوف - للشيخ محيى الدين محمد بن على العربي.
- كتاب الحروف في معاني القرآن إلى طه)))

- كتاب الحروف في معاني القرآن محمد بن يزيد بن عبد األكبر بن عمير بن ثمالة، األزدي البصري، 
أبو العباس المعروف بالمبرد المتوفى سنة ))) ه� )))

- كتاب الحروف من األصول واألضداد الحسن بن بشر بن بحر اآلمدي أبو القاسم البصري األديب 
الكاتب توفي سنة )))ه�)٤)

- كتاب الحروف ميشي بن اثري البغدادي الملقب بما شاء اهلل المنجم المتوفى في حدود سنة 1))ه�)))
- كتاب الحروف، أحمد بن محمد بن المظفر، الرازي)))

- كتاب الحروف، البن السكيت)))

- كتاب الحروف، للخليل بن أحمد الفراهيدي))) 

- كتاب الفرق بين الحروف الخمسة الظاء والضاد والذال والصاد والسين تأليف أبي محمد بن السيد 
البطليوسي)٩)

- لوح الذهب من كتاب الحروف، أحمد بن علي بن يوسف البوني تقي الدين أبو العباس القرشي توفي 
سنة )))ه�.

- معاني الحروف، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوفى سنة ٩)) ه� )1))

- معاني الحروف لعبد الحميد بن فيروز الغزنوي)))) 

- معاني الحروف علي بن عيسى بن علي، الرماني المتوفى سنة ٤))ه�

))) هدية العارفين: )/ )
))) الفهرست: ص ))

))) هدية العارفين: )/ ٤)٤
)٤) هدية العارفين: )/ ٤٤)
))) هدية العارفين: )/ )1)

))) حققه رمضان عبد التواب، ضمن ثالثة كتب في الحروف سنة ))٩)م
))) حققه رمضان عبد التواب، ضمن ثالثة كتب في الحروف سنة ))٩)م
))) حققه رمضان عبد التواب، ضمن ثالثة كتب في الحروف سنة ))٩)م

)٩) فهرسة ابن خير اإلشبيلي: ص )))
)1)) فهرسة ابن خير اإلشبيلي: ص )))

)))) كشف الظنون: )/ ٩)))
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- معاني الحروف عند الحكماء محمد بن الحسين بن محمد، السلمي المتوفى سنة ))٤ه� )))

- معاني الحروف وأقسامها البن العريف، أبي القاسم حسين بن الوليد النحوي المعروف بابن العريف 
المتوفى سنة ٩1)ه�))).

ترجمة صاحب القصيدة

- اسمه

المدينة  والتة  مدينة  إلى  نسبة  الوالتي،  محمد،  أبو  الشيخ،  بن  علي  بن  بكر  أبي  بن  اهلل  عبد  هو 
الشهيرة.

- تعلمه:

العلم، جعلته  الهاشم، وتربى على يده حتى بلغ مرتبة من  الفقيه محمد بن أبي بكر بن  تتلمذ على 
القاضي".  العالمة،  الفقيه،  النحوي،  الشيخ األستاذ،  قال:"  الشرح حين  به مؤلف  بما وصفه  يوصف 
بل زاد البرتلي بأنه جمع بين وظيفة القضاء، وإمامة المسجد. وهما وظيفتان ال تجتمعان إال لمن بلغ 
درجة من التبحر في علوم الفقه وما تعلق به. ويزيد ذلك تأكيًدا قول البرتلي أيًضا: " وما رأيت من 
جمع بينهما في بلدنا إال ُهَو، والفقيه أحمد الولى" وفي العبارة من التنويه بهذا الجمع ما يفهمه أصحاب 

المعرفة من صعوبة الجمع بين القضاء واإلمامة في بالد شنقيط.

ومما ساعده في تعلمه وأظهر قيمته اتصافه بصفات اإلبداع في علوم الخط؛ حيث كان بارًعا فيه، 
محسًنا، متقًنا له. 

وقد بلغ درجة من العلم وحب التعلم مرحلة جعلت منه محط رحال المتعلمين، فترة غير قليلة مما 
دعا ببعضهم مالحظة مكث العلم في بيته منذ نشأة والده إلى وفاة ابن أخيه الفقيه محمد بن علي))).

- إجازاته:

أثبتت  العلوم، وقد  الكبار في  العلماء  كان علماء بالد شنقيط يتميزون بوفرة اإلجازات من طرف 
المصادر بعًضا منها، وقد كان صاحبنا ممن له الحظوة في ذلك، فقد أجازه الفقيه العالمة أبو عبد اهلل 
سيدي محمد ابن المختار بن األعمش، الموطأ، والجامع الصحيح للبخاري، وصحيح مسلم ومختصر 
الشيخ خليل وتوضيحه، وألفية العراقي، والحكم ال بن عطاء اهلل، بعد أن أجازه أول كل شيء الحديث 

المسلسل باألولية)٤).

))) خزانة التراث: )))/ )
))) فهرسة ابن خير اإلشبيلي: ص )))

))) فتح الشكور: ص)))، حياة موريتانيا: ص)))
)٤) المصدر السابق: ص)))
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- مؤلفاته:

لم يكن صاحبنا موسوعًيا، وال مؤلًفا كبيًرا، ولكن له بعض المشاركات البسيطة، فمن ذلك:

- فتاوى مفيدة

- قصيدة المية في معاني الحروف. وهي التي نشتغل عليها.

- قصيدة نونية في الدعاء، وهي منفرجة عجيبة، مطلعها:

ب���ح���م���د ي�����واف�����ي أي���������ادي اإلح����س����انح�����م�����دت إل�����ه�����ي ع����ل����ى االم����ت����ن����ان

- وفاته:

توفي رحمه اهلل في سنة ))))ه�)))، بعد زمن من العطاء في ميدان القضاء والتدريس. 

هذا الشرح:

هذا شرح لطيف كما قال صاحبه، جاء في متناول المتعلمين من أبناء هذه البالد القصية لقضية ال 
تبعد عن أبجديات الدرس النحوي، حين يبدأ المتعلم في تحصيل مادته، فال بد له من دراسة حروف 
الجر لكثرة تناولها في تركيب الجمل، وكثيًرا ما يعاقب بينها، فكان هذا الشرح البين لمعانيها المتعددة 
وال  خلط،  دون  من  بارزة  والمعالم  واضحة،  السبل  أمامه  تتبين  حتى  تمييزها  من  للمتعلم  البد  التي 

اختالط.

منهج الشارح:

لقد وضح الشارح منهجه في مستهل عمله؛ حيث قال: " هذا تقرير لطيف لقصيدة الشيخ األستاذ، 
النحوي، الفقيه، العالمة، القاضي، أبي محمد عبد اهلل بن أبي بكر بن علي بن الشيخ الوالتي، رحمه 
اهلل َتَعاَلى التي وضعها في معاني حروف الجر، لنفع المتعلمين". وهذا المنهج هو الغالب علي أعمال 
الشناقطة؛ حيث ال يبتعد الشارح كثيًرا، وال يحلق بعيًدا، وإنما يوهم بعمل متواضع، وإن كان غير ذلك، 
فالتواضع ديدنهم، والبساطة همهم، ومن يرى أعمالهم في مثل هذه الشروح يجدهم قد حلقوا في ميادين 

القرآن الكريم والحديث الشريف، والشعر العربي الفصيح، وأمثال العرب وأقوالهم. 

والشارح هنا يقول بأنه نقل عمله هذا من عمل الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الوالتي 
المتوفى سنة ٩)))ه�، وهو نقل الشك أن صاحبنا أفاد من منهجه الذي اختاره بحيث أنه قد اختصر 
الشرح وقدمه كعمل خاص بالمتعلمين من أبناء جلدتهم. والشرح ممزوج، بحيث يذكر الشارح األجزاء 
التي تتطلب شرًحا من جمل، أو كلمات مفردة، موضًحا للقاعدة ومستشهًدا على ذلك بما يحتاجه من 
شواهد الذكر الحكيم أو الحديث الشريف، أو الشعر العربي، وغيرها من كالم العرب ولغاتهم الفصيحة، 

ومع إعراب بعض الكلمات المبهمة في النص.

))) المصدر السابق:ص )))
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أهمية الشرح:

الرب  فتح  كتابه  أن  غير  الشكور،  فتح  كتابه  في  وبخاصة  تراجم  صاحب  بكونه  البرتلي  عرف 
بأهمية  اعترف  وقد  فيها،  والباحثين  اللغة  علماء  أحد  منه  الحروف، جعل  معاني  في شرح  الرؤوف 
القصيدة التي شرحها صاحبنا فقال وله: "قصيدة المية نحو ثالثين بيًتا في معاني الحروف؛ أي: حروف 
الرب  فتح  مفيًدا سميته  معانيها، وشرحتها شرًحا حسًنا  األشموني من  به  أتي  ما  فيها  استوفى  الجر، 
الشروح  يعد من  البرتلي  به  قام  الذي  الشرح  أن  الحروف"))) غير  الرؤوف في شرح قصيدة معاني 
وَمْضُمونه  ظاهرة،  وِصَفُته  له،  الوحيدة  هي  اإلشارة  هذه  أن  والظاهر  شنقيط،  بالد  لعلماء  النادرة 
أوضح، إال أننا ال نعثر عليه في هذه البالد ولعله ضاع ضمن التراث الضائع لهذه األمة، فكان شرح 

صاحبنا بمثابة إحياء له وإعادة تثمين. 

إن القصيدة المشروحة قد وصلتنا في اثنين وعشرين بيًتا مشروحة، وهي كما قال البرتلي إنها في 
القصيدة حسب  بأن  نقول  أخرى،  نقف على مصادر  باقية؟ وحتى  أبيات  ثمانية  بيًتا،فأين  ثالثين  نحو 
شرح صاحبنا هي اثنان وعشرون بيًتا، وقد انقسمت أبياتها على معاني الحروف المقصودة، وجاءت 
مغايرة لما هو معروف عند أغلب علماء النحو من نظم لمثل هذه المؤلفات على بحر الرجز؛ حيث 
نظم المؤلف قصيدته في بحر البسيط، ذي التفاعيل الكثيرة، مما قد يؤكد أن المؤلف عمد إلى قرض 

الشعر، ال إلى التعليم، فهو نادر منه وطريف في نفس الوقت.

مصادر الشارح:

لقد اعتمد الشارح في بسط عمله على المصدر األساس وهو كتاب البرتلي: فتح الرب الرؤوف في 
شرح معاني الحروف، ثم كتاب األشموني على ألفية ابن مالك، وتحفة ابن الوردي، والمغني البن هشام، 
المتوفى سنة)٩1ه�،  لخالد بن عبد اهلل األزهري  إلى قواعد اإلعراب  الطالب  والتصريح، وموصل 
والقاموس المحيط، وتفسير الجاللين، كما استشهد بكثير من آيات النص الكريم، واألحاديث الشريفة، 
اآلخر،  البعض  وترك  األسماء،  بعض  على  نص  وقد  الشعراء،  من  الفحول  وأشعار  الفقهاء،  وآراء 

وأثبت آراء علماء النحو، مثل آراء سيبويه، وأبي علي الفارسي، وابن مالك، وابن هشام، وغيرهم.

وصف النسخة:

وقفت على نسخة خطية من هذا النص في مكتبة شيخنا بوي أحمد في مدينة تيشيت تحت رقم ))، 
النص  اثنين وعشرين سطًرا، خطها مغربي، كتب  في حدود  أربع عشرة ورقة  النسخة من  وتتكون 
بالمداد األحمر، والشرح بالمدام األسود. خالية من مكان النسخ، انتهى من جمعها في يوم االثنين أواسط 

شهر اهلل شوال سنة 1)))ه�.

ومن هذا النص صورة في موقع الجامعة األلمانية في ميكروفيلم تحت رقم)٩). ومن هذا الموقع 

))) فتح الشكور: ص)))
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جلبت نص قصيدة معاني حروف الجر، كتبت مفردة هناك، خالية من الشرح لمؤلفها القاضي عبد اهلل، 
أبي بكر بن علي بن الشيخ؛ حيث يحتفظ بها في صورة من ورقتين، ولم أقف عليها في مكان غير هذا. 

فكان احتفاظه بهذا النص النادر مدعاة للتنويه واالحترام.

عملي في التحقيق:

لقد كتبت النص من نسخته الخطية الوحيدة، وتمعنت فيه، ثم قمت بتخريج اآليات الكريمة واألحاديث 
الشريفة، والشعر العربي القديم، معرًفا بكل ما يحتاج التعريف، وكتبت نص القصيدة بالنص األسود 
مثل ما كتبه الشارح بالنص األحمر مبثوًثا بين ثنايا الشرح، وبما أن هذا هو منهجهم، فقد تركته على 
أثبته  بينما  المقارنة واضحة  تكون  معكوفين حتى  بين  القصيدة، وجعلته  أنني جلبت نص  إال  صفته، 
الشارح وبين النص األصلي. وقد نسبت كل األبيات ورددتها إلى أصحابها في حالة عدم ذكر صاحبها 
ضمن النص األصلي. كما خرجت بعض أقوال الفقهاء التي ذكرها الشارح وأعدتها إلى أمهات الكتب. 
ذاك  هذا  وبين  القصيدة،  لمؤلف  بترجمة  وأتبعته  بن عمر،  عثمان  بعالمنا  فيها  مقدمة عرفت  وكتبت 

أشرت إلى منهج الشارح وذكرت مصادره التي استقى منها زبدة عمله.
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الصفحة األولى من المخطوط
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الصفحة األخيرة من المخطوط
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النص محقًقا

//)بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على سيدنا محمد، وآله وسلم تسليًما. ما شاء اهلل ال حول، 
وال قوة إال باهلل. 

الحمد لله الواحد األحد الرؤوف الذي هدينا لمعرفة معاني الحروف، حمًدا يوِجب رضاه، ويقتضي 
المبيُن،  الملُك، الحي  إله إال اهلل، وحده ال شريك له، )له()))  المزيَد من فضِله، ونعماه، وأشهد أن ال 
وأشهد أن سيدنا محمًدا عبده ورسوله، الصادق األمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، المبُعوِث 
والدين،  اإلسالم  قواعَد  افِعيَن  الرَّ المنتخبين،  وصحبه  آله  وعلى  مبيٍن،  عربي  بلساٍن  األمِم  ِلسائِر 
المنتصبيَن لنفع العالمين، الخافضين ألجنَحِة أجنحِتهم لجميع المؤمنين، والتَّابعيَن ومن أتبعهم بإحسان 

من سائر عباد اهلل الصالحين.

وبعد، فيقول الفقيُر إلى اهلل َتَعاَلى: ُعْثَماُن بُن َعْمر الُيوُنسي، جعله اهلل َتَعاَلى وَوالَدْيِه من اآلمنين، 
الذين ال خوٌف عليهم والهم يحزُنون، آمين. 

هذا تقرير لطيٌف لقصيدِة الشيخ األستاذ، النحوي، الفقيه، العالمة، القاضي، أبي محمد عبد اهلل بن 
ِلنْفِع  التي وضع في معاني حروف الجر)))،  َتَعاَلى،  الواَلِتي))) رحمه اهلل  يخ  أبي بكر بن علي بن الشَّ
الِبيَن، ونقلته من شرح  ِبالِكَفاَيِة، أعني كفايَة الطَّ يُته:  الُمتعلِّميَن، فكانت بحمد هلل مربيًة للمبتدئين. وسمَّ
شيخنا الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي رحمه اهلل َتَعاَلى المسمى: فتح الرب الرؤوف، بشرح 

قصيدة معاني الحروف. واهلل الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب.

بسم اهلل الرحمن الرحيم: بدأ المؤلُف رحمه اهلل َتَعاَلى كتابه بالبسملة، اقِتَداًء بالِكتاِب العِزيِز، وَعَماًل 
ِحيِم َفْهَو: َأْبَتٌر")٤). أي:  ْحَمِن الرَّ بقوله صلى اهلل عليه وسلم:" ُكلُّ َأْمٍر ِذي َباٍل اَل ُيْبَدُأ ِفيِه ِبِبْسِم اهلِل الرَّ
حَمُن:  َناِقٌص، َقليُل الَبَرَكِة. اهلل: َعَلٌم ِلَذاٍت، واِجُب الُوجوِد، المْعُبوُد بالحق، الُمسَتِحقُّ لَجميِع الَمحاِمِد. الرَّ

حيِم: الُمْنعُم بَدَقائِق النعِم، كمية أو كيفية.  الُمْنِعُم ِبجاَلِئِل النِّعِم، َكِميًَّة أْو َكْيِفيًَّة. الرَّ

تُ��َه��ا ِع��دَّ َذاَك  قُ���ْل  َع��ْش��َرةٌ  ِم���ْن  بَ���يَ���اُن ِج���ْن���ٍس َوتَ��ْب��ِع��ي��ٍض َم����َع اْل�����بَ��َدِل1-}َم��َع��انِ��ي 

نَ�������َدَرا أَْزُم������ٍن  فِ���ي  أِلَْم���ِك���نَ���ٍة  بَ�����ْدٌء  ِزي�����َد لِ��تَ��ْن��ِص��ي��ِص��ِه َع���لَ���ى ال���ُع���ُم���وِم قُ�����ِل2- 

َوفِ����ي َوتَ��ْع��لِ��ي��لِ��ِه فَ���اْس���أَْل َع���ِن ال��َم��ثَ�����ِل{3-َج�����اَءْت ُم��َوافِ��قَ��ةً لِ��ْل��بَ��ا َوَع����ْن َوَع�����لَ��ى

هذه معاني من، وهي عشرة كما قال الناظم، رحمه اهلل َتَعاَلى. والمعاني: جمع معنى. معاني ِمْن 

))) زيادة يقتضيها السياق.
))) ترجمته في فتح الشكور: ص)))

))) وقد عالجها انبوي في عمدة السالك على ألفية ابن مالك: مخطوط بحوزتنا. اللوحة)) ويسميها الكوفيون حروف 
الصفات؛ ألنها تحدث صفة في االسم من  بينهما، وحروف  إلى االسم؛ أي تربط  الفعل  اإلضافة؛ ألنها تضيف 

ظرفية أو غيرها. انظر التصريح: )/1)) 
)٤) غريب الحديث البن الجوزي: )/ ))، والرواية هناك هي: "ُكلُّ أْمٍر ال ُيْبَدُأ ِفيِه ِبَحْمِد اهلِل َفُهَو َأْبَتٌر أي أْقَطُع".
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بيان جنس؛ أي:  ذاك عدتها: أي عددها.  أنت.  قل:  لغة.  أو  للوزن  الشين  بإسكان  الميم: عْشَرٌة  بكسر 
المعنى األول أنها تأتي لبيان الجنس وعالمتها أن يصح أن يْخُلَفها اْسم موصول إذا بينت معرفة، كقوله 
َتَعاَلى: چ ى   ائ  ائ  ەئچ))). أي: الذي هو األوثان، فإن بينت نكرة فهي ومجرورها 
َذَهٌب.  اأَلَساِوِر؛ أي: هي  َبَياِن  َفِمْن  چ ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھچ))).  َتَعاَلى:  في موضع جملة، كقوله 

چۆئ   َتَعاَلى:  ومن األولى: لالبتداء عند الجمهور، أو زائدة على رأي األخفش)))، ويدل عليه قوله 
االستغناء عنها  للتبعيض، وعالمتها جواز  تأتي  أنها  الثاني  والمعني  أي:  َوَتْبِعيٍض  ۈئ  ۈئ  ېئچ)٤). 
أي:  اْل�َبَدِل؛  َمَع  تحبون.  ما  أي: بعض  چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ))).  َتَعاَلى:  كقوله  ببعض، 
چ))). أي:  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  َتَعاَلى:  تأتي بمعنى بدل، كقوله  أنها  الثالث:  المعنى 
بدل اآلخرة. وقوله َتَعاَلى: چ ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئچ))). أي: بدلكم؛ ألن المالئكَة ال تكوُن من 
اإِلْنِس. وقوله َتَعاَلى: چٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀڀچ))). أي: بدل َطاَعِته أو بَدَل َرحَمِته. 

كاِة ِبالجوِر)٩):  )الكامل( وكقوله يصُف َعامَل الزَّ
ظُ���ْل���ًم���ا ويُ����ْك����تَ����ُب ل����أَِم����ي����ِر أَفَ����ي����الأََخ������ُذوا ال��َم��خ��اَض م��ن ال��فَ��ِص��ي��ِل ُغ��لُ��بَّ��ةً

أي: بدَل الَفصيِل. واأَلِفيُل الصغير؛ ألنه َيأَفُل بين اإِلبِل؛ أي: َيِغيُب)1)).

َبْدٌء أِلَْمِكَنٍة: أي: والمعنى //)الرابع أنها تأتي البتداء الغاية في األمكنة. كقوله َتَعاَلى: چٱ  ٻ  
. أي: وقد تأتي البتداء  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀچ)))). ِفي َأْزُمٍن َنَدَرا: أي: َقلَّ

))) الحج: اآلية1)
))) الكهف: اآلية))

))) التصريح: )/)))، وإمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات: )/ )1)
)٤) القيامة: اآلية))

))) آل عمران: اآلية)٩
))) التوبة: اآلية))

))) الزخرف: اآلية1)
))) آل عمران: اآلية)))

)٩) البيت للراعي النميري من قصيدة في ديوانه: ص)))، وأمالي ابن الشجري: )/ )))، مدح بها عبد الملك بن 
الفصال،  بداًل من  الحوامل  الّنوق  أخذوا   " بقوله:  الزكاة. وشرحه  يأخذون  الذين  السعاة  فيها من  مروان، وشكا 

ويكتبونها لأمير، أي: أمير المؤمنين، إفاال". 
ومطلع القصيدة كما رواها في الديوان، هو:   

��������َك ِب�����ال�����َف�����َراِش َم����ِذي����ال َرِح����ي����الَم�����ا َب�������اُل َدفِّ أََرْدَت  أَْم  ِب����َع����ْي����ِن����َك  أََق����������ًذى 
الشيخ  شرح  على  الصبان"  العالمة  وحاشية   ،٤(  /٤ يعيش:  البن  المفصل  شرح  في  عزو  دون  من  والبيت   

األشموني: على ألفية اإلمام ابن مالك: )/ )))، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: )/ ٩)))
)1)) واأَلِفيُل ابُن الَمخاِض فما َفْوَقُه، واألِفيُل الَفِصيُل، والَجْمُع إفاٌل ألنَّ َحقيَقَتُه الَوْصُف هذا ُهو الِقَياُس، وأما ِسيَبَوْيِه 

فقال َأِفيٌل وَأَفاِئُل. المحكم والمحيط األعظم: 1)/ )٤1
)))) اإلسراء: اآلية)
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الَغايِة في اأَلْزِمنة، كقوله َتَعاَلى: چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ))). وقول َأَنِس بِن 
وكقول  الَغِد))).  إلى  اآلَن  ِمَن  بعض:  وقول  الُجَمِع"))).  ِإَلى  الُجَمِع  ِمَن  ُمِطْرَنا  اهلل عنه:"  َمالك رضي 

يوَف)٤):       ) الطويل( النابغة الذُّبَياِني َيِصُف السُّ

ْب���َن ُك���لَّ ال��تَّ��َج��اِربتُ���ُخ���يِّ���ْرَن ِم����ْن أْزَم�������اِن يَ������ْوِم َح��لِ��ي��َم��ٍة إِلَ����ى ال���يَ���ْوِم قَ���ْد ُج���رِّ

المتصلة  والنون  للمفعول،  مبنيان  وجربن:  وتخيرن،  َماِنيَّة))).  الزَّ في  الذاتية  االبتداء  أزمان  فمن 
بهما: نائب الفاعل، وهي راجعة إلى السيوف الُمَحدَُّث عنها في بيت قبله. وتخيرن: اصطفين. وجربن: 
اْخَتبرَن. وَيوُم َحِليَمة))) يوم مشهور من أيام العرب، وهو اليوم الذي سار فيه الُمنِذُر))) بن الُمنِذُر لقتال 
اِني))). وحليمة: هي بنُت الَحارِث بِن أبي شمَّر. والتجارب: جمع تجربة، وقد تكون البتداء  اأَلْعرِج الَغسَّ
ٍد َرُسوِل اللَِّه - صلى اهلل عليه وسلم - ِإَلى ِهَرْقَل َعِظيِم  ماِن والَمَكاِن نحو: " ِمْن ُمَحمَّ الغاية في غير الزَّ

وِم ")٩). الرُّ

ِزيَد لَِتْنِصيص َعلَى الُعُموِم، أو توكيد العموم؛ أي: والمعنى الخامس أنها تأتي زائدة للتنصيص على 
العموم أو لتوكيد التنصيص على العموم، وهي الزيادة المشار إليها بقول المؤلف: زيد. فاألولى هي 
الدَّاِخَلة على َنِكَرة ال َتْخَتصُّ ِبالنَّْفي، نحو: ما جاءنا من رجل. فهي للتنصيص على العموم، أال ترى أنه 
قبل دخول "ِمْن" يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس على سبيل العموم، ولهذا يصح أن يقال: "بل رجالن". 

وبعد دخولها يصير نًصا في نفي الجنس على العموم فيمتنع أن يقال: بل رجالن. 

))) التوبة: اآلية)1)
))) هكذا ورد في األصل، والرواية الصحيحة هي: " َحدََّثَنا َعْبُد اهلِل ْبُن َمْسَلَمَة ، َعْن َماِلٍك َعْن َشِريِك ْبِن َعْبِد اهلِل ، َعْن 
ُبُل َفَدَعا َفُمِطْرَنا ِمَن اْلُجُمَعِة  َعِت السُّ َأَنٍس َقاَل َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َفَقاَل َهَلَكِت اْلَمَواِشي َوَتَقطَّ
َفَقاَم صلى اهلل عليه  ُيْمِسْكَها  َفاْدُع اهللََّ  اْلَمَواِشي  َوَهَلَكِت  ُبُل  السُّ َعِت  َوَتَقطَّ اْلُبُيوُت  َتَهدََّمِت  َفَقاَل  َجاَء  ُثمَّ  اْلُجُمَعِة  ِإَلى 
َجِر َفاْنَجاَبْت، َعِن اْلَمِديَنِة اْنِجَياَب الثَّْوِب. الموطأ:  َراِب َواأَلْوِدَيِة َوَمَناِبِت الشَّ وسلم ، َفَقاَل: اللَُّهمَّ َعَلى اآلَكاِم َوالظِّ

ص)٤)، صحيح البخاري: )/ ))، السنن الكبرى للنسائي: )/ )))
ومثله في الموطأ: )/ )٩)  

))) التصريح: )/)))
)٤) البيت يمدح فيه الشاعر عمرو بن الحارث األعرج، أحد ملوك الغسانيين، وهو من قصيدته الشهيرة التي مطلعها: 

َولَ������ْي������ٍل أََق�����اِس�����ي�����ِه َب�����ِط�����يء ال���ك���واك���ِبِك���لِ���ِي���ن���ي لِ����َه����مٍّ ي����ا أَم����ْي����َم����َة َن����اِص����ِب
انظر الديوان: ص)٤  

))) في التصريح: )/))) "فمن " أزمان" البتداء الغاية الزمانية". بدل ما هنا.
))) انظر عنه، أيام العرب في الجاهلية: ص٤)

))) المنذر بن المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة: المصدر السابق.
))) ومن العرجان، الحارث األعرج الملك الغساني، وهو الحارث األصغر بن الحارث األوسط بن الحارث األكبر، 

وما أقل ما يجيء مثل هذا. البرصان والعرجان: ص ))
)٩) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان:٤)/ )٤٩، والمعجم الكبير للطبراني: )/ )، ومستخرج أبي عوانة: )/ ))٤، 

والتصريح: )/)))
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والثانية هي الداخلة على نكرة مختصة بالنفي وشبهه، نحو: ما جاءنا من أحد أو من ديار، فإن أحًدا، 
أو دياًرا صيغتا عموم، فهي لتأكيد التنصيص على العموم؛ ألن النكرة الالزمة للنفي تدل على العموم 
نصا، فزيادة "ِمْن" إنما أفادت مجرد التأكيد؛ ألن "ما جاءنا أحد"، و"ما جاءنا من أحد" ِسيَّاِن في ِإْفَهام 
الُعُموِم ُدون اْحِتماٍل))). ُقِل: أي: قل أنت هذا المعنى الذي هو زيادتها للتنصيص على العموم وتوكيده. 

َجاَءت؛ أي: من حال كونها ُمَواِفَقًة لِْلَبا؛ أي: والمعنى السادس أنها تأتي موافقة "لعن" في المجاوزة 
َتَعاَلى حكاية عن الكافرين: چ ڳ  ڳ   المشار إليها بقوله: "وعن". أي: جاءت موافقة "لعن" كقوله 
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ)))؛ أي: عن هذا. يا: للتنبيه. ويلنا: هالكنا. قد كنا في غفلة عن هذا اليوم؛ أي: 
يوم القيامة. قاله في الَجالَلين))). ورجع)٤). وقوله َتَعاَلى: چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿچ))). أي: عن 
ِذكِر اهلِل. َوَعَلى؛ أي: والمعنى الثامن أنها تأتي موافقة لَعَلى في االْسِتعاَلِء الُمشاُر إليه بقوله: وعلى. أي: 
وجاءت موافقة لعلى، كقوله َتَعاَلى: چڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ       ککچ))). أي: على القوم الذين كذبوا 
ْرِفيَِّة المشار إليها بقوله: وفي. أي:  بآياتنا. َوِفي؛ أي: والمعَنى التاسع أنها تأتي موافقًة "لِفي"، في الظَّ

وجاءت موافقة لفي، كقوله َتَعاَلى: چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ))). أي: في األرض. وقوله َتَعاَلى: چٻ    
ٻ  پ  پ  پ  پ چ))). أي: في يوم الجمعة. َوَتْعِليِلِه: أي: والمعنى العاشر أنها تأتي للتعليل 
المشار إليه بقوله: وتعليله. فالضمير على ِمْن؛ أي: ومن معاني ِمْن تعليله؛ أي: كونه للتعليل، كقوله 
َتَعاَلى: چ ۋ    ۋ  ۅ چ)٩). ألجل خطاياهم، َفُقدَمت الِعلَُّة على الَمعُلوِل ِلالْختَصاِص. وكقوله)1)): 

)المتقارب(

َوَخ������بَّ������رتُ������هُ ع�����ن أب������ي األس���������َوِدوذل�������َك ِم������ْن ن���ب���أ ج����اءنِ����ي أََخ��������ُذوا

أي: ألجل َنَبأ َجاءني.

))) هذه الفقرة انظرها في التصريح: )/٩))
))) األنبياء: اآلية)٩

))) تفسير الجاللين: )/ )٩
قاله  بما  االستشهاد  بعد  الشرح  إلى  الرجوع  معناها  يكون  وقد  بها.  المقصود  أتبين  ولم  العبارة  هذه  هكذا وردت   (٤(

السيوطي.
))) الزمر: اآلية))

))) األنبياء: اآلية))
))) فاطر: اآلية٤1
))) الجمعة: اآلية٩
)٩) نوح: اآلية))

)1)) من قصيدة طويلة المرئ القيس بن حجر في ديوانه، ومطلعها
َوَن���������������اَم ال������َخ������لِ������يُّ َولَ�������������ْم َت�������ْرُق�������ِدَت���������َط���������اَوَل لَ�����ي�����لُ�����ك ِب������اأَلْث������ُم������ِد

انظر ص)))، وفيه" أنبئته: بدل ما هنا.  
وقال ابن دريد: إنما هو المرئ القيس بن عابس. انظر تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: ص٤٤)  
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اهلل عنه))):  أبي طالٍب رضي  بِن  بِن علي  الحسيِن  بَن  العابِدين، عليا  زيَن  يمدُح  الفرزدِق  وكقول 
)البسيط(

َمهابته م��ن  ويُ��ْغ��َض��ى  ح��ي��اًء  ي���ب���ت���ِس���ُم//3يُ��غ��ِض��ي  ح����ي����ن  إال  يُ�����ك�����لَّ�����ُم  ف����م����ا 

أي: يغضي منه ألجل مهابته. واإلْغضاُء بالغين والضاد المعجمة: ِإْرَخاُء الُجُفوِن))).

َفاْسأَْل َعِن الَمَثِل: أي: اسأل عن أمثلة هذه المعاني إن كنت ال تعلمها. 

َم����َع اْن���تِ���َه���اِء ِوفَ�����اٍق ِم����ْن َوِع���ْن���َد َولِ���ي4-}إِلَ�������ى َم��َع��انِ��ي��ِه تَ��ْب��يِ��ي��ٍن ُم��َص��اَح��بَ��ٍة

تَ��بَ��ٌع لَ��َه��ا  َوتَ���ْوِك���ي���ٍد  فِ���ي  َم���ْع  ُم  َوال�����الَّ إِلَ���ي���َك ُخ���ْذَه���ا َوَس�����ْل َربِّ����ي لِ��يَ��ْغ��فِ��َر لِ��ي{5- 

هذه معاني إلى، وهي ثمانية إِلَى َمَعاِنيِه َتْبِييٍن؛ أي: المعنى األول أنها تأتي مبينة لفاعلية مجرورها 
ٍب، َأِو اْسِم َتْفِضيٍل. كقوله َتَعاَلى: چ ڈ  ژ  ژ  ڑ چ))). الخير  بعد ما يفيد ُحًبا أو ُبْغًضا ِمْن ِفْعِل َتَعجُّ

إلى زيد، وما أبغض الشر إلى َعْمرو. واهلل أعلم.

التي بمعنى "مع". وذلك  المعية، وهي  للُمصاَحبِة، وهي  تأتي  أنها  الثاني  ُمَصاَحَبٍة: أي: والمعني 
إذا َضَمْمَت َشيًئا ِإَلى آَخَر. كقوله َتَعاَلى: چڃ   چ  چ  چ  چ چ)٤). أي: مع أموالكم. وقوله: چ    ۆئ  
ۆئ  ۈئ  ۈئېئ     چ))). أي: مع اهلل. وقولهم:" الذَّْوُد إلى َذْوٍد ِإِبٌل "))). أي: َمَع َذوٍد. والذود: جمع ال واحد له، 

أو واحد جمعه أذواد. َقاَلُه ِفي الَقاُموس))). 

چڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  َتَعاَلى:  كقوله  َماِنية،  الزَّ الَغاَية  النتهاء  تأتي  أنها  الثالث  والمعنى  أي:  اْنِتَهاِء:  َمَع 
ابُع أنها تأتي  چ))). والَمَكاِنية، كقوله: چ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ       چ)٩). ِوَفاٍق ِمْن: أي: والمعني الرَّ

))) من قصيدة طويلة مطلعها: 
وال����َب����ي����ُت َي�����ْع�����ِرُف�����ُه وال�����ِح�����لُّ َوال������َح������َرُم َه�����َذا ال�����ِذي َت����ْع����ِرُف ال���َب���ْط���َح���اُء َوط���أََت���ُه

انظر الديوان: ص)))، والحماسة المغربية: ص))  
))) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: )/)))، وشرح شافية ابن الحاجب: ٤/ ٤))، والتصريح: )/٤1)

))) يوسف: اآلية))
)٤) النساء: اآلية)

))) آل عمران: اآلية ))، الصافات: اآلية ٤)
المعاني:  في حروف  الداني  الجنى   ،((( الكافية: ٤/  على  الرضي  )٤)، شرح  مالك: )/  التسهيل البن  ))) شرح 

ص))
))) القاموس)ذود(.

))) البقرة: اآلية)))
)٩) اإلسراء: اآلية)
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ُمَواِفَقة "لِمْن". كقوله))):)الطويل(

أيُ���ْس���ق���ى ف���ال يَ�������ْرَوى إل����ّي اب����ُن أح��م��رات���ق���وُل وق����د َع���الَ���ي���ُت ب���ال���ُك���ور ف��وق��ه��ا

أي: منى. 

َوِعْنَد: أي: والمعنى الخامس أنها تأتي موافقة "لِعْنَد". كقوله))):)الكامل(

وِذْك�������ُرهُ ���ب���اب،  ال���شَّ إل����ى  َس��ب��ي��َل  ال  ��ْل��َس��ِلأَْم  ح���ي���ِق ال��سَّ أَش���ه���ى إِلَ������يَّ ِم����َن ال���رَّ

أي:عندي. 

َضِميٌر  وَفاعُله  َماٍض  ِفعٌل  يلي. وهو  إلى. ومعناه:  للبيت. وليس هو معًنى من معاني  تتميم  َولِي: 
ُمْسَتِتٌر َعاِئٌد َعَلى ِعْنَد؛ أي: ولي عندما قبله. وهو وفاق من. وسكن الياء للقافية. واهلل َتَعاَلى أعلم.

ُم: أي: والمعنى السادس أنها تأتي موافقة لالم . كقوله َتَعاَلى: چحب  خب   مب  ىب        يب  جتچ))).  َوالالَّ
أي: لصراط مستقيم. وقوله َتَعاَلى: چ ائ  ائ چ)٤). أي: لك. 

وَمْع ِفي: أي: والمعني السابع أنها تأتي موافقة "لفي". كقوله َتَعاَلى: چ پ  پ  پ  ڀ چ))). 
أي: في يوم القيامة. وكقوله))): 

إل���ى ال���نّ���اِس َم���ْط���لِ���يٌّ ب���ه ال���ق���اُر أج���رُبف����ال تَ����ْت����ُرَك����نِّ����ي بِ����ال����َوِع����ي����ِد ك��أنّ��ن��ي

أي: في الناِس. 

))) البن أحمر في شعره: ص٤)، وفيه" يسقى"، وهو من قصيدة يهجو بها يزيد بن معاوية، ويحتج عليه، ومطلعها:
وص��ادف��ت  ...........  ........... ن���ع���ي���م���ا وم����ي����دان����ا م�����ن ال���ع���ي���ش أخ���ض���را........... 

وانظر شرح التسهيل البن مالك: )/ )٤)، والجنى الداني في حروف المعاني: ص))، وارتشاف الضرب: ٤/ ))))  
))) البيت ألبي كبير الهذلي من قصيدة مطلعها:

ِل أُزَه����ْي����ُر ه���ْل َع����ْن َش���ْي���َب���ٍة ِم����ْن َم���ْع���َدٍل األوَّ �����ب�����اِب  ال�����شَّ إل������ى  س���ب���ي���َل  ال  أْم 
ارتشاف  المعاني: ص))،  في حروف  الداني  الجنى  في  وهو   )(٩(( ،((( الثاني  القسم  الهذليين:  ديوان  في   

الضرب: ٤/ ))))
))) يونس: اآلية))
)٤) النمل: اآلية))

))) النساء: اآلية))، األنعام: اآلية))
))) للنابغة في ديوانه: ص))، والبيت من قصيدته الشهيرة في مدح النعمان بن المنذر، واالعتذار إليه. قال في مطلعها:

وت�����ل�����َك ال����ت����ي أه�����ت�����ّم م���ن���ه���ا وأن����ص����ُبأت����ان����ي أب����ي����َت ال���ل���ع���َن أن�������َك ل��م��ت��ن��ي
وبعد البيت الشاهد، قال النابغة:  

س��������ورًة أع����ط����اَك  ال���ل���َه  أّن  ت����َر  ت������رى ك������ّل َم������ْل������ٍك، دوَن������ه������ا، ي����ت����َذب����َذُبأل�����ْم 
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بقراءة  مستداًل  اُء)))  الَفرَّ ذلك  أثبت  الزائدة.  وهي  للتوكيد.  تأتي  أنها  الثامن  والمعنى  أي:  َوَتْوِكيٍد: 
بعضهم: " َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْيِهْم"))). بفتح الواو))). وخرجت على تضمين تهوي معنى: 

َتِميُل. 

لما  تبٌع  بالجر  َمْع "ِفي". وتوكيد  ْفِع  ِبالرَّ والالُم  والتقدير:  اسمية، هي خبر والالم،  َتَبٌع: جملة  لََها 
ذكر من المعاني. واهلل َتَعاَلى أعلم. إِلَيَك ُخْذَها: أي: خذ هذه المعاني معك، فإلى بمعنى "مع" كما تقدم 
في معانيها. واهلل َتَعاَلى أعلم. َسْل: أنت. َربِّي: أي: مالكي. لَِيْغِف�َر لِي: أي َيْسُتَر َذْنِبي َواَل ُيواِخَذِني به، 

غفر اهلل َتَعاَلى لنا وله، آمين.

َك��ُه��َم��ا أَْو  َوال��تَّ��ْم��لِ��ي��ُك  لِ��ْل��ِم��ْل��ِك  ُم  ال��ِع�����لَ��ِل6-}أل������الَّ ِذي  ِم���ْن  َويَ���أْتِ���ي  َوَص���ي���ٌر  َغ��ي��ٌئ 

نَ��َس�����ُب ���ٌب  تَ���َع���جُّ َوِزْد  َوَع�����دِّ  بَ���يِّ���ْن  أَْق��ِس��ْم َواْع���َج���ْب َم��ًع��ا َواْح�����َذْر ِم���َن ال��َم��لَ��ِل7- 

َوفِ�����ي َوِع���ْن���َد  َوَم����ْع  لِ��َع��لَ��ى  َوِوْف����قَ����هُ  َوَع����ْن َوِم����ْن بَ��ْع��َد بَ��لِّ��ْغ لِ��ْل��ُم��نَ��ى تَ��ِص�����ِل{8- 

كقوله  ِلْلِمْلِك  تأتي  أنها  األول  والمعنى  أي:  لِْلِمْلِك:  ُم  ألالَّ إحدى وعشرون.  وهي  الالم  معاني  هذه 
َتَعاَلى: چ ھ  ھ  ھ  ے   ےچ)٤). أي: وما في السماوات، وما في األرض ُمْلُك اهلِل. ونحو: الَماُل 
ِديَناًرا.  لزيد  للتمليك، نحو: وهبت  تأتي  أنها  الثاني  َوالتَّْملِيُك؛ أي: والمعنى  َزيٍد. أي:  ِمْلُك  ِلزْيٍد. أي: 
أَْو َكُهَما: أي: والمعنى الثالث والرابع أنها تأتي ِلِشْبِه الِمْلِك، َوِشْبِه التَّْمِليِك، َفِشْبُه الِمْلك هو الذي يعبر 
 عنه باالستحقاق، واالختصاص، فالتي لالستحقاق هي الواقعة بين معنى وذات نحو: "الَحْمُد هلل،")))، 
چ ڭ  ۇ  ۇ  چ)))، وچ    ژ  ژ  ڑ  ڑ        چ))). ومنه چ    ٹ   ٹ  ٹ       چ))). أي: َعَذاُبها. والتي 

ْرُج للدَّاَبِة")٩).  لالختصاص فِخاَلُف َذِلَك:" الَجنَُّة للمُؤِمِنيَن" و"السَّ

))) ُولَد يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي، مولى بني أسد )أو بني منقر( أبوزكرياء، المعروف بالفراء: سنة 
٤٤)، إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون األدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. ومن كالم 
ثعلب: لوال الفراء ما كانت اللغة. ولد بالكوفة، وانتقل إلى بغداد، وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه، فكان أكثر مقامه 
بها، فإذا جاء آخر السنة انصرف إلى الكوفة فأقام أربعين يوما في أهله يوزع عليهم ما جمعه ويبرهم. وتوفي في 
طريق مكة. وكان مع تقدمه في اللغة فقيًها متكلًما، عالًما بأيام العرب وأخبارها، عارًفا بالنجوم والطب، يميل إلى 

االعتزال. وله عدة مؤلفات. توفي سنة )1)ه�.  األعالم للزركلي: )/)٤)- )٤).
))) إبراهيم: اآلية))

))) القراءة لعلي بن أبي طالب وأبي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد - عليهم السالم - ومجاهد. والمحتسب البن 
جنى:)/ )))

)٤) الشورى: اآلية))
))) الفاتحة: اآلية)

))) المطففين: اآلية)
))) البقرة: اآلية:٤))

))) الرعد: اآلية))
)٩) التصريح: )/)٤)
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چ مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يبچ))). َغيىٌء: أي:  َتَعاَلى:  التََّملُّك، كقوله  وِشْبُه 
والمعنى الخامس أنها تأتي النتهاء الغاية في الزمان، كقوله َتَعاَلى: چ ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ 
ڄ ڄ  ڃ  ڃڃچ))). أي: إلى أجل مسمى. والمكان، كقوله َتَعاَلى: وچۆئ  ۆئ       ۈئچ))). أي: إلى 
بلد ميت. وغيرهما، كقوله َتَعاَلى: چڀ  ڀ  ڀ چ)٤). //٤أي: إلى ما نهوا عنه. َوَصير: أي: والمعنى 

چڃ  ڃ  ڃ   َتَعاَلى:  السادس أنها تأتي للصيرورة، وتسمى الم العاقبة)))، والم المآل. كقوله 
چ   چ  چ چچ))). وكقول الشاعر))):    )الطويل(

وِر تُ��ب��نَ��ى ال��َم��َس��اِك��ُنفَ���لِ���ْل���َم���وِت تَ���ْغ���ُدو ال�����َوال�����َداُت ِس��َخ��الَ��ه��ا َك��َم��ا لِ���َخ���راِب ال������دُّ

وقوله))):)المتقارب(

فَ����لِ����ْل����َم����وِت َم������ا تَ�����لِ�����ُد ال������َوال������ِدهفَ�����������إِن يَ�����ُك�����ن ال������َم������وُت أَْف����ن����اُه����م

وقوله)٩):)الوافر(

فَ����ُك����لُّ����ُك����ُم يَ����ص����ي����ُر إل������ى ال�����ذه�����اِبلِ��������ُدوا ل����ل����َم����وِت، واب�����نُ�����وا ل���ل���َخ���راِب

ألن الموَت ليس ِعلَّة ِللَولِد، والَخراُب ليَس علة ِللِبناِء، وقد صارت عاقبتهما ومآلهما إلى ذلك. ويأتي: 
أي: الالم. ِمْن ِذي الِع�لَِل: أي: والمعنى السابع أنها تأتي للعلل، كقوله َتَعاَلى: چ ائ   ەئ   ەئ چ)1)). 

))) النحل: اآلية))، الشورى: اآلية))
))) الرعد: اآلية)، فاطر: اآلية))، الزمر: اآلية)

))) األعراف: اآلية))
)٤) األنعام: اآلية))

))) انظر همع الهوامع: )/ ))، ومغني اللبيب: ))). وفي خزانة األدب: ٩/ 1))، قال ابن هشام في المغني: وأنكر 
التعليل فيها وارد على طريق  العلة وأن  أنها الم  العاقبة. قال الزمخشري: والتحقيق  البصريون ومن تبعهم الم 

المجاز دون الحقيقة.
))) سورة القصص:اآلية )

))) لسابق البربري، من دون عزو في تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: )/ ))٩)، والتذييل والتكميل في شرح 
كتاب التسهيل: ))/ )))

))) البيت للشاعر نهيكة بن الحارث المازني في شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية: )/ )))، وذكره 
الزجاجي ، برواية مغايرة، وهي:

ف�����ل�����ل�����م�����وت م���������ا ت������ل������د ال���������وال���������ده ف�����������أم س�������م�������اك ف���������ال ت����ج����زع����ي
انظر كتاب الالمات: ص)))، وهو البن الزبعري في شرح شواهد المغني: )/ ))) ضمن بيتين هو ثالثهم.  

)٩) البيت ألبي العتاهية في خزانة األدب:٩/ )))، ومن دون عزو في أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:)/٩)، وفي 
جمهرة أشعار العرب: ص:)٤)، والتصريح برواية محرفة عن ما هنا:

َف�����ُك�����لُّ�����ُك�����ُم َي�����ص�����ي�����ُر إل��������ى ال������ذه������اِبلِ��������ُدوا ل����ل����َم����وِت، واب�����ُن�����وا ل���ل���َخ���راِب
وعلق أبو زيد بقوله:" وروي أن بعض المالئكة، عليهم السالم، قال هذا البيت".  

)1)) النساء: اآلية)1)
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أجل  من  وإنه  أي:  چ))).  ڭ   ڭ   ۓ     ۓ   چ  َتَعاَلى:  وقوله  چ))).  ٻ  ٱ   چ  َتَعاَلى:  وقوله 
ُحبِّ الَخيِر الَماِل، َلبِخيٌل. وكقوله َأِبي َصْخٍر الُهَذِلي))):   )البسيط(

ةٌ َك��م��ا اْن��تَ��فَ��َض اْل��ُع��ص��ف��وُر بَ��لَّ��لَ��هُ ال��قَ��ْط��ُروإِنِّ��������ي لَ���تَ���ع���رون���ي ل������ِذْك������راِك ِه������زَّ

أي ألجل ذكره إياك. وكقول اْمِرِئ الَقيِس)٤):     )الطويل(

��ِل وي������وَم َع����قَ����ْرُت لِ����ْل����َع����ذاَرى َم��ِط��يَّ��ت��ي فَ���ي���اَع���َج���بً���ا ِم�����ْن َرْح���لِ���ه���ا ال��ُم��تَ��َح��مَّ

أي ألجل الَعَذاَرى.

َبيِّْن: أي: والمعنى الثامن أنها تأتي للتبيين، وهي ثالثة أقسام: األول ما بين المفعول من الفاعل، وهي 
ُبْغًضا. تقول: ما أحبني، وما أبغضني، فإن  ُمْفِهَمْيِن ُحبًّا أو  التي تقع بعد فعل تعجب، أو اسم تفضيل 
قلت لفالن، فأنت فاعل الحب والبغض، وهو مفعولهما، وإن قلت إلى فالن، فاألمر بالعكس. والثاني ما 
بيَّن فاعلية غير متلبسة بمفعولية نحو: تبًّا لزيد، وويًحا له، فإنهما بمعنى: خسر وهلك، َفَبيَّْنَت الُمْسَقى 
والُمَجدَُّع)))، وهو زيد. والثالث ما بين مفعولية غير متلبسة بفاعلية نحو: سقيا لزيد وجدعا له، فبينت 

المسقى والُمَجدَُّع، وهو زيد. واهلل أعلم. 

َوَعدِّ بالالم؛ أي: والمعنى التاسع أنها تأتي للتعدية بها إلى المفعول به، نحو: ما َأْضَرَب زيًدا لعمرو، 
ِب، ُنِقَل إلى َفُعل بضم العين، َفَصاَر َقاِصًرا،  ا ُبِني ِمنُه ِفْعُل التََّعجُّ َوأِلَنَّ َضَرَب َمَتَعد ِفي اأَلْصِل، َولِكْن َلمَّ
َفَعدَّي ِبالَهْمَزِة إَلى َزيٍد َوِبالالَِّم إَلى َعْمٍرو. َوِزْد: أي: والمعنى العاشر أنها تأتي زائدة، وهي الموكدة، 
َعبَد  يمدُح  َماح  الرَّ مياَدَة  ابن  كقول  ومفعوله،  المتعدي  الفعل  بين  المعترضة  الالم  منها:  أنواع،  وهي 

الواحد بَن ُسَليَماَن بِن َعْبِد الَمِلِك بِن َمرَواَن))):)الكامل(

))) سورة قريش، اآلية)
))) العاديات: اآلية)

))) البيت من قصيدته المشهورة والتي مطلعها:
ف���ل���م���ا ان���ق���ض���ى م����ا ب��ي��ن��ن��ا س���ك���ن ال����ده����ُرع��ج��ب��ت ل��س��ع��ي ال����ده����ر ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ه��ا

وهو شاهد ورد في عدة مصادر. وهو ضمن قصيدته المشار إليها آنفا. انظر شرح أشعار الهذليين: ))٩ وجاءت   
رواية الشطر األول على الشكل اآلتي" إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرها". بدل ما هنا.

)٤) الديوان: ص))، والبيت من معلقته الشهيرة، ومطلعها:
ُخ�����وِل َف���َح���ْوَم���ِلِق���َف���ا َن���ْب���ِك ِم����ْن ِذْك������َرى َح��ِب��ي��ٍب وم���ْن���ِزِل ِب���ِس���ْق���ِط ال����لِّ����َوى َب���ْي���َن ال�����دَّ

يَء: قطعه، والصبي أساء غذاءه. إكمال اإلعالم بتثليث الكالم: )/ ))) ))) َمْفَعٌل من َجَدَع الشَّ
))) البيت من قصيدة يمدح بها عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان، وكان أمير المدينة فدح بها حين قدم 

ابن ميادة المدينة، ومطلعها:
ن����ص����ر ال����ح����ج����از ب���غ���ي���ث ع����ب����د ال����واح����دم�����ن ك������ان أخ�����ط�����أه ال����رب����ي����ع ف��إن��م��ا

شعر ابن ميادة: ض)))، وانظر المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية: )/ ))))، ومن دون عزو   
في ارتشاف الضرب: )/ )٩))، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: )/ ))٩)، والتذييل والتكميل في شرح 

كتاب التسهيل: )/ ))
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ُم���ْل���ك���اً أَج��������اَر لِ���ُم���ْس���لِ���ٍم َوُم����ع����اِه����ِدَوَم���لَ���ْك���َت م���ا بَ���ْي���َن اْل����ِع����راِق ويَ���ْث���ِرٍب 

أي أجار ُمْسِلًما َوُمَعاِهًدا))).

اُة ِبالُمْقَحَمة، وهي المعترضة بين المتضايفين، كقولهم))): )مجزوء الكامل( ومنها الالم الُمَسمَّ

ي���������ا ب���������������ؤَس ل������ل������َح������رِب

لها،  بعدها  ما  انجرار  "وهل  لالختصاص،  تقوية  الالم  فأقحمت  لحرب،  بؤس  يا  واألص��ل: 
وبالمضاف؟ قوالن، أرجحهما األول؛ ألن الالم أقرب، وألن الجار ال يعلق"))). 

ومنها الالم المسماة الم التقوية، وهي المزيدة لتقوية عامل َضُعَف، إما بتأخير عن المعمول. كقوله 
َتَعاَلى: چ ىئ    ی           ی   یچ)٤). واألصل واهلل أعلم، إن كنتم تعبرون الرؤيا، فلما أخر الفعل، وقدم 
معموله عليه، ضعف عمله، فقوى بالالم، وإما بكونه فرًعا في العمل كالمصدر واسم الفاعل والمفعول. 
وأمثلة المبالغة نحو:" عجبت من ضرب زيد لعمرو". وكقوله َتَعاَلى: چ ڱ   ڱ  ںںچ))). ونحو:" 

زيد ُمعِطي الدََّراهَم". وكقوله َتَعاَلى: چ ۇ  ۇ  ۆ   چ ))). وقوله َتَعاَلى: چ ڦ  ڦ   چ))).

ومنها الم المستغاث، فإنها زائدة بدليل صحة إسقاطها.

ٌب: أي: والمعنى الحادي عشر، //)أنها تأتي للتعجب المجرد عن الَقَسِم، ويستعمل في النَِّداِء،  َتَعجُّ
ُه فارًسا، وهلل أنت. وقولهم: يا لك رجاًل  نحو: يا للحا، ويا لعشب، إذا تعجبوا في كثرتهما، وقولهم هلل َدرُّ

عالًما. وكقوله))):)الطويل(

بِ���ُك���لِّ ُم����َغ����اِر ال���فَ���ْت���ِل ُش������دَّْت بِ���يَ���ذبُ���ِلفَ���يَ���ا لَ�����َك ِم�����ْن لَ����ْي����ٍل َك�������أَنَّ نُ���ُج���وَم���هُ

انظر  له."  ، والالم صلة  بمعنى: فعل اإلجارة  يكون "أجار"  أن  فيه الحتمال  الزيادة  تتعين  الدماميني: " ال  قال   (((
التصريح: )/)٤)

))) قسيم بيت لسعد بن مالك، تمامه:
وض������ع������ت أراِه������������������َط ف�����اس�����ت�����راح�����واي�������ا ب������������ؤَس ل�������ل�������َح�������رِب الّ�����ت�����ي

هذا البيت شاهد على هذه الالم المذكورة هنا. انظر التصريح: )/)٤)  
))) هذه المقولة لصاحب مغني اللبيب: ص)))، ونقلها في التصريح: )/٤٤)

)٤) يوسف:اآلية)٤
))) البقرة: اآلية)٩

))) البروج: اآلية))
))) المعارج: اآلية))

))) المرئ القيس في ديوانه: ص٩)
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وقول األعشى))):)الطويل(

َدا ش����ب����اٌب وَش�����ْي�����ٌب واف����ت����قَ����اٌر وث������روةٌ  فَ���ل���لَّ���ه ه�����ذا ال����ده����ُر ك���ي���َف تَ���������َردَّ

اْنُسب: أي: والمعنى الثاني عشر أنها تأتي للنسب، نحو لزيد أب، وَلَعْمٌرو َأٌخ. أَْقِسْم َواْعَجْب َمًعا: 
أي: والمعنى الثالث عشر، أنها تأتي للقسم والتعجب معا، وتختص باسم الجاللة؛ ألنها خلف عن التاء 
المثناة نحو: اهلل ال يؤخر األجل؛ أي: تاهلل ال يبقى. كقوله َتَعاَلى: چ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ))). أي: 

ال َتْفتأ: أي: التزال. وكقوله))):)البسيط(

َح���يَ���ٍد ُذو  اأَليَّ��������اِم  َع���لَ���ى  يَ���ْب���قَ���ى  واآلُسل���لِ���ه  ال����ظ����يَّ����اُن  ب�����ِه  بِ���ُم���ْش���َم���ِخ���ٍر 

أي: تاهلل.

َواْحَذْر: أي: احترز، والفعل منه حذر، كعلم. ِمَن الَمَلِل: أي: السآمة. يقال: مَلْلُته، ومنه بالكسر ِمَلاًل. 
َوِوْفَقُه لَِعلَى: أي: والمعنى الرابع عشر أنها تأتي موافقة "لعلى" في االستعالء الحقيقي، كقوله َتَعاَلى: 

چ ڃ      ڃ چ)٤). جمع: ِذْقن. وقوله َتَعاَلى: چڻ  ڻ چ))). أي: على جنبه. وقوله َتَعاَلى: چٻ  
ٻچ))). أي: على الجبين. وكقوله))))الطويل(:

فَ���َخ���رَّ َص��ري��ع��اً لِ���ْل���يَ���َدْي���ِن ولِ��ل��فَ��ِم

))) البيت من قصيدته في مدح النبي صلى اهلل عليه وسلم، وكان أعدها ليلقيها في حضرته لكنه لم يفز بذلك. ومطلعها:
وب���������تَّ ك����م����ا ب�������ات ال����ّس����ل����ي����م م���س���ّه���داأل������م ت���غ���م���ض ع���ي���ن���اك ل���ي���ل���َة أرم������دا

انظر الديوان: ص)))، والبيت الشاهد هو البيت الرابع منها.  
))) يوسف: اآلية))

))) ألمية بن أبي عائذ في كتاب سيبويه: )/ )٤٩، وأنشده سيبويه لعبد مناة الهذلي في المفصل في صنعة اإلعراب: 
الهذليين: )/))) ، ولمالك بن خالد الخناعي في شرح أشعار  الهذلي في شرح أشعار  ص٤)٤، وألبي ذؤيب 

الهذليين: )/٩)٤ برواية مغايرة. والبيت مختلف النسبة في كثير من المصادر. انظر خزانة األدب: 1)/1٤)
)٤) اإلسراء: )1)، 1٩)

))) يونس: اآلية))
))) يس: اآلية)1)

))) عجز بيت صدره:
����ن����اِن ق��م��ي��َص��ُه َض����َم����ْم����ُت إِل�����ي�����ِه ب����ال����سِّ

انظر حروف المعاني: ص))، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: )/ ))٩)، ونسبه في  شرح شواهد المغني:   
)/ ٤))، للعكبر بن حديد بن مالك بن حذيفة بن بكر بن قيس بن منقذ بن طريف، وكان مع علي رضي اهلل عنه 

ضمن قصيدة أولها:
غ����ارة  أش�����ّن�����ّن  ه����ل  ش����ع����ري  ل���ي���ت  أص����رم أال  ب����ن  س����وي����د  أو  ك�������دام  اب������ن  ع���ل���ى 

وهو لجابر بن حني التغلبي ضمن مفضلية برقم)٤، ورواية الصدر:  
ْم����ِح ُث�����مَّ اتَّ����َن����ى لَ����ُه. َت����َن����اَولَ����ُه ِب����ال����رُّ
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أي: على اليدين وعلى الفم. والمجازي، كقوله َتَعاَلى: چڭ  ڭ  ڭچ))). أي فعليها. وقوله صلى 
والمعنى  أي:  َوَمْع:  عليهم.  أي:   .(((" اْلَواَلَء  َلُهُم  اْشَتِرِطي  عنها:"  اهلل  لعائشة رضي  وسلم  عليه  اهلل 

الخامس عشر أنها تأتي موافقة "لَمَع". كقوله))):)الطويل(

ً معاف���ل���ّم���ا ت���ف���ّرق���ن���ا ك�����أنّ�����ي وم���ال���ك���ا ل��ي��ل��ةً  نَ����بِ����ْت  ل���م  اج���ت���م���اٍع  ل���ط���وِل 

مع طول اجتماع. 

َوِعْنَد: أي: والمعنى السادس عشر أنها تأتي موافقة "لعند". كقولهم: كتبته لخمس َخَلْوَن. أي: خمس 
ْرِفيَّة، كقوله َتَعاَلى: چ ڤ   خلون. َوِفي: أي: والمعنى السابع عشر أنها تأتي أي: سمية موافقة لفي الظَّ
ڤ      ڤ  ڤ      ڦ چ)٤). وقوله َتَعاَلى: چ ىئ  ی  ی    ی     ی چ))). أي: في وقتها. وقولهم: "َمَضى 
للتعليل؛  چ ٻ   ٻ  ٻچ))). أي: في حياتي. وقيل  َتَعاَلى:  ِلَسِبيِلِه". أي: في سبيله. قيل ومنه قوله 

أي: ألجل حياتي في اآلخرة. 

َتَعاَلى:  كقوله  القول.  مع  استعملت  إذا  "ِلَعْن"،  موافقة  تأتي  أنها  الثامن عشر  والمعنى  أي:   َوَعْن: 
چڤ   َتَعاَلى:  وقوله  آمنوا.  الذين  عن  أي:  چ))).  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې  ې  چ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ))). أي: عن أوليهم. وكقول الشاعر)٩):)الكامل(

))) اإلسراء: اآلية)
))) َقاَل َأُبو َحاِتٍم َرِضَي اهللَُّ َعْنُه: َقْوُلُه َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعاِئَشَة: اْشَتِرِطي َلُهُم اْلَواَلَء َلْفَظُة َأْمٍر ُمَراُدَها َنْفُي َجَواِز 
ِة َهَذا َأنَُّه َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َعِقِب َهَذا اْلَقْوِل َقاَم  اْسِتْعَماِل َذِلَك اْلِفْعِل َلْو َفَعَلْتُه اَل اأَلْمُر ِبِه ، َوالدَِّليُل َعَلى ِصحَّ
َنِن َقْوُلُه َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه  َخِطيًبا ِللنَّاِس ، َوَأْخَبَرُهْم َأنَّ اْلَواَلَء ِلَمْن َأْعَتَق اَل ِلَمِن اْشَتَرَط َلُه ، َوَنِظيُر َهِذِه اللفظِة ِفي السُّ
ِة النَّْحِل: َأْشِهْد َعَلى َهَذا َغْيِري َأَراَد ِبِه اإْلِْعاَلَم َأنََّك َلْو َفَعْلَت َهَذا اْلِفْعَل َلْم ُيَجْز أَلنَُّه  َوَسلََّم ِلَبِشيِر ْبِن َسْعٍد ِفي ِقصَّ

َجْوٌر ، َوَلْو َجاَز َشَهاَدٌة َغْيَرُه َلَجاَزْت َشَهاَدَتُه ، َوَلْم َيُكْن َجْوًرا. صحيح ابن حبان:1)/ )))
))) البيت من مرثية متمم بن نويرة الشهيرة ألخيه مالك بن نويرة ومطلعها:

ف�����أَْوَج�����َع�����ا لَ���َع���ْم���رى وم����ا َدْه�������ِرى ب��َت��ْأب��ي��ِن ه��الِ��ٍك أص���������اَب  م���م���ا  َج����������َزٍع  وال   
وهي مفضلية، والبيت هو العشرون ضمن القصيدة. انظر المفضليات: ص)))، حيث يقع الشاهد.  

)٤) األنبياء: اآلية)٤
))) األعراف: اآلية)))

))) الفجر: اآلية٤)
))) األحقاف: اآلية))
))) األعراف: اآلية))

)٩) قال ابن هشام اللخمي في شرح أبيات الجمل: والصحيح أنه ألبي األسود واسمه: ظالم بن عمرو بن جندل بن سفيان 
ابن عبد مناة بن كنانة من قصيدته التي أولها :

���ًدا لَ����ْم َي���ْج���َت���ِرْم َج�������اِل وِع�������رُض�������ُه َم���ش���ُت���وم َت��ْل��َق��ى ال��ل��ِب��ي��َب ُم���َح���سَّ َش�����ت�����َم ال�������رِّ
مطلع  أن   ، الديوان: ص)٤1  في  والذي   ،(((( األلفية: ٤/  شواهد شروح  في شرح  النحوية  المقاصد  انظر   

القصيدة هو:
َس��ْع��َي��ُه َي���َن���الُ���وا  لَ����ْم  إِْذ  اْل��َف��َت��ى  َف�����ال�����نَّ�����اُس أّع��������������َداٌء لَ��������ُه َوُخ������ُص������وُمَح���َس���ُدوا 
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لَ����َدِم����ي����ُمك���َض���رائِ���ِر ال���َح���ْس���نَ���اِء قُ���ْل���َن لِ���َزوِج���َه���ا إن������هُ  وبَ����ْغ����يً����ا:  َس��������ًدا  َح 

أي: عن وجهها. َوِمْن: أي: والمعنى التاسع عشر أنها تأتي موافقة "لمن"، نحو: "سمعت له كالما". 
أي: منه. وكقول جرير))):)الطويل(

ْن��يَ��ا َوأَْن���فُ���َك َراِغ����ٌم َونَ����ْح����ُن لَ���ُك���ْم يَ������ْوَم ال���قَ���ي���اَم���ِة أَْف���َض���ُللَ��نَ��ا ال��فَ��ْض��ُل فِ���ي ال��دُّ

أي: نحن منكم يوم القيامة أفضل. 

َبْعَد: أي: والمعنى المتمم عشرين، أنها تأتي موافقة "لبعد". كقوله َتَعاَلى: چ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ چ))). 
مُس، ُدُلوًكا: إذا مالت عن وسط السماء. وفي  أي: بعد ُدُلوِك الشمس. والُدُلوُك: الَميُل. يقال: َدَلَكِت الشَّ

الحديث: "ُصوُموا ِلُرْؤَيِتِه"))). أي: بعد رؤيته. واهلل أعلم. 

اِمِع لقول وما في معناه،  ُة الْسِم السَّ َبلِّْغ: أي: والمعنى الحادي والعشرون أنها تأتي للتبليغ، وهي الَجارَّ
تتميم //)للبيت، فتصل: مجزوم  َتِصِل:  ِلْلُمَنى  رت له". قوله:  نحو: "قلت لزيد"، "وأذنت له"، "وفسَّ
إِلْطاَلِق  الالَُّم  َوُكِسَرِت  المراد.  أي:  للمنى؛  تصل  مثال  العلم  تبلغ  أن  أي:  بلغ؛  عليه  دل  مقدر  بشرط 

الَقاِفيِة. واهلل أعلم.

ِوفَ����اقُ����هُ ِم����ْن إِلَ�����ى َوال����بَ����ا بِ����الَ َخ�����لَ��ِل9-}لِ����فِ����ي ُم���قَ���ايَ���َس���ةٌ ظَ���ْرفِ���يَّ���ةٌ َس��بَ��ُب

ُمَصاَحبٍَة َم��ْع  ���ْد  َوَوكِّ ْض  َع���وِّ َه���ا َع����ْش����َرةٌ ُوقِ���ي���َت ِم����ْن َك���َس���ِل{10-َواْس��تَ��ْع��ِل  فَ���ُع���دَّ

أي:  ُمَقاَيَسٌة؛  المعاني:  من  لِِفي:  َتَعاَلى.  اهلل  الناظم رحمه  ذكر  كما  معاني في، وهي عشرة  هذه 
المعنى األول أنها تأتي للمقايسة وهي الدَّاِخَلُة َبيَن َمْفُضوٍل َسابٍق َوَفاِضٍل اَلِحٍق. كقوله َتَعاَلى: 

چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچ)٤). أي: بالقياس إلى اآلخرة. 

َظْرِفيٌَّة: أي: والمعنى الثاني أنها تأتي للظرفية. كقوله َتَعاَلى: چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ))). فاألولى، نحو: في أدنى األرض. والثانية، نحو: 

في بضع سنين، فأدنى اسم تفضيل من الدُُّنو، وبعض: اسم لما بين الثالث إلى التسع. 

َسَبُب: أي: والمعنى الثالث أنها تأتي للسببية؛ أي: التعليل، كقوله َتَعاَلى: چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ))). 

))) الديوان: )٤) والبيت من قصيدة يهجو فيها األخطل، مطلعها:
ال���ُم���َع���لَّ���ُل ال�����ُف�����ؤاُد  َي���ْص���ُح���و  ال  َوِم���س���َح���ُلأِج�������دَك  ِع��������ذاٌر  َش����ي����ٍب  م����ن  الَح  َوق������د 

))) اإلسراء: اآلية))
))) الحديث في صحيح البخاري: )/ ٤)، وتمامه: َوَأْفِطُروا ِلُرْؤَيِتِه َفِإْن ُغبَِّي َعَلْيُكْم َفَأْكِمُلوا ِعدََّة َشْعَباَن َثاَلِثيَن".

)٤) التوبة: اآلية))
))) الروم: اآليات ) - ٤

))) يوسف: اآلية))
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ما  بسبب  عظيم  عذاب  لمسكم  أي:  ڱچ))).  ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   چ  َتَعاَلى:  وقوله  بسببه.  أي: 
ٍة َحَبَسْتَها.  ٍة َحَبْسَتَها"))). َأْي: ِبَسَبِب ِهرَّ َأَفْضُتْم؛ أي: ُخْضُتْم ِفيِه. َوِفي الَحِديِث: " َدَخَلِت اْمَرَأٌة النَّاَر ِفي ِهرَّ

ِوَفاُقُه ِمْن: أي: والمعنى الرابع أنها تأتي موافقة "لمن". كقوله))):)الطويل(

ال��بَ��الِ��ي ال��طَّ��لَ��ُل  أَيُّ���َه���ا  َص��بَ��اًح��ا  ِع����ْم  الَخالِيأاَلَ  ال��ُع��ُص��ِر  فِ��ي  َك���اَن  َم��ْن  يَ��ِع��َم��ْن  َوَه���ْل 

ثَ��الثِ��ي��َن َش���ْه���ًراً، فِ���ي ثَ���الَثَ���ِة أَْح�����������َواِل؟َوَه�����ْل يَ��ِع��َم��ْن َم���ْن َك����اَن أَْح������َدُث َع���ْه���ِدِه

أي: من ثالثة أحوال، وقيل يريد أن أحدث عهده َخْمُس ِسِنيَن َوِنْصٌف، فهي بمعنى: "مع". "وقيل 
األحوال جمع حال، ال حول؛ أي: في ثالثة حاالت نزول المطر وتعاقب الرياح، ومرور الدهور")٤). 

إِلَى: أي: والمعنى الخامس أنها تأتي موافقة "إللى". كقوله َتَعاَلى: چ ں  ڻ  ڻ  ڻ چ))). 
أي: إلى أفواههم. 

والَباُء ِبالَمدِّ: وقصره للوزن؛ أي: والمعنى السادس أنها تأتي موافقة للباء. كقوله))):)الطويل(

والُكليَويَ����ْرَك����ُب يَ�����ْوَم ال���َح���ْرِب ِم��نَّ��ا فَ������َواِرٌس اأَلبَ���اِه���ِر  طَ��ع��ِن  فِ����ي)7(  بَ��ِص��ي��ُروَن 

أي: بصيرون بطعن. وهو بالموحدة والصاد المهملة جمع. بصير: نعت الفوارس. واألباهر: جمع 
اأَلْبَهِر وهو عرق إذا انقطع مات صاحبه. والُكَلى: جمع ُكْلية. ِباَل َخَلِل: أي: بال نقص. َواْسَتْعِل: أي: 

والمعنى السابع أنها تأتي لالستعالء، وهي التي َيْحُسُن في موضعها "على"، َكقْوِله َتَعاَلى: چہ  
ہ  ہ  ھ چ ))). أي: على جذوع النخل. 

ْض: أي: والمعنى الثامن أنها تأتي للتعويض، وهي الزائدة عوضا من أخرى محذوفة، كقولك:  َعوِّ

))) النور: اآلية ٤)
))) صحيح البخاري:٤/ )))، وصحيح مسلم:)/ ))، وسنن ابن ماجة)/ )))، برواية: "َرَبَطْتَها"

))) البيتان أولهما مطلع قصيدة امرئ القيس الالمية الشهيرة انظرهما في ديوانه: ص))
)٤) هذا الشرح ثابت في مغني اللبيب ص )))

))) إبراهيم: اآلية٩
)))  البيت لزيد الخيل ورواه هكذا: 

ْوع ف��ي��ه��ا ف�����وارٌس ب����ص����ي����رون ف����ي ط���ع���ن األب�����اه�����ر وال���ُك���ل���ىوت����رك����ُب ي�����وَم ال��������رَّ
انظر شعره: ص))، وضرائر الشعر: ص٤))، وشرح التسهيل البن مالك: )/ )))  

))) قال ابن أبي الربيع: وفي جعل "في" في هذا الموضع فائدة ليست للباء لو ذكرت؛ ألنه لو قال: بصيرون بهذا؛ لم 
يقتض أكثر من العلم به، وقد يكون بصيرا به فإذا كان وفيه ذهل خاطره عن ذلك لما هناك من الشدة فوصفهم 
بأنهم مع معرفتهم بأن الطعن في األباهر والُكَلى أعظم الطعن ثابتو الخواطر عند الطعان، و "في" تقتضي ثبوت 

خواطرهم. انظر تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: )/ ))٩)
))) طه، اآلية: )).
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"ضربت فيمن رغبت فيه". أجاز ذلك ابن مالك قياسا على قوله))):)البسيط(

ح���دث م����ن  ن�����اب  ف��ي��م��ا  يُ����ؤات����ي����ك  ت��ث��ُقوال  ب���م���ن  ف���ان���ظ���ر  ث����ق����ٍة،  أخ�����و  إال 

أي: من تثق به.

في  الفارسي)))  أجازه  تعويض  لغير  الزائدة  وهي  للتوكيد،  تأتي  أنها  التاسع  والمعنى  أي:  ْد:  َوَوكِّ
الضرورة. كقوله))): )الرجز(

َدَج����ا ال���لَّ���ْي���ُل  إَِذا  َس����ْع����ٍد  أَبُ������و  تَ�����َخ�����اُل فِ�����ي َس������������َواِدِه يَ����َرْن����َدَج����اأَنَ������ا 

أي: تخال سواده يرندجا. والَيَرْنَدُج: السواد يسود به الخف، وهو الزاج)٤)، والزاج ملح معروف.

َمْع ُمَصاَحَبٍة: أي: والمعنى العاشر أنها تأتي للمصاحبة وهي التي يحسن في موضعها "مع". كقوله 
َها: أي: عدد معاني ِمْن َعْشَرٌة ُوِقيَت: أي: حفظت.  َتَعاَلى:" َقاَل اْدُخُلوا ِفي ُأَمٍم َقْد"))). أي: مع أمم. َفُعدَّ

ِمْن َكَسِل، عن الطاعة: وهو التثاقل عنها والفتور فيها.

اْستَِعِن ْض  َع��وِّ َوال��َص��ْق  َوَع��لِّ��ْل  بِ��ال��بَ��ا َوبَ���عِّ���ْض َوَج����ا لِ��ل��ظَّ��ْرِف َوال���بَ���َدِل11-}َس��بِّ��ْب 

���ْد َص��اِح��ِب واْق��ِس��ْم بِبَا َه���ا فَ��قُ��ِل{12-َج���اِوْز َوَع��دِّ َوَوكِّ َم��ْع��نَ��ى َع��لَ��ى َوإِلَ������ى يَ����ْه َع���دُّ

))) البيت ضمن مقطوعة من خمسة أبيات، لسالم بن وابصة في مجالس ثعلب: )/ 11)، ونوادر أبي زيد: ص٤٩1، 
 ،((1( الضرب: ٤/  وارتشاف   ،((( مالك: )/  البن  التسهيل  ))، وشرح  والهمع: )/   ،((( والمغني: )/ 

وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: )/ ))٩)
))) هو أبو علي الفارسي ورأيه في التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: ))/ )))

))) لسويد بن أبي كاهل في ديوانه: ص))، والبيت الثاني برواية مغايرة لما هنا، وأثبت روايتنا في الهامش عن كتاب 
اإلصابة. وفيه: "أزيدجا".  وانظره في التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: ))/ )))، وهو من دون عزو 

في ارتشاف الضرب: )/ )٩)) 
)٤) القاموس المحيط )رنج(، واليرندج: ُجُلوٌد ُتسوَّى. قال ابن أحمر:

ِدل���م َت������ْدِر م���ا َن���ْس���ُج ال����َي����َرْن����َدِج َق��ْب��لَ��ه��ا ُم����َت����َج����دِّ داِرٍس  أَْع����������وَص  وِدَراُس 
الديوان: ص))، وثالث كتب في الحروف: ص)1)  

))) األعراف: اآلية))
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هذه معاني الباء)))، وهي خمسة عشر كما ذكر الناظم رحمه اهلل َتَعاَلى. َسبِّْب: أي والمعني األول 
چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ   َتَعاَلى:  كقوله  الِفْعِل.  َسَبِب  َعَلى  الدَّاِخَلُة  َوْهَي  َبِبَيِة،  ِللسَّ َتأِتي  أنََّها 
گ   ڳ  ڳ چ))). أي: بسبب اتخاذكم العجل. وقوله َتَعاَلى: چۀ   ہ  ہ  ہ چ))). 

أي: لعناهم بسبب نقضهم ميثاقهم. وقوله َتَعاَلى: چ ٺ  ٺ  ٿ چ)٤). أي: بسبب ذنبه. 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   چ  َتَعاَلى:  كقوله  للتعليل.  تأتي  أنها  الثاني  والمعنى  أي:  َوَعلِّْل: 
تأتي  أنها  الثالث  والمعنى  أي:  ولصْق:  چ))). ألجل ظلم.  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  
لإللصاق، "واإللصاق حقيقي، نحو: أمسكت بزيد أي: قبضت على شيء من جسمه، أو على ما يحبسه 
ِف. وَمَجاِزي نحو: َمرْرُت  من ثوب ونحوه. ولو قلت: أمسكته احتمل ذلك، وَأْن َتُكوَن َمَنْعَتُه ِمَن التََّصرُّ

ِبَزيٍد؛ أي: َأْلَصْقُت ُمُروِري ِبَمَكاٍن َيْقُرُب ِمْن َزيٍد"))). 

األثمان  الداخلة على  المقابلة وهي  باء  لتعويض، وتسمى:  تأتي  أنها  الرابع  والمعنى  أي:  ْض:  َعوِّ
واألعواض))) حسا، كبعتك هذا الثوب بهذا العبد، فمدخول الباء هو الثمن، أو معنى نحو: َكاَفيُته ِإْحَساَنُه 

بِضْعِفه، َفْمْدُخوُل الَباِء ُهَو الِعَوُض))). ومنه قوله َتَعاَلى: " چٴۇ  ۋ  ۋ ۅ  ۅچ)٩). 

))) القاموس المحيط )حرف الباء( 
الباُء: َحْرُف َجرٍّ لال ْلصاِق َحقيقيًّا: أْمَسْكُت ِبَزْيٍد وَمجاِزيًّا: َمَرْرُت به وللتَّْعِدَيِة: َذَهَب اهلّلُ بُنوِرِهم ولالْسِتعاَنِة: َكَتْبُت   
َبِبيَِّة: َفُكالًّ أَخْذنا بَذْنِبِه إنَُّكْم َظَلْمُتْم أْنُفَسُكْم باتِّخاِذُكُم الِعْجَل وللُمصاَحَبِة:  بالَقَلِم وَنَجرت بالَقُدوِم ومنه باُء الَبْسَملِة وللسَّ
الَمْفُتوُن  بَسَحٍر، وبَأيُِّكُم  ْيناُهم  ِبَبْدٍر، وَنجَّ اهلّلُ  َنَصَرُكُم  ْرِفيَِّة: ولقد  بالُكْفِر وللظَّ َدَخُلوا  ِمنَّا أي: معه وقد  ِبَسالٍم  اْهِبْط 

وللَبَدِل: 
رِك���ُب���وا إذا  َق����ْوم����اً  ِب����ِه����ْم  لِ����ي  وُف����ْرس����اَن����اَف���ل���ْي���َت  ُرْك����ب����ان����اً  غ��������اَرَة  اال  َش����نُّ����وا 

ؤاِل: فاْسَأْل به َخِبيرًا أو ال  وللُمقاَبَلِة: اْشَتَرْيُتُه بأْلٍف وكاَفْيُته بِضعِف إْحساِنِه وللُمجاَوَزِة كَعْن وقيل: َتْخَتصُّ بالسُّ  
ِبِقْنطاٍر وللتَّْبِعيِض:  َتْأَمْنُه  إْن  َمْن  الَكريِم ولالْسِتْعالِء:  بَربَِّك  َك  بالَغماِم و ما َغرَّ َتَشقَُّق السماُء  َتْخَتصُّ نحُو: وَيوَم 
َعْينًا َيْشَرُب بها ِعباُد اهلّلِ واْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم وللَقَسِم: ُأْقِسُم باهلّلِ وللغايِة: أْحَسَن بي أي: أْحَسَن إَليَّ وللتَّْوكيِد: وهي 
الزائَدُة وتكوُن ِزيادًة واِجبًة: كَأْحِسْن ِبَزْيٍد َأي: َأْحَسَن َزْيٌد أي: َصاَر ذا ُحْسٍن وغاِلَبًة: وهي في فاِعِل َكَفى: َكَكَفى 

باهلّلِ شِهيدًا وضرورًة كقوِلِه: 
ب����م����ا الَق�����������ْت لَ��������ُب��������وُن َب�����ن�����ي ِزي���������اِدأل������م ي����أِت����ي����َك واأَلْن��������ب��������اُء َت���ْن���ِم���ي

وَحَرَكُتها الَكْسُر وقيَل: الفتُح مع الظاِهِر نحُو: ُمرَّ بَزْيٍد  
))) البقرة: اآلية٤)

))) سورة المائدة، اآلية))
)٤) العنكبوت: اآلية٤1
))) النساء: اآلية1))

))) هذه الفقرة البن هشام في المغني ونقلها في التصريح: )/)٤)
))) األعواض: جمع عوض، وهو دفع شيء في مقابلة شيء آخر؛ ولذلك تسمى "باء" المقابلة. انظر أوضح المسالك 

إلى ألفية ابن مالك: )/))
))) المصدر السابق: )/))

)٩) النحل: اآلية))
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اِْسَتِع�ِن: أي: والمعنى الخامس أنها تأتي لالستعانة، وتسمى باء اآللة، وهي الدَّاِخَلُة عَلى آلِة الِفْعِل. 
نحو: "َكتْبُت ِبالَقَلِم". "وَنَجْرُت ِبالُقدوِم". ِبالَبا: متعلقة بسبب. وما عطف عليه. 

َوَبعِّْض: أي: والمعنى السادس أنها تأتي للتبعيض كقوله َتَعاَلى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ))). أي: منها. 
وقوله َتَعاَلى: چڀ  ٺ چ))). أي: بعض رؤوسكم. وعليه بَنى الشافعي في مسح َبعِض الرأس 

في الوضوء))). ومنه قوله)٤): )الطويل( 

م���ت���ى لُ����َج����ٍج ُخ����ض����ٍر لَ����ُه����نَّ نَ���ئِ���ي���ُجش����ِرْب����َن ب���م���اِء ال���ب���ح���ِر ث����مَّ تَ���َرفَّ���َع���ْت

أي من ماء البحر.

وجاءت الباء أيًضا للظرف: أي: والمعنى السابع أنها تأتي للظرفية، وهي التي تصلح في مكانها 
بدر:  في  أي:  چ))).  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  َتَعاَلى:  كقوله  والمكانية  مكانية وزمانية،  ْرِفيَّة  الظَّ ثم  "في"، 
موضع بين عرفة والمدينة))) وقعت فيه غزوة بدر الكبرى. وقوله َتَعاَلى: چ ٱ  ٻ      ٻ     ٻچ))). 
أي: في جانب الغربي. والزمانية، كقوله َتَعاَلى: چ ڍ  ڌچ))). أي: في سحر. َوالَبَدِل: أي: والمعنى 
الثامن أنها تأتي للبدل، وهي التي تصلح في مكانها "بدل"، كقول رافع بن خديج الصحابي رضي اهلل 
ِني ِبَها ُحُمَر النََّعِم".  ِني َأنِّي َشِهْدُت َبْدًرا ِباْلَعَقَبِة ")1)). أي: بدل العقبة. ونحو: "َما َيُسرُّ عنه)٩): " َما َيُسرُّ

))) اإلنسان: اآلية)
))) المائدة: اآلية)

))) األم  للشافعي: )/ ))
)٤) البيت ألبي ذؤيب الهذلي من قصيدة، مطلعها: 

وزال�������������ْت ل��������ُه ب����األن����ع����م����ي����ِن ح��������دوُجَص���َب���ا َص����ْب����َوًة َب�����ْل لَ�����جَّ َوْه������َو لَ���ُج���وُج
ورواية البيت هي:   

ك��َض��راِئ��ِر تنبصت  ث��م  ال��ب��ح��ر  ب��م��اء  ع������ل������ى ح�����ب�����ش�����ي�����ات ل������ه������ن ن���ئ���ي���جت���روت 
والرواية المثبتة هنا هي رواية األصمعي كما هي في الشرح.  

انظر شرح أشعار الهذليين:)))، والتصريح: )/1))  
))) آل عمران: اآلية)))

َة َواْلَمِديَنة. وقد اختلف في تسميته بدًرا،  َة َبْيَن َمكَّ ))) هذا ما ورد في األصل، والصحيح: َبْدٌر َماٌء َعْن َيِميِن َطِريِق َمكَّ
قال: كانت"بدر" بئًرا لرجل يقال له"بدر"، فسميت به، وأنكر ذلك آخرون وقالوا: ذلك اسم سميت به البقعة، كما 

سمى سائر البلدان بأسمائها. جامع البيان: )/ )) و)/ 1))، ومعجم البلدان: )/ )))
))) القصص: اآلية٤٤

))) القمر: اآلية٤)
)٩) رافع بن خديج بن رافع األنصاري األوسي الحارثي: صحابي. كان عريف قومه بالمدينة، وشهد أحدا، والخندق. 

توفي في المدينة متأثًرا من جراحه. له )) حديثا. توفي سنة ٤)ه� انظر األعالم: )/ ))
)1)) صحيح البخاري:)/ )1)، والمختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح: ٤/ )٤)
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أي: بَدَلَها. وكقوله))):)البسيط(

َرِك���ب���وا إذا  ق���وم���اً  بِ����ِه����ُم  ل���ي  َش����نُّ����وا اإلغ��������ارةَ فُ���ْرس���ان���اً وُرْك���ب���ان���اف���لَ���ْي���َت 

أي: بدلهم.

َجاِوْز: أي: والمعنى التاسع أنها تأتي للمجاوزة، وهي التي تصلح في مكانها "َعْن"، قيل وتختص 
بالسؤال، كقوله َتَعاَلى: چ ڌ  ڌ   ڎچ))). أي: عنه بدليل قوله تعالى: چ ۉ  ې  ې چ))). 
َتَعاَلى:  وقوله  الغمام.  عن  أي:  چ)٤).  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  َتَعاَلى:  كقوله  بالسؤال،  تختص  ال   وقيل 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ))). أي: عن أيمانهم. 

: أي: والمعنى العاشر أنها تأتي للتعدية. نحو: "ذهبت بزيد"؛ أي: أذهبت زيًدا))). ومنه قوله  َوَعدِّ
َتَعاَلى: چ ڀ  ڀ  ڀ چ))). أي: َأْذَهَب اهلُل ُنوَرهم. 

ْد: أي: والمعنى الحادي عشر أنها تأتي للتوكيد. وهي الزائدة، وتزاد مع الفاعل. كقوله َتَعاَلى:  َوَوكِّ
چپ  پ   ڀچ))). أي: كفى اهلل شهيدا. ومع المفعول، كقوله َتَعاَلى: چ ۀ       ۀ  ہ  ہ      ہہ چ)٩). 

أي: أيديكم. ومع المبتدأ، نحو:" بحسبك درهم". أي: حسبك درهم. ومع خبر ليس، نحو:" ليس زيد 
بقائم". أي: ليس زيد قائًما. 

َصاِحب: أي: والمعنى الثاني عشر أنها تأتي للمصاحبة، وهي التي تصلح في موضعها "مع". كقوله 
ِبَبا: أي: والمعنى الثالث عشر)))) أنها تأتي  َتَعاَلى: چ ڍ  ڌ    ڌچ)1)). أي: مع سالم منا. َواْقِس�ْم 
". أي: ُأْقِسُم ِبَك. َمْعَنى َعلَى: أي: والمعنى الرابع عشر أنها تأتي لالستعالء،  للقسم، نحو:" ِبَك أَلَْفَعَلنَّ

))) البيت لقريط بن أنيف، وهو من حماسيته الشهيرة، والتي أثبتها أبو تمام في مطلع الحماسة، وأولها:
َب���ُن���و ال���لَّ���ِق���ي���َط���ِة ِم�����ْن ُذْه�������ِل ْب�����ِن َش��ْي��َب��اَن��ا لَ���ْو ُك���ْن���ُت ِم���ْن َم�����اِزٍن لَ���ْم َت��ْس��َت��ِب��ْح إِِب��ل��ي

انظر شرح الحماسة للمرزوقي: )/))  
))) الفرقان: اآلية٩)

))) األحزاب: اآلية1)
)٤) الفرقان: اآلية))
))) الحديد: اآلية))

))) قوله )ذهب اهلل بنورهم( الباء هنا معدية للفعل كتعدية الهمزة له، والتقدير أذهب اهلل نورهم، ومثله في القرآن كثير، 
وقد تأتى الباء في مثل هذا للحال كقولك ذهبت بزيد؛ أي: ذهبت ومعي زيد. انظر إعراب كامل آليات القرآن مع 

التعرض لبعض وجوه القراءات: )/ ))
))) البقرة: اآلية))
))) الرعد: اآلية)٤

)٩) البقرة: اآلية)٩)
)1)) هود: اآلية)٤

)))) )عشر( ساقطة من األصل.
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َتَعاَلى: چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ چ))). أي:  وهي التي تصلح في موضعها "على". كقوله 
َتَعاَلى:  چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀڀچ))). وكقوله  َتَعاَلى:  قوله  بدليل  قنطار  على 

چ ىئ  ىئ  ىئ    یچ))). أي: مروا عليهم، بدليل قوله َتَعاَلى: چڇ ڍ ڍ  ڌچ)٤). 

َوإِلَى: أي: والمعنى الخامس عشر أنها تأتي للغاية، وهي التي بمعنى "إلى". كقوله َتَعاَلى: چ    ں  
. َوِقيَل َضمَّن "َأْحَسَن" َمْعَنى "َلطَف".  ں  ڻ         چ))). أي: ِإَليَّ

َها: يعني أن عدد معانيها خمسة عشر معًنى، فالياء عشرة والهاء خمسة. َفُقِل: تتميم للبيت  َيْه َعدُّ
أي: فقل ما ذكرت //)لك من معانيها. واهلل أعلم.
فِ��ي َع���ْن َوبَ���ا َم���ْع َول��ِك��ْن بَ���ْل َم��ًع��ا تَ��ِص��ِل13-}َع���لَ���ى َم��َع��انِ��ي��ِه ااِلْس��تِ��ْع��الَ ُم��َوافِ��قَ��ةٌ

ِع��َوًض��ا ِزيَ����اَدةٌ  ِم��ْن  َمْعنَى  َوِزْد  َس��ِل{14-َع��لِّ��ْل  َح��َم��ْل��َت  إِْن  َوَخ���ْم���ٌس  َخ��ْم��ٌس  فَ����َذاَك 

هذه معاني على، وهي عشرة كما ذكر الناظم رحمه اهلل َتَعاَلى. َعلَى َمَعاِنيِه ااِلْسِتْعاَل: أي: المعنى 
األول أنها تأتي لالستعالء، وهو األصل فيها إما على المجرور، وهو الغالب، كقوله َتَعاَلى: چڈ  ژ  
ژ  ڑ چ ))). أو على ما يقرب منه. كقوله َتَعاَلى: چ ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ېچ))). ويكون االستعالء 

حقيقة كما تقدم، ومجازا كقوله تعلى: چ ٻ  ٻ  پ  پچ))). وقوله َتَعاَلى: چ ۈ  ٴۇ  ۋ چ)٩). 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ  َتَعاَلى:  كقوله  "كفي".  للظرفية  تأتي  أنها  الثاني  والمعنى  أي:  ِفي:  ُمَواِفَق�ٌة 
ٺ چ)1)). أي: في حين غفلة. َعْن: أي: والمعنى الثالث أنها تأتي للمجاورة، "كعن". كقول قحيف 

العامري)))):)الوافر(

))) آل عمران: اآلية))
))) يوسف: اآلية))

))) المطففين: اآلية1)
)٤) الصافات: اآلية)))

))) يوسف: اآلية11)
))) المؤمنون: اآلية))

))) طه: اآلية1)
))) البقرة: اآلية )))
)٩) الشعراء: اآلية٤)

)1)) القصص: اآلية))
الشعراء  العامري، من  الُعَقيِلي،  ابن ضمير )بالمعجمة( بن سليم  الُقَحْيُف  أنه  )))) هكذا ورد في األصل، والصحيح 
الشاعر يزيد بن الطثرية، وذكره الجمحي في  مة، ورثى  الرَّ َمْحبوَبة ذي  اإلسالميين، شاعر مقل شبب بخرقاء 
المسيب  فيها حكيم  العاشرة، توفى نحو 1)) ه�، والبيت من كلمة يمدح  الطبقة  له في  طبقاته:)/)٩) مترجما 
ألفية ابن  ))))، ومن دون عزو في شرح  النحوية في شرح شواهد شروح األلفية: )/  المقاصد  القشيري في 

مالك: ص))، وشرح ابن عقيل:)/ ))، وشرح الرضي على الكافية: ٤/ )))
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قُ��َش��ْي��ٍر بَ����نُ����و)1(  َع���لَ���يَّ  َرِض����يَ����ْت  لَ����َع����ْم����ُر ال����ل����ِه أَْع���َج���بَ���ن���ي ِرَض����اه����اإذا 

أي: إذا رضيت عني. وبنو قشير بضم القاف وفتح الشين المعجمة: اسم قبيلة))). ولذلك أعاد الضمير 
عليها مؤنثا. ويحتمل أن "رضي" ُضمَِّن معنى: َعَطَف. 

َوَبا: أي: والمعنى الرابع أنها تأتي موافقة للباء. كقوله َتَعاَلى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ 
")٤) رضي اهلل عنه وهي قراءة  چ))). أي: بأن ال أقول، فعلى بألف بعد الالم في اللفظ، وبذلك َقَرَأ "ُأَبيٌّ

السبعة. وقالوا:" ركب على اسم اهلل"؛ أي: باسم اهلل. 

َمْع: بالسكون لغة في َمَع؛ أي: والمعنى الخامس أنها تأتي للمصاحبة، "َكَمَع". قوله َتَعاَلى: چ ٿ  
أي: مع  چ))).  چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  َتَعاَلى:  أي: مع حبه. وقوله  چ))).  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 

ظلمهم. َوَلِكْن َبْل: أي: والمعنى الخامس أنها تأتي لالستدراك واإلضراب. َمًعا: كقوله))):)الطويل(

البعدب���ك���لٍّ ت����داَوي����ن����ا ف���ل���م يُ����ش����َف م����ا ب��ن��ا  م���ن  خ��ي��ٌر  ال������داِر  ق���رب  أَن  ع��ل��ى 

بِ��ن��اف��ٍع لَ���ي���َس  ال������دار  ق�����رَب  أن  ُودع��ل��ى  ب����ذي  ل���ي���َس  ت���ه���واهُ  م����ْن  ك����ان  إذا 

َأْبَطَل ِبَعَلى األول عموم قوله: "فلم يشف ما بنا"، فقال: بل إن فيه ِشَفاًء َما، ُثمَّ َأْبَطَل بالثانية قوله:" 
على أن قرب الدار خير من البعد".

َتَصِل: تتميم للبيت. أي: تصل على المعنى: االستدراك واإلضراب. واهلل أعلم. َعلِّْل: والمعنى التاسع 
وكقول  إياكم.  لهدايته  أي:  چ))).  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ ۅ   َتَعاَلى:  كقوله  كالالم،  للتعليل  تأتي  أنها 

))) يف األصل: )بين(. خطأ.
))) قشير بن كعب: بطن من عامر بن صعصعه، من هوازن، من العدنانية، وهم: بنو قشير بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ابن عيالن. معجم 

قبائل العرب: )/ ٤)٩
))) األعراف: اآلية)1)

)٤) ُأَبيُّ بُن َكْعٍب بِن َقيٍس بِن عبيد، من بني النجار، من الخزرج، أبو المنذر: صحابي أنصاري. كان قبل اإلسالم حبرا 
ِتي ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب". مات بالمدينة سنة  من أحبار اليهود، ولما أسلم كان من كتاب الوحي. وفي الحديث: "َأْقَرُأ ُأمَّ

))ه�. األعالم للزركلي: )/ )).
))) البقرة: اآلية)))

))) الرعد: اآلية)
))) ألبي صخر الهذلي في أمالي ابن الحاجب: )/ ٤)٤، والبيت األول في الديوان: ص))، ونقل محققه البيت الثاني 
في الهامش، كأنه زيادة فيها. وهما ضمن قصيدة له في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: )/1))، ومن 

دون عزو في حاشية العالمة الصبان" على شرح الشيخ األشموني: على ألفية اإلمام ابن مالك: )/ )))
))) البقرة: اآلية )))
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الشاعر))):)الطويل( 

ْم����ُح يُ���ْث���قِ���ُل ع��اتِ��ق��ي ِتَع�����الَم تَ���ق���وُل ال����رُّ َك����رَّ ال��َخ��ْي��ُل  إذا  أَط���ع���ْن،  لَ����ْم  أَن����ا  إِذا 

تأتي موافقة  أنها  الثامن  والمعنى  أي  أمر، ومفعوله معنى؛  فعل  قوله: زد:  ِمْن:  َمْعَنى  أنت.  َوِزْد: 
"لمن". كقوله َتَعاَلى: چ ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ    چ))). أي: من الناس. 

ِزَياَدٌة: بالعطف على المفعول، زد بحذف حرف العطف؛ أي والمعنى التاسع أنها تأتي زائدة لغير 
تعويض، كقول حميد بن ثور))):)الطويل(

م���ال���ٍك َس�����ْرَح�����ةَ  أنَّ  إاّل  ال����ل����هُ  ع���ل���ى ُك������ِل أف����ن����اِن ال����ِع����ض����اِه تَ������روُقأب�����ى 

فعلى: زائدة؛ ألن راق متعدية بنفسها. تقول: َراَقِني ُحْسُن الَجاِرَيِة. قال في المغني: "وفيه نظر ألن 
راقه الشيء بمنزلة أعجبه، وال معنى له هنا، وإنما المراد تعلو")٤). واهلل أعلم. 

ِعَوًضا: أي: والمعنى العاشر أنها تأتي زائدة للتعويض من أخرى محذوفة. كقوله))): )الرجز(

يَ���ْع���تَ���ِم���ْل وأْب�����ي�����ك  ال�����َك�����ِري�����َم  يَ��تَّ��ِك��ْلإنَّ  َم����ْن  َع��لَ��ى  يَ���ْوم���اً  يَ���ِج���ْد  لَ����ْم  إِْن 

أي: عليه، فحذف "عليه"، وزاد "على" قبل الموصول تعويًضا. 

َفَذاَك َخْمٌس َوَخْمٌس: أي: عشرة معاني لعَلى. وزاد في التصريح))) أنها تأتي بمعنى "عند". كقوله 
َتَعاَلى: چ ۈ  ٴۇ  ۋچ ))). أي: عندي. وإن جهلت: معانيها. 

َسِل: عنها. وكسرت الالم للقافية. واهلل أعلم.

َوأَتَ�����ى َواْس��تِ��َع��انَ��ٍة  لِ��ل��تَّ��َج��اُوِز  }َع���ْن  الِعلَِل15-  أَْح����ُرِف  ِم���ْن  َوَج���ا  ِم���ْن  َوفِ���ي  َك��اْل��بَ��ا 

لِ��ْل��ِع��َوِض ِزْدهُ  بَ��ْع��َد  ِوْف��قَ��هُ  َواْس��تَ��ْع��ِل  بِ��ال��بَ�����َدِل{16-  ُع����دَّ  إِْن  َع���ْش���َرتِ���ِه  تَ��������َم��اُم 

))) لعمرو بن معدي كرب في ديوانه: ص))، واألصمعيات: القصيدة ٤)، ومطلع القصيدة:
ِتوُم������رٍد َع���لَ���ى ُج�����رٍد َش����ِه����ْدُت ِط���راَده���ا َذرَّ ح�����ي�����َن  أو  ُط�������لُ�������وِع  ُق�����ب�����ي�����َل 

وشرح التسهيل البن مالك: )/ )٩، ومن دون عزو في التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: ))/ )))،   
وحاشية العالمة الصبان" على شرح الشيخ األشموني: على ألفية اإلمام ابن مالك: )/ )٤

))) المطففين: اآلية)
))) الديوان: ص)٤، والبيت من قصيدة طويلة ذكرها الميمني في الديوان ومطلعها:

َم���ش���وُق ف����ال����ف����ؤاُد  ع����م����رٍو  أمُّ  ي������ِح������نُّ إل����ي����ه����ا ن�������ازع�������اً وَي�������ُت�������وُقن������أْت 
وهو في ارتشاف الضرب: )/ )٩))، وشرح شواهد المغني: )/ 1)٤  

)٤) مغني اللبيب: ص: )٩)
))) رجز قيل في سعد بن زيد مناه - وانظره في: األشموني: )/ )))، والتصريح: )/ )))، وتمهيد القواعد بشرح 

تسهيل الفوائد: )/ ))٩). والجنى الداني في حروف المعاني: ص))،
))) التصريح: )/)))
))) الشعراء: اآلية٤)
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هذه معاني عن، وهي عشرة كما ذكر الناظم رحمه اهلل َتَعاَلى. َعْن لِلتََّجاُوِز؛ أي: المعنى األول أنها 
تأتي للمجاوزة، وهي األصل فيها، نحو:" سافرت عن البلد"، "َوَرَميُت َعِن الَقْوِس". والمجاوزة هي 
ْهِم َعِن الَقْوِس //٩ِبَسَبِب  ُبْعَد السَّ ُبْعُد الشيء عن المجرور بها بواسطة مصدر الفعل المعدى بها؛ أي 

ْمِي في نحو قولك:" َرَميُت َعِن الَقْوِس ِبَها".  الرَّ

َواْسِتَعاَنٍة: أي: والمعنى الثاني أنها تأتي لالستعانة، نحو:" رميت عن القوس"؛ أي: بالقوس. َوأََتي 
َكالَبا: أي: والمعنى الثالث أنها تأتي موافقة للباء، كقوله َتَعاَلى: چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ چ))). قال في المغني: 

"والظاهر أنها تأتي موافقة للباء، وعلى حقيقتها، وأن المعنى: وما يصدر قوله عن هوى"))). 

َوِفي: أي والمعنى الرابع أنها تأتي للظرفية، "كفي". كقوله))):)الطويل(

ل��قِ��ي��تَ��ه��م ح��ي��ث  ال����ح����ّي؛  س������راةَ  وان��ي��اوآس  ال���ّرب���اع���ة  َح���ْم���ل  ع���ن  ت����ُك  وال 

أي: في حمل، بدليل قوله َتَعاَلى: چڱ   ں   ں  ڻ  چ)٤). "والظاهر أن معنى َوَنا عن كذا: أي: جاوزه 
َباِعَيُة ِبالُمَوَحَدِة: ُنُجوُم الَحماَلة. واهلل  ولم يَر فيه. وونى فيه: دخل فيه، وفتر". قاله في المغني))). والرُّ

أعلم. 

ِمْن: أي: والمعنى الخامس أنها تأتي موافقة "ِلِمْن". كقوله َتَعاَلى: چۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭچ))). أي 
من عباده. وقوله َتَعاَلى: چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ))). أي: منهم، بدليل قوله َتَعاَلى: چ ک  

ک  ک  ک  گ  گ  گچ))). 

َوَجا ِمْن أَْحُرِف الِعلَِل: أي: والمعنى السادس أنها تأتي حرف علة من أحرف العلل، كقوله َتَعاَلى: 
چڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ)٩). أي إال لموعدة. وقوله َتَعاَلى: چ ىئ  

يئ  جب  حب  خب         مب  ىب    يب جت  حت  خت چ)1)). أي: لقولك. 

))) النجم: اآلية)
))) مغني اللبيب: ص )٩)، وفي النص زيادة مقحمة من الناسخ، وأظنها وهما منه.

))) لأعشى في ديوانه: ص٩))، من قصيدة مطلعها:
ال��غ��وان��ي��ا آت����ى   - ال���وي���الت  ل���ك   - م���ت���ى ك���ن���ت زّراع����������ا أس�������وق ال���ّس���وان���ي���اذري���ن���ى 

من دون عزو في شرح التسهيل البن مالك: )/ )))، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: )/ ))٩)، والتذييل   
والتكميل في شرح كتاب التسهيل: ))/ )))

)٤) طه: اآلية)٤
))) مغني اللبيب: ص )٩)

))) الشورى: اآلية )) 
))) األحقاف: اآلية))

))) المائدة: اآلية))
)٩) التوبة: ٤))

)1)) هود: اآلية))
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ەئ   ائ    ائ   چ  َتَعاَلى:  كقوله  "َكَعَلى".  لالستعالء  تأتي  أنها  السابع  والمعنى  أي  َواْسَتْعِل: 
بِن  الَحاِرِث  بُن  ُحْرَثاُن  واسمه  الَعْدَواِني،  اإِلْصَبِع  ِذي  وكقول  نفسه.  على  أي:  چ))).  وئ  وئ   ەئ  

ٍث))))البسيط(: ُمَحرِّ

َح��َس��ٍب ف��ي  أُْف��ِض��ْل��َت  الَ  ���َك!  َع���مِّ اب���ُن  فَ���تَ���ُخ���ُزون���يالَِه  َديَّ����ان����ي  أَن������َت  َوال  َع���نِّ���ي 

في  أفضلت  ال  عمك.  ابن  در  هلل  أي:  ُشُذوًذا؛  واألخرى  ُة،  الَجارَّ الالََّماِن  فحذفت  هلل،  أصله:  اله: 
حسبك عني؛ أي: علي؛ ألن المعروف أن يقال: أفضلت عليه. "والَحسب: الدِّيُن، وما يعده اإلنسان من 
المغني)))  انظر  فتسوسني".  مالكي  أنت  وال  أي:  تسوسني؛  وتخزوني:  الملك.  والديان:  آبائه.  مفاخر 
والتصريح)٤). واهلل أعلم. ِوْفَقُه: بغير مد للهاء للوزن. واهلل أعلم. َبْعَد: أي: والمعنى الثامن أنها تأتي 
موافقة "لبعد". كقوله َتَعاَلى: چ ىئ  ىئ  ی    ی   یچ))). وقوله: چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ))). أي: 

حاال بعد حال. 

ِزْدُه لِْلِعَوِض: أي: والمعنى التاسع أنها تأتي َزاِئَدًة للتَّْعويِض ِمْن َأْخَرى َمْحُذوَفٍة، كقوله))): )الطويل(

ِح��م��اُم��ه��ا أت���اه���ا  ن���ف���ٌس  إْن  ف���ه���اّل ال���ت���ي ع���ن ب��ي��ن ج��ن��ب��ي��َك ت���دفَ���ُعأت����ج����َزُع 

ِل الَمْوُصوِل، َوِزيَدْت َبْعَدُه َتْعويًضا.  أي: " فهال تدفع التي عن بين جنبك")))، فحذفت "َعْن" ِمْن َأوَّ
َتَماُم: مبتدأ. َعْشَرِتِه ِإْن ُعدَّْت: معانيه خبره. 

ِبالَبَدِل: أي والمعنى العاشر أنها تأتي للبدل، كقوله َتَعاَلى: چ ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ چ)٩). 

))) هود: اآلية))
))) البيت من قصيدة طويلة قالها ذو اإلصبع في مزين بن جابر ومطلعها: 

َه���������ُروِنَي����ا َم����ْن لِ���َق���ْل���ب َش����ِدي����ِد ال���َه���م َم����ْح����ُزوِن أمَّ  َرّيً�����������ا  �������َر  َت�������َذكَّ أْم������َس������ى 
ديوانه: ص٩)، والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية: )/ ٩)))، وحروف المعاني: ص: ٩)، ومن   
دون عزو في أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:)/)٤، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: )/ 

1))، هذا ما ورد في األصل خطأ، والصحيح: الحرثان بن الحارث بن مجرب. 
))) مغني اللبيب: ص )٩)

)٤) التصريح: )/)))
))) المؤمنون: ٤1
))) االنشقاق /٩)

أبيات  أربعة  والمختلف: ص))، ضمن  المؤتلف  في  فارس،  شاعر  المحاربي  الملوح  بن  رزين  بن  لزيد  البيت   (((
منسوبة إليه، والشاهد خامسها. ومن دون عزو في تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: ٤/ ))))، شرح التسهيل 

البن مالك: )/ ٤1). وفي األصل: "أتجزع نفس إن أتاها".
))) القول هنا البن جني. انظر التصريح: ص٤))

)٩) البقرة: اآلية)٤، )))
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أي: بدل نفس. وفي الحديث: " ُصوِمي َعْن ُأمِِّك"))). واهلل أعلم. 

َعلَى َوِوْف���َق  ِزْد  َوَع��لِّ��ْل  َشبِّْه  }بِالَكاِف  يَ���ا ل��ل��هُ لِ���ي ُك���ْن َغ���فُ���وًرا َس���اتِ���ًرا َزلَ����ِل{17- 

هذه معاني الكاف، وهي أربعة، ِبالَكاِف َشبِّْه؛ أي المعنى//1) األول أنها تأتي للتشبيه، وهو األصل 
فيها نحو:" زيد كاألسد". ومنه قوله َتَعاَلى: چ    ۈئ  ۈئ  ېئ   چ))). قال في ذي الجاللين: فكانت 

ة، "َكالدَِّهاِن" َكاأْلَِديِم اأْلَْحَمر َعَلى ِخاَلف اْلَعْهد ِبَها"))).  يعني: أسماء. وردة؛ أي: ِمْثلَها ُمْحَمرَّ

چ)٤).  ڈ      ڎ       ڎ   چ      َتَعاَلى:  كقوله  للتعليل،  تأتي  أنها  الثاني  والمعنى  أي:  َوَعلِّْل: 
فالكاف: تعليلية. وما: مصدرية. أي: لهدايته إياكم. 

اِئَدُة، كقوله َتَعاَلى: چ  ٺ  ٿ        ٿٿ        چ))).  ِزْد: أي: والمعنى الثالث أنها تأتي للتوكيد، وهي الزَّ
أي: ليس مثله شيء، إذ لو لم تقدر زائدة، صار المعنى ليس شيء مثل مثله، َفَيْلَزُم الُمَحاُل، وهو ِإْثَباُت 

الِمْثِل. 

كيف  رؤبة  وهو  لبعضهم،  قيل  "َكَعَلى".  لالستعالء  تأتي  أنها  الرابع  والمعنى  أي:  َعلَى:  َوِوْفَق 
أصبحت ؟ قال كخير: أي: على خير. وقيل المعنى بخير، ولم يثبت مجيء الكاف، بمعنى الباء، وقيل 

هنا هي للتشبيه على حذف مضاف؛ أي: كصاحب خير. 

َلُل: الُعُدوُل َعِن الَحقِّ الذي هو َشِبيٌه  َيا للُه لِي ُكْن َغُفوًرا: لذنوبي، وَساِت�ًرا َزَلِل: أي: عثرتي. والزَّ
َلِل ِفي ِطيٍن، أو َوَحٍل. ِبالزَّ

َويَ��ِج��ْئ َك��ْي  َوِوْف����َق  َغ��ايَ��ةٌ  لَ��هُ  َج��لِ��ي{18- }َح��تَّ��ى  االْب�����تِ�����َداُء  َوفِ���ي���ِه  الَّ  إِل  ِوْف���قً���ا 

ُة وهي َثالَثٌة، وُتسَتْعمُل َحتَّى عَلى َثالَثِة َأوُجٍه: هذه معاني حتى: الَجارَّ

لَُه  الوجه األول: أن تكون جارة بمنزلة "إلى" في المعنى والعمل، وإليه أشار الناظم بقوله: َحتَّى 
َغاَيٌة؛ أي: المعنى األول من معاني حتى الجارة أنها تأتي النتهاء الغاية في المكان والزمان. مثالها في 
المكان:" أكلت السمكة حتى رأسها". ومثالها في الزمان: قوله: چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ))). وقوله َتَعاَلى: 
ْحَمِن ْبُن  ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلَحاِفُظ َحدََّثَنا َعْبُد الرَّ ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َداُوَد اْلَعَلِوىُّ َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ  )))  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن: ُمَحمَّ
َقاَل:  َأِبيِه  ُبَرْيَدَة اأَلْسَلِمىُّ َعْن  ْبُن  اْلَمَدِنىُّ َحدََّثِنى َعْبُد اهللَِّ  ْبُن َعَطاٍء  ْبُن ُمَعاِوَيَة َحدََّثِنى َعْبُد اهللَِّ  ِبْشٍر َحدََّثَنا َمْرَواُن 
ُكْنُت ِعْنَد النَِّبىِّ -صلى اهلل عليه وسلم- َفَأَتْتُه اْمَرَأٌة َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللَِّ ِإنِّى ُكْنُت َتَصدَّْقُت ِبَوِليَدٍة َعَلى ُأمِّي َفَماَتْت 
ُأمِّي َوَبِقَيِت اْلَوِليَدُة َقاَل: " َقْد َوَجَب َأْجُرِك َوَرَجَعْت ِإَلْيَك ِفى اْلِميَراِث ". َقاَلْت: َفِإنََّها َماَتْت َوَعَلْيَها َصْوُم َشْهٍر َقاَل: 
ِحيِح ِمْن َأْوُجٍه  ى َعْن ُأمِِّك ". َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم ِفى الصَّ " ُصوِمى َعْن ُأمِِّك ". َقاَلْت: َوِإنََّها َماَتْت َوَلْم َتُحجَّ َقاَل: " َفُحجِّ

َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َعَطاٍء. السنن الكبرى للبيهقي:٤/ )))
))) الرحمن: اآلية))

))) تفسير الجاللين: 1)/ ٤٤٩
)٤) البقرة: اآلية)٩)

))) الشورى: اآلية))
))) القدر: اآلية)



كفاية 
الطالبين
لُعْثَمان 
بن َعْمر 
الُيوُنِسي

189 آفاق الثقافة والتراث

چ     ۓ   ڭ      چ))). قال خالد))) في شرح قواعد اإلعراب: " وهل مجرورها داخل فيما قبلها، أو خارج 
عنه، أو داخل تارة وخارج أخرى أقوال؟ ذهب سيبويه إلى األول، وأبو حيان إلى الثاني)))، وثعلب إلى 
الثالث")٤). وهي تجر االسم الصريح كما مثلنا واالسم المؤول من أّن مضمرة ومن الفعل المضارع، 
كقوله َتَعاَلى: چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ))). األصل حتى أن يرجع؛ أي: إلى رجوعه 

بتأويل المصدر مْن َأنَّ والفعل؛ أي: إلى زمان رجوعه. 

َوِوْفَق َكْي: أي: والمعنى الثاني أنها تأتي للتعليل وهي التي تصلح "كي" في موضعها، وذلك إذا كان 
ما قبلها علة لما بعدها نحو:" أسلم حتى تدخل الجنة". أي: كي تدخل الجنة؛ أي: ألجل دخول الجنة. 
الجارة  أن والفعل، فال تكون حتى  المؤول من  التعليلية بجر االسم  بمعنى "كي"  التي  وتختص حتى 
لالسم الصريح بمعنى//)) "كي" واهلل أعلم. َوَيِجْئ: أي: حتى. َوِوْفًقا إِل ال: أي: والمعنى الثالث أنها 

تأتي موافقة إلال في االستثناء، كقوله))): )الكامل(
ح���ت���ى تَ�����ج�����وَد وم������ا لَ������َدْي������َك قَ��ل��ي��ل ل���ْي���َس ال��ع��ط��اُء م���ن ال���فُ���ُض���وِل َس��م��اح��ةً

أي: إال أن تجود، والواو في: وما لديك للحال. 

الوجه الثاني من أوجه حتى أن تكون حرف عطف، ولم يذكر الناظم؛ ألن المقصود هنا حتى الجارة 
ال العاطفة، وهي أي: حتى العاطفة تفيد مطلق الجمع من غير ترتيب، وال معية على األصح كالواو، 
ويشترط في المعطوف بها أمران: أحدهما أن يكون غاية لما قبلها في شرف. نحو: قولك: "مات الناس 
حتى األنبياء عليهم الصالة والسالم"، أو دناءة نحو:" زارني الناس حتى الحجامون"، أو َضْعف، أو 

قوة، كقوله))): )الطويل(

تَ���َه���ابُ���ونَ���نَ���ا َح���تَّ���ى بَ��نِ��ي��نَ��ا األََص����اِغ����َراقَ����َه����ْرنَ����اُك����ُم َح���تَّ���ى ال���ُك���َم���اةَ فَ���أَْن���تُ���ُم

للناس في دناءة  المقدار، والحجامون غاية  للناس في شرف  فاألنبياء عليهم الصالة والسالم غاية 

))) يوسف: اآلية))
))) خالد بن عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد بن أحمد الجرجاوي، األزهري، المصري، الشافعي، ويعرف بالوقاد )زين 
الدين( نحوي، لغوي ولد بجرجة من الصعيد سنة )))ه� تقريًبا، وتوفي بالقاهرة في المحرم من سنة )٩1ه�. له 

عدة مؤلفات. انظر معجم المؤلفين: ٤/ )٩.
))) انظر رأيه في ارتشاف الضرب: ٤/ ))))

)٤) موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب: ص )1)
))) طه: اآلية)٩

))) للمقنع الكندي، وهو شاعر مقل من شعراء الدولة األموية. والبيت مع بيتين في ديوانه: ص1))، وينظر شرح 
الحماسة للمرزوقي ٤/٤))) ، من دون عزو في الجنى الداني في حروف المعاني: ص٩٤، وتوضيح المقاصد 

والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: )/ 1)))، وشرح شذور الذهب: )/ )))
))) من دون عزو في شرح ألفية ابن مالك: ص)))، شرح ألفية ابن مالك للشاطبي:)/ )٩، وحاشية العالمة الصبان" 
)٤)، وارتشاف الضرب: ٤/ ٩٩٩)،  وموصل  ألفية اإلمام ابن مالك: )/  على شرح الشيخ األشموني: على 

الطالب إلى قواعد اإلعراب: ص: )1)
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المقدار، والُكماُة))) غاية في القوة، والَبُنون األصاغر غاية في الضعف.

وثانيهما أن يكون بعًضا من المعطوف عليه حقيقة، أو حكًما، فالبعض الحقيقي، نحو: "أكلت السمكة 
حتى رأسها". والبعض الحكمي، نحو:" أعجبتني الجارية حتى كالمها"؛ ألن الكالم في عدم استقالله 
بنفسه واحتياجه إليها كجزء منها، ويمتنع أن تقول:" أعجبتني الجارية حتى ولدها"؛ ألن الولد مستقل 
بنفسه وغير قائم بها، والضابط ما صح استثناؤه مما قبله على االتصال صح دخول حتى عليه، أال ترى 
أنه يصح أن يقول: "أعجبتني الجارية إال كالمها"، ويمتنع أن يقال: إال ولدها لعدم دخوله فيها. وفيه: 
أي: حتى االبتداء جلي أي: ظاهر. أي: الوجه الثالث من أوجه حتى أن تكون حرف ابتداء، يبدأ بعدها 
الجمل؛ أي: يستأنف، فتدخل على ثالثة أشياء تدخل الجملة الفعلية المبدوءة بالمضارع المرفوع، كقوله 
َتَعاَلى: چ ې  ې  ې  ې  چ ))). في قراءة نافع))). وأما إن نصب المضارع كقراءة باقي السبعة)٤)، 
االبتدائية  أي: حتى  . وتدخل  الجارة  تقدم في  َكَما  والفعل  أنَّ  ِمْن:  ل  مَأوِّ اسم  فهي جارة، ومجرورها 
على الجملة الفعلية المبدوءة بالماضي، كقوله َتَعاَلى: چ جئ  حئ  مئچ"))). وتدخل أيًضا على الجملة، 

-ورجع-))) االسمية، كقول جرير))):)الطويل(

بِ����َدْج����لَ����ةَ، َح���تَّ���ى َم�����اُء َدْج����لَ����ةَ أَْش���َك���ُلفَ���َم���ا َزالَ�������ِت ال��قَ��ْت��لَ��ى تَ���ُم���جُّ ِدَم����اَءَه����ا

وكقول الفرزدق))):)الطويل(

��ب��ن��ي ُم���َج���اِش���ٌعف���ي���ا َع���َج���ب���اً َح����تَّ����ى ُك���لَ���ْي���ب تَ��سَّ أو  نَ���ْه���ش���ٌل  أب����اه����ا  ك������أنَّ 

َمَكَة َحتَّى َرْأِسَها،  قال في المغني: " َقْد َيُكوُن الَمْوِضُع َصاِلًحا أِلَْقَساِم َحتَّى الثَّاِلثة، َنْحُو: َأَكْلُت السَّ

))) في األصل بالتاء المبسوطة.
))) البقرة، اآلية: ٤)).

المستقبل وإنما  الماضي وليست على  الرسول على  قال  أنها بمعنى  بالرفع وحجته  الرسول  يقول  نافع حتى  َقَرَأ    (((
ينصب من هذا الباب ما كان مستقبال مثل قوله:" َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوْا ُمْؤِمِنيَن "، " َحتَّى َيْأِتَي َوْعُد اهللَِّ 

"، فرفع يقول ليعلم أنه ماض. حجة القراءات: ص)))، والجنى الداني في حروف المعاني: ص: ٩٤
يقول  أن  إلى  المعنى وزلزلوا  االنتظار، وهو حكاية حال  بمعنى  أنها  بالنصب وحجتهم  يقول  الباقون حتى  وقرأ   (٤(

الرسول. حجة القراءات: ص: )))
)))  األعراف: اآلية )٩ 

))) هذه كلمة معترضة لم أتبين لها معنى.
))) البيت من قصيدته المذكورة سابقا، وروايته:

وَم�����ا َزال�������ِت ال���َق���ْت���لَ���ى َت����ُم����وُر ِدَم������اُؤَه������ا...
انظر الديوان: ص)٤)، والجنى الداني في حروف المعاني: ص٩٤  

))) البيت من قصيدته الشهيرة التي يهجو فيها جريرا ويرد عليه، ومطلعها:
ال�����زع�����ازُعم��ن��ا ال�����ذي اخ���ت���ي���َر ال����رج����اَل َس��م��اح��ًة ال������ري������اُح  ه������ّب  إذا  وخ�����ي�����راً 

وفيه: فيا عجبي" بدل ما هنا. انظر الديوان: ص)))  
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َفَلَك َأْن َتْخِفَض َعَلى َمْعَنى ِإَلى، َوَأْن َتْنِصَب َعَلى َمْعَنى الَواِو، َوَأْن َتْرَفَع َعَلى االْبِتَداِء؛ أي: َحتَّى َرْأُسَها 
َمْأُكوٌل"))). وقد روى باألوجه الثالثة))):)البسيط(

َرَش�����دع��َم��ْم��ت��ه��م بِ����ال����نَّ����َدى ح���تّ���ى غ��وات��ه��م وذي  غ�����يٍّ  ذي  م����ال����َك  ف��ك��ن��ت 

إال أن الرفع في المثال والبيت شاذ لكون الخبر غير مذكور. واهلل أعلم.

َع��َدا َك���َذاَك  لالْستَْثنَا  َوَح��اَش��ى  }َخ���الَ  تَ��ِم��ِل{19-  َوالَ  ِع���ْه  ِم���ْن  فِ��ي  ِوْف����َق  ُم���ْذ  لِ��ُم��ْن��ُذ 

الثانية، وحشا بإسقاط األولى، وعدا  بإثبات األلفين، وحاش بإسقاط األلف  هذا معنى: خال وحاشا 
ومعينا منذ ومذ خال، وحاشا لالستثناء: يعنى أن خال و حاشا: معناهما االستثناء، //))ما خال فتستعمل 

على وجهين، أحدهما: أن تكون حرًفا جاًرا للمستثنى، كقوله))):)الطويل(

َوإِنَّ����َم����ا ِس�������َواَك  أَْرُج�������و  الَ  ال���ل���ِه  أَُع������دُّ ِع���يَ���ال���ى ُش���ْع���بَ���ةً ِم�����ْن ِع��يَ��الِ��َك��ا َخ����الَ 

الثاني: أن تكون فعاًل متعدًيا ناصًبا للمستثنى، نحو:" قاموا خال زيًدا")٤). وأما حشا فكخال أيًضا في 
جر المستثنى بها على أنها حرف جر)))، ونصبه بها على أنها فعل ناصب له، نحو: "قام القوم حاشا 

زيد بالجر، وحاشا زيًدا بالنصب". ومن النصب قوله))):)البسيط(

��لَ��ُه��م ي����ِنح���اش���ا ق���ري���ش���اً ف�����إّن ال���ل���ه فَ��ضَّ ع���ل���ى ال����بَ����ِريَّ����ِة ب�����اإلس�����الِم وال����دِّ

كذاك عدا: يعني أن عدا معناها االستثناء كخال، وحاشا، وهي كهما في ذكرنا من الوجهين، فالتشبيه 
تام، فتستعمل على وجهين، أحدهما: أن تكون حرًفا جاًرا للمستثنى، وهو أي الجر بها قليل ولقلته لم 

يحفظه سيبويه)))، كقوله))):)الوافر(

َع����َواِك����َف)9( قَ���ْد َخ��َض��ْع��َن إلَ���ى ال��نُّ��ُس��وِرتَ���َرْك���نَ���ا فِ���ي ال��َح��ِض��ي��ِض بَ���نَ���اَت ُع���وٍج

))) مغني اللبيب: ص)))
))) شرح التسهيل البن مالك: )/ )))، والجنى الداني في حروف المعاني: ص٩٤، والتذييل والتكميل في شرح كتاب 

التسهيل: ))/ ٤٩)، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: )/ ))٩)
))) شرح ألفية ابن مالك: ص: )))

)٤) واتفق النحويون إال أبا عمرو والجرمي على وجوب نصب المستثنى بما عدا وما خال كقول لبيد:
ب���اط���ُل ال����ل����َه  خ����ال  م����ا  ش�����يء  ك����ل  زائ����������ُل. أال  م�����ح�����ال�����َة  ال  ن����ع����ي����ٍم  وك����������لُّ 

شرح التسهيل البن مالك: )/ 1))  
))) الجر بحاشا هو الكثير الراجح، ولذلك التزم سيبويه وأكثر البصريين حرفيتها ولم يجيزوا النصب، لكن الصحيح 
والمبرد،  المازني،  وأجازه  خروف،  وابن  واألخفش،  الشيباني،  عمرو  وأبي  زيد،  أبي  بنقل  ثبت  فقد  جوازه 

والزجاج. انظر حاشية العالمة الصبان" على شرح الشيخ األشموني: على ألفية اإلمام ابن مالك: )/ )٤)
))) شرح ألفية ابن مالك: ص)٤)، وشرح ابن عقيل: )/ ٩))

))) عمدة السالك في شرح ألفية ابن مالك. مخطوط بحوزتنا.
))) كتاب اللمحة في شرح الملحة: ٩/ ))، والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية: )/ )1))

)٩) في األصل: "كواع"، خطأ. والتصحيح من المصادر.
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��ِغ��ي�����ِرأبَ����ْح����نَ����ا َح����يَّ����ُه����ْم أَْس����������ًرا وقَ��ت��������ال ���ْم���طَ���اِء وال���طِّ���ف���ل ال��صَّ َع�����َدا ال���شَّ

فالقول في َمْجُروِره، والشمطاء مجرورة بَعَدا، وهي أنثى األشمط: "وهو الذي ال يخالط سواد شعر 
التحتية: مفعول أبحنا من اإلباحة. وقتال: تمييز محول عن المفعول. انظر  بالمثناة  بياض"))). وحيهم 

التصريح))).

وثانيهما: أن تكون فعاًل متعدًيا ناصًبا للمستثنى، نحو: قاموا عدا عمرا.

ْرِفيَّة "كفي" فيكونان بمعني "في" إذا دخال على اسم  لُِمْنُذ ُمْذ ِوْفَق ِفي: يعني أن معنى منذ ومذ الظَّ
الزمان الحاضر، نحو: "ما رأيته منذ شهرنا"؛ أي: في شهرنا هذا. "وما ضربته مذ يومنا"؛ أي: في 

يومنا هذا. 

الزمان  على  دخال  إذا  "من"،  بمعنى  فيكونان  الزمان،  في  الغاية  ابتداء  الثاني  والمعنى  أي:  ِمْن: 
الجمعة"؛  الخميس، "وما ضربته مذ يوم  الخميس"؛ أي: من يوم  الماضي، نحو: "ما رأيته منذ يوم 

أي: من يوم الجمعة. 

ِعْه: فعل أمر من وعى، لفيف مفروق يأتي األمر منه على حرف واحد، كَوَدى، َوَوَشى، تقول فيهما: 
ْكِت. أي: احفظ ما ذكرت لك من المعاني. َواَل َتِمِل: عنه.  ِدَية ُفالٍن، َوِش الثَّْوَب. والهاء في عه: هاء السَّ

بِلََعْل َواْرُج�����َوْن  َوتَ���اٍء  بِ���َواٍو  }أَْق��ِس��ْم  َوَم����ا َم��تَ��ى َع����ْن ِوفَ������اٍق ِم����ْن بِ��ُم��ْن��َع��ِزِل20- 

َوَم�����ا يَ���قِ���ْل  لِ��تَ��ْق��لِ��ي��ٍل  ُربَّ  َوَك������ْوُن  ُم��ْح��تَ��فِ�����ِل{21-  لِ��ل��تَّ��ْك��ثِ��ي��ِر  ُه����َو  إِْذ  يَ���قِ���لَّ 

إال  تدخل  وال  القسم،  معناها  الواو  أن  يعني   " ِبَواٍو:  أَْقِسْم  ومتى،  ولعل  والتاء  الواو  معنى  هذا 
على الظاهر، نحو: "واهلل"، "والقرآن الحكيم"، "والطور". وال تتعلق إال بمحذوف وجوبا كما مثلنا، 
فإن تلتها واو أخرى نحو: چ ٱ  ٻ  چ)))، فاآلتية واو العطف، وإال الحتاج كل من االسمين إلى 
جواب")٤)، قاله في المغني. أقسم ب: يعني أن تاء الجر معناه هاء القسم، وتختص باسم الجاللة نحو: 
چ  ىئ  ىئ  ىئ     چ))). وبلفظ رب مضافا للكعبة أولياء المتكلم، نحو: "َتربَّ الَكْعَبِة"، َو"َتَربِّي 

حَمِن"، و"َتِحياِتك".  ألفعلن"، َوَنَدَر "َتالرَّ

))) هذه العبارة غير مستقيمة وصحتها ما نقله األزهري، وهو: " الشمطاء: وهي أنثى األشمط، وهو الذي يخالط سواد 
شعره بياض" ولعله وهم من المؤلف. انظر التصريح: )/)))

))) التصريح: )/)))
))) التين: اآلية)

)٤) الفقرة بتصرف بسيط تجدها في مغني اللبيب: ص))٤
))) األنبياء: اآلية))
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قال  بالتصغير))).  عقيل  لغة  بها  والجر  الترجي،  معناها  "لعل"  أن  يعني  لََعلَّ:  ِفي  َواْرُج��َوْن 
الشاعر))):)الوافر(

َش������ِري������ُملَ�������َع�������لَّ ال������ل������ِه ف����ّض����ل����ك����م ع��ل��ي��ن��ا �������ُك�������ُم  أمَّ أّن  ب������ش������يٍء 

، وَشريم بفتح الشين المعجمة: المرأة المفضاة. ولهم في المها األولى اإلثبات  يجر لفظ الجاللة بَلَعلَّ
"، وفيها  والحذف. وفي الثانية الفتح والكسر، فهذه أربع لغات، وال يجوز الجر في بقية لغات))) "َلَعلَّ

عشر لغات، وجمعها ابن الوردي)٤) )في())) تحفته في بيت ونصف بيت، فقال))):)الرجز(

، َع����نَّ����ا ، ولَ��������َع��������نَّ أَنَّ�������الَ�������َع�������لَّ، َع����������لِّ َوأَلَّن،   ، َغ����������نَّ  ، لَ�������َغ�������نَّ

، م���ع َرَغ������نَّ تِ���ْل���َك َع���ْش���ُر. َرَع������نَّ

وأما َمَتى الجارة َعْن ِوَفاِق ِمْن االبتدائية، ِبُمْنَعِزِل: //))أي: ما هي بمفارقة لهذا المعنى. واهلل أعلم. 
بالتصغير. وسمع من بعضهم:  تأتي بمعنى من االبتدائية، والجر بها لغة هذيل  الجارة  يعني أن متى 

أخرجها متى ُكمِّه. قال شاعرهم، وهو أبو ذؤيب في وصف السحاب))): )الطويل(

م���ت���ى لُ����َج����ٍج ُخ����ض����ٍر لَ����ُه����نَّ نَ���ئِ���ي���ُجش����ِرْب����َن ب���م���اِء ال���ب���ح���ِر ث����مَّ تَ���َرفَّ���َع���ْت

وِت))).  الصَّ َمَع  ريُع  السَّ الَمرُّ  َوالنَِّئيُج:  الَماِء.  ُمْعَظُم  َوُهَو  الالم،  ٍة بضم  ُلجَّ واللُّجج: جمع  ُلَجٍج.  ِمْن 
َأْزِد  َيِقْل: يعني أن رب تكون للتقليل قليال، كقوله وهو رجل من  هذان معنيا رب، وكون رب لَِتْقلِيٍل 

))) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: )/)، شرح قطر الندى وبل الصدى: ص: ٤٩) 
والجر هنا بلعل شاذ، يحفظ وال يقاس عليه، ودائًما يحكم جمهور النحاة بأن ما اختص به طائفة دون سائر العرب   
ا بلغة فالن أو قبيلة، وذلك مثل لغة أكلوني البراغيث، وعليه كلُّ ما اختصت به قبيلة ال  ال يقاس عليه يجعل خاصًّ
ينزل عليه عام القرآن وإنما ينزل القرآن على ما اشتهر وشاع في لسان العرب. انظر فتح رب البرية في شرح 

نظم اآلجرومية: ص)))
))) البيت غير منسوب في معظم مصادر اللغة، انظر الجنى الداني في حروف المعاني: ص: ٩٩، والمقاصد النحوية 
في شرح شواهد شروح األلفية: )/ )٩)) حاشية العالمة الصبان" على شرح الشيخ األشموني: على ألفية اإلمام 

ابن مالك: )/ )1)
وشريم" بفتح الشين المعجمة وكسر الراء، وهي المرأة المفضاة، قال الجوهري: وكذلك الشروم، وهي المرأة التي   

اتحد مسلكاها.
))) رسمت بالتاء المربوطة.

)٤) عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس المعري، الحلبي، الشافعي، المعروف بابن الوردي، زين الدين، 
فقيه، اديب، ناثر، ناظم، لغوي، نحوي، مؤرخ.

ولد بمعرة النعمان بسورية، وولي القضاء بمنبج، وتوفي سنة: ٤٩)ه� بحلب، وقد جاوز الستين. وله عدة مؤلفات.   
انظر معجم المؤلفين: )/ )

))) زيادة يقتضيها السياق.
))) نظم التحفة الوردية: ص)

))) البيت سبق تخريجه.
))) الشرح في التصريح: )/)))



ات
وط

خط
الم

ق 
حقي

ت
ات

وط
خط

الم
ق 

حقي
ت

آفاق الثقافة والتراث 194

َراِة))):)الطويل( السَّ

أٌب ل��������ه  ول����ي����َس  م����ول����وٍد  ُربَّ  أَبَ��������������َواِنأال  يَ�����لِ�����ْده  لَ������ْم  ولَ�������ٍد  وذي 

َوْج��ِه��ِه َح���رِّ  فِ���ي  َس������ْوَداَء،  َش���اَم���ٍة  لِ����َزَم����اِنَوِذي  تَ���ْن���قَ�������ِض���ي  الَ  ُم���َج���لَّ�������لَ���ٍة، 

وي����ه����ُرم ف���ي َس���ب���ِع َم����َض����ْت وث���َم���اِنوي���ْك���ُم���ُل ف���ي َخ���ْم���ٍس وتِ���س���ٍع ش��ب��ابُ�����ه

جوازا  بمحذوف  متعلق  مولود  ُربَّ  تنبه.  أي:  تنبيه؛  األحرف  والقمر.  وآدم،  عيسى،  بذلك  يريد 
تقديره: رب مولود عرفته. وليس له أب: الواو واو الحال. ليس له أب: ليس واسمها وخبرها. وذي: 
معطوف على مولود. ولد: مجرور باإلضافة. لم يلده: لم حرف نفي وجزم، يلده: بفتح الدال أو ضمها: 
فعل مضارع مجزوم بلم، وعالمة جزمه السكون المقدر، منع من ظهوره تعذر النطق بساكنين، أصله 
الدال  فالتقى ساكنان، فحركت  َكِتف،  ِبَتاِء  َلَها  َتشِبيًها  الالَُّم  َنِت  َفُسكِّ الدال،  الالم وسكون  َيِلْده بكسر  لم 
اَمُة: الَخاُل،  بالفتح إتباعا لفتحة الياء، أو بافهم إتباًعا لحركة الهاء. والجملة في محل جر صفة لذي. والشَّ
وهي النكتة السوداء المخالفة. والحر من الوجه: ما بدا من الوجنة، وهي ما ارتفع عن الخد. ومجللة: 

ذات جالل؛ أي: معظمة. ويهرم: أي: يشيب. واهلل أعلم. 

َوَما َيِقلَّ إِْذ ُهَو لِلتَّْكِثيِر ُمْحَتِفِل: يعني أنها تكون للتكثير كثيًرا، كقوله صلى اهلل عليه وسلم: " يا ُربَّ 
قوم. رب  يا  تقديره:  والمنادى محذوف،  نداء،  يا: حرف  يوم في اآلخرة"))).  الدنيا عاريٍة  كاسيٍة في 
كاسية: متعلق وجوبا بفعل ماض تقديره: عرفتها. في الدنيا: متعلق بعارية. وكقول بعض العرب عند 

انقضاء رمضان:" يا ُربَّ صائِمه لن َيصوَمه وقائمه لن َيقوَمه"))). وكقول الشاعر)٤): )الطويل(

ولَ���ي���ل���ٍة لَ�����َه�����وُت  ق����د  ي������وٍم  ُربَّ  بِ�����آنِ�����س�����ٍة، ك����أنَّ����ه����ا َخ�������طُّ تِ���م���ث���اِلف���ي���ا 

ُمْنتَِظَما ُرْم���ُت  قَ��ْد  َم��ا  تَ��مَّ  بِ��َك��ْي  }َع��لِّ��ْل  ْس���ِل{22-  بِ���َح���ْم���ِد َربِّ�����ي ُم��َص��لِّ��يً��ا َع���لَ���ى ال���رُّ

أي  تكرمني.  كي  جئتك  نحو  التعليل،  معناها  "كي"  أن  يعني  ِبَكْي:  َعلِّْل  معني كي))).  معاني  هذا 

قائله  أن  الفارسي  أبو علي  المعاني: ص٤)، وحكى  في حروف  الداني  والجنى   ،((( الذهب: )/  ))) شرح شذور 
هو عمرو الجنبي، وإنه لقي امرأ القيس في بعض المفاوز، فسأله فقال له: عمرو: عجبت لمولود.. البيت. انظر 

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية: )/ ))))
))) هذا ما ورد في األصل والصحيح: " َيا ُربَّ َكاِسَيٍة ِفي الدُّْنَيا َعاِرَيٍة ِفي اآلِخَرة". انظر صحيح البخاري: )/ ))، 

وسنن الترمذي: ٤/ ))٤، والمعجم الكبير للطبراني: ))/ )))
))) شرح التسهيل البن مالك: )/ )))، والتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: 1)/ )))، وتمهيد القواعد بشرح 

تسهيل الفوائد: )/ ))1)
القواعد  وتمهيد   ،(( التسهيل: 1)/  كتاب  والتكميل في شرح  والتذييل  ديوانه: ص٩)،  في  القيس  البيت المرئ   (٤(

بشرح تسهيل الفوائد: )/ ))1)
))) هذا ما ورد في األصل. واألضبط عندي هو: "هذا معنى كي" إذ لم يورد المؤلف لها إال معنى وحد.
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لتكرمني. ونحو قول النابغة))):)الطويل(

ف��إنَّ��م��ا  ، فَ����ُض����رَّ تَ���ْن���فَ���ْع  لَ����م  أَن������َت  يُ������راُد اْل���فَ���تَ���ى ك��ْي��م��ا يَ���ُض���رُّ َويَ���ْن���فَ���ُعإِذا 

فكي حرف تعليل بمعنى الالم؛ أي: إنما يراد الفتى للضر والنفع؛ أي: لضر من يستحق الضر، ونفع 
من يستحق النفع، وهي؛ أي: "كي" جارة لمصدر مؤول من ما وصلتها، وال تجر أي: كي معرًبا، وال 

اسًما صريًحا.

خاتمة: وأسأل اهلل َتَعاَلى حسنها، قد يحذف حرف الجر ويبقى عمله، وذاك في ثالثة عشر موضًعا))):

األول: لفظ الجاللة في القسم دون عوض، نحو: "واهلل ألفعلن".

الثاني: بعد "َكْم" االستفهامية إذا دخل عليها حرف جر، نحو:" بكم درهم اشتريت"؛ أي: من درهم.

الثالث: في جواب ما تضمن مثل المحذوف، نحو: "زيد"، في جواب "بمن مررت".

الرابع: في المعطوف على ما تضمن مثل المحذوف بحرف متصل، كقوله َتَعاَلى: چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ  ڤچ))). چ ڤ  ڤ  ڤ چ)٤). أي: وفي اختالف. وكقوله))):)البسيط(

بِحاجتِِه يَ��ْح��ظ��ى  أَْن  ��ْب��ِر  ال��صَّ بِ���ذي  يَلِجاأَْخ��لِ��ْق  أَْن  لِ���أَب���واِب  اْل���قَ���ْرِع  //14وُم���ْدِم���ِن 

أي: وبمدمن.

الخامس: في المعطوف عليه بحرف منفصل، كقوله))): )الرجز(

يَ���ْه���ُج���را أَْن  َج�����لَ�����ٍد  لِ����م����ُح����بٍّ  فَ����يَ����ْج����بُ����َرام����ا  َرْأف������������ةٌ  َح����ب����ي����ٍب  َوال 

وال لحبيب.

))) حاشية العالمة الصبان" على شرح الشيخ األشموني: على ألفية اإلمام ابن مالك: )/ )1)،
وهو للنابغة الجعدي في ملحق ديوانه ص)٤)؛ وله أو للنابغة الذبياني في شرح شواهد المغني )/ )1)؛ وللنابغة   
الجعدي أو للنابغة الذبياني، أو لقيس بن الخطيم في المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية: )/ )٩))، 
الخطيم وتخريج  انظر ديوان قيس بن  لما هنا،  النسبة وبقافية مغايرة  )٤٩؛ والبيت مختلف  وخزانة األدب )/ 

البيت هناك: ص)))-)))
))) حاشية العالمة الصبان" على شرح الشيخ األشموني: على ألفية اإلمام ابن مالك: )/ ٤٩)

))) الجاثية: اآلية٤
)٤) البقرة: اآلية٤))

والشعراء  والشعر  ص))))؛  للمرزوقي  الحماسة  ديوان  وشرح  ٤1؛   /٤ األغاني  في  يسير  بن  لمحمد  البيت   (((
ص)))؛ وبال نسبة في العقد الفريد )/ 1). وانظر شرح التسهيل البن مالك: )/ )))، وتمهيد القواعد بشرح 
ألفية اإلمام ابن مالك:  ))))، وحاشية العالمة الصبان" على شرح الشيخ األشموني: على  الفوائد: )/  تسهيل 

(٤٩ /(
))) من دون عزو في أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: )/))، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: 

)/ 1))، والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية: )/ ))))
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السادس: في المعطوف بحرف منفصل بلو، كقوله))):)الطويل(

َوْه��ن��ام���ت���ى ُع����ذتُ����م ب���ن���ا ول�����و ف���ئ���ٍة م�����������نّ��ا وال  َه���وانً���ا  ت��خ��َش��وا  ول���م  ُك��ف��ي��ت��م 

ولو بفئة منا.

السابع في المقرون بالهمزة بعدما تضمن مثل المحذوف، نحو أزيد ابن عمرو؟ استفهاًما لمن قال 
لك: أمررت بزيد؟.

الثامن: في المقرون بهال بعدها، نحو: هال دينار لمن قال: جئت بدرهم.

التاسع: في المقرون بأن بعدها، نحو امرر بأيهم أفضل، إن زد، وإن عمرو. وجعل سيبويه إضمار 
َراُدُه. هذه الباء بعد أن أسهل من إضمار رب بعد الواو، فعلم بذلك اطِّ

العاشر: في المقرون بفاء الجزاء بعدها، حكي يونس: مررت برجل صالح، إال صالح فطالح، بجر 
طالح بحرف جر محذوف؛ أي: إال امرر بصالح فقد مررت بطالح))). 

الحادي عشر: الم التعليل إذا جرت كي وصلتها، ولهذا تسمع النحويين يجيزون في نحو:" جئت 
كي تكرمني"، أن تكون كي تعليلية، وأن مضمرة بعدها، وأن تكون مصدرية والالم )مقدرة())) قبلها. 

الثاني عشر: مع َأنَّ وَأْن، نحو: َعِجبُت َأنََّك َقاِئٌم، َوَأْن ُقْمَت)٤).

الثالث عشر: في المعطوف على خبر ليس، كقوله))):

َج��ائِ��ي��ابَ����َدا ل��ي أنِّ����ي لَ���ْس���ُت ُم������ْدِرَك م��ا َم��َض��ى َك������اَن  إَذا  ش��ي��ئ��اً  َس����ابِ����ٍق  وال 

لسيبويه الخفض في سابق على توهم وجود الباء في مدرك))). 

))) شرح التسهيل البن مالك: )/ )٩)، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: )/ ))1)
))) "والذي حكاه سيبويه إال صالًحا فطالح، وإال صالًحا فطالًحا، وقدره إال يكن صالًحا فهو طالح، وإال يكن صالًحا 
يكن طالًحا". هذه الفقرة توضيحية وثابتة في المصدر األصلي. انظر حاشية العالمة الصبان" على شرح الشيخ 

األشموني: على ألفية اإلمام ابن مالك: )/ 1))
))) زيادة يقتضيها السياق.

)٤) هذا ما ذهب إليه الخليل والكسائي. انظر حاشية العالمة الصبان" على شرح الشيخ األشموني: على ألفية اإلمام 
ابن مالك: )/ )))

))) لزهير بن أبي سلمى، شرح شعر زهير، ص )1)
))) انظر حاشية العالمة الصبان" على شرح الشيخ األشموني: على ألفية اإلمام ابن مالك: )/ )))
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ونظمها المحجوب بن محمد بن الحاج أحمد الوالتي فقال))):

فِ�����ي َع������ْش������َرٍة َم������ْع ثَ������الَثَ������ٍة أَلِ������ْفيَ����طَّ����ِرُد ال����َح����ْذُف بِ����ح����ْرٍف ُم���ْن���َح���ِذْف

َوبَ������ي������َن ِدْرَه�������������ٍم َولَ�������ْف�������ٍظ بِ����َك����ِملَ�����ْف�����ظُ ال�����َج�����الَلَ�����ِة بِ�����بَ�����اِء ال���قَ���َس���ِم

َرْرُتَج��������واُب قَ����ولِ����َه����ا بِ����َم����ْن َم����������َرْرُت؟ َج  لَ����َه����ا  إَِذا  َك������ْي  َوقَ�����ب�����َل 

بِ���ِم���ث���ِل َم�����ح�����ُذوٍف بِ����ح����ْرٍف ُم���تَّ���ِص���ْلَوَم�����ا َع���طَ���ْف���تَ���هُ َع���لَ���ى ال�����ِذي اْش���تَ���َم���ْل

ال��َع��ْط��ِفَوَم�������ا بِ������الَ ُم���ْن���فَ���ِص���ٍل ِم������ْن َح������ْرِف فِ���ي  َخ�����الَ   َم���ا  َك���ِم���ْث���ِل  لَ����ْو  أَْو 

ِم�����ْن قَ���ْب���لِ���َه���ا بِ���ِم���ْث���ِل َم�����ْح�����ُذوٍف َج���الََوبَ�����ْع�����َد َه�����ْم�����َزٍة َخ�����الَ َم����ا اْش���تَ���َم���الَ

تُ��َع��ظِّ��ِمَوبَ������ْع������َد َه������الَّ فِ�����ي أَتَ�������ى بِ������ِدْرَه������ٍم بِ���َم���ْن  اْم�������ُرْر  فِ����ي  إِْن  َوبَ����ْع����َد 

إاِلَّ إِْث����������َر  فَ������ال������ج������َزاُء  بَ�����ْع�����َد َم������������َرْرُت بِ����ال����تَّ����قِ����ي أَْص�������الََوبَ�������ْع�������ُد 

ُع�����ِرْف َذا  ِم�����ْن  أَنَّ������هُ  َع���ِج���ْب���ُت  َوَم������ا َع���لَ���ى َخ���ب���ِر لَ���ي���َس قَ�����ْد ُع���ِط���ْفنَ���ْح���ُو 

����������َم َربِّ��������ي نَ������اِظ������َم األَْب������يَ������اِت بِ�����ُح�����ْرَم�����ِة ال�����ِك�����تَ�����اِب َواآليَ�������������اِتَرحَّ

: أي: كمل َما َقْد ُرْمُت: أي: قصدت، وطلبت حال كونه ُمْنَتِظَما: أي: منظوما، ِبَحْمِد َربِّي: الباء  َتمَّ
بمعنى : مع. واهلل أعلم. أي: مع حمد ربي: أي: مالكي؛ أي: مع الثناء عليه َتَعاَلى الثناء الجميل الالئق 
زيادة  اهلل  من  طالبا  أي:  ومسلما؛  يريد  ُمَصلًِّيا:  النظم.  هذا  منها  التي  نعمته  وجزيل  عظمته،  بجالل 
ْسِل علي نبينا  الرحمة وزيادة األمان. َعلَى سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم، وعلى جميع األنبياء. والرُّ
الدين،  إلى يوم  لهم بإحسان  وعليهم كلهم أفضل الصالة وأزكي السالم، وآل كل وصحبه، والتابعين 
والحمد هلل رب العالمين، وهذا آخر التقرير المبارك. واهلل َتَعاَلى أسأل أن ينفعنا به وينفع به جميع من 
نظره من العلماء، والمتعلمين، وأن يختم لي ولهم ولجميع المسلمين بحسن الخاتمة بجاه سيد األولين 

واآلخرين، آمين صلى اهلل عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه، وذريته، وأمته أجمعين.

قال جامعه: إلى عليه انظر الوجه األول من الورقة األولى من هذا الكتاب)كذا(؟

وكان الفراغ من جمعه قبل القائلة بقليل في يوم االثنين أواسط شهر اهلل َتَعاَلى شوال عام عشرين 
بعد المئتين واأللف، والحمد هلل رب العالمين.

))) هو المحجوب بن محمد بن الحاج أحمد اند عبد اهلل بن علي بن الشيخ المحجوبي، أحد علماء والتة المشهورين، 
له نصيب من علم الفقه، وله أنظام في ذلك، كما أن له أنظاما في اللغة منها المنظومة المستشهد بها هنا. توفى 
رحمه اهلل في ليلة الخميس )) من ذي الحجة سنة ٤)))ه�، انظر تاريخ جدو. مخطوط بحوزتنا. ومنح الرب 
الغفور: ص٤٤، وتاريخ والتة: ص))، وحوادث السنين: ص)1)، رثاه ابن أبي كفه بقصيدة وقفت على أبيات 

منها على سبيل المثال:
ي����ب����ك����ي ف���ج���ي���ع�������ا خ����اش����ع����ا ي���ت���ص�������دعأض���ح���ى ال�����زم�����ان ورك����ن����ه م��ت��ض��ع��ض��ع
م��ت��ش��������������ع��ب ش���م���ل���ه  ذل�����ي�����ل  إل������م������ام ب�����������������ارح ص�����رف�����ه ي�����������ت���وق���عواه 
وت����ط����ل����ع����ت ش����ه����ب ال����س����ف����اه����ة ت�����ل��م��عول�������ت م���ق���ه���ق���رة ن����ج����وم رش��������������اده
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المصادر والمراجع:

- ارتشاف الضرب من لسان العرب، ألبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 
الدين األندلسي المتوفى: )٤) ه�، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان 

عبد التواب، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. الطبعة: األولى، ))٤) ه� - )٩٩)م.

األصمعيات، ألبي سعيد عبد الملك بن قريب األصمعي المتوفى سنة )))ه�، تحقيق: أحمد محمد   -
شاكر وعبد السالم محمد هارون،  طبع دار المعارف.

إعراب كامل آليات القرآن مع التعرض لبعض وجوه القراءات  -

األعالم، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي ابن فارس، الزركلي الدمشقي المتوفى: )٩))ه�  -

الناشر: دار العلم للماليين. الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو )11) م   

األغاني، ألبي الفرج األصفهاني، دار الفكر – بيروت، الطبعة الثانية، تح. سمير جابر  -

الحاجب  ابن  الدين  أبو عمرو جمال  يونس،  بن  بكر  أبي  بن  لعثمان بن عمر  الحاجب،  ابن  أمالي   -
الكردي المالكي المتوفى: )٤)ه�، دراسة وتحقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة، الناشر: دار عمار 

- األردن، دار الجيل - بيروت. عام النشر: ٤1٩) ه� - ٩)٩)م. 

أمالي ابن الشجري، لضياء الدين أبو السعادات هبة اهلل بن علي بن حمزة، المعروف بابن الشجري   -
المتوفى: )٤)ه�، تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط)، 

))٤) ه� - )٩٩)م.

إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات، ألبي البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل   -
العكبري، المتوفى سنة )))ه�، تحقيق: إبراهيم عطوه عوض، الناشر: المكتبة العلمية- الهور – 

باكستان.

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لجمال الدين عبد اهلل األنصاري )))ه�، دراسة وتحقيق: يوسف   -
الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

أيام العرب في الجاهلية، تأليف: محمد أحمد جاد المولى  علي محمد البجاوي  محمد أبو الفضل   -
إبراهيم،دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان.

تاريخ والتة: مرقون.  -

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ألبي حيان األندلسي، تحقيق: د. حسن هنداوي، الناشر:   -
دار القلم - دمشق )من ) إلى )(، وباقي األجزاء: دار كنوز إشبيليا. الطبعة: األولى.

عبد  الدين  وجالل  ٤))ه�،  سنة  المتوفى  المحلي  أحمد  بن  محمد  الدين  لجالل  الجاللين،  تفسير   -
الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ))٩ه�.

ثم  الحلبي  الدين  محب  أحمد،  بن  يوسف  بن  محمد  المؤلف:  الفوائد،  تسهيل  بشرح  القواعد  تمهيد   -
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المصري، المعروف بناظر الجيش المتوفى سنة ))) ه�، دراسة وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر 
وآخرون

الناشر: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة:   
األولى، ))٤) ه�.

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ألبي محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل   -
ابن علّي المرادي المصري المالكي المتوفى: ٤٩)ه�، شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، 

أستاذ اللغويات في جامعة األزهر، دار الفكر العربي. الطبعة: األولى ))٤)ه� - )11)م

ثالث كتب في الحروف، للخليل بن أحمد، وابن السكيت، والرازي، تحقيق: رمضان عبد التواب،   -
الطبعة األولى، ))٩)، الناشر مكتبة الخانجي، دار الرفاعي بالرياض.

جعفر  أبو  اآلملي،  غالب  بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  لمحمد  القرآن  تأويل  في  البيان  جامع   -
الطبري المتوفى سنة 1))ه�، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: األولى، 

1)٤)ه� - 111)م.

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسالم، ألبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، حققه وعلق   -
سنة  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  جامعة  طبعه:  الهاشمي.  علي  محمد  د.  حواشيه:  في  وزاد  عليه 

.(٩((

الجنىِّ الداني فِي حروف المعاني، البن ُأّم َقاِسم المرادي، طبع: مكتبة مشكاة اإلسالم.  -

حاشية العالمة الصبان" على شرح الشيخ األشموني: على ألفية اإلمام ابن مالك، لمحمد بن علي   -
الصبان الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت-لبنان. الطبعة األولى ))٤) ه� -)٩٩)م. 

حجة القراءات، لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، أبو زرعة، تحقيق: سعيد األفغاني، دار النشر /   -
مؤسسة الرسالة – بيروت.الطبعة الثانية )٤1) – )٩)م.

الحماسة المغربية، ألبو العباس أحمد بن عبد السالم الجّراوي التادلي- خزانة األدب ولب لباب لسان   -
العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي المتوفى سنة )1٩)ه�، تحقيق: محمد نبيل طريفي/اميل بديع 

اليعقوب الناشر: دار الكتب العلمية. سنة النشر: )٩٩)م. مكان النشر: بيروت 

ديوان األعشى، ميمون بن قيس، شرح وتعليق: محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة، ط )/))٩).   -

الطبعة  لبنان،  بيروت  العربية.  الكتب  دار  فاعور  على  له  وقدم  الفرزدق، شرحه وضبطه  ديوان   -
األولى ))٩)م.

شعر النابغة الجعدي، عبد العزيز رباح، منشورات المكتب اإلسالمي بدمشق: ٤)٩).  -

ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة: دار المعارف بمصر.  -

ديوان الهذليين، ط. دار الكتب، القسم الثاني )))، ))٩)م(.  -
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ديوان امرئ القيس، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ط)/٩)٩)م.   -

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق نعمان محمد أمين طه، طبعة دار المعارف - ديوان   -
حميد بن ثور الهاللي، تحقيق: عبد العزيز الميمني، مصورة عن دار الكتب المصرية. الناشر الدار 

القومية للطباعة والنشر القاهرة، ))٩)م.

ديوان ذي اإلصبع العدواني، جمعه وحققه: عبد الوهاب محمد عالي العدواني ومحمد نائف الدليمي،   -
مطبعة الجمهور – الموصل، ))٩)م. 

ديوان سويد بن أبي كاهل، جمع وتحقيق شاكر العاشور، مراجعة محمد جبار المعيبد، الطبعة األولى   -
))٩)م.

ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق الدكتور ناصر الدين األسد، طبعة: دار صادر بيروت.  -

سنن ابن ماجه، ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة   -
)))ه�، المحقق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - َعبد الّلطيف حرز اهلل، 

الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: األولى، 1)٤) ه� - 11٩)م مسنن الترمذي.

- السنن الكبرى، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي المتوفى: )1)ه�، روجعت 
الُمنعم حسن شلبي - شرح ابن  أرقام هذه النسخة على طبعة مؤسسة الرسالة، تحقيق: حسن عبد 
عقيل على ألفية ابن مالك، البن عقيل، عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري المتوفى: 
٩))ه�، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار التراث - القاهرة، دار مصر للطباعة، 

سعيد جودة السحار وشركاه، الطبعة: العشرون ٤11) ه� - 1)٩)م.

شرح أشعار الهذليين للسكري أبي سعيد الحسن ابن الحسين المتوفى سنة )))ه�، تحقيق عبد الستار   -
أحمد فراج ومراجعة محمود محمد شاكر، طبعة دار الكتب سنة ))٩)م.

شرح تسهيل الفوائد، لمحمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد اهلل، جمال الدين المتوفى   -
للطباعة  هجر  الناشر:  المختون،  بدوي  محمد  د.  السيد،  الرحمن  عبد  د.  المحقق:  )))ه�،  سنة: 

والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة: األولى )1)٤)ه� - ٩٩1)م(.

شرح الرضي على الكافية، لرضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي  -

المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك(، المؤلف: أبو إسحق إبراهيم بن   -
موسى الشاطبي )المتوفى ٩1) ه�(،  المحقق: مجموعة.

شرح المفصل للزمخشري، المؤلف: يعيش بن علي ابن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو   -
)المتوفى: )٤)ه�(،  الصانع  وبابن  يعيش  بابن  المعروف  الموصلي،  األسدي  الدين  موفق  البقاء، 
لبنان، الطبعة: األولى،  العلمية، بيروت –  الكتب  الناشر: دار  الدكتور إميل بديع يعقوب،  قدم له: 

))٤)ه� - )11)م، مشرح ديوانه الحماسة للمرزوقي. 
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شرح شافية ابن الحاجب، للشيخ رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي النحوي )))ه�، الناشر:   -
دار الكتب العلمية � بيروت.

شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، لشمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد الَجوَجري   -
العلمي  البحث  عمادة  الحارثي  جزاء  بن  نواف  تحقيق:  ٩))ه�(،  )المتوفى:  الشافعي  القاهري 
ماجستير  رسالة  الكتاب:  )أصل  السعودية  العربية  المملكة  المنورة،  المدينة  اإلسالمية،  بالجامعة 

للمحقق(

الطبعة: الطبعة األولى، ))٤)ه�/11٤)م.  

قباوة،  الدين  فخر  الدكتور  تحقيق:  ثعلب،  العباس  أبي  صنعة  سلمى،  أبي  بن  زهير  شعر  شرح   -
منشورات دار اآلفاق الجديدة. بيروت. الطبعة األولى ))٩)م. 

المتوفى: ))٩ ه�، وقف  السيوطي  الدين  أبي بكر، جالل  الرحمن بن  لعبد  المغني،  شرح شواهد   -
على طبعه وعلق حواشيه: أحمد ظافر كوجان، مذيل وتعليقات: الشيخ محمد محمود ابن التالميد 

التركزي الشنقيطي، الناشر: لجنة التراث العربي. الطبعة: بدون، )))) ه� - ))٩) م.

شعر عمرو بن أحمر الباهلي، جمعه وحققه: الدكتور حسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية   -
بدمشق.

شعر المقنع الكندي، جمع وتحقيق ودراسة: أ.د. أحمد سامي زكي منصور، حوليات اآلداب والعلوم   -
اإلنسانية، الحولية الثانية والثالثون، ))1)م.

شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي، جمعه ونسقه: مطاع الطرابيشي، الطبعة الثانية، ))٩)م.  -

الشعر والشعراء، البن قتيبة، محمد بن مسلم )ت)))ه�(، تح. أحمد محمد شاكر، دار المعارف،   -
القاهرة، الطبعة الثالثة))٩)م.

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. لمحمد بن حبان أبي حاتم الُبستي المتوفى: ٤))ه�، المحقق:   -
نَّة، الطبعة: الثانية،  شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. المشكول نسخة جامع السُّ

٤)٤) – )٩٩)م.

الجامع الصحيح المختصر، لمحمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، تحقيق: د. مصطفى   -
ديب البغا، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت. الطبعة الثالثة، )٤1) – ))٩)م. 

صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج، أبي الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  -

ْعر، لعلي بن مؤمن بن محمد، الَحْضَرمي  الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت- ضرائر الشِّ  
اإلشبيلي، أبي الحسن، المعروف بابن عصفور المتوفى: ٩))ه�

األولى،  الطبعة:  والتوزيع.  والنشر  للطباعة  األندلس  دار  الناشر:  محمد،  إبراهيم  السيد  المحقق:   
1)٩)م.
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العقد الفريد البن عبد ربه، أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي المتوفى سنة )))ه�. القاهرة: لجنة   -
اآلتيف والترجمة والنشر )٩٤)م.

غريب الحديث، ألبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيداهلل بن حمادي بن أحمد بن   - 
األولى،  الطبعة  بيروت.   - العلمية  الكتب  دار  الناشر:  قلعجي،  أمين  د.عبدالمعطي  تحقيق:  جعفر، 

))٩)م.

فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، تأليف: أبو عبد اهلل الطالب محمد بن أبي بكر الصديق   -
البرتلي 

الوالتي، تحقيق وتعليق: عبد الودود ولد عبد اهلل  د. جمال بن الحسن، مركز نجيبويه للمخطوطات   
وخدمة التراث، سنة 1)1)م.

الشنقيطي(،  القالوي  أبَّ  بن  لمحمد  اآلجرومية  )نظم  اآلجرومية  نظم  شرح  في  البرية  رب  فتح   -
المؤلف )مؤلف الشرح(: أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، الناشر: مكتبة األسدي، مكة المكرمة، 

الطبعة: األولى، ))٤) ه� - 1)1)م. 

القاموس المحيط، المؤلف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي   -

دار  الناشر:  المبارك،  مازن  تحقيق:  إسحاق  ابن  عبدالرحمن  القاسم  أبو  المؤلف:  الالمات،  كتاب   -
الفكر - دمشق. الطبعة الثانية، ))٩)م.

كتاب حروف المعاني، ألبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق: د.علي توفيق الحمد،   -
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة األولى، ٤)٩)م.

المتوفى سنة 1)) ه�، تحقيق: عبد  قنبر سيبويه  بن  البشر عمرو بن عثمان  كتاب سيبويه، ألبي   -
السالم محمد هارون دار النشر: دار الجيل � بيروت

مجالس ثعلب، ألبي العباس أحمد بن يحيى المتوفى سنة )٩) ه�. تحقيق: عبد السالم محمد هارون.   -

طبعة: دار المعارف، 1)٩)م.  

جنى،  بن  عثمان  الفتح  أبو  المؤلف:  عنها،  واإليضاح  القراءات  شواذ  وجوه  تبيين  في  المحتسب   -
الناشر: وزارة األوقاف - المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 1)٤)ه� - ٩٩٩)م.

ِحيِح، المؤلف: الُمَهلَُّب بُن َأْحَمَد بِن َأِبي ُصْفَرَة َأِسْيِد بِن  اْلُمْخَتَصُر النَِّصيُح ِفي َتْهِذيِب اْلِكَتاِب اْلَجاِمِع اْلصَّ  - 
لوم، الناشر: دار  ، الَمِرِييُّ المتوفى: ))٤ه�، المحقق: َأْحَمُد ْبُن َفاِرٍس السَّ َعْبِد اهلِل اأَلَسِديُّ اأَلْنَدُلِسيُّ

التوحيد، دار أهل السنة - الرياض. الطبعة: األولى، 1)٤)ه� - 11٩)م.
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اإلسفَرايينّي  إسَحاق  بن  َيعُقوب  َعوانة  أبو  المؤلف:  ُمسلم،  َصِحيح  َعلى  الُمَخّرج  حيح  الصَّ المسَند   -
ُعودية.  المتوفى ))) ه�، تحقيق: لفيف من المحققين، الناشر: الَجاِمَعة اإلسالميَّة، الممَلكة اْلَعَربيَّة السَّ

الطبعة: األُولى، ))٤) ه� - ٤)1) م.

معجم البلدان المؤلف: ياقوت بن عبد اهلل الحموي أبو عبد اهلل، الناشر: دار الفكر – بيروت.  -

المعجم الكبير، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب ابن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني   -
المتوفى: 1))ه�.

هشام  بن  يوسف  بن  عبداهلل  محمد  أبو  الدين  جمال  المؤلف:  األعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني   -
الطبعة  بيروت.   - الفكر  دار  الناشر:  حمدال،  علي  ومحمد  المبارك  د.مازن  تحقيق:  األنصاري، 

السادسة، ))٩)م.

المفصل في صنعة اإلعراب، المؤلف: أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: د.علي بو   -
ملحم، الناشر: دار ومكتبة الهالل - بيروت. الطبعة األولى، )٩٩)م.

المفضليات، للمفضل بن محمد بن يعلى الضبي، المتوفى سنة )))ه�. تحقيق: أحمد محمد شاكر   -
وعبد السالم محمد هارون. طبع: دار المعارف.

منح الرب الغفور في ذكر ما أهمل صاحب فتح الشكور، للطالب ببكر بن أحمد المصطفى المحجوبي   -
الوالتي، تحقيق محمد األمين بن حمادي جامعة انواكشوط السنة الجامعية )٩٩)� )٩٩)م.

المؤتلف والمختلف، لآلمدي أبي اقاسم الحسن بن بشر بن يحيى المتوفى سنة 1)) ه�. تحقيق: عبد   -
الستار فراج، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ))٩)م.

تحقيق:  )٩1ه�،  سنة  المتوفى  األزهري  عبداهلل  بن  لخالد  اإلعراب،  قواعد  إلى  الطالب  موصل   -
د.عبدالكريم مجاهد الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: األولى، )٩٩)م.

الباقي،  أبو عبداهلل األصبحي، تحقيق: محمد فؤاد عبد  المؤلف: مالك بن أنس  موطأ اإلمام مالك،   -
الناشر: دار إحياء التراث العربي – مصر.

سالم  أحمد  بها:  اعتنى  ال��وردي،  بن  عمر  والصرف  النحو  في  منظومة  الوردية،  التحفة  نظم   -
الشنقيطي، مكة المكرمة، سنة))٤)ه�/))1)م.

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، المؤلف: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي �   -
سنة الوفاة ))٩ه�، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: المكتبة التوفيقية. مكان النشر: مصر.

المخطوطات:

عمدة السالك في شرح ألفية ابن مالك. مخطوط بحوزتنا.
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“Kifāyatuṭṭālibin” by. Uthman bin Omar Al–Yunisi

Dr. Islam Ibn al-Sabti

The scholars of Shinguet have authored a lot of books in the field of grammatical science, which 
invites us to introduce and present them to those who are ignorant of these efforts, they are no 
less important than the books of other scholars in other Arab and Islamic regions, rather they are 
distinguished with the educational significance that whenever I read a book of their books, it touches 
me, in terms of its style, language, evidence and approach. This is a qualitative addition provided by 
Osman Ibn Omar through this book.

As we present this work in its attire, we hope that it has filled a gap in the grammatical library 
of the scholars of Shinguet, and we call on researchers to direct their direction towards these many 
works, and edit them and bring them to their counterparts in Arab and Muslim countries.
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Sinai Bedouins in the eyes of European travelers  
The era of the Mamluk Sultans

Dr. Mustafa Wageh Mustafa/ Egypt

Western travelers cared to monitor many images of the Sinai Bedouins, the inhabitants of this 
vast desert. Western travelers or ”Pilgrims of Jerusalem“ had strange eye and the camera that records 
what it sees as strange and unfamiliar and some of the practices of these Bedouins living in the Sinai 
Desert from the view point of their cultures, while Sinai Bedouins practice their lives according to 
their value system, moral habits and traditions that they created generation after generation, they 
did not see any strangeness in it.

Arcade of Amalo Mosque in Bejaia, updated as a result of religious 
factors )as a model(

Hayat Makki/ Algeria

Most of the research studied the Arab cities and many of their monuments such as mosques, 
markets and houses. Some of them were only confined to architectural study.  And all are considered 
a study of architectural and constructional phenomena in the Arab Islamic city, but in the whole it 
was limited to the study of the mentioned monuments and other architectural phenomena without 
touching the subject of the phenomenon of Arcade. The French Orientalists rarely attempted to 
speak about this phenomenon in a detailed way, mentioning it only in the narrowest of its borders, 
where these studies mentioned the names of the Arcades and their locations at that time without 
taking into account their formal framework, description and knowledge of their nature and patterns. 
And interest in the construction of Arcades dates back to the era of the Prophet )peace and blessing 
be upon him( with the construction of the shed Bani Saaida, as it was also tradition in the Umayyad 
period in Syria, and moved this tradition to the Abbasid state, where they established the Arcades 
in their palaces.
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The return of pronoun to the noun that is not mentioned,  
in the Holy Quran

Dr. Mahmoud Al- Hasan/ Syria

This research seeks to identify the views of the Grammarians and the rhetorical in the possibility 
of returning the pronoun to the noun that is not mentioned in the context, provided there is verbal, 
moral and intellectual evidence linking pronoun to the noun that is not mentioned. In the research 
it has emerged that the use of pronoun not returning to the noun mentioned is many in the literal 
styles. The research has shown many places in the Holy Quran, Hadith and poetry, in which the 
pronoun used not returning to the noun mentioned. It also appeared that, if the evidence is sufficient 
to denote the non-mentioned, this use leads to semantic and rhetorical characteristics, Such as 
brevity, exaggeration, suspense, imagination, and transition from the particular to the general.

The importance of Susiya customs in the organization of tribal affairs 
and the stand of the sultans and scholars of Morocco in this regards

Dr. Mohammed Al-Safi/ Morocco

The customs are the birth of tribal systems, which are homogeneous social units known by 
the Moroccan Badia or tribal communities since ancient times. The customs are based on a set of 
ancient values largely influenced by all the prevailing religions in the southern Mediterranean. And 
the general observer of the customs maintained by the time in the isolated areas of the Great Atlas 
Mountains and the eastern desert and the Moroccan desert in particular, feel that they are perceived 
as detailed and classified as Roman legal rules. It is a proven fact that the Moroccan man has laid 
down a law for himself, has practiced and complied with its provisions and lived in its shadow since 
his presence on the Earth over thousands of years. Therefore, the legitimacy and credibility of the 
talk about this law, which Moroccan man knew through different historical stages, is based mainly 
on the existence of this man.

Ibn Nafaza Al-Sulami )D 601 AH(

Edited presented and explained by

Dr. Abdel Raziq Huwezi /Egypt

In our literary heritage, there are still periods in which further studies are needed to extract 
their full texts and complete their entire literary image, including the sixth century AH; so I was 
interested in the literature of this century. This interest has resulted in the shape of this fruit that 
is in our hands, which is the product of the remaining poetry of a glorious poet; Ibn Nafaza Al-
Sulami. Who contributed to the literary life at very large scale, the results of finding his poetry in 
the manuscript and printed sources are (500( verses. 
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السنة السابعة والعشرون : العدد مئة وستة - شوال 1440 هـ / جون )حزيران - يونيو( 2019 م

الدراســـات  قســـم  عـن  تصـدر 
والنشـــر والشـــؤون الخارجية
ــاجـــــد ــة الــمـــ ــع ــم بــمــركــز ج
ـــراث ــــ ــــ ـــت ــة وال ــاف ـــ ـــ ــق ــث ــل ل

Raful Eehaam fi jawazi Hazfi Hamzatil Istifhaam
Mohammed Al-Alami, Mohammed bin Mohammed bin Ibrahim Al-Hasani Al-Fasi (D 1373 AH)

Scribed in: 15 Shaaban 1320 AH
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Al-Qawl Al-Ramiz wa Al-Taraf Al-Ghamiz fil Al-Fel Al-Mudari Al-Mutall Al-Laam Iza Usnida lizzameer Al-Bariz
Abu Abdullah: Mohammed Al-alami

القول الرامز والطرف الغامز في الفعل المضارع المعتل الالم إذا أسند للضمير البارز
أبو عبد الله: محمد العلمي

مجـــــــــلـــة
فصـــــــليـــة
ثـــقـــافـــيـــــــة
تــراثــيــــــــة

رفع اإليهام في جواز حذف همزة االستفهام
محمد العلمي: محمد بن محمد بن إبراهيم الحسني الفاسي ، 1373هـ

تاريخ النسخ: 15شعبان 1320هـ.
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