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فطرة اهلل التي فطر الناس عليها
ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  ٹ ٹ   

ى ى ائ ائ ەئ ەئ چ  ]الروم: 30[.
إن الذى يتضح من خال هذه اآلية الكريمة أن اهلل سبحانه وتعالى وصف اإلسام بأنه دين الفطرة، 
أو أنه الفطرة، ولم يوجد دين عبر اهلل تعالى عنه بهذا التعبير إال الرسالة الخاتمة، ويؤكد هذا الكام ما 
قاله ابن عاشور "إن وصف الفطرة للدين مما اختص به اإلسام، فلم يوصف دين من األديان السالفة بأنه 

الفطرة، كما لم يوصف أحُدها بأنه عام، وال بأنه دائم".
والفطرة كما يراها ابن سينا هي الحاكم الفيصل في تمييز أحوال الوهم حقه وباطله، فقال: "ومعنى 
الفطرة أن يتوهم نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل، لكنه لم يسمع رأًيا، ولم يعتقد مذهًبا، ولم يعاشر 
شيًئا  ذهنه  على  يعرض  ثم  الحاالت،  منها  وأخذ  المحسوسات،  شاهد  ولكنه  سياسة،  يعرف  ولم  أمة، 
ويتشكك فيه، فإن أمكنه الشك، فالفطرة ال تشهد به، وإن لم يمكنه الشك، فهو ما توجبه الفطرة، وليس كل 
ما توجبه فطرة إنسان بصادق، إنما الصادق فطرُة القوة التي تسمى عقًا، وأما فطرة الذهن بالجملة فربما 
كانت كاذبة، وإنما يكون هذا الكذب في األمور التي ليست بمحسوسة بالذات، بل هي مبادئ المحسوسات، 
فالفطرة الصادقة: مقدمات وآراء مشهورة محمودة أوجب التصديق بها، إما شهادة الكل: مثل إن العدل 
جميل، وإما شهادة األكثر، وإما شهادة العلماء، أو األفاضل منهم، وليس الذائعات من جهة ما هي ما يقع 
فإنها غير فطرية، ولكنها  لي عقلًيا وال وهمي،  بَأوَّ الذائعات ليس  الفطرة، فما كان من  بها في  التصديق 
واالصطناع  التسالم  محبة  إليها  دعا  وربما  الصبا،  منذ  عليها  مستمرة  العادة  ألن  األنفس؛  عند  متقررة 
البقية  فاتبعه  بهواه  إليها  كثيًرا منهم مال  أن  قبولها  إلى  النفس  اإلنسان "؛ أي ربما دعا  إليهما  المضطر 
خشية منه أو تزلًفا له" أو شيء من األخاق اإلنسانية، مثل الحياء واالستئناس أو االستقراء الكثير، أو 

كون القول في نفسه ذا شرط دقيق، يكون حًقا صرفا، فا يفطن لذلك الشرط ويؤخذ على اإلطاق.
والذي نلتمسه من خال هذا اإلبداع في اإلفصاح عن الفطرة هو الدعوة إلى الحيطة والتمسك بأسباب 
الحذر حتى ال يقع الخلط بينها وبين المدركات الباطلة، التي عرضت للبشر من خال األوضاع المزدحمة 
النفوس بسبب ترويج أهل الضال لها، وبناء على هذا  ألفتها  الفاسدة، والتي  المنحرفة والعوائد  بالعقائد 
الراجحة  العقول  امتلكوا  الذين  للعلماء، والحكماء، واألفاضل؛ ألنهم هم  ابن سينا يوجه دعوته هذه  نجد 
التي تمكنهم من تميز الطيب من الخبيث، وإرشاد الناس إليه، وأكد هذا ابن عاشور بدقة أكثر ووضوح 
أكبر عندما قال: "إن الوجدان اإلنساني العقلي ال يدخل تحت الفطرة منه إال الحقائق واالعتباريات، وال 
عروضا  للفطرة  عرض  مما  ولكنها  العقل،  عليها  فطر  مما  ليست  ألنها  والتخيات؛  األوهام  فيه  يدخل 
عروضها  كان  وإنما  بالفطريات،  فاشتبهت  األحوال،  غالب  في  الفطرة  أصحاب  الزمت  حتى  كثيًرا، 
للفطرة بسوء استعمال العقل، وسوء فهم األسباب، ولذلك تجد العقاء متفقين في الحقائق واالعتباريات، 
ضعف  شدة  بمقدار  أشد  األخيرين  هذين  سلطان  تجد  بل  والتخيات،  الوهميات  في  متفقين  تجدهم  وال 
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العقول، وتجد أهل العقول الراجحة في سامة منها".
وفي هذا السياق هناك نقطتان أساسيتان ال بد من إيضاحهما:

يحدد  الذي  والعامل  المكلفين،  أفراد  جميع  بين  المشترك  الوصف  هي  الفطرة:  أن  األولى:  النقطة 
استعداداتهم وميولهم، ويوحد مطالبهم ومصالحهم، ومن خرج عن هذا مما قل منهم أو كثر هو انحدار في 
فطرتهم بسبب عوامل اجتماعية وتربوية وغيرها حجبتها عن مهمتها المنوطة بها، واهلل سبحانه وتعالى 

لما أراد أن يكون اإلسام عاًما دائًما جعله مساوًقا لهذه الفطرة ومتصًا بها.
بالخضوع  لها  لتدين  الكون،  في  الكبرى  القوى  لتلمس  نزاعة  السليمة  الفطرة  أن  الثانية:  النقطة 
والطاعة أمًرا ونهًيا، دون أن يكون مبتغاها من وراء ذلك تلمس منفعة مادية معينة أو غير معينة، وبهذا 

تعّد الرواق الذي يتحرك من خالة قانون االستجابة بين السماء واألرض.
ولكنها  فقط،  والعقلية  الباطنية  البواعث  تستوعب  ال  اإلنسانية  الفطرة  أن  ذكره  سلف  مما  لنا  يتبين 
تتعلق بصورة خاصة بما فطرت عليه األفعال اإلنسانية؛ ألن التزام اإلنسان الطاعة في جميع تصرفاته 
تجعله في وضع فطري وشرعي في آن واحد، وخروجه عن الطاعة يجعله في مقام معاكس، ولقد وضح 
عال الفاسي هذا المعنى بقوله: "فاتباع الطاعة في األعمال اإلنسانية تجعلها أعمااًل شرعية، والخروج 
عنها يجعل العمل اإلنساني في إطار خارج عن الشريعة، ومن ثم فهو خارج عن الفطرة"، فاإلنسان إذا 
ما حافظ على فطرته ظاهًرا وباطًنا يعيش في أحسن تقويم، وإذا انحرف عن مسارها يجد نفسه يهوي 
في خضخاض من التناقضات تفكيًرا وسلوًكا، إال إذا أنقذه إيمانه وعمله الصالح اللذان يتوقان دائًما إلى 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  چ  ٹ ٹ    بالفطرة،  الثابتة  اإلنسان  بعاقة  االستيقاظ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ )التين: 4 – 6(.

ينظمه  الذي  الجانب  على  اإلنسان  أفعال  في  التوجيهي  دوره  بممارسة  سلطانها  يكتفي  ال  فالفطرة 
بالمرء مع نفسه أو مع غيره، وذلك  الفقهي فقط، بل يمتد نفوذها ليشمل حيز األخاق الخاصة  القانون 
صيانة لهذا المكلف من الزلل، واالنحراف، وهو يتحرك نحو غايته في هذا الوجود - تحصيل المنفعة 
الدنيوية المؤدية إلى المنفعة األخروية - وال تتجلى النزعة الفطرية لدى اإلنسان في شيء بقدر ما تتجلى 
في نزوع هذا الكائن إلى تحقيق منفعة نفسه بالجملة في شقيها الدنيوي واألخروي، سواء كانت خاصة 
وأخاقه  اإلنسان  تصرفات  تنظيم   - للفطرة  المزدوج  العمل  وهذا  ولغيره،  له  عامة  أو  غيره،  دون  به 
به  يتبين  إسامًيا،  مقياًسا  تكون  أهلتها ألن  التي  االستقامة  سمة  أورثها   - المنفعة  تحقيق  نحو  وتحريكه 
الطيب من الخبيث، والحال من الحرام، ال يخيب أبًدا من لجأ إليه، ويكون الخلق المنبجس منها، والقائم 
على أساس العمل لمرضاة اهلل سبحانه وتعالى معياًرا لكل مصلحة يسعى نحوها اإلنسان، أو يتسلل إليها 
من وراء األحكام والقوانين الشرعية، ومن هنا يتضح أن الفطرة هي القاعدة التي شيد عليها صرح الحياة 

اإلسامية. 

مدير التحرير
د. عز الدين بن زغيبة
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الحياة  مجاالت  شتى  في  ومؤثًرا  مهًما  بارًزا  دوًرا  التيمورية  للدولة  الحاكمة  األسر  لعبت 
الفنية، في إيران بصفة خاصة ومنطقة آسيا الوسطى بصفة عامة. وكما هو معروف تاريخًيا أن 
تيمورلنك)1( تمكن من إقامة دولته بعد أن كانت األحوال السياسية واالجتماعية للمناطق الشرقية 
إليران غير مستقرة، فقضى على أمير إقليم خراسان وما وراء النهر، ثم سرعان ما أخضع سائر 
إيران، وكون من البالد التي فتحها إمبراطورية كبيرة اتخذ عاصمتها في سمرقند وكان ذلك في 

عام 771هـ / 1369م)2(. 

فقد تمكن تيمورلنك من أن يضم قرية برالس 
مغولستان  ومنطقة  أقاربه،  يحكمها  كان  التي 
في  المسلمة  اإلمبراطورية  ودمر  ــوارزم،  وخ
على  استولى  كما  النهر،  وراء  ما  وباد  الهند 
المظفرية  الدولة  على  وقضى  والعراق،  إيران 
في  جائر  آل  ودولة  اإليرانيتين،  الكرت  ودولة 
اإليلخانية  األسرة  تيمور  خلف  وبذلك  العراق، 
المغولية )أبناء عمومته( في حكم إيران والعراق، 
ووصلت جيوشه بعد ذلك إلى باد الكرج والشام، 
آسيا  باد  دخل  1403م   / ـــ  806ه عام  وفى 

العثمانيين  األتراك  هزيمة  من  وتمكن  الصغرى 
وأسر سلطانهم بايزيد األول)3(. 

وخرب تيمور شيراز ودلهي وبغداد ودمشق 
من  واتخذ  المدن،  من  وغيرها  وحماه  وحلب 
سمرقند عاصمة إلمبراطوريته)4(؛ حيث قام بفعل 
الفنية  اليدوية  الثقافة وتطوير المهن  الكثير لنشر 
وأحاط  المدينة.  فى  البناء  على  وشجع  والتجارة 
الموسيقى  ورجــاالت  الشعراء  بأفضل  نفسه 
والدارسين، وكان يدعوهم إلى باطه أو يجلبهم 
ازدهرت  وبالتالي  المغزوة،  الباد  من  بالقوة 

د. شريف يحيى محمود
 مدير إدارة البحوث والدراسات والنشر العلمي 

بوزارة اآلثار - مصر

 النقود الفضية 
للسلطان التيموري ألغ بيك 

)850-853هــ/1446-1449م(
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وعلم  والحساب  الرياضيات  علوم  عهده  في 
الفلك والتاريخ واألدب، التي أثرت بدورها على 
سمرقند  وظلت  المعدنية)5(،  الزخرفية  الفنون 
وعروس  قلبه  إلى  المحببة  تيمورلنك  عاصمة 
الشرق اإلسامي حتى نقل من بعده ابنه شاهرخ 
مركز  1447م(   –  1405  / 851هـ   –  807(
الحكم التيموري إلى عاصمته الجديدة هراة، بعد 
التي  والحروب  والمنازعات  الثورات  أخمد  أن 
ثارت بين أبناء تيمور وأحفاده عقب وفاته، حتى 
وتميز  ــزوال)6(،  ال على  إمبراطوريته  أوشكت 
شاهرخ بأنه أكثر الملوك الذي حكموا باد إيران 
عاصمته  في  فجمع  والثقافة،  والعدل  بالحكمة 
لهم  وأقام  دولته،  أنحاء  كافة  من  الفنانين  هراة 
مجمًعا علمًيا ومكتبة عظيمة)7(، وقد ظل شاهرخ 
خاله  أنــاب  قــرن،  نصف  قرابة  ــران  إي يحكم 
الموالين له في حكم  التيموري  البيت  عنه أمراء 
الواليات التي تتكون منها إمبراطوريته الشاسعة، 
لدرجة أنه ولى هراة ابنه بايسنقر فى سنة 817هـ 
/ 1414م، وكان فى الخامسة عشرة من عمره، 
والفنون  العلوم  رعاة  أعظم  من  األخير  ويعد 
وأديًبا  شاعًرا  كان  أنه  عن  فضًا  عصره،  في 
خلف  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى  وخطاًطا)8(، 
شاهرخ في حكم الدولة التيمورية ابنه ميرزا ألغ 
1449م(،   –  1447  / 853هـ   –  851( بيك 
سنوات،  ثاث  سوى  حكمه  فترة  تدم  لم  التي 
قضى معظمها في منازعات وحروب متواصلة 
اسمه  بــيــك)9(،  ــغ  وأل األمـــراء.  من  أقاربه  مع 
مدينة  في  ولد  وقد  تورغاي)10(،  محمد  الحقيقي 
ولما  769هــــــ/1393م)11(،  سنة  في  السلطانية 
واتخذ  التيمورية  الدولة  عرش  شاهرخ  اعتلى 
هراة عاصمة له)11( عهد إلى ابنه ألغ بيك بحكم 

النهر، فعينه حاكًما علي سمرقند وظل  ما وراء 
حاكما عليها طوال 38 عاما )811 – 850هــ/ 
وفاة  بعد  السلطنة  تولى  ثم  1409 – 1446م(، 
ميرزا  قتله  حتى  ـــ/1446م  ـــ 850ه سنة  أبيه 
عهده  وفي  853هــ/1449م،  سنة  اللطيف  عبد 
كبيرة،  وعمرانية  علمية  نهضة  سمرقند  شهدت 
كحاكم  فاقته  فلك  كعالم  بيك  ألغ  شهرة  أن  غير 
سياسي؛ حيث شيد مرصًدا فلكًيا كان يقضي فيه 
مثل:  عصره،  في  الفلك  علماء  مع  كثيرة  أوقاًتا 
قاضي زاده الرومي، وعلي القوشجي، وجمشيد 
الكاشي)13(، بل وضع زيًجا كان أدق األزياج في 
وأبيه  بيك  ألغ  عهد  وفي  الوسطى)14(،  العصور 
دولة  مع  الخارجية  العاقات  تحسنت  شاهرخ 
وإن  السفارات،  فتبادلوا  مصر،  في  المماليك 
زمن  التوتر  من  الشيء  بعض  العاقات  اتسمت 
السلطان برسباي، إال أنها تحسنت زمن السلطان 
مهتما  كان  فقد  ذلك  إلى  وباإلضافة  جقمق)15(، 
بسمرقند  أحداهما  مدرستين  أنشأ  فقد  بالعمارة، 
ومسجًدا  خانقاه  أنشأ  كما  ببخارى،  واألخــرى 
قصر  أو  ستون"  "جهل  بقصر  يعرف  وقصر، 

األربعين عموًدا)16(. 

عن  متخصصة  مستقلة  دراســة  توجد  وال 
ما  كل  ولكن  بك،  ألغ  للسلطان  الفضية  النقود 
النماذج  بعض  الفضية  نقوده  من  معروف  هو 
المنشورة في المزادات وكتالوجات النقود، وهي 
إلى  باإلضافة  هذا  دراستها،  يسبق  ولم  قليلة 
تسبق  ولم  إليها،  اإلشارة  سبقت  نماذج  ثالثة 
وتجميع  بحصر  قمنا  وقد  نشرها،  أو  دراستها 
خالل  بك  ألغ  ضربها  التي  الفضية  النقود  هذه 
طرز  خمسة  إلى  بتصنيفها  وقمنا  حكمه  فترة 

على النحو اآلتي :-
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الطراز األول :-

بأنه  الطراز  هذا  لوجه  العام  الشكل  يتميز 
عبارة عن مربع يضم كتابات المركز، يحيط بها 
حبيبات  من  الخارجية  المركز،  متحدتا  دائرتان 
غير متماسة، والداخلية من خط، ونتج عن تاقي 
مناطق،  أربع  تكوين  الداخلية  بالدائرة  المربع 
كتابات  بها  دون  فارسية  عقود  أشكال  يتوجها 
عبارة  فهو  الطراز  هذا  أما ظهر  الوجه.  هامش 
من  الخارجية  المركز،  متحدة  دوائر  ثاث  عن 
خطية  الوسطى  ودائــرة  متماسة،  غير  حبيبات 

والداخلية مفصصة تضم كتابات المركز.

وجاءت نصوص كتاباته كاآلتي :

الظهرالوجه

المركز
ال اله اال

اهلل  محمد
رسول اهلل

ضرب
السلطان االعظم
ألغ بك كوركان 

خلد اهلل
سبزاور

ملكه وسلطانه
سنة 851

الهامش
ــكــر/  أبــــو ب
ــــــر/  ــــــم ع
عثمان/ علي

للســلطان  شــاهرخية  رقــم1(  )لوحــة 
محفوظــة  851هــــ  بســنة  ومؤرخــة  بــك  ألــغ 
بجامعــة  اإلســامية  المســكوكات  بمركــز 
 توبنجــن بألمانيا،ُينشــر ألول مــرة، رقــم الحفظ:
INV.-Nr.Hj8C5، الوزن 4.96 جرام والقطر 11مم.

أسطر  ثاثة  في  الوجه  مركز  كتابات  جاءت 
والرسالة  التوحيد  شهادة  على  مشتملة  أفقية، 
اهلل  اال  اله  "ال  بصيغة  مختصرتين  المحمدية 
الدائرة  تاقي  عن  ونتج  اهلل"،  رســول  محمد 
بها  دونت  مناطق  أربع  تكوين  بالمربع  الداخلية 
كتابات هامش الوجه مشتملة على أسماء الخلفاء 
بكر/  ابو  بصيغة"  ألقابهم  من  مجردة  الراشدين 
ثم  اليسرى  الجهة  من  تبدأ  علي"  عثمان/  عمر/ 
فجاءت  الظهر  أما  العليا،  ثم  اليمنى  ثم  السفلى 
اسم  على  مشتملة  أفقية  أسطر  ستة  في  كتاباته 
بك  ألغ  األعظم  "السلطان  هكذا  وألقابه  بك  ألغ 
كروكان خلد اهلل  ملكه وسلطانه"، باإلضافة إلى 
بصيغة  الرابع  بالسطر  الضرب  مكان  تسجيل 
"سبزوار" ودون تاريخ الضرب بالسطر األخير 

بصيغة "سنة 851".

نشره  سبق  نموذج  الــطــراز  لهذا  وينتمي 
ومحفوظ بمتحف ديفيد كوليكشن بالدنمارك ويبلغ 

وزنه 5.9 جرام وقطره 13.5جرام)17(.

الطراز الثاني :

جاء الشكل العام مماثًا للطراز السابق ولكنه 
وهو  الظهر  كتابات  نصوص  في  عنه  يختلف 

كاآلتي:-

1 
 

  

   

    

1 
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الظهرالوجه

المركز

ال إله إال
اهلل  محمد
رسول اهلل

ضرب
تيمور كوركان 

همم
ألغ بك كوركان 

بن سورفو
هراة سنة 851

الهامش

ــر/  ــك ـــــو ب أب
عثمان/  عمر/ 

علي

هراة  ضرب  بك  أللغ  تنكة  رقم1(  )لوحة 
ومؤرخ بسنة 851هـ ُينشر ألول مرة

 Universität Hamburg, Middle East

 Department, Photo Files, no. SB 13371, photo

Matthias Naue

أسطر  ثاثة  في  الوجه  مركز  كتابات  جاءت 
والرسالة  التوحيد  شهادة  على  مشتملة  أفقية، 
اهلل  اال  إله  "ال  بصيغة  مختصرتين  المحمدية 
الدائرة  تاقي  عن  ونتج  اهلل"،  رســول  محمد 
بها  دونت  مناطق  أربع  تكوين  بالمربع  الداخلية 
كتابات هامش الوجه، مشتملة علي أسماء الخلفاء 
بكر/  "أبو  بصيغة  ألقابهم  من  مجردة  الراشدين 
ثم  العليا  الجهة  من  تبدأ  علي"  عثمان/  عمر/ 
فقد  الظهر  أما  اليمنى،  ثم  السفلي  ثم  اليسرى 
اشتمل على اسم األمير تيمور ولقبه باإلضافة إلى 

اسم ألغ بك ولقبه هكذا "تيمور كوركان هم ألغك 
إلى تسجيل  بك كروكان بن سورفو"، باإلضافة 
بصيغة  األخير  بالسطر  وتاريخه  الضرب  مكان 

"هراه سنة 851".

التي  النماذج  من  العديد  الطراز  لهذا  وينتمي 
نموذج  منها  دراستها،  يتم  ولــم  نشرها  سبق 
بنيويورك  األمريكية  النميات  بجمعية  محفوظ 
إلى  باإلضافة  جـــرام)18(،   5.15 وزنــه  ويبلغ 
خمسة نماذج نشرت بموقع زينو)19(، أيًضا أربعة 
وزن  يبلغ  البوم،  ستيفن  بمزاد  نشرت  نماذج 
األول 5.50 جرام)10(، والثاني يبلغ وزنه 5.46 
جرام)11(،   5.47 وزنه  يبلغ  والثالث  جرام)11(، 
والرابع يبلغ وزنه 5.50 جرام)13(، وثمة نموذج 
 5.53 وزنــه  ويبلغ  كاسيك  بمزاد  ُنشر  آخر 
النقود  بكتالوج  نشر  نموذج  أيضا  جـــرام)14(، 

المحفوظ بالمتحف البريطاني بلندن)15(.

الطراز الثالث:-

السابقين  للطرازين  مماثاًل  العام  الشكل  جاء 
حيث  الظهر؛  كتابات  في  عنه  يختلف  ولكنه 
كتاباته  نصوص  وجاءت  دمغة،  على  اشتملت 

كاآلتي :
الظهرالوجه

ال إله إالالمركز
اهلل  محمد
رسول اهلل

ضرب
تيمور كوركان 

به بود
ألغ بك سورفو

به بود
سمرقند سنه في

853
ــر/ الهامش ــك ـــــو ب أب

عثمان/  عمر/ 
علي

1 
 

  

   

    

1 
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سمرقند  ضرب  بك  أللغ  تنكة  رقم1(  )لوحة 
ومؤرخة بسنة 853هــ، نقا عن 

  Stephen Album Rare Coins Auction, 18
16-18 January 2014,lot754

الوزن 5.14 جرام.

أسطر  ثاثة  في  الوجه  مركز  كتابات  جاءت 
والرسالة  التوحيد  شهادة  على  مشتملة  أفقية 
اهلل  إال  إله  "ال  بصيغة  مختصرتين  المحمدية 
الدائرة  تاقي  عن  ونتج  اهلل"،  رســول  محمد 
دونت  مناطق  أربــع  تكوين  بالمربع  الداخلية 
أسماء  على  مشتملة  الوجه  هامش  كتابات  بها 
الخلفاء الراشدين مجردة من ألقابهم بصيغة "أبو 
العليا  الجهة  من  تبدأ  علي"  عثمان/  عمر/  بكر/ 
كتابات  أما  اليمنى،  ثم  السفلى  ثم  اليسرى  ثم 
ولقبه،  تيمور  األمير  اسم  على  فاشتملت  الظهر 
هكذا:  ولقبه  بك  ألغ  اسم  تسجيل  إلى  باإلضافة 
"ضرب تيمور كوركان ألغ بك سورفو، وتسجيل 
بود"  به   " بصيغة   counter Mark )16(عامة
العبارة فارسية، وتعني:  ألبوم أن هذه  وقد أشار 
سجل  األخير  وبالسطر  والرخاء)17(،  االزدهار 
سنة  "سمرقند  هكذا:  وتاريخه  الضرب  دار  اسم 

 ."853

الطراز الرابع:-

بأنه  الطراز  هذا  لوجه  العام  الشكل  يتميز 
عبارة عن عبارة عن دائرتين متحدتي المركز، 
الخارجية خطية والداخلية مفصصة تضم كتابات 

عبارة عن  فهو  الطراز  هذا  الظهر  أما  المركز، 
دائرة تضم أشكال عقود فارسية تفصل بينها شكل 

قلب.

وجاءت نصوص كتاباته كاآلتي:

الظهرالوجه

المركز
ال إله إال
الله محمد
رسول الله

السلطان

األعظم شــْألغ 
بك 

خلد اهلل ملكه 

سبزوار

أب�������������و ب�����ك�����ر/ الهامش
عمر/ عثمان/ 

علي

سبزوار  ضرب  بك  أللغ  تنكة  رقم1(  )لوحة 
وبدون تاريخ

 Universität Hamburg, Middle East
 Department, Photo Files, no. SB 15279, photo
Stefan Heidemann

أسطر  ثاثة  في  الوجه  مركز  كتابات  جاءت 
والرسالة  التوحيد  شهادة  على  مشتملة  أفقية 
اهلل  إال  إله  "ال  بصيغة  مختصرتين  المحمدية 
محمد رسول اهلل"، أما كتابات الظهر فجاءت في 
أربعة أسطر أفقية مشتملة على اسم ألغ بك ولقبه 
 " ملكه  اهلل  بك خلد  ْشألغ  هكذا "سلطان األعظم 
باإلضافة إلى تسجيل اسم مكان الضرب بالسطر 

األخير هكذا" سبزوار.
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الطراز الخامس:-

بأنه  الطراز  هذا  لوجه  العام  الشكل  يتميز 
يضم  مربعين،  إلــى  ينقسم  مربع  عن  عبارة 
كتابات المركز يحيط بها دائرتان متحدتا المركز، 
الخارجية من حبيبات غير متماسة والداخلية من 
الداخلية  بالدائرة  المربع  تاقي  عن  ونتج  خط، 
هامش  كتابات  بها  دون  مناطق  أربــع  تكوين 
الوجه، أما ظهر هذا الطراز فهو عبارة عن دائرة 

خطية تضم كتابات المركز.

وجاءت نصوص كتاباته كاآلتي:

الظهرالوجه

المركز

ال إله إال اهلل  

رسول  محمد 
اهلل

ضرب

سلطان االعظم

ألغ بك كوركان

خلد اهلل ملكه 
وسلطانه

ساري 851

الهامش
ــر/  ــك ـــــو ب أب
عثمان/  عمر/ 

علي

)لوحة رقم1( تنكة أللغ بك ضرب ساري 
ومؤرخ بسنة 851هــ، الوزن 5.11 جرام

  Stephen Album Rare Coins Auction 14
.21-22 September 2012,lot736

مربع  داخــل  الوجه  مركز  كتابات  جــاءت 
التوحيد  شهادة  على  مشتملة  مربعين  إلى  ينقسم 
ودون  بصيغة  مختصرتين  المحمدية،  والرسالة 

بالمربع األول " ال إله إال اهلل " وبالمربع الثاني 
الدائرة  تاقي  عن  ونتج  اهلل"،  رسول  "محمد 
بالمربع تكوين أربعة مناطق دونت بها  الداخلية 
كتابات هامش الوجه مشتملة على أسماء الخلفاء 
بكر/  أبو  بصيغة"  ألقابهم  من  مجردة  الراشدين 
عمر/ عثمان/ علي". أما كتابات الظهر فجاءت 
ألغ  اسم  على  مشتملة  أفقية  أسطر  خمسة  في 
بك  ألغ  األعظم  سلطان  هكذا" ضرب  ولقبه  بك 
كوركان خلد اهلل ملكه وسلطانه"، باإلضافة إلى 
هكذا  الرابع  بالسطر  له  الدعائية  العبارة  تسجيل 
الخامس  وبالسطر  وسلطانه"  ملكه  اهلل  "خلد 
هكذا"  وتاريخه  الضرب  مكان  سجل  واألخير 

ساري 851".

وينتمي لهذا الطراز نموذج ُنشر بموقع زينو 
ويبلغ وزنه 5.11 جرام)18(.

ومما سبق فقد ظهر أن كتابات الطرز الخمسة 
اشتمل الوجه على كتابات مركزية تتضمن شهادة 
بصيغة  مختصرتين  المحمدية  والرسالة  التوحيد 
"ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل" مسجلة في ثاثة 
سطرين  وفي  األولــى  األربعة  بالطرز  أسطر 
بالطراز الخامس، كما يشتمل الوجه على كتابات 
في هامش واحد يتضمن أسماء الخلفاء الراشدين 
وتدور  أعلى  ومن  اليسار  جهة  من  تبدأ  األربعة 
بكر/  "أبو  وهي  الساعة  عقارب  اتجاه  عكس 

عمر/ عثمان /علي".

بالطرز  أفقية  أسطر  فيشتمل على  الظهر  أما 
فجميع  نصوصها،  ترتيب  في  مختلفة  الخمسة 
هذه الطرز تشتمل على اسم ألغ بك وثاثة طرز 
تشتمل على لقب السلطان األعظم، وهي الطرز 
الطرازان  يخلو  بينما  والخامس،  والرابع  األول 
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طرازين  أن  كما  اللقب،  هذا  من  والثالث  الثاني 
وهما  كوركان  تيمور  اسم  على  يشتمان  بينهما 
الطرازان الثاني والثالث، وثاثة طرز فقط تحمل 
العبارة الدعائية بصيغة" خلد اهلل ملكه وسلطانه" 
كما في الطرازين األول والخامس، أو" خلد اهلل 

ملكه فقط" كما في الطراز الرابع.

وجميع هذه الطرز تحمل اسم مكان الضرب 
الطراز  عدا  الضرب  تاريخ  تحمل  منها  وأربعة 
الوحيد  الطراز  هو  الثالث  الطراز  ويعد  الرابع، 
مكررة  بود"  "به  الوسم  أو  عامة  يحمل  الذي 
داخل شكل مفصص يشبه المعين، وقد ورد على 
هذه الطرز الخمسة أسماء أربعة من دور السك 

اآلتية: ساري وسبزوار وسمرقند و هراة.

والنقوش  للكتابات  تحليلية  دراسة  يأتي  وفيما 
والزخارف الواردة على النقود الفضية للسلطان 

أللغ بك:-

أوال: الكتابات الدينية: 

ُنقشت على نقود ألغ بك بكتابات مركز الوجه  أ- 
شهادة التوحيد والرسالة المحمدية مختصرتين 
الله"،  الله محمد رسول  إله إال  "ال  بصيغة 
مرة  ألول  هكذا  التوحيد  شهادة  ظهرت  وقد 
اإلسامية  العربية  والدراهم  الدنانير  علي 
 التي قام بسكها الخليفة األموي عبد الملك بن 
حيث  بعدها؛  ومــا  77هـــ  سنة  في  ــروان  م
العقيدة اإلسامية  تشير إلى الركن األول من 
يصح  وال  الدين،  عليه  يقوم  الذي  واألساس 
مركز  في  جاءت  لذلك  بدونه؛  المرء  إسام 
الرئيسة  النصوص  على  يشتمل  الذي  الوجه 

للنقد)19(.

ب- دونت بكتابات هامش الوجه أسماء الخلفاء 

الراشدين مجردة من ألقابهم بصيغة" أبو بكر/ 
الخلفاء  أسماء  وكانت  علي".  عثمان/  عمر/ 
النقود لتوضيح اعتناق  الراشدين تسجل على 
فقد  والجماعة،   السنة  أهل  لمذهب  أصاحبها 
الراشدين  الخلفاء  أسماء  مرة  ألول  ظهرت 
في باد المغرب على دنانير ضرب طرابلس 

عامي: "415هــ و431هــ)30(.

ثانيا: األسماء:

ظهر  مركز  على  تيمور  اسم  ظهر  تيمور:  أ- 
والثالث،  الثاني  الطرازين  في  بك  ألغ  نقود 
األمير تيمور: اسمه تيمور بتاء مثناه مكسورة 
فوق، وياء ساكنة مثناه تحت واو ساكنة بين 
كوركان  تيمور  األمير  وهو  مضمومة،  ميم 
بن  أنجل  بن  بركل   بن  ترغاي  األمير  ابن 
ويرجع  نويان،  قرجار  األمير  بن  ايانكير 
أصل اسمه إلى تمر وتعني بالتركية " الحديد، 
ثم أضيف إليه "لنك" بمعني األعرج أو الكسيح 
إلصابته في شبابه فصار يعرج، فعرف كما 
فقيل  خفف  "ثم  "بتمرلنك  السخاوي  يقول 
 ،Tamerlane بــــ  األوربيين  عند   تمرلنك، 
وينتمي األمير تيمور إلى فرع كركن من بيت 
في  أصيب  قد  تيمور  األمير  وكان  البرالس، 
أثناء غارة على سيستان  بالعرج  حياته  بداية 
واشتهر  فعرف  )767هــــــــ/1365م(  سنة 
عينه  وقد  األعــرج،  تيمور  أي  بتيمورلنك 
الخان تغلق تيمور في سنة 761هــ/1359م 
أميرا على باد كش وتقع حالًيا في جمهورية 
أي  سبز  شهر  باسم  وتعرف  أوزبكستان 
األول  المسؤول  وجعله  الخضراء،  المدينة 
غيابه،  أثناء  في  النهر  وراء  ما  باد  عن 
تركان  من  تيمورلنك  تزوج  األثناء  تلك  وفي 
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صديقه  قزغن  بن  حسين  األمير  أخت  أقا 
تيمور  وأخذ  بعد،  فيما  األمر  في  ومنازعه 
استطاع  حتى  األخــرى  تلو  الفرصة  يتحين 
وأعلن  وقتله  حسين  األمير  على  القضاء 
متخًذا  سنة771هــ/1370م،  في  دولته  قيام 
على  نفوذه  وبسط  لدولته،  عاصمة  سمرقند 
وغزا  والهند،  وأذربيجان  والعراق  إيــران 
األمير  أصبح  وقد  الصغرى،  وآسيا  دمشق 
في  السلطنة  العالم وظلت  تيمور حاكما على 

أسرته مدة 141عاما)31(. 

ب- ألغ بك: ألغ: كلمة تركية بمعنى كبير، وبيك 
نقوده  على  بك  ألغ  اسم  أمير)31(، ظهر  تعني 
المضروبة بهراة وسبزوار وساري باعتباره 
المدن،  هذه  وحاكم  النقود  هذه  بسك  اآلمر 
فالنقود هي أهم شارات الملك والسلطان التي 
يسعى كل حاكم إلى إصدارها وتسجيل اسمه 
للناس من  ليعلن  الحكم  اعتائه  بمجرد  عليها 

خالها بأنه حاكم الباد.

ثالثا: الكنى واأللقاب:

وردت على نقود ألغ بك مجموعة من األلقاب 
وهي على النحو اآلتي:

ألغ  نقود  الواردة على  األلقاب  السلطان: من  أ- 
بك بالطراز األول والرابع والخامس، وأصله 
وقد  القهر  وبعين  وَتَسّلط،  َسَلَط  الفعل  من 
عليهم،  فتسلط(  )تسليًطا  عليهم  اهلل  لَطَه(  )سَّ
يذكر  فعان  وهو  الوالي،  هو  و)السلطان( 
و)السلطان(  )الساطين(  والجمع  ويؤنث 
أيًضا الحجة والبرهان وال يجمع؛ ألن مجراه 
أي  )سليطة(؛  وامـــرأة  المصدر،  مجرى 
حديد  فصيح  أي  )سليط(؛  ورجل  صاخبة، 

اللسان بين الساطة، والسلطان في اللغة من 
الساطة بمعنى: القهر وقد ورد اللفظ في آيات 
وهذا  والبرهان  الحجة  بمعني  عديدة  قرآنية 
والسريانية  األرمية  اللغة  من  مأخوذ  اللفظ 
الحاكم،  أو  الوالي  به  ويقصد   ،SULTANA

الدولة وقد  ومن ثم صار يطلق على عظماء 
الرشيد  هارون  عهد  في  مرة  ألول  استعمل 
لقب  صار  ثم  برمك،  بن  خالد  به  لقب  حين 
الوالة  من  المستقلين  على  عاًما  لقًبا  السلطان 
من  غيرهم  عن  تميًزا  نقودهم  علي  يضرب 
يلحق  ما  كثيرا  وكان  المستقلين،  غير  الوالة 

بعض مثل: " األعظم"، " المعظم)33(.

ب- األعظم : أفضل التفضيل، من العظم بمعنى: 
الكبرياء، وهو يستعمل مع اإلمام أو السلطان 
وفي حالة تفرعه على لقب السلطان فهو يشير 
كافة  على  السيطرة  وادعاء  النفوذ  سعة  إلى 
ملوك اإلسام، وقد ورد على نقود ألغ بك)34(.

الملوك،  صهر  يعني  أعجمي  لفظ  كوركان:  ج- 
وقد أضيف هذا اللقب إلى جملة تيمورلنك من 
فإن  ثم  تيمور ومن  تغلق  بابنة  تزوج  أن  بعد 
دون  تيمورلنك  على  قاصرا  كان  اللقب  هذا 

غيره)35(.

رابعا: العبارات الدعائية:-

- خلد الله ملكه وسلطانه"

بمركز  الواردة  الدعائية  العبارات  من  وهي 
واألخير،  األول  بالطراز  بك  ألغ  نقود  ظهر 
وخلد، خلدا، خلودا : دام وبقي، وهي تمثل دعاء 
وقد  سلطانه،  واستمرار  ملكه  بدوام  لصاحبها 
السكة  على  الصيغة  بنفس  العبارة  تلك  ظهرت 
في  المغول  دولة  عهد  في  مرة  ألول  اإلسامية 
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له  دعاء  لتكون  هوالكو  استخدمها  حين  إيران 
مركز  كتابات  من  األخيرين  بالسطرين  وذلك 
سنة  بغداد  في  باسمه  المضروبة  الدنانير  ظهر 
الدولة  نقود  على  وردت  كما  661هــ/1161م، 
كل  اسم  يحمل  الذي  الدرهم  وبخاصة  العثمانية، 
من السلطان العثماني محمد جلبي وتيمورلنك في 
وردت  أنها  وربما  سنة 806هــ/1403م،  برسا 
على نقود ألغ بك ليطلب فيه من اهلل أن ُيخلد ملكه 

بها ويحفظ حكمه بها)36(.

بالطراز  ملكه"  اهلل  خلد  عبارة"  وردت  وقد 
الرابع.

خامسا: دور السك:-

ضربت نقود ألغ بك التي وصلتنا في أربعة دور 
ساري  سك  دار  وهي  حكمه،  فترة  خالل  سك 
ودار سك سبزوار ودار سك سمر قند ودار سك 

هراة وهي كما يأتي :

1- ساري:

بعد األلف راء ثم ياء مثناه من تحت مفتوحة، 
وتعد  بطبرستان)37(،  مدينة  وهي  سارية  بلفظ 
عليها  أطلق  و  الثانية  طبرستان  قصبة  ساري 
في  ساري  اليوم  لها  ويقال  سارية،  مدينة  قديما 
دور  من  ساري  سك  دار  وتعد  آمــل)38(،  شرق 
وذلك  النقود  إنتاج  في  النشاط  قليلة  الضرب 
السابقة  المختلفة  التاريخية  العصور  مر  على 
للعصر التيموري، فقد استخدمت في سك النقود 
خال فترة حكم البويهين ومن بعدهم بنو زيار، 
ثم  السرابداريون،  ثم  اإليلخانى،  العصر  ثم 
فترة حكم  نشاًطا  خال  أكثر  ذلك  بعد  أصبحت 
التيموريين)39(، وقد ورد اسم ساري أسفل كتابات 

ظهر الطراز الخامس واألخير. 

2- سبزوار:

الشمال  بأقصى  خراسان  في  إيرانية  مدينة 
طهران  العاصمة  عن  وتبعد  الباد  من  الشرقي 
حوالي 600كم وقد دخلها اإلسام في القرن األول 
الهجري السابع الميادي بعد انتصارات العرب 
والقادسية)40(،  نهاوند  موقعتي  في  الفرس  على 
الضرب  دور  أكثر  من  سبزوار  سك  دار  وتعد 
التيموري،  العصر  خال  للنقود  وإنتاجا  نشاًطا 
هذا ولم تكن دار سك سبزوار نشطة  إلى حد ما 
أو  السابقة  المختلفة  التاريخية  العصور  على مر 
في  تستخدم  لم  حيث  التيمورية؛  للدولة  الاحقة 
خال  سوى  التيموري  العصر  قبل  النقود  إنتاج 
وقد  فقط)41(،  والسرابديين  اإليلخانين  حكم  فترة 
الطرازين  كتابات ظهر  أسفل  اسم سبزوار  ورد 

األول والرابع.

3- سمرقند: 

بفتح أوله وثانيه ويقال لها بالعربية: سمران، 
وهي بلد معروف مشهور وقيل إنه من أبنية ذي 
النهر، وهي مدينة مهمة على  بما وراء  القرنين 
نهر الصغد من إقليم الصغد القديم أهم أقاليم باد 
نهري  بين  الواقعة  األراضي  في  النهر  ما وراء 
بجمهورية  سمرقند  وتقع  وسيحون)41(،  جيحون 
وخمسين  مائة  نحو  بعد  على  وهي  أوزبكستان 
أسسها  من  أول  إن  ويقال  بخارى،  شرقي  ميًا 
من  أن  آخر  قول  وفي  كيقباذ،  بن  كيكاوس  هو 
هو  منها  جزء  األقل  علي  أو  المدينة  هذه  بنى 
دار سك سمرقند من  األكبر)43(، وتعد  اإلسكندر 
على  النقود  إنتاج  في  نشاًطا  الضرب  دور  أكثر 
مر العصور التاريخية المختلفة، فقد أنتجت نقود 
للدولة  السابقة  التاريخية  الفترات  بعض  خال 
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التيمورية، ويتضح ذلك بداية من العصر العباسي 
الطاهرية،  الدولة  عصر  وفي  أعوام،  عدة  في 
خانات،  االيلك  وكذلك  السامانية،  الدولة  يليها 
والخوارزميون، وخانات المغول العظام، ومغول 
التيموري)44(، وقد ورد اسم  العصر  ثم  الجغتاي 

سمرقند أسفل كتابات ظهر الطراز الثالث.

4- هراة :-

مدينة  وهي  بوشنج،  بقرب  خورسان  في  بلد 
عامرة لها ربض محيط بها من جوانبها، وداخلها 
المدينة وعليه قنطرة،  مياه ونهر جار على باب 
وقد افتتح هراة األحنف بن قيس في خافة عثمان 
صاحب"  الهروي  ينسب  وإليها  عنه  اهلل  رضي 
ربض  لها  عامرة  كبيرة  مدينة  "وهي  الغربيين 
وفي مدينتها قصبة ولها أبواب كثيرة كلها خشب 
مصفح بحديد)45(، وهي اآلن مدينة كبيرة وعريقة 
في شمال غرب أفغانستان تقع في شمال هضبة 
فوق  قدم  آالف  أربعة  حوالي  ترتفع  التي  إيران 
مسافة  كابول  العاصمة  عن  وتبعد  البحر  سطح 
وبغيرها  بها  وتتصل  منها  الغرب  وإلى  600كم 
من مدن الباد بطرق مواصات طويلة وقد دخلها 
نهاوند عام 18هــ/ 639م،  بعد معركة  اإلسام 
التي انتصر فيها العرب على الفرس، وذلك في 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه)46(، 
وتعد دار سك هراة من أكثر دور السك اإلسامية 
نشاًطا في إصدار النقود؛ حيث بدأت في إصدار 
العباسي،  العصر  ثم  األموي،  العصر  في  النقود 
في  ثم  الغزنوية،  والدولة  السامانية  الدولة  ثم 
بشكل  واستمرت  والتيموري  السلجوقي  العصر 
وورد  القاجارية)47(،  الدولة  عصر  حتى  منتظم 
اسم هذه الدار أسفل كتابات ظهر الطراز الثاني. 

النتائج :-

)1( ال توجد دراسة علمية متخصصة عن النقود 
الفضية للسلطان ألغ بك وتعد هذه الدراسة هي 

األولى من نوعها.

ومهمة  جديدة  إضافة  تعد  الدراسة  هذه  إن   )1(
والتيمورية  عامة  بصفة  اإلسامية  للنقود 

بصفة خاصة.

)3( دراسة ثاث قطع من النقود الفضية لميرزا 
دراستها  أو  نشرها  يسبق  لم  التي  بيك  ألغ 
بمركز  محفوظة  شاهرخية  وهي  قبل،  من 
المسكوكات اإلسامية بتوبنجن بألمانيا، وعدد 
قطعتين فضيتين محفوظتين بجامعة هامبورج 

بألمانيا.

النقدية  اإلصـــدارات  قلة  الــدراســة  أكــدت   )4(
الفضية في عهد ألغ بك؛ حيث لم يصلنا سوى 
قطع مضروبة في أربعة دور سك فقط، هي: 

ساري وسبوار وسمرقند وهراة.

النقود  بعض  أن  إلــى  الــدراســة  توصلت   )5(
تميزت  بك  ألــغ  حكم  فترة  في  المضروبة 
كما    Countermarks الضرب  بوجود عامات 
إعادة  على  تدل  وهي  الثالث،  الطراز  في 
تعطي  ولكي  النقدي،  التداول  في  استخدامها 
في  وشرعية  ضمانا  للنقود  العامات  هذه 

التداول.

)6( أكدت الدراسة في ضوء ما وصلنا من نقود 
إلى أن ألغ بك كان يعتنق الدين اإلسامي على 
المذهب السني، كما جاءت في هامش كتابات 

الطرز الخمسة.
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الحواشي

ولد تيمور بالقرب من كش فى شهر سبز )المدينة   )1(
الخضراء(، والتى تتبع اآلن جمهورية أوزبكستان 
فى  وتوفى  1336م  ابريل   / 736هـ  شعبان  في 
شعبان 807هـ / يناير 1405م، وكان أبوه تارغاتى 
والى كش وجواريها. واشتهر باسم تيمور كوركان 
فى  إلصابته  األعرج  أى  وتيمورلنك  المليح،  أى 
تميز منذ شبابه  تيمور، وقد  اليمنى، وأقساق  قدمه 
بالجد والذكاء والحكمة والشجاعة وخفته وسيطرته 
على جنده. ولقب تيمور فى حياته بلقب السلطان، 
الجنة.  ساكن  أي  مكان  جنت  بلقب  وفاته  وبعد 
ويعتبره األوزبك حالًيا بطًا قومًيا لهم فإليه ينسبون 
وضعهم  فى  الرئيس  السبب  ــه  وأن حضارتهم، 
)أرمنيوس(،  فامبرى  انظر:  العالم،  خريطة  على 
العصر  حتى  العصور  أقــدم  منذ  بخارى  تاريخ 
الطبعة  السادتى،  محمود  أحمد  ترجمة  الحاضر، 
عبيد  ؛   106  –  199 ص  ص  1987م،  الثانية 
)شبل إبراهيم(، الكتابات األثرية على المعادن فى 
العصرين التيمورى والصفوى، القاهرة، 1001م، 

ص 10.
(2) – Komaroff (L.), The Golden Disk of Heaven: 

Metalwork of Timurid Iran, New york, 1992, 
p. IX.

اشتيانى )عباس إقبال(، تاريخ إيران بعد اإلسام،   )3(
القاهرة،  منصور،  الدين  عــاء  محمد  ترجمة 

1990م، ص 165.

نومكين )فتالى(، سمرقند، ترجمة صاح صاح،   )4(
الطبعة  ظبى،  أبو  الثقافي،  المجمع  منشورات 

األولى، 1996م، ص 16. 

فامبرى، تاريخ بخارى، ص 144.  )5(

ولبر )رونالد(، إيران ماضيها وحاضرها، ترجمة   )6(
1985م، ص  الثانية،  الطبعة  حسنين،  النعيم  عبد 

79 ؛
 Savory (R.M.), The Struggle for Supremcy 

in Persia after the Death of Timur, Der Islam 
40, 1, 1964, pp. 35 – 65.

فامبرى، تاريخ بخارى، ص 147؛ منصور )عاء   )7(

بداية  من  اإلسام  بعد  إيران  تاريخ  محمد(،  الدين 
القاجارية،  الدولة  نهاية  حتى  الطاهرية  الدولة 

القاهرة 1990م، ص 615؛
 O’Kane (B.), Timurid Architecture in 

Khurasan, Costa Mesa, CA, 1987, p.80.

العصور  في  اإلسامي  التصوير  )حسن(:  الباشا   )8(
ص  1978م،  الثانية،  الطبعة  القاهرة،  الوسطى، 

.359

أمير،  تعني  وبيك  كبير،  بمعنى  تركية  كلمة  ألغ:   )9(
للمزيد انظر بارتولد: تاريخ الترك، ص119.

محمود  احمد  ترجمة  بخاري،  تاريخ  فامبري:   )10(
الــشــرق،الــقــاهــرة،  نهضة  مكتبة  ــي،  ــادات ــس ال

1987م،ص165.

نقوش  ضمن  الــوالدة  ومحل  تاريخ  ورد  هكذا   )11(
الكتابية لتابوته في كور أمير وقد نشر هذه النقوش 
"نقوش  بعنوان  له  بحث  في  )شبل(  عبيد  إبراهيم 
سبز  شهر  بمدينتي  والرخامية  الحجرية  التوابيت 
العدد  أبجديات،  فنية،  أثرية  دراســة  وسمرقند، 

الثاني، سنة 1007م، ص111-111.

وحــاضــرهــا،ص79؛  ماضيها  إيـــران  ــد:  ــال دون  )11(
بمدينة  والجنائزية  الدينية  العمائر  كمال)كريم(: 
مخطوط  ــيــمــوري،  ــت ال الــعــصــر  ــي  ف سمرقند 
ماجستير،كلية اآلداب، قسم آثار وحضارة إسامية، 

جامعة حلوان، 1013م، ص8.

إقبال:تاريخ إيران بعد اإلسام، ص 616.  )13(

قواعد  على  بنيت  حسابية  جــداول  هي  ــاج:  األزي  )14(
عددية، توضح حركة كل كوكب ويفهم منها مواقع 
الكواكب في أفاكها ومنها يعرف تواريخ الشهور 
الفلك في  واأليام، انظر: حسن موسي)علي(: علم 
ط1،  الرسالة،بيروت،  مؤسسة  العربي،  التراث 

1418هــ/1918م، ص191.

مصر  في  والمماليك  األيوبيين  )سعيد(:  عاشور   )15(
1996م،  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  والشام، 

ص315.

بعد  إيــران  تاريخ  الدين(:  عاء  منصور)محمد   )16(
نهاية  حتى  الطاهرية  الدولة  بداية  من  اإلســام 
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)شبل  عبيد  القاجارية،1990م،ص616؛  الدولة 
في  المعادن  على  األثرية  الكتابات  إبراهيم(: 
القاهرة  دار  والصفوي،  التيموري  العصرين 

للكتاب، 1001،ص14.
(17) Inv,No,C131.

(18) Ans.No 1927.179.15

(19) Zeno, Nos, 59083, 145274, 184302, 165170, 
165227.

(20) STEPHEN ALBUM RARE COINS, AUCTION 
26, 15september2016, Lot 547

(21) STEPHEN ALBUM:RARE COINS, Auction 
28, may 18-20,2017,Lot 657.

(22) STEPHEN ALBUM RARE COINS, AUCTION 
27, 19January 2017 Lot 784.

(23) STEPHEN ALBUM RARE COINS, AUCTION 
26, 15september2016, Lot 547

(24) CLASSICAL NUMISMATIC GROUP, INC., 
ELECTRONIC AUCTION 402, 26.07.2017 
LOT 629.

(25) Lane-Poole,s: catalogue of The Oriental 
Coins in the British Museum ,vol.v II: 
The Coinage Of Bukhara, London,1882, 
P.38,pl,III.

القواميس  في  ورد  كما  أو  السكة  ميدان  في  الوسم   )16(
األجنبية Countermark : هو اختصار معين أو رمز 
أو صورة أو كتابة يضرب على المسكوكات بقالب 
إضافي على وجه واحد من النقد، ويستعمل الوسم 
ضمانة  المسكوكة  ليكسب  الطوارئ  حاالت  في 
تنضوي  عندما  أو  حديثة  سلطة  بواسطة  جديدة 
أو  ما،  دولة  سيطرة  تحت  جديدة  أماكن  أو  أقاليم 
هذه  تداول  فيها  يجري  التي  المنطقة  ليزيد مساحة 
المسكوكة أو لتغير القيمة الموجودة عليها سابًقا إلى 
حين إصدارها من جديد عن طريق السلطة نفسها 
التي وسمتها من قبل أو الستعمال عسكري خاص 
اإلسامية،  السكة  علي  الوسم  أباظة:  عبده  راجع: 
مجلة كلية اآلثار بقنا، جامعة جنوب الوادي، العدد 

السادس،1011م، ص ص 189-114.
(27) Album,SICA,IX,P.XV

(28) Zeno.Nos,145276,

رمضــان )عاطف منصور(: موســوعة النقود في   )19(

العالم اإلســامي، نقود الخافــة،ج1، دار القاهرة 
للنشــر والتوزيــع، القاهرة، 1415هــــ/1004م، 
ص97؛ توني )أحمد توني رســتم(: النقود الفضية 
اإليرانيــة فــي العصريــن العباســي األول والثاني 
)131-334هــ/749-946م( رسالة دكتوراه َغير 
منشــورة، كليــة اآلثــار، جامعة القاهــرة، مصر، 

1001م، ص46.

اإلسامية  النقود  منصور(:  )عاطف  رمضان   )30(
والحضارة  واآلثار  التاريخ  دراسة  في  وأهميتها 
األولي،  الطبعة  الشرق،  مكتبة زهراء  اإلسامية، 

القاهرة، 1008م. ص ص 300-199.

محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  انظر:   )31(
تيمور،  نوائب  في  المقدور  عجائب  الدمشقي: 
م،   1008 األولي،  طبعة  ذكار،  سهيل  د.  تحقيق 
شهاب  العباس  أبو  صــ9؛  دمشق،  التكوين،  دار 
854هــ(:  الدمشقي)ت  محمد  بن  احمد  الدين 
تحقيق:  تيمور،  نوائب  في  المقدور  عجائب 
بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  الحمصي،  فايز  أحمد 
بن  محمد  السخاوي:   39؛  ص  ط1،1986م، 
الامع  الضوء  الرحمن )901هــ- 1496م(:   عبد 
دار  منشورات  ج3،  عشر،  التاسع  القرن  ألهل 
)دونالد(:  وليبر  لبنان،ص46؛  الحياة،  مكتبة 
صفا  76؛  ــا،ص  ــاضــره وح ماضيها  إيـــران 
النفائس،  دار  تيمورلنك،  اهلل(:  أســد  )محمد 

بيروت،ط1،1410هــ/1990م، ص6.  

للمزيد انظر بارتولد: تاريخ الترك،ص119  )31(

الباشــا )حســن(: األلقاب اإلســامية فــي التاريخ   )33(
والوثائــق واآلثار، الــدار الفنية للنشــر والتوزيع، 
)زيــن  الــرازي  ص313؛  1989م،  القاهــرة، 
الديــن أبــو عبد اهلل محمــد بن عبد القــادر الرازي 
ت666هـ(: مختار الصحاح، تحقيق يوسف الشيخ 
محمد، جـ1، صيدا،1410هـ/1999م، ص171.

التاريخ  في  اإلسامية  األلقاب  )حسن(:  الباشا   )34(
والوثائق واآلثار، ص ص 163-161.

نوائب  فــي  الــمــقــدور  عجائب  عــربــشــاه:  ــن  اب  )35(
األنصار،  دار  عمر،  محمد  علي  تحقيق:  تيمور، 
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بيروت،1979م، ص93.

غير  الكتابات  مــنــصــور(:  )عــاطــف  رمــضــان   )36(
اإلسامي،  العالم  شرق  في  السكة  علي  القرآنية 
القاهرة،  جامعة  اآلثار،  كلية  دكتوراه،  مخطوط 
1419هـــ/1998م، ص 495؛ رمضان )عاطف 
النقود  على  القرآنية  غير  الكتابات  منصور(: 
اإلسامية في المغرب واألندلس، ط1، دار زهراء 

الشرق، القاهرة، 1001م، ص304-303.

الحموي: معجم البلدان، ج3،ص170.  )37(

بلدان  الشرقية،  الخافة  بلدان  )كــي(:  لسترنج   )38(
الخافة الشرقية، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس 
الثانية، 1985م،  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  عواد، 

ص411.
(39) Zambaur : Münzprägungen, des Islams,1 

Band, Wies Baden 1968. p.136.

عفيفي )عبد الحكيم(: موسوعة 100 مدينة، أوراق   )40(
لبنان،  بيروت،  للطباعة والنشر والتوزيع،  شرقية 

ط1، 1411هـ/1000م، ص170.
(41) Zambaur : Münzprägungen,p.138.

بن  ياقوت  اهلل  عبد  أبي  الدين  )شهاب  الحموي   )41(
البغدادي، ت 616هــ(:  الرومي  الحموي  عبد اهلل 
1977م،  بيروت،  الثالث،  المجلد  البلدان،  معجم 

ص146.

الخافة  بــلــدان  لسترنج:  كــي  انــظــر:  للمزيد:   )43(
الشرقية،ص506.

(44) Zambaur : Münzprägungen ,p.148.

الحميري: )محمد عبد المنعم، ت866هــ(: الروض   )45(
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بأنها اإلصدار غير الحراري للضوء الذي ينبعث من   luminescence التألق  ُتعّرف ظاهرة 
الفوسفور. وتشمل هذه الظاهرة على ظاهرتين أخريين يمكن التمييز بينهما حسب مدة استمرار 

إصدار الضوء بعد توقف اإلثارة اإلشعاعية)1(:

 Fluorescence 1- الَفْلَورة

أو  أيونات  أو  )فوتونات  آخر  نوٍع  من  إشعاع  امتصاص  بعد  الضوء  إصدار  ظاهرة  وهي 
نانو   10 يبلغ  الذي  اإلشعاع،  هذا  فيه  تمتص  الذي  الوقت  خالل  فقط  تستمر  والتي  جسيمات(. 

ثانية)2(.

Phosphorescence 2- الفْسفرة

وهي ظاهرة إصدار الضوء بعد امتصاص إشعاع من نوٍع آخر. وهي تستمر لدقائق أو ساعات 
بعد أن تمتص هذا اإلشعاع)3(.

الحيوي التألق  ظاهرة  تحدث  أن  ويمكن 

Bioluminescent لدى بعض الكائنات الحية البرية 

والبحرية، لكن هذه الظاهرة ال تحتاج إلى مصدر 

تقوم  حتى  الشمس،  مثل ضوء  خارجي،  إشعاع 

تحدث  كيميائية  تفاعات  تنتج عن  وإنما  بفعلها، 

من  خاصة  مواضع  وفي  خاصة  خايا  ضمن 

جسم الكائن الحّي)4(.

في  الكائنات  بعض  الحيوي  التألق  ويفيد 

األمور اآلتية)5(:

في  الطعام  عن  للبحث  أو  الفرائس  اجتذاب   -1
الغابات  ووســط  والكهوف  البحار  ظلمات 

الشاسعة واألشجار العالية المتشابكة.

حماية الحيوان الذي يصدر الضوء، إذ ُيسّلط   -1
الضوء على عدوه ليلهيه ريثما يهرب، وبذلك 
تصبح هذه األضواء وسيلة للدفاع عن النفس.

بعض،  إلى  بعضها  الحية  الكائنات  تعرف   -3

د. سائر بصمه جي
باحث في التراث العلمي العربي

 سورية

 معرفة العرب بظاهرة 
التألق وتطبيقاتها 
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حيث يتبادل الذكر واألنثى اإلشارات الضوئية 
قبل التزاوج.

البارد(؛  )بالضوء  الحيوي  التألق  ُسّمي  وقد 
أنه  وجدوا  الضوء  لهذا  العلماء  تحليل  عند  ألنه 
حرارة،  و%0  ضوئية  طاقة   %100 عن  عبارة 
ولو كان هذا الضوء يحوي على مقدار حراري 

-ولو بسيط- الحترق جسم الكائن الحي.

التي  التألق )سواء  تاريخ رصد ظاهرة  يعود 
األجسام  أو  الحية  الكائنات  أجسام  في  تظهر 
القدماء  المصريين  أيام  إلى  المتفسفرة(  الصلبة 

كما سنرى الحًقا. 

 N. Harvey نيوتن هارفي الباحث  ويعد كتاب 
أحد أهم المراجع التي تؤرخ لدراسة هذه الظاهرة 
للحضارة  والاحقة  السابقة  الحضارات  عند 
العربية، حيث اعتمد عليه كل من جاء بعده. لكن 
توثيقه لجهود العرب كان متواضًعا وخجواًل إلى 
الذي  الحيوي  التألق  سوى  يتكلم  لم  فهو  ما،  حدٍّ 

حدثنا عنه الجاحظ)6(.

)الدومنيكان  الجنوبية  أمريكا  دول  سكان  أما 
وجامايكا وكوبا( قد استخدموا أحد أنواع الحباحب 
الكهربائية،  المصابيح  عصر  قبل  كمصابيح 
أو  المصباح(،  )ذبابة  اسم  عليها  أطلقوا  ولذلك 
حسب   ،Cucujos كوكوهوز  أو  النار(  )خنافس 
اإلسباني  المؤرخ  أكده  ما  وهذا  المحلية.  لغتهم 
1557م(  )توفي  أوفييدو  دي  فرنانديز   جونزالو 
تسميتها  في  السبب  ويعود   )7(.G. F. de Oviedo

الحشرة  مقدمة  في  مصباحين  لوجود  بذلك 
عليها  يغمض  ما  لتستكشف  اللزوم  عند  يضيئان 
التلقيح  وعند  المصابيح،  هذه  من  اثنان  وللذكر 

ويعتبر  حين  إلى  فيها  المصابيح  إضاءة  تستمر 
ذلك إعاًنا لألفراد اآلخرين فا تقترب)8(.

1 
 

مجموعة من سكان دول أمريكا الوسطى وهم يجلسون 

لياًل تحت مصباح الحباحب التي قاموا باصطيادها)9(.

التألق الحيوي  بدأت محاوالت تفسير ظاهرة 
في عام 1878م. حيث توصل الطبيب الفرنسي 
إلى   R. Dubois 1919م(  )توفي  دوبوا  رافائيل 
تفسير كيميائي لهذه الظاهرة وهو أنها تحدث عند 
توافر صبغة تسمى لوسيفرين )Luciferin( وإنزيم 
وجود مصدر  مع   )Luciferase( لوسيفراز  يسمى 
لألكسجين ومصدر للطاقة وهو مركب أدينوسين 
ثاثي الفوسفات )ATP(، ونتيجة هذا التفاعل ينتج 
مركب يسمى )Oxyluciferen( وينبعث الضوء)10(.

• المبحث األول: ظاه��رة التألق الحيوي 
عند الكائنات الحية

التألق  ظاهرة  بدورهم  العرب  العلماء  الحظ 
الحيوي لدى الكائنات البرية والبحرية، وقد قدموا 
اكتشفوا  أنهم  كما  وشعًرا،  نثًرا  لها  أوصافهم  لنا 

بعض الدالالت الجغرافية لبعضها.
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1. ظاهرة التألق الحيوي عند الحشرات

العرب  العلماء  لنا  وّثق  الذي  الوحيد  النوع 
 Fireflies( المضيئة  اليراعات  هو  له  مشاهداتهم 
عدة  عليها  أطلقوا  والتي   )Lightning bugs أو 
الُحَباِحب  أو  المضيئة  الخنافس  مثل  تسميات: 
هذه  وتنتمي  البرق.  وحشرات  ُحَباِحب،  َأُبو  أو 
الحشرة إلى أسرة الخنافس غمدية األجنحة، من 
بظاهرة  الحشرات  هذه  تتميز  بوليفاجا.  رتيبة 
يوجد  حيث  الحيوي.  التألق  أو  البارد  الضوء 
في جميع أنحاء العالم حوالي 1000 نوع منها، 
وهي تنتشر في معظم المناطق االستوائية الحارة 

والغابات.

علماء  بين  اليراعة  أوصــاف  اتفقت  وقــد 
القاموس  في  جاء  حيث  الحيوان.  وعلماء  اللغة 
باللَّْيِل له ُشعاٌع  ُذباٌب َيطيُر  الَحْبَحاِب:  المحيط:" 
راِج، ومنه: ناُر الُحباِحِب")11(. "والحباحب،  كالسِّ
بن  حبيب  قال  حبحاب.  الواحد  الصغار،  بالفتح 

عبد اهلل الهذلي، وهو األعلم:

، ـــنَّ َج الـــلَّـــْيـــُل  ـــا  َم إَِذا  َدلَــــِجــــي، 

ـــِة الـــَحـــبـــاِحـــْب ن ـــرَّ ـــَق ـــُم ـــى ال ـــل َع

التي  الجبال  بالمقرنة  يعني  الجوهري:  قال 
المقرنة:  ابن بري:  قال  يدنو بعضها من بعض. 
إكام صغار مقترنة، ودلجي فاعل بفعل ذكره قبل 

البيت:

ـــْي َنــــْعــــمــــاَن ُقــــْلــــُت: ـــب ـــاِن ـــج وِب

ـــــــآِرْب ــــي م ــــَغــــِن ــــلِّ ــــَب ــــــــــْن ُي أَلَ

ودلجي: فاعل يبلغني. قال السكري: الحباحب: 
السريعة الخفيفة، قال يصف جباال، كأنها قرنت 
لتقاربها. ونار الحباحب: ما اقتدح من شرر النار، 

وحبحبتها:  الحجارة؛  تصادم  من  الهواء،  في 
بالليل،  يطير  ذباب  الُحباحب:  وقيل:  اتقادها. 
النابغة يصف  كأنه نار، له شعاع كالسراج. قال 

السيوف:

َنْســـُجه، الُمضاَعَف  ـــلُوِقيَّ  السَّ َتُقـــدُّ 

ــّفــاِح نـــاَر الــُحــَبــاِحــِب ــُد بــالــصُّ ــوِق وُت

بالصفاح. والسلوقي:  الصحاح: ويوقدن  وفي 
باليمن.  قرية  سلوق،  إلــى  المنسوبة  الــدرع 
والصفاح: الحجر العريض. وقال أبو حنيفة: نار 
الذي يسقط،  حباحب، ونار أبي حباحب: الشرر 

من الزناد. قال النابغة:

َشــَتــْوا، إَِذا  َقــْيــٍس،  ِنــيــراُن  إنَّما  أاَل 
الُحباِحِب ــاِر  ن ِمــْثــُل  ــٍل،  ــْي لَ ــاِرِق  ــط لِ

قال الجوهري: وربما قالوا: نار أبي حباحب، 
الكميت،  قال  نار.  كأنه  بالليل،  يطير  ذباب  وهو 

ووصف السيوف:

ِمْنها، َفراِت  بالشَّ اُؤوَن  ــــرَّ ال َيــَرى 
ــِبــيــنــا ــــي ُحــبــاِحــَب والــظُّ كــنــاِر أَب

وإنما ترك الكميت صرفه؛ ألنه جعل حباحب 
حباحب  يعرف  ال  حنيفة:  أبو  قال  لمؤنث.  اسما 
وال أبو حباحب، ولم نسمع فيه عن العرب شيًئا؛ 
إذا  فراشة  واليراع  اليراع،  أنه  قوم  قال: ويزعم 
أنها  يعرفها  لم  من  يشك  لم  الليل،  في  طارت 
عن  ُيحكى  طالب:  أبو  نار.  عن  طارت  شررة 
الذباب،  من  أطول  طائر  الحباحب  أن  األعراب 
كأنه  والعشاء،  المغرب  بين  فيما  يطير  دقة،  في 

شرارة. قال األزهري: وهذا معروف. وقوله:

ــٍر لِــُجــُنــوِبــهــا، ــدل حــائ ــْن ـــَن َج ـــْذِري ُي
ــهــا ُتـــْذِكـــي َســنــاِبــُكــهــا الــُحــَبــا ــأَنَّ فــَك
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يقول  الحباحب؛  نار  أي  الحباحب؛  أراد  إنما 
الفراء:  جنوبها.  جريها  في  بالحصى  تصيب 
نار  هي  بحوافرها:  النار  أورت  إذا  للخيل  يقال 
الحباحب؛ ... واشتق ابن األعرابي نار الحباحب 
جعلوا  وربما  الضعف.  هي  التي  الحبحبة،  من 

الحباحب اسما لتلك النار. قال الكسعي:

الُحباِحبا؟ ــُد  ــوِق ُي َسْهمي  بـــاُل  ــا  َم

َصاِئَبا")12(. يكوَن  أَن  أَْرُجو  ُكْنُت  قْد 

وذكر بعض اللغويين أن أصل كلمة )الحباحب( 
في  ضعيفة  ناًرا  يوقد  بخيل  رجل  اسم  من  جاء 
الليل، ومنها أطلقت التسمية على ضوء اليراعة 

الضعيف.

"وقال الكلبي: كان الحباحب رجًا من أحياء 
العرب، وكان من أبخل الناس، فبخل حتى بلغ به 
البخل أنه كان ال يوقد نارا بليل، إال ضعيفة، فإذا 
انتبه منتبه ليقتبس منها أطفأها، فكذلك ما أورت 
الحباحب.  بنار  ينتفع  ال  كما  به،  ينتفع  ال  الخيل 
وأم حباحب: دويبة، مثل الجندب، تطير، صفراء 
خضراء، رقطاء برقط صفرة وخضرة، ويقولون 
فتنشر  حباحب،  أبي  بردي  أخرجي  رأوها:  إذا 

جناحيها وهما مزينان بأحمر وأصفر")13(.

أوصاف  عن  الحباحب  أوصاف  تختلف  ولم 
فاليراع  الداللة.  ناحية  اللغويين من  اليراعة عند 
في  واألصل  وغيرها،  الغنم  من  "الضعاف  هو 
الضعيف.  الجبان  به  سمي  ثم  القصب  اليراع 
واليراع كالبعوض يغشى الوجه، واحدته يراعة. 
بالليل  يطير  ذباب  وهي  يراعة،  جمع  واليراع: 
الليل  في  طارت  إذا  فراشة  واليراع:  نار.  كأنه 
لم يشك َمْن يعرفها أنها شرارة طارت عن نار، 
نار  هي  قيل:  اليراعة  نار  بحر:  بن  عمرو  قال 

حباحب، وهي شبيهة بنار البرق، قال: واليراعة 
طائر صغير، إن طار بالنهار كان كبعض الطير، 
وإن طار بالليل كان كأنه شهاب قذف أو مصباح 

يطير؛ وأنشد:

ُيــَرى إِْذ  الَيراعَة،  ُيْدعى  طاِئر  أَو 

ِر ــوِّ ــَن ـــاِر ُم ــِضــيــاِء َن ــي ِحــْنــِدٍس َك ِف

وحكى ابن بري عن أبي عبيدة: اليراع الهمج 
الوجه والرأس وال  والذّبان يركب  البعوض  بين 

يلذع")14(.

مثل   - حباحب  "أم  المخصص:  في  وورد 
برقط  رقطاء  خضراء  صفراء  تطير  الجندب 
بردى  أخرجي  رأيناها  إذا  ونقول  صفر وخضر 
أبي حباحب فتنشر جناحيها وهما مزينان أصفر 

وأحمر")15(.

1 
 

أنثى يراعة تقوم بظاهرة اإلضاءة الحيوية أو توليد 
الضوء البارد، وهو كما نالحظ بلوٍن أبيض مخضّر 

متوّهج)16(.
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كان أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )توفي 
الحيوان  علماء  ــل  أوائ من  869م(   / 155هـــ 
العرب الذين تحدثوا عن اليراعة المضيئة. لكنه 

لم يصّنفها على أساس أنها حشرة، وإنما طائر!

أنــواع  عن  حديثه  معرض  في  قــال  حيث 
النيران: "ونار أخرى، وهي شبيهة بنار البرق، 
ونار أبي حباحب، وهي نار اليراعة، واليراعة: 
طائر صغير، إن طار بالنهار كان كبعض الطير، 
وإن طار بالليل كان كأنه شهاب قذف أو مصباح 

يطير")17(.

عربية  أشعار  من  وصله  ما  لنا  ــورد  ي ثم 
النيران  "ومن  قال:  حيث  الحشرة.  هذه  تصف 
نار الحباحب وهي أيضا نار أبي الحباحب. وقال 

أبو حية:

انحنى ـــإذا  ف تــقــريــبــِه  ــي  ف ــْر  ــشِّ ــَع ُي
ــْه جــنــاِدلُ ـــــْت  أََرنَّ ـــفٍّ  ِق فــي  َعليهنَّ 

والتَقى الَحَباِحِب  نــيــراَن  ــــْدَن  َوأْوَق
ـــــْه َوالِولُ بينهنَّ  َتــَتــَراَقــى  ــا  ــًض َغ

وقال القطامي في نار أبي الحباحب:

ــا ــَدَم ــْع ــعــامــِة َب ــّن ــَد ال ــوي ــْخ ُد ت ـــوِّ ـــَخ ُت
الَمَغاِرِب َقْصَد  ــْوَزاُء  ــَج ال َبِت  َتَصوَّ

اْشــَتــَوت إذا  قْيٍس  ــَراُن  ــي ِن إنَما  أاَل 
الَحباِحِب نـــاِر  مــثــُل  ــٍل  ــْي ل لــَطــاِرِق 

اليراعة  ظاهرة ضوء  معمًما  الجاحظ  ويتابع 
على أنها "كل نار تراها العين وال حقيقة لها عند 
أسمع في  ولم  الحباحب.  أبي  نار  فهي  التماسها، 

أبي حباحب نفسه شيًئا")18(.

)توفي  البيطار  ابن  الدين  لنا ضياء  ذكر  وقد 
فعل  كما  اليراعة،  أوصاف  / 1148م(  646هـ 
إْن  صغير،  طائر  "يراعة:  قال:  حيث  الجاحظ، 

طار بالنهار كان كبعض الطيور، وإن طار بالليل 
فكأنه شهاب ثاقب أو مصباح طّيار. قال الشاعر:

ــَرى ُي أْو  ــة  ــَراَع ــَي ال ِمــثــَل  ــر  ــاِئ َط أو 

ُمَنّوِر")19(. ُنوٍر  َكِضياِء  َحْنِدٍس  ِفي 

لهذه  أن  وهي  جديدة،  إضافًة  أضاف  لكنه   
استخدامها  يمكن  وصحية  طبية  فوائد  الحشرة 
فيها. حيث قال: "حباحب: هو حيوان له جناحان 
كالذباب يضيء بالليل كأنه نار. يقال إنه إذا سحق 
السائل  القيح  جفف  األذن  في  وقطر  ورد  بدهن 
يضيء  الذي  الدود  هو  الحكم:  بن  مسّيح  منها. 
ثم  إناء من نحاس  الشمس في  فيجفف في  بالليل 
يرمى برأسها ويسقي منها صاحب الحصاة دودة 
واحدة باثني عشر مثقااًل من نقيع الحلتيت ثاثة 
أيام فإنه ينتفع به. مجهول هي في نحو الذراريح 
إال أنها أقوى منها جًدا وأحد جًدا")10(. والذراريح 
كانوا  بسواد،  منقطة  حمراء  طائرة،  حشرة  هي 
السموم  أنــواع  من  كنوٍع  يستخدمونها  العرب 

العاجية)11(.

)توفي  الدميري  الدين  كمال  عصر  حتى 
808هـ / 1405م( لم تتغير المعلومات منذ أيام 
الجاحظ عن الحباحب واليراع. إْذ نراه يكرر ما 
سبق وقالوا به من أوصاف عند اللغويين وعلماء 

الحيوان.

وأضاف " قلت: وهذا الطائر يسمى الُقْطُرُب 
الصحاح:  في  وقال  وغيره،  البيطار  ابن  ذكره 
النّص  في  وجدنا  كما  لكننا  طائر")11(.  القطرب 
ذكر  على  البيطار  ابن  يأت  لم  ــاه  أوردن الــذي 
الحباحب،  أو  اليراعة  أسماء  بين  الُقْطُرُب"   "
في  وورد  آخر.  مصدر  عن  الدميري  نقل  ربما 
تفتر  ال  ذباَبٌة  الُقْطُرُب:  أّن:"  الوسيط(  )المعجم 

عن الحركة، تضيُء بالليل كأنها شعلة")13(. 
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2. ظاه��رة التألق الحي��وي عند الكائنات 
البحرية

تنسب هذه الظاهرة إلى عدد كبير من الكائنات 
والديدان  الافقارية،  الحيوانات  مثل  البحرية، 
يكون  وقد  والبكتريا.  والبانكتونات،  البحرية، 
في  يوجد  بحري،  مخلوق  وهو  األزرق،  الحبار 
لكن  بالمايين،  هناك  وأعــداده  باليابان،  توياما 
طولها ال يتعدى 7 سنتميترات فقط، وتعيش عميقا 
حتى  الربيع  في  السطح  من  وتقترب  الماء  في 
الكريستالي،  البحر  قنديل  يكون  قد  أو  تتزاوج. 
ويعيش  جدا  رقيق  هامي،  بحري  كائن  وهو 
إلى  وصوال  البريطانية  كولومبيا  سواحل  على 
كاليفورنيا، ويصدر أضواء إلخافة أعداءه عندما 
من  نوعا  جسمه  في  ويملك  بالخطر،  يشعر 

البروتين الذي يمكنه من التوهج.

2 
 

الحبار األزرق التي تضيء سنوًيا خليج توياما باليابان 

لياًل باللون األزرق المتوهج)24(.

وقد حدثنا ابن بطوطة )توفي 779هـ/1378م( 
عّما حدث معه في جزر المالديف التي كان يطلق 
"حدثني  قال:  حيث  المهل(؛  )ذيبة  حينها  عليها 
والفقيه  اليمني،  عيسى  كالفقيه  أهلها  من  الثقات 
سواهم  وجماعة  اهلل  عبد  والقاضي  علّي،  المعلم 
أن هذه الجزائر كانوا كفاًرا، وكان يظهر لهم في 
كل شهر عفريت من الجن يأتي من ناحية البحر 
إذا  بالقناديل، وكانت عادتهم  كأنه مركب مملوء 
إلى  وأدخلوها  فزينوها  بكًرا  جارية  أخذوا  رأوه 
على  مبنًيا  وكان  األصنام،  بيت  وهي  بدخانة، 
ضفة البحر، وله طاق ينظر إليه منها ويتركونها 
فيجدونها  الصباح  عند  يأتون  ثم  ليلة،  هنالك 
مفتضة ميتة! وال يزالون في كل شهر يقترعون 
إنه  ثم  بنته!  أعطى  القرعة  أصابته  فمن  بينهم، 
قدم عليهم مغربي يسمى بأبي البركات البربري 
عجوز  بدار  فنزل  العظيم  للقرآن  حافًظا  وكان 
منهم بجزيرة المهل فدخل عليها يوًما وقد جمعت 
فاستفهمهن  مأتم،  في  كأنهن  يبكين  وهن  أهلها 
عن شأنهن، فلم يفهمن فأتى ترجمان فأخبره أن 
بنت  إال  لها  وليس  عليها،  القرعة  كانت  العجوز 
واحدة يقتلها العفريت، فقال لها أبو البركات: أنا 
سناًطا، ال  وكان  بالليل،  بنتك  من  أتوجه عوًضا 
لحية له، فاحتملوه تلك الليلة وأدخلوه إلى بدخانة 
له  ظهر  ثم  القرآن،  يتلو  وأقــام  متوّضئ  وهو 
منه  كان  فلما  التاوة  فداوم  الطاق  من  العفريت 
وأصبح  البحر،  في  غاص  القراءة  يسمع  بحيث 
العجوز  فجاءت  حاله  على  يتلو  وهو  المغربي 
على  البنت  ليستخرجوا  الجزيرة  وأهل  وأهلها 
عادتهم فيحرقوها، فوجدوا المغربي يتلوا فمضوا 
به إلى ملكهم وكان يسمى َشُنورازه، بفتح الشين 
وزاي  وألف  وراء  وواو  النون  وضم  المعجم 
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وعرض  منه  فعجب  بخبره،  وأعلموه  وهــاء، 
أقم  له:  فقال  فيه،  اإلسام ورغبه  عليه  المغربي 
عندنا إلى الشهر اآلخر، فإن فعلت كفعلك ونجوت 
اهلل  وشرح  عندهم  فأقام  أسلمت!  العفريت  من 
صدر الملك لإلسام فأسلم قبل تمام الشهر وأسلم 
لما  المغربي  ثم حمل  دولته،  أهله وأوالده وأهل 
دخل الشهر إلى بدخانة ولم يأت العفريت فجعل 
معه  والناس  السلطان  وجاء  الصباح،  حتى  يتلو 
األصنام  فكسروا  التاوة  من  حاله  على  فوجدوه 

وهدموا بدخانة وأسلم أهل الجزيرة")15(.

ظهور  بين  ارتباط  هناك  كان  أنه  وياحظ 
"الجني" المزعوم وأول الشهر العربي، وبالتالي 
تكاثر  وزمن  القمرية  المدية  الدورة  بين  ارتباط 
المضيئة)16(. وأعتقد  البحرية  بعض هذه األحياء 
أنه بحسب النص كان ثمة شخص مجرم يستغل 
جهل أهل الجزيرة بالظاهرة ويفعل فعلته الشائنة 

هذه بالفتاة.

العفريت  هذا  "بسبب  بطوطة:  ابن  ويتابع 
ولما  اإلسام.  قبل  كثير  الجزائر  هذه  من  خرب 
ليلة  أنا  فبينا  بشأنه،  علم  لي  يكن  لم  دخلناها 
يجهرون  الناس  سمعت  إذ  شأني  بعض  في 
بالتهليل والتكبير ورأيت األوالد وعلى رؤوسهم 
المصاحف والنساء في الطسوت، وأواني النحاس 
أال  فقالوا:  شأنكم؟  ما  وقلت:  فعلهم  من  فعجبت 

تنظر إلى البحر؟

فنظرت فإذا مثل المركب الكبير، وكأنه مملوء 
سرًجا ومشاعل فقالوا: ذلك العفريت، وعادته أن 
يظهر مرة في الشهر فإذا فعلنا ما رأيت انصرف 

عنا ولم يضرنا!")17(.

كما يتضح من النص الثاني أن أهل الجزيرة 

يعتقدون  يزالون  ال  كانوا  إسامهم  بعد  حتى 

وجن  عفاريت  المضيئة  البحرية  المخلوقات  أن 

ستؤذيهم. كما أن ابن بطوطة نفسه لم يبد رأيه أو 

عنها  بالحديث  اكتفى  وإنما  الظاهرة،  على  يعلق 

وحسب، مع أنه رّحالة ويفترض به أن يعلم عن 

كان  الذين  الناس  أو  البحارة  من  الظواهر  هذه 

يصحبهم من أهل الخبرة.

كما رصد البحار العربي الشهر أحمد بن ماجد 

)توفي 906هـ / 1500م( ظاهرة التألق الحيوي 

أوردها  وقد  المضيئة،  البحرية  الكائنات  عند 

أصول  في  االختصار  )حاوية  أرجوزته  في 

من  مكونة  طويلة  أرجوزة  وهي  البحار(،  علم 

تتناول  إلى 11 فصًا،  بيت(، ومقسمة   1080(

من  اقترابهم  لدى  للبحارة  والمرشدات  الدالئل 

المضيئة؛  البحرية  الكائنات  بينها  ومن  الشاطئ، 

حيث قال في الفصل األول منها:"

ـــاالِت ـــَح ـــي ال ُتـــَغـــّيـــُر األْمــــــــَواَه ِف

ــاِت ــّي ــــرٍد ومـــْن َح ــُل ِمـــن ِك ــُص ــْح َي

ــوِر ــَن ــُل ال ــث ــِصــيــَر الــَمــاُء ِم ــى َي ــتَّ َح

الِنْحريِر")28( َعلى  َيْخَفى  ال  َفــَذاَك 

الثاني  البيت  من  األول  الشطر  في  ويشير 
يقول "حتى يصير الماء مثل النور" إلى الكائنات 
ُتَسّبب  ألنها  عليها؛  البحارة  ينبه  وهو  المضيئة، 
ارتفاع  قياس  أخذ  يريد  عندما  للمّاح  مشكلة 
النجوم عن مستوى سطح البحر، فهي تضيع الحد 

الفاصل بين األفق والماء.
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صورة ألحد الشواطئ في المالديف، عند حلول 
المساء تتألأل رمال الشاطئ باللون األزرق المدهش 
لتنافس النجوم ضياًء! والسبب هو عوالق نباتية 
ميكروسكوبية تسمى فايتوبالنكتون تنتشر قبالة 
 الشاطئ وعلى رماله، ويعتقد العلماء أنها تتوهج 

بهذه الطريقة العجيبة لتخيف أعداءها)29(.

• المبح��ث الثان��ي: ظاه��رة التأل��ق في 
المواد الصلبة

الصلبة  الفوسفورية  المواد  إلى  أرسطو  أشار 
حيث  علمًيا  أو  فلسفًيا  تفسيًرا  لها  يقدم  أن  دون 
قال: "لكن ليس كل مرئي هو كذلك في الضوء، 
الخاص بكل جسٍم.  اللون  وهذا فقط صحيح عن 
الضوء،  في  مرئيًة  ليس  األشياء  بعض  أن  ذلك 
مثل  فقط،  الظام  في  اإلحساس  ُتحدث  إنما  بل 
لها  )وليس  بّراقة  نارية  أنها  يظهر  التي  األشياء 
والقرون،  الكمأة،  مثل  عليها(  يدّل  مشترك  اسم 
ورؤوس األسماك، وأصدافها وعيونها، إال أننا ال 
ندرك اللون الخاّص بأي شيء من هذه األشياء. 
أما لماذا ُترى هذه األشياء في الظام، فهذا أمر 

آخر")30(.

الفوسفورية  بالمواد  المعرفة  أن  والواقع 
أي  القدماء؛  المصريين  أيام  إلى  تعود  الصخرية 
الحسن  أبا  أن  نجد  إْذ  بزمٍن طويل.  أرسطو  قبل 
)توفي  المسعودي  علي  بن  الحسين  بن  علي 
346هـ / 957م( ُيحدثنا أن القائمين على مراسم 

دفن الملك قبطين بن مصرايم بن بيصر بن حام 
حكموا  الذين  الملوك  أوائل  من  وهو  نوح،  ابن 
نحاسية  كرات  له  صنعوا  الطوفان،  بعد  مصر 
)سماها  كيميائًيا  معالجتها  تمت  بمواد  مطلية 

أدوية(، فأصبحت كأنها مصابيح ال تطفأ أبًدا.

ثمانين سنة،  قبطيم  المسعودي: "وملكهم  قال 
سرب  في  ودفن  وأهله،  بنوه  عليه  فاغتم  وهلك 
بالمرمر  وصفح  الداخل،  الكبير  الجبل  تحت 
الملون، وجعل فيه منافذ للريح فهي تتخرق فيه 
نحاس  كروؤس  فيه  وجعل  هائل،  عظيم  بدوي 
ُتطفأ،  ال  كأنها سرج  أبًدا  بأدوية تضيء  مطلية 
والمومياء  والكافور  بالمرمر  جسده  ولطخوا 
وثياب  ذهب  من  ]تابوت[  جرن  في  وجعلوه 
منسوجة بالمرجان والدر، وكشفوا عن وجهه في 
جرنه تحت قبة على عمد من مرمر ملون وفي 

وسط القبة جوهرة معلقة تنير كالسراج")31(.

 / 616هـــ  )توفي  الحموي  ياقوت  ــر  وذك
1119م(، نقًا عن الرحالة شمس الدين المقدسي 
مادة  أّن  990م(  380هــــ/  )توفي  البشاري 
الحجارة  من  نوع  هي  بلخشان(  )أو  البذخشان 
قال:  حيث  ضعيف؛  بشكٍل  لكن  لوحده  ُيِضيُء 
فيضيء  المظلم  البيت  في  يجعل  حجر  "وهناك 

شيًئا يسيًرا")31(.

بن  زكريا  والجغرافي  المؤرخ  لنا  ذكر  كما 
محمد القزويني )توفي 681هـ/ 1183م( وجود 
صخور تضيء من ذاتها في الليل في إطار حديثه 
أشبونة)33(؛  مدينة  بقرب  تقع  التي  الجبال  عن 
حيث قال: "وبقربها جبل يوجد فيه حجر البّراد، 
وهو حجر يضيء في الليل. قال: أخبر من صعد 

هذا الجبل ليًا وهو معدن الجزع")34(.

نوري  بن  صالح  بن  الرشيد  عبد  أورد  وقد 
الباكوي )توفي 806هـ/ 1403م( رواية أخرى 
مّيز  إنــه  حيث  للدقة؛  أقــرب  الحجر  هــذا  عن 
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"بها  قال:  حيث  والجزع؛  المضيء  الحجر  بين 
وهو  اد،  البرَّ حجر  فيه  جبل  أشبونة<  >يقصد 
الجبل  وهــذا  كالمصباح،  بالليل  يضيء  حجر 
Onyx هو حجر من  والَجْزع  الجزع")35(.  معدن 
الدقيق  الكوارتز  أشكال  الكريمة، وأحد  األحجار 

التبلور)36(.

معرفة  إلــى  السابقة  النصوص  ُتشير  إًذا 
تحديًدا،  الخام  األبيض  الفوسفور  مادة  واكتشاف 
التاجر  يكتشف  أن  قبل  وذلك  العرب،  قبل  من 
 H. Brand )براند )توفي 1710م األلماني هينيغ 
عنصر الفوسفور عام 1669م من خال راسب 
حمض البول)37(. إْذ يوجد في الطبيعة نوعان من 

الفوسفور)38(:

للتبلور  قابلة  مــادة  وهــو  أبيض:  األول   -
وتذوب بكبريت الفحم، وتنصهر بالدرجة 
مادة  ويعد  الظام.  في  يلمع  وهو   ،°44

سامة.

بكبريت  تذوب  ال  وهي  األحمر:  الثاني   -
سامة  وغير  الظام،  في  تلمع  وال  الفحم 
مثل األبيض، كما أن تأثيرها في العناصر 

األخرى ضعيف.

• المبح��ث الثال��ث: تصني��ع واس��تخدام 
المواد الفوسفورية

البنية  كيميائية  التألق  ظاهرة  لكون  نظًرا 
ممكن  تصنيعها  أن  يعني  فهذا  األثر؛  وفيزيائية 
بن  جابر  أن  الباحثين  بعض  ذكر  وقد  بسهولة. 
حيان )توفي 100هـ/ 813م( قد توصل إلى صنع 
نوٍع من األحبار الذي يضيء في الظام، وذلك 
باستخدام مادة )المرقيشيا الذهبية( وهي )بيريت 
كان  وقد  الذهب.  ُتعدُّ أرخص من  التي  الحديد(، 
الثمينة  يكتب بهذا النوع من الحبر المخطوطات 

ليتمكن صاحبها من قراءتها في الظام)39(. 

االدعاء؛  هذا  في  أخطأوا  قد  أنهم  نعتقد  لكننا 

ألن الحبر المذّهب ال يمكنه اإلضاءة مثل المواد 
إلى ضوٍء  يحتاج  وإنما  الظام،  في  الفوسفورية 

يسقط عليه ليلمع. 

وقد ذكر لنا أبو بكر الرازي )توفي 313هـ/ 
فقط  الليل  في  يظهر  حبر  لصنع  915م( وصفة 
"مــرارة  باستخدام  وذلــك  النهار،  في  ويختفي 
بن  محمد  بكر  أبو  أّكد  وقد  فقط.  السلحفاة")40( 
هذه  1308م(  707هـ/  )توفي  القللوسي  محمد 
"إذا  قال:  حيث  أخــرى،  إضافات  مع  الوصفة 
أردت أن يظهر لك الكتب بالليل وال يظهر بالنهار 
بالليل")41(.  يظهر  فإنه  سلحفاة  بمرارة  فاكتب 
سمكة  بمرارة  كتبت  إذا  "وكذلك  الرازي:  وقال 
تسمى النطاف فإنه يظهر بالليل كأنه الذهب")41(.

معاصر  علمي  بحث  هناك  ليس  الواقع  في 
يؤّكد صحة كام الرازي أو القللوسي، لكن وصفة 
ليًا  الذي يضيء  الفوسفوري  الحبر  الرازي في 
القديس  كتاب  في  وتظهر  ــا  أورب إلى  ستصل 
الكبير  ألبرت  أو  ماغنوس  ألبيرتوس  األلماني 
بعض  مع   ،Albertus Magnus 1130م(  )توفي 
اإلضافة، فقد جعلها مزيًجا من "مرارة السلحفاة 
مع الديدان المضيئة")43(، وربما كان الهدف من 
إضافة مرارة السلحفاة هو صنع مركب يزيد من 
الديدان  في  الموجود  الفوسفوري  المركب  تألق 
المتوهجة، وبالتالي يحصل على حبر أكثر توهًجا 

في الظام.

استقى معلوماته من  الكبير  ألبرت  يكون  وقد 
أول  ُألف  الذي  األعداء(  لحرق  النيران  )كتاب 
إلى  والمنسوب  الميادي  الثامن  القرن  في  مرة 
ماركوس جريكوس M. Grecos؛ حيث إنه يتضمن 
وصًفا ألشياء مختلفة، منها المواد الحارقة والمواد 
الفوسفورية. وربما يكون هذا الكتاب قد ألفه أحد 
اليهود أو اإلسبان في القرن الثاني عشر أو الثالث 

عشر)44(.
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فوسفورٍي  حبٍر  صناعة  وصفات  أقدم  ومن 
التي  تلك  بالليل،  القراءة  على  القارئ  يساعُد 
)توفي  الصنهاجي  باِديس  بن  الُمِعّز  لنا  قدمها 
تركيبها  في  يدخل  والتي  1061م(  ـــ/  454ه
المعروف   ،)NH₄Cl األمونيوم  )كلوريد  النشادر 
بانحاله السهل في الماء. حيث قال الصنهاجي: 
"يؤخذ نصف مثقال نوشادر ويذاب على هيئة ما 
يكتب به، ثم يلقى عليه وزن درهم َخْوالًنا وهو 
الحضض، ثم يترك عشرين يوًما ال يرى الشمس 
درهمين  بوزن  يخلط  ثم  بالًغا،  غلياًنا  يغلى  ثم 
زئبًقا ويترك أربعين يوًما ثم يلقى فيه وزن عشرة 
إال  ُيقرأ  ال  فإنه  به  ويكتب  حامًضا  لبًنا  دراهم 
بالليل وفي الظام". ومادة الحضض التي ُذكرت 
وهو  الُخوالن،  عصارة  هو  السابق  النص  في 
مّر،  طعمها  الفلفل  تشبه  وثماره  شوك  له  شجر 

وتشبه أوراقه ورق شجر البقس)45(.

خاتمة

قد ُندهش أن حل اللغز الذي أّرق القدماء في 
التألق الحيوي لم ُيَمط اللثام عنه إاّل في عصرنا 
النتريك  أكسيد  غاز  أن  للباحثين  تبّين  فقد  هذا. 
)nitric oxide( له دور كبير في التحكم في وميض 
الضوء عند الحشرات، إضافة لألكسجين والمواد 

األخرى.

وقد تبين لنا من خال هذا البحث أن العلماء 
الفاعل  حضورهم  لهم  كان  والمسلمين  العرب 
في التعامل مع ظاهرة التألق بكل أشكالها وحتى 
كافة  من  العلماء  لبقية  كان  كما  منها.  االستفادة 

الحضارات العالمية األخرى حضورهم.

السابقة  التراثية  للنصوص  استعراضنا  بعد 
بما  إليها  توصلنا  التي  النتائج  نجمل  أن  يمكننا 

يأتي:

معرفة  وصلتنا  التي  الوثائق  مختلف  تؤكد   -1
العرب بأحد أنواع الحشرات المضيئة.

العرب  اللغويون  أطلقها  التي  التسميات  تنوع   -1
عليها:  أطلقوا  فقد  المضيئة.  الحشرات  على 
الخنافس المضيئة أو الُحَباِحب أو َأُبو ُحَباِحب، 
والَحْبَحاِب،  واليراعة،  البرق،  وحشرات 

والُقْطُرُب.

الكائنات  من  نوعين  أو  بنوع  العرب  عّرف   -3
البحرية المضيئة.

الحية  غير  الصلبة  المواد  العرب  عــرف   -4
المضيئة، مثل البذخشان، وحجر البّراد، التي 
يعني  وهذا  األبيض.  الفوسفور  بداخلها  تضم 
توصلهم إلى اكتشاف الفوسفور قبل األلماني 

هينيغ براند بمئات السنين.

الفوسفورية  األحبار  بتصنيع  العرب  معرفة   -5
بتراكيب مختلفة، واستخدامها في الكتب التي 

يمكن أن ُتقرأ ليًا وال تحتاج لمصباح.

الحواشي

العلمية  للمصطلحات  أكاديميا  دبس، محمد، معجم   )1(
ص  1993م،  بيروت،  أكاديميا،  دار  والتقنية، 

.351

المرجع السابق نفسه، ص 130.  )1(

المرجع السابق نفسه، ص 351.  )3(

المرجع السابق نفسه، ص 79.  )4(

المرجع السابق نفسه، ص 79.  )5(

(6) Harvey, E. Newton, A History of 

Luminescence: From the Earliest Times Until 

1900, The American Philosophical Society, 

Philadelphia, 1957, p. 47-49.

حية،  اإلضــاءة  أصبحت  قد  ها  فالين،  موريال،   )7(
مجلة العلوم والتقنية للفتيان، السنة )5(، العدد 18 
والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد  الملك  مدينة  أكتوبر، 

الرياض، 1016م، ص 39.

السنة  الهال،  مجلة  والتعليق:  الصورة  مصدر   )8(
التاسعة، مطبعة الهال بالفجالة، من أكتوبر 1900 



الت
ـــا
مق

الت
ـــا
مق

آفاق الثقافة والتراث 30

إلى يوليو 1901م، القاهرة، ص 110.

السنة  الهال،  مجلة  والتعليق:  الصورة  مصدر   )9(
التاسعة، مطبعة الهال بالفجالة، من أكتوبر 1900 

إلى يوليو 1901م، القاهرة، ص 110.

موريال، فالين، ها قد أصبحت اإلضاءة حية، ص   )10(
.39

بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  الفيروزآبادي،   )11(
تحقيق  مكتب  تحقيق:  المحيط،  القاموس  يعقوب، 
مؤسسة  ج1،  ط8،  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث 
بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة 

1005م، ص 71.

لسان  علي،  بن  مكرم  بن  محمد  منظور،  ابــن   )11(
العرب، ط3، ج1، دار صادر، بيروت، 1993م، 

ص 197.

المرجع السابق نفسه، ص 198.  )13(

المرجع السابق نفسه، ج8، ص 413.  )14(

ابن سيده، علي بن إسماعيل، المخصص، تحقيق:   )15(
خليل إبراهيم جفال، ط1، ج1، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت، 1996م، ص 354.

https://ar.wikipedia.org/ الصورة:  مصدر   )16(
wiki/%D9%8A%D8%B1%D8%A7%

D8%B9%D8%A9

الجاحظ، عمرو بن بحر، الحيوان، ج4، ط1، دار   )17(
الكتب العلمية، بيروت، 1003م، ص 501.

المرجع السابق نفسه، ص 503.  )18(

بن  اهلل  عبد  محمد  أبو  الدين  ضياء  البيطار،  ابن   )19(
أحمد األندلسي المالقي، منافع الحيوانات وخواص 
الوطنية،  باريس  مكتبة  في  مخطوطة  المفردات، 

رقم )Arabe 1771(، ص 76ظ.

ابن البيطار، أبو محمد عبد اهلل بن أحمد األندلسي   )10(
األدوية واألغذية، ج1،  لمفردات  الجامع  المالقي، 
 .151 ص  بيروت،1001م،  العلمية،  الكتب  دار 
وقد تكرر ذكر هذا النص في كتاب منافع الحيوانات 
باريس  مكتبة  في  مخطوطة  المفردات،  وخواص 

الوطنية، رقم )Arabe 1771(، ص 84ظ.

بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  الفيروزآبادي،   )11(
يعقوب، القاموس المحيط، ج1، ص 118.

الدميري، محمد بن موسى بن عيسى بن علي، حياة   )11(

العلمية،  الكتب  دار  ج1،  ط1،  الكبرى،  الحيوان 
بيروت، 1003م، ص 311، 558.

اللغة  مجمع  الوسيط،  المعجم  مؤلفين،  مجموعة   )13(
بالقاهرة،  ط4،  الدولية،  الشروق  مكتبة  العربية- 

1004م، ص 744.

https://www. والتعليق:  الــصــورة  مصدر   )14(
albawabhnews.com/3455949

ابن بطوطة، أبو عبد اهلل، رحلة ابن بطوطة )تحفة   )15(
األسفار(،  وعجائب  األمصار  غرائب  في  النظار 
أكاديمية  التازي،  الهادي  عبد  وتقديم  تحقيق  ج4، 

المملكة المغربية، الرباط، 1997م، ص 61.

عند  البحار  وعلوم  الماحة  أنــور،  العليم،  عبد   )16(
تصدر  العدد-13،  المعرفة،  عالم  سلسلة  العرب، 
واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  عن 

الكويت، 1979م، ص 137.

ابن بطوطة، أبو عبد اهلل، رحلة ابن بطوطة )تحفة   )17(
األسفار(،  وعجائب  األمصار  غرائب  في  النظار 

ج4، ص 63.

البحر  علم  معرفة  في  الفوائد  أحمد،  ماجد،  ابن   )18(
-SM( والقواعد، مخطوطة مكتبة الكونغرس، رقم

53(، ص 101و.

https://www.ara- والتعليق:  الصورة  مصدر   )19(
geek.com/ibda3world

أرسطو، كتاب النفس والنبات، ترجمة: أحمد فؤاد   )30(
األهواني، دار إحياء الكتب العربية، ط1، القاهرة، 

1949م، ص 67.

المسعودي، أبو الحسن على بن الحسين بن علي،   )31(
أخبار الزمان ومن أباده الحدثان، وعجائب البلدان 
بيروت،  األندلس،  دار  والعمران،  بالماء  والغامر 

1996م. ص 186.

الحموي، ياقوت، معجم البلدان، ج1، دار صادر،   )31(
بيروت، 1995م، ص 360.

أيضا  لها  يقال   .]lisboa-lisbonne ]أشبونة   )33(
)لشبونة( وهي عاصمة جمهورية البرتغال حاليّا.

القزويني، زكريا، عجائب البلدان، مخطوطة مكتبة   )34(
الدولة، برلين، رقم )Diez A quart. 133(، ص 

.316



معرفة 
العرب 
بظاهرة 
التألق 

وتطبيقاتها 

31 آفاق الثقافة والتراث

اآلثار في عجائب  تلخيص  الرشيد،  الباكوي، عبد   )35(
بباريس، رقم  الوطنية  المكتبة  األقطار، مخطوطة 

)Arabe 1147(، ص 173.

ناشرون،  لبنان  مكتبة  ط1،  الكريمة،  األحجار   )36(
بيروت، 1001م، ص 90.

إبداعات  هارولد،  وايــت،  وجولد  كاتي،  كوب،   )37(
الشيخ،  اهلل  فتح  ترجمة:  الكيمياء،  تاريخ  النار: 
سلسلة عالم المعرفة-166، المجلس الوطني للثقافة 

والفنون، الكويت، 1001م، ص 114.

بالطريقة  الذهب  عمل  الوهاب،  عبد  القنواتي،   )38(
دمشق،  العربي،  العلمي  المجمع  مجلة  الصناعية، 

أيلول، 1916م، ص 387.

النهار، عمار محمد، سبق علماء الحضارة العربية   )39(
وزارة  العلمي،  البحث  منهج  إبداع  في  اإلسامية 
دمشق،  للكتاب،  السورية  العامة  الهيئة  الثقافة، 
جابر،  الشكري،  وأيًضا:   .140 ص  1015م، 
الثقافة  وزارة  منشورات  العرب،  عند  الكيمياء 

واإلعام، بغداد، 1979م، ص 43.

اهلل  لطف  تحقيق:  الكتبة،  زينة  بكر،  أبو  الرازي،   )40(
القاري، مجلة عالم المخطوطات والنوادر، المجلد 

16، العدد 1، 1011م، الرياض، ص 116.

القللوسي، أبو بكر محمد بن محمد، تحف الخواص   )41(
مختار  أحمد  حسام  تحقيق:  الخواص،  ُطَرف  في 
اإلسكندرية،  مكتبة  الخطوط،  مركز  العبادي، 

اإلسكندرية، 1007م، ص 36.

القللوسي، أبو بكر محمد بن محمد، تحف الخواص   )41(
مختار  أحمد  حسام  تحقيق:  الخواص،  ُطَرف  في 
اإلسكندرية،  مكتبة  الخطوط،  مركز  العبادي، 

اإلسكندرية، 1007م، ص 36.

إبداعات  هارولد،  وايــت،  وجولد  كاتي،  كوب،   )43(
النار: تاريخ الكيمياء، ص 94.

المرجع السابق نفسه، ص 98.  )44(

الصنهاجي، الُمِعّز بن باِديس بن المنصور التَّميمي،   )45(
عبد  تحَقيق:  األلباب،  ذوي  وُعــدَُّة  الُكتَّاب  ُعْمَدُة 
ُنشر  زكي،  المحسن  عبد  وعلي  الحلوجي  الستار 
في مجلة معهد المخطوطات العربية، مج 17، ج1 

)مايو 1997(، ص 136-135.

قائمة المراجع والمصادر

أواًل: المراجع العربية

ناشرون،  لبنان  مكتبة  ط1،  الكريمة،  األحجار   .1
بيروت، 1001م.

أرسطو، كتاب النفس والنبات، ترجمة: أحمد فؤاد   .1
األهواني، دار إحياء الكتب العربية، ط1، القاهرة، 

1949م.

اآلثار في عجائب  تلخيص  الرشيد،  الباكوي، عبد   .3
بباريس، رقم  الوطنية  المكتبة  األقطار، مخطوطة 

.)1147 Arabe(

ابن بطوطة، أبو عبد اهلل، رحلة ابن بطوطة )تحفة   .4
األسفار(،  وعجائب  األمصار  غرائب  في  النظار 
أكاديمية  التازي،  الهادي  عبد  وتقديم  تحقيق  ج4، 

المملكة المغربية، الرباط، 1997م.

ابن البيطار، أبو محمد عبد اهلل بن أحمد األندلسي   .5
األدوية واألغذية، ج1،  لمفردات  الجامع  المالقي، 

دار الكتب العلمية، بيروت،1001م.

ابن البيطار، أبو محمد عبد اهلل بن أحمد األندلسي   .6
المفردات،  وخواص  الحيوانات  منافع  المالقي، 
 Arabe( مخطوطة في مكتبة باريس الوطنية، رقم

.)1771

الجاحظ، عمرو بن بحر، الحيوان، ج4، ط1، دار   .7
الكتب العلمية، بيروت، 1003م.

الحموي، ياقوت، معجم البلدان، ج1، دار صادر،   .8
بيروت، 1995م.

العلمية  للمصطلحات  أكاديميا  دبس، محمد، معجم   .9
والتقنية، دار أكاديميا، بيروت، 1993م.

الدميري، محمد بن موسى بن عيسى بن علي، حياة   .10
العلمية،  الكتب  دار  ج1،  ط1،  الكبرى،  الحيوان 

بيروت، 1003م.

اهلل  لطف  تحقيق:  الكتبة،  زينة  بكر،  أبو  الرازي،   .11
القاري، مجلة عالم المخطوطات والنوادر، المجلد 

16، العدد 1، الرياض، 1011م.



الت
ـــا
مق

الت
ـــا
مق

آفاق الثقافة والتراث 32

ابن سيده، علي بن إسماعيل، المخصص، تحقيق:   .11
خليل إبراهيم جفال، ط1، ج1، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت، 1996م.

منشورات  العرب،  عند  الكيمياء  جابر،  الشكري،   .13
وزارة الثقافة واإلعام، بغداد، 1979م.

الصنهاجي، الُمِعّز بن باِديس بن المنصور التَّميمي،   .14
عبد  تحَقيق:  األلباب،  ذوي  وُعــدَُّة  الُكتَّاب  ُعْمَدُة 
ُنشر  زكي،  المحسن  عبد  وعلي  الحلوجي  الستار 
في مجلة معهد المخطوطات العربية، مج 17، ج1 

)مايو 1997(.

عند  البحار  وعلوم  الماحة  أنــور،  العليم،  عبد   .15
تصدر  العدد-13،  المعرفة،  عالم  سلسلة  العرب، 
واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  عن 

الكويت، 1979م.

بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  الفيروزآبادي،   .16
تحقيق  مكتب  تحقيق:  المحيط،  القاموس  يعقوب، 
مؤسسة  ج1،  ط8،  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث 
بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة 

1005م.

القزويني، زكريا، عجائب البلدان، مخطوطة مكتبة   .17
.)133 .Diez A quart( الدولة، برلين، رقم

القللوسي، أبو بكر محمد بن محمد، تحف الخواص   .18
مختار  أحمد  حسام  تحقيق:  الخواص،  ُطَرف  في 
اإلسكندرية،  مكتبة  الخطوط،  مركز  العبادي، 

اإلسكندرية، 1007م.

بالطريقة  الذهب  عمل  الوهاب،  عبد  القنواتي،   .19
دمشق،  العربي،  العلمي  المجمع  مجلة  الصناعية، 

أيلول، 1916م.

إبداعات  هارولد،  وايــت،  وجولد  كاتي،  كوب،   .10
الشيخ،  اهلل  فتح  ترجمة:  الكيمياء،  تاريخ  النار: 
سلسلة عالم المعرفة-166، المجلس الوطني للثقافة 

والفنون، الكويت، 1001م.

البحر  علم  معرفة  في  الفوائد  أحمد،  ماجد،  ابن   .11
-SM( والقواعد، مخطوطة مكتبة الكونغرس، رقم

.)53

الهال  مطبعة  التاسعة،  السنة  الــهــال،  مجلة   .11
1901م،  يوليو  إلى   1900 أكتوبر  من  بالفجالة، 

القاهرة.

اللغة  مجمع  الوسيط،  المعجم  مؤلفين،  مجموعة   .13
بالقاهرة،  ط4،  الدولية،  الشروق  مكتبة  العربية- 

1004م.

المسعودي، أبو الحسن على بن الحسين بن علي،   .14
أخبار الزمان ومن أباده الحدثان، وعجائب البلدان 
بيروت،  األندلس،  دار  والعمران،  بالماء  والغامر 

1996م.

لسان  علي،  بن  مكرم  بن  محمد  منظور،  ابــن   .15
العرب، ط3، ج1، دار صادر، بيروت، 1993م.

حية،  اإلضــاءة  أصبحت  قد  ها  فالين،  موريـال،   .16
مجلة العلوم والتقنية للفتيان، السنة )5(، العدد 18 
والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد  الملك  مدينة  أكتوبر، 

الرياض، 1016م.

النهار، عمار محمد، سبق علماء الحضارة العربية   .17
وزارة  العلمي،  البحث  منهج  إبداع  في  اإلسامية 
دمشق،  للكتاب،  السورية  العامة  الهيئة  الثقافة، 

1015م.

ثانًيا: المراجع األجنبية
Harvey, E. Newton, A History of Luminescence: 

From the Earliest Times Until 1900, The 
American Philosophical Society, Philadelphia, 
1957.

ثالًثا: مواقع على شبكة االنترنت
1. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%

B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9

2. https://www.albawabhnews.com/3455949

3. https://www.arageek.com/ibda3world



َما َتَبقَّى 
ِمْن ِشْعِر 

أبي الَقاِسِم 
اِر  ْبِن اْلَعطَّ
اإلْشِبيلِّي

33 آفاق الثقافة والتراث

قة سنة 479هـ إيذانا بَحْطِم شوكة  الَّ  لم يكن انتصار المرابطين على النصارى في موقعة الزَّ
بسقوط  إرهاصا  كان  بل  فحسب،  الخطيب-  ابن  تعبير  حد  على  المسلمين-  ونصر  الكافر  العدو 
قريب لدولة ملوك الطوائف في األندلس، إذ لم تمض خمس سنوات حتى حتَّها اللُه حّتًا على يد 
َعبَّاد بإشبيلية. في ظل هذه األحداث أو قبلها بقليل ولد  المرابطين، وكان على رأسها دولة بني 
ار اإلشبيلي، وأكبر الظن أنه سمع بأذنيه الصغيرتين أنفاس دولة بني  شاعرنا أبو القاسم بن الَعطَّ
َعبَّاد األخيرة، ورأى بأم عيني رأسه شمسها وهي تغرب في عين حمئة. والحق أن البن العطار 
مكانة كبيرة في مدينة إشبيلية لكنه مع ذلك لم ينل حظه من االهتمام والدرس، ولعل هذا ما دفعني 

لنفض الغبار عنه، وتقديمه - ألول مرة - بوصفه أديبا فّذا، وشاعرا مفلقا.

حياته:

وال  اإلشبيلي)1(  العطار  بن  القاسم  أبو  هو 
جعلت  لدرجة  بالكنية  ُشهر  بل  اسم،  له  يعرف 
بِّي يدرجه في باب من ُذكر بالكنية ولم أتحقق  الضَّ
بن  الفتح  أن  غموضا  األمر  ــزداد  وي  اسمه)1(، 
خاقان أقرب الناس إليه، وأعرفهم به، لم يذكر في 

ترجمته له سوى كنيته)3(. 

ومهما يكن األمر فمثلما ُحجب عنَّا اسمه حجب 
تاريخ  األولى، وحتى  نشأته  مولده وسني  تاريخ 
إشبيلية  نحاة  "أحد  أنه  عنه  ذكر  ما  فكل  وفاته. 

بإشبيلية  متصدرا  كان  وأنه  وظرفائها،  وأدبائها 
سنة  بعد  القفطي-  يقول  كما  العربية-  ــادة  إلف
العربية  إلقراء  تصدر  أنه  فقوله  خمسمائة")4(، 
ألدوات  استكماله  على  يدل  خمسمائة  سنة  بعد 
المعرفة،  من  كبيرة  لدرجة  وتحصيله  التعليم، 
وهذا األمر قد يتأتَّى لمن تجاوز الثاثين أو ربما 
صداقته  تصور  أبيات  وله  العمر.  من  ذلك  قبل 
للفتح بن خاقان، فإذا كان الفتح- كما يقول محقق 
كتابه القائد- ُولد في حدود سنة 480هـ وتوفي 
سنة 519هـ،)5( فالغالب أنه بحكم الصداقة بينهما 
كان من أنداده، أو قريبا جدا من عمره. وعلى هذا 

د. محمد محجوب محمد عبد المجيد
جامعة أم درمان اإلسامية

السودان

ى ِمْن ِشْعِر أبي الَقاِسِم ْبِن  َما َتَبقَّ
اِر اإلْشِبيِلّي اْلَعطَّ

"جمع ودراسة "
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سنتي  بين  تقريبا  ولد  قد  صاحبنا  يكون  الفرض 
475هـ – 480هـ. 

نستخلص  أن  لنا  يمكن  تاريخية  إشارة  وثمة 
حفص  أبي  رثــاء  في  أبياته  وهي  منها،  شيئا 
الهوزني)6( الذي غرق بنهر َطَلِبْيرة)7( بعد فتحها. 
تمَّ سنة  المرابطين  يد  فتح طلبيرة على  فإذا كان 
503هـ، كما يقول ابن عذاري المراكشي)8( فهذا 
قلناه عن تاريخ مولده - على  يدل - إن صحَّ ما 
أنه حينها كان في منتصف العشرين أو قريبا من 
الثاثين، وهي سن ال تجعله معروفا ومشاركا في 
العربية  إلقراء  مهيئا  بل  فحسب،  األدبية  الحياة 

بوصفه أحد علمائها.

إليها،  فنسب  إشبيليية  مدينة  في  صاحبنا  نشأ 
حلقات  إلى  دفعته  قد  أسرته  أن  الظن  وأغلب 
أنه  العلوم، وال شك  لتلقف  العلم بمساجد إشبيلية 
إذ  ونحن  المبرزين،  عصره  علماء  إلى  اختلف 
المترجمين  ال نستطيع أن نحدد أسماءهم- لضنِّ 
األفذاذ  نذكر طائفة من  أن  لكن هذا اليمنع  بهم- 
ومنهم،  وقتئذ،  الرحال  إليهم  تشد  كانت  الذين 
د أحمد بن خلف بن َعْيُشون  مقرئ القرآن المَجوِّ
 )454هـ -531هـ()9(، وعبد الملك بن محمد بن 
 - )435هـــــ  المليلة  بــابــن  الــمــعــروف  خلف 
536هـ()10(، والمحدث محمد بن أحمد بن طاهر 
ننسى  أال  وعلينا  -541هـ()11(،  اإلشبيلي)449هـ 
ابن العربي ختام علماء األندلس وآخر أئمتها، بل 
والداخل إلشبيلية بعلم كثير لم ُيدخله أحد من قبله 

كما يقول ابن بشكوال)11(. 

رأسهم،  على  فكان  المرحلة،  هذه  نحاة  أما 
بابن  المعروف  اإلشبيلي  الرحمن  عبد  بن  علي 
األخضر)13(، وأبو عبد اهلل محمد بن أبي العافية 
أن  والحق  إشبيلية)14(،  بجامع  اإلمــام  النحوي 
الذين ذكرناهم من علماء كانوا أساتذة ومؤسسين 
العربية  إلقراء  تصدر  أو  نجمه،  بزغ  من  لكل 

قلنا  إذا  الحق  الوقت، والنعدو  ذلك  وتفهيمها في 
إنه يتعذر عليك أن تجد عالما بإشبيلية أو غيرها 

لم يجالسهم، أو يسمع منهم، أو يروي عنهم.

ومهما يكن من األمر فالغالب أن صاحبنا قد 
جالس بعضهم أو سمع من بعضهم. ولعل تصدره 
ما  لكل  حذقه  على  يدل  بعد  فيما  العربية  إلقراء 
القرآن  حفظ  من  الكبيرة،  المكانة  لهذه  يؤهله 
الكريم ورواية الحديث الشريف والتفقه بالمذهب 
المالكي- مذهب أهل األندلس-، فضا عن علوم 
وعروضها،  باغتها  وصرفها،  نحوها  العربية، 
كان  أنه  الظن  وأغلب  وغيره.  ونثرها  شعرها 
نفسر  فكيف  وإال  أقرانه،  من  كثير  على  متفوقا 

تصدره في التعليم والتفهيم.

فليس  بأعيان عصره  عاقته  يخص  فيما  أما 
بين أيدينا شيء عن مديح أو رثاء لهم حتى رثائه 
باب  من  كان  أنه  فالراجح  ذكره  المار  للهوزني 
وما  العطار  ابن  شخصية  أن  والواضح  التأبين، 
مع  تنسجم  تكن  لم  وعبث،  تهتك  من  به  عرف 
ساسة عصره من المرابطين الذين عرفوا بالشدة 
حبه  أن  عن  فضا  الدين.  أمور  في  والصرامة 
بمواجده  للتغني  أقرب  يجعله  والغزل  للطبيعة 
الذاتية، وأبعد عن المواقف الرسمية)مديح .....(

التي تحتمها العاقة بالساسة وِعْلية القوم. 

أما فيما يخص صاته األدبية والعلمية فأكبر 
المجتمع  في  المرموقة  مكانته  بحكم  أنه  الظن 
مع  السيما  وعاقات  صات  له  كانت  اإلشبيلي 
الذين  منهم-  واحدا  -بوصفه  المرموقين  النحاة 
رأسهم،  وعلى  وينافسونه،  يعاصرونه)15(  كانوا 
إبراهيم بن الموصلي)16(، وأحمد بن عبد اهلل بن 
اإلشبيلي)17(،  الفهري  الجد  بن  َفْرح  بن  يحيى 
وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن اإلشبيلي 
مَّاك)18(، وأغلب الظن  النحوي المعروف بابن الرَّ
أن له مساجات معهم. فضا عن عاقته بأدباء 



َما َتَبقَّى 
ِمْن ِشْعِر 

أبي الَقاِسِم 
اِر  ْبِن اْلَعطَّ
اإلْشِبيلِّي

35 آفاق الثقافة والتراث

عصره وشعرائه، وعلى رأسهم، الفتح بن خاقان، 
منها  يستشف  أبيات   - قبل  من  ذكرنا  كما   - وله 
لقرطبة  الفتح  رحل  فعندما  بينهما،  قوية  صداقة 
ضاق ذرعا بالوحدة واستشعر كثيرا من الكآبة، 

فقال مصورا حالته:

الِكَتاَبْه يـــــــا َربَّ  إلــيـــــك  َكَتــْبــــُت 
الـَمَهاَبْه)19( َقــلَـُم  هـا  َخــطـَـّ ُحــُروفـــًا 

َنـــاٌر ــْوِق  وَبــْيــَن َجــوانـِــحــي للــشَّ

ُل بــيـن أْجــَفــاِنــي َســـــَحاَبـــْه تجـــوَّ

ـــا ِحْمـــُص ُمْنـــُذ َرَحْلـــَت عنهـــا وأمَّ

َكـــآَبـْه إالَّ  َوْجـــُهـــهــــا  فـــَيـــأَبـــــى 

يتشابهان  خاقان  وابن  العطار  ابن  أن  والحق 
شاعرا،  أديبا  كان  فكاهما  متعددة،  وجوه  من 
إشبيلية،  مدينة  في  مرموقة  مكانة  تبوأ  وكاهما 

كذلك كاهما كان عابثا ومستهترا.)10(

النحو  يدرس  كان  شاعرنا  أن  الظن  أغلب 
فيه  فيتفرغ  مساؤه  وأما  العربية صباحا،  وعلوم 
الشعر  ونظم  إشبيلية،  بمتنزهات  واللهو  للقصف 
لقعدة  أو  الجميلة،  المتبرجة  للطبيعة  منظر  في 
الماء،  ثبج  يركب  وهو  أو  له،  أخدان  مع  خليعة 
المنية  اخترمته  أن  إلى  الشاكلة  هذه  على  ويظل 
وبذلك  الهجري،  السادس  القرن  منتصف  قبل 
إنه  االطمئنان  من  شيء  في  نقول  أن  نستطيع 
عاش حياته كلها مستظا بفيء الدولة المرابطية 

باألندلس. 

شخصيته:

ماقاله  اعتمادا على  له  درج معظم من ترجم 
ابن خاقان على وصفه بالعهر والتهتك، وأنه كان 
ابن  يقول  بها،  مجاهرا  الشهوات،  على  متكالبا 
خاقان".. رجل مخلوع العنان في ميدان الصبابة، 
لمة  في  إال  التلقاه  انتهاك،  ذمة  في  إال  والتراه 

لثنيات  قارعا  الهوى،  لرايات  رافعا  انتهاك، 
كان  أنه  له،  وصفه  من  والواضح  الجوى")11(، 
مقبا على متع الحياة بنهم شديد، وكأنه يريد أن 
ويمتص  ارتضاعا،  أخافها  من  اللذات  يرتضع 
يكاد  ال  امتصاصا،  ثغرها  من  المتعة  رحيق 
للغيد  محبا  ماكان  نحو  وعلى  يكف،  أو  يرعوي 
الفتح-  يقول  كما  لحبابة-  يزيد  محبة  الرعابيب 
كان متهتكا بحب الغلمان كما يقول الحجاري)11(، 
آفة  عن  منزه  أيدينا  بين  الذي  الشعر  أن  والحق 
يقول  كما  خرما  المروءة  تخرم  التي  الشذوذ 
أو  الخليع،  الوصف  من  مبرأ  أنه  كما  الجاحظ، 
ا نجده في شعره الغزلي  الرغبة اآلثمة، فضا عمَّ
من اللوعة الصادقة والعاطفة المشوبة، بل أحيانا 
يتدثر غزله بثوب من العفة والطهر، وحقا أنَّا ال 
أعرف  فهم  معاصروه  عنه  ماقاله  دفع  نستطيع 
يضعف  شعره  من  أيدينا  بين  ما  لكن  به،  الناس 
أن  نفغل  أال  وعلينا  بها،  التي وُصف  الحدة  هذه 
في  السيما  األندلس  في  شائعا  كان  الشاذ  الغزل 
في  منه  الَوَكد  وكان  والعلماء،  المعلمين  بيئة 
روح  ومجاراة  والتفكه  والتندر  الظرف  الغالب 

العصر.

إن  نقول  أن  فيمكننا  األمر  من  يكن  ومهما 
ابن العطار كان يقسم حياته شطرين، شطر جاد 
وآخر  العربية،  وعلوم  النحو  إقراء  بين  يقضيه 
عابث يفعل فيه ما يريد. وسواء كان جادا أم عابثا، 
معاصروه)13(،  عنه  يقول  كما  ظريفا  لطيفا  كان 
صديقه  في  فبائيته  ألصدقائه،  وفائه  عن  فضا 
الفتح بن خاقان عندما رحل إلى قرطبة تؤكد ذلك. 

مكانته:

نال ابن العطار حظا وافرا من اهتمام القدماء، 
فكان أن وصف بالنحوي األديب، يقول الفتح بن 
ونعته  ونحاتها")14(،  إشبيلية  أدباء  خاقان"أحد 
وذكرا  األندلسي،  "بالنحوي  والسيوطي  القفطي 
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بشعره،  وأشادا  بإشبيلية،  العربية  إلفادة  تصدره 
وغزير أدبه وفضله")15(، ونعته الضبي"باألديب 
البليغ والشاعر المجيد")16(، وجعله ابن سعيد"من 
علماء العربية في إشبيلية")17(، ومهما يكن األمر 
فالواضح من كام القدماء أنه كان نحويا فذا في 

المقام األول، ثم أديبا شاعرا.

شعره:

لم يذكر أحد من مترجميه أن له ديوان شعره، 
بل  همه،  أكبر  يكن  لم  الشعر  أن  والــواضــح 
وعلوم  النحو  تدريس  بعد  الثاني  المقام  في  يأتي 
بالشاعر  وصفه  من  اليمنع  هذا  لكن  العربية، 
ماذا  الشعر  اتخذ  فقد  الضبي-  قال  المجيد-كما 
يريح فيه ذاته من رهق الحياة، وعبء الدرس، 
يعبر  الــذي  للشعر  انصرافه  يفسر  هذا  ولعل 
الروح ونداءات  الخالص وخلجات  الوجدان  عن 
الجسد ورغباته )الغزل(، والذي يصور المشاهد 
التي تجلي النظر، وتسل الكدر، وتشعرك ببهجة 
الحياة، )الطبيعة(، فضا عن العاقات اإلنسانية 

السامية )الرثاء- اإلخوانيات(.

لم يكن ابن العطار بدعا عن غيره من شعراء 
الجميلة  بــاده  لطبيعة  استجاب  فقد  األندلس، 
ورسمها في شعره لوحات جميلة، ومعظمها في 
المائيات إن جاز لنا التعبير، وأكبر الظن أنه كان 
كثير االرتياد للنهر الكبير- أو الوادي الكبير الذي 
يتمتع   - هانئة مستقره  إشبيلية على ضفافه  ترقد 
بمنظره حينا، ويركب ثبجه حينا آخر، وفي كل 
يرتجل الشعر ارتجاال، وهو في الغالب مقطعات 

تصور مشهدا سريعا، أو لحظة عابرة، ومنها: 

للـــه َبـــْهـــَجـُة َمـْنــــَزٍه َضَرَبـْت بـــه
َفـــْوَق الــَغــِديِر رواَقــُه األْنـــَشـاُم)28(

َســـاِبٌغ ِدْرٌع  النَّْهـــُر  األِصيـــِل  فَمـــَع 

ُحَســـاُم فيه  َيْلَتـــاُح  َحـــى  الضُّ ومـــع 

تلقي  األنشام  شجرة  فيه  متنزه  من  ويتعجب 
ظلها العريض على ماء النهر كيف تيسر له أن 
يرسم للنهر الذي يجرى أمامه لوحتين مختلفتين، 
فقاقيع  ترسمها  التي  الحلقات  تبدو  الصباح  ففي 
الماء على وجهه كأنها حلقات تزين درعا، وفي 
الضحى يبدو مثل سيف يتوهج من أشعة الشمس 

التى تنعكس على صفحته، ومن مائياته:

َرِكْبَنـــا على اْســـِم اللـــه َنْهـــًرا كأنَُّه
ُحَبـــاٌب على ِعْطَفْيِه َوْشـــُي َحَباِب)29(

ِفــِرْنـــُدُه فيـــه  َجـــــاَل  ُحــَســـاٌم  وإالَّ 

ِـَراِب ِّـــــلِّ أيُّ قـ له مــِـــْن َمــِدْيـِد الـظـ

رقطاء  حية  وتثنيه  التوائه  في  يشبه  فالنهر 
)َحباب(على  المتهادية  الدوائر  أما  )ُحباب(، 
صفحته تبدو كَحْلَية تتزين بها جوانبه، مايلبث أن 
يترك المشهد برمته لينتقل إلى صورة ثانية للنهر 
الذي  الظل  أما  إذ يجعله كحسام جال في فرنده، 
النهر  شاطئ  على  الظل(  األشجار)مديد  تعكسه 
فيجعله قرابا له. والحق أن تشبيه النهر بالحية أو 
أباها  التي  القديمة  الصور  من  الصقيل  السيف 
العطار  ابن  هو  وها  والنسخ،  بالتكرار  الشعراء 
بين  النهر  وصف  في  ويمزج  حذوهم.  يحذو 

الطبيعة األليفة وأدوات القتال.

ْيـــُح بالـَعــِشـــيِّ َفَحاَكــْت َهـبَّــــْت الــرِّ
ُجـــنَّـــْه)30( ِــيــَك  نــاهـــ ــِر  ــِدْي لــلــَغ َزَرًدا 

َفَصاَغْت َهـــْدٍء  َبْعـــَد  الَبْدُر  واْنَجلَـــى 

أِســـنَّْه ِمـْنـــُه  للــِقَتـــاِل  ــــــُه  َكـــفُّ

درعا  للغدير  هبت عشية جعلت  التي  فالريح 
يستتر به ويحتمي "ُجنة"، وأما البدر الذي أطل 
بمعظمه  الليل وذهب  أن مزق  بعد  الوجود  على 
الليل  غائلة  به  تدفع  أسنة  كفه  صاغت  "هدء" 
يحمى  كاهما  إذا  والبدر  فالريح  به،  المتربص 
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نفسه، الريح بالدرع والبدر بالرمح. 

العفة  من  شفوف  بثوب  فيتدثر  غزله  أمــا 
العذريين،  عصر  إلى  ترده  تكاد  حتى  والطهر، 
وعلى  الشوق،  مثيرات  منهم  يستعير  فهاهو 
طرف  من  جاءته  التي  الريح  أو  النسيم  رأسها، 
انتظم،  ما  وبعثرت  ماهدأ،  فحركت  الحبيب 
منه  القادمة  فالريح  ناره،  بعض  ماخبا  وأججت 
التحمل عطرا وعبيرا فحسب، بل حياته وروحه، 
رحيل  بعد  الصبا  ودع  قد  أنه  توهم  أو  ظن  لقد 
تحرك  قبله  من  النسيم  هب  إذا  حتى  الحبيب 
ألم  قلبه من  نال  ما  أنه خمد، وتناسى كل  ماظن 
الرحيل والهجر، فنداء الهوى مجاب، فلو حاولت 

عصيانه فضحتك دموعك.
َهـــبَّ النَِّســـيُم مع الَعِشـــيِّ َفَشـــاَقِني

إذ كان مـــن ِجَهِة الَحِبيـــِب ُهُبوُبُه)31(
ــه إْذ َهــّب ِمـــــــْن تــِْلـَقـاِئـِه وكأنـــــَـّ

َيــُشــــوُبـُه والَعـِبـيِر  الـَقـَرْنُفِل  َعـْرُف 
بوداِعِه َبـــا  الصِّ ْعـــُت  َودَّ ُكْنـــُت  قـــد 

َبـابـــِة ال تـَِفْيـــُق ُنـُدوُبـــُه وأُخـــو الصَّ
فدعـــا الهوى فـــي َدْعَوٍة لـــم أْعِصَها

َــْلـِبــــِه تــَْعــِذيـُبـُه َـُة قـ ـــبُّ راحـ والـصُّ
لَْو لَـــْم أُِجْب داعي الهـــوى وَعَصْيُتُه

ُمـــوِع ُتِجيُبـــُه لَغـــَدْت ُجـُفوِنـــي بـالدُّ

إذا كان بعض الشعراء يجأر من الوهلة بحبه، 
بالكتم والستر، واليزال  فإن صاحبنا ممن يؤمن 
العشق وأرهقته  به  استبد  إذا  يكتم ويواري حتى 

الصبابة باح بما حاول جاهدا كتمه:

َكَتْمـــُت الهوى َصْبًرا ولَْم أْرَض بالُعْذِر
ْدِر)32( وأْســـَكْنُته بين الجوانـــِح والصَّ

َمـَداِمـٌع ْت  اْشـِتـَيـاِقـي واْســَتـَهـلَـّ فَزاَد 

أْدِر ولَـــْم  الُفـــؤاِد  َخِفيَّـــاُت  وَباَحـــْت 

فواللـــِه أُْخِفـــي الـُحبَّ بعـــد اْفِتَضاِحه

َقْدِري لـــُه  الكاِتِمين  ُحـــطَّ عنـــد  ولَْو 

ُبـْحـُت عـِْيـٌد ولَـْيلَـِتي فـَيـْوِمي إذا مــا 

بِذْكـــَراَي َمـــــــْن أْحَبْبُته لْيلَـــُة اْلَقْدر

جوانحه،  بين  الحب  كتم  بثقل  ينوء  فهاهو 
ذلك،  له  يتهيؤ  أنَّى  لكن  ستره،  جاهدا  ويحاول 
بسره  يبوح  أن  يوشك  والدمع  يتأجج،  فالشوق 
ه  الحمل وفضح سرَّ إذا ثقل عليه  المكنون، حتى 
أمام  الفاضحين  وزر   - وحده   - وتحمل  األكبر، 
الكاتمين تغيرت حياته وتبدلت إلى هناء وحبور، 
فيومه غدا كالعيد فرحة، وليلته كليلة القدر جاال 
له  الذكر،  اآلنفة  رائيته  جوار  وإلى  وعظمة. 

جيمية جميلة، منها:

الُحـبُّ َتــْسـَبـُح في أْمـَواِجـِه الـُمــَهـُج
لَـْو َمــدَّ َكـّفـًـا إلى الَغْرَقـى به الَفَرُج)33(

َبــْحــُر الهـوى َغــِرَقـــْت فــيه َسـَاِحلُُه

َفـَهـْل َســـــِمـْعـُتــْم ِبـَبـْحـٍر ُكـلّـُه لُـَجـُج

دى فـي لَْحِظِه َنَســـٌب بين الهوى والرَّ

ُعُج هـــذى الُقلُوُب وهذى األْعُيـــُن الدُّ

ِدْيـُن الـهـوى َشــْرُعـُه َعـْقـٌل بـال ُكــُتـــب

ُحـَجـُج لهـا  لــيَســــْت  َمـَساِئـلُـُه  كـمـا 

ال الَعْذُل َيْدُخُل في َســـْمِع المُشوِق وال

َيلُِج ـــلُوِّ على باب الهوى  َشْخُص السُّ

وتصاريفه  الحب  عن  بهدوء  يتحدث  وفيها 
األضداد  بين  الجمع  على  الفذة  وقدرته  العجيبة، 
عميقة  لجة  الحب  يكون  فمثلما  بينها،  والتوليف 
تسبح فيها المهج حتى تكاد تغرق يكون يدا تأتي 

بفرج النجاة.

والردى،  الحب  بين  بديع  نحو  على  ويمزج 
فالقلوب المحبة)الهوى( تغتالها )الردى(النظرات 
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صبابة ولوعة. ويغالي في تقدير الحب إذ يجعله 
له  اإلذعـــان  ســوى  لك  سبيل  ال  وشرعا  دينا 
على   - الحب  أي   - وهو  لسطوته،  والخضوع 
به،  ماجاء  بصدق  يقنعك  كتاب  له  ليس  قداسته 
وال  الحيرى،  تساؤالتك  عن  بها  يجيب  حجة  أو 
على  تقوى  أن  دون  بك  ويحيط  يحتويك  يزال 
يصافح  اللوم  أو  العذل  فا  مدافعته،  أو  دفعه 
ذاتك  على  يلح  السلو  وال  عنه،  فترعوي  سمعك 
إنه قدرك وقضاؤك،  فيه.  أنت سادر  فتكف عما 
دينك وشرعك، حياتك وهاكك، فأنَّى يتيسر لك 

الفكاك منه. 

واللوعة  الصادقة  العاطفة  غزله  واليعوز 
الشعر،  ربة  تغادره  قليلة  أحيانا  لكن  الحقيقية. 
تشعرك  لدرجة  عاطفته  وتبرد  ريشته،  وتعانده 
بأنه غدا ناظما للكلمات ال شاعرا بها، مثل قوله:

َعاِرُضـــُه َيـــَزاُل  إْن  مـــا  َوْســـَناُن 
ِم)34( الـــالَّ بَعْطَفـــِة  َقْلبـــي  َيْعِطـــُف 

َحزًنا َفــــــَوا  للـــهـــوى  أْســـــلَــَمِني 

ـــِتــي وإْســــــالِمي ِنـــي ِعــفَّ أْن َبــــزَّ

أْلـــَحــاظـُــــُه أْســــــُهـــٌم وَحــاِجــُبــُه

َراِمـــي  َعْيِنـــِه  وإْنـــَســـاُن  َقــــــْوٌس 

فاألبيات إذ تتحدث عن وسنان لحظه كالسهم، 
وحاجبه كالقوس، وإنسان عينه قاتل، وأنه عطف 
وإسامه  شرفًا  عفته  سلبه  وأنــه  ــواه،  ول قلبه 
عقيدًة، لكنها التقول شيئا ذا بال، فالصور ملفقة 
مبتذلة  والمعاني  بــاردة،  والعاطفة  ومكرورة، 
فبحر  رديء،  واإليقاع  الطريق،  في  ومطروحة 
أال  الكزازة،  شديد  االضطراب  كثير  المنسرح 

ا. ترى أن هذا الشعر يكاد يكون نثرا فجَّ

بنهر  غرق  الذي  الهوزني)35(  في  مرثية  وله 
النقاد لدرجة جعلت الصاح  طلبيرة، احتفى بها 
على  الغريق)36(،  رثاء  جياد  من  يعدها  الصفدي 

الرغم من أنه بناها على التصور القائل ليس بين 
أسى  وال  نبيل  فا حزن  فرق،  والمرثية  المدحة 
سيف  بل  متجددة،  أنَّة  وال  شجية،  والرنَّة  مقيم، 
نار ووغى، غبار عالق وشمس كاسفة،  ورمح، 

يقول:

َجـْدَوٌل الِهْنـِد  َماِئــِع  ِمـْن  ــِه  َكــفِّ وفـي 
ُم)37( َتـــَحوُّ الـُعـــــــَداِة  ألْرَواِح  علــيه 

َدى َبْيـــَن الَجواِنِح َيْلَتظي ِبَحْيـــُث الصَّ

وَناُر الَوَغــــى َبــْيــَن األِسنَّـــِة ُتْضَرُم

ـج َوَمــــا ِمــْن َقــلِْيٍب َغـْيــُر َقـْلـٍب ُمَدجَّ

ُم َـٌن إال الَوِشـــــْيـــُج الـُمَقــوَّ وال َشـــطـ

ويفيد من موقف الغرق واألجواء المحيطة به 
الهوزني  يجعل سيف  وفيها  فيبني عليه صوره، 
اتقاد  بين  ويقابل  ــداء،  األع يعتام  نهرا  يجري 
الصدى )شدة العطش للنصر( بين أضاعه وبين 
نار الحرب التي تضطرم لها األسنة اضطراما، 
وقدرته  الشاعر  براعة  تبدو  الثالث  البيت  وفي 
واختراع  ــدالالت  وال المعاني  ــداع  إب في  الفذة 
الصور اختراعا، وفيه يجعل قلب البطل المدجج 
بالشجاعة ماء بئر )قليب( عميقة، ورمحه المثقف 
)الوشيج المقوم( حبا )شطن( شديد الفتل، وكأنه 
يريد أن يقول بباطنه فمثلما ال قيمة للرمح بدون 
قلب بطل جرئ، ال قيمة للبئر إن لم يكن لها حبل 

يستسقى به. 

الرغم من غرابتها  الصور وعلى  أن  والحق 
اختراف  على  وقــدرة  جامح،  خيال  على  تدل 
معا.  والمثير  بالجديد  لإلتيان  المألوفة  األنساق 
بين  القتال  أجواء  نفسها  القصيدة  في  ويصور 
النصارى والمرابطين، فالغبار الكثيف يسد األفق 
الرماح  أسنة  وبدت  الشمس،  فيها  لدرجة كسفت 
نجوما تتبدى في السماء، واليزال الهوزني يعمل 
سيفه في رقابهم حتى الذوا بالفرار صوب النهر 
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ظنا منهم أنه أقل خطرا منه:

ـَحـى مـْن ساِطـِع النَّْقِع كاِسٌف َوَوْجُه الضُّ

أْنـــُجــُم لَـــُه ُزْرُق األِســـــنَّـِة  بــِـَيـْوٍم 

اً لــَِســـــْبـِقـِهـْم ــــا َرأَْوا أالَّ َمــَقــرَّ ولَـمَّ

ِمْنُهُم ِبأْجـــَرأ  الُذوا  َهـاِمِهـــم  ِســـَوى 

ُمــِعيُنُهم الـَمِعـيـْـِن  النَّـْهـِر  مـِـَن  فكـاَن 

الـُمَثلُّم الُحــَســـاُم  ـــدِّ  السَّ َثـــلَـِم  ومـْن 

الردى  إن  الغرق  مشهد  تصوير  في  ويقول 
ألبسه رداء تزركشه فقاقيع الماء، ويختم قصيدته 
أن  الماء  لقطرة  تيسر  كيف  إذ  ودهشة  بتعجب 

تغتال بحرا، وللحية الرقطاء أن تردي أسدا:

َدى فـي ُزاللِــِه َفَهـــالَّ َثــَنـى َعــْنـُه الـرَّ

ُمـْعـلَـــــُم الَفواِقـــِع  بـِــَرْقــــَراِق  ِرَداٌء 

فيا َعــَجــًبـا للـَبْحر َغــالَـْتــُه ُنـــْطـَفــٌة

أْرَقـــُم أْرَداُه  الّضْرغـــام  ولألَســـِد 

خصائصه الفنية:

والساسة،  بالوضوح  الشعرية  لغته  تميزت 
والبعد عن الغريب أو الحوشي، وتعددت أساليبه 
التعبير عن خطابه الشعري، ومنها،  اللغوية في 
حذف  منها،  متعددة،  أشكاال  اتخد  الذي  الحذف 

الحرف، ومنه قوله: 

فواللـــِه أُْخِفي الــُحبَّ بعـــد اْفِتَضاِحه
ولَـــْو ُحطَّ عند الكاِتِمين لـــُه َقْدِري)38(

أخفي،  اهلل ال  فو  القول  فقد حذف ال، وأصل 
ومنه أيضا حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه 

كقوله:

وقـــد َنَســـَجْت َكـــفُّ النَِّســـيِم ُمَفاَضًة
عليه وما َغــْيــُر الـَحــَبــاِب لها َحلَْق)39(

الصفة  وأقام  "الدرع"  الموصوف  حذف  فقد 

"مفاضة" مقامه. ومنه قوله: 

ال كالَعـــِشــــيَّــِة في ُرَواِء َجــَمالِــهــا
آَمالَِهـا)40( ُمـْنــَتـَهـى  َنـْفــسـِـي  وُبلُوِغ 

عشيَة  ال  أو  كالعشية،  أرى  ال  القول  فأصل 
وظيفة  للحذف  أن  شك  من  وليس  كالعشية. 
وداللتها  المعني  دائرة  يوسع  أنه  هي،  جمالية، 
لتعدد صور المحذوف في ذهن المتلقي، ومن ثم 
منتج  إلى  للنص  سلبي  متلٍق  من  القارئ  يتحول 
على  القول  النلقى  ونحن  بنائه.  في  ومشارك  له 
الذي  الفرق  األخير  الشاهد  في  انظر  عواهنه، 
يحدثه تقدير المحذوف في تعدد دالالت المعنى. 

 - وظيفته  بحكم   - شعره  ــى  إل وتتسرب 
مصطلحات النحاة التي يوظفها في خدمة المعنى، 

ومنها الصحيح والمعتل في قوله: 

فإنَّني َعنِّـــي  ـــْرِف  الطَّ لَِعلِيـــِل  وُقـــْل 
َعلِيُل)41( والُفـــؤاُد  التََّصابي  َصِحيـــُح 

وال يخلو شعره من األصوات القديمة، فقوله:

َبْنًدا المجـــِد  ُعيـــوُن  َرَفَعـــْت  ولـــــو 
َتــلَقَّى مْنـــَك راَيـــَتـهــــا َعـَراَبـــْه)42(

فيه صدى قول الشماخ بن ضرار:

لَمْجـــٍد ُرِفَعـــْت  َراَيـــٌة  َمــــــا  إذا 
َتلَــقَّاهـــا َعـــَراَبـــُة بــالــَيمــِْيــــِن)43(

ومن أساليبه الفنية التعجب الذي يتخذه وسيلة 
يغمره عندما  الذي  الدهشة واالستغراب  إلظهار 
يرى مشهدا من مشاهد طبيعة باده، مثل قوله"هلل 
بهجة منزه")44(، و"هلل حسن حديقة")45(، أو حينما 
قوله"فياعجبا  مثل  الحياة  واقع  من  عجيبة  يرى 

للبحر غالته نطفة")46(. 

التي  البديعية  األصباغ  من  شعره  يخلو  وال 
يأتي في مقدمتها الجناس، ومنه المجانسة اللطيفة 
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بين الغزال المحبوب والغزالة الشمس في قوله:

األْحَداِق َســاِحــــُر  َغـــــَزاٌل  بـــأبـــي 
ِمْثـــُل الَغَزالَِة في َســـَنا اإلْشـــَراِق)47(

اللعس  المحبوب  )شفاه(  جعله  الجناس  ومن 
)شفاء( له:

أَيْرَتِضـــي الَفْضل أْن أْطِوي على ُحَرٍق
َفاِه ِشَفا)48( ـْعِس الشِّ وفــي َمـــَراِشِفِه اللُـّ

وأحيانا يبني الجناس بين بيتين في القافية:

نـيـــــا َبــَهاًء لئــــن تــاَهــــْت بــَِك الــدُّ
الُعْلَيـــا َصَباَبـــْه)49( لقـــد َهاَمْت بـــَك 

عــَّبًــا َتـُعـــــبُّ  الــَبـيــــاُن  بـقرُطَبـــَة 

ُصـبــاَبــْه ِمــنــُْه  بـِمـْصِرنـــا  ولــيس 

بابة  والصُّ )العشق(  بابة  الصَّ بين  فالمجانسة 
)بقية الشيء( باهتة وملفقة وكأنه يريد أن يبرهن 
لون  البديع  ومن  ثقافته.  وسعة  غوره  ُبْعد  على 

لطيف، هو اللف والنشر:

َجَهنَُّم َوَجـــاَءْت  المأوى  َجنَّـــُة  َمَضْت 
فهـــا أنا أْشـــَقى بعدما ُكْنـــُت أْنَعُم)50(

وفي  ثانيا،  وجهنم  أوال  الجنة  ذكر  اللف  ففي 
غير  من  ثانيا  والنعيم  أوال  الشقاء  ذكر  النشر 
ليكون  الترتيب  خالف  أنه  لى  ويبدو  ترتيب، 
نفسه  ليسر  بالنعيم  واالنتهاء  بالجنة  االبتداء 
مثل  بالترتيب،  يلتزم  وأحيانا  صدره.  ويشرح 

قوله:

دى فـي لَْحِظِه َنَســـٌب بين الهوى والرَّ
ُعُج)51( هذى الُقلُوُب وهذى األْعُيُن الدُّ

فقد جمع بين الهوى والردى بواو العطف ثم 
أضاف إلى كل منهما مايليق به ويناسبه، فأضاف 
وأضاق  ومحله،  موطنه  ألنها  للهوى؛  القلوب 

وساحه.  أداته  ألنها  الردى  إلى  الدعج  األعين 
فرصة  له  يتيح  الذي  الطباق  البديع  ألوان  ومن 
نحو  على  بينهما  والتوليف  األضداد  بين  الجمع 

يجعل الراحة في العذاب:

فدعـــا الهوى فـــي َدْعَوٍة لـــم أْعِصَها
ـبُّ راحـَـُة قـَــْلـِبــِه تــَْعــِذيــُبُه)52( والـصُّ

لَْو لَـــْم أُِجْب داعي الهـــوى وَعَصْيُتُه

ُمـــوِع ُتِجيُبُه لَغـــَدْت ُجـــُفوِنـــي بــالدُّ

ولم  والعذاب،  الراحة  بين  واضح  والطباق 
االجتماعية  الحياة  من  وبتأثير  وتجيبه.  أجب 
الحضارة  من  بمفردات  شعره  تلون  األندلسية 
"العبير  والعطور  ــار  األزه والمدنية،ومنها، 
"المعاطف  والمابس  ـــاء  واألزي القرنفل"   -
"والجواهر  البرود   - الرقوم   - المطارف   -

واليواقيت"اللؤلؤ- العقيق".

بحرا  حظي  فقد  الموسيقى  يخص  فيما  أما 
الكامل والطويل بثلثي شعر ابن العطار)16نصا( 
البحور شيوعا  أكثر  فهما من  ذلك،  والغرو في 
في الشعر العربي، وجاء بعدهما البسيط بنصين، 
والسريع  والخفيف  الــوافــر  مــن،  لكل  ونــص 

والمنسرح.

الميم  شيوعا  أكثرها  فكان  القوافي  ــا  وأم
لكل  ونصان  )3نصوص(  والباء  )6نصوص( 
ونص  والفاء،  والقاف  والدال  والنون  الام  من: 
واحد للجيم والغين. فقوافيه إًذا من القوافي الذلل 
بطواعيتها  تمتاز  التي   - القدماء  يسميها  كما   -
عبد  المرحوم  يقول  مخارجها،  وسهولة  للنظم 
لسهولة  القوافي  أحلى  والميم  والام  الطيب"  اهلل 
غير  من  الكام  في  أصولها  وكثرة  مخارجها 
إسراف، والباء والراء والدال تليانها")53(، ولعل 

شعر ابن العطار يؤكد صدق مقالته.

اهتم  وقوافيه  بأوزانه  اهتمامه  نحو  وعلى 
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يوفر  أن  جاهدا  وحــاول  الداخلية،  بالموسيقى 
فكان  والحركات،  الحروف  بين  التاؤم  لكلماته 

التكرار والتصريع وحسن التقسيم وغيره. 

 فها هو يفيد من القيم الصوتية للحروف التى 
تكرارها،  إلى  فيعمد  بها  وتتلذذ  اآلذان  لها  تهش 

ومنه: 

َهـــبَّ النَِّســـيُم مع الَعِشـــيِّ َفَشـــاَقِني
إذ كان مـــن ِجَهِة الَحِبيـــِب ُهُبوُبُه)54(

ــه إْذ َهـــــبَّ ِمـــــْن تـــِْلـَقـاِئـِه وكـأنــَـّ

َعْرُف الـَقــَرْنُفِل والَعـِبــيِر َيــُشــــوُبــُه

الحروف- كثيرا،  قينة  النون-  ويتكرر حرف 
أوله  الحلق،  أحرف  جوار  إلى  الباء،  وحرف 
والحاء(،  )العين  وأوسطه  والــهــاء(  )الهمزة 
وأحرف المد، وعلى نحو ما بدا البيت بهب جعل 
عجزه هبوبه معيدا بذلك اللفظة التي استأنس بها 
بعينه،  حرف  تكرار  من  يكثر  وأحيانا  قبل.  من 

ومنه، تكرار الام في قوله:

ْغ َتـِحــيَّـــِتي ْيِح َبـلِـّ أال يــاَنـِســـيَم الــرَّ
فمـــا لي إلى إْلِفي ِســـَواَك َرُسوُل)55(

ومثلما يعذب تكرار حروف كالشاهد السابق، 
على  ثقيا  عبئا  فيكون  اآلخر  بعضها  ينبو  قد 

األذن، بل َوْقًرا لها، ومنه:

َنا السَّ ُمْشِرَقُة  ِشْئَت َشْمُس األرِض  ما 
ِرَحالَِها)56( َمِطيَّ  ْت  َشـــدَّ َقْد  ْمُس  والشَّ

لدرجة  كثيرا  والسينات  الشينات  توالت  فقد 
كان  وما  غريبة  بتعويذة  يهمهم  وكأنه  أشعرتنا 

أغناه عن ذلك.

التصريع،  مايسمى  الداخلية  الموسيقى  ومن 
وفيه تكون "عروض البيت تابعة لضربه تنقص 

بنقصه، وتزيد بزيادته")57(،:ومنه قوله:

الُحـبُّ َتــْســَبــُح في أْمــَواِجــِه الـُمـَهـُج
لَْو َمــدَّ َكــّفـًـا إلـى الـَغْرَقـى به الَفَرُج)58(

الذي  النفسي  منها  متعددة،  مزايا  وللتصريع 
تحدث  ورزانة  وجلبة  قوة  القصيدة  مطلع  يمنح 
الموسيقي  المتلقين، ومنها  تأثيرا قويا في أسماع 
الذي يهيؤك لمعرفة "روي القصيدة وقافيتها قبل 

تمام البيت")59(.، ويؤكد ذلك قوله:

األْحـــَداِق َســـاِحُر  َغــــَزاٌل  بأبـــي 
ِمْثـــُل الَغَزالَِة في َســـَنا اإلْشـــَراِق)60(

فبمجرد ذكره الغزال ساحرا لألحداق وذكره 
بكلمة  للتنبؤ  مهيئا  نفسك  "الشمس"تجد  للغزالة 
اإلشراق قرارا للقافية، فالمعنى يستدعيها، وكأنَّ 
للتصريع مزية أخرى يمنحها القارئ، هي متعة 
في  متساوية  فقرات  إلى  البيت  ويقسم  التخمين. 

الوزن واإليقاع:

بي ُمـْلـَتـِفــًتا كـاْلــَبـْدِر ُمــْكـَتـِماًل / كالـظَّ
وِض ُمْبَتِسًما / كالُغْصِن ُمْنَعِطَفا)61( كالرَّ

مســـتفعلن فعلـــن/ مســـتفعلن فعلـــن

مســـتفعلن فعلـــن/ مســـتفعلن فعلـــن

وتماما  موسيقيا  كماال  البيت  يمنح  والتقسيم 
نغمية فبدال من أن تهتز آذاننا طربا لموجة نغمية 
يقسم  وأحيانا  نغميتين.  لموجتين  تهتز  واحــدة 
شطري البيت إلى كلمات متقابلة أفقيا، ومتساوية 

في الوزن واإليقاع: 

نـيـــــا َبــَهاًء ِـــَك الدُّ لئـــن تــاَهــــْت بــ
الُعْلَيـــا َصَباَبـــْه)62( لقـــد َهاَمْت بـــَك 

انظر كيف قابل بين لئن ولقد، وتاهت وهامت، 
أن  العليا، وبهاء وصبابه. وقبل  الدنيا وبك  وبك 
تنكبه  األول  أمرين،  إلى  أشير  الموسيقى  أغادر 

لعيب في القافية، هو اإليطاء في قوله:
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َنـــاٌر ــْوِق  وَبــْيــَن َجــوانـِــحــي للــشَّ
ُل بــيـن أْجــَفــاِنــي َســَحاَبـــْه)63( َتــَجـوَّ

ِبـْيٍد َبــْحــَر  َعَبـْرَت إلــــى المـَكـــــاِرِم 

َســـحاَبـْه َســـــاِرَيـٍة  َوْجــَنـــاَء  عــلى 

أربعة  بعد  مرتين  السحابة  كلمة  كرر  فقد 
أبيات وما كان أغناه عن ذلك. وثانيه الضرورة 

الشعرية؛ حيث قصر الممدود شفاء في قوله:

أَيْرَتِضـــي الَفْضل أْن أْطِوي على ُحَرٍق
َفاِه ِشَفا)64( ـْعِس الشِّ وفــي َمـــَراِشِفِه اللُـّ

أنه  انتباهي  استرعى  الفنية  الصورة  وفي 
التشبيه  أن  بوصف  التشبيهية  الصور  من  يكثر 
أهم  وأحد  الشعر،  بناء  في  المهمة  العناصر  أحد 
أدواته في تبليغ المعاني، وفي سبيل تحقيق غاياته 
المبتغاة ينوع في أشكاله، ويعدد في طرقه، كأن 

يبدأ به البيت:

كـأنَّ َعـْيـِنـي وقد ســـالَـْت َمــَداِمـُعـهــا
َبـْحـٌر َيــِفــيـُض فهل آَمـاُقـهـا ُخــلُـُج)65(

وقد يحشده في بيت واحد حشدا: 

كاْلــَبـْدِر ُمــْكـَتـِمـــاًل كالَّظبي ُمْلَتــِفـــًتا
ُمْنَعِطَفا)66( كالُغْصِن  ُمْبَتِسًما  وِض  كالرَّ

وعلى غرار تنويعه ألشــكال التشــبيه مخافة 
ســأم المتلقي، تتنــوع أدوات التشــبيه عنده حتى 
تــكاد تســتوعب كل أداة منــه، فمنهــا، الحروف 
واألفعــال   )68() )كأنَّ والنواســخ  )الــكاف()67( 
)حاكت()69(. وأحيانا يســتغنى عنها جميعا تاركا 
تقديرهــا لفطنــة المتلقــي)70(. جــاءت الصــورة 

االستعارية تالية للتشبيه، ومنها: 

َنا ماِشْئَت َشـــْمُس األرِض ُمْشِرَقُة السَّ
ِرَحالَِها)71( َمِطيَّ  ْت  َشـــدَّ َقْد  ْمُس  والشَّ

أَراِقــًما الـِمـياُه  َتــْنـَسـاُب  َحــْيـُث  فـي 

ِـَهـا ِـاللـ ُبـْرَد ظـ وُتـِعــيــُرَك األْفــَيــــاُء 

الشمس  قوله "شدت  واالستعارة واضحة في 
برد  األفياء  "تعيرك  وقوله  رحالها"،  مطي 
ظالها"، واالستعارتان جميلتان، فكاهما ينادي 
لم يبق  إذ  السعادة،  اقتناص لحظات  بالتعجل في 
منها إال القليل، ففي األولى جهزت الشمس مطيها 
التي  األفياء  توشك  الثانية  وفي  بعيدا،  للرحيل 

أعارته برد ظالها أن تسترده منه. 

بسيطة  ليست  عنده  الــصــورة  أن  والــحــق 
متعددة  التفاصيل،  كثيرة  معقدة،  بل  وساذجة، 
واالستعارة  التشبيه  بين  يجمع  هو  فها  األلوان، 

والبديع: 

َعَبْرَنـــا َســـَماَء النَّْهِر والجوُّ ُمْشـــِرٌق
وليـس لنـــــا إالَّ الَحــَبـاُب ُنـــُجـوُم)72(

ُبـــْرَد ِظاللِـــه األْيـــُك  أْلَبَســـْتُه  وَقـــْد 

ُرُقوُم الُبـــروِج  ِتْلـــَك  في  ـــْمِس  وللشَّ

به  المشبه  إضافة  على  األول  الشطر  ويبني 
إلى المشبه، فقد شبه النهر بالسماء، وفي الشطر 
نغفل  أالَّ  وعلينا  بالنجوم،  الحباب  يشبه  الثاني 
فقاقيع  بجعل  اصطنعها  التى  البديعة  المشاكلة 
الماء أو الحباب تتوهج كالنجوم على الرغم من 
أن الوقت نهار "الجو مشرق"، ولما كانت النجوم 
مكانها السماء كان البد له أن يصطنع لها سماء 
الثاني  البيت  وفي  النهر"،  سماء  فيها"  تتوهج 
المترامية  األشجار  جعلت  األولى  استعارتان، 
واآلخــرى  به،  يتدثر  ثوبا  النهر  شاطئي  على 

طا)رقوم(.  جعلت الشمس تلبسه ثوبا ُمَخطَّ

منهجنا في هذا العمل:

لنا  توافر  ما  كل  وتوثيق  جمع  إلى  عمدنا   -
من  ســواء  اإلشبيلي  العطار  ابن  شعر  من 
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أسفر  وقد  المشرقية،  أو  األندلسية  المصادر 
فيها  بيتا  وثمانين  واحد  عن  وتنقيرنا  بحثنا 
ستة وسبعون بيتا صحيحة النسب له، وهناك 
خمسة أبيات منسوبة له ولغيره، والراجح أنها 

ليست له. 

المعجم  النصوص على حروف  بترتيب  قمنا   -
وصــوال  تاريخا  األقـــدم  بالمصدر  ابــتــداء 
لألحدث مع إثبات الروايات المختلفة لألبيات، 
واضطررنا أحيانا إلى المفاضلة بين الروايات 

مؤثرين التي تنسجم مع المعنى. 

عمدنا إلى شرح غامض اللفظ ومعمَّى المعنى   -
- قدر المســتطاع - وأسمينا األبحر الشعرية، 
وضبطنا األبيات بالشــكل حتى تسهل تاوتها 

للمطلع، وانتجاعها للمنتجع.

من  بلغناه  ما  كل  فهذا  األمــر  يكن  ومهما 
العطار  ابن  شعر  وتوثيق  جمع  في  وألي  جهد 
اإلشبيلي، وال شك أن هناك ما ندَّ علينا أو غفلنا 
والعصمة  له  الكمال  الذي جعل  هلل  فالحمد  عنه، 

ألنبيائه.

القسم الثاني:

مجموع شعره:

أوال: الصحيح النسب

)1(

وله يتغزل:

من الكامل

َهـــبَّ النَِّســـيُم مع الَعِشـــيِّ َفَشـــاَقِني

إذ كان مـــن ِجَهـــِة الَحِبيـــِب ُهُبوُبـــُه

ــه إْذ َهــبَّ ِمـــــْن تــــِْلـَقــاِئــِه وكـأنــَـّ

َعـــْرُف الـَقــَرْنُفِل والَعـِبــيِر َيــُشـوُبــُه

َبـــا بوداِعِه ْعـــُت الصِّ  قـــد ُكْنـــُت َودَّ

َبـابـــِة ال تـَِفْيـــُق ُنـُدوُبـــُه وأُخـــو الصَّ

 فدعا الهـــوى في َدْعَوٍة لـــم أْعِصَها

َــْلـِبــِه تــَْعـِذيــُبُه ـبُّ راحــَــــُة قـ والـصُّ

لَْو لَـــْم أُِجْب داعي الهـــوى وَعَصْيُتُه

ُمـــوِع ُتِجيُبُه لَغـــَدْت ُجـــُفوِنـــي بــالدُّ

التخريج:

القصر:  خريدة   ،885/4 العقيان:  قائد 
517/1 وقد أخل بالبيت بالرابع.

)2(

من الطويل

َرِكْبَنـــا على اْســـِم اللـــِه َنْهـــًرا كأنَُّه
ُحَبـــاٌب علـــى ِعْطَفْيـــِه َوْشـــُي َحَباِب

ِفــِرْنـــُدُه فيـــه  َجـــــاَل  ُحــَســـاٌم  وإالَّ 

قـِــَراِب ِّـلِّ أيُّ  الــظـ َمـِدْيــــِد  لـه مـــِْن 

التخريج:

القصــر:  العقيــان: 881/4، خريــدة  قائــد 
513/1، المغــرب في حلــى المغرب: 195/1، 

انباه الرواة: 4 /159.

الروايات:

في المغرب: ُجمان بدال من ُحباب.

المعاني:

الُحباب: الحيَّة.

الَحباب: الطرائق التي في الماء كأنها الوشي.

الفرند: وشي السيف.

القراب:غمد السيف.
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وقد  خاقان  بن  الفتح  بها  يخاطب  أبيات  وله 
رحل إلى قرطبة:

من الوافر

الِكَتاَبْه يـــــــا َربَّ  إلــيـــــَك  َكَتــْبــــُت 

َّــهـا َقــلَــُم الـَمَهاَبــْه ُحــُروفـــًـــا َخــطـ

َنـــاٌر ــْوِق  وَبــْيــَن َجــوانـِــحــي للــشَّ

َســـــَحاَبـــْه أْجــَفــاِنــي  بــيـن  ُل  تجـوَّ

نـيـــــا َبــَهاًء لـئـن تــاَهــــْت بــَِك الــدُّ

َصَباَبـــْه الُعْلَيـــا  بـــَك  َهاَمـــْت  لقـــد 

َتـُعـــــبُّ عــَّبًــا الــَبـيـاُن  بـقـُـــرُطَبـــَة 

ُصـبــاَبــْه ِمــنــُْه  بـِمـْصِرنـــا  ولــيس 

ولـــو َرَفَعـــْت ُعيـــوُن المجـــِد َبْنـــًدا

َعـَراَبـــْه راَيـــَتـهــا  مـــْنـَك  َتــــلَــقَّـى 

ِبـْيٍد َبــْحــَر  َعَبـْرَت إلــــى المـَكـــــاِرِم 

عــلى َوْجــَنـــاَء َســـاِرَيــــٍة َســـحاَبـــْه

ـــا ِحْمـــُص* ُمْنـــُذ َرَحْلـــَت عنها وأمَّ

َكـــآَبــــْه إالَّ  َوْجــُهــهـــــا  فـــَيـأَبـــــى 

التخريج:

قائد العقيان:884-883/4.

المعاني:

الُصبابة بالضم: بقية الماء أو اللبن. 

*حمص: هي إشبيلية.

)4(

من البسيط

الُحبُّ َتــْســــَبـُح في أْمـَواِجـِه الـُمَهـُج

لَـــْو َمــدَّ َكــّفـًـا إلـى الــَغْرَقـى به الَفَرُج

َبــْحــُر الـهـوى َغــِرَقـْت فــيه َسـَواِحـلُـُه

َفـَهـْل َســِمـْعـُتــْم ِبـَبـْحــٍر ُكــلّـُه لُــَجــُج

دى فـي لَْحِظِه َنَســـٌب بين الهوى والرَّ

ُعُج هـــذى الُقلُوُب وهذى األْعُيـــُن الدُّ

ِدْيـُن الـهـوى َشـْرُعــُه َعـْقـٌل بـال ُكــُتـٍب

كـما َمـَســـاِئــلُـُه لــيَســــْت لها ُحـَجـُج
ال الَعْذُل َيْدُخُل في َســـْمِع المُشوِق وال

َيلُِج ـــلُوِّ على باب الهوى  َشْخُص السُّ
كـأنَّ َعـْيـِنـي وقــد َســالَــْت َمــَداِمـُعـهـا

َبــْحـٌر َيــِفــيــُض فــهـل آَمـــاُقـهـا ُخــلُـُج
ِـِه وكـــذا مـاُن عـلــى أْبــَنـائـ َجـــاَر الـزَّ

لَــُج والـدُّ اآلصاُل  أْعـَمـاَرَنــا  َتــْغــَتـاُل 
ْهِر َمْلَحَمٌة َبْيـــَن الَوَرى وُصـــُروِف الدَّ

ــْيـُب فـي َمَقاَماِتِهــْم َرَهـــُج وإنِّــمــا الـشَّ

التخريج:

القصر:  خــريــدة  ــعــقــيــان:886/4،  ال قائد 
515/1-516، بغية الملتمس:714/1.

الروايات:

بدال  والهوى  الردى  بين  القصر:  خريدة  في 
من بين الهوى والردى.

في خريدة القصر: حظه بدال من شرعه، وفي 
بغية الملتمس شرعة.

في خريدة القصر: العدل بدال من العذل.

ومن  الملتمس:  وبغية  القصر  خريدة  في 
آمـــاقـــهـــا بدال من فهل آمـــاقـــهـــا.

بغية  وفــي  هاماتها،  القصر:  خــريــدة  فــي 
الملتمس: هاماتهم: بدال من مقاماتهم.

المعاني:

الرهج: الغبار.
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من الكامل

ْهِر ِمْن َجلَِد َمالِـــي َعلَى َســـَطَواِت الدَّ

ِبَيِدي الهـــوى  َتَباريِح  َنْحـــَو  أْلَقْيـــُت 

ـْلـَواِن فـي َرَشأٍ ُت عن َمـْنـَهـِل الـسُّ َحألَّ

ِبِجيـــِدِه َحــْلَيـــٌة ِمــــْن َصْنَعـــِة الَغـَيِد

أْعـلََمـِني لِْلـَحـْيـِن  َطـْرُفــُه  ُمـْذ قـاَدِنـي 

أنَّ الـُعـُيــــوَن لها َقـْتـلَــــى بــال َقــَوِد

التخريج:

قائد العقيان:883/4، خريدة القصر: 517/1.

الروايات:

من  بدال  منهل  في  جليت  العقيان:  قائد  في 
القصر  خريدة  رواية  فضلنا  منهل.  عن  حألت 
القصر  المعنى. وقد وردت في خريدة  لمناسبتها 

حلئت بدال من حألت، وأظنها خطأ مطبعيا.

المعاني:

حألت: طردت أو حبست، ومنه حأل األبل أي 
منعها من الورود.

الَقَود: الِقَصاص.

)6(

من الكامل

َمـــاُن ِبُطولِـــِه لَْيــــٌل ُيــَعاِرُضـــه الــزَّ

مـــا لـــي بـــه إال األســـى من ُمْســـِعِد

ْمـــُت لُْؤلُـــَؤ أْدُمِعـــي فـــي ِجيـــِدِه َنظَّ

ُــوُم األْســـــُعـِد فـكـأنَّـَمـــا فـيـــــه نـُجـ

التخريج:

القصر:  خريدة   ،888/4 العقيان:  قائد 

518/1، بغية الملتمس:715/1.

الروايات:

في بغية الملتمس: األْســَعِد" من السعد نقيض 
النحس" بدال من األْســُعـِد "ويقصد بها الكواكب 

التي يقال لكل منها سعد كذا".

)7(

من الطويل 

َكَتْمـــُت الهوى َصْبًرا ولَْم أْرَض بالُعْذِر

ـــْدِر وأْســـَكْنُته بيـــن الجوانـــِح والصَّ

ْت َمَداِمـٌع فَزاَد اْشــــِتـَيـاِقـي واْســَتَهـلَـّ

أْدِر ولَـــْم  الُفـــؤاِد  َخِفيَّـــاُت  وَباَحـــْت 

فواللـــِه أُْخِفي الــُحبَّ بعـــد اْفِتَضاِحه

َقْدِري لـــُه  الكاِتِمين  ُحـــطَّ عنـــد  ولَْو 

فـَيـْوِمي إذا مـا ُبـْحـــُت عـِْيـٌد ولَـْيلَـِتي

بِذْكـــَراَي َمـــــــْن أْحَبْبُته لْيلَـــُة اْلَقْدِر

التخريج: 

واألندلسي:  المغربي  الشعر  من  مختارات 
.105

)8(

من الكامل

للـــه ُربَّ َحـــِديــَقــــــٍة َبـــَســـَطْت لنا

وَمَعاِطُف َســـوالٌِف  النُُّفـــوُس  منهـــا 

ِبيـــِع َوَحْلِيـــِه َتْخَتـــاُل فـــي ُحلَـــِل الرَّ

َـاِرُف ِبـيـــــِع َقــالِئــٌد وَمـطـ َوِمـَن الــرَّ

التخريج:

القصر:  خــريــدة  ــعــقــيــان:881/4،  ال قائد 
نفح  515/1، مسالك األبصار: 175/17، وفي 

الطيب وردت مرتين: 651/1، و301/4.
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الروايات:

ونفح  األبصار  ومسالك  القصر  خريدة  في 
الطيب: ُحْسن بدال من رب.

في خريدة القصر فيها، وفي ومسالك األبصار 
منه بدال من منها.

المعاني:

المعاطف: األردية.

المطارف: ثوب من َخزٍّ له أعام.

)9(

من البسيط

الُبــــدَّ للدْمِع َبـــْعـــَد الـَجـْرِي أْن َيِقـَفا

َوَهــْبــَك َســاَل ُفــؤادي ِعــْنـَدُه أَســَفـا

َتـُه وبي َغــــــَزاٌل إذا َصــاَدْفــُت ُغـــرَّ

أُُنـَفا َوْجَنـَتـْيِه روَضًة  َجــَنـْيـُت مـــــن 

بي ُمـْلـَتـِفـًتا كاْلــَبــــْدِر ُمــْكـَتـِماًل كـالـظَّ

وِض ُمْبَتِســـًما كالُغْصـــِن ُمْنَعِطَفا كالرَّ

مــــــا ِهـْمـُت فـيه والَهــــاَم األَنــاُم بـه

ْهُر َمْشـــــُغـوًفا به َكلَِفا حـتـــى غـدا الدَّ

أَيْرَتِضـــي الَفْضُل أْن أْطِوي على ُحَرٍق

َفاِه ِشَفا ـْعِس الشِّ وفــي َمـــَراِشـــِفِه اللُـّ

وَض َكفُّ الـُمـْزِن َتْرُمُقُه ماصاَفَح الـــرَّ

ِّـِه ُصـُحَفـا إال أَرْتــَنـــا بــه ِمـــــْن َخـطـ

التخريج:

قائد العقيان:883/4، خريدة القصر: 517/1.

الروايات:

من  ــدال  ب والـــروض  القصر:  خــريــدة  فــي 
كالروض، والغصن بدال من كالغصن، ومن ِمَقٍة 

بدال من ترمقه.

)10(

من الكامل
بــــأبــي َغـــــَزاٌل َســـاِحــُر األْحــَداِق

ِمْثـــُل الَغَزالَـــِة فـــي َســـَنا اإلْشـــَراِق
َشـــْمٌس لها َفـــْوَق الُجيوِب َمَشـــاِرٌق

ــــاِق وَمـَغــــاِرٌب بـــَجــَوانـِح الــُعـــشَّ
َنــْثـُر الـــَعــِقــيــِق َوَنـــْظـُم ُدرٍّ راِئــٍق

اِق فــي َمـــْرَشـــَفــْيــِه وَثـــْغــِرِه الـَبــرَّ
ـــْحِر الحـــالِل ِبـلَْفِظِه ُعَقـــٌد مــــن السِّ

ِـيـَثاِق وبــــهــــا تــَُحـــلُّ َمـــَعـاِقـُد الـمـ
ْت إلــيـه َضـَراَعــتـي هـــالَّ وقـــد َمــدَّ

اإلْشـــَفاِق َيُد  تـَُصاِفـــُحها  َيـــــَدهـــــا 
وبــَِبــْرِقـها ِبـَرْعـِدها  الــَغــَمـاِم  ِدَيـــُم 

األْشـــَواِق بــســـــَحاِئـِب  كاَثــْرُتـــهــا 
ــًا إنَّـما مـــــــا أْدُمــعـي َتـْنـَهـلُّ ســـــَحَّ

ِهـــَي ُمْهَجِتـــي َســـالَْت علـــى اآلَماِق

التخريج:

قائد العقيان: 885/4- 886، خريدة القصر: 
516/1، بغية الملتمس:714/1.

الروايات:

َنْثُر  من  بدال  وَنَظَم  َنَثَر  الملتمس:  بغية  في 
وَنْظُم، وِعْقٌد بدال من ُعَقٌد.

)11(

من الطويل

َمــَرْرَنــا بـشـــاطي الـنَّـْهِر َبـــْيَن َحـَداِئٍق

بها َحـــَدُق األْزَهاِر َتْســـَتْوِقُف الَحَدْق

وقـــد َنَســـَجْت َكـــفُّ النَِّســـيِم ُمَفاَضًة

عليه ومـا َغـــْيــُر الــَحـَبـاِب لها َحلَْق
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التخريج:

القصــر:  العقيــان: 881/4، خريــدة  قائــد 
نفــح   ،175/17 األبصــار:  مســالك   ،514/1

الطيب: 651/1.

)12(

من الطويل
ْغ َتـِحــيَّـــِتي ْيِح َبـلِـّ أال يــاَنـِســـيَم الــرَّ

فمــــــا لي إلى إْلِفي ِســـَواَك َرُســـوُل
فإنَّني َعنِّـــي  ـــْرِف  الطَّ لَِعلِيـــِل  وُقـــْل 

َصِحيـــُح التََّصابـــي والُفـــؤاُد َعلِيـــُل
الهوى فـــي  وَبْيَنَك  ماَبْيِنـــي  أُيْنَشـــُر 

َقـِتــيُل  لُوِع  الضُّ َطــيِّ  فــي  َك  وِســــــرُّ

التخريج:

القصر:  خــريــدة  ــعــقــيــان:885/4،  ال قائد 
516/1- 517، بغية الملتمس:714/1.

الروايات:

في خريدة القصر: إلٍف بدال من إلفي.

في خريدة القصر وبغية الملتمس: بأنني بدال 
من فإنني.

)13(

من الكامل

وله يصف عشية أنس:

ال كـالــْـَعــِشـيَّـِة فـــي ُرَواِء َجـــَمـالِـهـا

ِـي ُمــْنــَتـَهـى آَمالِـَهـا وُبـلُـوِغ َنـْفـســــ

َنا السَّ ُمْشِرَقُة  ِشْئَت َشْمُس األرِض  ما 

ْت َمِطـــيَّ ِرَحالَِها ـــْمُس َقْد َشـــدَّ والشَّ

فـي َحـْيـُث َتــْنــَســاُب الــِمـيـاُه أَراِقــًمـا

ُبْرَد ظـِــاللـِـَهـا وُتـــِعــيــُرَك األْفـــَيـاُء 

التخريج:

القصر:  خــريــدة  ــعــقــيــان:884/4،  ال قائد 
 ،175/17 األبصار:  مسالك   ،515  -  514/1

نفح الطيب: 651/1.

الروايات: 

في نفح الطيب: ما كالعشية بدال من ال كالعشية

شئُت  ما  الطيب:  ونفح  األبصار  مسالك  في 
بدال من ما شئَت.

في نفح الطيب: تنسكب بدال من تنساب.

)14(

من الطويل

وله في الوزير أبي حفص الَهْوَزِني وقد مات 
بنهر طلبيرة عند فتحها قصيدة، منها:

ــِه ِمــْن َمـاِئـِع الـِهْنـِد َجـْدَوٌل وفـي َكــفِّ

ُم َتـــــَحـوُّ الـــُعـــَداِة  ألْرَواِح  عــلــيــه 

َدى َبْيـــَن الَجواِنِح َيْلَتظي ِبَحْيـــُث الصَّ

وَنــاُر الـَوَغــى َبــْيـَن األِســنَّـِة ُتْضَرُم

ـٍج ُمـَدجَّ َقـْلٍب  َقلِْيٍب*َغـْيــُر  ِمـــْن  َوَمـا 

ُم وال َشـطـَـٌن إال الــَوِشـــْيــُج الـُمــَقــوَّ

ـَحـى مـْن ساِطـِع النَّْقِع كاِسٌف َوَوْجُه الضُّ

أْنــُجـُم لَــُه ُزْرُق األِســـــــنَّـِة  بــِـَيــْوٍم 

ـــا َرأَْوا أالَّ َمــــَقـــرَّ لـــِــَســـــيفـِه ولَـمَّ

ِمْنُهُم ِبأْجَرأ  الُذوا  َهـــــــاِمِهم  ِســـَوى 

فكـاَن مـِـَن النَّـْهــِر الـَمـِعـيـْــِن ُمــعيُنُهم

دِّ الـــُحــَســـاُم الـُمَثلُّم ومــِـْن َثـــلَــِم الـــسَّ

َدى فـي ُزاللِــِه َفـَهـالَّ َثــَنــى َعـْنـُه الـرَّ

ِرَداٌء بـِـَرْقـــــَراِق الـَفـقاِقــيـــِع ُمــْعـلَـُم
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فيا َعـَجـًبـا للـــَبْحر َغــالَـْتــُه ُنـــْطــَفـٌة

ولألَســـــِد الـــّضـــْرغام أْرَداُه أْرَقـــــُم

التخريج:

قائد العقيان: 887/4-888، خريدة القصر: 
1/ 518، وترد األبيات 5، 6، 8 في ُكلٍّ من: تحفة 
 ،119/13 بالوفيات:  الوافي  وفي   ،13 القادم: 
وفي نفح الطيب: 111/4، أما المغرب في حلى 

المغرب: 159/1 فيرد فيه البيت الثامن فقط.

الروايات:

بين  من  بدال  بالمشرفية  القصر:  خريدة  في 

األسنة.

ال  من  بدال  لسبقهم  مقرا  العقيان:  قائد  في 

مقر لسيفه. فضلنا رواية ال مقر لسيفه لمناسبتها 

المعنى.

في قائد العقيان: بأجراء - جمع ِجْرو - بدال 

من بأجرأ، فضلنا رواية بأجرأ لمناسبتها المعنى

والوافي  القادم  وتحفة  القصر  خريدة  في 

بالوفيات: وكان بدال من فكان.

في قائد العقيان: الفواقع بدال من الفقاقيع.

وبها  ُقـــَلْيٍب  العقيان  قائد  محقق  *ضبطها 

يختل المعنى والصواب ما اثبتناه.

المعاني:

َقـــِلْيب: البئر.

الشطن: الحبل المفتول.

الوشيج المقوم: الرمح.

)15(

من الكامل

َنـِعــْيـُمـها َوَراَق  َمـَحـاِســـــُنــُه  َرقَّـْت 

فــكـــأنَّــمــا َمــــاُء الــَحــيـاِة أِديـُمـَهـا

ـــالَم بـِــُمــْقلٍَة َرَشـــأٌ إذا أْهـــَدى الـــسَّ

ى ِبـلُـبِّ َســلِــيـَمـهـا َتـْســلِــيــُمــَهـا َولَـّ

َســـْكرى ولِكـــْن ِمـــْن ُمَداَمـــِة لَْحِظِه

واْغُضـــْض ُجُفوَنَك فالمُنـــوُن َنِديُمَها

التخريج:

القصر:  خريدة   ،887/4 العقيان:  قائد 
515/1، بغية الملتمس: 1/ 715- 714.

الروايات:

محاسنه  الملتمس:  وبغية  القصر  خريدة  في 
بدال من محاسنها.

في خريدة القصر: رق بدال من راق.

في خريدة القصر وبغية الملتمس: لحظها بدال 
من لحظه.

من  ــدال  ب فاغضض  الملتمس:  بغية  فــي 
واغضض.

)16(

من الكامل

للـــه َبـــْهـــَجـُة َمـْنــــَزٍه َضَرَبـْت بـــه
َفــــــْوَق الــَغــِديِر رواَقــُه األْنـــَشــــاُم

َســـاِبٌغ ِدْرٌع  النَّْهـــُر  األِصيـــِل  فَمـــَع 
ُحَســـاُم فيه  َيْلَتـــاُح  َحـــى  الضُّ ومـــع 

التخريج:

 /1 القصر:  خريدة   ،881/4 العقيان:  قائد 
الطيب:  نفح  األبصار:175/17،  مسالك   ،114
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ثانية:  مرة  النفح  في  أيضا  ووردت   651/1
301/4، المغرب: 159/1.

الروايات:

في نفح الطيب: 301/4 هلل بهجة نزهة.

ونفح  األبصار  ومسالك  القصر  خريدة  في 
الطيب والمغرب: رواقها بدال من رواقه.

في خريدة القصر ومسالك األبصار والمغرب: 
األنسام بدال من األنشام.

المعاني:

األنشام: ضرب من الشجر.

)17(

من الطويل
َعَبْرَنـــا َســـَماَء النَّْهِر والجوُّ ُمْشـــِرٌق

وليــــس لـنــا إالَّ الـــَحــَبـــاُب ُنـــُجـوُم
ُبـــْرَد ِظاللِـــه األْيـــُك  أْلَبَســـْتُه  وَقـــْد 

ُرُقوُم الُبـــروِج  ِتْلـــَك  في  ـــْمِس  وللشَّ

التخريج:
القصر:  خــريــدة  ــعــقــيــان:881/4،  ال قائد 
انباه  األبـــصـــار:174/17،  مسالك   ،114/1
الرواة: 159/4، ولمح السحر: 115، وفي نفح 
الطيب وردت ثاث مرات في: 651/1، وفي: 

600/3، وفي: 301/4.
الروايات:

وفي  عبرنا،  من  بدال  ركبنا  السحر:  لمح  في 
في:  عبرنا  األولى  بروايتين:  الطيب جاءت  نفح 
651/1، و301/4، والثانية: ركبنا في: 600/3. 
وانباه  األبصار  ومسالك  القصر  خريدة  في 

الرواة: له بدال من لنا.
في لمح السحر: برء بدال من برد وأظنه خطأ 

مطبعيا.

ونفح  األبصار  ومسالك  القصر  خريدة  في 
الطيب ولمح السحر: ظالها بدال من ظاله.

في خريدة القصر: وجوم بدال من رقوم.

في لمح السحر: البرود بدال من البروج.

)18(

غام  جانبه  إلى  فجلس  حماما  دخل  وقد  وله 
قام وقعد في مكانه عبد أسود  ثم  جميل الصورة 

فقال: 

من الطويل

َجَهنَُّم َوَجـــاَءْت  المأوى  َجنَّـــُة  َمَضْت 

فهـــا أنـــا أْشـــَقى بعدمـــا ُكْنـــُت أْنَعُم

ـــْمُس َحـــاَن ُغُروُبها وما كان إال الشَّ
ُمـْظلُِم اللَّْيـــِل  ُجـْنٌح مــن  َفـأْعـَقـَبـَهـــا 

التخريج:

رايات المبرزين:61، نفح الطيب:478/3.

)19(

وله في الغزل:

من المنسرح

َعاِرُضـــُه َيـــَزاُل  إْن  مـــا  َوْســـَناُن 
ِم الـــالَّ بَعْطَفـــِة  َقْلبـــي  َيْعِطـــُف 

َحزًنا َفــــــَوا  للـــهـــوى  أْســـــلَــَمِني 
ـــِتــي وإْســــــالِمي ِنـــي ِعــفَّ أْن َبــــزَّ

وَحــاِجــُبـــــــُه أْســـُهـــٌم  أْلـــَحــاظـُـُه 
َراِمـــي  َعْيِنـــِه  وإْنـــَســـاُن  َقــــــْوٌس 

التخريج:

 /1 القصر:  خريدة  العقيان:888/4،  قائد 
المغرب: 159/1  الطيب: 301/4،  نفح   ،115

أورد البيت الثالث فقط.
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الروايات:

الطيب:  ونفح  والمغرب  القصر  خريدة  في 
لحاظه بدال من ألحاظه.

في نفح الطيب: فواحزني بدال من فواحزنا.

المعاني:

بزني: سلبني.

)20(

من الخفيف

ْيُح بــالـَعــِشـــيِّ َفـَحاَكـْت َهــبَّــــْت الــرِّ

ــْه ــنَّ ُج ــَك  ـِـي ـــ ــاه ن ــِر  ــِدْي ــَغ ــل ل َزَرًدا 

َفَصاَغْت َهـــْدٍء  َبْعـــَد  الَبْدُر  واْنَجلَـــى 

أِســـنَّْه ِمـْنـــُه  للــِقَتـــاِل  ــــــُه  َكـــفُّ

التخريج:

القصر:  خريدة   ،881/4 العقيان:  قائد 
نفح  114/1، مسالك األبصار: 174/17، وفي 
 ،651/1 في:  األولــى  مرتين:  وردت  الطيب 

والثانية في: 301/4.

الروايات:

في مسالك األبصار: هذا بدال من هدء.

من  بداًل  فحاكت   301/4 الطيب:  نفح  وفي 
فصاغت.

المعاني:

هدء: من أول الليل إلى ثلثه.

ثانيا:

المنسوب له ولغيره:

)1(

في  العطار  بن  القاسم  أبــي  مطرب  ومــن 
الريحان: 

من الكامل
فراغــي لــــيـوم  مـــحـتـَِفـال  أعــددُت 

روًضـــا غـــدا إْنســـاَن عيـــِن الَباغي
روًضـــا َيـــُروُض ُهموَم قلبي ُحْســـُنُه

مســـاِغ أيُّ  اللهـــو  لـــكأس  فيـــه 
وإذا اْنَثنـــْت ُقــْضــبــــاُن ِرْيــحـاٍن بـه

األْصـــَداِغ سالســـِل  بمثـــِل  جـــاءْت 

التخريج:

األبيات في نزهة األنام منسوبة البن العطار: 
وغرائب   ،418/4 الدهر:  يتيمة  في  بينما   94
 419/1 المحاضرة:  وحسن   ،91 التنبيهات: 

منسوبة ألبي الفضل الميكالي.
الروايات:

في حسن المحاضرة: ليوم بدال من كأس.
في يتيمة الدهر: األنس بدال من اللهو.

في يتيمة الدهر: بدت وفي غرائب التنبيهات 
أَتْت بدال من انثنت.

وحسن  التنبيهات  وغرائب  الدهر  يتيمة  في 
المحاضرة: حيَّت بدال من جاءت.

الميكالي  الفضل  ألبي  األبيات  أن  والراجح   
أكثر  فهو  لها  الثعالبي  رواية  ذلك  يؤكد  والذي 
له  معاصرا  كان  بالميكالي،فقد  معرفة  الناس 
وكاهما،  اليتيمة،  في  لة  مطوَّ بكلمة  ه  وخصَّ
419هـ(،  )ت  والثعالبي  436هـ(  )ت  الميكالي 

ماتا قبل مولد ابن العطار بزمن طويل. 

)2(

في  العطار  بن  القاسم  أبــي  محاسن  ومــن 
الريحان الحمحامي:

من السريع
لنـــا أْهـــَدى  ْيحـــاَن  الرَّ َتـــَرى  أَمـــا 

ــنــه فــأْحــَيــانــا ـــ ـــ ـــا مـــ ـــًم ـــاِح ـــَم َح
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َّـــَدى والـنـ َّـــِه  طـَلـ فــــي  َنـْحـســــُبـه 

ُمــْرَجــاَنـــا يـْحـِمـــــُل  ًدا  ُزُمـــــرُّ

التخريج:  

البيتان في نزهة األنام منسوبان البن العطار: 
 ،91 عزو:  دون  التنبيهات  غرائب  وفي   ،93
وكذلك في مقامات السيوطي: 100، وفي حسن 

المحاضرة: 411/1.

الروايات:

في الغرائب: ظله بدال من طله.

في الغرائب وحسن المحاضرة: تحسبه، وفي 
مقامات السيوطي: كأنه بدال من نحسبه.

الهوامش

خريدة  العقيان:880/4،  قائد  في:  ترجمته  انظر   )1(
الملتمس: 713/1، رايات  بغية  القصر: 513/1، 
المبرزين:61، المغرب في حلى المغرب:159/1، 
األبصار:174/17،  مسالك  الرواة:159/4،  انباه 
وقد  الطيب:650/1.  نفح  الــوعــاة:164/1،  بغية 
في  السيوطي  وتبعه  الرواة  انباه  في  القفطي  َوِهم 
النحوي  العطار  القاسم  أبا  فأسمياه  الوعاة  بغية 

األندلسي.
)1( بغية الملتمس:693/1.

)3( قائد العقيان: قائد العقيان:880/4.
)4( انباه الرواة:159/4.

)5( انظر مقدمة المحقق لقائد العقيان:8/1.
)6( انظر النص:14.

)7( طلبيرة: هي أقصى ثغور المسلمين وباب من األبواب 
التي يدخل منها على أرض المشركين، وهي مدينة 
كبيرة وقلعتها أرفع القاع حصنا، ولها عمل واسع 
ومزارعها زاكية. أما نهر طلبيرة: فيقصد به نهر 

تاجه . انظر الروض المعطار: 395.
)8( يقول ابن عذاري" وفي سنة ثاث وخمس مئة تحرك 
إلى  مراكش  من  يوسف  بن  علي  المؤمنين  أمير 
طلبيرة،  مدينة  وفتح  والجهاد  برسم غزو  األندلس 
طلبيرة  مدينة  إلى  قرطبة  من  وتحرك   ،..........
والنهب  السلب  وقع  وقد  دخلها  ثم  عليها  فنزل 

فرموا  الليل  وأجارهم  قصبتها  في  الروم  واعتصم 
البيان  انظر:  تاجه(".  )نهر  النهر  في  بأنفسهم 

المغرب: 3/:43.
مقرئا  كان  َعْيُشون:  بن  بن خلف  أحمد  العباس  أبو   )9(
وتصدر  بالمجود،  لقب  حتى  التجويد  في  مقدما 
454هـ  سنة  ولد  قبلها،  أو  494هـ  سنة  لإلقراء 
والتكملة:  الذيل  انظر:  531هــــ.  سنة  وتوفي 

194/1،التكملة: 41/1.
عرف  خلف:  بن  محمد  بن  الملك  عبد  أبومروان   )10(
مسجد  وإمــام  فاضا،  مقرئا  كان  المليلة،  بابن 
التبانين بإشبيلية، عمَّر طويا، بل كاد يبلغ المئة، إذ 
ولد سنة 436هـ، وتوفي سنة 535هـ. انظر: الذيل 
الصلة:  صلة   ،74/3 التكملة:   ،15/3 والتكملة: 

.914/3
كان  اإلشبيلي:  طاهر  بن  أحمد  بن  محمد  أبوبكر   )11(
بالحديث ومعرفته، معتنيا به، أخذ معظم  مشهورا 
الناس عنه، ولد سنة 449هـ وتوفي سنة 541هـ. 

انظر:الصلة 855/3.
وآخر  األندلس  علماء  ختام  العربي:  بن  أبوبكر   )11(
468هـ،  سنة  ولد  بشكوال،  ابن  يقول  كما  أئمتها 
وسافر المشرق واستكمل دراسته به وطفق راجعا 
س بها  إلى األندلس، وقدم إشبيلية سنة 493هـ، ودرَّ

زمنا طويا.انظر: الصلة:3/ 855.
بابن  المعروف  اإلشبيلي  الرحمن  عبد  بن  علي   )13(
أخذ  ثبتا،  ثقة،  العربية،  في  مقدما  كان  األخضر، 
عنه الناس وسمعوا منه اآلداب، توفي سنة 514هـ 

انظر: الصلة 617/1، بغية الوعاة 174/1.
اإلمام  النحوي  العافية:  أبي  بن  محمد  اهلل  أبوعبد   )14(
واألدب  المعرفة  أهل  من  كان  إشبيلية،  بجامع 
509هـ..  سنة  ذلك.توفي  عنه  الناس  أخذ  واللغة، 

انظر الصلة: 831/3.
)15( دفعتنا قلة األخبار عنه وضنها بذكر معاصريه، أو 
أصدقائه، أو منافسيه من العلماء والنحاة إلى البحث 
والتنقير في كتب التراجم للعثور على نحاة وعلماء 
الفترة، فأكبر  الذين كانوا يعيشون في تلك  إشبيلية 
الظن أن له عاقات حميمة مع بعضهم أو منافسات 

مع بعضهم اآلخر.
قاضي  كان  الموصلي:  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو   )16(
وكتاب  المالكية  كتب  بها  يدرس  وكان  إشبيلية، 
الناس  أذكى  المعلمين،من  سيبويه، كان متقدما في 
في حدود سنة 540هـ.  مات  نظرا،  وأدقهم  ذهنا، 

انظر: بغية الوعاة: 435/1.
)17( أبو عامر أحمد بن عبد اهلل بن يحيى بن َفْرح بن 
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إشبيلية،  أعيان  علية  من  اإلشبيلي:  الفهري  الجد 
أحكم دراسة كتاب سيبويه، ومهر في فهم أغراضه 
على  سيبوبه  كتاب  قرأ  من  قيل  حتى  وغوامضه 
ُقِتل  سيبويه،  على  يقرأه  أال  عليه  فما  الجد  ابن  يد 
 ،15/1 الوعاة:  بغية  انظر:  549هـــ.  سنة  ظلما 
الذيل والتكملة: 368/1، التكملة: 55/1، المغرب: 

.341/1
قلُت: وقد َوِهَم السيوطي أو ربما محقق كتابه بغية   
وصوابه  بالجيم  فرج  ابن  جده  أسمى  إذ  الوعاة 
يقول  كما  الُغْفل  والحاء  الراء  بسكون  فرح  ابن 

المراكشي.
)18( أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
كان  مَّاك:  الرَّ بابن  المعروف  النحوي  اإلشبيلي 
أحد أئمة العربية واألدب، وكان محققا قيِّما بكتاب 
سيبويه، توفي سنة 541هـ وله نحو خمسين سنة. 
انظر: يغية الوعاة: 86/1، صلة الصلة: 887/3، 

التكملة: 13/3.
)19( النص:3.

الخمر،  لشربه  ُحدَّ مرًة  كان مستهترا  فابن خاقان   )10(
للَخَنِويَّة  بفندق  مقتوال  ُألفي  حتى  غيِّه  على  وظل 
المراكشي  يقول  كما  به  وُعبث  ذبح  وقد  بمراكش 

انظر: الذيل والتكملة: 444/3.
)11( قائد العقيان: 880/4.

)11( المغرب في حلى المغرب:159/1.
)13( انظر:انباه الرواة:159/4، وبغية الوعاة:164/1.

)14( قائد العقيان: 880/4.
)15( انظر:انباه الرواة:159/4، وبغية الوعاة:164/1.

)16( بغية الملتمس:713/1.
فوصفه  سعيد  ابن  جاء   ،61 المبرزين:  رايات   )17(
باألديب: انظر المغرب في حلى المغرب: 159/1.

)18( النص: 16.
)19( النص: 1.

)30( النص: 10.
)31( النص: 1.
)31( النص: 7.
)33( النص: 4.

)34( النص: 19.
)35( أغلب الظن أن الهوزني كان من جنود المرابطين 
الذين طاردوا الفارين من جيش النصارى المهزوم 
تجاه نهر طلبيرة، وأنه غرق أثناء هذه المطاردة، 
فأبَّنه  الرثاء  يستحق  رآه  قد  العطار  ابن  ولعل 

بقصيدة ال حسرة فيها، ولكن فيها تخليد لذكراه.
)36( الوافي بالوفيات: 119/13.

)37( النص: 14.
)38( النص: 7.

)39( النص: 11.

)40( النص: 13.

)41( النص: 11.
)41( النص: 3.

)43( ديوان الشماخ بن ضرار: 336.
)44( النص: 16.

)45( النص: 8.
)46( النص: 14.
)47( النص: 10.

)48( النص:9.
)49( النص: 3.

)50( النص: 18.
)51( النص: 4.
)51( النص: 1.

)53( المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: 60/1.
)54( النص: 1.

)55( النص: 11.

)56( النص: 13.
)57( العمدة في محاسن الشعر وآدابه:173/1.

)58( النص: 4.
)59( سر الفصاحة: 180.

)60( النص: 10.
)61( النص: 9.
)61( النص: 3.
)63( النص: 3.
)64( النص: 9.
)65( النص: 4.
)66( النص: 9.

)67( النص: 13 البيت األول.
)68( النص: 1 البيت الثاني.

)69( النص: 10 البيت األول.
)70( النص: 19 البيت الثالث.

)71( النص: 13.

)71( النص: 17.
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المصــادر والمراجع

إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، تح: محمد أبو   -
الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، 

.1986
األندلس،  أهل  رجــال  تاريج  في  الملتمس  بغية   -
الكتاب  دار  ــاري،  ــي اإلب إبراهيم  تــح:  للضبي، 

المصري، القاهرة، ط 1، 1989.
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي،   -
الحلبي،  مطبعة  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تح: 

القاهرة، ط 1، 1965.
األندلس  ملوك  أخبار  اختصار  في  المغرب  البيان   -
والمغرب، البن عذاري، تح: بشار عواد ومحمود 
بشار، دار الغرب اإلسامي، تونس، ط 1، 1013.
دار  إحسان عباس،  تح:  األبار،  القادم، البن  تحفة   -

الغرب اإلسامي، بيروت، ط1، 1986.
التكملة، البن األبار، تح: عبد السام الهراس، دار   -

الفكر، بيروت، ط1، 1995.
والقاهرة،  مصر  تاريخ  في  المحاضرة  حسن   -
للسيوطي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 

ط 1، 1968.
خريدة القصر وجريدة العصر، للعماد األصفهاني،   -
محمد  عليه:  وزاد  نقحه  آزرنــوش،  تح:آزرتاش 
ومحمد  الحاج  والجياني  المطوي  العروسي 

المرزوقي، الدار التونسية للنشر، ط1، 1986.
صاح  تح:  الذبياني،  ضرار  بن  الشماخ  ديــوان   -
طبعة  القاهرة،  المعارف،  دار  الهادي،  عبد  الدين 

.1968
عباس  تح:إحسان  للمراكشي،  والتكملة،  الذيل   -
الغرب  دار  ــواد،  ع وبشار  شريفة  بن  ومحمد 

اإلسامي، تونس، ط 1، 1011.
سعيد  البن  المميزين،  وغايات  المبرزين  رايات   -
دار طاس،  الداية،  رضوان  تح:محمد  األندلسي، 

دمشق، ط1، 1987.
الروض المعطار في خبر األقطار، للحميري، تح:   -
إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط1، 1984.

سر الفصاحة، البن سنان الخفاجي، تح:علي فودة،   -
مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 1، 1994.

العدوي،  شريف  تح:  الزبير،  البن  الصلة،  صلة   -
مكتبة الثقافة اإلسامية، القاهرة، ط 1، 1008.

اإلبياري، دار  إبراهيم  الصلة، البن بشكوال، تح:   -
الكتاب المصري، القاهرة، ط 1، 1989.

رشيق  البن  ــه،  وآداب الشعر  محاسن  في  العمدة   -
القيرواني، تح: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار 

الجيل، بيروت، ط 1، 1971.
البن  التشبيهات،  عجائب  على  التبيهات  غرائب   -
تح:محمد زغلول سام ومصطفى  األزدي،  ظافر 
ط  القاهرة،  المعارف،  دار  الجويني،  الصاوي 

.1983
خاقان،  بن  للفتح  األعيان،  ومحاسن  العقيان  قائد   -
تح: د. حسين خريوش، مكتبة المنار، عمان، ط 1، 

.1989
التجيبي،  ليون  الشعر، البن  في روح  السحر  لمح   -
"رسالة  منيزل  محمد  منال  وتحقيق  دراســـة 

ماجستير"، الجامعة األردنية، 1995.
جها  واألندلسي،خرَّ المغربي  الشعر  من  مختارات   -
الغرب  مــراد،دار  بن  إبراهيم  لها:  وقدم  وحققها 

اإلسامي، بيروت، ط 1، 1986.
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، عبد اهلل   -
الطيب،دارجامعة الخرطوم للنشر، ط 4، 1991.

فضل  البن  األمصار،  ممالك  في  األبصار  مسالك   -
اهلل العمري، تح: كامل سلمان الجبوري، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط1، 1010.
األندلسي،  سعيد  البن  المغرب،  حلى  في  المغرب   -

تح:شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط 4.
مقامات السيوطي، لجال الدين السيوطي، تح: عبد   -
العلمية،  الكتب  دار  السيد،  ومحمد  سليمان  الغفار 

بيروت، ط1، 1986.
عبد  البقاء  ألبي  الشام،  محاسن  في  األنام  نزهة   -
 ،1 ط  بيروت،  العربي،  الرائد  دار  البدري،  اهلل 

.1980
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، للمقري،   -
تح: د.إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د.ت.ط 
األرناؤوط  أحمد  تح:  للصفدي،  بالوفيات،  الوافي   -
اإلسامي،  التراث  إحياء  دار  مصطفى،  وتركي 

بيروت، ط 1، 1000م.
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، للثعالبي،تح:   -
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لما كانت المعارضة نوعا من التناص تقتضي في الغالب العمل وفق التقاليد الفنية والموضوعية 
الوزن  المعارضات  في  المعتبرة  والتقاليد  الجماليات  رأس  وعلى  المعارضة،  نص  إنشاء  في 

والقافية، فقد كان ذلك سببا في تسمية القصيدتين ب )العينية( وهما: 
عينية حسان ومطلعها: إّن الذوائَب مْن فهٍر وإخوتهْم)2(

وعينية الزبرقان ومطلعها: نحن الكرام فال حي يعادلنا

ثقافية  بيئية  في  ناشئتين  العينيتان  كانت  ولما 
فيها  تتصارع  المنورة(،  المدينة  )مرحلة  محدد 
المألوف  بين  الثقافي والعقدي  العمق  األفكار في 
في البيئة العربية من تقاليد فنية وفكرية، والجديد 
السماوي الذي أخذت األذواق الشعرية تتلقفه، فقد 
تعين أن تعالج في ضوء التناص؛ لكن "التناص 
الضبط  على  تستعصي  معقدة  لغوية،  ظاهرة 
والتقنين، إذ يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي، 
أن  على  الترجيح،  على  وقدرته  معرفته  وسعة 
نفسه  يكشف عن  التناص  تجعل  مؤشرات  هناك 

التاعب  ومنها  به،  لإلمساك  القارئ  ويوجه 

بالمعارضة،  والتصريح  الكلمة،  بــأصــوات 

واستعمال لغة وسط معين، واإلحالة على جنس 

معارضة  أمام  هنا  ونحن  برمته")3(،  خطابي 

آخر  وإقامة  فكر  تقويض  على  تعمل  صريحة 

بديا له، باستخدام األدوات الفنية ذاتها مما يحفز 

لما  الفني  واالنتصار  المغالبة  أجواء  خلق  على 

فيه من قوة الحجة على الخصم؛ إلقناعه بالطرح 

الثقافي البديل.

األستاذ الدكتور: أحمد عثمان رحماني)1(
أستاذ النقد األدبي واإلعجاز القرآني

جامعة الوصل - دبي

عينيتا حسان والزبرقان 
تحليل في ضوء نظرية التناص 

والتحول الثقافي
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مناس��بة التن��اص بي��ن عينيت��ي حس��ان 
والزبرقان:

 يروي تاريخ الشعر العربي أن قصيدة حسان بن 
من  )وهــي  عنه،  اهلل  رضي  األنصاري  ثابت 
ـ  النبي  على  تميم  وفد  قدم  حين  قالها  البسيط( 
حابس  بن  األقرع  وفيهم  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 
بن  وعطارد  شاعرا،  بدر  بن  والزبرقان  حكما، 
حاجب خطيبا، وأرادوا المفاخرة بخطيبهم - وهو 
فقال   - الزبرقان  وهو   - وشاعرهم   - عطارد 

الزبرقان:

يعادلنـــا حـــي  فـــال  الكـــرام  نحـــن 

الربع يقســـــــم  وفينـــا  الملـــوك  منا 

ثـــم تـــرى النـــاس تأتينـــا ســـراتهم

مـــن كل أرض هويـــا ثـــم نصطنـــع

الرسول  له  قال  أن  بعد  حسان  لهم   فانبرى 
ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ قم يا حسان فرد بقصيدة 

أولها:

الذَّوائـــب مـــن فهـــٍر وإْخوتهـــم إن 

ُتتَّبـــُع للنـــاس  ُســـنًَّة  َبيَّنـــوا  قـــد 

مناقضة  شكل  ــي  ف الــتــنــاص  قــام  وهــكــذا 
منتشرا،  ذلك  بعد  صار  فن  وهو  ومعارضة، 
تثير  والروي،  بالوزن  فيها  يلتزم  واحدة  قصيدة 
عدة معارضات، أو رسالة تثير عدة رسائل، أو 
نوعا  تذيل عليه)4(، وأحسبه  كتبا  يستدعي  كتاب 

من أساليب التناص المقصود قصدا.

يعتمد  اعتباطيا  يكون  أن  إما  إذن  "فالتناص 
يكون  أن  وإما  المتلقي،  ذاكرة  على  دراسته  في 
قد  أنه  كما  مظانه،  نحو  المتلقي  يوجه  واجبا 

مزيجا  أو  ساخرة،  أو  مقتدية،  معارضة  يكون 
العميق  التناص  من  ينطلق  وبحثنا  بينهما")5(، 
الذي صنعه الموقف التاريخي لمعارضة مختلفة 
المغالبة  تستهدف  معارضة  ألنها  كله؛  ذلك  عن 

واالنتصار للحق. 

هذه  ـ  عنه  اهلل  رضــي  ـ  ان  حسَّ أنشد  ا  لمَّ
خطبته  شماس  بن  ثابت  خطب  أن  بعد  القصيدة 
المشهورة، قال اأَلقرع بن حابس إنَّ هذا الرجل 
شاعرنا،  من  َأشعر  لشاِعُره  واهلل  له،  لمؤَتى 
َأرفع  وألصواُتهم  خطيبنا،  من  َأخطُب  ولخطيبه 
فقال  فَأعطاه،  محمد،  يا  أعطني  َأصواتنا،  من 
وهم  العرب،  سيد  إنَّه  اللهم  فقال  فزاده،  زدني، 

وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   چ   حّقهم  في  اهلل  َأنزل  الذين 
 ،]4 ]الحجرات:  چ  ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  

فدل ذلك على تضمن قول الحكم تفوقا شعريا في 
تناص المعارضة.

قد  ـ  ـ صلى اهلل عليه وسلم  وكان رسول اهلل 
أمر بمنبر فوضع في المسجد ينشد عليه حسان، 
وقال إن اهلل ليؤيد حسان، وروي أنهم أسلموا في 
مختلف  لنوع  المعارضة  يؤهل  ما  وهو  الحال. 
معادلة  طرفي  وقلب  واالنتصار(،  )المغالبة  هو 

التناص.

من  النصين  أخرجت  التي  المناسبة  هذه  إن 
التي  هي  بالفعل  الوجود  إلــى  بالقوة  الوجود 
والتقويض  التأسيس  على  القائم  التناص  فرضت 
في الوقت نفسه، "إن ما يتم تأسيسه ثم تقويضه 
مكتفيا  مغلقا  موضوعا  بوصفه  الفن  فكرة  هو 
العاقات  من  وحدته  يستمد  ذاتيا  ومستقا  بذاته 
يعاد  بحيث  أجــزائــه")6(  بين  المتبادلة  الشكلية 
الجمالية،  الثاني مشابها في بعض أشكاله  النص 
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كالقافية والوزن، ليحقق به التحدي في التناص، 
بدائل  ليقدم  األول  التي طرحها  األفكار  ويقوض 
تكون التصور الجديد للكون والحياة في منظور 
الطرح الثقافي الجديد، الذي صار إليه حسان بعد 
أن تمثل اإلسام، وال يزال الزبرقان يعيشه بحكم 
اإلنشاء  أثناء  عليه  يزال  وال  كان  الذي  الواقع 

للنص.

عبقرية التحدي في تكوين نواة التناص:

تروي النصوص التاريخية أن حسان بن ثابت 
الزبرقان،  الشاعر  وفد  جاء  عندما  َغاِئًبا،  َكاَن 
ـ  وسلم  عليه  اهلل  ـ صلى  اهلل،  رسول  إليه  فبعث 
َجاَءِني  ا  َفَلمَّ اٌن:  َحسَّ َقاَل  المهمة،  جدية  يبين  مما 
مبعوث الرسول َفَأْخَبَرِني َأنَُّه ِإنََّما َدَعاِني أُلِجيَب 
َوَأَنا  اهللَِّ،  َرُسوِل  ِإَلى  َخَرْجُت  َتِميٍم،  َبِني  َشاِعَر 

َأُقوُل:

َمَنْعَنـــا َرُســـوَل اللَِّه إِْذ َحـــلَّ َوْســـَطَنا

َعلَـــى ُكلِّ َبـــاٍغ ِمـــْن َمَعـــدٍّ َوَراِغـــِم

ــــــــا َحلَّ َبْيـــَن ُبُيـــــــوِتَنا َمَنْعَنـــاُه لَمَّ

ِبأَْســـَياِفَنا ِمـــْن ُكلِّ َعـــــــــاٍد َوَظالِـــِم

َوَثـــــــــَراُؤُه ُه  ِعـــزُّ َحـــِريـــٍد  ِبَبْيـــِت 

ِبَجاِبَيـــِة اْلَجـــْوالِن َوْســـَط اأَلَعاِجـــِم

ـــْؤَدُد اْلُعوُد َوالنََّدى َهـــِل اْلَمْجُد إاِل السُّ

اْلَعَظاِئِم! َواْحِتَمـــاُل  اْلُملُـــوِك  َوجـــاُه 

اهلل  ـ صلى  اهلل  ِإَلى رسول  اْنَتَهْيُت  ا  َفَلمَّ َقاَل: 
َقاَل،  َما  َفَقاَل  اْلَقْوِم،  َشاِعُر  َوَقاَم  ـ  وسلم  عليه 

ا َقاَل")7( َعَرْضُت ِفي َقْوِلِه َوُقْلُت َعَلى َنْحٍو ِممَّ

وعي  عن  عميقة  فكرة  يعطي  القول  ذلك  إن 
فنيا  عما  بوصفها  المعارضة،  بقيمة  حسان 

مما  الجديد،  بالمشروع  واإلقناع  الغلبة  يستهدف 
للمعارضة  األساسيين  الهدفين  وضع  يقتضي 
والبناء  الجديد،  الفكري  البناء  االهتمام؛  موضع 
الفني المتفوق، وهذا يقتضي العبقرية في اإلبداع 

الذي يمنح خصوصيات اإلقناع بالتفوق. 

دليل  التناص  يكون  ما  كثيرا  الــواقــع  في 
العبقرية وقديما قالوا عن امرئ القيس هو أشعر 
فاتبعوه  ابتدعها  بأشياء  تقدمهم  ألنه  الشعراء؛ 
فيها؛ أي خلق أجواء للتناص، وهكذا كان حسان 
إذ كان لمعارضته التي شهد له الحكم )كما رأينا( 
لمعارضته  أجواء  خلق  في  كبير  أثر  بالتفوق، 
بعد ذلك، فقد "َأخذ ابن مفرغ عجز البيت الثاني 

ِتِه، فقال من قصيدة: بُرمَّ

جـــــــوارُهُم تحمـــْد  خلٍف  بني  جاور 

ـــما دفعوا واأَلعظميـــن دفاعــــــــاً كلَـّ

والمطعميـــن إِذا ما َشـــْتَوٌة أَزمــــــْت

فالنَّــــــاس شتَّى إلى أبـــــوابهم ُسُرُع

ثوا صدقوا هم خيـــر أَقوامهـــم إن حدَّ

النفع في أشياعهم نفعوا" أَو حاولوا 

فقوى  حماسة  حسان  زاد  مما  أن  وأعتقد 
الزبرقان  قصيدة  خاتمة  للمعارضة  الدافعية  لديه 

الحتوائها على التحدي، كما يتجلى في قوله:

َنْعِرُفـــُه َذاَك  ِفـــي  ُيَفاِخُرَنـــا  َفَمـــْن 

تســـتمع واألخبـــار  اْلَقـــْوُم  َفَيْرِجـــُع 

في  والمعارضة  للتناص  دعاه  قد  تراه  فأنت 
الموضوع، فتناص معه فيه، وفي ألفاظ التضاد، 
والثاني،  األول  البيت  في  المقابلة  في  تجسد  كما 
وفي المعنى كما في البيت األخير، والمبنى كما في 
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 ]0//0/0/[]0//0/[ والــوزن.]/0/0//0[  القافية 
وهي  فعلن(،  مستفعلن  فاعلن  )مستفعلن   ]0///[
الحال التي كانت عليه قصيدتا حسان والزبرقان، 
على أن قصيدة حسان صارت بعد ذلك نموذجا 
بعده. وهذا  التناص مع من جاء  تم  يحتذى، وبه 
التي  الفنية  التساؤل عن أي األسباب  يبعث على 

صنعت التقاليد التي تفرض على الغير التناص.

مفهوم الش��عرية التي تحكم األس��باب 
الفك��ري  التن��اص  لطبيع��ة  الفني��ة 

والشكلي:

يكون  به  ما  تحديد  في  هنا  ننطلق  أن  نريد 
من  الناضجة  العربية  المدونة  في  شعرا  الشعر 
تعريف حازم القرطاجني المميز للشعر؛ ألسباب 
على  يأتي  التناص،  في  البحث  منهج  يفرضها 
مفهوم  على  منصبة  التحليل  عملية  جعل  رأسها 
به  عما  بحث  هي  حيث  من  التناصية  الشعرية 
حازم  مقصدية  منظور  من  شعرا  الشعر  يكون 
لنصل  النصين،  يتناسب مع طبيعة شعرية  الذي 
إلى خصوصيات التناص الشعري بين القصيدتين 
كام  "الشعر  أن  يرى  فحازم:  المتعارضتين، 
ما  النفس  إلى  يحبب  أن  شأنه  من  مقفى  موزون 
تكريهه  قصد  ما  إليها  ويكره  إليها  تحبيبه  قصد 
بما  منه  الهرب  أو  طلبه  على  بذلك  لُتْحمل 
يتضمن من حسن تخييل ومحاكاة مستقلة بنفسها 
قوة  أو  الكام  تأليف  هيأة  بحسن  متصورة  أو 
صدقه أو قوة شهوته أو بمجموع ذلك، وكل ذلك 
االستغراب  فإن  إغراب  من  به  يقترن  بما  يتأكد 
بحركتهما  اقترنت  إذا  للنفس  حركة  والتعجب 

الخيالية قوي انفعالها وتأثرها)8(.

إن نص حازم يحدد لنا إطار الوعي اإلسامي 

حيث  من  الشعرية  لوظيفة  بتأكيده  للشعرية، 
إليها،  تحبيبه  قصد  ما  النفس  إلى  يحبب  إنه 
بين  مختلف  وهذا  تكريهه؛  قصد  ما  إليها  ويكره 
خلق  حيث  من  أيضا  مختلفين  بل  القصيدتين، 
لتتحرك  النفس  دفع  إذ  المتلقي،  لدى  الدافعية 
في  المبدع  يهيئه  لما  يقع طبقا  تنافرا،  أو  تجاوبا 
هنا  ومن  تعجيب،  أو  تخييل  فنيات  من  النص 
تعين أن يتوجه التحليل ليقف على حقيقة مقاصد 
النصين وطبيعتهما في ميزان الشعرية من ثاث 

جهات:

أ ـ من جهة طبيعته التي تستلزم اإليقاع، وما يقع 
فيها من تناص في الشكل. 

ب ـ ومن جهة مؤثراته التي منها حسن التخييل 
أو  والشهرة،  الصدق،  وقوة  التأليف،  وجودة 
اإلغراب والتعجيب، وما يقع فيها من تناص.

القدرة على  الذي يتضمن  الهدف  ج ـ ومن جهة 
تحبيب الموضوع إلى المتلقي لطلبه أو تكريه 

له لابتعاد عن ممارسته.

وإذا كان التناص ـ حسب محمد مفتاح ـ شيئا 
ال مناص منه؛ ألنه ال فكاك لإلنسان من شروطه 
تاريخه  ومن  ومحتوياتهما،  والمكانية،  الزمانية 
نص  أي  إنتاج  فأساس  ذاكرته،  أي  الشخصي؛ 
هي  المعرفة  وهذه  للعالم،  صاحبه  معرفة  هو 
أيضا)9(،  المتلقي  قبل  من  النص  تأويل  ركيزة 
فإننا سنعمل على البحث في نقاط أساسية نجمعها 
في  التناص  األول  يستهدف  مباحث؛  ثاثة  في 
البناء الفكري، ويستهدف الثاني التناص في البناء 
الشكلي والجمالي، ليقف الثالث على عاملي البناء 
الترتيب  الفني عند كل شاعر على حده، بحسب 

اآلتي:
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المبح��ث األول: البن��اء الفك��ري وتناصه 
في القصيدتين : 

1� موضوع القصيدتين وعنواناهما: 

أ ـ موضوعهما المشترك هو )المفاخرة( وقد 
الشاعر  غرض  طريق  عن  الخصم)10(  فرضه 
وطريق الشعرية المنتقاة بعناية لتحقيق المقاصد 
الفخرية كما يحددها مطلع الزبرقان معتمدا على 
)نحن  )األنــا(:  تعظيم  يفيد  الذي  )نحن(  ضمير 
يكون  أن  استدعى  مما  يعادلنا(،  حي  فا  الكرام 
الرد بالفخر، )إن الذَّوائب من فهٍر وإْخوتهم * قد 

َبيَّنوا ُسنًَّة للناس ُتتَّبُع(

مع  مثله  فخر  مع  يتناص  بالقيم  فخر  إنــه 
اختاف في نوع القيم، سيطرت نغمته وإيحاءاته 
فخر  لكنه  كله،  النص  على  وعاطفته  وعباراته 
االتزان  التقوى،  المتبع،  المنهج  الجديدة:  بالقيم 
وتجنب  العفة،  والصديق،  العدو  مع  التعامل  في 
الطمع الذي يفسد الطبائع، الوالء والطاعة للنبوة، 
الزبرقان  لسان  على  جاء  الذي  كالفخر  وليس 
حيث التفاخر بالملك والقهر والغلبة والكرم؛ لذلك 
متفقا  القصيدتين  بين  الشعري  المتخيل  سيكون 
القائمة  الفنية  التقاليد  بحكم  المعتمد  الشكل  في 
اختاف  بحكم  الرؤيا  في  التحدي، ومختلفا  على 
تقويض  يفرض  مما  جذريا  اختافا  الفلسفتين 

الاحق للسابق.

تحديد  في  العنوان  أهمية  على  العنوان:  ـ  ب 
مشكلة  هنا  يطرح  فإنه  ومقاصده؛  النص  معنى 
في عنونة الشعر القديم خاصة، البد من طرحها، 
بين  والتماسك  واالنسجام  الترابط  دليل  فهي 
أجزاء القصيدة، إذ كثيرا ما يتخذ قدماء النقاد من 
شطر المطلع عنوانا للقصيدة، ونحن ال نشك في 

نشك  وال  الموضوع،  على  وداللته  المطلع  قيمة 
أجزاء  بين  الربط  على  وقدرته  النظم  في  كذلك 
العمل، ولكن ال يمكن أن يكون داال على الشيء 
كله داللة اسمه عليه؛ ألنه ببساطة هو جزء من 
العنوان  هو  فما  حيزه،  على  إال  يدل  ال  الشيء 

االفتراضي للقصيدتين؟ 

إذ كان العنوان التقليدي لعينية حسان هو: "إّن 
الذوائَب مْن ِفهٍر وإخوتهْم" اليدل على القصيدة، 
وأقصى ما يمكن فعله هو اإلشارة إلى أن مطلع 
فهل  "الذوائب"  وهو  محوره  إلى  يشير  الكام 
لقصيدة  عنوانا  "الذوائب"  كلمة  نجعل  أن  يمكن 
)نحن  الزبرقان  قصيدة  مطلع  كان  وإذا  حسان؟ 
الكرام فا حي يعادلنا( ينطبق عليه الحكم نفسه، 
أو)الملوك(  )الكرام(  بكلمة  يسمح  أن  أيمكن 

عنوانا لعينية الزبرقان؟ 

التناص في األفكار بين القصيدتين:

أوال: األفكار األساسية في عينية الزبرقان)11(: 

أبيات(  )تسعة  الزبرقان  قصيدة  قصر  على 
التي عارضه  بيتا(،  بالنسبة لقصيدة حسان )13 
األفكار  تتضمن  فإنها  وشكا،  موضوعا  فيها 

اآلتية:

1ـ االفتخار بالكرم والملك وأماكن العبادة:

نحـــن الكـــرام فـــال حـــّي يعادلنـــــــا

فينا الملـــوُك وفينا ُتنصب البيــــع)12(

1ـ التغلب على األحياء واألقوام في الحروب 
والمنازعات:

وكم قســـْرنا مـــن األحيـــاء كلّهــــــم

عند الّنهـــاب وفضل الخيـــر ُيّتبع)13(
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3ـ الكرم إيام المجاعة حتى للعلية من األقوام:

ونحـــن نطعمهم في القحـــط ما أكلوا

اْلَقَزُع)14( من الّســـديف إذا لم ُيؤنس 

ثم ترى الّنــــاس تأتينا ُســـَراتهـــــــم

مـــن كّل أرض هوّيا ثـــم تصطنع)15(

أرومتنــــا فـــي  ُعْبطا  اْلُكـــَوَم  وننحر 

للنازلين إذا ما أُنزلوا شـــبـــــــعوا)16(

4ـ التحدي لألقوام بما لهم من قدر وعظمة:

فـــال ترانا إلـــى حـــّي نفـــــاخرهــــم

إال اســـتقادوا، فكاد الرأس يقتطع)17(

فمـــن يقادرنـــا فـــي ذاك نعرفـــــــــه

فيرجـــع القـــوم واألخبار تســـتــــمع

إنـــا أبينا وال يأبـــى لنـــا أحــــــــــــد

نرتفـــع الفخـــر  عنـــد  كذلـــك  إنـــا 

مقارعـــة حزناهـــا  المـــكارم  تلـــك 

إذا الكـــرام علـــى أمثالهـــا اقترعـــوا

ثانيا � أفكار قصيدة حسان)11):

إن عينية حسان على طولها )13بيتا( مترابطة 
ترابطا منطقيا كبيرا، ويمكن تقسيمها إلى:

أـ فقرة المطلع: وفكرتها أن الذوائب أهل فكر 
واستقامة:

ِفهـــٍر وإخوتهـــْم الذوائـــَب مـــْن  إّن 

قـــْد بينـــوا ســـنًة للنـــاِس ُتًتَبـــُع)19(

َيْرَضـــى بَهـــا ُكلُّ َمن كاَنْت ســـِريَرُتُه

تقوى اإللِه وباألمِر الذي َشـــــَرُعوا)20(

تتبع،  وسنة  منهج  أهل  الذوائب  أن  ففكرتها 
الذين عرفوا  للعقاء  بالنسبة  السنة منطقية  وهذه 

اهلل وقيمة الشريعة.

ب ـ خصائص الذوائب األخاقية أو )قيمهم(

قـــوٌم إذا حاربـــوا ضـــروا عدوهـــُم
أْو حاَولُوا الّنْفَع في أشياِعِهْم َنفعوا)21(

ســـجيةٌ  تلـــَك منهـــْم غيـــُر محَدثـــٍة
ها الِبَدُع)22( إّن الخالِئَق، فاعلَْم، شـــرُّ

ُهـــــــُم ال َيْرقـــُع الّناُس ما أْوَهـــْت أكفُّ
عنـــَد الدفاِع، وال يوهوَن ما رقعوا)23(

إن كان فـــي الناس ســـباقون بعدهُم،
فـــكلُّ ســـبٍق ألدنى ســـبقهْم تبـــُع)24(

وال َيَضنُّـــوَن َعـــْن َمْولًـــى ِبَفْضلِِهِم،
َوال ُيِصيُبُهـــُم فـــي َمْطَمـــٍع َطَبـــُع)25(

ال يجهلـــوَن، وإن حاولـــَت جهلهـــُم،
في فضِل أحالمهْم عن ذاَك متســـُع)26(

أِعّفـــة ٌ ُذِكَرْت فـــي الَوحـــِي ِعّفُتُهْم،
ال َيْطَبعـــوَن، وال ُيْرديهـــُم الّطَمُع)27(

الشعوب  أحوال  تغيير  القدرة على  ]1ـ  وهي 
الموقف  صابة  1ـ  وإيجابا  سلبا  وضــرا   نفعا 
الطمع  وتجنب  الكرم  4ـ  األفعال  في  السبق   3ـ 
العفة   -6 والطيش  الجهالة  وتجنب  الحلم  5ـ 

وتجنب الطمع[.

ج ـ البراهين على تلك الخصائص والقيم:

 كـــم من صديـــٍق لهْم نالـــوا كرامتُه،

وِمْن َعـــُدوٍّ َعليهُم جاهـــٍد َجَدُعوا)28(
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أعطوا نبـــيَّ الهدى والبـــرِّ طاعتهْم،

فَما َوَنـــى َنْصُرُهْم عْنُه َوما َنَزُعوا)29(

إن قاَل ســـيروا أجدوا الســـيَر جهدهُم

أْو قاَل عوجوا َعلَْيَنا ساعًة، َرَبُعوا)30(

مـــا زاَل ســـيرهُم حتى اســـتقاَد لهْم

أْهـــُل الّصليِب، وَمن كانت لُه الِبَيُع)31(

العدو  ويشمل: ] 1ـ إكرام الصديق 1ـ إذالل 
3ـ الطاعة المطلقة لقائدهم 4ـ إذعان أهل الديانات 

األخرى لهم[.

من  والتحذير  المتلقي  المصارع  نصح  ـ  د 
المغامرة:

ُخـــْذ ِمنُهُم ما أتى عْفـــًوا، إذا َغِضُبوا

َك األمَر الـــذي َمَنعوا)32( وال يُكـــْن همُّ

فإّن في حربهـــْم، فاترْك عداوتهـــــــْم

لَُع)33( والسَّ الّصاُب  َعليِه  ُيَخاُض  اً  َشرَّ

مخالُبها َنالْتنا  الحــــــــرُب  إذا  نسموا 

إذا الزعانُف مْن أظفارها خشـــعوا)34(

ال َفْخـــَر إْن ُهـــْم أصاُبوا مـــن َعُدّوِهِم

َوإْن أُِصيُبـــوا فال ُخـــوٌر وال ُجُزُع)35(

ُمْكَتِنُع والمـــوُت  الوغى،  فـــي  كأنهْم 

َفَدُع)36( أسٌد ببيشـــة َ في أرســـاغها 

لُهـــْم َنـــِدب  ال  لَِقـــْوٍم  َنَصْبَنـــا  إَذا 

)37(ِ َرُع  الـــذَّ كما يدبُّ إلى الوحشـــية 

ويتمثل في ]1ـ الوقوف عند الحد الذي رسم 
الضرورة  عند  البطش  شــدة  من  التحذير   1ـ 

االبتاءات  أمــام  والصبر  بالسمو  التنويه  3ـ 
الحربية 4ـ االتزان النفسي واالعتدال عند الغلبة 
بشجاعة  شجاعتهم  تشبيه  5ـ  خور  وال  فخر  ال 

األسد 6 ـ اإلقدام في الحرب[.

هـ - إبراز صفة وحدة الصف اإلسامي:

أكـــرْم بقـــوٍم رســـوُل اللِه شـــيعُتهْم

ـــَيُع)38( إذا تفـــــــّرَقـــِت األْهَواُء والشِّ

ُيـــؤاِزُرُه قلـــٌب  ِمَدحي  لُهـــْم  أْهـــَدى 

ِفيما ُيِحبُّ لَِســـــــاٌن حـــاِئٌك َصَنُع)39(

فإّنُهـــْم أفَضـــُل اأْلْحَيـــاء كلِّهـــــــــــِم

إْن َجّد بالّناِس ِجدُّ القْول أْو شمعوا)40(

ووحدة  القيادة  حول  االلتفاف  ]1ـ  وتشمل: 
في  دعائية  كوسيلة  بالشعر  المؤازرة  1ـ  الصف 
الحرب 3ـ الثناء على جدية المواقف قوال وعما 
واللهو  )الهزل والعبث  الشمع  الناس  إذا دب في 

والطرب[.

والقيم  العام  المعنى  تناص  في  استنتاج  3ـ 
عرض  العينيتين:  موضوعي  في  األخاقية 
أنهم  في  مفاخرهم  تميم  شاعر  بدر  بن  الزبرقان 
المطعمون  ألعدائهم  القاهرون  الكرام  الملوك 
واألشــراف  السادة  لهم  يدين  الذين  القحط  عند 
وينقاد ألمرهم كل مفاخر وال يفاخرهم أحد، وهم 
يفخرون على كل أحد. أما حسان فقد رد بما أماه 
عليه دينه أوال، وهو هداية الناس وتوجيههم إلى 
تميم  ثم رد على قول  تقوى اهلل واتباع شريعته، 
)قوم  ووعيد:  بتهديد  لألعداء  القاهرون  بأنهم 
بأنهم  ذلك  قابل  ثم  عدوهم(  ضروا  حاربوا  إذا 
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النافعون لألشياع . فليست حياتهم قصرا على شر 
العرب في جاهليتهم،  قبائل  الكثير من  كان دأب 
المسلمين  قوة  عن  الكشف  في  حسان  وأمعن 
يستطيعون  ال  الناس  أن  فبين  وقيمه،  بإسامهم 
عاج ما يوقعونه بهم، فهم الذين ال يقهر حليفهم، 
وهم السباقون وكل سبق تابع لسبقهم، وهم الذين 
ال يدنسون حياتهم بعيب، والعقاء الحلماء الذين 
ال يركنون إلى الجهل والحمق؛ ألن في أخاقهم 
سعة وأنهم أسلموا نفوسهم وطاعتهم لرسول اهلل 
النصر  اهلل  آتاهم  ثم  ومن  وسلم،  عليه  آله  صلى 
إذا  يجدون  بأنهم  الطاعة  ووضــح  عنده،  من 
استنهضوا، ويقفون إذا أمروا. وما زال وضعهم 
الذين  والبيع،  الصليب  أهل  لهم  دان  حتى  كذلك 

افتخر الزبرقان باحتضان قومه )بيعهم(.

الحروب  في  المسلمين  طبائع  عن  كشف 
فيها  يخاض  فحروبهم شر  وتهديد؛  تنظيم  كشف 
الصبر، وهم الشجعان المتسامون بصفاتهم حين 
يجزع الناس من أظفار الحرب ومخالبها، وليسوا 
بالفخورين حين ينالون من عدوهم، وال الضعفاء 
منازلوهم،  يخافهم  بيشة  أسد  وهم  منهم؛  نيل  إذا 
عدوهم  إلى  فيدبون  حروبهم  في  يخاتلون  وال 
دبيب الصياد المخاتل الذي يتخذ دريئة يخدع بها 
صيده حتى يصيده، فذلك فعل الجبان وهم ليسوا 
جبناء، وحسبهم أن يكون رسول اهلل شيعتهم حين 

تفرق األهواء القلوب.

المعاني  من  الفيض  هذا  بعد  بمعقول  وليس 
أن  سبيل  كل  تميم  بني  على  أخذت  التي  والقوة 
بن  األقرع  قرأ  وقد  المفاخرة،  ميدان  في  يثبتوا 
االستسام  بل  االقتناع  قومه  وجوه  في  حابس 

لخطيبه  له،  لمؤتى  الرجل  هذا  إن  وأبي  فقال: 
أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، 
يقضي  يكد  ولم  أصواتنا،  من  أعلى  وأصواتهم 
بما قضى حتى خشعت الرؤوس أمام قوة السماء 

وتأييدها فأعلنوا إسامهم.

الشعر  ذلــك  حسان  يرسل  أن  عجب  ومــن 
ارتجاال في موقف التحدي والمفاخرة أمام أرباب 
هذا  يدل  ليس  أو  الموقف!  لهذا  أعد  وما  البيان، 

على شاعرية دامغة يؤيدها روح القدس)41(؟

وقيم��ة  العاطفي��ة  الش��اعر  أه��داف   �4
التناص المضاد:

تحبيب  في  يكمن  القصيدتين  من  كل  جوهر 
ينطلق  التي  والقيم  الفكرة  تثيرها  التي  العاطفة 
منها كل من الشاعرين ويجسدها الشكل التعبيري 
سبق  وقد  القصيدتين،  في  تعارضيا  المتناص 
مقفى  موزونا  كاما  كان  وإن  الشعر  أن  القول 
فإن من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه 
إليها، ويكره إليها ما قصد تكريهه لُتقبل بذلك على 
التفاعل معه أو تجنبه بما يتضمن من حسن تخييل 
كما قال حازم، وهو أمر يحدد المقاصد العاطفية 
الجوهرية، كما يحددها جون كوين بقوله "الوحدة 
هذا  الشعر  ويثيرها  النثر  يجهلها  التي  العاطفية 
المناخي هو جوهر كل قصيدة")41(، فما  المعنى 

جوهر القصيدتين هنا؟ 

عن  تعبيرا  كانت  حسان  شعرية  أن  شك  ال 
الوقت  ذلك  في  مجسدا  اإلسامي  المجتمع  ذاتية 
واألنصار  المهاجرين  أي  وإخوتهم(؛  )فهر  في: 
قيم  من  الزبرقان  ينطلق  بينما  الجديدة،  وقيمهم 
عشائرية، ولذلك كان حسان يشعر أنه يعبر عن 
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نفسه لدرجة استخدام ضمير المتكلم في البيت:

ُيـــؤاِزُرُه قلـــٌب  ِمَدحي  لُهـــْم  أْهـــَدى 

َصَنُع)43( حاِئـــٌك  لَِســـاٌن  ُيِحـــبُّ  ِفيما 

في  المتكلمين  جماعة  ضمير  استخدام  وكذا 
البيت:

نســـموا إذا الحـــرُب نالتنـــا مخالبها

إذا الزعانـــُف مـــْن أظفارها خشـــعوا 

وألن ضمير المتكلم يبرز الوظيفة االنفعالية، 
العلمي  انتمائها  من  الشعري  البناء  يسحبها  حين 
فيخلصها من  النص  في  اإلفرادي  التوظيف  إلى 
إنتاج  في  بنفسها  االكتفاء  إلى  ويدفعها  مراجعها 
الداللة)44(، فذلك يدل على شعور حسان بالذوبان 
في المجموع الذي ليس له من هدف سوى تحبيب 
قيم الخير التي يتبناها الضمير العائد على ]قومه[ 
ونبذ قيم الشر التي يرمي إليها ]الناس[ أو بالتعبير 
المعاصر وصف خصائص }األنا واآلخر{ من 
القبيح والدعوة إلى الحسن. وقد  التنفير من  أجل 
يتجلى ذلك من االستعارتين }مخالبها، أظفارها{ 
إذ جعل المخالب للحرب التي ضده ليحفز العقل 
األظفار  جعل  حين  في  الشجاعة  نحو  الواعي 
للحرب المعلنة ضد خصومه ليحفز المتلقي نحو 

الجبن.

أما عاطفة الزبرقان ومقصديته، فكانت تنطلق 
من ذاتية يشوبها التعالي، كقوله: )نحن الكرام فا 

حي يعادلنا، منا الملوك وفينا يقسم الربع(، وفي 
الذي  العشائري  البعد  عند  تقف  األحوال  أحسن 
كان الزمن الجديد قد تجاوزه كقيمة أخاقية، إلى 
قيم إنسانية كبرى، وبذلك كان التناص قائما على 

التضاد الذي يفرضه اختاف الرؤى.

المبحث الثاني: تناص التشكيل الجمالي 
واألسلوبي للقصيدتين.

القصيدتين  تشكيل  أن  إلى  البداية  في  نشير 
بوصفهما  التعارضي،  التناص  موقف  يفرضه 
ناجمتين  البسيط،  بحر  من  فخريتين،  عينيتين، 
عن تقليد فني هو المعارضات الشعرية، من حيث 
التماثل  على  القائم  الفني  اإلنشاء  من  نمط  هي 
خاصة،  بصفة  اإليقاعي  والبناء  الموضوع  في 
وسنعالج هنا الجوانب التشكيلية واألسلوبية لبيان 
روح التناص وشكله، ثم نعرج على التناص في 

عاملي البناء:

أوال: األسلوب: يطلق األسلوب على السمات 
اللغوية والتركيبية، واإليقاعية،  الفنية والظواهر 
يفصل  مما  وغيرها  والتضادية،  والتصويرية، 
االستيعاب  لغرض  تجزيئيا  تفصيا  الباغة  في 
العلمي، وليس لغرض التذوق النصي إال ما ندر.

في  األسلوبية  السمات  تلك  بعض  وسنحصي 
)جدول الظواهر الفنية واألسلوبية( لبيان جوانب 
كما  الزبرقان  على  حسان  عينية  تفوق  سر  من 

يأتي:
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النوعالسببمؤشر الفعاليةنسبتهاتكرارهاالظاهرة

يقومان على الفخر بالقيم بؤرة الشعور/1المطلعان

الكبرى

يحل محل 

العنوان

كم األبيات 

في العينيتين

13/بيتا 

مقابل 9

ا أقوى من القيم مرتفع جدانسبته أقوى 13 /9ينقل كمًّ

اإليقاع موحد 

في العينيتين

 

4 مرات 

في كل بيت

 0\\0\0\

\\\0 أي 1ـ1

مرتفع وزنا 

وقافية )مشترك( 

شدة التشافع والتناسب 

بين حركات وسكنات 

األجزاء }1ـ1{

البسيط

)مشترك(

القافية )ع(

التخييل في 

عينية حسان

تشبيه واستعارة وكناية حسن جدا54.5 11

/ مقابل الكنايات عند

الصور

التخييل 

في عينية 

الزبرقان

كناياتيغلب عليها الكنايات9

التراكيب

)االنزياح(

مكرر جدا 

عند حسان

 بنسبة

مرتفعة

جوازات شعرية لخدمة مرتفع جدا

اإليقاع

فصل بين 

معطوفين

التضاد عند 

حسان 

المفاخرة فامت على مرتفع جدا81 % م18

التضاد لغرض البيان

طباق

مقابلة/

التوازي عند 

الزبرقان

طبيعة مفاخرة الزبرقان مرتفع جدا100% 9م

تقوم على التوازي 

لغرض الشرح 

التوازي
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قراءة الجدول:

بؤرة  الشعر  في  المطلع  يشكل  المطلع:  1ـ 
الفنية  للتقاليد  تكون  ما  غالبا  ولكن  الشعور، 
المطالع  مــن  معين  نمط  فــرض  فــي  سلطتها 
بوصفها  األطال  على  الوقوف  في  نجده  كالذي 
التقليد  يكون  عندما  ولكن  داللة،  ذات  فنية  تقاليد 
متناقضا في تجربته الشعورية مع الرؤيا الجديدة 
سيلقى  الشاعر  فإن  العقدي  التغير  يفرضها  التي 
صعوبة في تجاوز ذلك، فيلجأ إلى جسور االنتقال 

مثل )عد عن ذا(

ومثاله قول الشاعر حسان: 

ـــــار زيـــنـــب بــالــكــثــيــب عـــرفـــت دي

القشـــيب الورق  فـــي  الوحي  كخـــط 

وبعد بيتين يقول:

ـــر كــــل يـــوم ـــذك ـــت فـــــدع عـــنـــك ال

الــكــئــيــب ـــصـــدر  ال ــــــزازة  َح وُرد 

ــــذي العــــيــــب فــيــه ــــال وخــــبــــر ب

ـــار الـــكـــذوب ـــب بـــصـــدق غـــيـــِر إخ

أن  هم  قد  الشاعر  فإن  األســاس  هذا  وعلى 
ودخل  بالمطالع،  المتعلقة  الفنية  التقاليد  يخالف 
مقتضيات  مراعاة  دون  مباشرة  الموضوع  في 
التقليد الفني كما وردت في الشعر والشعراء البن 
ذلك،  داللة  في  البحث  يستوجب  مما  قتيبة)45(، 
أن  الشعري  الحدث  تاريخ  خال  من  والظاهر 
على  نفسها  فرضت  )تناصية(  تاريخية  عوامل 
تقص  إذ  االرتجال،  مجال  في  لتسير  القصيدة 
األخبار أن تميما جاءت لتفاخر الرسول ـ صلى 
طلب  ممن  المفاخرة  بدأت  وقد  وسلم،  عليه  اهلل 
يصبح  لذلك  الرد؛  يقتضي  الموقف  وكان  ذلك، 
االرتجال ينساق بصاحبه إلى الموقف العام الذي 

يحتوي ثاثة أسس:

مراعاة موضوع النص المنشد ـ 

طبيعة البناء في النص السابق ـ 

المنافس  به  يجيب  بما  اإلنجاز  في  السرعة  ـ 
ليغالبه فنا وموقفا.

بن  األقرع  قال  أن  رأينا  كما  النتيجة  فكانت 
الرجل  هذا  "إن  التميمي  الوفد  رئيس  حابس 
لمؤتى له، لَخطيبه أخطب من خطيبنا، وَلشاعره 
التناص  دور  يدرك  وهكذا  شاعرنا"،  من  أشعر 

من وقت مبكر، يفرضه تقاطع المطلعين.

2ـ الكم الشعري ومقاصده: تشير اإلحصائيات 
من  بيتا   )13( من  تتكون  قصيدة حسان  أن  إلى 
يحتوي  الذي  البسيط  وزن  من  العمودي  الشكل 
على وحدة قياس هي ) مستفعلن فاعلن مستفعلن 
فعلن( مكرر في كل بيت؛ مما يعني أن القصيدة 
شطرا(   46=1×13( المقدار  هذا  من  تتكون 
أبيات  الزبرقان من )9(  تتكون قصيدة  في حين 
 18=1×9( بمقدار  مكررة  التفعيات  نفس  من 
)األشطار(  المقاطع  عدد  يصبح  وهكذا  شطرا( 
46؛  18إلى  تساوي  التقدير  في  اعتمدناها  التي 
نسبة  إلى 71.87% وهي  نسبته 18.11  ما  أي 
كبيرة ترشح لتحمل كّما معلوماتيا يحقق مقاصد 
الشاعر بكثافة أكثر مما تحققه قصيدة الزبرقان.

3 ـ وسائل اإليقاع كحجية للتناص: القصيدة 
من البسيط :)إن البسيط لديه يبسط األمل مستفعلن 
من  لكن  عينية؛  والقافية  فعلن(،  مستفعلن  فاعلن 
الشكل  في  التناص  فرض  الموقف  أن  الواضح 
إذ  إرادته،  المبتدئ  بكونه  ففرض  وقافية،  وزنا 
الوزن)البسيط(  ال  يختر  لم  حسان  الشاعر  إن 
إذ  تحديا؛  بهما  شكل  وإنما  )العين(  القافية  وال 
البداية من  قد فرضهما موقف المعارضة؛ حيث 
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وقافيته  بالبسيط  فخر  على  قائمة  كانت  الخصم 
غرضا  القصيدة  معالجة  يقتضي  مما  عينية؛ 
وموضوعا وفنا من منطلق التحديات التي سجلها 
حتى النص القرآني الذي نزل في المناسبة نفسها: 

ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   چ  
ۈئ   چ ]الحجرات: 4[، والقصيدتان متعارضتان 
كما  والقافية،  ــوزن  ال في  شكا،  ومتناصتان 
في  واختلفتا  وعاطفة،  موضوعا،  تعارضتا 
الرؤية  اختاف  بسبب  البناء؛  وعامل  المقاصد 

الشعرية، كما سيتضح.

أ ـ القافية: الروي الذي قامت عليه القصيدتان 
أشبع  جهري  قــوي  حــرف  وهــو  )العين(  هو 
االعتماد في موضعه من الحلق، وهو بين الرخاوة 
اإلنشاد.  عند  مميزا  صوتا  يعطي  مما  والشدة، 
حققت  التي  بالعينية  القصيدتان  اشتهرت  لذلك 
فيهما القافية وظيفتين: وضع حد السترسال إيقاع 

العبارة في الشطر، وبيان انتهاء معنى البيت.

أن  الحقيقة  في  الــوزن  وظيفة  الــوزن:  ـ  ب 
وينطبق  وكيفا،  كما  الصوتي  التعادل  يستهدف 
على القصيدة العمودية بصفة خاصة، لما يحققه 
طول  على  الشطرين  بين  صوتي  تعادل  من 

القصيدة.

مطلع حسان وزنه:

الذوائـــَب مـــْن فهـــٍر وإخوتهـــْم إّن 

تتبـــُع للنـــاِس  ســـنَة  بينـــوا  قـــْد 

0 \ \\ 0 \ \0 \0 \0 \ \ \0 \ \0 \0 \

مســـتفعلن فعلـــن مســـتفعلن فعلـــن

مطلع الزبرقان ووزنه:

الملـــوك فـــال حـــيٌّ يقاربنـــا نحـــن 

مّنـــا الملـــوك وفينـــا يؤخـــذ الّربـــع

0\\\  0\\0\0\   0\\  \  0\\0\0\

مســـتفعلن   فعلن    مستفعلن   فعلن

مناسب  ــو  وه البسيط،  مــن  فالقصيدتان 
الشاعر  قصد  "فإذا  حازم:  يقول  للفخر،  تماما 
الباهية  الفخمة  بــاألوزان  غرضه  حاكى  الفخر 
القصيدتين  التناص في  الرصينة")46(، فهل وفق 
على الرغم من اختاف العاطفتين والمرجعيتين؟ 

مناسبا،  كــان  للبسيط  اختيارهما  أن  يبدو 
سباطة  للبسيط  "وتجد  مرتجا:  كان  وقد  السيما 
وطاوة")47( و لعل تفسير ذلك أن "من تتبع كام 
الشعراء في جميع األعاريض وجد الكام الواقع 
مجاريها  اختاف  بحسب  أنماطه  تختلف  فيها 
أعم  بعضها  في  االفتنان  ووجد  األوزان،  من 
الطويل  ذلــك  في  درجــة  فأعاها  بعض،  من 
بوقوع  األعاريض  تستحلى  وإنما   ... والبسيط 
حازم  رأي  في  "وأجملها  فيها  المتائم  التركيب 
المتشافع؛ إذ القاعدة العامة هي النظر في تناسب 
األجزاء، ونسبة الحركات إلى السكنات،]8/14[ 
]63.63ح% إلى 36.36س%[ وعلة الجمال أن 
وكثير  وسباطة)48(،  لدونة  فيه  الحركات  كثير 
هو  والمتشافع  وتوعر،  كــزازة  فيه  السواكن 
يشفعهما  ثم  مختلفين  بجزئين  الوزن  يبدأ  الذي 
البسيط)49(.  في  كما  الترتيب  على  يماثلهما  بما 
فالقصيدتان متناصتان وزنا وقافية، بل متطابقتان 

في نسبة الحركات إلى السكنات.

على  هنا  سنركز  الداخلية:  الموسيقى  ـ  ج 
ناجمة  موسيقية  أجراس  من  القصيدتين  في  ما 
عن البناء كله إضافة إلى التقنيات الجزئية، التي 
وتتاءم  المعاني  مع  تنسجم  قيمة صوتية  سجلت 
معها، قال ابن األثير: "ومن له أدنى بصيرة يعلم 
األوتار،  لذيذة كنغمة  نغمة  لأللفاظ في األذن  أن 
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وصوًتا منكًرا كصوت الحمار، وأن لها في الفم 
حاوة كحاوة العسل، ومرارة كمرارة الحنظل. 
فإن  األلفاظ،  لهذه  العرب  الستعمال  حجة  وال 
بالتقليد  يؤخذ  ال  واستقباحها  األلفاظ  استحسان 
وإنما  مجال؛  فيه  للتقليد  ليس  ألنه  العرب،  من 
علم  وجدت  إذا  وعامات  وهيئات  له خصائص 

حسنه من قبحه")50(.

الداخلية  الموسيقى  جميل  من  يكون  وقــد 
الصرفية  الصياغة  إيقاع  بين  والتكرار  التوازن 

للكلمات كقول الزبرقان:

مقارعـــة حزناهـــا  المـــكارم  )تلـــك 

اقترعوا( أمثالهـــا  الكـــرام علـــى  إذ 

تشعرنا  داخلية  موسيقية  قيمة  البيت  فسجل 
صنعه  البيت  شطري  بين  والتوازن  بالتوازي 
صيغة تكرار كلمتي: )المكارم/ الكرام( )مقارعة/

اقترعوا(.

وقد يتجلى في قول حسان:

قـــوٌم إذا حاربوا ضــــــــــروا عدوهُم

الّنْفَع في أشـــياِعِهْم َنفعوا  أْو حاَولُوا 

إن قاَل ســـيروا أجدوا الســـيَر جهدهُم

أْو قـــاَل عوجوا َعلَْيَنا ســـاعة، َرَبُعوا

ُخـــْذ ِمنُهُم ما أتى عْفـــًوا، إذا َغِضُبوا

ـــَك األمـــَر الـــذي َمَنعوا وال يُكـــْن همُّ

ففي األبيات موازنة بين } حاربوا /حاَوُلوا {
وبين }قال سيروا/ قال عوجوا{وبين }غضبوا/ 
المتناسبة  األلفاظ  موقع  واقعتان  فهما  ومنعوا{ 
موسيقية  قيمة  محدثة  متوازنة  فكانت  صوتا؛ 
بذلك  رفعت  الشطرين،  بين  تناغم  فيها  داخلية 
الموازنة؛  بآلية  البيت  في  الفعالية  مستوى  من 

ألن "الموازنة وهي أن تكون ألفاظ الفواصل من 
يكون  وأن  الوزن،  في  متساوية  المنثور  الكام 
األلفاظ  متساوي  وعجزه  الشعري  البيت  صدر 
وسببه  ــق،  ورون طــاوة  بذلك  وللكام  ــا،  وزًن
االعتدال؛ ألنه المطلوب في جميع األشياء، وإذا 
كانت مقاطع الكام معدلًة وقعت من النفس موقع 
لوضوحه")51(.  فيه  مراء  ال  وهذا  االستحسان، 
الوزن  نعوت  "ومن  قدامة:  قول  يؤكده  ما  وهو 
مقاطع  تصيير  فيه  يتوخى  أن  وهو  الترصيع، 
األجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو من 
في  ذلك  يوجد  كما  التصريف،  في  واحد  جنس 
الفحول  من  المجيدين  القدماء  من  كثير  أشعار 
وغيرهم، وفي أشعار المحدثين المحسنين منهم.

هذا اإليقاع الداخلي الجميل الناجم عن الموازنة 
في قصيدة حسان تفتقر إليه قصيدة الزبرقان إذ لم 

نجد سوى البيت التالي:

مقارعـــًة. حزناهـــا  المـــكارم  تلـــك 

إذا الكـــرام علـــى أمثالهـــا اقترعـــوا

وننحـــر الكـــوم عبًطـــا فـــي منازلنا

للنازليـــن إذا ما اســـتطعموا شـــبعوا

)المكارم  بين  الصوتي  االستئناس  يمكن  إذ 
نوع  وهو  وللنازلين(  )منازلنا،  وبين  والكرام( 
من االنسجام الصوتي يدخل في الجناس، وليس 
القدماء، كقول  التي مدح بها شعر  الموازنة.  في 

امرئ القيس الكندي:

ِمَخـــشٍّ ِمَجـــشٍّ ُمْقبـــل ُمْدِبـــٍر مًعـــا

الَعـــْدَواِن. ــِب  الُحلَـّ ِظَبـــاِء  َكَتْيـــِس 

في  مسجوعين  األوليين  باللفظين  فأتى 
بهما  شبيهتين  لهما  وبالتاليتين  واحد،  تصريف 
في التصريف، وربما كان السجع ليس في لفظة 
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نفسه  بالوزن  لفظتين  لفظتين  في  ولكن  لفظة، 
َتُبوٌع   ... ُلوِع  الضُّ َحِنىُّ  رُوِس  الضُّ ألصُّ  كقوله: 

طلوٌب َنِشيٌط أِشْر)51(.

4 ـ الصورة ووسائل التخييل في ضوء روح 
التخييل  فن  بكونه  الشعر  حازم  يميز  التناص: 
دون  الخطابة،  في  اإلقناع  مقابل  في  بامتياز 
ففي  الشعر)53(،  في  اإلقناع  قيمة  من  يقلل  أن 
انزياحي  إسنادي  بالكلمات  نسج  وهي  الصورة 
يرمي إليقاع التخييل، يتجلى البحث عن تركيبها 
وظيفتها  ثم  التوصيلية،  الداللية  وظيفتها  ثم  أوال 
التأثيرية النفسية ثم درجة الفاعلية تخييا وإقناعا؛ 
المسيطر  "الشعور  أن  إلى  اإلشارة  ينبغي  ولكن 
الذي أصر كولردج على كونه الشرط األساسي 
الذي  هو  المبدع")54(  الشعري  الخيال  لفاعلية 
معها  لتذوب  النص  مع  الصورة  عناصر  يلحم 
في بنية فنية واحدة ليس بحثها هنا سوى خطوة 
تحليلية لبيان فاعلية الجزء في الكل. إننا سنتناول 
الصورة هنا بوصفها " بنية تتشابك فيها العاقات 
وتتفاعل لتنتج األثر الكلي الذي ينفتح على العمل 

الفني ويضيء أبعاده")55(.

قصيدة  في  الجميلة  الشعرية  الصور  ومن 
حسان التي يمكن أن نلحظ فيها التناص قوله:

الذوائـــَب مــــــْن فهـــٍر وإخوتهْم إّن 
قْد   بينوا  ســـنَة   للنـــاِس   تتبُع)56(

فهــو يتنــاص مــن حيــث التصوير مــع قول 
الزبرقان:

ُســـَراتهــــم تأتينا  الّنـــاس  تـــرى  ثم 
مـــن كّل أرض هوّيا ثـــم تصطنع)57(

على  الداللة  في  تلتقيان  الصورتين  ألن  ذلك 
العلو والرفعة؛ إذ لفظ )السراة( يطلق على أعلى 

الشيء، ولفظ )الذوائب(: جمع ذؤاب وهي الشعر 
المظفور أعلى شعر الرأس، وذؤابة الجبل أعاه، 
ثم استعير اللفظان )السراة، الذوائب( للداللة على 
األشراف  من  أنهم  أي  والمرتبة  والشرف  العز 

وذوي األقدار.

ولما كانت الصورة في أساسها تركيبة وجدانية 
التعريف  ليست  وأن وظيفتها  واقعية،  منها  أكثر 
فإن  المعروف،  الكشف عن غير  بل  نجهل،  بما 
والسمو   الرفعة  عن  كناية  بوصفها  )الذوائب( 
-كما بينا في موضع آخر-)58( وظفت في المطلع 
)نحن  الزبرقان  مطلع  في  )الكرام(  مع  لتتناص 
مع  كذلك  وتتناص  يعادلنا(،  حي  فا  الكرام 

)السراة( في البيت.

فالشاعر يتعامل مع الفكرة هنا تعاما تصويريا 
لغرض تجسيم الفكرة المجردة وإخراجها إخراجا 
حسيا لتحدث التناص من حيث هو فاعلية مقصودة 
من  إال  تفهم  ال  تقرأ  حين  فأنت  )المفاخرة(،  في 
خال ما تتخيله وهو كون )فهر( في صورة جبل 
المهاجرين  من  القوم  ذؤابة  هي  قمة  تعلوه  عال 
واألنصار، وقد وقعت هذه الصورة من القصيدة 
مطلع  في  وقــع  ألنــه  جــدا؛  استراتيجيا  موقعا 
والتفوق  الرفعة  بشعور  للمتلقي  ليوحي  القصيدة 
والنبل فصرنا نرى الحقيقة أكثر عمقا من الواقع 
الكلمات  في  جــرت  التي  الرسوم  هــذه  بفضل 
ولبيان  محسوس،  شيء  إلى  المجرد  فترجمت 
المقصد  أن  ليتبين  المعنى  أصل  إلى  ننظر  ذلك 
كون المهاجرين واألنصار معا قد وضعوا بفعل 
طاعتهم للرسول - صلى اهلل عليه وسلم - منهجا 
لكن  هديه،  على  وســار  اتبعه  من  ينفع  جديدا 
الشاعر بتوظيف صورة }الذوائب{ جعل البيت 
يملك قوة التخييل واإلقناع فصار المعنى واضحا 
أكسبه  الذي  الحسي  التصوير  بفضل  العقل  أمام 
فاعلية أقوى، تدعمها بقوة صورة الكناية التالية:   
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ال َيْرقـــُع الّنـــاُس مـــا أْوَهـــْت أكفُُّهُم
عنـــَد الدفاِع، وال يوهوَن ما رقعوا)59(

وقد تتناص دالليا مع قول الزبرقان:

إنـــا أبينـــا وال يأبـــى لنـــا أحــــــــــد

نرتفـــع الفخـــر  عنـــد  كذلـــك  إنـــا 

لحمل  قابلة  الكناية  فالصورة هنا مكملة؛ ألن 
الحقيقة والخيال معا؛ إذ كاهما كناية عن الفخر 
العدو،  على  نفسه  يفرض  الذي  والموقف  بالقوة 
فوظفها  الحسية  بالصورة  عبر  حسان  ولكن 
بحيث  )الــذوائــب(  به  تتميز  ما  على  ليدل  هنا 
تفرض المواقف وتحدد بفضل اهلل المصائر كما 
تملك  بحيث  غيرها  منه  يعرى  ما  وهو  تريد، 
ال  يبرم  من  فهم  عدوها،  حدده  ما  تشكيل  إعادة 
غيرهم،  نقض  إذا  العقد  يفسخ  من  وهم  غيرهم، 
وقد عملت الصورة هنا على أن تمكن لوظيفتها 
بقوة  فيتم  الجلي،  إلى  الخفي  من  الداللة  فتخرج 
القدرة  يرى  أنه  ليشعر  حتى  لها  المتلقي  إدراك 
في فعل اإلرادة تتحقق وفق ما يريد القوي فيبني 
بالهدم،  جديرا  يكون  ما  ويهدم  البناء  يستحق  ما 
فيراه كما لو أنه يجري أمام بصره. فليس هناك 
قوما  فيها  ترى  إال بصورة حركية  يتجلى  معنى 
ترميم  فيبذلون جهدا إلعادة  يتحركون ويفعلون، 
بدون  ولكن  الذوائب،  وأوهنته  أضعفته  شيء 
ما  إلضعاف  أنفسهم  يجهدون  تراهم  ثم  جدوى، 
أخيرا  ويستسلمون  يقدرون  فا  الذوائب  أحكمته 
تناص  كله  ذلك  وفي  للقدر،  استسامهم  لقوتهم 
ضدي مع داللة الصورة في مطلع الزبرقان: في 
البيت )إنا أبينا وال يأبى لنا أحـد...(. والتي جاءت 

لتدعم المطلع:)نحن الملوك فا حي يقاربنا(.

وفي البيت التالي يقع التخييل بأداة استعارية، 
تعزز فكرة الذوائب التي ترمز إلى العلو والرفعة 

والشموخ بالسمو في حالة الحرب في مقابل الضد 
مما يفرض داللة قوية للتناص: 

نســـمو إذا الحـــرُب نالتنـــا مخالبها،

إذا الزعانـــُف مـــْن أظفارها خشـــعوا

فاأللفاظ المستعارة هنا للتعبير عن سمو حزب 
واألظفار(  )المخالب،  الطيور  حقل  من  الشاعر 
أطراف  وهم  )الزعانف(  على  التأثير  بهدف 
ويعني  األديم،  أطراف  وأصله  وأتباعهم  الناس 
بذلك السفلة من الناس الذين ال يرجى منهم خير، 
ولما كانت المخالب صفة مرتبطة بالجارحة من 
في  لتبرز  للحرب  هنا  استعيرت  وقد  الطيور، 
بانتقال  تشعر  فقد  مخيف،  كاسر  طير  صورة 
استعارة  فهاهنا  الجوي،  الفضاء  إلى  الحرب 
له  مفترسا  جويا  وحشا  الحرب  جعلت  مكنية 
المحاربين  أجساد  في  ينشبها  وأظفار  مخالب 
هنا  االستعارة  استطاعت  وقد  ويقطعهم)60(، 
جعلت  قوية  بفعالية  التخييلية  وظيفتها  تحقق  أن 

الصورة أقوى تأثيرا والمعنى أكثر وضوحا.

وتأتي الصور تترى فنقرأ البيت: 

 فإّن في حربهْم، فاترْك عداوتهْم، 
لَُع اً ُيَخاُض َعليِه الّصاُب والسَّ َشرَّ

قول  مع  تتناص  أن  يمكن  خفية  إشارة  ففيه 
الزبرقان:

فـــال ترانـــا إلـــى حـــّي نفــــاخرهـــم

إال اســـتقادوا، فـــكاد الـــرأس يقتطع

إنه يتحدى الكل بما يملك قومه من قوة تجعل 
والبطش،  القوة  عن  كناية  فهو  لهم؛  ينقاد  الغير 
تعبير  هو  إذ  حسان،  إلى صورة  ترقى  ال  لكنها 
الصورة  لتعزز  تأتي  التي  الحركية  بالصورة 
العاطفة  تحكم  يمليه  قوي  تشابك  بفضل  السابقة 
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الشعرية في وحدة الخيال ووحدة التصور ووحدة 
في  المتلقي  وجدان  لتمس  معها  وتنسجم  الفكرة، 
هدوء؛ بما تحدثه من تعجيب وتغريب يجعل الشر 
ألن  ذلك  المر؛  السم  عليه  يخلط  محسوسا  شيئا 
)السلع( نبات مسموم. و)الصاب( نبات مر، ولك 
شر  على  ويوضع  ذلك  يخلط  كيف  تتصور  أن 
الحرب، فيقدم لآلكلين من األعداء، ففيه كناية عن 
شدة الوجع واأللم والبطش الذي يلحقونه، وقد زاد 
الصورة وقعا على النفس وفاعلية وجدانية قوية 
هذه الجملة االعتراضية }فاترْك عداوتهْم{ التي 
تجريدية  مباشرة  بعبارة  والتحذير  التنبيه  أفادت 
ًا  }َشــرَّ المرعبة  البصرية  الصورة  تقديم  قبل 

َلُع{ ُيَخاُض َعليِه الّصاُب والسَّ

لنا  قدمت  هل  الصورة؟  قالت  فماذا  وبعد 
تخييا حسيا لمشهد مرئي أم هي صورة تخيلية 
لفكرة ترد على فكرة أخرى للزبرقان وهي قوله: 

نفاخرهـــم حـــي  إلـــى  ترانـــا  )فـــال 

يقتطع( الـــرأس  فكاد  اســـتقادوا،  إال 

نعم أعتقد أن صورة البطولة في بيت حسان، 
بمثابة رد يتناص مع بيت الزبرقان تناصا ضديا. 
حرب  احذر  مفادها  فكرة  عن  حسي  تعبير  هي 
إن  شديدا،  إضرارا  أضر  اإليذاء  قصد  إذا  من 
حسيا،  إحراجا  المجرد  أخرجت  هنا  الصورة 
المتلقي  يجعل  فعال،  أسلوب  في  الفكرة  وقدمت 
إنها  وصعوبته،  الموقف  بفداحة  ويشعر  يحس 
هي  إنما  معروف  جاهز  لشيء  صورة  ليست 
مضادة  فتقف  فكرة  مع  تتناص  لفكرة.  صورة 

لتعارضها، وزنا وقافية وتخييا.

الموقف  مع  منسجمة  الصورة  جاءت  ولذلك 
فرضه  الذي  الموقف  مع  تاؤما  لتشكل  العام 
إذ  النص  مع  منسجمة  كانت  ثم  ومن  التناص، 

خضعت الصورة للرؤيا الشعرية كلها، وانسجمت 
مع طبيعة ظاهرة التناص التي ما فتئت تبين أن 
ويلقي  قدرهم  من  فيرفع  بالذوائب  يفخر  الشاعر 
في نفوس األعداء االفتراضيين الخوف والوجل.

بقوة  الفكرة  تعزز  التالية  التشبيهية  والصورة 
التخييل: 

 كأنهْم في الوغى، والموُت مكتنٌع، 
أسٌد ببيشة َ في أرساغها فدُع

بما  التركيب،  عجيبة  تخيلية  صــورة  فهي 
عجيب  بتركيب  اعتراض  حال  من  فيها  أدخلته 
الذي  الوصفي  القيد  بواسطة  جدا  مكثفة  يجعلها 
حققته الجملة الحالية، }والموت مكتنع{ نهضت 
بوظيفة التحفيز الناجم عن الشعور بتهديد الموت، 
ثم القيد الوصفي }في أرساغها فدع{ الذي يقدم 
لقوم  تجسد وضعية مرعبة  كاريكاتورية  صورة 
على  لانقضاض  يتأهب  وهو  األسد  في صورة 
والرسغ  المعوج،  هو  الفدع:  ألن  ذلك  الفريسة؛ 
الكف  منقلب  فيكون  المفصل،  والرجل  اليد  من 
بغرابة  يوحي  مما  الساق،  عظم  إلــى  والقدم 
الصورة وتعجيبها. وهي صورة حسية تنقل فكرة 
والحياة  للكون  شعرية  رؤيا  إطار  في  وشعورا 
الحياة  معنى  من  جديد  موقف  عن  تعبر  مميزة. 
بلفظ:  اكتفت  التي  الزبرقان  رؤية  عن  مختلف 
حسان  صور  كانت  لذلك  يقتطع(؛  الرأس  )فكاد 
فهي  السابقة  صوره  مع  تماما  ومنسجمة  مكثفة 
تتضافر لتشكل مشهدها وتضاعف من فعاليتها. 

الشبه هيئٌة منتزعة من متعّدد،  لقد جاء وجه 
عناصر  مجموع  من  الحاصلة  الهيئة  وهــي 
أرساغها  في  أسد  الوغى  في  )كأنهم  الصورة، 
فدع( فهم قوم شجعان في وسط الحرب والموت 
بيشة  بيئة  في  أســدا  يشبهون  بساحتهم،  ينزل 
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ممتلئة  أسودها  جعل  مما  العيش،  بأسباب  الغنية 
يوحي  مما  وكفيها،  قدميها  التواء  لدرجة  الجسم 
قد  المرّكب  التشبيه  هذا  أّن  ويبدو  البطش،  بقوة 
المشبه،  في  متاقية  عناصر  شكل  على  جاء 
ذلك  من  ويتحّصل  به  المشبَّه  في  أمثالها  تقابل 
هيئٌة كلّيٌة في صورة هي التشبيه التمثيلي، الذي 
يقترح البلغاء وظيفته، وفعاليته -حسب القزويني- 
ال  بالتشبيه  المعاني  "تعقيب  على  مبنية  لتكون 
سيما قسم التمثيل منه يضاعف قواها في تحريك 
النفوس إلى المقصود بها، مدًحا كانت أو ذًما أو 

افتخاًرا")61(.

إن مقاصد التصوير هنا تحمل الضدية بحيث 
وتنشر  عليه  هي  ما  وحزبه  للمرسل  تحبب 
الحرب،  في  فترغبه  بالقوة  الشعور  وسطه  في 
وتشعر المتلقي العدو بالخوف من منافسه فتدفعه 
أوساطه  في  تنشر  بما  واالستسام،  الخوف  إلى 
مستفاد  ــك  وذل نفسه،  الوقت  في  ترهيب  من 
الترغيب  الصورة،  طرفي  بناء  في  التضاد  من 
والتنفير  الذوائب،  لصورة  والتحسين  بالتَّْزيين 
إذا  الخصم  ينال  قد  مما  القبح؛  جوانب  بكشف 
فالترغيب  الحرب.  في  الدخول  نفسه  له  سولت 
يكون بتزيين المشبَّه وإبراز جوانب حسنه، عن 
للنفوس مرغوٌب  بما هو محبوب  طريق تشبيهه 
لديها وهو الشجاعة والقوة. والتنفير يكون بإْبراز 
بطش  من  الخصم  ينتظر  ما  وهو  ُقْبِحه  جوانب 
للنفوس،  بما هو مكروه  تشبيه  وألم، عن طريق 

أو تنفر النفوس منه وهو الموت.

لما كانت عوامل التأثير في شعر حسان قائمة 
فإن  للتأثير  المفضلة  األداة  بوصفه  التخييل  على 
بصورة  العنقودية  الصور  تلك  يدعم  الشاعر 
توحي  التي  الحركة  من  قوتها  تستمد  أخــرى 

باإلقدام والشجاعة كما في قوله:

لُهـــْم، َنـــِدب  ال  لَِقـــْوٍم  َنَصْبَنـــا  إَذا 

كمـــا  يدبُّ  إلـــى  الوحشـــيِة  الذرُع

والمعنى إذا نصبنا: أي أعددنا أنفسنا وأظهرنا 
العداوة ولم نسرها،ال ندب: أي ال ندرج رويدا كما 
الوحشة( ضد  )من  الوحشية:  البقرة  إلى  يزحف 
األنس الذرع من ابنائها وهو الضعيف، فالصورة 
هنا تشبيهية إذ نفى أن تكون صور حركتهم في 
الحرب في مقابلة العدو كحركة الذرع، وهو ابن 
البقرة الوحشية في حالة الضعف حين يدب إلى 
حركية  تشبيهية  صورة  فهي  الوحشية،  البقرة 
الحس  في  تجسد  وهي  الموقف،  لتعزز  أخيرا 
مشهدا مركبا من صورتين؛ صورة قوم شجعان 
يقدمون على عدوهم في هيئة توحي بالرهبة، في 
يقدم في صورة حسية  الذي  العدو  مقابل صورة 
حركية توحي بالخوف والجبن فهو يدب ويتحرك 
ببطء وتدرج متثاقا نحو الهدف شأن ابن البقرة 
من  شيئا  عندها  يلتمس  الذي  الضعيف  الوحشية 

الغذاء.

بالداللة  يوحي  موقف  لتخييل  سيق  ذلك  كل 
فاعلة؛  هنا  فالصورة  والبطولة،  الشجاعة  على 
للمتلقي  تخيل  وإنما  مرئيا  مشهدا  تنقل  ال  ألنها 
لفكرة  صورة  إنها  الذوائب،  شجاعة  عن  فكرة 
حسان  صــورة  أقــارن  أن  هنا  وأحــب  وشعور. 
مقاصدها  من  تتخذ  التي  الحديثة  الصور  بعض 
موقفا مشابها حتى لتوشك بأسطرها األخيرة أن 
تعبر عن الموقف نفسه إلبراز قيمة التصوير في 

عينية حسان، قال شاعر معاصر:

ذات مساء عاصف

ملفع اآلفاق بالغيوم

والبرق مثل أدمع تفر من محاجر النجوم

 والريح ما تزال في أطالنا تحوم
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وتزرع الهموم

واختبأت حتى طيور الغاب في مخابئ الكروم

كالطفل خلف أمه الرؤوم

انطلقت بادنا من قبوها الضرير

عماقة الزئير

مشبعة  أسطر  هذه  آخــر)61(  موضع  في  قلنا 
هنا  منها  ويهمنا  واالســتــعــارات  بالتشبيهات 
صورتين  تقدم  التي  األخيرة  األربعة  األسطر 
متقابلتين تمثل األولى صورة اختباء الطيور في 
مخابئها خوفا من الخطر كاختباء الطفل الخائف 
الشجاع  الوطني  انطاق  وصــورة  أمه،  خلف 
الذي يرسل زئيرا كاألسد العماق، وأدع للقراء 
والقديمة  المعاصرة  الصورتين  بين  المقارنة 
المتجددة إلدراك التشابه في الدالالت التي توحي 
متقابلين؛  بموقفين  توحيان  فهما  الصورتان،  به 
يقدم نحو هدفه وهو يزأر،  الذي  الشجاع  موقف 
وموقف الجبان الذي يفر من عدوه ويختبئ خلف 
التوصيلية  أمه. ولئن أدت الصورتان وظيفتيهما 
فإن الصورة القديمة المتجددة كانت أكثر فاعلية، 

وأقوى تأثيرا.

الصور  بين  مقارنة  أي  أن  يتضح  هنا  من 
قصيدة  صور  أن  يبين  العينيتين  في  الشعرية 
غرضا  لتخدم  متضافرة  مكثفة  جاءت  الذوائب 
فيه  وتعبر عن رؤيا واحدة وشعور سام  واحدا، 
الزبرقان،  تصور  مقابل  في  وإخاص،  صدق 
يغلب عليها  لرؤية مختلفة؛  الذي أخضع صوره 

الطابع المادي، كقوله:

وننحـــر الكـــوم عبطـــا فـــي أرومتنا

شـــبعوا أنزلـــوا  مـــا  إذا  للنازليـــن 

ففيه صورة نسجتها الكناية، القائمة على تقديم 

)ننحر  بالماديات  فخر  وهو  الكرم،  في  الفخر 
كانت  وإذا  )شبعوا(؛  لفظ  عليه  يدل  كما  الكوم( 
لمشاهد  محاكاة  وليست  ألفكار،  تخييا  الصور 
الطبيعة؛ فإن صور حسان اكتسبت فاعلية أقوى 
مع  تناغمها  زادهــا  وقد  الزبرقان،  صور  من 
وظيفتها  أدت  قوة  المتنامية  والمفارقات  التضاد 
كانت  أنها  من  الرغم  على  بجدارة؛  النص  في 
الصور  كانت  وقد  داللتها،  في  لبس  ال  واضحة 
تعبر عن موقف واحد ورؤيا شعرية  بتضافرها 
متكاملة العناصر متناغمة األداء تعبر عن تجربة 
شعورية صادقة هي موقف الشاعر من الذوائب. 
وقد استطاعت الصور أن تكوِّن معادال موضوعيا 
ناجح  موضوعي  معادل  وهو  الشعرية،  للرؤيا 
عن  بعيدا  الموضوعية  العناصر  استخدام  بسبب 
العناصر الذاتية التي تاحظ في شعر الزبرقان، 
الشاملة،  الكلية  الفكرة  تعبيرا عن  وبسبب كونها 
فالصور في تركيب القصيدة متباعدة المواقع فهي 
األبيات: }1، 5، 14، 15، 17،  موزعة على 
18{ ولكنها مترابطة بفعل وحدة الشعور ووحدة 
وهذا سر  الفكرة.  الرؤيا ووحدة  العاطفة ووحدة 

تفوق شعرية حسان على شعرية الزبرقان.

ف��ي  كمظه��ر  والتألي��ف  التراكي��ب   �  5
التناص:

1ـ إذا كانت القاعدة العامة في علم البيان تنص 
على أن : اختاف المعنى بحسب التقديم والتأخير 
في التراكيب)63(؛ ألن أي تغيير في المعنى يؤدي 
المبنى، وأن األمر في ذلك يكون  تغيير في  إلى 
"ليَس  الجرجاني:  قال  كما  أذ  المقاصد؛  بحسب 
وبَحسِب  الموضع،  بحَسِب  إالَّ  ومزيٍة  فضٍل  ِمْن 

المعنى الذي ُتريُد والغرض الذي تُؤمُّ")64(.

فهل يستطيع اتحاد الغرض )الفخر( أن يصنع 
آثار  فيها  تتفاعل  شعرية  النحوية  التراكيب  من 
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المقاصد  الختاف  أن  أم  بوضوح؟  التناص 
بناء  اختاف  في  أثرا  العينيتين  بين  الشعرية 

التراكيب؟ 

ومعاصرين،  قدماء  النقاد  بعض  كان  لئن 
قوانين  اعتماد  إلى  الشعر  جمالية  أرجعوا  قد 
على  تقوم  التي  النسج  عملية  من  استعاروها 
النظم  أو  ـــســـدى{  وال }الــلــحــمــة  ــحــوري  م
فيه حسب  تتحكم  النسج  ذلك  فإن  واالختيار)65(، 
عبد القاهر الجرجاني قواعد النحو، وحسب ابن 
سنان قوانين الفصاحة والموسيقى الشعرية؛ مما 
يجعل عملية الشد والجذب متبادلة بينهما لصناعة 
التي  النحوية  الظواهر  من  ذلك  ويتبين  الشعر، 
)االنزياح(  أو  العدول  فتصنع  التراكيب  تجسدها 
التراكيب  تلك  ومن  القصيدتين،  من  يتجلى  كما 
االعتراضية،  والجمل  والـتأخير،  )التقديم 
ظواهر  كلها  وهي  والتقسيم(  والجمع  والحالية، 
ثم  ومن  الشعرية  للمقاصد  تخضع  قد  أسلوبية 
كل  لدى  األساسية  المقاصد  باختاف  تختلف 

شاعر تبعا لقناعاته:

1� التقديم والتأخير )انزياح مميز):

أ ـ ففي قول الزبرقان:

من  أكلوا*  ما  القحط  في  نطعمهم  ونحن 
السديف إذا لم يؤنس القزع.

ناحظ أن تركيب البيت وإن ظل يحمل معنى 
قد  وتأخير،  تقديم  من  فيه  ما  فإن  المادي  الفخر 
يترجم بعض التعقيدات النفسية التي تنعكس على 
الشكل، إذ األصل )إذا لم يؤنس القزع نطعمهم ما 
أكلوا من السديف في القحط(، وسبب ذلك التقديم 
وهما  النسج؛  عاملي  بين  الماءمة  في  الرغبة 
يتضمن  أن  القافية  اقتضت  فقد  واإليقاع.  النحو 
في  يكن  لم  لكنه  والتأخير،  التقديم  ذلك  التركيب 

مستوى تقنية عبارات عينية حسان، كما سيتضح.

ب. - في قول حسان:

إّن الذوائـــَب مـــْن  فهـــٍر  وإخوتهـــْم

قـــْد   بينـــوا  ســـنَة   للنـــاِس   تتبُع 

َيْرَضـــى بَهـــا ُكلُّ َمن كاَنْت ســـِريَرُتُه

تقـــوى اإللـــِه وباألمِر الذي شـــرعوا

ُيـــؤاِزُرُه قلـــٌب  ِمَدحي  لُهـــْم  أْهـــَدى 
َصَنُع)66( حاِئـــٌك  لَِســـاٌن  ُيِحـــبُّ  ِفيما 

في هذه األبيات تحضر عملية التقديم والتأخير 
األول  في  األصل  إذ  بها؛  األبيات  فتتميز  بقوة، 
فعدل  متبعة{،  للناس سنة  بينوا  قد  الذوائب  }إن 
عن هذه الصيغة الطبيعية إلى الصيغة الصناعية 
تتبُع{  للناِس    بينوا   سنَة    الجمالية }قْد    أو 
طلبا للقافية وتحقيقا لإليقاع، ولكن ذلك التقديم لم 
وفي  جماال،  البيت  على  أضفى  بل  مفتعا  يكن 
الثالث يقدم المفعول ويؤخر الفاعل،} أْهَدى لُهْم 
ِمَدحي قلٌب{ ثم يؤخر الفاعل لينسجم مع الصفات 
الجار  ويقدم  والقافية  لإليقاع  خدمة  تأتي  التي 
والمجرور}ُيؤاِزُرُه ِفيما ُيِحبُّ ِلَساٌن حاِئٌك َصَنُع{

لتعقد  التحليل  سيطول  الثاني  البيت  وفــي 
التقديم  بسبب  يتعقد  التركيب  ترى  إذ  المسألة 
بَها وباألمر  والتأخير؛ ألن األصل هو:}َيْرَضى 
الذي شرعوا ُكلُّ َمن كاَنْت سِريَرُتُه تقوى اإللِه{ 
كاَنْت  َمن  ُكــلُّ  }َيْرَضى  نحويا:  أدق  وهو  أو 
شرعوا{  الذي  وباألمر  بَها  اإللِه  تقوى  سِريَرُتُه 
وهكذا سيكون المعنى أكثر وضوحا، ومعناه أن 
بسبب  يكن  لم  البيت  في  غموض  من  حدث  ما 
في  تعقيد  بسبب  كان  ولكن  المعجم؛  في  صعوبة 
الموسيقية، فان لها  الجماليات  اقتضته  التركيب 
النثر  من  بالجملة  ليخرج  مستجيبا  النحو  نظام 
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مؤذن  والمجرور  الجار  تقديم  إذن  الشعر،  إلى 
المتعلقين  المتعاطفين  فصل  سر  وما  بالحصر، 
هل  النثر؟  في  جائز  غير  هو  و  واحــد،  بعامل 
والمجرور  الجار  "تقديُم  إن  القافية؟  لرعاية  هو 
إلى  والتشويق  بالمقدم  االهتمام  من  الفاعل  على 
المؤخر}يرضى بها كل{ فإن ما حقُّه التقديُم إذا 
يتمّكن  وروِده  فعند  له،  مترقبًة  النفُس  تبقى  ر  ُأخِّ
شدة  جماله،  سر  فهذا  تمكٍن")67(  فضُل  عندها 

التوقع والتشوف.

ونظيره كما يقول عبد القاهر الجرجاني "وإن 
أردت أعجب من ذلك فيما ذكرت لك فانظر إلى 

قوله: وقد تقدم إنشاده قبل:

ســـالت عليه شـــعاب الحي حين دعا

كالــــدنانير بوجـــــــــــــوه  أنصـــاره 

لطفها  على  االســتــعــارة،  هــذه  ــرى  ت فإنك 
وغرابتها، إنما تم لها الحسن، وانتهى إلى حيث 
التقديم  من  الكام  وضع  في  توخى  بما  انتهى 
وبمعاونة  ولطفت،  ملحت  قد  وتجدها  والتأخير. 
إلى  فاعمد  شككت  وإن  لها.  ومــؤازرتــه  ذلــك 
مكانه  عن  منها  كا  فــأزل  والظرف  الجارين 
الذي وضعه الشاعر فيه فقل: سالت شعاب الحي 
بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره. ثم انظر 
كيف يكون الحال وكيف يذهب الحسن والحاوة؟ 
تذهب  وكيف  كانت؟  التي  أريحيتك  تعدم  وكيف 
النشوة التي كنت تجدها؟ وجملة األمر أن هاهنا 
كاًما حسنه للفظ دون النظم، وآخر حسنه للنظم 
الجهتين،  من  الحسن  أتاه  قد  وثالًثا  اللفظ،  دون 
في  واإلشكال  األمرين،  بكا  المزية  له  ووجبت 
قد  الغلط  ترى  تزال  ال  الذي  وهو  الثالث،  هذا 
النظم  على  فيه  حفت  قد  وتراك  فيه،  عارضك 
وقدرت  اللفظ  إلى  ببصرك  وطمحت  فتركته، 

في حسن كان به، وباللفظ أنه للفظ خاصة.")68( 
ٱ  ٻ     چ  تعالى:  اهلل  قول  القرآن  من  ونظيره 
وتقديُمها  بالفعل،  متعلقٌة  فالاُم  چ)69(  ٻ  
فإن  الروعِة  إدخال  إلى  للمسارعة  الفاعل  على 
نسبَة االقتراب إليهم من أول األمر مما يسوؤهم 
المقتِرب")70(،  من  وانزعاًجا  َرهبًة  وُيورثهم 
وهكذا نرى ـ كما يقول جون كوين ـ أن "الشعر 
يتميز بأنه )مجاوزة( منتظمة بالعاقة إلى معدل 

النثر")71(.

لكن هذه المجاوزة لم تكن غريبة عن القوانين 
النحوية العربية، قال سيبويه:

"يجوز في الشعر ما ال يجوز في الكام")71(؛ 
المعاصرين  الشعراء  بعض  يفعل  كما  ليس  لكن 
النحوي،  النظام  عن  الخروج  في  يغالون  الذين 
وإنما كانت ميسرة فلم يكن سوى تقديم وتأخير بين 
التي  بالواو  متعاطفين  المكررة  بالباء  مجرورين 
المتعلقين  }يرضى{  الفعل  في  االشتراك  أفادت 
يقدمون  إنما  سيبويه:"  قال  للفائدة  كله  وذلك  به، 
كانا  وإن  أغنى،  ببيانه  وهم  لهم،  أهم  بيانه  الذي 

جميًعا يهمانهم ويعنيانهم")73(.

ثم هاهنا في البيت نفسه مشكلة أعقد:

َيْرَضـــى بَهـــا ُكلُّ َمن كاَنْت ســـِريَرُتُه

تقـــوى اإللـــِه وباألمِر الذي شـــرعوا

فالمشكلة هي الفصل بين عاملي الفعل يرضى 
المظهر  وعطف  جهة  من  المجروران،  وهما 
جهة  من  المضمر}بها{  على  ــر...{  ــاألم }وب
"المعطوف  أن  األصل  يكون  حين  في  أخرى، 
من  بالتقديم  أولــى  فهو  متعلٌِّق  المتعلَّق  على 
المعطوف على االسم المتعلَّق به؛ ألن المعطوف 
على المتعلَّق به أجنبي عن المعطوف عليه")74(.

الثاني  المجرور  تأخير  في  السر  أن  والحق 
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ما  هو  التعسف  من  بشيء  األول  عن  وفصله 
وإال  وقافية  وزن  من  الجمالية  الشروط  تقتضيه 
الذي شرعوا كل من  وباألمر  بها  لقلنا:}يرضى 
قد  نكون  وعندئذ  اإللــه{،  تقوى  سريرته  كانت 
خرجنا من الشعر إلى النثر لنكسب لغة التوصيل 

البسيطة 

وجماليتها  االع��ت��راض��ي��ة  ال��ج��م��ل   �2
االنزياحية:

االعتراض  ظاهرة  تقل  الزبرقان  عينية  في 
الشعرية  الظاهرة  ألن  معدومة؛  غير  لكنها 
العمودية بحكم بنائها على نظام تعادل الشطرين، 
تستوجب حضور  فيهما،  والوزن  القافية  وتحكم 

االعتراض بقوة، كما في قوله:

أرومتنـــــــا فـــي  ُعْبطا  اْلُكَوَم  وننحر 
أُنزلوا شبــــــــعوا)75( ما  إذا  للنازلين 

غير  من  للنازلين  النوق  )وننحر  األصل  إذ 
علة ألن ذلك من شيمنا( فقدم وأخر وفصل بحال، 
لكننا نلحظ ظاهرة االعتراض بصورة أقوى في 

عينية حسان كقوله:

محدثة، غيـــُر  منهـــْم  تلـــَك  ســـجيٌة 

ها الِبَدُع إّن الخالِئـــَق، فاعلَـــْم، شـــرُّ

فـــإّن في حربهـــْم، فاتـــرْك عداوتهْم،
لَُع)76( والسَّ الّصاُب  َعليِه  ُيَخاُض  اً  َشرَّ

كأنهْم فـــي الوغى، والمـــوُت ُمْكَتِنُع،
َفَدُع)77( أسٌد ببيشـــة َ في أرســـاغها 

جانب  إلــى  ـ  تقدم  االعــتــراض  ظاهرة  إن 
قيما  الشعرية،  والضرورات  اإليقاعية  المقاصد 
داللية، تتمثل فيما تقدمه الجمل االعتراضية من 
خدمة للمعنى حين تقوم بشرح المقصد من جهة، 

وما تصنعه في النفس من لذة نتيجة تشويقها لما 
سيأتي بعدها من خبر، فهناك فرق كبير بين أن 
ًا{  فاترْك عداوتهْم، َشرَّ تقول: }فإّن في حربهْم، 
سرعة  إذ  ًا{  ــرَّ َش حربهم  في  }فــإّن  تقول  وأن 
االنتظار  لذة  من  المتلقي  يحرم  الثانية  في  الخبر 
والتشوق، ومن أهدافها زيادة الرد على الخصم، 
وتقرير الكام، وتأكيده)78( وهكذا في بقية األبيات 
المعترضة  "فالجملة  االعتراض،  فيها  وقع  التي 
إما  تارة تكون مؤكدة وتارة تكون مشددة؛ ألنها 
أال تدل على معنى زائد على ما دل عليه الكام؛ 
بل دلت عليه فقط، فهي مؤكدة وإما أن تدل عليه 

وعلى معنى زائد فهي مشددة ")79(.

الجمالية  الصيغ  من  والتقسيم:  الجمع  3ـ 
متعدد  جمع  وهو  التقسيم،  مع  الجمع  التركيبية 
ثم جمعه  متعدد  تقسيم  َأو  تقسيمه،  ثم  تحت حكم 

تحت حكم، كما في البيتين اآلتيين:

ُهـــُم وا َعدوَّ قـــوٌم إِذا حاَربـــوا ضـــرُّ

أَْشـــياِعِهْم نفُعوا النَّفَع في  أَو حاولوا 

ســـجيٌَّة تلـــَك منهـــم غيـــُر محَدثـــٍة
ها البدُع)80( إن الخالِئـــَق فاعلم َشـــرُّ

ومعنى حاولوا راموا وطلبوا، واألشياع جمع 
اأَلنصار  وهي   - المعجمة  الشين  بكسر   - شيعة 
واالثنين،  الواحد  على  تقع  والفرقة  واأَلتباع، 
الغريزة،  والسجّية  والمؤنث،  والمذكر  والجمع 
خليقة،  جمع  والخائق  اإلنسان،  عليه  ُجبل  وما 
وهي  بدعة،  جمع  والِبَدع  هنا،  الطبيعة  وهي 
هنا  بها  والمراد  الكمال،  بعد  الدين  في  الَحَدث 
فيها.  كالغرائز  هو  ما  ال  اأَلخــاق  مستحدثات 
والشاهد فيهما القسم الثاني من الجمع مع التقسيم، 
إلى  الممدوحين  األول صفة  البيت  في  َم  قسَّ فإنَّه 
في  جمعهما  ثم  اأَلولياء،  ونفع  اأَلعــداء،  ضرر 
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البيت الثاني في كونهما سجية.

المبحث الثالث: اختالف أس��اس فاعلية 
عاملي البناء الداخلي في المتناصتين:

يطلق عامل البناء على العنصر األكثر بروزا 
وتأثيرا في النص، وقد يكون عامل البناء نوعيا، 
اإليقاع  كفاعلية  األدبي،  النص  جنس  على  فيدل 
جنس  في  الحوار  وفاعلية  الشعر،  جنس  في 
القصصي،  الجنس  في  السرد  وفاعلية  المسرح، 
وفاعلية البرهان في الجنس المقالي، لكن قد تكون 
فاعلية البناء أسلوبية فتسيطر على النص الشعري 
الموسيقى  أو  كالتضاد،  آخر،  شعري  نص  دون 
التقديم  ظاهرة  أو  اإلسمية،  الجمل  أو  الداخلية، 
شعري  نص  من  شعريا  نصا  فتميز  والتأخير، 
المختلف  العامل  فما  هنا.  المقصود  وهو  آخر، 
الفاعل في كل قصيدة من القصيدتين المتناصتين؟ 
قد نستعجل في اإلجابة لنقول باختصار إن كانت 
القصيدتان متناصتين بعاملين خارجيين متوافقين 
بالنسبة  مختلف  األمر  فإن  والقافية،  الوزن  هما 
لعامل البناء الداخلي، فجاءت إحداهما مبنية على 
وسنفصل  التوازي،  على  بنيت  والثانية  التضاد، 

ذلك كما يأتي:

أ � التضاد أس��اس عامل البن��اء الداخلي 
عند حسان)81(:

سنرى أن ظاهرة الثنائية الضدية والمفارقات 
لقصيدة  الداخلي  البناء  في  التناصية  وداللتها 
أنها  وسناحظ  البناء،  في  أساسية  تعد  حسان، 
قصيدة  في  البناء  عامل  فاعلية  عن  تختلف 
)المقابلة  بصورتيه  التضاد  تكرر  فقد  الزبرقان؛ 
والطباق( في األبيات 18 مرة، مما صنع شعرية 
قوية  داللية  فاعلية  من  تحققه  بما  فعا،  مميزة 
ويمكن  تتضح،  بأضدادها  األشياء  إذ  الوضوح؛ 

ماحظتها في األبيات التالية: ]3، 4، 5، 6، 7، 
األبيات ]14، 15،  ثم   ،]11 ،11 ،10 ،9 ،8

16، 17[، ثم ]19، 10، 11، 11[.

أن  نجد  المئوية  النسبة  إلــى  نرجع  عندما 
هي  المفارقات  على  تحتوي  التي  األبيات  عدد 
 %81 بنسبة  أي  بيتا؛   13 مجموع  من  بيتا   18
الظاهرة  أن  إلى  بد،  وال  يشير،  وهذا  المائة  في 
هو  والسبب  الطاقة؛  من  حد  أقصى  إلى  موظفة 
التي  )التناصية(  المفاخرة  وهو  الغرض  طبيعة 
تقتضي بطبيعتها القياس على ما عند الخصم من 
الطرفين  بين  للمفاضلة  عرضت  التي  الصفات 
المتبارزين، والعمل على مناقضتها إذا لم تستجب 

للدين الجديد وثقافته.

النص؟  على  المسيطر  التضاد  نوع  ما  ولكن 
وما دوره في القصيدة؟

تتكون  هنا  الضدية  والثنائيات  المفارقات  إن 
قصدا؛  مقصودة  وهي  والمقابلة(  )الطباق  من 
لبناء فني جميل جاء ليعبر عن بعد نفسي خطير 
في حياة الشاعر وفي الموقف الذي يعيشه، وهذه 

األلوان الضدية المكثفة موزعة كما يأتي:

 / سجيٌة  َنفعوا،  }ضــروا/  مثل  الطباق  1ـ 
محَدثة، َيْرقُع / أْوَهى، سباقون / تبُع، جهل/ حلم، 
عوجوا،   / سيروا   ، /َعُدوٍّ صديٍق  / َطَبع،  أِعّفٌة 
أجدوا/ َرَبُعوا، نسمو / خشعوا، ال َفْخَر /ال ُخوٌر 
 / قلٌب  فارَق،  ، شايع/  يدبُّ  / َنِدب  ُجُزُع، ال  وال 

ِلَساٌن، إْن َجّدوا / أْو شمعوا{

1ـ المقابلة: مثل: } وال َيَضنُّوَن ِبَفْضِلِهِم، /ال 
ُيِصيُبُهُم في َمْطَمٍع َطَبُع

أعطوا البرِّ / َما َوَنى َنْصُرُهْم عْنُه َوما َنَزُعوا

إن قاَل سيروا أجدوا /، أْو قاَل عوجوا َرَبُعوا
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َك األمَر  ِمنُهُم ما أتى عْفًوا،/ وال يُكْن همُّ ُخْذ 
الذي َمَنعوا

ُخوٌر  فا  ُأِصيُبوا  َوإْن   / أصاُبوا  إْن  َفْخَر  ال 
وال ُجُزُع{

فالشاعر حين يقول: 

ُهُم ال َيْرقـــُع الّنـــاُس مـــا أْوَهـــْت أكفُّ

عنَد الدفـــاِع، وال يوهـــوَن ما رقعوا

الذين يصنعون  هم  قومه  أن  إلى  يرمي  فإنما 
للشعوب مصيرهم كما شاؤوا، فما فككوه ال يمكن 
أن  لجهة  يمكن  ال  رمموه  وما  ترممه،  أن  لجهة 
تفككه، ويمكن أن نفهم ذلك من خال ما تقوم به 
أمريكا  كما حاولت  الضعيفة،  إزاء  القوية  الدول 
اعتمد  قد  فالشاعر  العراق،  ومع  أفغانستان  مع 
الثنائية الضدية مدعما بأسلوب العكس والتبديل، 
يؤخر  ثم  جزئيه  أحد  الكام  في  يقدم  أن  "وهو 
ويقع على وجوه: منها أن يقع بين طرفي الجملة، 
كقول بعضهم: عادات السادات، سادات العادات، 
جملتين،  في  فعلين  متعلقي  بين  يقع  أن  ومنها 
ويخرج  الميت  من  الحي  "يخرج  تعالى:  كقوله 

الميت من الحي")81( ومنه بيت الحماسة:

بيًضـــا الســـود  شـــعورهن  فـــرد 
ورد وجوههـــن البيض ســـودا".)83(

العينية  في  المقتدرة  اآللية  هذه  تكررت  وقد 
بنسبة عالية -كما رأينا- لترفع من فعالية المعنى 

كما في األبيات:

كـــم من صديٍق لهـــْم نالـــوا كــرامتُه

وِمـــْن َعـــُدوٍّ َعليهُم جاهـــٍد جـــدعوا

إن قاَل ســـيروا أجدوا الســـيَر جهدهُم

أْو قـــاَل عوجوا َعلَْيَنا ســـاعة، َرَبُعوا

داللة التضاد:

هيمن  الــذي  التضاد  هذا  وظيفة  أن  شك  ال 
وإيضاحها؛  الفكرة  تقوية  عينية حسان هي  على 
األصل  هو  وهذا  تتضح،  بأضدادها  األشياء  إذ 
المتضادة  الجمل  أو  المتضادة طباقا  الكلمات  في 
مقابلة؛ ألنها تقع موقعي الشيئين اللذين يتحركان 
إيجابي  أحدهما  أن  أي  متعاكسين؛  اتجاهين  في 
سلبي  والثاني  للموقف،  بالنسبة  )نفع+(  مثل 
طريق  عن  يتحول  قد  كاهما  ولكن   )- )ضروا 
النفي )اليضر +( )الينفع -( كما في قوله } وال 
َيضنُّوَن، َما َوَنى،َ ما َنَزُعوا، ال َفْخَر، ال ُخوٌر ال 
)نفي  من  تحقق  ما  أن  على  اليجهلون،{  ُجُزُع، 
إلى  بالنسبة   100  ÷100 يساوي  كان  السلب( 
سلبي،  إلى  اإليجابي  تحويل  أي  اإليحاب(  )نفي 
الفخر  هو  الشعري  الغرض  كون  هو  والسبب 
اإليجابيات،  وتأكيد  السلبيات  نفي  يقتضي  الذي 

فكيف تتحقق فعالية التضاد؟

يقول جون كوين: "لنفترض أن معنا كلمتين 
على  المقيسة  النتيجة  ستكون  ماذا  متضادتين 
مستوى التفاضل الداللي من خال إحداث تركيب 

بينهما؟

الكثافة  تعادل  أنها  فسنجد  منعزلتين  قيستا  لو 
ستكون  النظرية  والنتيجة  االتــجــاه،  وتضاد 
أو  الصفر،  درجــة  في  التعادل  مبدأ  لصالح 
األخرى،  منهما  كل  ستحيد  المركبتان  الكلمتان 
ستتماحى  التأثيرية  الشحنة  عن  الناجمة  والكثافة 

بالتبادل")84(.

الطرف  في   }3+ }نفع  كلمة  أن  بمعنى 
السلبي،  الطرف  -3{في  }ضر  وكلمة  إليجابي 

ستكون قيمة تركيبهما في صورة الشعر:
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}قـــوٌم إذا حاربـــوا ضـــروا عدوهُم،

أْو حاَولُوا الّنْفَع في أشـــياِعِهْم َنفعوا{

الكلمتين  من  كل  ستتحرك  التاؤم  لمبدأ  وفقا 
نحو االتجاه المعاكس والكثافة المتعادلة، والنتيجة 
ألن  لكليهما؛  التقييمي  التعادل  إذن  ستكون 
التركيب  فسيحتفظ  وإذن  صفر،   =  }3-  3+{
معناه  سيفقد  لكنه  اإلدراكي؛  بمعناه  }الشعري{ 
إلى  اختزلت  قد  الشعرية  الجملة  ألن  التأثيري. 
التأثيري  معناها  وفقدت  فقط،  اإلشــاري  بعدها 

وشاعريتها)85(.

فهل هذا صحيح؟ في الواقع األمر ليس كذلك؛ 
إلى االنفجار  تلتقي تؤدي  الكثافة{ عندما  ألن } 
إضاءة  على  قادرة  تصبح  أي  التاشي؛  إلى  ال 
فتصنع  الشعرية،  الجملة  من  الغامضة  المناطق 
في النفس ما ال تصنعه العبارة العادية الخالية من 
التضاد، ويتبين ذلك من كثافة }الطباق السلبي{ 
وقد  }اإليجابي{،  إلى  دائما  الداللة  يحول  الذي 
الشعري  الغرض  مع  متسقا  كان  كيف  الحظنا 
وهو } الفخر{، ومنه نستنتج أن "مبدأ التناقض 
تهدف  الذاتي،  الترتيب  إلعادة  آلية  وكأنه  يبدو 
إذن  ويمكن  الداخلي،  التوازن  إقامة  إعادة  إلى 
من  اللغوي  الجانب  هو  التقابلي  البناء  نعد  أن 
وظيفته  تعد  ــذي  وال الــذاتــي،  االنضباط  مبدأ 
يعني  وذلك  للعالم")86(،  رؤيتنا  بتوازن  اإلمساك 
من  فيه  ما  هو  الطباق  في  الجمالّي  العنصر  أن 
األذهان،  في  األفكار  تداعي  وبين  بينه  التاؤم 
باعتبار أّن المتقابات أقرب تخاطًرا إلى األذهان 
من المتشابهات والمتخالفات)87(. وليس ذلك مما 

يحول الشعر إلى نثر كما يعتقد جون كوين)88(.

فيه  تقدمت  قد  كلها  القصيدة  في  التضاد  إن 
الصورة اإليجابية التفاؤلية على الصورة السلبية 

مظاهر  من  مظهر  أول  باستثناء  التشاؤمية، 
نفعوا{،  }ضروا/  معكوسا  جاء  حيث  التضاد؛ 
إلقاء  فيه  تم  الــذي  الموقف  كون  هو  والسبب 
القصيدة كان يتطلب إبداء القوة واإليحاء بالقدرة 
الترتيب  فجاء  والتسامح،  والعفو  السلم  مع محبة 
سجية/  تبع،  سباقون/  نفعوا،  }ضــروا/  هكذا: 
ذلك  في  السر  ولعل  ــى...{،  أوه يرقع/  بدعة، 
التي هي  اإلسامية  بالقيم  تشبع  قد  الشاعر  كون 
المفرحة  الصورة  تقدم  وإنما  بطبعها،  إشراقية 
لتحقيق اإليحاء بالخير واألمن مع القوة والقدرة. 

والمفارقات  التضاد  في  الجمالّي  العنصر  إن 
تداعي  وبين  بينه  التاؤم  من  فيه  هو  عما  ناجم 
المتقابات  أّن  باعتبار  ــان،  األذه في  األفكار 
المتشابهات  من  ــان  األذه إلى  تخاطًرا  أقــرب 
والمتخالفات)89(؛ وألن األشياء بأضدادها تتضح 
في  المتضادة  الصور  خال  من  انبجست  فقد 
القصيدة دالالت قوية، استطاعت أن تلج إلى نفس 
المتلقي وتؤثر فيه، وإلى عقله وتقنعه في الوقت 
في  جذريا  انقابا  يحدث  أن  يتوقع  مما  نفسه؛ 
المنافس  يحملها  كان  التي  والتصورات  المفاهيم 
الشعري  الموقف  سجل  بسببه  الذي  الخطير؛ 
لحسان بن ثابت بصورته معنى ومبنى كما سبقت 

اإلشارة.

ب � التوازي أس��اس فاعلية عامل البناء 
الداخلي عند الزبرقان:

تناصت  قد  حسان  عينية  شعرية  كانت  لئن 
شكا مع شعرية الزبرقان، إذ صاغ القصيدة على 
المبنى الخارجي الذي صاغ به خصمه الزبرقان 
مقطوعته وزنا وقافية ومطلعا، فإن اعتماد حسان 
-بناء  الضدية  الثنائية  آلية  الداخلي  البناء  في 
شعر  منها  عري  ميزة  يعد  نفسه-  الموقف  على 
الزبرقان، التي قامت على آلية التوازي؛ لكن ذلك 
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تميزت  التي  التوازي؛  ظاهرة  قيمة  من  يقلل  ال 
للمعنى  تأكيد  لما تحققه من  الزبرقان،  بها عينية 
بصورة غير التي يحققها التضاد، وهو ما سنقف 

عنده هنا:

فنحن إذا تأملنا قصيدة الزبرقان بدا لنا بناؤها 
يخلق تشكيا متوازيا بين الشطرين، بحيث يكون 
الشطر الثاني معيدا للمعنى األول، ال مكما له، 

كما يتجلى من المطلع:

نحـــن الكـــرام فـــال حـــّي يعادلنـــــــا
فينـــا الملوُك وفينا ُتنصـــب البيــع)90(

في  يقف  الثاني،  الشطر  أن  تاحظ  بحيث 
صورة الموازي للشطر األول، فيأتي كما لو أنه 
يعيد المعنى نفسه، أو قل يعمل في الشطر الثاني 

على تفسير معنى الشطر األول.

البيت  في  نفسها  بالصورة  التوازي  ويستمر 
الثاني وما بعده كما يأتي:

مــــــــقارعًة حزناهـــا  المـــكارم  تلك 
الكـــــــرام على أمثالهـــا اقترعوا إذا 

وكــم قســـْرنا من األحـــيـــاء كلّهــــم
عند الّنهـــاب وفضل الخيـــر ُيّتبع)91(

ونحـــن نطعمهم في القحـــط ما أكلوا
اْلَقَزُع)92( من الّســـديف إذا لم ُيؤنس 

ُســـَراتهـــم تأتينا  الّنـــــــاس  ترى  ثم 
مـــن كّل أرض هوّيا ثـــم تصطنع)93(

وننحـــر اْلُكـــَوَم ُعْبطا فـــي أرومتنـــا
للنازلين إذا ما أُنزلوا شـــبــــــعوا)94(

فهي مبنية إلى حد ما على التوازي كما يتجلى 
في البيت الثاني:

مقارعـــًة حزناهـــا  المـــكارم  }تلـــك 

إذا الكـــرام علـــى أمثالهـــا اقترعوا{

الترابط  من  المعنى  مكن  الذي  التوازي  هذا 
القوي حتى ترى الشطر األول يمهد للثاني، وترى 
إيضاحا  صورة  أقوى  في  معه  يتجاوب  الثاني 
الناجم  الجميل  اإليقاع  طريق  عن  وتأثيرا  وبيانا 
عن التكرار بين لفظي المكارم والكرام والمقارعة 
واقترعوا. وهو بناء لم يعتمده المعارض إذ دخل 
أجواء  لخلق  التضاد،  على  فبناه  بذكاء  النص 
الذي  الجديد،  التفكير  أصول  تقتضيها  مناقضة 

يقدم قيما مخالفة لما استقر في الجاهلية.

على  قصيدته  يبني  أن  الزبرقان  أراد  ولو 
المفارقة والتضاد لقال مثا:

نحن الملوك فاحي يعادلننا }وغيرنا عبيد هم 
لنا تبع{

وعلى هذا، في نظري، كان نص حسان أكثر 
فعالية  بفضل  فحقق  الزبرقان،  نص  من  تأثيرا 

التضاد ما لم يحققه الزبرقان بفاعلية التوازي.

صغرها،  على  الزبرقان،  قصيدة  في  ليس 
على  حسان،  قصيدة  يمنح  الذي  المبنى  جمال 
وجمال  اإلحكام  قوة  من  به  تتمتع  ما  طولها، 
القائم  التحليل  به  يعتد  ما  فيها  وليس  األداء، 
على المقابات الضدية والمفارقات العجيبة، نعم 
النحن  بين  واللفظي  المعنوي  التوازي  ذلك  فيها 
طريق  عن  بالنفس  الفخر  يجسد  مما  واآلخــر، 
ولكن ال شيء سوى  إليها؛  ينتمي  التي  الجماعة 
يبني قصيدته  نرى حسانا  الذي  الوقت  في  ذلك، 
وتكثيف  الغائب  وضمير  الضدية  الثنائية  على 
التخييل؛  من  عاليا  مستوى  تصنع  التي  الصور 
وتفارق،  بالموضوعية  تتميز  القصيدة  جعل  مما 
التي  المفرطة  والذاتية  األنانية  تفارق،  تكاد  أو 
حقق  كله  وذلــك  الزبرقان،  قصيدة  في  نجدها 
القديمة  الجدية  للقيم  التحبيب  من  هدفها  للقصيدة 

والجديدة، والتكريه للقيم السلبية القديمة.
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الخاتمة:

متناصتين؛  قصيدتين  رحاب  في  رحلة  تلك 
تاريخية  لمحة  فرضته  الذي  التعارض  بسبب 
الثقافة  وجه  فيها  تغير  والزبرقان،  حسان  بين 
تغيرا جذريا متسارعا؛ أنتج تباعدا في محتويات 
األبعاد الشعرية ومقاصدها، لحقته بعض السمات 
المعتقدات،  في  العميق  التغير  بسبب  األسلوبية؛ 
التشكيل ال في  التعبيري في  وحافظ على الشكل 
عامل البناء؛ بسبب عدم تعارضه مع المعطيات 
في  التناص  ذلك  تجلى  وقد  الجديدة.  الثقافية 
عصر  تصور  التي  النماذج  أقوى  من  نموذجين 
سميتا  العربية  الجزيرة  في  الثقافي  التحول 

بالعينيتين.

القصيدتان أنتجتا في المرحلة الثانية من عهد 
بدر،  بن  للزبرقان  أوالهما  اإلسامية،  النبوة 
الثانية  كانت  ولما  ثابت،  بن  لحسان  وثانيهما 
فن  طبيعة  اقتضت  فقد  لألولى  معارضا  ردا 
المعارضة القائمة على المناقضة العمل بالتحدي 

التشكيلي والفكري معا.

الوزن  بتوحد  تميز  فقد  التشكيلي  التحدي  أما 
والقافية والروي؛ ألنه يمثل تقليدا فنيا في طبيعة 
والثقافي  الفكري  التحدي  وأمــا  المعارضات، 
وعامل البناء فقد تميز بطرح عينية حسان ألفكار 
من  العرب  ثقافة  في  استتب  ما  تناقض  جديدة، 
العربية  القبائل  لدى  االفتخار  موضع  كانت  قيم 
حسان  ناقضها  الزبرقان،  عينية  في  تجلت  كما 
البيئة  أخذت  التي  الجديدة  القيم  على  باالعتماد 
وتعمل  بها،  تؤمن  العربية  الجزيرة  في  الثقافية 
هذه  في  السيما  فشيئا،  شيئا  إليها  التحول  على 

المرحلة الثانية التي تميزت بها المدينة المنورة، 
بعد ما حدث من تحول ثقافي في المعتقدات بالبيئة 

المكية.

يستهدف  القصيدتين  بين  التناص  كان  ولما 
القيم الثقافية األخاقية والفكرية بالدرجة األولى، 
فقد اعتمد المنهج على مقولة حازم في الشعرية؛ 
وقوة  الصدق  )قــوة  أهمية:  على  تنص  ألنها 
الشهوة( وأثرهما في قوة التخييل، وانعكاس ذلك 

على التشكيل الجمالي للقصيدة وأغراضها.

اختاف  إثبات  البحث  نتائج  من  كان  لذلك 
القيم والبناء؛ على الرغم من التوافق في الغرض 
إذ  القصيدة؛  مطلع  من  ابتداء  والقافية،  والوزن 
الزبرقان من حيث  به مطلع  يناقض  كان حسان 
االفتخار بكون الذوائب، وهم أتباع الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم، صاروا أهل فكر واستقامة تبني 
للناس نموذجا وسنة تقتدى، إذ )أعطوا نبيَّ الهدى 
يفتخر  الزبرقان  كان  حين  في  طاعتهْم(،  والبرِّ 
بقيمة  هكذا  يقاربنا(  حيٌّ  فا  الملوك  بقومه)نحن 
كانت معتبرة؛ لكن تجاوزها اإلسام واستبدل بها 

المساواة بين الناس كأسنان المشط.

عاقتها  في  البناء  عامل  صورة  كانت  وقد 
التوازي  الزبرقان  عينية  في  توظف  بالمضامين 
نسجها  فجاء  بنائها،  على  بقوة  سيطر  ــذي  ال
شارحا، بينما اقتضت المعارضة في عينية حسان 
أحسن  من  بناء  عامل  بوصفه  )التضاد(؛  عامل 
اآلليات في المعارضات القائمة على المناقضات، 
فجاء نسجها معلا عن طريق التضاد، لذلك كان 
أثنى على شعرية حسان  الذي  للوفد  إقناعا  أكثر 

بقوله: )واهلل لشاِعُره َأشعر من شاعرنا(.
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الماجستير  ـ  ـ  العليا،1984م  الدراسات  دبلوم 
بالطبع،   التوصية  مع  جدا  مشرف  1988بدرجة 

دكتوراه الدولة 1994ف بدرجة مشرف جدا.

من مؤلفاته وأبحاثه المنشورة: أوالــ الكتب: ومنها؛   
 : بالشفاهي  وعاقته  الموضوعي  التفسير  مناهج 
عالم الكتب الحديث: أربد األردن: 1008،ـ   الجديد 
في مناهج تفسير الحديث الشريف وتطبيقاته / عالم 
الحقيقة  1011م،  األردن  أربد  الحديث/  الكتب 
الجوهرية في مشكل األكثرية واألقليةـ دراسة في 
اإلسامي:  األدب   /1008 الموضوعي  التفسير 
الدراسات دبي  تأصيله، موضوعاته أجناسه: كلية 
وتطبيقا:  نظرية  الموضوعي  التفسير   / 1014م 
جامعة باتنة 1998/ النقد اإلسامي المعاصر بين 
فيصل/  الملك  /مركز  جزآن   / والتطبيق  النظرية 
المملكة العربية السعودية/ 1004م كتاب اإلعجاز 
الباغي في القرآن المجيد 1010م جامعة الوصل، 

دبي.

  ثانيا: ومن البحوث: العاقة التفاعلية بين المعرفة 
والسلوك من خال الحديث النبوي الشريف: ندوة 
الحديث الشريف دبي سنة 1007م استشراف أسرار 
تغير الظاهرة الحضارية، من خال الحديث النبوي 
الشريف ج األول / ندوة الحديث الشريف الخامسة 
بدبي/ 1011، التفسير الموضوعي التجميعي عند 
ابن تيمية )ـ718هـ( من خال كتابه:" الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" مجلة آفاق الثقافة 
والتراث / مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث دبي 
عند  والجمالي  الثقافي  الجدل  تحوالت   / .1015م 
نزار قباني/ مجلة الدراسات اإلسامية والعربية ع 

53 س 1017م 

بن  الحسن  بن  محمد  المؤلف:  الحمدونية  التذكرة  ـ   1
محمد بن علي بن حمدون، أبو المعالي، بهاء الدين 
دار صادر،  الناشر:  )المتوفى: 561هـ(  البغدادي 

بيروت الطبعة: األولى، 1417 هـ.

استراتيجية  الشعري،  الخطاب  تحليل  مفتاح،  محمد  ـ   3

التناص ص 131، مركز الثقافي العربي / بيروت/ 
الدار البيضاء، ط3/ 1991م.

4 ـ تاريخ األدب األندلسي )عصر الطوائف والمرابطين( 
. )196 / 1(

استراتيجية  الشعري،  الخطاب  تحليل  مفتاح،  محمد  ـ   5
التناص ص 131، مركز الثقافي العربي / بيروت/ 

الدار البيضاء، ط3/ 1991م.

6ـ  ليندا هتشين، الميتاورائية التاريخية، التناص والمحاكاة 
إمام/  السيد  ترجمة  التاريخ:  وخطابات  الساخرة 
مجلة فصول ص150 المجلد 15/ العدد 98 شتاء 

1017م الهيئة المصرية العامة للكتاب.

 7 ـ تاريخ الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
)المتوفى:  الطبري  جعفر  أبــو  اآلملي،  غالب 
سعد  بن  لعريب  الطبري  تاريخ  )صلة  310هـــ( 
القرطبي، المتوفى: 369هـ( الناشر: دار التراث – 

بيروت الطبعة: الثانية - 1387 هـ.

األدباء  وسراج  البلغاء  منهاج   : القرطاجني  حازم  ـ   8
ص 71.

استراتيجية  الشعري،  الخطاب  تحليل  مفتاح،  محمد  ـ   9
التناص ص 118، مركز الثقافي العربي / بيروت/ 

الدار البيضاء، ط3/ 1991م.

أجناسه  موضوعاته  تأصيله   : اإلسامي  األدب  ـ   10
الكتاب  سلسلة  رحماني،  عثمان  أحمد   /118 ص 
الجامعي، كلية الدراسات اإلسامية والعربية/ دبي/ 

ط1 س 1014م.

11 ـ إمتاع األسماع )1 / 39(: إمتاع األسماع بما للنبي 
المؤلف:  والمتاع  والحفدة  واألموال  األحوال  من 
أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني 
المقريزي )المتوفى: 845هـ( الدين  العبيدي، تقي 
دار  الناشر:  النميسي  الحميد  عبد  محمد  المحقق: 
 1410 األولى،  الطبعة:  بيروت   – العلمية  الكتب 

هـ - 1999 م.

11 ـ البداية والنهاية ط إحياء التراث )5 / 51(: البيع: 
جمع بيعة، وهي موضع الصاة.

االستياء  والنهاب:  والغلبة،  القهر  القسر  قسرنا:  ـ   13
الغارة،  معانيها  ومن  قهرا،  اآلخر  عند  ما  على 

وفضل الخير: تروى وفضل العز.
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14 ـ القزع: السحاب الرقيق والقطع من السحاب. يريد 
السديف:  فأجدبت أرضهم،  السماء  لم تمطرهم  إذا 

شحم السنام.

15 ـ سراة القوم، السراة: سراة الشيء أعاه  وذروته/ 
المعروف،  نصنع  نصطنع:  ــراع،  اإلس الهوي: 

وتعني تكلف حسن السمت.

السنام.  العظيمة  الناقة  وهي  كوماء،  جمع  الكوم:  ـ   16
والعبط: من غير علة، أرومتنا: الكرم متأصل فينا.

17 ـ استقاد: انقاد له بغير قهر.

18 - األدب اإلسامي م س /ص 110.

19 ـ في رواية قد شرعوا، الذوائب ج ذؤابة وهي أعلى 
إليه  تنسب  شخص  فهر:  القوم،  علية  أراد  الشيء 

قريش كلها، إخوتهم: األنصار.

10 - سريرته: سره: عند ابن هشام: َيْرَضى ِبِهْم ُكّل َمْن 
َكاَنْت َسِريَرُتُه ... َتْقَوى اإْلَِلِه َوُكّل اْلَخْيِر َيْصَطِنُع، 
والتركيب هنا معقد إذ عطف الظاهر على المضمر 
به  }تساءلون  القرآن  في  ومثاله  سديد  غير  وهو 
عطف  على  "والجر  الزمخشري  قال  واألرحــام 
الظاهر على المضمر، وليس بسديد؛ ألّن الضمير 
المتصل متصل كاسمه، والجار والمجرور كشيء 
و)هذا  وزيد(  به  )مررت  قولك:  في  فكانا  واحد، 
غامه وزيد( شديدي االتصال، فلما اشتد االتصال 
يجز  فلم  الكلمة،  بعض  العطف على  أشبه  لتكرره 
ووجب تكرير العامل، كقولك: )مررت به وبزيد( 
صحة  إلى  ترى  أال  زيــد(  وغــام  غامه  و)هــذا 
قولك: )رأيتك وزيًدا ( و)مررت بزيد وعمرو( لما 
لم يقو االتصال، ألنه لم، وعلم أن مقتضى ظاهر 
اهلل  سبيل  عن  وصدٌّ  يقال:  أن  الكام  نظم  ترتيب 
أهله  وإخراُج  الحرام  المسجد  عن  وصد  به  وكفر 
منه أكبر عند اهلل، فخولف مقتضى هذا النظم إلى 
إلى  والداعي   ... عليها  اآلية  جاءت  التي  الصورة 
هذا الترتيب هو أن يكون نظم الكام على أسلوب 
ما  بتقديم  االهتمام  وهو  الظاهر  مقتضى  من  أدق 
من  أفظع  باهلل  الكفر  فإن  جرائمهم،  من  أفظع  هو 
الصد عن المسجد الحرام، فكان ترتيب النظم على 
اإلسام  سبيل  عن  الصد  فإن  فاألهمِّ،  األهمِّ  تقديم 
يجمع مظالم كثيرة؛ ألنه اعتداء على الناس في ما 

يختارونه ألنفسهم، وجحد لرسالة رسول اهلل،".

11 ـ ومعنى حاولوا راموا وطلبوا، واألشياع جمع شيعة 
- بكسر الشين المعجمة - وهي اأَلنصار واأَلتباع، 
والفرقة تقع على الواحد واالثنين، والجمع والمذكر 

والمؤنث.

11ـ  والسجّية الغريزة، وما ُجبل عليه اإلنسان، والخائق 
جمع خليقة، وهي الطبيعة هنا، والِبَدع جمع بدعة، 
وهي الَحَدث في الدين بعد الكمال، والمراد بها هنا 

مستحدثات اأَلخاق ال ما هو كالغرائز فيها.

13 ـ يرقع رقع الثوب: رممه(. أوهت: بهمزة فواو ساكنة 
فهاء: أضعفت.

14 ـ هذا البيت في رواية تاريخ دمشق بعد البيت التالي: 
وال يضنون ......ثم هو هكذا ال يبخلون

بعدهم سباقون  الناس  في  كان  إن 

تبع ــهــم  ــق ســب ألدنـــــى  ســبــق  فــكــل 

شيعتهم الله  ــول  رس بقوم  ــرم  أك  

ــع. ــي ــش وال األهـــــــواء  ــت  ــرق ــف ت إذا 

15ـ  في رواية وال يضنون عن جار بفضلهم * وال ينالهم 
في مطمع طبع، يضنون يبخلون، المولى: الحليف، 

الطبع الدنس.

حلم  ضد  والسفه،  والحمق  التسرع  الجهل  جهل:  ـ   16
والحلم األناة، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ... ولي 

فرس للجهل بالجهل مسرج.

17 ـ أعفة م عفيف، وهو الذي يكف عن الحرام وسؤال 
ال  يطبعون:  ال  روايــة  وفي  يطمعون  ال  الناس، 
الطمع  يصيبهم  ال  يرديهم،  ال  يدنسهم،  ما  يفعلون 

فيؤدي بهم إلى الهاك.

18 ـ جاهد: مجتهد في عداوته، جدعوا : أذلوا.

19 ـ ونى: تأخر، نزعوا: مالوا عن الحق، وابتعدوا.

30 ـ عاج بالمكان: ألم به ونزله، ربعوا : أقاموا.

31 ـ استقاد لهم : خضع وأعطاهم القيادة، أهل الصليب: 
النصارى، والبيع : م بيعة، مكان تعبد النصارى.

31 ـ بمعنى ال تقترب مما لم يبيحوه لك.

33 ـ الصاب  والسلع : نوعان من الشجر في عصارتهما 
مرارة.

34 - الزعانف : أراذل الناس، وأطراف الناس وأتباعهم، 
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خشعوا: خافوا.

35 ـ  خور: ضعفاء: جزع: خائفون وفي قراءة ال َخَوٌر 
وال َجَزُع.

من  قريب  البيشة موضع  دان،  أي  مكتنع:  الموت  ـ   36
مكة تكثر فيه األسود، األرساغ: المفاصل، الفدع: 

عوج وميل في المفاصل.

37 ـ نصبنا لقوم حاربناهم، الًذَرُع: ولد البقرة الوحشية. 
المشي،،  على  قوي  إذا  َذَرعــا  يكون  إنما  وقيل: 

وجمعه ِذْرعاٌن.

بقوم( صيغة  : ناصرهم، والصيغة )أكرم  ـ شيعتهم   38
القصيدة ألنها  لنهاية  مناسبة جدا  هنا  تعجب وهي 

تختصر النتيجة.

39 ـ صنع أي صانع حذق.

40 - شمعوا : مزحوا أو هزلوا وأصل الشمع : الطرب 
واللهو.

41 ـ مجلة البحوث اإلسامية 1/ 438.

41 ـ جون كوين : النظرية الشعرية ص 101.

43 ـ  صنع أي صانع حذق.

44 ـ آفاق التجديد في األدب السعودي، ص143، جامعة 
الطائف، كتاب مجلة الجامعة لآلداب والترية،ط1، 

1433هـ.

45 ـ الشعر والشعراء ص 75 دار الحديث القاهرة.

بن  حازم  األدباء: ص 86  وسراج  البلغاء  منهاج  ـ   46
محمد بن حسن، ابن حازم القرطاجني، أبو الحسن 

)المتوفى: 684هـ(.

47 ـ حازم: نفسه ص 87.

48 سباطة وسبوطة: سهولة وامتداد واسترسال، وعكسه 
اللين  واللدونة:  جعد،  غير  سبط  شعر   < الجعودة 

واللدن كل شيء الن من حبل وعود.

49 منهاج البلغاء ص 86.

50 ـ صبح األعشى - )ج 1 / ص 189(.

 /  1 )ج   - والشاعر  الكاتب  أدب  في  السائر  المثل  51ـ 
ص 99( إذ "المتوازن هو أن يراعي في الكلمتين 
األخيرتين من القرينتين الوزن مع اختاف الحرف 
مصفوفة  "ونمارق  تعالى:  كقوله  منهما،  األخير 

 - األدب  فنون  في  األرب  نهاية  مبثوثة"  وزرابي 
)ج1 / ص 198(.

51 ـ نقد الشعر - )ج 1 / ص 6(.

53 ـ منهاج البلغاء وسراج األدباء م س ص.

54 ـ كمال أبو ديب: جدلية الخفاء والتجلي: ص 17.

55 ـ كمال أبو ديب: جدلية الخفاء والتجلي: ص 11.

56 ـ في رواية قد شرعوا، الذوائب ج ذؤابة وهي أعلى 
إليه  تنسب  شخص  فهر:  القوم،  علية  أراد  الشيء 

قريش كلها، إخوتهم: األنصار.

وذروته/  أعاه  الشيء  السراة: سراة  القوم،  ـ سراة   57
الهوي: اإلسراع.

58 ـ األدب اإلسامي م س ص130.

59 ـ يرقع رقع الثوب: رممه(.أوهت: بهمزة فواو ساكنة 
فهاء: أضعفت.

العصر  في  العربي  األدب   : الرحيم  عبد  زكريا  ـ   60
الجاهلي وصدر اإلسام ص 91.

إن  - )ج 1 / ص 69(  الباغة  اإليضاح في علوم   61
منه  التمثيل  قسم  سيما  ال  بالتشبيه  المعاني  تعقيب 
المقصود  إلى  النفوس  تحريك  في  قواها  يضاعف 

بها، مدًحا كانت أو ذًما أو افتخاًرا.

61 ـ األدب اإلسامي ص133.

1991م   المدني  مطبعة  ص189  اإلعجاز  دالئل  ـ   63
جدة.

64 ـ نفسه ص87.

65 ـ ينظر، الجاحظ، الحيوان: ج3ص 133.

66 ـ  صنع أي صانع حذق.

67 ـ دالئل اإلعجاز - )ج 1 / ص 30(.

68 ـ دالئل اإلعجاز - )ج 1 / ص 30(.

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   چ   ،1: األنبياء  سورة  ـ   69
پ  پ      چ ]األنبياء: 1[.

70 ـ تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم )6 / 53(.

71 ـ جون كوين ضمن كتاب النظرية الشعرية ص 108 
ترجمة أحمد درويش.
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71 ـ الكتاب - )ج 1 / ص 5(.

73 ـ الكتاب - )ج 1 / ص 6(.

74 - التحرير والتنوير )1 / 319(.

السنام.  العظيمة  الناقة  وهي  كوماء،  جمع  الكوم:  ـ   75
والعبط: من غير علة، أرومتنا: الكرم متأصل فينا.

76 ـ الصاب  والسلع : نوعان من الشجر في عصارتهما 
مرارة.

77 ـ الموت مكتنع : أي دان،  البيشة موضع قريب من 
مكة تكثر فيه األسود، األرساغ : المفاصل، الفدع: 

عوج  وميل في المفاصل.

78 ـ البرهان - )ج 3 / ص 56(.

79 ـ البرهان - )ج 3 / ص 56(.

1/ص  التلخيص  شواهد  على  التنصيص  معاهد  ـ   80
.143

81 ـ األدب اإلسامي ص 116 وما بعدها.

81 ـ سورة الروم:19.

83ـ نهاية األرب في فنون األدب - )ج 1 / ص 309(.

84 ـ النظرية الشعرية ص 411.

ص  الشعرية  النظرية  كتاب:  ضمن  كوين:  جون  ـ   85
.411

86 ـ جون كوين م س ص 416.

 / - )ج 1  العربية أسسها وعلومها وفنونها  الباغة   87
ص 751(.

88 ـ جون كوين م س ص 416.

89 ـ الباغة العربية أسسها وعلومها وفنونها - )ج 1 / 
ص 751(.

90 ـ البداية والنهاية ط إحياء التراث )5 / 51(: البيع: 
جمع بيعة، وهي موضع الصاة.

االستياء  والنهاب:  والغلبة،  القهر  القسر  قسرنا:  ـ   91
على ما عند اآلخر قهرا، ومن معانيها الغارة.

91 ـ  القزع: السحاب الرقيق والقطع من السحاب. يريد 
السديف:  فأجدبت أرضهم،  السماء  لم تمطرهم  إذا 

شحم السنام.

وذروته/  أعاه  الشيء  السراة: سراة  القوم،  ـ سراة   93
الهوي: اإلسراع.

السنام.  العظيمة  الناقة  وهي  كوماء،  جمع  الكوم:  ـ   94
والعبط: من غير علة، أرومتنا: الكرم متأصل فينا.

قائمة المصــادر والمراجع

- القرآن الكريم

آفاق التجديد في األدب السعودي، جامعة الطائف،  1ـ 
ط1،  والــتــريــة،  لـــآلداب  الجامعة  مجلة  كتاب 

1433هـ.

أجناسه،  موضوعاته  تأصيله  اإلسامي،  األدب   -1
الجامعي،  الكتاب  سلسلة  رحماني،  عثمان  أحمد 
الدراسات اإلسامية والعربية/ دبي/ ط1 س  كلية 

1014م.

واألموال  األحوال  من  للنبي  بما  األسماع  إمتاع  1ـ 
والحفدة والمتاع، أحمد بن علي بن عبد القادر، تقي 
الدين المقريزي )المتوفى: 845هـ( ت: محمد عبد 
الحميد النميسي، دار الكتب العلمية – بيروت، ط: 

1، 1410 هـ - 1999 م.

القزويني  الدين  الباغة، جال  اإليضاح في علوم  3ـ 
)المتوفى: 739هـ( ت: محمد عبد المنعم خفاجي، 

دار الجيل – بيروت الطبعة: الثالثة

بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  والنهاية،  البداية  4ـ 
الناشر:  شيري  علي  تح:  774هـ(  كثير)المتوفى: 
دار إحياء التراث العربي ط: األولى 1408، هـ - 

1988م.

البرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد  5ـ 
الفضل  أبو  محمد  تح:  اهلل:  عبد  أبو  الزركشي  اهلل 

إبراهيم دار المعرفة - بيروت، 1391هـ.

الباغة العربية أسسها وعلومها وفنونها - المؤلف:  6ـ 
عبد الرحمن بن حسن الميداني، دار القلم، دمشق، 

بيروت ط: األولى، 1416 هـ - 1996 م.

الــطــوائــف  )عــصــر  ــســي  ــدل األن األدب  ــخ  ــاري ت 7 ـ 
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بيروت  الثقافة،  دار  إحسان عباس،  والمرابطين(: 
– لبنان ط األولى: 1961.

تاريخ الطبري: محمد بن جرير أبو جعفر الطبري  8 ـ 
)المتوفى: 310هـ(، دار التراث – بيروت الطبعة: 

الثانية - 1387 هـ.

بن  الطاهر  محمد  عاشور:  ابن  والتنوير  التحرير  9ـ 
التونسي  عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد 
)المتوفى: 1393هـ(، الناشر: الدار التونسية للنشر 

– تونس سنة النشر: 1984 هـ.

تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص محمد  10ـ 
الدار  بيروت/   / العربي  الثقافي  مركز  مفتاح، 

البيضاء، ط3/ 1991م.

التذكرة الحمدونية: محمد بن الحسن بن محمد بن  11ـ 
)المتوفى:  البغدادي  الدين  بهاء  حمدون،  بن  علي 
األولى،  الطبعة:  بيروت  صادر،  دار  561هـــ(: 

1417 هـ.

تفســير أبي السعود: إرشــاد العقل السليم إلى مزايا  11ـ 
 الكتــاب الكريــم، أبو الســعود العمــادي محمد بن 
محمــد بن مصطفى )المتوفى: 981هـ(، دار إحياء 

التراث العربي - بيروت.

العليا  اللغة  الشعر/  لغة  بناء  الشعرية:  نظرية  13ـ 
غريب  دار  درويش  أحمد  /ترجمة:  كوين  جون 

القاهرة1000م.

جدلية  الخفاء والتجلي : كمال أبو ديب، دار العلم  14ـ 
للمايين، بيروت ط3، 1984م.

تحقيق  الجرجاني:  القاهر  عبد  اإلعجاز،  دالئل  15ـ 
شاكر ط المدني جدة 1991م.

قتيبة/ دار  الشعر والشعراء، عبد اهلل بن مسلم بن  16ـ 
الحديث/ القاهرة/ 1413هـ،.

شرح كتاب سيبويه: أبو سعيد السيرافي الحسن بن   17ـ 
ت:  هـ(،   368 )المتوفى:  المرزبان  بن  اهلل  عبد 
الكتب  دار   : علي  سيد  علي  مهدلي،  حسن  أحمد 

العلمية، بيروت – لبنان، ط: األولى، 1008 م.

صبح األعشى في صناعة اإلنشاء : أحمد بن علي بن   18ـ 
)المتوفى:  القاهري  ثم  القلقشندي  الفزاري  أحمد 

811هـ(: دار الكتب العلمية، بيروت.

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، نصر اهلل بن   19ـ 
ت:  637هـ  )المتوفى  الكاتب  األثير  ابن  محمد، 
العصرية  المكتبة  الحميد،  عبد  الدين  محي  محمد 

للطباعة والنشر – بيروت،1410هـ.

عبد  التلخيص،  شواهد  على  التنصيص  معاهد  10ـ 
الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو الفتح العباسي 
)المتوفى: 963هـ( المحقق: محمد محيي الدين عبد 

الحميد، عالم الكتب - بيروت.

البلغاء وسراج األدباء، حازم بن محمد بن  منهاج  11ـ 
حسن، ابن حازم القرطاجني، أبو الحسن )المتوفى: 

684هـ(،.

الميتاورائية التاريخية، التناص والمحاكاة الساخرة  11ـ 
وخطابات التاريخ: ليندا هتشين /ترجمة السيد إمام/ 
مجلة فصول ص150 المجلد 15/ العدد 98 شتاء 

1017م الهيئة المصرية العامة للكتاب.

زياد  بن  قدامة  بن  جعفر  بن  دامــة  الشعر،  نقد  11ـ 
مطبعة  337هـ(:  )المتوفى:  الفرج  أبو  البغدادي، 

الجوائب – قسطنطينية ، ط: األولى، 1301.

نهاية األرب في فنون األدب، شهاب الدين أحمد بن  13ـ 
عبد الوهاب النويري، دار الكتب العلمية - بيروت 
/ لبنان - 1414 هـ - 1004 م ط : األولى، تحقيق: 

مفيد قمحية وجماعة.
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يشكل االبتالء القسمة العادلة بين سائر األمم، لكنها تتفاوت في طرائق التعامل معه في وجوه 
البحث عن مخرج يحد من ثقله المعنوي، أو يرفع كلفته المادية، واألمراض حالة من الحاالت التي 
ينغرز فيها االبتالء، فيعطل الطاقات ويعدم الحاجات ويعاند الرغبات، واألمراض الجماعية أشد فتكا 
بالنوع اإلنساني؛ ألنها تصيب المجموع وتنيخ بكلكلها على المدن والقرى، فتجعلها قطعا طائشة 

على المياه، ال تصمد في وجه الموج العارم، فتتقاذفها في المحيط المتالطم.

فتاكة  أوبئة  انتشار  وحديثا  قديما  العالم  في  المجتمعات  كبقية  اإلسالمي  المجتمع  عرف  وقد 
تسعف  التي  الطبية  الخبرة  وقلة  الهائجة،  المعدية  األمراض  هذه  تفسير  ضعف  أمام  ومرعبة، 
األوبئة  إلى هذه  النظر  في  الخبرة  العلماء وأصحاب  أنظار  اختلفت  وقد  اآلفات،  تطويق هذه  في 
وخصوصا مرض الطاعون، بين حائر مْدبر وحاذق مقبل، وبين أصحاب الفهم الغيبي المفضي إلى 

التسليم للقدر، وبين أصحاب الفهم العقلي الممضي إلى األخذ باألسباب.

أّرق علماء كل  الموضوع، وأنه  الكتابات مادة علمية غزيرة تكشف عن حساسية هذا  وهذه 
عصر؛ ألن المرض محير للعقول وفتاك بالمهج، وهي دليل على أن الحركة العلمية مواكبة للنوازل 

والحوادث التي تنزل بساحة الخلق.

أهمية البحث:

وصلته  راهنيته  في  البحث  هذا  أهمية  تنبع 

بمشكل العالم بصدد أزمة كوفيد 19، من خال 

فيما  والحاضر  الماضي  بين  مقارنة  تحصيل 

مختلف  رصد  حيث  من  األوبئة،  بتاريخ  يتعلق 

صور المطابقات والمفارقات في نواحي التعامل 
إلى  الخلوص  أجل  من  الصحية،  النوازل  مع 
طبيعة التفكير في األزمات عبر األزمنة المختلفة، 
واستجاء جوانب من التاريخ االجتماعي والثقافي 
الحروب  عهد  منذ  عاقاتها،  في  لألمم  والعلمي 

البينية إلى عصر الحروب البيولوجية.

د. العربي إدناصر
المغرب

الموافقات والمعارضات في تاريخ 
 األوبئة بين الماضي والحاضر: 

مرايا الطب والتاريخ والفقه
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خطة البحث:

سوف نقارب هذا الموضوع من خال خطة 
تتوزع إلى مقدمة أشرنا فيها إلى آفة االبتاءات 
التي تشمل األمم والحضارات بفعل نزول األوبئة 
وأعقبناها  الحل،  على  تستعصي  والتي  الفتاكة 
البحث وراهنيته، وفقرة أخرى  بفقرة عن أهمية 
عن خطة البحث. ثم فصلنا الموضوع إلى أربعة 
الطب  األول  المبحث  في  تناولنا  حيث  مباحث؛ 
البحث  ِقبلة  كان  لّما  العناية  وأخــاق  العربي 
الثاني  المبحث  في  عطفنا  ثم  زمانه،  في  العلمي 
سياق  في  األوبئة  ومشكلة  العربي  الطب  على 
سبيا  المعرفة  كانت  حيث  الحضاري؛  التفاعل 
للتعاون والحوار بين األمم عند احتدام المشكات، 
الثالث ُسقنا قصة ابن الخطيب مع  المبحث  وفي 
الفقه  بين  جمعت  فريدة  حالة  باعتباره  الطاعون 
أتينا  األخير  المبحث  وفي  والتاريخ،  والطب 
المغارب،  باد  في  أوبئة  من  وقع  ما  من  بشيء 
فختمنا بخاصة مركزة عن صور من الموافقات 
الماضي  بين  األوبئة  تاريخ  في  والمعارضات 

والحاضر.

المبح��ث األول: الط��ب العرب��ي وأخ��الق 
العناية

في القرن الرابع عشر الميادي عرف العالم 
جائحة كبيرة شلت حركته وأبادت نوعه وأدخلته 
في منطقة الرعب زهاء قرنين أو أكثر، وخال 
أكثر  محتاجا  العالم  كان  التاريخية  اللحظة  هذه 
إلى فتوى طبية أو إلى لقاح يشفي علة المصابين 
الموتى تسقط جراء  أفواج  فقد كانت  بالطاعون، 
بيد  كانت  وما  الغريب،  الوباء  بهذا  اإلصابة 
األوروبيين وصفة طبية لمعالجة ضحاياه، فكانت 

أمم العالم متطلعة إلى المنقذ الذي يرفع عنها هذا 
العبء.

في هذا الزمن العصيب كانت أعمال األطباء 
وكان  عطائها،  أوج  في  والمسلمين  العرب 
الطب عملة رائجة في مدن العالم اإلسامي، إذ 
الخلفاء واألمراء هذه  المستشفيات ودعم  نشطت 
األطباء  أعمال  على  وأنفقوا  الطبية،  المؤسسات 
اليونان  خبرات  نقلت  حتى  لهممهم،  تشجيعا 
ونقحوها  وترجموها  العرب،  إلى  العلم  هذا  في 

وصارت أعز ما يطلب في حينها.

كوكبة  تزعمها  فظهرت حركة طبية وعلمية 
من كبار األطباء، الذين أبدعوا نظريات وأنجزوا 
كتبا  وكتبوا  الطبي،  تخصصهم  في  تجارب 
والعاجات،  األمراض  أنواع  في  وموسوعات 
فكان التسابق إلى تحقيق اختراعات علمية لسان 
كل  أعمال  من  ترشح  ما  وهو  المرحلة،  تلك 
من  وغيرهم  سينا،  وابن  والفارابي  الرازي  من 
ميراث  ورثــوا  الذين  العربي،  الطب  مشاهير 
جالينوس وأبقراط وأرسطو وغيرهم من عمالقة 

الطب)1(. 

الفارابي  كتب  الحاسمة  المرحلة  هذه  وفي 
التي يقدر بها اإلنسان  الفكرية هي  أن "الفضيلة 
على جودة االستنباط لما هو أنفع في غاية فاضلة 
وارد  عند  لمدينة  أو  ألمــة  أو  لألمم  مشتركة 

مشترك")1(. 

والوارد الذي ورد وشغل بال العالم حينئذ هو 
وظل  لقرون،  علميا  لغزا  ظل  الذي  الطاعون، 
تكرس  فيزيائية،  أو  دينية  غيبية  تفسيرات  أسير 
حالة الفزع األكبر وتشل حركة اإلنسان والطبيعة 
والعمران، فاحتاج العالم إلى وصفة طبية عاجلة 
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داء  نزل  ما  ألنه  النقم؛  وتبيد  النعم  تعيد  وناجعة 
نظر  إلى  محتاج  إليه  السبيل  لكن  دواء،  وله  إال 
وتجربة وجهد، ثم البد من فسح المجال للطبيب 
المختص في ممارسته لمهنته بدون عراقيل، بما 
يعني أنه هو المؤهل في البت في هذه اآلفات التي 
أن  الجانبية يجب  تتصل بتخصصه، والتأويات 

تكون معضدة للقول الطبي ال أن تشوش عليه.

يرد  وهــو  رشــد  ابــن  يقول  الصدد  هــذا  في 
على  المشوشين  العقائد  في  المتأولة  بعض  على 
على  بدورهم  يشوشون  بالذين  ممثا  الجمهور، 
مقصد  مع  هؤالء  مقصد  "ومثال  الطبيب:  عمل 
قصد  ماهر  طبيب  إلى  قصد  من  مثال  الشارع 
األمراض  وإزالة  الناس  جميع  صحة  حفظ  إلى 
التصديق  مشتركة  أقاويل  لهم  وضع  بأن  عنهم 
في وجوب استعمال األشياء التي تحفظ صحتهم 
يمكنه  لم  إذ  أضدادها،  وتجنب  أمراضهم  وتزيل 
يعلم  الذي  ألن  أطباء؛  جميعهم  يصير  أن  فيهم 
للمرض  والمزيلة  للصحة  الحافظة  األشياء 
إلى  فتصدى هذا  الطبيب.  البرهانية هو  بالطرق 
وضعها  التي  الطرق  هذه  أن  لهم:  وقال  الناس 
لكم هذا الطبيب ليست بحق، وشرع في إبطالها 
حتى بطلت عندهم. أو قال: أن لها تأويات، فلم 
يفهموها وال وقع لهم من قبلها تصديق في العمل. 
يفعلون  الحال  هذه  حالهم  الذين  الناس  أفترى 
شيًئا من األشياء النافعة في حفظ الصحة وإزالة 
المرض؟ أو يقدر هو ال على استعمالها معهم وال 
إن صرح  الهاك. هذا  فيشملهم  يستعملونها،  هم 
لكونهم  األشياء  تلك  في  صحيحة  بتأويات  لهم 
لهم  صرح  أن  فضًا  التأويل،  ذلك  يفهمون  ال 
بتأويات فاسدة؛ ألنه ال يؤول بهم األمر إلى أن 
ال يروا أن ههنا صحة يجب أن تحفظ وال مرًضا 

يجب أن يزال، فضًا عن أن يروا أن ههنا أشياء 
تحفظ الصحة وتزيل المرض. وهذه هي حال من 
بأهل  هو  ليس  ولمن  للجمهور  بالتأويل  يصرح 
عنه.  وصاد  له  مفسد  هو  ولذلك  الشرع.  مع  له 

والصاد عن الشرع كافر")3(

وكأن ابن رشد يريد توضيح قضية التعرض 
سند  بدون  عامة،  أمور  في  والخوض  للفتوى 
إثارة  إلى  يؤدي  بما  خاصة،  ملكة  وال  علمي 
باالستقرار  واإلضــرار  الشكوك  وإيقاع  البلبلة 
قصده  إنما  عالم  هو  بما  "العالم  ألن  المجتمعي؛ 
طلب الحق ال إيقاع الشكوك وتحيير العقول")4(.

في  مبدأ  التخصص  أن  فيها  وما  والمسألة 
رام  ومن  وحذاقه،  علماؤه  علم  لكل  وأن  العلم، 
ومن  بابه،  من  يأتيه  أن  من  له  فابد  التطبيب 
ينظر  أن  عليه  يجب  علم  أي  في  التحقيق  رام 
ذلك  ومع  مداركه،  في  النظر  ويقلب  مظانه  في 
تلتقي  ألنها  وتتفاعل؛  وتتاقح  تتكامل  فالعلوم 
سعادته  باب  وتطرق  اإلنساني،  النوع  إفادة  في 
بوسائل شتى وبطرائق معلومة، فالتخصص إذن 
ال يلغي التكامل، وهكذا مثا ينسجم طب األبدان 
مع فقه النفوس، إذ كاهما يقع على غاية تحصيل 

منفعة خاصة في هذا النوع.

ويتضح هذا األمر بالعودة إلى ابن رشد حين 
يصلح  والطب  النفوس  يصلح  "الشرع  يقول: 
صحة  إلى  الطبيب  نسبة  أن  وذلك   ... األبــدان، 
األبدان نسبة الشارع إلى صحة األنفس، أعني أن 
األبدان  أن يحفظ صحة  الذي يطلب  الطبيب هو 
هو  والشارع  إذا عدمت،  ويستردها  إذا وجدت، 
الذي يبتغي هذا في صحة األنفس، وهذه الصحة 

هي المسماة بالتقوى")5(. 
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والجدل في مسألة الطاعون الهائل النازل ليس 
مماحكة فارغة، بل ألن كل فرع من العلو يدعي 
لديه من تحقيق  تقديم ما  بالمرض، ويريد  صلته 
وإذا  الفتك،  وطأة  تحت  المترنح  العالم  به  ليفيد 
عالم  إلى  والفقيه  الطبيب  يفضي  كيف  معنا  مر 
اإلنسان كل من جهته، فيقدم الطبيب على إصاح 
النفس  تأديب  على  الفقيه  يعكف  بينما  البدن، 
النوع  هذا  تعوز  أن  فابد  أدرانها،  واستخراج 
حاجات أخرى من جهة المخالطة مع أقرانه من 
بني جنسه، وفيما يتعلق بالتمدن والتحضر؛ ألن 
إلى  مّيال  وهو  بطبعه،  مدني  يقال  كما  اإلنساني 

مشاركة من على شاكلته في العيش المستطاب.

آخر  صانع  إلى  محتاج  إًذا  اإلنساني  فالنوع 
وماهر آخر يغدق عليه أسباب الفضيلة والسعادة 
والكرامة، وهذا الصانع هو من قبيل طبيب آخر 
وهو  والوطن،  والحواضر  المدن  طبيب  وهو 
السياسي والمَدبر الذي يجري مقاليد الحكم على 

َسنن أهل العدل والمدنية الفاضلة.

لهذا  البد من مستخرج  الفارابي  لسان  وعلى 
يوازي  المدن  حكيم  من  البد  أي  الكريم؛  العيش 
حكيم البدن، فكاهما مطلوب وعمله يكمل عمل 
للمتوسط  والمستنبط  "المستخرج  إذ  اآلخــر، 
نحو  أي  على  واألدويــة،  األغذية  في  والمعتدل 
بها  يستخرج  التي  والصناعة  الطبيب،  هو  كان 
والمعتدل  للمتوسط  والمستنبط  الطب.  هي  ذلك 
والملك،  المدن  مدبر  هو  واألفعال  األخاق  في 
الصناعة  هي  ذلك  بها  يستخرج  التي  والصناعة 

المدنية والمهنة الملكية")6(. 

ويشابه الطبيُب الملَك في ملكاتهما ووظائفهما، 
االنسجام  مبدأ  على  تجري  خدماتهما  كون  في 

عليه  يقع  ما  وأعضاء  أجزاء  أهداف  تحقيق  في 
اإلصاح أو التطبيب، فرعاية البدن على الجملة 
يكون بالتوازن بين أعضائه، فاألدوية يراعى في 
تقديمها عدم إضرارها بجهة مقابل نفعها في جهة 
أخرى؛ ألن الغاية هو رفع علة البدن، ال تأجيلها 

أو نقلها من جهة إلى أخرى.

المعاصرة ومع  حالتنا  مع  الطردي  وبالقياس 
مثا  فعاجه   ،"19 كوفيد  "كــورونــا-  جائحة 
يكون  أن  ينبغي  مثا(  )الكلوروكين  باألدوية 
مفعولها غير ذي تأثير سلبي على أجزاء أخرى 
من الجسم، سواء تعلق األمر بالجهاز النفسي أو 
مقترحات  في  نقاش  مثاُر  أمر  وهو  باألعضاء، 
األدوية التي يتم تداولها في العالم، بحيث يخشى 
من تعميم بعضها أن يكون لها تأثير مضر على 
ومدى  فعاليتها  في  الشكوك  يثير  مما  الجسد، 

مناسبتها لتفعيل ذلك الدواء.

تقوم  التي  القرارات  تكون  أن  ينبغي  وكذلك 
في  التوازن  لهذا  مراعية  والحكومات  الدول  بها 
االعتبار  بعين  األخذ  خال  من  المجتمع،  جسم 
التوازنات الماكرو اقتصادية والتكلفة االجتماعية 
قبيل  من  المتخذة،  الصحية  اإلجــراءات  مقابل 
فرض الحجر الصحي الذي قد ال يناسب التكلفة 
وتوقف  االستثمارات  ضياع  في  االقتصادية، 
السياحة،  وتوقف  والتجارة،  االقتصاد  عجلة 
ال  أو  وغيرها،  والموظفين،  العمال  وتسريح 
يتعلق  فيما  االجتماعي  الجانب  كذلك  يناسب 
بما  البيوت،  في  للمحتجزين  النفسي  باألمن 
بين  األسري  والعنف  االكتئاب  حاالت  من  يزيد 
األزواج أو بين اآلباء واألبناء، أو االنتحار، أو 

السمنة وقلة الحركة، وغيرها.
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الفارابي بطريقة عجيبة  إليه  تنبه  وهذا األمر 
وملخصة، حين قال: "كما أن الطبيب إنما يعالج 
البدن  جملة  إلى  قياسه  بحسب  يعتل  عضو  كل 
بأن  به،  والمرتبطة  له  المجاورة  األعضاء  وإلى 
يعالجه عاجا يفيده به صحة ينتفع بها في جملة 
البدن وينفع بها األعضاء المجاورة له والمرتبطة 
كل  أمر  يدبر  أن  ينبغي  المدينة  مدبر  كذلك  به، 
جزء من أجزاء المدينة، كان جزءا صغيرا مثل 
إنسان واحد أو كبيرا مثل منزل واحد، ويعالجه 
ويفيد الخير بالقياس إلى جملة المدينة وإلى جزء 

من سائر أجزاء المدينة")7(. 

عنها  تحدث  التي  االحترازية  التدابير  وهذه 
الفاسفة  جملة  في  هم  الذين  العرب  األطباء 
بالمدينة  العناية  إياء  منها  الهدف  والحكماء، 
تؤثر  لكيا  الفاضل،  التمدن  شــروط  وتحقيق 
األمراض والعشوائية إلى إحداث الخلل في هذه 

المدن التي طمح فيها الفاسفة األطباء.

وألن السياسة المدنية الراشدة تقتضي تعزيز 
إلى  المفضية  والمدنية  األخاقية  الشروط  كافة 
تجويد الحياة المشتركة بين الناس، إذ إن مرض 
األوطــان،  مرض  عن  ما  صــورة  هو  ــدان  األب
ال  حتى  وعــاج،  تطبيب  إلى  محتاج  فكاهما 
في  الخلل  يحدث  الــذي  المرض  إليه  يتسرب 

وظيفته.

فقط  ليست  األطباء  قبل  من  العناية  وهــذه 
هي  ما  بقدر  التجربة،  عن  مجردة  فلسفية  أفكار 
أجراها  ميدانية  وأعمال  تجارب  مستخلصات 
هؤالء األطباء، حتى تحّصل لديهم العلم بحيثياتها، 
بالمجتمع  تنزل  التي  المستعصية  فاألمراض 
تفاعل مع األطباء واجتهدوا في فهمها وفي إيجاد 

العاجات المناسبة لها، وحتى األمراض الوبائية 
في  األطباء  لجمهرة  قلق  مصدر  شكلت  التي 
العالم، صارت محل درس وتشخيص عند هؤالء 

األطباء العرب المتمرسين.

على  زيــادة  ــرازي  وال والفارابي  سينا  فابن 
أطباء  فهم  بالحكمة،  واشتغالهم  الفلسفية  خلفيته 
ممارسون ومجتهدون؛ حيث أفضت أبحاثهم إلى 
والتدابير  والعاجات  اللقاحات  من  جملة  توفير 

التي تتصل بهذه األمراض الوبائية المعدية.

انتقال  بخصوص  المحتد  النقاش  ظل  ففي 
بكر  أبو  استبق  األمــراض،  بعض  في  العدوى 
وإثباتها  العدوى  مسألة  تأكيد  إلى  مثا  الرازي 
اإلجراءات  وعن  عنها  وتحدث  علمية،  نظرية 
انتشارها  أماكن  مغادرة  من  بتافيها،  الخاصة 
العفونة،  تستقر  ال  حيث  العالية  األماكن  واتخاذ 
التي  الباد  من  يفر  أن  "ينبغي  الصدد  هذا  وفي 
أو  منزال  كان  فإن  والمَوتان،  الطاعون  فيها  يقع 
عسكرا فليكن الموضع في علو وفوق الريح")8(. 

التي  األمراض  بعض  الرازي عن  تحدث  ثم 
تعاديها  أسباب  بالعدوى، وحدد  تتناقل  أنها  أثبت 
إما بالريح أو النتوءة، وأشار حينها إلى ضرورة 
وغيرهم  المصابين  بين  الجسماني  التباعد  اتخاذ 
وتفادي المخالطة بينهم، كما أشار إلى أن ضيق 
المنازل وعدم الفسح في المساكن وغيرها مفض 
ذلك:  كل  عن  متحدثا  فقال  الوباء،  انتشار  إلى 
الوبائية  والحمى  والجرب  الجذام  يعدي  "ومما 
في  أصحابها  مع  جلس  إذا  والنقرس  والسل 
أعدى  بما  والرمد  الريح،  وعلى  الضيقة  البيوت 
ربما  الرديئة  الكثيرة  والقروح  إليه،  بالنظر 
أعدت، وبالجملة فكل علة لها نتن وريح فليتباعد 
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عن صاحبها أو يجلس منه فوق الريح")9(.

أن  األوبــئــة  بعض  في  الـــرازي  يؤكد  كما 
المرض،  قبل  المعافى  أو  المريض  فيها  يتحرى 
األكل  عن  واإلمساك  البدني  اإلجهاد  يتفادى  أْن 
وحرارة الشمس؛ ألن كل ذلك يساعد على التقاط 
نظره  في  يحدث  الوباء  ألن  للمرض؛  الجسم 
ولذلك  الخريف،  آخر  وفي  الصيف  آخر  في 
التعرض  ويحذر   ... والجماع  التعب  "وليحذر 
والعطش  بالجوع  والمدافعة  والصوم  للشمس 

ويلزم القيلولة في األماكن الباردة")10(. 

هذه  جملة  وصف  في  ــرازي  ال أفــاض  وقد 
من  التخلص  على  تساعد  التي  الوقائية  الوسائل 
المرض، منها ما يتعلق بأصناف من المأكوالت 
والحلويات،  اللحوم  مثل  قربانها  عن  ينهى  التي 
ومنها ما يتعلق بالحركة كمنع اإلجهاد والصوم، 
األماكن  في  كالجلوس  بالمناخ  يتعلق  ما  ومنها 
أماها  التي  االحترازات  من  وغيرها  الحارة، 
نّبه  إنه  بل  المرض،  من  االحتياط  في  الرازي 
والنفساء،  الحامل  تتخذها  إجراءات  جملة  على 
وراءها  من  يتأذى  وال  صحتها  تتأذى  ال  حتى 
للمولود  الحامية  للتدابير  أيضا  وتعّرض  جنينها، 
بعد والدته، ثم أفاض في تدابير الصبيان والكهول 

والشيوخ.

وفي إطار الحديث عن مشكلة العدوى وطرائق 
عن  تحدث  من  األطباء  من  هناك  منها،  الوقاية 
ينبغي أخذها عند مخالطة  التي  المسافة الصحية 
ما  إلى  أقرب  مسافة  وهي  باألوبئة،  المصابين 
وثاثة  المتر  بين  ما  الحديث  العلم  عنه  تحدث 
إليها  تنّبه  التي  المسافة  بالتقريب  وهي  أمتار، 
"إبراهيم عبد الرحمن األزرق" في قدر الرمح، 

األمراض  اجتناب  لإلنسان  "وينبغي  قال:  حين 
أصحابها  مجالسة  إلى  الهواء  بواسطة  الُمعدية 
كالجذام والجدوى والرمد والسل، فليحذر القرب 
الرمح  فوق  ما  إلى  وليتباعد عنهم  من أصحابها 

إلى ما بعد عنهم")11(. 

توسع  التي  واإلرشادات  المحاذير  هذه  وكل 
سينا  وابــن  والفارابي  كالرازي  األطباء  فيها 
التجريبي  الطب  في  هــؤالء  خبرة  على  تؤكد 
العلم  توصل  على  وتدلل  النظري،  فقط  وليس 
أو  األسود  المرض  بشأن  احترازية  تدابير  إلى 
الطبي حينئذ، ولكن  الذي أربك الجسم  الطاعون 
في  مبهرة  إنجازات  إلى  توصل  العربي  الطب 
متطورة  حلوال  يقدم  أن  واستطاع  المجال  هذا 

ألمراض مستعصية.

الفاسفة  األطباء  عن صنف  تحدثنا  كنا  وإذا 
فإن  العملية،  مع  النظرية  علومهم  مزجوا  الذين 
ثمة صنفا آخر له دراية بالتاريخ والفقه والقضاء 
من  والحكماء،  الطب  بعلوم  شغفه  مع  والسياسة 
الشهيرة  مقدمته  كانت  الذي  خلدون  ابن  أمثال 
نتيجة عزلته من جراء استحكام مرض الطاعون 
شيوخه،  من  وكثيرا  أبويه  وقتلت  بلدته  في 
والــدول  العمران  أمر  من  تأمره  ما  وخاصة 
مع  ومحن  نكبات  من  له  حصل  وما  واألقــوام، 

السلطة وأعيانها.

فابن خلدون إشارات خاطفة في كتابه المقدمة؛ 
باعتبارهما  والغاء  الوباء  عن  تحدث  حيث 
أفول  عامات  من  وأنهما  متازمين  عاملين 
الدولة، وأن ظهورهما مْؤذن بقرب تهارج الخلق 
كما  والمرض  المجاعة  ألن  العمران؛  وفوات 
يكون ضررها  فإنها  بدنه،  باإلنسان في  تضران 
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الدولة  لهما  فتتداعى  المجتمعي،  أكبر في جسمه 
باالنهيار التام.

انتقال  طريق  خلدون  ابن  المؤرخ  ويرصد 
ويبين  الجسم،  يصيب  وكيف  بالوباء  العدوى 
عند  وبخاصة  العمران،  على  ذلك  يقع  كيف 
وسائل  َتقل  وحين  والحواضر،  المدن  ازدحــام 
النظافة ويتكدس الناس ومصالحهم في األماكن، 
الَمَوتان  في  يسبب  ما  أكثر  عن  تحدَث  فحيَن 
ذكر منه: "وقوع الوباء، وسببه في الغالب فساد 
الهواء بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن 
والرطوبات الفاسدة، وإذا فسد الهواء وهو غذاء 
الفساد  فيسري  دائما  وُماِبسه  الحيواني  الروح 
المرض  وقع  قويا  الفساد  كان  فإن  مزاجه،  إلى 
وأمراضها  الطواعين  هي  وهــذه  الرئة،  في 
القوي  دون  الفساد  كان  وإن  بالرئة.  مخصوصة 
والكثير فيكثر العفن ويتضاعف، فتكثر الحميات 

في األمزجة وتمرض األبدان وتهلك")11(.

لطبيعة  ما  إلى  خلدون  ابن  من  إشــارة  فهنا 
العمران على اإلجمال في انتشار األوبئة وسرعة 
انتقالها بين الخلق، وقد كانت األسواق دوما محا 
لهذا االختال الكبير، ولعل ما حدث في الصين 
في عاقته مع فيروس كورونا َلخيُر دليل على ما 

تنبأ له ابن خلدون.

من  باب  هو  والطرقات  األسواق  وموضوع 
في  الفقهاء  اهتمام  نالت  التي  الفقهية  األبــواب 
وهو  الحسبة،  بوظيفة  يتعلق  فيما  السيما  كتبهم، 
دور  عن  حديثه  في  "الشيزري"،  عند  نجده  ما 
المحتسب في ضبط األسواق والطرقات وفرض 
النظام فيها، وتوفير كل أشكال السامة الصحية، 
ووظيفة  جمالية  في  تؤثر  أن  شأنها  من  التي 

ازدحــام  موطن  هي  التي  واألحــيــاء،  ــواق  األس
األهواء والمصالح ونشوء المفاسد واألمراض.

فمن التدابير التي ذكرها قوله: "وأما الطرقات 
ودروب المحات، فا يجوز ألحد إخراج جداره 
كل  وكذلك  المعهود،  الممر  إلى  فيها  دكانه  وال 
كالميازيب  السالكين،  أذية وإضرار على  فيه  ما 
الظاهرة من الحيطان في زمن الشتاء، ومجاري 
الصيف  زمن  في  الدور  من  الخارجية  األوساخ 
المحتسب أصحاب  يأمر  بل  الطريق،  إلى وسط 
الميازيب أن يجعلوا عوضها مسيا محفورا في 
الحائط مكلسا، يجري فيه ماء السطح، وكل من 
فإنه  الطريق،  على  للوسخ  داره مخرج  في  كان 
يكلفه سده في الطريق، ويحفر له في الدر حفرة 

يجتمع إليها")13(. 

سلسلة  من  هو جزء  -وال شك-  التدبير  وهذا 
جور  من  المشترك  الفضاء  تحمي  التي  التدابير 
ترسيخ  المصالح، وتعين على  واعتداء أصحاب 
في  سليم  مناخ  توفير  أجل  من  التعاون  ثقافة 
البوائق،  ويــات  من  الجوار  وحماية  العيش، 
اإلنساني  النوع  على  االعتداء  إلى  يفضي  مما 
والحيواني، فضا عن جملة أركان البيئة من ماء 

وتراب وهواء.

في  المقادير  هذه  في  االختال  خطُر  وَيعظم 
ذات  وَتقل  الخلق  َيكثر  وحيث  االزدحام  مساكن 
إشارة  والطبيب-  -المؤرخ  الخطيب  والبن  اليد، 
أهل  موطن  في  الوباء  استحكام  تفيد  خاطفة 
ومنها:  ذكرها،  بأمور  ذلــك  ويعلل  الشظف، 
"إمكان المباشرة لمظانه من المرضى والجنائز، 
المساكن،  ضيق  ومنها  واآلالت،  واألثـــواب 
وقلة  التحفظ،  وعدم  التدبير  وسوء  والتراكم، 
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التيقظ لفشو الجهل، وعدم العلم بهذه األمور في 
طبقات اللفيف")14(. 

فــإذا اجتمعــت عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة 
وعمرانية فعندها يجد الوباء مناخه المناسب، لكي 
يحصد األرواح وتتشــكل منه بؤر وبائية تصيب 
العائات واألحياء والمــدن، فوعي األهالي مفيد 
فــي كبح جماح المــرض والتقليل من حدته، وما 
المشــاركة الجماعية في دفن المصابين، والتعود 
فــي زيارتهم، ومشــاركتهم الطعــام والمصافحة 
والحديــث، كلها أســباب فاعلــة إذا أضيف إليها 
االكتظاظ في المســاكن واألحيــاء، وغياب حس 
المباعدة الجسمانية بين الخلق، بما يؤدي إلى فشو 

المرض وكثرة المَوتان بين الخلق.

للمدن  العمرانية  التهيئة  أهمية  تظهر  وهنا 
خضراء،  مساحات  توفير  جانب  في  واألحياء، 
عبارة عن رئة تتنفس منها األحياء وتشكل فضاء 
في  الفسح  يكتسي  كما  النقي،  الهواء  يدخل  منه 
الشوارع واألحياء أهمية بالغة في دورة الهواء، 
المساكن،  عن  مكان  أبعد  إلى  النتونة  دفع  وفي 
وفي دخول أشعة الشمس إلى العتمات والمضايق 

والمساكن.

ولتفادي هذا الوباء يقول ابن خلدون: "ولهذا 
الخاء  تخلل  أن  الحكمة  من  موضعه  في  تبين 
تموج  ليكون  ضــروري؛  العمران  بين  والقفر 
الفساد  من  الهواء  في  يحصل  بما  يذهب  الهواء 
بالهواء  ويأتي  الحيوانات  بمخالطة  والَعَفن 
الصحيح. ولهذا أيضا فإن الموتان يكون في المدن 

الموفورة العمران أكثر من غيرها بكثير")15(. 

البيئية  والهندسة  العمراني  فالتخطيط  إذن 
أمران متازمان في االجتماع والعمران البشري؛ 

ــراض  األم من  له  يعرض  المدن  إنشاء  ألن 
والتخطيط؛  التدبير  سوء  من  يجيء  ما  واآلفات 
ألن طبيعة التفكير تؤثر في طبيعة العيش، فكثرة 
األمراض  بكثرة  تؤذن  واالزدحامات  الرطوبات 

النفسية وأمراض التنفس.

المبحث الثاني: الطب العربي ومش��كلة 
األوبئة في سياق التفاعل الحضاري

قلقا  دوما  تثير  وعلمية  تاريخية  مشكلة  هناك 
إشكالية  وهي  والمؤرخين،  المثقفين  أوساط  في 
التاقح الحضاري، أو مسألة التمركز الحضاري، 
بعض  في  العلمية  األسبقية  قضية  تناقش  التي 
دون  ألمة  نسبتها  سامة  ومدى  االختراعات، 
أخرى، أو في عزو براءة االختراع ألمة كانت 

فقط متلقية ال مبتكرة.

والطب من المهن التي أثارت هذا النوع من 
النقاش، إذ أن هذا الفن هو في المحصلة هو نتاج 
سياقات حضارية  وفي  متعددة  أزمان  في  تراكم 
والتنقيح  التاقح  فيها  يحصل  لكن  مختلفة، 
مراحل،  عبر  تمر  الواحدة  فالنظرية  والتفاعل، 
أخرى،  إلى  ومن حضارة  آخر  إلى  من شخص 

إلى أن يستتم لها أمرها وغايتها في طور ما.

مرحلة  في  اإلشكالية  هذه  وضع  إطار  وفي 
مع  العرب  صلة  مع  وباالرتباط  معينة،  زمنية 
عاقات  حيث  من  الطب،  موضوع  في  الغرب 
الحضاريين،  المكونين  بين  واإلفــادة  الوفادة 
وانتشاره  الطب  ظهور  أن  تدعي  نظرية  توجد 
عشر  الثاني  القرن  خال  الغربية  األوساط  في 
الميادي ارتبط بنشوب الحروب الصليبية، التي 
قبل  من  الفن  هذا  في  والبحث  الطلب  نار  أوقد 
الناحية  النظرية ال تستقيم من  علمائها، لكن هذه 
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هذه  وتحيل  ذلك  عكس  تثبت  التي  التاريخية، 
المسألة على وقائع أخرى كان لها السبب في بعث 

هذا العلم في أوروبا.

ينتقد  أهلها"  على  شاهد  "وشهد  باب  ومن 
غوستاف لوبون هذا الزعم، ُمبديا نظرية أخرى 
تفسر هذا التحول وتدلل على التداخل الحضاري 
الحروب  تكن  "لم  لوبون  وحسب  األمــم،  بين 
كما  أوربة  إلى  العلوم  إدخال  في  سببا  الصليبية 
أوربة  العلوم  دخلت  وإنما  العموم،  على  ُيردد 
مكتبا  أن  وذلك  وإيطالية،  وصقلية  إسبانيا  من 
م   1130 سنة  منذ  بدأ  ُطليطلة  في  للمترجمين 
تحت  الاتينية  اللغة  إلى  العرب  كتب  أهم  ينقل 
في  أعماله  وأن  ريمون،  األساقفة  رئيس  رعاية 
عالم  بها  للعرب  بدا  ما  بالنجاح  كللت  الترجمة 
جديد، ولم يتوان الغرب في أمر هذه الترجمة في 
والقرن  الثالث عشر  والقرن  الثاني عشر  القرن 
الرابع عشر من المياد، ولم يقتصر الغرب على 
وأبي  كالرازي  العرب،  علماء  مؤلفات  ترجمة 
القاسم وابن سينا وابن رشد على اللغة الاتينية، 
بل نقلت إليها أيضا كتب علماء اليونان، التي كان 
المسلمون قد ترجموها إلى لغتهم الخاصة ككتب 
وأقليدس  وأرسطو  وأفاطون  وبقراط  جالينوس 

وأرشميدس وبطليموس...")16(. 

هذه  في  تقديمها  يمكن  التي  الدالئل  ومــن 
اآلن  عنه  الحديث  يتم  ما  الحضارية،  المطارحة 
في األوساط الطبية، وهو الحجر الصحي والعزل 
الطبي والتباعد الجسماني، وغيرها من المفاهيم 
الصحي،  واألمن  الوقاية  في طرائق  تدخل  التي 

السيما بين جانب المصابين وجانب المتعافين.

أنه هو  ابن سينا  إلى  ينسب  وفي هذا اإلطار 

أورد  وقد  وطبقه،  الصحي  الحجر  اكتشف  من 
الطب" عبارة في مسائل  "القانون في  كتابه  في 
الحمى والفصد، ما يشير إلى ذلك حين قال: "وإذا 
وجب أن يفصد في الحمى، فا يلتفت إلى ما يقال 
إنه ال سبيل إليه بعد الرابع، فسبيل إليه إن وجب 

ولو بعد األربعين")17(. 

 وفكرة العزل مدة أربعين يوما التي ظهرت 
سينا  ابن  وذكرها  العرب،  األطباء  كتابات  في 
المدة  هذه  جالينوس،  الطبيب  إلى  ذلك  ونسب 
وإلى  ــا  أورب إلى  انتقلت  إنها  يقال  األربعينية 
للحجر  مدة  هي  وصارت  بالخصوص،  إيطاليا 
الصحي خال انتشار عدوى الطاعون، وتسمى 
وسيلة  وهي   QUARANTINE أو  بالَكَرْنتينا  أيضا 
المعدية  باألمراض  المصابين  المرضى  لعزل 
مدة معينة، حتى ال ينقلون المرض بالعدوى إلى 

اآلخرين غير المصابين.

وإذا كانت العدوى هي ناقلة األمراض وحاملة 
الوباء من شخص إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، 
بإمكانية  مؤذن  الهواء  في  المرض  فإن حصول 
اإلنسان  حاجة  جراء  بالّتبع،  األبدان  في  وقوعه 
ومن  الرئتين،  إلى  وإدخاله  الهواء  استنشاق  إلى 
الداخل  إلى  العكر  الهواء  هذا  يلج  أن  ثم يحصل 
فيصيبه بالعدوى، فينتشر المرض في كافة الجسد، 
إلى آخر، ومن مجموعة  ينتقل من جسد  إلى أن 

أجساد إلى أخرى، حتى يعم الوباء الفتاك.

السر،  هذا  إلى  األقدمون  العلماء  تنبه  وقد 
ينقل  الذي  الهواء  عفونة  عن  سينا  ابن  فتحدث 
عفونة  فهو  الوباء  "أما  علي:  أبو  قال  العدوى، 
طيبة،  او  رديئة  أبخرة  خالط  إذا  وذلك  الهواء، 
لكنها بقيت ولم تفرقها الرياح حتى تعذب، وذلك 
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إلى سائر  إلى االستنشاق منه  اإلنسان أحوج  أن 
معدن  على  االستنشاق  مورد  له  ثم  بدنه  مواد 
حياته، فبالحري أن يكون نكاية الوباء هي إفساد 

مزاج القلب والروح الحيواني")18(. 

الوباء من خاله،  وتنقل  الهواء  وفكر عفونة 
وانتشار العدوى بالطاعون من شخص إلى آخر 
ومن مكان إلى آخر، هو الذي جعل إيطاليا وبعد 
الطاعون األولى في أوربا عام 1347 م  كارثة 
أن تستخدم نظام الحجر الصحي في الشمال بداية 
عام 1450 للحد من انتشار الوباء، وكانت بذلك 
الوقائية  الصحية  التجربة  بهذه  عملت  دولة  أول 

في أوربا.

عدة  إيطاليا  اعتمدت  ذلــك  غضون  وفــي 
إجراءات صحية منها منع انتقال الناس وإلزامهم 
في  الطاعون  ودفن ضحايا  بيوتهم،  في  المكوث 
حفر خاصة تغطى بمادة الجير الحي والتخلص من 
أغراضهم الشخصية، وعزل المصابين بالمرض 
في مستشفيات خاصة، وفرض ضرائب لمواكبة 
والمساعدة  الدعم  وتقديم  الصحية،  الخدمات 

للمتضررين من المرض.

فتحت  والعلمية  العقانية  ــراءات  اإلج وهذ 
االنتشار،  فتاك وسريع  العالم على مرض  أعين 
التاقح الحضاري  نتيجة  وهي فضيلة كانت من 
بين  العلم  مكانة  وعززت  والشعوب،  األمم  بين 
بلبوس  تلبس  ولو  الجهل،  حجب  ورفعت  الناس 

المقدس.

ففي مؤلفها النفيس "شمس العرب تسطع على 
"في  أنه  هونكه  زغريد  الباحثة  ذكرت  الغرب" 
للمرة  الطاعون  وباء  انتشار  وبعد   1381 عام 
فيناريو  دي  شالين  نشر  القرن،  ذلك  في  الثانية 

وهو أستاذ في جامعة مونيبيليه الذي كان بمثابة 
كتابا  نشر  األندلس،  معارف  لكل  الاقط  المثل 
عن الطاعون قال فيه بانتشار الوباء عن طريق 
العدوى فقط، ونفى التأثير الذي زعموه لنجوم أو 
غيرها، عندئذ اتخذت السلطات تدابير وقائية ضد 
وعلى  اإليطالية،  المدن  في  وبخاصة  العدوى، 
من  عظيمة  خبرة  جمعت  التي  البندقية،  رأسها 

جراء احتكاكها بالعرب")19(. 

وإذا كان مؤلِّف كتاب "األوبئة والتاريخ" يلّح 
الذي  والصحي  العلمي  االستباق  هذا  كون  على 
يتعلق  فيما  بالخصوص،  وإيطاليا  أوربا  عرفته 
بتطبيق الحجر الصحي على فرضية واحدة، وهي 
العثمانيين  احتال  االكتشاف جاء جراء  ذلك  أن 
عام  الفاتح  محمد  يد  على  القسطنطينية  لمدنية 
1453، بما أدى إلى هجرة أو هروب العديد من 
في  أسهم  ما  وهو  إيطاليا،  إلى  واألدمغة  العلماء 
ظهور حركة اإلحيائية، التي ألهمتها بفكر الطبقية 
بين النخبة الحاكمة والطبقات السفلى؛ حيث تنشأ 
عاقة التبعية والطاعة والرعاية، بما سمح بجعل 
الصحة شأنا عاما تتواله السلطة الحاكمة، تتدخل 
فيه دون معارضة أحد بما تراه مصلحة للمجتمع.

يذكره  لم  أمر  إلى  نّبه  الكتاب  مترجم  لكن 
في  أنــه  وهــو  مــا،  لسبب  تحاشاه  أو  المؤلف 
وفي  األندلس  في  إليطاليا  المجاورة  المنطقة 
علمية  أفكار  ظهرت  والشام،  والعراق  مصر 
اإلجراءات  ومنها  الصحية،  السامة  مجال  في 

الخاصة بمقاومة األوبئة.

فيستنتج المترجم أن "النظرية العامة للعدوى 
مع  التعامل  وكيفية  الصحي  الحجر  وإجراءات 
الطب  إنــجــازات  من  هي  الُمعدية  األمـــراض 
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التي عرفتها أوربا عن طريق اتصالها  العربي، 
بالمراكز العلمية والثقافية العربية")10(. 

وأبي  الرازي  بكر  أبي  من  كل  أعمال  ولعل 
العلمي  التقدم  حجم  بكشف  قمينة  سينا  ابن  علي 
فقد تعرفا على  الطبيبين،  إليه هذين  الذي وصل 
والسل  كالجرب  المعدية  ــراض  األم من  كثير 
والجذام والحصبة والجدري، وطبقا عليها بعض 
اإلجراءات الصحية الكفيلة بمنع انتشارها، كعزل 
المصابين ومنع انتقال األشخاص خشية العدوى، 
البن  و"القانون"  للرازي  "الحاوي"  كتاب  وفي 

سينا اكتشافات مذهلة في هذا الصدد.

علمية  حقيقة  هو  بل  ادعاء  ليس  الكام  وهذا 
هذا  يؤكد  آخر  غربي  مؤلف  وهذا  وتاريخية، 
الشرقية  الجذور  فيه  يبين  كتابا  ألف  وقد  األمر، 
ألساطير  فيه  وتــصــدى  الغربية،  للحضارة 
المركزية الغربية في العلوم والحضارة والفنون، 
الشرق  بين  االتصال  سياق  في  أورده  ومما 
وتطبيق  العدوى  مكافحة  مسألة  في  والغرب 
"كانت  نصه:  ما  الصحية  السامة  ــراءات  إج
وابن  والفارابي  الــرازي  من  كل  أعمال  أيضا 
الطب  مجالي  في  تقدمهم  فإن  أهميتها،  لها  سينا 
فقد  األوروبي،  اإلطار  في  ثوريا  كان  والصحة 
أسس الرازي مستشفاه على التجربة؛ حيث قسم 
مرضاه إلى مجموعتين لتجنب انتشار المرض، 
الذي  الصحي  الحجر  إنشاء  من  ذلك  مكن  وقد 

اعتنقه الغرب بشغف")11(. 

ونوهت المستشرقة األلمانية "زغريد هونكه" 
بدورها بأعمال الطبيب الرازي، وأشادت برسالته 
والجدري"،  "الحصبة  موضوع  في  ألفها  التي 
فيها  وصف  وقد  المعدية،  األمــراض  من  وهو 

المرض وصفا دقيقا وعرض فيه لتطوره وسبل 
الرسالة  هذه  بأن  المستشرقة  ذكرت  ثم  عاجه، 
المبكرة "ظلت المرجع األول واألخير في أوروبا 
حتى القرن الثامن عشر، وُعدت أحسن ما صنف 

عن األمراض المذكورة فيها")11(. 

طبيب  عن  آخــر  شيئا  الباحثة  ذكــرت  كما 
جانب  إلى  فهو  سينا،  ابن  وهو  معروف  عربي 
اهتمامه بالفلسفة واإللهيات، فهو بارع في الطب 
لعدة  األوائل  المكتشفين  من  وهو  له،  وممارس 
"أول  قدم  من  فهو  منها،  الوقاية  وسبل  أمراض 
وصف وتشخيص كامل للمعجزة الفحمية المعدية 
أو الجمرة الخبيثة، وما ينتج عنها من حّمى سماها 

بالحمى الفارسية، وليس بالنار الفارسية")13(. 

حول  أوربا  في  قديمة  بعادة  الباحثة  تذكر  ثم 
كانت  الذين  المعدية،  بــاألمــراض  المصابين 
أماكن  في  وعزلهم  بنفيهم  تقوم  والدولة  الكنيسة 
مخصصة، وكأنهم أموات في أجساد أحياء، دون 
مراعاة آلدميتهم وال لحقوقهم في العاج والعناية، 
بسبب غياب العلم الذي يرشد إلى طرائق التعامل 
مع هؤالء، فيبقى الجهل المقدس البديل المرعب 

الذي يمأل الفراغ.

الملفتة  الظاهرة  هذه  الباحثة  ترصد  وهكذا 
التي كانت تعيث  المميتة  بقولها: "وحتى األوبئة 
فسادا مخيفا في أوروبة خال القرن الرابع عشر 
كالطاعون، فإنها لم ُتِخف العرب ولم يكن لها أية 

أسباب سحرية أو سماوية بالنسبة إليهم")14(. 

ولكل هذا ال تخفي الباحثة إعجابها بإنجازات 
العرب في مجال الطب، وتؤكد على جوانب براءة 
محددة، وخصوصا  مسائل  في  عندهم  االختراع 
في مشكلة العدوى وأخطارها والوقاية منها التي 
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عدة،  لقرون  اإلنساني  الفكر  على  خفية  ظلت 
"من  يعد  العلمي  السر  هذا  اكتشاف  أن  فتسجل 
أعظم الفتوحات العلمية التي حققها الفكر العربي 
الخاق، الذي فاق فكر القدماء، وحقق لإلنسانية 

جمعاء أكبر الخدمات التي ال تقدر بثمن")15(. 

 وكل هذه األقاويل والشهادات والمعارضات 
عن  العلمية  الصفة  إسقاط  منها  الغرض  ليس 
بل  للعرب،  العلمي  الكمال  ادعاء  وال  الغرب، 
المقصود هو تأكيد الصفة التداولية للعلوم والفنون 
فيها، من زمان  الحاصل  التراكم  وإظهار جانب 
إلى آخر ومن موطن إلى آخر، فيستفيد الاحق من 
الطبية في ذلك كالدورة  المعرفة  السابق، وتغدو 
من  مراحل  وتشهد  وتجيء،  تذهب  الحضارية 
ّرة وأخرى من الفتور، وتتعاقب األمم في فتق  الشِّ

أصناف الِحكم التي تفيد بها المجموع اإلنساني.

المبحث الثالث: ابن الخطيب وقصته مع 
الطاعون، المشابهة والمماثلة

يشرح  بابها  في  لطيفة  رسالة  الخطيب  البن 
فيها مرض عصره الذي هو الطاعون، ويصف 
وعاجه،  وأسبابه  وأعراضه  المرض  هذا  فيها 
فإنها  المقالة  هذه  حجم  صغر  من  الرغم  وعلى 
لخصت ما وصل إليه العلم في مسألة الطاعون، 
ونزل فيها ابن الخطيب بثقله العلمي الذي يمزج 
فيها  ليضع  والطب؛  والتاريخ  الفقه  بين  فيه 
وقد  الوباء،  هذا  مع  اإلنسانية  التجربة  خاصة 
العربي  الذهن  في  راكدة  تقاليد  من  فيها  تخلص 
األخبار  عيون  فيها  واستدمج  معا،  والغربي 
تعد  وهي  الوباء،  بهذا  الخاصة  الدالئل  ونفائس 

من أجود ما كتب قديما في هذا المضمار.

أغراضا  الصغيرة  الرسالة  هذه  في  وجمع 

والــحــوارات  والـــردود  التعاريف  منها  شتى، 
وسلس  مقنع  بأسلوب  واالستدالالت،  والحلول 
وذكاء  سعة  عن  تنم  القراء،  عموم  من  وقريب 
قوله:  المرض  تعريف  في  جاء  ومما  المؤلف، 
"هو مرض حاد حار السبب، سّمّي المادة، يتصل 
بالروح بدءا بواسطة الهواء ويسري في العروق، 
فيفسد الدم، ويحيل رطوبات إلى السمية، وتتبعه 
الحمى ونفث الدم، أو يظهر عنه ُخراج من جنس 

الطواعين")16(. 

ومما يبين براعة المؤلف في وصف المرض، 
وتأكيده  المرض،  انتشار  طرائق  في  خوضه 
مثار  ظل  ــذي  ال العدوى  مشكل  على  ضمنيا 
التي  إلى جملة األشياء  فنبه  جدل علمي وفقهي، 
المخالطة  من طرق  إما  الوباء،  بواسطتها  يتنقل 
خال  من  أو  المصاب،  المريض  مع  المباشرة 
بعض  يبين  ثم  وأغراضه،  بأشيائه  االحتكاك 
السبل التي تقي من اإلصابة ومن العدوى، وكل 
في  الخطيب  ابن  ذكرها  التي  االحترازات  هذه 
إليه  وصل  علميا  تقدما  تشكل  المرض،  عاج 
فهذه  بالمرض،  الجهل  من  قــرون  بعد  الطب 
من  الفساد  مظان  "اجتناب  منها:  ذكر  التدابير 
آلته،  أو  آنيته،  أو  ثوبه،  أو  والميت،  المريض 
فشا  الذي  البيت،  مجاورة  أو  محله،  سكنى  أو 
في أهله، ومتى دعت الضرورة إلى بعض ذلك 
وإمساك  وتــوق  انحفاز  على  المخاطرة  كانت 
تنفس، واإلكباب على مشموم يغلب ما يتحلل منه 
من غمامة سورة السم، وأخذ أعالي الرياح على 
محال اآلفة من أعظم أسباب النجاة بإذن اهلل")17(. 

التفاصيل  الخطيب في بعض  ابن  ثم يخوض 
المتعلقة بالمناعة ووصف كيفية انغراز المرض 
في الجسد، وكيف يتمكن فيه وفي أهون أعضائه 
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بهذا  مضطلعة  غير  الطباع  كانت  "وإن  فيقول: 
المواد  لتلك  قاهرة  وال  عليها،  ــوارد  ال األمــر 
الّسمّية، فإما أن تخور وتلقي يدها، فتقع اإلنذارات 
الّردية والبحارين المهلكة، وتندفع تلك المواد إلى 
أقرب المواضع القابلة لها من محل اآلفة، وهي 
واستعدادها  وانفعالها  وحركتها  لسخافتها  الرئة 
مي منذ أول األمر، فورمت  لمباشرة االنتشاق السُّ
وفسدت  الرئة،  ذات  أعــراض  فيها  وظهرت 
أعضاء الصدر بالمجاورة، وظهر نفث الدم")18(. 

إزاء  اليوم  فيه  نحن  لما  مشابهة  حالة  وهي 
وتنفث  بالرئة  تستأسد  التي  كورونا،  جائحة 
من  الرئة  إلــى  تدخل  أن  بعد  سمومها،  فيها 
المامسة  طريق  من  العين،  أو  األنف  أو  الفم 
في  المختلفة  األعراض  فتظهر  االستنشاق،  أو 
الجسم، ولكن المرض يقر في الرئة ويمكث فيها، 
أن  إلى  بداخلها،  ما  حول  ويلتف  يتكاثر  أن  بعد 
جهاز  بتفعيل  المرض  مقاومة  من  الجسد  يتمكن 
الهجوم  لهذا  التصدي  في  يفشل  أن  أو  المناعة، 
القاتل،  الفيروس  لهذا  صريعا  فيقع  الخارجي، 
وهذا ما يصفه لنا ابن الخطيب بشأن المناعة لكن 
مع وباء آخر وهو الطاعون؛ فيقول: "وربما كان 
في الطباع فضل اضطاع ومقاومة، فدفعت تلك 
المواد إلى المواضع الثاثة المذكورة أو غيرها، 
اإلحساس  ووقع  بالرئة،  تستقر  كادت  أن  بعد 
أن  بعد  تراجعها،  كان  ثم  أعراضها،  ببعض 
استنفدت وسعها، كليلة إلى مركزها، فاستأسدت 
فقهرت  سلطانها،  وظهر  السمية،  السورة  خلفها 
ظاهرة،  أوراما  بقائها  مع  إما  واطفأته،  الروح 
أو مع غورها واستبطانها فكان الهاك على هذه 

السبيل")19(.

وبعد أن تحدث عن طبائع األجساد في مقاومة 

المرض من عدمه، ودور المناعة في طرد الوباء 
انتقال  إثبات نظريته في  إلى  انتقل  الخارج،  إلى 
شخص  من  المرض  حصول  وإمكانية  العدوى، 
المباشرون  يصير  حيث  بالمخالطة؛  آخر  إلى 
للمريض ضحايا جددا لهذا المرض، إذ االقتراب 
القاتل،  السم  من  باالقتراب  شبيه  المصابين  من 
فينقل  بالصدفة،  القاتل  من  نوع  هو  فالمصاب 
مرضه إلى شخص آخر فيعرضه لخطر الموت، 
ولذلك فاألطباء بعد أن حدسوا طبيعة هذا المرض 
أي الطاعون، حرصوا "على الميل بالتدبير على 
طرف من مضاّدته يخرج عن سبيل االستعداد، 
واالنتقال،  العدوى  دعوى  رد  من  جواب  وهو 
من  سلموا  للمرض  المباشرين  من  كثير  بكون 
الكثير  العدد  والقرب من  المازمة  مضّرته، مع 
منهم، وهاك آخرين ممن لم يباشروا أو باشروا 
علة  أن  الجمهور  يعلم  لم  إذ  يسيرة،  مباشرة 
السامة أو العطب بقدرة اهلل، إنما هي االستعداد 
تلك  نار  من  االقتراب  في  الناس  وإن  أو عدمه، 
النار  من  تقترب  التي  الفتل  بمنزلة  مية،  السُّ
عهد  قريب  كان  ما  وأن  السراج،  في  المشعلة 
باإليقاد والحرارة والدّخانية أسرع به تعلق النار 

لحينه")30(. 

العدوى  طرائق  في  المثال  هذا  إعطاء  وبعد 
يتخذون  ال  والذين  بها،  المستهترين  حق  في 
للقدر،  االستجابة  بدعاوى  الازمة  االحتياطات 
أو  بأسبابه  الجهل  أو  خطورته  من  التقليل  أو 
ويعاندون  الحياة  يسترخصون  فهؤالء  غيرها، 
ومحله  االستعداد،  البعيد عن  مثال  "وهذا  العلم، 
المعنى  بهذا  والجهل  علمَت،  ما  المخاطرة  من 

غّلط الناس، وعّدد مصارعهم")31(. 

العلم  أثبتها  التي  الحقيقة  بهذه  الجهل  وهذا 
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التهلكة،  في  بأنفسهم  ــوام  أق إلقاء  إلى  أفضت 
لعدم اتخاذهم األسباب الشرعية والوضعية إزاء 
الخطيب  ابن  أورد  وقد  ومتنقل،  فتاك  مرض 
أشياء تافهة قد يتنقل من خالها المرض، كالقرط 
المخالطين  فيصيب  وغيرها،  واألواني  واللباس 
وفي  الواحدة،  العائلة  في  والزوار  األقارب  من 
من  ينتقل  وقد  الواحدة،  والمدينة  الواحد  البيت 
ساحل إلى آخر بفعل حركة السفن، إلى أن يستحكم 
المرض في الجوار المتاخم لبؤرة المرض، ويعم 

الوباء والفناء جّراء غلبة الغباء.

وعلى لسان ابن الخطيب: "وغير خفي عمن 
يباشر  من  هاك  أدركه  أو  األمر  هذا  في  نظر 
ال  من  وسامة  غالبا،  المرض  بهذا  المريض 
يباشره كذلك، ووقوع المرض في الدار والمحّلة 
ُعّلق  من  أتلف  الُقرط  إن  حتى  آنية،  أو  لثوب 
المدينة  في  ووقوُعه  بأسره،  البيت  وأباد  بأذنه، 
أفذاذ  في  منها  اشتعاله  ثم  الواحدة،  الــدار  في 
المباشرين ثم جيرانهم وأقاربهم وزوارهم خاصة 

حتى يتسع الخرق")31(. 

وهو  وحّيره،  الخطيب  ابن  أقلق  األمر  وهذا 
جمع  وقد  الكونية،  والسنن  النبوية  بالسنن  عالم 
يكن  فلم  والوضع،  الطبع  وعلوم  الشرع  علوم 
لمقتضيات  متنكرا  وال  الحكمة  بموارد  جاها 
منكري  دعاوى  يواجه  جعله  ما  وهذا  الشريعة، 
العدوى، ويثبت جدارة رأيه في انتقالها وشراستها 

في الفتك.

يجيب  أن  له  سوغت  العلمية  اإلحاطة  وهذه 
محاورا  يتساءل  أن  بعد  ومسؤولية  اقتدار  بكل 
وقد  العدوى  دعوى  نسلم  كيف  قيل  "فإن  غيره: 
وجود  ثبت  وقد  قلنا:  ذلك؟  بنفي  الشرع  ورد 
والمشاهدة  بالتجربة واالستقراء والحس  العدوى 

واألخبار المتواترة، وهذه مواد البرهان")33(.

ابن  يفت  لم  العلمية،  الغشاوة  لهذه  ورفعا 
من  العلم  حَملة  بعض  على  ُيغير  أن  الخطيب 
بهذا  االعتبار  أســـاءوا  الذين  المفتين  ُجــّهــال 
المتواكل  الواثق  برعونة  وتصرفوا  المرض، 
فهلك  وأضّلوا،  فضّلوا  فأفتوا  المتوكل،  غير 
وجهلهم  النصوص  في  نظرهم  بسخافة  الخلق 
باألسباب، "وفي هذا الباب وارتكاب اللِّجاج فيه 
ألحَم في الناس سيف الطاعون، وسلط اهلل عليهم 
من بعض الُمفتين من اعتَرَصهم بالفتيا اعتراض 
فسالت  بالسيوف،  للناس  الخوارج  من  األزارقة 
على َشبا أقامهم من النفوس والُمهج ما ال يعلمه 
إال من كتب عليهم الفناء بسببه سبحانه، وإن كان 
لفظ  مع ظاهر  وقوفا  الَمَضرة  من  القصد  بريء 

الحديث")34(. 

ويبين  المفتين  خطأ  الخطيب  ابن  يبين  ولكي 
األصولي  الفقيه  بعقلية  يناقش  الظاهرة،  جلل 
البارع في االستدالل الشرعي، فيوظف ما حازه 
بالقواعد  مستعينا  الفقه،  أصول  في  ذخيرة  من 
الفقهية واألصولية الحاكمة على الفروع الفقهية، 
والضابطة لوجوه النظر الشرعي عند التعارض 

وخفاء وجه المصلحة.

وإزالة  الخاف  رفع  في  مفيدة  بقاعدة  فيأتي 
التعارض مفادها أنه "من األصول التي ال تجهل 
أن الدليل السمعي إذا عارضه الحس والمشاهدة 
إليه  بما ذهب  تأويله  تأويله، والحق في هذا  لزم 

طائفة ممن أثبت القول بالعدوى")35(. 

أسرار  في  وغوصه  علمه  متانة  يظهر  ومما 
ثم  الواقع،  في  مناطاتها  وجوه  ومعرفة  الشريعة 
وعيه الكامل بموافقة التوكل مع األخذ باألسباب، 
ابن  يقرر  والشرع،  العلم  بين  التوفيق  إطار  في 
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الخطيب قاعدة في الموضوع، يجّلي من خالها 
بما  الشائكة،  القضايا  هذه  مثل  في  الحاسم  القول 
في  الهائل  المرض  في  المقنعة  المقالة  يدشن 
"الكام  بأن  والجامعة،  والمانعة  الماتعة  عبارته 
من  ليس  شرعا،  بعدمها  أو  بالعدوى  القول  في 
الجمل  مجرى  جرى  إنما  الفن،  هذا  وظائف 

المعترضة والمثل، وله تحقيق في محله")36(. 

خال  من  النصوص  يــرى  الخطيب  وابــن 
تترى  تسقط  والمهج  األرواح  وياحظ  الواقع، 
من  أصنافا  يرى  وبالمقابل  المرض،  عنف  أمام 
العلماء يكتفون بترداد أخبار ونقول ثم ُيعرضون 
الواقع  في  تتشكل  التي  مناطاتها،  في  النظر  عن 
وتؤخذ منه، فيكون هذا التصرف من قبيل الكف 
آيات  وهي  والسنن،  الملكوت  في  النظر  عن 
دون  مواضعها،  في  بها  لاستدالل  اهلل  وضعها 
"وبالجملة  عنها،  اإلعــراض  َبلَه  عنها  الغفلة 
فالّتصامم عن مثل هذا االستدالل َزعارة وتصاًقر 

على اهلل، واسترخاص لنفوس المسلمين")37(.

من  الخطيب  ابــن  أورده  ما  عجائب  ومــن 
منشأ  في  ذكره  ما  والحاضر،  الماضي  موافقات 
ومنها  الصين،  في  مرة  أول  وظهوره  الوباء 
طوقه  أحكم  أن  إلى  ومحيطها،  العالم  إلى  انتقل 
على المعمور، ويأتي بهذا الخبر في شكل حوار 
مفترض: "إن قيل ما عندكم في أصل هذا الوباء، 
الواقع  هذا  قلنا:  األرض؟  في  ظهر  كم  ــْذ  وُم
الشمالية(  الصين  في  )هي  الِخطا  بأرض  ابتدأ 
وسبع  وثاثين  أربعة  عام  حدود  في  والصين، 

مائة...")38(. 

وقد نسب ابن الخطيب إلى ابن بطوطة وصفا 
لمشاهد هذه اآلفة الصحية حينما ذهب في رحلته 
إلى أصقاع العالم وصادفت رحلته إلى الصين أن 
ظهر وباء الطاعون هناك ووثق بقلمه ما شاهده 

وانتقال  األحوال  وفساد  الهواء  تبّدل  مظاهر  من 
إلى  رحلته  في  كله  دّونه  ذلك،  إلى  وما  العدوى 
"تحفة  النفيس  كتابه  في  العالم،  من  الجزء  ذلك 
النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار"، 
الرواية؛  هذه  فيها  يجد  ال  الرحلة  متصفح  لكن 
في  وهو  الطاعون  عن  تحدث  بطوطة  ابن  ألن 
المشرق في الشام وأحوازها، ولم يصف الوضع 

الوبائي وهو في الصين)39(. 

وإجماال إن ابن الخطيب في مقالته "المقنعة" 
تاريخية وعلمية، يظهر من خالها  وثيقة  تشكل 
التبصر الواضح بآفة العصر التي عاشها الكاتب 
في  عادية  غير  رسالة  وهي  قبله،  من  وعاشها 
الرسائل  من  كغيرها  تكتفي  ال  إنها  إذ  زمانها، 
المتعلقة  ــار  واآلث الوحيانية  النصوص  بإيراد 
بل  بينها،  والموازنة  بتنقيحها  وتشتغل  بالوباء، 
الواقع  في  النظر  متاعب  تتجشم  رسالة  إنها 
من  الموجودة،  الطبية  بالخبرات  واالستبصار 
علمي  ببيان  تكون  ما  أشبه  رسالة  صياغة  أجل 
من  ذمته  الكاتب  يبرئ  وفيها  األمر،  يهمه  من 
مسؤوليته العلمية واإلنسانية والحضارية، ويكفي 

من بعده مؤونة البحث في إشكاليات هذه اآلفة.

األزمة  هذه  عاش  ممن  هو  الخطيب  وابــن 
هذه  فيه  وخلفت  األندلسي،  بالمجتمع  النازلة 
المقالة  ثنايا  بثها في  لعله  األزمة شجونا وأمورا 
لتلك  متابعته  على  أيضا  يدل  ومما  دّونها،  التي 
وفي  غرناطة  في  الطعن  كثر  لما  أنه  النكبة 
الخطيب  ابن  دّون  األندلس،  أقاليم  من  غيرها 
في  ووثقها  الظاهرة،  تلك  ورصد  المشاهد  تلك 
كتابه اآلخر "اإلحاطة في أخبار غرناطة". وهو 
يستعمل  كان  المدينة  أعام  في كل ترجمة ألحد 
بهذا  العلم  ذلــك  نهاية  ربــط  على  تــدل  عبارة 
الطاعون"،  شهيد  "توفي  مثا  فيقول  المرض؛ 
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وهي  الطاعون"،  وقيعة  في  معتبطا  "توفي  أو 
كلها عبارات تدلل على المأساة التي شهدتها تلك 
النخب  من  بكثير  فتك  قد  الوباء  وأن  الحاضرة، 
حيث  مضافة  أخــرى  نكبة  وهي  آنئذ،  العلمية 

يموت الخلق الكثير ويموت معهم العلم الوفير.

من  وقع  ما  من  شيء  ذكر  الرابع:  المبحث 
أوبئة في باد المغارب، التاريخ والفقه:

التي  األمــراض  أكبر  من  الطاعون  مرض 
عرفها العالم، والمنطقة المغاربية جزء منه شهدت 
االرتدادية،  الرجات  من  سلسلة  األخــرى  هي 
جديد،  من  يعود  حتى  أمده  ينتهي  يكاد  ال  بحيث 
وبقوة أشد ومن مداخل مختلفة، ففي بداية القرن 
في  كثيرة  مرات  الوباء  هذا  ظهر  عشر  التاسع 

الشمال اإلفريقي والبلدان المتوسطية.

المعاصر  –وهــو  خلدون  ابــن  لنا  ويصف 
حينئذ  العالم  حالة  الخطيب-  البن  والصديق 
طبيعة  تغيير  في  ــره  وأث الوباء  سلطان  إزاء 
االجتماع والعمران، وقد استوى الشرق والغرب 
الطارئ  االنكماش  لذلك  االستجابة؛  سرعة  في 
لإلجابة  جميعا  فبادروا  النازل،  واالضمحال 

لذلك القدر المرعب.

ويمثل بما آل إليه المغرب من تقلبات سياسية 
شرقا  بالعمران  نزل  "ما  وزاده  موازينه،  بدلت 
وغربا في منتصف هذه المئة الثامنة من الطاعون 
الجيل  بأهل  وذهب  األمم  تحيَّف  الذي  الجارف، 
وطوى كثيرا من محاسن العمران ومحاها")40(. 

الناصري  أورد  خلدون  ابــن  خطى  وعلى 
وصفا مشابها لما ذكره ابن خلدون، وإن اختلف 
معه في كونه لم يعش تلك الحقبة؛ فقال: "واعلم 
أحوال  تبدلت  الثامن  القرن  هذا  آخر  في  أنه 
المغرب، بل وأحوال المشرق، ونسخ الكثير من 

عوائد الناس ومألوفاتهم وأزيائهم")41(. 

حال  وصف  في  خلدون  ابن  كام  ينقل  ثم 
المؤلف  أن  ويبدو  الوباء،  ظهور  بعد  المغرب 
العبارات  وأن  سيما  ال  خلدون  بابن  كثيرا  تأثر 
التي وصف بها هذا المرض متشابهة وتعبر عن 
يصدر  التي  والفكرية  االجتماعية  النفسية  وحدة 

عنها المؤرخون.

حركة  إلى  بالمغرب  الوباء  انتشار  ويْعزى 
الحدود  إن  حيث  والماحة؛  والسياحة  التجارة 
الداء،  الوباء ومنشأ  معبر  المغربية هي  البحرية 
وتشكل المراسي البؤر التي تنبعث من اإلصابات 
وتدخل إلى الحواضر والقرى، بحكم أن المراكب 
تنقل  والبضائع  األشخاص  تنقل  التي  والسفن 
معها العدوى، فتعمد السلطات إلى طرد المراكب 
اإلجراءات  واتخاذ  المراسي  وحراسة  الموبوءة 
الكفيلة بمحاصرة الوباء وفرض الحجر الصحي 
على المصابين وغيرها من التدابير التي تقوم بها 

السلطات في مدينة طنجة على الخصوص.

المؤرخ  سجل  هجرية   1133 سنة  ففي 
في  الجهاد  أبطل  سليمان  السلطان  أن  الناصري 
علي  السلطان  ولدْي  المشرق  من  وجاء  البحر، 
طنجة  إلى  ومنها  اإلسكندرية  من  قادمين  وعمر 
من  وفيه عدد  اإلنجليز  مراكب  من  عبر مركب 
الوباء،  معهم  وحملوا  والُحجاج،  والتجار  الخدم 
في  شاع  ومنها  السواحل  بتلك  أوال  "فانتشر 
ومكناسة  فاسا  بلغ  أن  إلى  والبوادي،  الحواضر 
وثاثين  أربع  سنة  دخلت  ولما  العام،  بقية  في 
ومائتين وألف شاع الوباء وكثر في باد الغرب 
األمر الزال  وكان  مراكش  إلى  السلطان  فتوجه 
محتما، ثم زاد وتفاحش حتى أصاب الناس منه 

أمر عظيم")41(. 
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تاريخ  في  الحاسمة  المرحلة  هــذه  وخــال 
ما  منها  عديدة،  أزمــات  عليه  تكالبت  المغرب 
تفاقم  من  اإلنسان؛  تدخل  وخــارج  طبيعي  هو 
الجفاف وقلة المواد الغذائية، ثم ما ظهر من أمر 
من  كثيرا  ومحا  بــاألرواح  فتك  الذي  الطاعون 
صور العمران، أضف إلى ذلك اضطراب الحياة 
المركزية  السلطة  بين  الفتن،  وانتشار  السياسية 
والقبائل والحواضر والمجتمع المدني، وكل ذلك 
أسهم في تفشي اليأس وغلبة التوتر، وفاض دفع 
األسف في كل صوب وحدب، فتشّوَف الناس إلى 

مخلص يفتدي الخلق مما هم عليه من الُكرب.

وهذا ما يذكره المؤرخون المعاصرون؛ حيث 
الطبيعية  الكوارث  "تزامن  أن  أحدهم  يستنتج 
مّسا  الناس  اعتبره  ما  مع  وطاعون  جفاف  من 
خطيرا بالمقدسات، كالتخلي عن الجهاد وتمكين 
من  الزوايا  أتباع  ومع  األقوات،  من  النصارى 
تتردد  لم  التي  الرعية  تشاؤم  قّوى  االجتماع، 
األمر  أولي  وتفريط  اهلل  سخط  بين  الربط  في 
الشعور  هذا  وساعد  والدنيا،  الدين  أمــور  في 
المهدي  باليأس واإلحباط على بزوغ فكرة  العام 
من  يخلصهم  أن  منه  ينتظرون  الناس  كان  الذي 

معاناتهم")43(. 

مصاحبة  األوبئة  أن  األمــر  في  والغريب 
السكان  معاناة  من  يزيد  مما  والفقر،  للمجاعات 
األول  الوباء  عكس  فعلى  مواتاهم،  في  ويثخن 
الذي أصاب المغرب بين سنتي 1799-1800؛ 
عن  نتج  مما  بكثير  أكثر  القتلى  كــان  حيث 
المرة  في  إنه  حيث  1816-1810؛  وباء  أزمة 
الوباء  تزامن  بسبب  أشد،  وطأته  كانت  األخيرة 
االقتصاد  على  بكلكلها  أناخت  التي  المجاعة  مع 
والمهن  والفاحة  التجارة  فأضعفت  المغربي، 

والخدمات.

المغرب  مدن  في  الوفيات  ظلت  ذلك  ومع 
ففي  الوباء،  يمارسه  الذي  الفتك  جراء  مهولة 
بضع  إلى  تصل  الوفيات  كانت  المدن  بعض 
وكانت  مئات،  إلى بضع  بعضها  وفي  عشرات، 
نسبة الفتك تختلف من مدينة إلى أخرى، وتختلف 
هذه النسب أيضا حسب السنوات، إلى أن تراجع 
منه  تبق  ولم   ،1810 حدود  في  الهائل  المرض 

إال بعض البؤر في باد سوس جنوب المغرب.

النشاط  أن  المؤرخين  بعض  يــذكــر  بــل 
الخانقة،  األزمة  بهذه  بدوره  تأثر  الدبلوماسي 
نشاط  وقف  على  مثا  بريطانيا  أقدمت  بحيث 
قنصلها في طنجة بعد أن أصبح المغرب منطقة 

موبوءة)44(.

ولعل من األمور التي ُتقال في شأن المجاعة 
الصحية  األزمات  هذه  أن  المغرب،  في  والوباء 
من  لها  كان  وما  واالقتصادية،  واالجتماعية 
والثروة،  واالستقرار  األمــن  على  انعكاسات 
التاعبات  في  المغرب  سقوط  في  سببا  شكل 
األجنبية بعد دخول المغرب في سياسة االقتراض 
واالستيدان من الخارج، مما مهد لدخول المغرب 
اسبانيا  واستياء  الفرنسية،  الحماية  عهد  في 

والبرتغال على أجزاء أخرى منه.

أبي  ابن  المؤرخ  نص  التونسي  القطر  وفي 
الضياف أنه "في شوال من السنة 1133 )أوت 
الحاضرة طاعون، وأول من  في  1818م( وقع 
رجب  اسمه  اإلفرنج  مسلمة  من  حكيم  له  تنبه 
بضربه  أمر  بذلك،  الباي  أخبر  ولما  الطيب، 
وسجنه كالمجرمين، ووصل عدد الموتى به في 
الحاضرة أكثر من األلف في بعض األيام، ودام 

نحو العامين")45(. 

والافت للنظر في هذه الرواية أن االستعام 



الت
ـــا
مق

الت
ـــا
مق

آفاق الثقافة والتراث 102

بالوباء وقع من شخص حكيم أو طبيب، وكوفئ 
بالضرب والسجن كالمجرمين، وهو األمر نفسه 
الذي وقع للطبيب الصيني الذي بّلغ بفيروس كوفيد 
والمخابرات  الشرطة  أيادي  تلقفته  حيث  19؛ 
الدولة،  أمن  بتهديد  وتوبع  السجن  في  به  وزج 
أماراته  وظهرت  البلد  في  الوباء  تفشى  أن  إلى 
السلطات  أقرت  حينها  الُمعدية،  صفته  وظهرت 
الصينية بالخبر ونشرته منظمة الصحة العالمية.

تونس  في  الحكيم  ذلك  بخبر  االعتبار  وعدم 
أفضى إلى إنكار الخطر، إلى أن عمت به البلوى 
حالة  المؤرخ  يــورد  ثم  الركبان.  به  وســارت 
حيث  العارض؛  المرض  هذا  إزاء  التونسيين 
االحتفاظ  يرى  "قسم  قسمين:  إلى  الناس  افترق 
بالَكَرْنتينة، وربما  المسمى  بالعمل  الخلطة  وعدم 
ال  وقسم   ... الشرع  من  ظواهر  بعض  ساعدته 
مجاري  إلى  التسليم  ويرى  االحتفاظ  هذا  يرى 

القدر، ومن المقدور ال يغني الحذر")46(. 

النظام  شهرة  إلــى  ــارة  إش النص  هــذا  وفــي 
في  يعرف  ما  وهو  الناس،  بين  وتداوله  الوقائي 
أو  األربعينية  أي  بالكرنتينة؛  األوربية  األوساط 
بين  الصحي  والحجر  العزل  في  يتم  التي  المدة 
الناس، حتى ال يختلط المصابون بالمعافين، وقد 
إلى قسمين، بحيث  الجمعي بشأنها  الوعي  انقسم 
بالعدوى  المرض  تنقل  إمكانية  منهم  فريق  يرى 
آخر  فريق  يعارض  بينما  آخر،  إلى  من شخص 
هذه الفكرة، ولكل حجته فيما يذهب إليه من رأي، 
وقد كان هذا الموضوع مثار نقاش واختاف بين 
الصحابة، وها هو يعود من جديد على الرغم من 
وقع الضحايا بسببه وتقدم العلم في مجال الصحة.

ذكر  سلبية  انعكاسات  الوباء  لهذا  كانت  وقد 
اإليالة  تلك  هّم  ملموسا  تراجعا  أن  المؤلف  منها 
اليد  وقلة  الوفيات  كثرة  من  والزرع،  النسل  في 

النصف،  قدر  اإليالة  من  به  "فنقص  العاملة، 
وبقيت غالب المزارع معطلة ال أنيس بها")47(.

الــتــي وصفها  واألهــــوال  األحـــوال  وهـــذه 
أوضاع  هي  وتونس  المغرب  في  المؤرخون 
وُيدون،  يصف  أن  دوره  المؤرخ  ألن  متشابهة؛ 
بمنطق  ينظر  آخر  فاعل  عند  األمــر  ويختلف 
إصدار األحكام واتخاذ المواقف، وقد تعامل العقل 
الفقهي المغربي مع هذه النازلة الصحية والعلية، 
فكانت أجوبتهم ومواقفهم متباينة ومختلفة، سيما 
مع تعارض النصوص الشرعية التي تعتبر مظان 
التحقيق في هذه المسألة من الناحية الشرعية؛ ألن 
الطب لم يكن وحده من يقرر فيها، ثم إن التفسير 
الغيبي ما يزال يمارس سلطته على الناس، إذ إن 
ربط الطاعون بالنجوم وحركتها غلب على بعض 

الفاسفة والفقهاء والمؤرخين معا.

اختاف  نقطة  بالمرض  الــعــدوى  وتشكل 
الفقهاء  بين  وخصوصا  بالمعرفة،  المشتغلين 
والمحدثين والقضاة والمتصوفة؛ حيث يوجد من 
كما  بها،  المرض  انتقال  وإمكانية  بوجودها  أقّر 

يوجد من أنكرها وأنكر على من أثبتها.

والطيرة  بالعدوى  القول  أبطلوا  الذين  ومن 
في  عجيبة،  بن  أحمد  المغربي  الكبير  الصوفي 
والقدر"،  القضاء  ذكر  في  الدرر  "سلك  رسالته 
حيث بعد أن عّرف العدوى ونسبها إلى الفاسفة 
التوحيد،  أهل  عند  بطانها  وذكر  والطبائعيين 
كافر  فهو  بطبعها،  تعدو  أنها  اعتقد  "فمن  قال: 
فهو  فيها  بقوة  تعدو  أنها  اعتقد  ومن  إجماعا، 
تعدو  أنها  اعتقد  من  قوالن،  كفره  وفي  عاص، 
بقدرة اهلل وقدره على وجه الحكمة، وسير القدرة 

فهو مؤمن")48(. 

وأهل  الطب  أهل  عند  للوباء  تعريفه  وفي 
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إليجاد  والفقه  العلم  بين  يجمع  أن  حاول  السنة، 
مخرج في دفع التعارض بينهما، ومن أجل تفسير 
فعل  امتزاج  في  أدخله  الــذي  المرض،  حقيقة 
المحتوم،  القدر  فتحقق  الطبيعة  فعل  في  الغيب 
فقد "يجمع بين الحديث وقول األطباء بأن الحق 
الهواء  غّير  عباده  يبعثه على  أن  أراد  إذا  تعالى 
وأرسل فيه الجن، فيهيج الجن بإذن اهلل في وقت 

فساد الهوى بقدرة اهلل")49(. 

ثم يمضي الشيخ في تعداد أدلة بطان العدوى 
االبتاء،  عند  والصبر  االختاط  فضائل  وسرد 
الشخصية  وماحظاته  تجربته  إيراد  خال  من 
ليستخلص  مشاهدة،  وعاينها  عليها  وقف  التي 
منها أطروحته الصوفية المسلمة للقضاء والقدر، 
األمور  وترك  واالحتساب  التوكل  إلى  والداعية 
رأيت  وقد  "قلت  الشيخ:  يقول  خالقها،  يد  في 
كثيرا من أصحابنا تقّدموا لغسل الموتى ومباشرة 
المرضى في مدينة تطوان وطنجة وسا والرباط 
غيرهم،  ذلك  إلى  يتقدم  لم  القبائل،  ومداشير 
يصبهم  فلم  المرضى،  وباشروا  وَكّفنوا،  فَغّسلوا 
شيء، بل بعضهم باق على قيد الحياة، وقد رأيت 
بعضم ُأعطي َقّشابة مات صاحبها بالوباء فلبسها 
الوباء  بعد  فعاش  شيء،  يصبه  فلم  الحين،  في 
أهل  من  أصحابنا  بعض  ورأيت  طويا،  زمنا 
فبقي  الطاعون،  فيها  التي  الباد  قِدم على  َأْنَجرة 
المرضى  ويباشر  وُيكّفن  َيغسل  شهر  من  أكثر 
بها، ثم قِدم سالما فعاش بعد الوباء زمنا طويا، 

فبطل القول بالعدوى واالنتقال")50(. 

فابن عجيبة في زعمه هذا جمع بين ما يعتقده 
رأسا من وجوب التسليم لألقدار وعدم االشتغال 
باألوهام، وبين ما شهدت به الماحظة والمعاينة 
في  رسخ  ما  عنده  يزكي  ما  وهو  الشخصية، 
الخوض  العدوى، وعدم  أمر  اعتقاده من تعطيل 

في األسباب التي ال تأثير لها.

وفي موقف مشابه للعامة الحضيكي يستنكر 
األخير على مروجي فكرة العدوى، وشــنع على 
الفاريــن من الوباء وعدهم من المخالفين للشــرع 
 وممــن اســتولى عليهــم الشــيطان. ففي رســالة 
لمحمــد بــن عبد اهلل بــن علي اإليكدماني للشــيخ 
محمد بن أحمد الحضيكي عن موقفه من الطاعون 
الذي أصاب ســوس من المغرب األقصى، خال 
أواســط القرن الثاني عشر الهجري، حيث أجابه 
بمــا يلــي: "وليعلم العبــد أن الجــزع ال يفيد، بل 
يــؤدي إلــى الهاك، بإخــال صاحبــه بالواجب 
عليــه، وتضييع العمــر فيما ال يجدي من األوهام 
التــي هي كالهبــاء، وإنمــا عليه القيــام بتكاليفه، 
والسعي فيما يخلصه من ذنوبه، قبل أن يؤخذ بها 

مستعدا للرحلة والقدوم على ربه")51(. 

العدوى  من  الفرار  أن  الشيخ  الحظ  وربما 
قبيل  من  االجتماع،  على  انعكاسات  له  كانت 
تعطيل المصالح العامة وتوقف مختلف الخدمات، 
والنظام  العامة  بالحياة  المس  من  عنه  ينتج  وما 
الذي  والفوضى  الهرج  أمر  هاَله  ولذلك  العام، 
أن  والقاعدة عنده  الوباء،  فتك  أعظم من  اعتبره 
الفتنة أشد من القتل، فَقّرر أن "الفرار من الوباء 
التفرق  من  الباد  هذه  في  المفعول  هو  ما  على 
المرضى  في  المأمورات  وتضييع  الشعاب،  في 
والموتى، فحرام باإلجماع ال يحل، وال يقول أحد 
من المسلمين بإباحته، وأما األجر الموضوع فيه 
للصابر الماكث العارف أن ما يصيبه ال يخطئه، 
وما يخطئه ال يصيبه، معتمدا على اهلل تعالى في 

حالة الصحة والمرض")51(.

أمر  أنكروا  والمتصوفة  الفقهاء  كل  وليس 
منها  الفرار  إلى  دعا  من  منهم  إن  بل  العدوى، 
مواطن  وترك  االعتزال،  وجوب  على  واستدل 
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يمكن  لما  واستنقاذا  ــاألرواح  ب ــرارا  ف الوباء، 
فالنصوص  اإلشــارة  سبقت  كما  ألنــه  إنــقــاذه؛ 
الدينية متعارضة في مسألة العدوى، بما اقتضى 
مّر  كما  والتجربة  فيها،  النظر  وجهات  اختاف 
العدوى،  إمكانية  ترجيح  تفيد  الخطيب  ابن  مع 
وترفع الخاف بين النصوص، وتوافق بين اتخاذ 

األسباب وما جرت به األقدار. 

خاتمة:

في جولتنا مع بدائع الطب العربي وتجربته مع 
العناية  األوبئة، رصدنا بعضا من صور أخاق 
التي أظهرها أطباء عرب ومسلمون، وكانت في 
زمانها سبقا علميا فتح أعين العالم على منظومة 
المخاطر  لمواجهة مختلف  كفيلة  وقائية وصحية 
صلة  أبرزنا  ثم  حينئذ،  ظهرت  التي  الطبية 
العالم،  أمم  مع  التفاعلي  بالسياق  المنجزات  هذه 
بين  متنقلة  علمية  سفارة  كان  الطب  أن  وبّينا 
أرجاء المعمور، بما يرسخ قيم الحوار والجوار 
فريدة  حالة  على  بعد  فيما  وركزنا  الحضاري، 
من محطات الطب العربي مع ابن الخطيب، في 
رسالة مشوقة ومعبرة، ثم انعطفنا إلى ذكر الحالة 

الوبائية في المغارب وكيف تفاعل معها أهلها.

وقد أوردنا كل ذلك من أجل التفاعل مع قضيتنا 
المستِجد،  كورونا  أزمة  وهي  الراهن،  في  نحن 
من  أصنافا  شهد  الذي  الماضي  مع  ربطها  ثم 
التجربتين معا،  ننظر في  لكي  المماثلة  األزمات 
وكيف يمكن تحديد موقعنا ضمن حركة التاريخ، 
وعلى  النظر،  واستمداد  العبر  استخاص  ألجل 
بين  والحالتين  الزمنين  بين  الفوارق  من  الرغم 
الماضي والحاضر، توجد أرضية مشتركة يمكن 

االنطاق منها لتسويغ هذه المقارنة.

ومن الموافقات العجيبة التي ذكرها المؤرخون 

وباء  مع  هذا  زمننا  في  يشابهها  ما  وصادفت 
كورونا، أن منشأ الوباء واحد في حالة الطاعون 
-أي  الخطا  بــاد  إن  إذ  كــورونــا،  حالة  وفــي 
الشمال الصيني- الذي شهد مبدأ انتشار الطاعون 
ابن  عن  نقا  الخطيب  ابن  ذلك  إلى  يشير  كما 
منه  انبعث  الــذي  نفسه  المكان  فهو  بطوطة، 
بالطاعون  تنبأ  من  أول  إن  ثم  كورونا.  فيروس 
جــزاؤه  كــان  حكيما  كــان  التونسي  القطر  في 
الرعب، وهو  بإثارة  التأديب واالعتقال واالتهام 
مرة  أول  أعلن  الذي  الصيني  بالطبيب  لحق  ما 
ظهور فيروس كورونا بالصين، فحبس على ذلك 
بتهمة المس بالنظام العام واألمن العام. وإذا كان 
القدماء يتحدثون عن مسافة األمان بين المصاب 
األزرق،  إبراهيم  عند  كما  الرمح  قدر  وغيره 
المعاصرين في حديثهم عن طرائق  العلماء  فإن 
الوقاية يحددون مسافة المتر والمترين إلى ثاثة، 
وفي  االختاط.  عند  الناس  بين  للتباعد  كمسافة 
مسألة الحجر الصحي أو "الَكرْنتينة" التي اتخذت 
في حاالت الحمى الوبائية، وتعني مكوث المصاب 
40 يوما دون االختاط بغيره حتى ال يعديهم، فقد 
جعل األطباء مدة عزل المصاب بكوفيد 19 نحو 
ثم  للشفاء  يتماثل  أن  إلى  بالمستشفى  يوما   14
عزلته  وفي  بيته  في  أخرى  مشابهة  مدة  يقضي 
الثانية؛ أي أن مدة الشفاء تستغرق من أسبوعين 
وفي  المريض.  مناعة  بحسب  أحيانا  ثمانية  إلى 
األخير إذا كان ابن خلدون يتحدث بأسلوبه الدقيق 
محاسن  من  كثيرا  طوى  قد  وأنه  الطاعون  عن 
عالم  في  كورونا  أزمة  فإن  زمانه،  في  العمران 
عيش  نمط  في  عميقة  تحوالت  أحدثت  قد  اليوم 
العالم وأصابت المعمور بنوع من الشلل، وكأنما 
القديم والمعاصر  العالمين  الكون في  نادى لسان 

باالنقباض والخمول فبادر باإلجابة.
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بين  موافقات  هي  النماذج  هــذه  كانت  إذا 
ومخالفات  مفارقات  فهناك  والحاضر،  الماضي 
الماضية  القرون  في  أنه  الغريب  فمن  كذلك، 
يقدم  أن  اإلسامي  العالم  من  ينتظر  الغرب  كان 
حلوال ناجعة لألمراض المعدية التي كانت تحصد 
أرواح اآلالف في أوربا، وكانت كتب العرب في 
الطب هي المرجع في مداواة المرضى، بل وكان 
النظام الصحي الموضوع في حاالت العدوى من 
خال الحجر الصحي إبداعا استثنائيا أنقذ أوربا 
وغيرها من الزوال، ألن الطاعون كان في عز 
والعزل  الجسمانية  المباعدة  تكن  ولم  انتشاره 

الصحي أفكارا رائجة حينذاك.

والعالم،  العلم  في  القوى  ميزان  انقلب  لكن 
عن  ينتج  ما  ينظرون  من  هم  العرب  وصــار 
مختبرات غربية من لقاحات وعاجات تقي من 
وصار   ،19 كوفيد  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
وأمريكا  أوربــا  على  عالة  اإلســامــي  العالم 
االستهاك،  في  كبيرا  رقما  وبــات  والصين، 
وإلى  العصر،  تكنولوجيا  إلى  حاجة  أكثر  وبات 
االستثمار في القطاع الصحي، وظهرت الحاجة 
إلى أجهزة ال غنى عنها في السامة الصحة، فا 
تفي  تنفس من صنع محلي، وال كمامات  أجهزة 
توجد  إنما  للمرضى،  كافية  أِسرة  بالغرض، وال 
ولكنها  الدول،  هذه  بين  متفاوتة  صحية  خدمات 
المحلية؛  الصناعة  إلى  محتاجة  العموم  على 
ألنه عند الشدائد وإن توفرت األموال قد ال يجد 
طبية؛  مستلزمات  من  يستورده  ما  المشتري 
ألنها تكون نادرة ويمنع تصدريها ما لم تستوف 
المحلية  الصناعة  يسائل  بما  الذاتي،  االكتفاء 
ويختبر الكفاءة الوطنية في مواجهة المحن، وفي 

بلورة الحلول عند الحاجة.
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زخمت المكتبة العربية بالعديد من األبحاث، والمؤلفات التي تشير إلى العالقة بين أهل الذمة 
أمثال  المسلمين  المؤرخين  مؤلفات  أن  من  الرغم  وعلى  اإلسالمي،  التاريخ  طوال  والمسلمين 
هذا  في  مجلدات  لعمل  تكفي  وغيرهم  إياس،  وابن  بردي،  تغري  وابن  والمقريزي،  القلقشندي، 
الموضوع إال أنه كان يجب النظر في رؤية اآلخر، ولذا حاولت في هذا البحث عرض لحرية أهل 
الذمة بمصر اإلسالمية برؤية جديدة من خالل وجهه نظر المؤرخين والرحالة الغربيين مع دعم 

بعض الجوانب التي بها نقص من خالل آراء المؤرخين المسلمين .

تقع على الفلسفة اإلسامية مسؤولية التأصيل 
دين  فاألصل في كل  األديان  بين  التعايش  لفكرة 
ثم  وربه  اإلنسان،  بين  حميمة  عاقة  إقامة  هو 
لم  أنه  والواقع  حوله  من  البشر  سائر  وبين  بينه 
يدع دين من األديان إلى معاداة البشر؛ أما قصة 
اتباع  بين  أحيانا  وقعت  التي  الدامية  الحروب 
الديانات فإنها ترجع في المقام األول إلى توسعات 
المختلفة  العصر  ظروف  تفرضها  استعمارية 
وأوضح مثال لذلك الحروب الصليبية التي قامت 
بها أوربا على المشرق العربي، واستمرت قرابة 
مائتا عام؛ باإلضافة لظهور السلطة بمظهر حماة 

الدين اإلسامي، وثرواتهم التي كانت مطمًعا فقد 
كانت الدوافع السياسية، واالقتصادية هي المحرك 
أو  شعاًرا  ليكون  الدين  اسُتغل  بينما  لها  الرئيس 
باألحرى قناًعا لتغطية تلك الدوافع الحقيقية بينما 
بين  والتعاون  واإلخاء  السام  دين  هو  اإلسام 
جميع البشر سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين 
ومن هنا يصبح على الفلسفة اإلسامية مهمة أن 
األديان  لسائر  الناصعة  الحقائق  تلك  تستخرج 
السماوية األخرى)1(، فإن طبيعة نظام الحكم في 
فيهم  دولة  لكل  جعلت  اإلسامية  مصر  تاريخ 
الدول  عن  متفردة  كظاهرة  ميزتها  خصائص 

د. أحمد عبد الرازق عبد العزيز محمد
مصـر

التعايش السلمي بين المسلمين وأهل 
الذمة في مصر اإلسالمية

في ضوء روايات المؤرخين والرحالة الغربيين
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األخرى. ومن ثم اتخذت العاقة بين حكام مصر، 
ورعاياهم من أهل الذمة طابًعا خاًصا. وفي هذا 
المجال حرص رجال الدولة على تقرير التزامهم 
بتعاليم  عمًا  الدينية  األقليات  أبناء  تجاه  العدالة 
الكاملة في  بالحرية  الدين اإلسامي بل وتمتعهم 
الغرب  الرحالة  وبشهادة  الدولة،  فترات  أغلب 

أنفسهم)1(. 

فقد روى عن الرسول "صلى اهلل عليه وسلم" 
"ستفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا  قال  أنه 
بقبطها خيرا، فإن لكم منهم صهرا وذمة"؛ فقد 
فلم  إكراه  ودون  اإلسامي طواعية  الدين  دخلوا 
أو  الناس على عقيدة واحدة  ليجعل  يكن اإلسام 

يفرض عليهم دينه، إذ قال تعالى چ  پ  ڀ  ڀ   
والتعارف  التعايش  من  بد  فا  ثم  ومن  چ)3(  ڀ     
في أمن وسام، ودون المساس بمعتقدات اآلخر.

األخاق  أصول  أن  المستشرقين  أحد  ويرى 
الديانات  كتب  في  جاء  ما  علو  عالية  القرآن  في 
األخرى جميعها، وإن أخاق األمم التي دانت له 
التحول  وإن  والعروق،  األزمان  بتحول  تحولت 
نشأ عن عوامل لم يكن للمبادئ الدينية أثر كبير 
فيها، غير أن أهم نتيجة يمكن أن نلمسها هي تأثير 
ألحكامه،  أذعنت  التي  األمم  في  العظيم  القرآن 
وقد ال تجد ديًنا اتفق له ما اتفق لإلسام من األثر 
الدائم، والقرآن هو قطب الحياة في الشرق، وهو 
كانت  فقد  الحياة،  شؤون  أدق  في  أثره  نرى  ما 
أرقى  األولى  اإلسام  أدوار  في  العرب  أخاق 
سيما  وال  قاطبة،  األرض  أمم  أخاق  من  كثيرا 
األمم النصرانية، وكان عدلهم واعتدالهم ورأفتهم 
وتسامحهم نحو األمم المغلوبة ووفاؤهم بعهودهم 
وُنبل طبائعهم مما يستوقف النظر ويناقض سلوك 
أيام  األوروبية  األمم  سيما  وال  األخرى،  األمم 

فاقت  التي  األمم  إن  ويرى  الصليبية،  الحروب 
أمة  الغاية، وإننا ال نذكر  إلى  قليلة  تمدًنا  العرب 
كالعرب، حققت من المبتكرات العظيمة في وقت 
قصير مثل ما حققوا، وإن العرب أقاموا دينا من 
ديًنا ال  وأقاموا  العالم،  التي سادت  األديان  أقوى 

يزال تأثيره أشد حيوية مما ألي دين آخر)4(.

بها  جاء  التي  االجتماعية  التعاليم  كانت  فقد 
إعادة  أساسها،  في  وسلم،  عليه  اهلل  محمد صلى 
فيها  تشترك  التي  األخاقية  المبادئ  إلحقاق 
ديانات التوحيد، فازداد ترسيخ معنى األخوة بين 
سواسية  وأنهم  اإلسامية،  الجماعة  أفراد  جميع 
النظر  دون  الفطرية  الشخصية  القيمة  حيث  من 
الدنيوية ووظائفهم وثرواتهم  ما في مكانتهم  إلى 
العاقات  جميع  وتعمقت  واختاف،  تباين  من 
المبادئ، مما  تتبع هذه  التي  المتبادلة  والواجبات 
وذلك  بعد  فيما  اإلسامية  الثقافة  لتطور  رسخ 
وحقوًقا  واجبات  تضمنت  الرسول  تعاليم  أن  هو 
اجتماعية وأخاقية)5( وقس على ذلك تعامل الدين 
بمبادئ  األخرى  السماوية  للديانات  اإلسامي 

العدالة والمساواة بين البشر دون تمييز .

األولى  العرب  فتوح  تعمى  أن  يمكن  وكان 
يقترفه  ما  المظالم  من  يفرضوا  وأن  أبصارهم 
المغلوبين  معاملة  ويسيئوا  ــادة  ع الفاتحون 
كانوا  ــذي  ال دينهم  اعتناق  على  وُيكرهونهم 
يرغبون في نشره في العالم، ولو فعلوا هذا لتألبت 
لهم  خاضعة  غير  كانت  التي  األمم  جميع  عليهم 
بعد، وألصابهم مثل ما أصاب الصليبيين عندما 
دخلوا باد سوريا مؤخرا، ولكن العرب اجتنبوا 
كان  الذين  السابقون  الخلفاء  أدرك  فقد  ذلــك، 
َندر وجوده في  ما  السياسية  العبقرية  عندهم من 
الٌنظم واألديان ليست  الديانات الجديدة، أن  ُدعاة 
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ما ُيفرض قسًرا، فعاملوا كل قطر استولوا عليه 
ومعتقداتهم،  قوانينهم  لهم  تاركين  عظيم  بلطف 
فالحق أن األمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل 
العرب وال ديًنا مثل دينهم، وقد تمثل فكرة التعايش 
الفتح  عند  بمصر  العاص  بن  عمرو  سلوك  في 
تامة  دينية  حرية  المصريين  على  عرض  حيث 
هذا  أجل  ومن  لألموال،  واحتراًما  مطلًقا  وعداًل 
الجديد مقارنة  بالدين  المصريون  التسامح رحب 
القسطنطينية  قياصرة  من ظلم عمال  لما وجدوه 
النصارى، ولذا وجد من المصريين من بقى على 
دينه دون المساس به ومنهم من أقبل على الدين 
 الجديد بحب وطواعية، وتظهر سماحة عمرو بن 
وحدهم  للمسلمين  انشأ  أنه  الفتح  عند  العاص 
محاكم منظمة دائمة ومحاكم استئناف، وإذا كان 
أن  القبطية  للسلطات  حق  مصريا  الخصوم  أحد 
وعاداتهم  المصريين  نظم  احترم  وقد  تتدخل، 
الفتح  مع  التعايش  معنى  ظهر  وقد  ومعتقداتهم، 
المواطنين  على  العرب  أبقى  عندما  اإلسامي 
األقباط في اإلدارة فظلت اللغة القبطية واليونانية 

متواجدة في الوثائق وعلى المستوى العام)6(

األقباط،  يجد  لم  وتجمعهم:  الذميين  حياة 
والرهبان في مصر في العرب عدًوا لدينهم وال 
كفل  بل  البيزنطيون،  كان  كما  الديني  لمذهبهم 
لهم العرب الحرية التامة في اقامة شعائر دينهم. 
االسامية  العصور  كل  في  الرهبان  تمتع  وقد 
مؤرخ  ساويرس  بذلك  ويشهد  والكرم  بالعطف 
كل  أيًضا  بذلك  ويشهد  البطاركة،  اآلبــاء  سير 
الوثائق  ومجموعة  االسامية،  مصر  مؤرخي 
العربية في دير سانت كاترين. فقد احتفظ األقباط 
بنظمهم الخاصة في الحياة كما احتفظوا بكنائسهم 
الكثيرة في القاهرة، وسائر باد القطر المصري، 

القبلي،  بالوجه  القبط  أديرة  المقريزي  عدد  وقد 
وهذا بخاف الكنائس العديدة المنتشرة في جميع 
اليهود  احتفظ  كذلك  المصرية،  الباد  أنحاء 
اليهود  الرحالة  ذكر  حيث  بمعابدهم  مصر  في 
بالفسطاط  ومعبدين  باإلسكندرية،  معبدان  وجود 
أحد  لوجود  المقريزي  أشار  كما  والجيزة)7(، 
عشر معبًدا كما حافظوا على عوائدهم، ونظمهم 
القبط ببطرك  الموروثة)8(، وهذا بخاف احتفاظ 
ويعامل  البطريركية،  خلعة  السلطان  عليه  يخلع 
من  الصادرة  الرسمية  المكاتبات  في  باحترام 

الديوان السلطاني)9(.

األقباط  وباألخص  الذمة،  أهــل  عــاش  فقد 
يتأثرون  المصري  المجتمع  نسيج  في  متداخلين 
ويحزنون  لفرحه،  يفرحون  فيه  ويؤثرون  به، 
العادات،  تطابق  ذلك  على  دليل  وخير  لحزنه، 
عام  بشكل  المصري  المجتمع  عند  والتقاليد 
المسلمون، بل ومارس أهل  أو  الذمة  سواء أهل 
بكامل حقوقهم  يتمتعون  الذمة حياتهم بشكل عام 

الشرعية .

في  بمصر  أن  المقفع  ابن  ساويرس  ويذكر 
العصر الطولوني جالية غنية من اليهود، ويتجلى 
ذلك في المناسبات التي يرد فيها ذكرها، وقد جاء 
في  وذلك  مصر،  العرب  فتح  حين  اليهود  ذكر 
معاهدة اإلسكندرية التي نعرفها أيًضا باسم صلح 
بابليون الثاني إذ كان من شروط هذه المعاهدة أن 
يباح لليهود اإلقامة في اإلسكندرية . وحين ُأرسل 
الخليفة عمر بن الخطاب  إلى  العاص  عمرو بن 
رضى اهلل عنه يصف له مدينة اإلسكندرية ذكر 

أن باإلسكندرية حوالي أربعين ألف يهودي)10(.

مسألة  نفوا  الغربيين  الرحالة  من  وكثيًرا 
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اضطهاد المسلمين ألهل الذمة دون أن يشعروا؛ 
باإلسكندرية  أن  ميشوالم  الرحالة  ذكر  حيث 
أن  ذكر  عبوديا  بينما  يهودية)11(  عائلة  ستين 
أما  ـــرة)11(  أس وعشرين  خمسة  باإلسكندرية 
ثمانية  بوجود  ميشوالم  ذكر  فقد  بالقاهرة  عددهم 
عام  في  عوبوديا  أما  يهودية)13(  أســرة  آالف 
أسرة)14(  سبعمائة  لوجود  ذكر  893هـ/1487م 
بينما فيلكس فابري أشار أن عددهم خمسة عشر 
فأشار  فونهارف  أرنولد  أما  يــهــودي)15(،  ألف 
جان  وذكــر  ــهــودي)16(،  ي آالف  عشرة  لوجود 
يهودي)17(؛  آالف  عشرة  من  أكثر  لوجود  ثينو 
بالقاهرة  أن  "يقال  فقال  فانجيستل  جوس  أما 
خمسة عشر ألف يهودي")18(، فقد أشار الرحالة 
عوبوديا إلى وجود خمسة وعشرين أسرة يهودية 
باإلسكندرية وسبعمائة أسرة بالقاهرة، بينما أشار 
بمصر  الذمة  أهل  بأن  الغربيين  الرحالة  بعض 
القاهرة  في  ألفا  بعشرين  يقدرون  الفترة  تلك  في 
يهوًدا؛  اآلخر  والنصف  أقباط  نصفهم  وحدها، 
وتمتعوا  وحظوا  بالتجارة  اليهود  عمل  حيث 
في  مبالغة  هناك  كان  وإن  بسببها)19(؛  بثروات 
تدل  أنها  إال  الرحالة  من  الواردة  األرقام  بعض 

على تأقلم أهل الذمة مع إخوانهم المسلمين .

حي  في  "يعيشون  أنهم  ميشوالم  ويذكر 
شارع  "لليهود  أن  ثينو  وأشــار  يخصهم")10( 
أن  يعني  بما  وســـوق")11(  كنيس  به  يخصهم 
يحتاجه  ما  به كل  بهم  لهم مساكن، وحي خاص 
ويغلق  يحميهم،  سور  ولهم  سلع،  من  اليهودي 
أبوابه عليهم، وال تفتح إال في الصباح)11( بما يدل 
على أن هذا الوضع كان بموافقة السلطة الحاكمة 

حقيقة  أن  الباحثين  أحـــد  ـــار  أش ــكــن  ول
الغرب  في  اليهودي  اليهودي(  الجيتو)الشارع 

اقتصادي  بنيان  عن  عبارة  األوربي/الكاثوليكي 
والدنيا،  الوسطى  الطبقة  يمثلون  اجتماعي 
والغرض الحفاظ على وضع الطبقات، لذا أصبح 
ليضمن  لليهود  حيوية  مسألة  أوربا  في  الجيتو 
األموال  وبذلوا  هويتهم،  على  والحفاظ  بقاءهم 
لحكام أوربا للحصول على حي خاص بهم ، ونتج 
عن هذا وجود شخصية مستقلة داخل المجتمعات 
في مصر  اختلف  الوضع  وهذا  يعايشونها،  التي 
حيث عاشوا في كل مكان بأرض مصر، وعملوا 
في بعض الحرف مع المسلمين)13( وهذا ما جعل 
مثل  يفعلون  اليهود  أن  يؤكد  ميشوالم  الرحالة 
تتبع  التي  واألقاليم  األراضي،  كل  في  المسلمين 

سلطان المماليك)14(.

الذمة  أهل  تمتع  يؤكد  ومما  الذميين:  ألقاب 
المماليك  ساطين  الحرية عصر  من  كبير  بقدر 
أن  هو  المسمومة  األقام  تشير  ما  عكس  على 
لقًبا  غالبهم كان يبدأ اسمه بكلمة الشيخ ثم يحمل 
مضاًفا إلى الدولة مثل ولي الدولة أو ولي الدين، 
الموفق،  الشيخ  مثل  األخرى  األلقاب  غير  وهذا 
األلف  تسقط  أحدهم  أسلم  وإذا  الصفي،  والشيخ 
موفق  الشيخ  مثل  الدين  لفظ  إضافة  مع  والام 
في  البردي  أوراق  ويخضرنا  وهكذا)15(؛  الدين 
من  منقولة  كانت  إن  وباألخص  الوالة،  عصر 
كتاب غربيين فهي تشير إلى أن األقباط احتفظوا 
جانب  إلى  القبطي  بنسبهم  أو  القبطية  بأسمائهم 
أسمائهم العربية رغم إسامهم، وتؤكد ذلك إحدى 
عقد  وكذلك  133هـ  بتاريخ  المؤرخة  والوثائق 
واسم  الطولوني،  العصر  من  إسامي  زواج 
األشمونيين،  مدينة  من  شنودة  بن  يحنس  الزوج 
يدل  مما  شنودة)16(  ابنه  دورا  اسمها  والزوجة 
لهم  كان  أسلموا  لو  فحتى  العقيدة؛  حرية  على 
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كانت  ما  أن  يؤكد  وهذا  باالسم،  االحتفاظ  حرية 
تفرضه الدولة عليهم من قيود إنما يرجع لظروف 
وسياسة معينة الغرض منها تأييد رجال الدين لهم 
لهم  قوية  وفرصة  الشعب،  وتهدئة  مواقفهم  في 
الطرق  بشتى  الذمة  أهل  أموال  على  لاستياء 
حل  أجــل  من  األمــر  يخالفهم  من  وجــود  دون 

مشاكلهم االقتصادية.

مهن وحرف أهل الذمة: الواقع أنه منذ سمح 
المسلمون ألهل الذمة بأن يحلوا محل الموظفين 
في  الخبراء  من  فئة  منهم  تكونت  البيزنطيين 
لم   – األقباط  سيما  ال   – واإلدارة  المال،  شؤون 
تستطع الدولة االستغناء عنهم رغم محاوالت أهل 
عنهم)17(؛  االستغناء  وقضاة  فقهاء،  من  العمامة 
االداري  الجهاز  منظومة  في  حالة  أصبحوا  فقد 

بالدولة.

وقد ظهر جليا وضعهم، ومدى حريتهم و يجب 
بالمجتمع  وضعهم  خال  من  ذلك  على  التأكيد 
في  فمثًا  لمصر  العربي  الفتح  منذ  المصري 
أن  األساتذة  أحد  يشير  الطولونية  الدولة  عهد 
لم  أنهم  ذلك  ودليل  دينية،  بحرية  تمتعوا  اليهود 
أنهم  ويبدو  المختلفة،  المهن  ُيحرموا من مزاولة 
عملوا بالوظائف المالية بالريف، وكذلك التجارة 
استطاع  وعموًما  والطب،  بالعلوم  اشتغلوا  كما 
السواء في  أقباط ويهود على  الذمة  أهل  كل من 
وافر  بقسط  متمتعين  يعيشوا  أن  الطولوني  العهد 
عن  نسمع  ال  إننا  حتى  والكرامة،  الحرية  من 
ولم  المسلم،  المصري  الشعب  من  لحقتهم  إهانة 
نسمع أيًضا عن عسف نزل بأحدهم بسبب كونه 
نصرانًيا أو يهودًيا، وعلى الرغم من تفوق اليهود 
طوال  المالية  واألعمال  والصيرفة  التجارة  في 
عصور مصر اإلسامية إال أنهم أواخر العصر 

أيًضا  الفاطمي ازدهروا  العصر  االخشيدي وفي 
سياسًيا واشتركوا في الحكم)18(، ففي عهد الدولة 
الفاطمية كان ألهل الذمة أماكن عدة في مناصب 
اآلخرة  في جمادي  باهلل  العزيز  مثل عهد  الدولة 
سائر  نسطورس  بن  عيسى  "تسلم  384هـــ/ 
ونهى"،  وأمر  جميعها،  في  ونظر  الدواوين، 
وعملوا لصالح بني جنسهم على حساب أصحاب 
الباد في خافة اآلمر عام 510هـ/1116م مكن 
الحافظ  عهد  وفي  الدواوين،  نجاح  أبي  الراهب 
1130-1149م(   / ــــ  )514-544ه اهلل  لدين 
أعداد  وتكاثرت  مرموقة،  مكانة  الذمة  أهل  تبوأ 
األرمن بفضل بهرام األرمني الذي تولى الوزارة 
االول  11جماد  اآلخــر519-  )11جمادى  فترة 
ليصل  يناير 1136م(  مارس 1134-  531هـ/ 
الواليات  بهرام  ووزع  ألفا،  ثاثون  عددهم 
والوظائف عليهم وولى أخاه الباسك والية قوص 
أن استخدام  في عام 519هـ/ 1135م)19( ويبدو 
نظرا  الدولة  دواوين  في  الذمة  أهل  من  الكثير 
األمور  في  ومهارة  خبرة،  من  به  يتمتعون  لما 
االستغناء  الصعب  من  كان  ثم  ومن  الحسابية، 
عنهم لدرايتهم بشؤون الدولة المالية واإلدارية .

كانوا  مثًا  المماليك  ساطين  عصر  وفي 
حيث  اإلدارة  في  كبيرة  دراية  على  يزالون  ال 
استوزر المعز أيبك عام 650هـ/1151م عندما 
الدواوين  نظار  في  رجًا  مصر  بمملكة  استقل 
يعرف بشرف الدين هبة اهلل بن صاعد الفائزي، 
وكان قبطًيا وأسلم في عهد الملك الكامل، وعموًما 
بالتجارة،  تتصل  الذمة  أهل  أعمال  غالب  كانت 
والربح المادي، أو الصناعات المميزة التي يعتمد 
عليها السكان، والتي تباع بأسعار مرتفعة لتحقيق 
يعيشون  كانوا  لذلك  لليهود؛  مادي  دخل  أعلى 
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فروع  تضم  كانت  التي  الوسطى  الطبقة  ضمن 
التجارة، والحرف)30(؛ حيث كانت توجد بالقاهرة 
اليهود،  من  ثاثة  يمتلكها  للسكر  مطابخ  ثاثة 
بعض  وعمل  باسمهم،  يعرف  سوق  لهم  وكان 
على  بالمرر  تقوم  من  وهى  كدالالت،  نساءهم 
السيدات في منازلهن لعرض ما يحتجن إليه من 
ملبوسات، أو مفروشات؛ مما يوفر عليهم مشقة 
الخروج إلى األسواق، ومنهم من عمل في مهنة 
التنجيم لمدة تزيد عن أربعين سنة، وذاع صيته، 

وكذلك حرفة النسخ)31(.

أما المقريزي فقد أكد أن أكثر ما يتعيش منه 
النصارى واليهود في كتابة الخراج والطب، وفي 
عام 851هـ/1448م ُمنع أهل الذمة من ممارسة 
لتيقن  الطب لعاج المسلمين، ولكن دون جدوى 
نفس  وفي  عاجهم،  في  السبب  أنهم  المسلمون 
العام ُضرب أحد وكاء السلطان في المخاصمات 
مائة سوط لتهديده أعيان األقباط، في حين أشار 
البغال  بركوب  الذمة  أهل  المتياز  المقريزي 
جوزيف  الرحالة  أما  الجليلة،  المابس  ولبس 
هذه  في  المباع  الرقيق  أن  إلى  أشار  فقد  بتس 
لإلسام)31(؛  التحول  على  أبدا  يجبر  ال  الباد 
بمصر  الذمة  أهل  أن  المؤرخين  أحد  أشار  وقد 
والخاصة  بالدولة،  العامة  المهن  تقلدوا  العثمانية 
بالشؤون المالية لما لهم من باع طويل في جمعهم 
والطبقات  الفاحين،  من  وباألخص  األمــوال، 
تلك  في  لسطوتهم  بهم  األمر  ووصل  الضعيفة، 
بلغ  فمثًا  مصر،  أموال  في  وتحكمهم  الفترة، 
بعض المعلمين األقباط أو المباشرين شاًنا كبيًرا، 
عملوا  فقد  اليهود  أما  والعبيد،  الجواري  واقتنوا 
وكانوا  والقاهرة،  مصر  خزينة  في  صرافين 
تحصلها  التي  النقود  إحصاء  بمهمة  يقومون 

أهل  أن  ناحظ  وعموما  الروزنامة)33(،  أقام 
الفتح  منذ  والنفوذ  السطوة  ينالون  كانوا  الذمة 
العربي 641هـ/1143م وحتى بعد نهاية عصر 
حيث  عــام913هـــ/1517م؛  المماليك  ساطين 
تولوا المناصب اإلدارية العليا بحكم خبرتهم في 

المال واإلدارة.

ارتباط الذميين والمسلمين وقت المناسبات: 
الوئام،  لروح  تشير  قوية  أدلة  هناك  كانت  وقد 
والتعاون بين المسلمين، وأهل الذمة مثل مشاركتهم 
المناسبات سواء  العديد من  في  البعض  لبعضهم 
ذلك،  غير  أو  المصريين  لــدى  محببة  كانت 
الدولة  حاكم  طولون  بن  أحمد  مرض  أثناء  ففي 
بكامل  المصريون  عام 170هـ خرج  الطولونية 
أطيافهم يدعون له بالشفاء، وخرج المسلمون من 
المساجد، واشترك اليهود مع المسيحيين بالتوراة 
المقطم من أجل  إلى جبل  واإلنجيل في الصعود 
الصاة والدعاء إلى اهلل لشفاء الرجل الذي أحبوه 
وأحبهم، وقيل إن أحمد سمعهم في قصره من شدة 
الرغم  على  للجزية  وبالنسبة  فبكى)34(،  الدعاء 
من أن االسام فرض الجزية في وقت بسط ظله 
على شطر عظيم من العالم المتمدن آنذاك، وكان 
ال ينازع سلطانه أحد، وفي عصر اصطلح كتاب 
أوروبا على تسميته العصور الوسطى ووصفوها 
بعصور الظلم والظام فإننا نجد في جميع أحكام 
العدل  اإلسامية  الضرائب  من  وغيرها  الجزية 
والرحمة فا تجبى الجزية اال من رجل حر عاقل 
قادر على أدائها، فقد تجسدت الرحمة والعدل في 
صورة أحمد بن طولون كحاكم للدولة الطولونية، 
أمام  اسمه  يذكر  عندما  كان  وفاته  بعد  فنرى 
عليه،  يترحموا  القصير  دير  رهبان  من  جماعة 
وكانوا يذكروا رفع أحمد الظلم الذي وقع عليهم 
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من قبل أحمد بن المدبر مسؤول الخراج لفرضه 
قام  بل  القصير،  دير  رهبان  رؤساء  على  جزية 

أحمد بن طولون بدفعها عنهم)35(.

)والي  الحاكمة  السلطات  ألوامر  استجابتهم 
واألســواق،  الحوانيت،  بتزيين  محتسب(  أو 
السلطاني،  الموكب  طريق  طول  على  والتجمع 
الموقدة.  والشموع  المقدسة،  كتبهم  يحملون  وهم 
حدث  مثلما  المناسبة  هــذه  في  منهم  مشاركة 
السلطان  أعــاد  حيث  659هـــــ/1160م؛  عــام 
بمصر؛  العباسية  الخافة  إحياء  بيبرس  الظاهر 
الخليفة  الستقبال  المصريين  طوائف  فخرجت 
اليهود  وبينهم  أحمد"  القاسم  "أبــو  العباسي 
األناجيل،  يحملون  والنصارى  التوراة،  يحملون 
عودة  أثناء  المناسبات  تلك  مظاهر  وتكررت 
السلطنة  عرش  إلى  برقوق  الظاهر  السلطان 

عام791هـ/1390م)36(.

المصريون،  خرج  عام880هـ/1475م  وفي 
السلطان  الستقبال  والنصارى  اليهود،  وبينهم 
المقدس  بيت  من  عودته  أثناء  قايتباي  األشرف 
عنها)37(،  الظلم  وأزال  أحوالها،  ضبط  أن  بعد 
وعندما قتل سنجر الشجاعي عام693هـ/1193م 
حتى  ظلمة  بسبب  الفرح  مشاعر  الناس  انتابت 
ثاثة  البيوت  على  برأسه  طافوا  المشاعلية  أن 
وشارك  معين،  أجر  مقابل  الناس  ليلطمها  أيام 
أهل مصر  أكثر  "كان  ذلك حيث  في  الذمة  أهل 
والسامرة  واليهود  والنصارى  المسلمين  من 
شيئا،  الشجاعي  برأس  يطوفون  للذين  يعطون 

ويصفعونه")38(.

المسلمين  إلخوانهم  الذمة  أهل  شارك  وقد 
خليج  شق  أثناء  جبرا  السخرة  أعمال  في  ولكن 

آخر818هـ/1415م؛  ربيع  في  النيل  من  جديد 
الموقع  إلى  شيخ  المؤيد  السلطان  ركب  حيث 
للمساهمة في أعمال  القاهرة الجميع  وألزم والي 
الحفر حيث "أخرج والي القاهرة جميع اليهود 
بالقاهرة  يوم  كل  في  النداء  وكثر  والنصارى. 
للعمل")39(،  بخروجهم  الناس  أصناف  على 
وتكرر األمر بعد ذلك بشهر أثناء خروج األمير 
صارم الدين إبراهيم ابن السلطان لموقع الحفر؛ 
حيث ألزم الجميع للعمل يومين "ما بين مسلمين 
وأهل الذمة")40(، وسواء كان خروج أهل الذمة 
من تلقاء أنفسهم في تلك الظروف أو المناسبات، 
كان  فقد  الحاكمة،  السلطة  ممثل  من  إجباًرا  أو 
هذا ما يسري على بقية المجتمع المصري دون 
تفرقة. فقد اشتركوا مع إخوانهم المسلمين في تلك 

األحداث.

ومن الناحية االقتصادية كان تأثير النيل على 
الفيضان  مياه  تتوقف  فعندما  فعال؛  المصريين 
عن الزيادة يعم الضرر على جميع فئات المجتمع 
نجدهم  ولذا  ذميين،  أو  مسلمين  سواء  المصري 
متكاتفين إلزالة آثار األزمة حتى، ولو بالتضرع 
إلى اهلل والخروج إلى الصحراء لصاة االستسقاء 
حيث  775هـــ/1373م؛  عام  في  حدث  ما  مثل 
إلى  وذميين  مسلمين  المصريين  جموع  خرجت 
نفس  وتكرر  االستسقاء)41(  لصاة  الصحراء 
إلى  الجميع  وخرج  عام854هـ/1450م  األمر 
الصحراء؛ حيث أحضروا األطفال من المكاتب، 
وعلى رؤوسهم المصاحف، وخرج طائفة اليهود، 
والنصارى وعلى رؤوسهم التوراة، واإلنجيل)41( 
المجتمع  فيها  اشــتــرك  فقد  الــضــرائــب  حتى 
المصري، وهذا ما أكده الرحالة عوبوديا عندما 
القاهرة  يهود  على  عديدة  لفرض ضرائب  أشار 
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الذهب من  ألف قطعة من  تقدر بخمسة وسبعين 
أجل النفقة على الجند لقتال العثمانيين في حلب، 
وكانت شهادته منصفة عندما قال: "وكذلك كان 
هذا  ليؤكد  والعرب")43(،  للنصارى  الحال  هو 
الرحالة اليهودي أن ما كان ُيفعل بأهل الذمة إنما 
فئاته  بمختلف  المصري  الشعب  بقية  مع  ُيفعل 
فرق  ال  سواسية  الجميع  أصبح  فقد  تمييز،  دون 
بين مسلم وذمي في نهاية دولة ساطين المماليك، 
من  للخروج  ساحهم  هو  المال  جمع  ليصبح 

األزمات المتتالية دون النظر للدين.

المصريين  الذمة  أهل  أن  نقرر  أن  ونستطيع 
كانوا طوال تاريخ مصر االسامية جزًءا من الكل 
المصري ارتبط به ارتباطا تاما، وأظهر األقباط 
الصليبيين  بدعوى  ينخدعوا  ولم  لوطنهم  تعصًبا 
الصليب  يعبد  من  كل  اعتبروا  الذي  الشرق  في 
ولم  المذاهب.  اختاف  من  الرغم  على  مسيحيا 
تفتيت  أو  الصليبيين  مساعدة  األقباط  يحاول 
وحدة الصف المصري. وأصبح عدو الصليبيين 
وهذا  واألقباط.  المسلمين،  اإلسامي  الشرق  في 
يوضح لنا أنه لما احتل الصليبيون القدس منعوا 
أنهم  بدعوى  الحج  من  المصريين  النصارى 
أن  المصري  الصف  وحــدة  ويؤكد  ملحدون، 
صاح الدين األيوبي بطل الجهاد ضد الصليبيين 
وأهل  المسلمين  على  مصر  حكم  في  ارتكز 
بلد واحد وباعتبارهم  أبناء  باعتبارهم  فيها  الذمة 
مصر  حكام  سائر  فعل  كما  مصريين  مواطنين 
اإلسامية لدرجة أن أقباط مصر اعتبروا هزيمة 
كنيسة  أنصار  على  اهلل  أنزله  عقاًبا  الصليبيين 
روما مثل النكبة التي حلت بجيوش لويس التاسع 

في موقعة المنصورة)44(.

ــعــالقــة االجــتــمــاعــيــة بــيــن أهـــل الــذمــة  ال
فتشير  االجتماعية  الناحية  من  أما  والمسلمين: 
"الجنيزا"  باسم  المعروفة  اليهودية  الوثائق 
والمسيحيين  المسلمين،  بعض  بأيدي  كتبت  التي 
نوع  من  عاقة  باليهود  تربطهم  كانت  الذين 
ما  أحيانا  والتي  اجتماعية،  بحرية  لتمتعهم  ما 
من  أو آلخر  لسبب  القيود  بعض  تفرضها  كانت 
الذمة  أهل  لتملك  الوثائق  وتشير  الدولة،  جانب 
للعقارات في جميع أنحاء الباد؛ أما عن طريق 
يتعاملون  كانوا  كما  الوراثة  أو  والشراء،  البيع، 
في  والشراء  البيع،  عمليات  في  المسلمين  مع 
كذلك  آنذاك،  الدولة  قوانين  ظل  في  تامة  حرية 
القانونية  الدينية  األقليات  أبناء  تصرفات  كانت 
من  ذلك  وغير  والوقف  والرهن،  البيع،  مثل 
القضاة  أحد  أيدي  على  تتم  القانونية  العمليات 
الشهود  كــان  األحيان  بعض  وفــي  المسلمين، 
المسلمين،  من  القانونية  التصرفات  هذه  على 
الذمة  أهل  ظل  وعموًما  الذميين)45(  من  وأحيانا 
وبلغوا  واأليوبي  الفاطمي  العصر  طوال  آمنين 
في  والسلطان  والنفوذ  الثروة  من  كبيًرا  مبلًغا 
عصور المماليك، وهذا ما أكده أحد الفقهاء حيث 
719هـ/1318م  عام  المتوفى  األخوة  ابن  أشار 
"دورهم  إن  فيقول  زمانه،  في  الذمة  أهل  حال 
صارت تعلو على دور المسلمين، ومساجدهم"؛ 
للخلفاء،  كانت  التي  بالنعوت  يدعون  وصاروا 
المسلمين،  "ركبوا مركوب  بكناهم كما  ويكنون 
ألرفع  ووصــلــوا  ملبوسهم"  أحسن  ولبسوا 
للمكانة،  باإلضافة  بالدولة  اإلداريــة   المناصب 
المقريزي  يذكر  حيث  االجتماعية)46(؛  والواجهة 
األتراك  الجواري  "اقتنوا  واليهود  النصارى  أن 
السلطان  دواوين  على  واستولوا  والمولدات، 
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الترفع  فــي  طــورهــم  ــدوا  ــع وت  ... واألمــــراء 
والتعاظم")47( وأكد ابن تغري بردي في حوادث 
المصريين  الذمة  أهــل  أن  ـــــ/1451م  856ه
الجواري  اقتناء  لهم  يتيح  رفيع  قدر  على  كانوا 
شرف  الجوالي  ناظر  أمر  خال  من  المسلمات 
من  لديهم  ما  بإحضار  للنصارى،  موسى  الدين 
الجواري المسلمات)48( بينما أشار ابن الحاج إلى 
في  أبنائهم  تعليم  المسلمين  يفضل  ما  كثيرا  أن 
الحساب)49( ربما  النصارى حتى يجيدوا  كتاتيب 
ذلك لما لهم باع طويل من المهارات الحسابية في 

دواوين الدولة .

ومن دالئل روح السام االجتماعي ما حدث 
األقباط  استعار  حين  ـــ/1314م  714ه عام  في 
لكي  العاص؛  بن  عمرو  جامع  قناديل  بعض 
يستخدموها في أحد اجتماعاتهم الدينية في الكنيسة 
إحدى  تذكر  ومثا  القديمة)50(،  بمصر  المعلقة 
شبري  بن  مسلم  بن  مقار  الراهب  أن  الوثائق 
النصراني الملكي، كان له في ذمة أحد النصارى 
مبلغ من المال بقيمة دين أجل تسديده حت نهاية 
المسلمين)51(  أحد  بضمان  801هـ/1398م  عام 
قيام  إلى  الدير إشارت  وكثيًرا ما نجد في وثائق 
وذلك  منهم،  تبرًعا  المسجد  بترميم  الدير  رهبان 
نرى  وكذلك  بــذلــك)51(  لهم  األذن  صــدور  بعد 
)857-865هـ/1453- إينال  السلطان  بمرسوم 
للجامع  مؤذًنا  يقيمون  الرهبان  أن  1465م( 
السلطان  مرسوم  وفي  عادتهم)53(  جاري  على 
نرى  ــــ/1468-1496م(  )871-901ه قايتباي 
أن الرهبان كانوا يقدمون للمسجد كل ما يحتاجه 
مات  وكلما  المؤذن،  ومؤنة  الوقود  زيت  من 
مؤذن يقيم الرهبان غيره. وكان المؤذن من ناحية 

أخرى يقوم بحماية الرهبان)54(.

أحزانهم؛  المصريين  الذمة  أهل  شارك  وقد 
العسقاني  حجر  ابن  اإلسام  شيخ  توفى  فعندما 
على  عظيما  يوما  "كان  عــام851هـــ/1448م 
المسلمين حتى على أهل الذمة"، وبكاه النصارى 
احتفاالتهم،  كذلك  وشاركوهم  قاطبة)55(  واليهود 
الطبول،  إيقاع  بالرقص، والغناء على  وأعيادهم 
مظاهر  مع  والتسلية  للهو،  باإلضافة  والزمور؛ 
الفساد، واالنحال الخلقي، والمجاهرة بالمعاصي 
في المتنزهات، وأماكن الفرجة، وشواطئ النيل، 

وغيرها من األماكن)56(.

أعيادهم: لم يجد أهل الذمة في العرب عدًوا 
في  التامة  الحرية  العرب  لهم  كفل  بل  لدياناتهم، 
األقباط  احتفال  كان  فمثًا  دينهم،  شعائر  إقامة 
وإن  والبهاء  الروعة  حد  بالًغا  الدينية  بأعيادهم 
كان  فقط  إحيائها،  في  العرب  معهم  يشترك  لم 
للقبط عند الفتح أربعة عشر عيدا في كل سنة من 
سنيهم القبطية منها سبعة يسمونها األعياد الكبار 
الفصح  الزيتونة، وعيد  البشارة، وعيد  عيد  مثل 
وغيرها، ومن األعياد الصغار مثل عيد الختان، 
وعيد الفصح وغيرها، ويظهر أن العرب لم يحدوا 
األعياد  بهذه  احتفاالتهم  في  األقباط  حرية  من 
والمواسم، على الرغم من أن والة مصر في ذلك 
لهذه  الرسمية  االحتفاالت  في  يشتركوا  لم  العهد 
المسلمون )األقباط  المصريون   األعياد. ولم يجد 
في  االشتراك  من  بأًسا  الفتح(  بعد  أسلموا  الذين 
بمشاركة  مصر  والة  اكتفى  وقد  األعياد.  تلك 
عام)57(  كل  في  النيل  بوفاء  االحتفال  في  القبط 
وقد كان الحال بالنسبة للدولة الطولونية فقد كان 
وبين  مصر  في  المسلمين  بين  واضًحا  التقارب 
وأهل  المسلمون  احتفل  فقد  المصريين،  أهلها 
الذمة باألعياد المسيحية واإلسامية على السواء، 
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المصريين  من  الكثير  أن  إلى  ذلك  يرجع  وقد 
المسلمين كانوا في أصل قبطي)58(.

الذمة  أهل  اإلخشيدية  الحكومة  شاركت  وقد 
عام  الغطاس  ليلة  عيد  في  حدث  كما  بأعيادهم 
 330هـ/ حيث أمر والي مصر اإلخشيد محمد بن 
الجزيرة  جانب  من  مشعل  ألف  بإضاءة  طغج 
وجانب الفسطاط، غير ما أسرج أهل مصر من 
المشاعل والشمع، وقد حضر في تلك الليلة آالف 
في  منهم  والنصارى،  المسلمين  من  الناس  من 
الزوارق، ومنهم في الدور القريبة للنيل، ومنهم 
على الشطوط ويظهرون كل مباهج االحتفال من 
أكل وشرب وغناء وغيرها)59( وهذا بالتأكيد نوع 
المصري  والمجتمع  السلطة  مشاركة  أنواع  من 

المسلم إلخوانهم األقباط. 

اإلسامية  مصر  حكام  احتفال  استمر  وقد 
مثل  عام  بشكل  الذمة  أهل  بأعياد  باالحتفال 
األبهة  مظاهر  من  بكثير  القبط  بأعياد  احتفالهم 
والعظمة عهد الدولة الفاطمية، وكانت مشاركتهم 
بعيد  كاحتفالهم  الديني  الشعور  من  نــوع  هو 
أول  وهو  والسرور،  البهجة  من  بكثير  النيروز 
أيام السنة عندهم، ويبدأ عند ابتداء فصل الربيع، 
قبل  من  العيد  ذلك  في  الناس  على  يوزع  وكان 
من  والعديد  والنقود،  المابس  الحاكمة  السلطة 
والتمر،  والموز،  الرمان،  مثل  الفاكهة  أنواع 
الخميس  وهو  العهد،  بخميس  االحتفال  وكذلك 
قبل  بإنجيلهم  فيه  النصارى  يحتفل  كان  الذي 
المجتمع  كان  وبالطبع  ــام)60(  أي بثاثة  الفصح 
المصري يحتفل مع إخوانهم األقباط بشكل عام.

دولة  فمثًا عهد  ذلك  بعد  الوضع  استمر  وقد 
إذ  يفرحون  المسلمون  كان  المماليك  ساطين 

حدث  كما  األقباط  عيد  مع  المسلمين  عيد  توافق 
الفطر  عيد  وافق  إذ  هـــ/1463م   868 عام  في 
في  األمر  وتكرر  للقبط،  ميكائيل  عيد  للمسلمين 
أول  الفطر  عيد  ووافق  894هـــ/1488م،  عام 
وقد  القبط)61(،  عند  النوروز  عيد  وهو  توت، 
مثل  في  احتفاالتهم  األقباط  المسلمون  شــارك 
خميس العهد "العدس" حيث شاركهم المسلمين 
الفرحة والخروج وشراء البخور والحلي، وإهداء 
النصارى المسلمين األطعمة، والحلوى، والفاكهة، 
وباألخص العدس، والسمك، والبيض)61(، وكذلك 
حيث  الغطاس  موسم  في  األقباط  مشاركتهم 
ينطبق  األمر  ونفس  القصب،  بعيدان  يتهادون 
على عيد الزيتونة من اجتماع المسلمين، واألقباط 
وقد  والمياه)63(  والمتنزهات،  الفرجة،  أماكن  في 
أهل  مشاركة  المسلمين  على  الفقهاء  أحد  يأخذ 
يشاركوهم  حيث  وأعيادهم  الحتفاالتهم،  الذمة 
بل،  والكسوة  البيت،  أهل  على  التوسعة  في 
أهل  يرسل  وبالتالي  مواسمهم،  في  ومهاداتهم 
أعيادهم،  في  للمسلمين  الهدايا  بعض  الكتاب 
ويفرحون جدا بقبول المسلمين لهذا، وهذا بخاف 
الفرحة)64( وعلى  االحتفاالت معهم، ومشاركتهم 
إال  األفعال  تلك  الفقيه على  اعتراض هذا  الرغم 
روح  أن  على  يدل  بما  اآلن  حتى  استمرت  أنها 
التآخي والوئام ال يغيرها حتى قول فقهاء الدين، 
التعامل مع  الدين اإلسامي على حسن  فقد حث 

أهل الذمة.

ويعد عيد الشهيد من االحتفاالت التي ارتبطت 
االحتفاالت  هذه  المسلمون  وشارك  النيل،  بنهر 
بثاث  يومين  استمر  الذميين؛ حيث  إخوانهم  مع 
النيل،  ساحل  على  هائلة  بأعداد  الخيام  تقام  ليال 
وفوق الجزر، ويصاحب ذلك شتى أنواع اللهو، 
والمرح)65( وفي عام 896هـ/1490م كانت ليلة 
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فتح  السلطان  "فأخر  النيل  وفاء  هو  الفطر  عيد 
السد ... وفتح في اليوم الثاني من شوال، ووافق 
العيد  فصار  القبطي،  مسري  عشر  خامس  ذلك 
إيــاس)66(  ابن  المؤرخ  قول  حد  على  عيدان" 
على  الفطير  عيد  في  اعتادوا  فقد  اليهود  أما 
وملح  خميرة،  بدون  المصنوع  الفطير  تناول 
عيد  هناك  العيد  هذا  وبعد  اللحم،  على  عاوة 
العنصرة،  آخر هو عيد األسابيع، ويسمونه عيد 
فيه  ويأكلون  ــام،  أي بسبعة  الفطر  بعد  ويكون 
من  يبدو  ولكن  عملها،  في  ويتفننون  القطايف، 
خال المصادر العربية أن المصريين، واألقباط 
بشكل  األعياد  إحياء هذه  في  يسهمون  يكونوا  لم 
الحرص  اليهود من  اشتهر عن  لما  وذلك  فعال، 
اليهود  أن  الفقهاء  أحد  أشار  وقد  العزلة)67(  على 
في  للمسلمين  ويبيعونه  الكعك،  يصنعون  كانوا 

عيد الفطر)68(.

فقد كان توافق أعياد المسلمين مع أعياد القبط 
تكاد تكون قليلة، وإن حدثت تكون الفرحة عامة 
الوضع  نفس  نرى  وقد  المصري،  المجتمع  لكل 
بالنسبة للعصر الحالي؛ فالمجتمع المصري بطبعه 
والسرور،  الفرحة  إلى  يميل  وذميين  مسلمين، 

ويبحث عنها بشتى الطرق.

لمصر  العربي  الفتح  أن  ناحظ  أن  ويجب 
ساعد أواًل على إحياء اللغة القبطية على حساب 
اللغة اليونانية التي كانت اللغة الرسمية منذ عهد 
البطالمة حتى فتح العرب لمصر؛ أي منذ أواخر 
القرن الرابع قبل المياد حتى النصف األول من 
التي  الدينية  فالدروس  الميادي.  السابع  القرن 
القبطية،  باللغة  وتشرح  باليونانية  تقرأ  كانت 
صارت ال تقرأ إال باللغة القبطية. كذلك نجد أن 
اليوناني  العصر  التي سميت منذ   الباد واألقاليم 

بأسماء يونانية أصبحت تعرف بأسمائها القبطية 
القديمة،  الفرعونية  األسماء  إلى  تخضع  التي 
بانوبوليس،  فمثًا نجد عودة اسم اخميم بدال من 
واألشمونيين بداًل من هرموبوليس؛ أي أن اللغة 
التي كانت قد غلبت  القبطية واألسماء المصرية 
استعادت  قــرون  عشرة  من  أكثر  أمرها  على 
ظهر  وعموًما  العربي)69(  الفتح  بعد  مكانتها 
كتبوا  الذين  الذمة  أهل  من  والعلماء  المفكرون 
لغة  أصبحت  أن  بعد  بها  وألفوا  العربية  باللغة 
المسيحيين  الدين  رجال  ونجد  المصريين.  عامة 
الرابع  القرن  منذ  بالعربية  يؤلفون  واليهود 
ذلك  على  مثل  وأبلغ  الميادي  الهجري/العاشر 
اليعقوبي  المقفع أسقف األشمونيين  بن   ساويرس 
ومؤرخ سير البطاركة، ونجد أسماء من التوراة قد 
نقلت إلى العربية في نهاية القرن األول الهجري/
السابع الميادي عن السريانية أو اليونانية، ولكن 
يد  على  كانت  للتوراة  هامة  عربية  ترجمة  أول 
من  األول  النصف  في  المصري  الفيومي  سعيد 
الميادي  العاشر  القرن  الهجري/  الرابع  القرن 
بالعربية  المتكلمين  اليهود  عند  معتمدة  تزال  وال 
اللغة  أن  إلى  الجنيزا  وثائق  وتشير  اليوم.  إلى 
اليهود  الدراسة والعلم عند  لغة  العربية أصبحت 

شأنهم في ذلك شأن األقباط)70(.

وفي النهاية حاولنا قدر اإلمكان أن نستعرض 
لحد  مختلف  منظور  من  ولكن  الذمة  أهل  حرية 
األعمال  من  للعديد  مكررا  أكون  أال  محاواًل  ما 
والكتابات التي قدمت عن أهل الذمة في صورة 
المؤرخين  كبار  من  عنهم  االضطهاد  تهمة  نفي 
بأقام  ــك  ذل يكون  أن  وفضلت  والباحثين، 
من  والمصريين  الغربيين  والرحالة  المؤرخين 
اليهودي ميشوالم  خال المصادر أمثال الرحالة 
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شهادتهم  وكانت  وهــارف  وفابري  وعوبوديا 
العديد  على  للرد  الغربيين  إلى  رسالة  أصدق 
حياتهم  عن  فتحدثوا  المغرضة؛  الشائعات  من 
المسلمين  إخوانهم  مع  ومعيشتهم،  وأعيادهم، 
الخاصة،  أو  بالدولة  سوى  ألعمالهم  باإلضافة 
مؤرخينا  وأقوال  بكتابات  أقوالهم  كل  دعمنا  وقد 
المحاسن،  وأبي  والمقريزي،  القلقشندي،  أمثال 
إياس وغيرهم، وهم في كتاباتهم  والعيني، وابن 
المصري  للشعب  يؤرخون  الواقع  في  كانوا 

باعتباره كًا ال يتجزأ.

الخاتمة :

سيظل موضوع أهل الذمة في عاقتهم بمصر   •
مجتمًعــا وســلطة علــى مــدى تاريــخ مصر 
اإلســامي موضوًعــا وافًرا مــن المعلومات 
واألفكار الجديدة، وستظل آراء وكتابات الغرب 
ذا أهميــة بالغــة التأثير عندنــا، وهذا بخاف 
آراء مؤرخينا الكبــار الذين وقع على عاتقهم 
تأريــخ مصر على مدى عصورها، فقد ظلت 
أوضــاع أهل الذمة تقرأ مــن خال المصادر 
العربيــة في العديد من المؤلفــات واألبحاث، 
 علــى الرغم مــن مصداقية كبــار المؤرخين 
أمثــال البلوي والعينــي، والمقريــزي، وابن 
تغــري بردي، وابن إياس فــي مؤلفاتهم دون 
تحيز للمســلمين إال أن تدعيم أية بحث يتناول 
أهــل الذمة بمؤلفات الغرب هو بمثابة إشــادة 
منهم بحسن تعامل المجتمع والسلطة الحاكمة 
لهم، وتمتعهم بحرية كاملة بمصر اإلسامية.

من  ومفاهيمه  بتعاليمه  اإلسامي  الدين  يعد   •
حيث العدالة، والتسامح هو من أعاد صياغة 
والمجتمع  الذمة  أهل  بين  أخرى  مرة  العاقة 

وقد  لمصر،  اإلسامي  الفتح  بعد  المصري 
بين  الفرق  جيًدا  يعوا  أن  الذمة  أهل  استطاع 
من  سابقيهم  وبين  الفتح،  عند  العرب  معاملة 
الدول أمثال البيزنطيين، والبطالمة، واليونان، 
عاش  بينما  عبودية،  وأحياًنا  وقهر  ظلم  في 
العرب مع المصريين في مصر طوال تاريخ 
سيما  أمن، وطمأنينة ال  في  اإلسامية  مصر 
تستمر  كانت  التي  السلبية  المواقف  بعض 

لفترات مؤقتة من أجل ضبط األمن بالباد.

كان من أكبر دالئل حريتهم ما ذكره الرحالة   •
بل  بثرواتهم،  والتمتع  أعدادهم  عن  الغرب 
اليهودي(  بهم)الجيتو  خاصة  أحياء  ووجود 
من  اعتراض  دون  الدولة  داخل  دويلة  كأنهم 
بالعديد  تمتعهم  ذلك  ويؤكد  الحاكمة،  السلطة 
الموفق،  الشيخ  مثل  اإلسامية  األلقاب  من 
صاحب  ديانة  نعرف  أن  نستطيع  ال  وبذلك 

االسم، مما يدل على حرية العقيدة.

الكثير  بها  يحظ  لم  بمناصب  الذمة  أهل  تمتع   •
المناصب  ألغلب  توليهم  مثل  المسلمين  من 
في  مهارتهم  في  ذلك  وظهر  للباد،  اإلدارية 
وضع  أصحاب  جعلهم  بما  الضرائب  جمع 
اجتماعي مرموق، ووصل األمر ألخذ ألقاب 
المسلمين مثل الشيخ الموفق، والشيخ الصفي 
بالربح  يرتبط  ما  وكل  بالتجارة،  عملوا  كما 
المادي، وهذا بخاف عملهم في كتابة الخراج.

في  المسلمين  مع  الذمة  أهــل  ترابط  ظهر   •
العديد من المناسبات العامة الخاصة بالسلطة 
بإعادة  االحتفال  في  كالمشاركة  الحاكمة، 
سلطانهم  يد  على  بمصر  العباسية  الخافة 
عام 659هـــ/1160م، ظهر  بيبرس  الظاهر 
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ترابط أهل الذمة مع المسلمين في العديد من 
الحاكمة،  بالسلطة  الخاصة  العامة  المناسبات 
الخافة  بــإعــادة  االحتفال  في  كالمشاركة 
الظاهر  سلطانهم  يد  على  بمصر  العباسية 
الظلم  وأثناء  ـــ/1160م،  659ه عام  بيبرس 
بأحد  التشفي  في  المسلمين  إخوانهم  شاركوا 
سنجر  قتل  عندما  الظالمين  الدولة  رجــال 
الشجاعي عام 693هـ/1193م، وفي فرحهم 
لعرش  برقوق  الظاهر  سلطانهم  عودة  أثناء 
791هــــ/1390م،  عام  ثانية  مرة  السلطنة 
كشق  للدولة  العامة  األعمال  وقت  وحتى 
خليج من النيل عام 818هـ/1415م، وخال 
مثل  بالدولة  ألمت  التي  العظمى  الكوارث 
854هــــ/1450م  عام  للصحراء  خروجهم 

داعين المولى عز وجل رفع الباء.

ستظل العاقة بين المسلمين وأهل الذمة هي 
دينية،  أقليات  بها  دولة  أي  عن  العاقات  أفضل 

وهذا بشهادة الرحالة الغربيين.
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ج1،  ــورك،1964م(،  ــوي ــي )ن اليهودي،  الشعب 
ص133-135؛ شاحاك اسرائيل، الديانة اليهودية 
علي،  صالح  )ترجمة  سنة،  آالف  ثاثة  وطــأة 
عبده  قاسم  ص91،  1995م(،  بيسان-بيروت، 
قاسم، اليهود في مصر من الفتح العربي حتى الفتح 
القاهرة،  الفكر،  دار  األولى،  )الطبعة  العثماني، 

1987م(، ص17-14، 65-63.
(24) Meshullam Ben Manahem, Op.cit, 160

القلقشندى، المصدر السابق،ج5،ص490،491 .  )15(
(26) Grohmann, arabic papyri, voll.1.pp 

84-82,199-112 

قاسم عبده قاسم، المرجع السابق، ص71 .  )17(

سيدة كاشف، المرجع السابق، ص57، علي إبراهيم   )18(
حسن، مصر في العصور الوسطى، ص499 .

الفاطميين  األئمة  بأخبار  الحنفا  اتعاظ  المقريزي،   )19(
الطبعة  الشيال،  الدين  جمال  )تحقيق  الخلفا، 
للشئون  األعلى  المجلس  منوعة،  أجزاء  الثالثة، 
ص183،  ج1،  1005م(،  القاهرة،  اإلسامية، 
سلطان،  المنعم  عبد  ص117،155-158؛  ج3، 
الفاطمي)دراسة  العصر  في  المصري  المجتمع 
القاهرة، 1985م(،  )المعارف،  وثائقية(،  تاريخية 

ص106 .

 Baumgarten, The travel of Martin Baumgarten  )30(
 through Egypt,Syria, Palstine (London) N.D

ج1،  السابق،  المصدر  المقريزي،   458  .p
ص170،ج3، ص386؛ 

قاسم عبده قاسم، المرجع السابق، ص75 .  )31(

السابق،ج1،ص189؛ابن  المصدر  المقريزي،   )31(
األيام  مدى  في  الدهور  حــوادث  ــردي،  ب تغري 
المجلس  شلتوت،  محمد  فهيم  )تحقيق  والشهور، 
1990م(،  القاهرة،  اإلسامية،  للشئون  األعلى 
ذيل  في  المسبوك  التبر  السخاوى،  ج1،ص131؛ 
نجوى  مصطفى،  إبراهيم  لبيبة  )تحقيق  السلوك، 
مصطفى كامل، مراجعة سعيد عبد الفتاح عاشور، 
دار الكتب، القاهرة، 1005م(، ج1،ص89، 91؛ 
جوزيف بتس، رحلة الحاج يوسف إلى مصر ومكة 
اهلل  عبد  الرحمن  عبد  )ترجمة  والمدينة1680م، 
الهيئة  الثاني،ع189،  كتاب  األلف  سلسلة  الشيخ، 

العامة للكتاب، القاهرة، 1995م(، ص37 .

)ترجمة  العثمانية،  الدولة  تاريخ  أوزتونا،  يلماز   )33(
عدنان محمود سلمان، مراجعة محمود االنصاري، 
المجلد الثاني، منشورات فيصل، استانبول، تركيا، 
المرجع  كاشف،  سيدة  ج1، ص411؛  1990م(، 

السابق، ص160 

أبي محمد عبداهلل البلوي، سيرة أحمد بن طولون،   )34(
الدينية،  الثقافة  مكتبة  علي،  كرد  محمد  )تحقيق 
 القاهرة(، ص311-315 ،330؛ القاضي محمد بن 
سامة بن جعفر القضاعي، عيون المعارف وفنون 
القضاعي،  بتاريخ  المعروف  الخائف  أخبار 
مركز  المصري،  محمد  عبداهلل  جميل  )تحقيق 
التراث اإلسامي، جامعة  العلمية وإحياء  البحوث 
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1995م(،  السعودية،  المكرمة،  مكة  القرى،  أم 
في  الزاهرة  النجوم  بردي،  تغري  ابن  ص477؛ 
ملوك مصر والقاهرة، )تحقيق محمد فهيم شلتوت، 
القاهرة،  المصرية،  الكتب  دار  الثانية،  الطبعة 
تاريخ  كتاب  إياس،  ابن  ج3، ص18،  1006م(، 
الدهور،  الزهور في وقائع  ببدائع  المشهور  مصر 
الثانية،  الطبعة  العجمي،  مصطفى  محمد  )تحقيق 
دار الكتب، القاهرة، 1008م(، ج1ق1، ص167.

)تحقيق  المغرب،  حلى  في  المغرب  سعيد،  ابن   )35(
كاشف،  وسيدة  ضيف  وشوقي  حسن  محمد  زكي 
القسم خاص بمصر، الجزء األول، سلسلة الذخائر، 
1003م(،  القاهرة،  الثقافة،  قصور  هيئة  ع89، 
السابق،  المصدر  البلوي،  131؛  ص130، 
ص118؛ سيدة الكاشف، المرجع السابق، ص63.

)تحقيق  الملوك،  دول  لمعرفة  السلوك  المقريزي،   )36(
محمد مصطفى زيادة، ج1، ج1، سعيد عبد الفتاح 
الكتب،  دار  الثالثة،  الطبعة  ج4،  ج3،  عاشور 
القاهرة، 1009م(، ج3ق1، ص704، 705؛ ابن 
ص109،  ج7،  السابق،  المصدر  بردي،  تغري 
ج11، ص3؛ العيني، عقد الجمان في تاريخ أهل 
الكتب،  دار  أمين،  محمد  محمد  )تحقيق  الزمان، 

القاهرة، 1010م(، ج1، ص196، 197 .

ابن إياس، المصدر السابق، ج3، ص111، 113.  )37(

ابن تغري بردي، المصدر السابق، ج8، ص51،   )38(
ج1ق1،  السابق،  المصدر  إيـــاس،  ــن  اب 51؛ 

ص383، 384 .

ص313،  ج4ق1،  السابق،  المصدر  المقريزي،   )39(
314؛ ابن إياس، المصدر السابق، ج1، ص10، 

.11

المقريزي، المصدر السابق، ج4ق1، ص318.  )40(

ابن إياس، المصدر السابق،ج1ق1، ص114.  )41(

ابن تغري بردي، المصدر السابق، ج7، ص106،   )41(
107؛ ابن إياس، المصدر السابق، ج1، ص181-

.183
(43) Obadiah,Op.cit , p.230, 231

ص117-119؛  السابق،  المرجع  كاشف،  سيدة   )44(
المقريزي،  انظر  التاسع  لويس  حملة  عن  للمزيد 
الخطط، ج3 ، ص384، 385؛ السلوك ، ج1ق1، 
السابق،  المصدر  العيني،  ؛  بعدها  وما  ص333 
بردي،  تغري  ابن  -31؛   19 ص11-17،  ج1، 

المصدر السابق، ج6 ، ص370-364.

قاسم عبده قاسم، المرجع السابق، ص76، 77.  )45(

الحسبة،  أحكام  في  القربة  معالم  ــوة،  األخ ابــن   )46(
)تحقيق محمد محمود شعبان، الهيئة العامة للكتاب، 

القاهرة، 1976م(، ص43 .

السابق، ج1ق3، ص911- المصدر   ، المقريزي   )47(
.916

ابن تغري بردي، حوادث الدهور، ج1، ص198؛   )48(
السخاوي، المصدر السابق ،ج4، ص11 .

ابن الحاج، المدخل، )تحقيق أحمد فريد المزيدي،   )49(
المكتبة التوفيقية، القاهرة(، ج1، ص304 .

المقريزي، المصدر السابق، ج1ق1، ص135.  )50(

بدير سانت كاترين.  العربية  الوثائق  مجموعة من   )51(
رقم 383 مؤرخة في عام 801هـ.

بدير سانت كاترين.  العربية  الوثائق  مجموعة من   )51(
رقم 115.

بدير سانت كاترين.  العربية  الوثائق  مجموعة من   )53(
مرسوم السلطان إينال رقم 51 سطر 10-8.

مجموعة من الوثائق العربية بدير سانت كاترين .   )54(
قايتباي رقم 60 سطر11، 13،  السلطان  مرسوم 
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ابن تغري بردي، المصدر السابق، ج1، ص148،   )55(
.149

خطط،  ص451؛  ج1ق1،  السلوك،  المقريزي،   )56(
في  االمــم  نزهه  ــاس،  إي ابن  ص68،70؛  ج1، 
محمد  زينهم  محمد  )تحقيق  والحكم،  العجائب 
عزب، الطبعة األولى، مدبولي، القاهرة، 1995م(، 
السابق،ج1،  المصدر  الحاج،  ابن  ص93-95؛ 

ص300 .
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علي إبراهيم حسن، مصرفي العصور الوسطى من   )57(
الثالثة،  )الطبعة  العثماني،  الفتح  إلى  العربي  الفتح 
ص496،  القاهرة،1951م(،  المصرية،  النهضة 
497 ؛ لمزيد من التفاصيل عن أعياد األقباط أنظر 

المقريزي، الخطط، ج1، ص33-14 .

ابن المقفع، المصدر السابق، ج5 ، ص431 .  )58(

علي  ص16؛  ج1،  السابق،  المصدر  المقريزي،   )59(
السابق، ص498، 501،  المرجع  إبراهيم حسن، 

.504

30؛  ص17،  ج1،  السابق،  المصدر  المقريزي،   )60(
ص519،  السابق،  المرجع  حسن،  إبراهيم  على 

.510

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج3، ص471؛   )61(
ج3،  ص410،  ج1،  الزهور،  بدائع  إياس،  ابن 

ص167.

الحاج،  ابن  ص391؛  ج1،  الخطط،  المقريزي،   )61(
المصدر السابق،ج1، ص151، 153 .

ابن الحاج، المصدر السابق، ج1، ص56، 57.  )63(

نفسه، ج1، ص48-44 .  )64(

المقريزي، المصدر السابق، ج1، ص110،111.  )65(

ابن إياس، المصدر السابق، ج3، ص184 .  )66(

ص365؛  ج4،  السابق،  المصدر  المقريزي،   )67(
القلقشندي، المصدر السابق، ج1، ص417؛ زبيدة 
دار  األولى،  )الطبعة  العربى،  العالم  يهود  عطا، 

عين، القاهرة، 1004 م(، ص16، 17.

ابن الحاج، المصدر السابق، ج1، ص187.  )68(

العهد  في  الجغرافية  مصر  أقسام  حسن،  سليم   )69(
العلمية،  للثقافة  المصري  )المجمع  الفرعوني، 
1941م(،  القاهرة،  عشر،  الثالث  السنوي  الكتاب 

ص154.

سيدة الكاشف، المرجع السابق، ص139.  )70(

قائمة المصــادر والمراجع

اواًل: الوثائق:-

مجموعة من الوثائق العربية بدير سانت كاترين .   •
رقم 383 مؤرخة في عام 801هـ.

مجموعة من الوثائق العربية بدير سانت كاترين .   •
رقم 115 .

مجموعة من الوثائق العربية بدير سانت كاترين .   •
مرسوم السلطان إينال رقم 51 سطر 10-8 .

مجموعة من الوثائق العربية بدير سانت كاترين .   •
قايتباي رقم 60 سطر11، 13،  السلطان  مرسوم 

. 10 ،10

ثانًيا: قائمة المصادر:-
ابن األخوة، معالم القربة في أحكام الحسبة، تحقيق   •
للكتاب،  العامة  الهيئة   ، شعبان  محمود  محمد 

)القاهرة(، 1976 م .

الحنفي  ــاس  إي بن  أحمد  بن  )محمد  ــاس:  إي ابــن   •
مصر  تــاريــخ  كتاب  ــــ(،  930ه ت  المصري، 
المشهور ببدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق 
محمد مصطفى، أجزاء منوعة، الطبعة الثانية، دار 

الكتب، )القاهرة(، 1008م.

محمد  تحقيق  والحكم،  العجائب  في  األمم  نزهة   •
مدبولي،  ــى،  األول الطبعة  عــزب،  محمد  زينهم 

)القاهرة(، 1995م. 

الباذري: )أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر، ت   •
189هـ(، البلدان وفتوحها وأحكامها، تحقيق أيمن 

محمد عرفة، المكتبة التوفيقية، )القاهرة(، ب.ت.

المديني  محمد  بن  عبداهلل  محمد  )أبــي  البلوي:   •
البلوي(، سيرة أحمد بن طولون، تحقيق محمد كرد 

علي، مكتبة الثقافة الدينية، )القاهرة(، ب.ت .

المحاسن،  ابي  الدين  )جمال  بــردي:  تغري  ابن   •
874هـ(،  ت  األتابكي،  بردي  تغري  بن  يوسف 
تحقيق  والقاهرة،  الزاهرة في ملوك مصر  النجوم 
الكتب  دار  الثانية،  الطبعة  شلتوت،  فهيم  محمد 
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المصرية، )القاهرة(، 1006م.

تحقيق  والشهور،  األيام  مدى  في  الدهور  حوادث   •
للشئون  األعلى  ج1،المجلس  شلتوت،  محمد  فهيم 

اإلسامية، )القاهرة(، 1990م. 

ابن الحاج، المدخل، )تحقيق أحمد فريد المزيدي،   •
الكتبة التوفيقية، )القاهرة(، ب.ت

مصر  إلى  يوسف  الحاج  بتس:)رحلة  جوزيف   •
ومكة والمدينة1680م(، ترجمة: عبد الرحمن عبد 
 ،189 ع  الثاني،  كتاب  األلف  سلسلة  الشيخ،  اهلل 

الهيئة العامة للكتاب، )القاهرة(، 1995م. 

وخواصها،  وأخبارها  مصر  فضائل  زوالق،  ابن   •
تحقيق علي محمد عمر، الطبعة الثانية، الخانجي، 

)القاهرة(، 1000م. 

خال  من  مصر  تاريخ  المقفع،  ابــن  ساويرس   •
العزيز  عبد  تحقيق  البطاركة،  تاريخ  مخطوطة 
الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  الــديــن،  جمال 

)القاهرة(، 1011م .

ت  السخاوي،  الرحمن  عبد  بن  )محمد  السخاوي:   •
تحقيق  السلوك،  ذيل  في  المسبوك  التبر  901هـ(، 
كامل،  مصطفى  نجوى  مصطفى،  إبراهيم  لبيبة 
الكتب،  دار  عاشور،  الفتاح  عبد  سعيد  مراجعة 

)القاهرة(، 1005م.

ــي األنـــدلـــســـي، ت  ــحــســن عــل ــو ال ــد:)أب ــي ــع س  •
حسن  محمد  زكــي  )تحقيق  ـــــ/1174م(،  685ه
وشوقي ضيف وسيدة كاشف، القسم خاص بمصر، 
هيئة قصور  الذخائر،ع89،  سلسلة  األول،  الجزء 

الثقافة، )القاهرة(، 1003م .

عقد  855هـــ(،  ت  محمود،  الدين  )بدر  العيني:   •
محمد  تحقيق  الزمان،  أهل  تاريخ  في  الجمان 
محمد أمين، أجزاء منوعة، دار الكتب، )القاهرة(، 

1010م.

الشافعي  جعفر  بن  سامة  بن  القضاعي:)محمد   •
أبو عبداهلل القضاعي ت454هـ(، عيون المعارف 
وفنون أخبار الخائف المعروف بتاريخ القضاعي، 
مركز  المصري،  محمد  عبداهلل  جميل  تحقيق 

التراث اإلسامي، جامعة  العلمية وإحياء  البحوث 
أم القرى، مكة المكرمة، )السعودية(، 1995م .

بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  )شهاب  القلقشندي:   •
صناعة  في  األعشى  صبح  ـــ(،  811ه ت  علي، 
اإلنشا، أجزاء متنوعة، الطبعة الثالثة، دار الكتب، 

)القاهرة(، 1010م.

ابن الكندي: فضائل مصر المحروسة، تحقيق علي   •
محمد عمر، مكتبة األسرة، )القاهرة(، 1997م. 

المقريزي: )تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر   •
لمعرفة  السلوك  ابن محمد، ت 845هـ/1441م(، 
زيادة، ج1،  محمد مصطفى  تحقيق  الملوك،  دول 
ج1، سعيد عبد الفتاح عاشور ج3، ج4 ، ط3، دار 

الكتب، )القاهرة(، 1009م. 

المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف   •
اآلداب،  مكتبة  جــزءان،  المقريزية،  بالخطط 

)القاهرة(، 1996م. 

إتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطميين الخلفا، )تحقيق   •
جمال الدين الشيال، الطبعة الثالثة، أجزاء منوعة، 
)القاهرة(،  اإلسامية،  للشئون  األعلى  المجلس 

1005م.

ثالًثا: قائمة المراجع:-

الفلسفة اإلسامية، ج1، إصدارات  الطاهر،  حامد   •
)القاهرة(،  الثقافة،  خاصة، ع 108، هيئة قصور 

1011م.

في  المصري  المجتمع  عاشور،  الفتاح  عبد  سعيد   •
عصر ساطين المماليك، الطبعة األولى، النهضة 

العربية، )القاهرة(، 1961م.

العهد  في  الجغرافية  مصر  أقسام  حسن،  سليم   •
العلمية،  للثقافة  المصري  المجمع  الفرعوني، 
الكتاب السنوي الثالث عشر، )القاهرة(، 1941م.

وأهل  اإلسامية  مصر  كاشف،  إسماعيل  سيدة   •
العامة  الهيئة  المصريين، ع57،  تاريخ  الذمة، س 
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كنت في بحث سابق لي عن المستدرك على سمات اإلبل قد جمعت جملة صالحة من أمراضها، 
ولما أنهيت البحث تبين لي أن أكتب بحثا عن الذي وقفت عليه من أدوائها تكملة للبحث السابق، 
ورفقا بالباحث المهتم بمجال دراسة اإلبل في أن يجد جمعا مستقصى عن تلك األدواء، وكيف كان 

القدماء يداوونها، حفاظا عليها وعلى أهميتها بالنسبة لهم؟

وقد ظهر من خال ما قرأته أنهم لم يخصوها 
بكتاب معين منشور، إال ما كان مما وقفت عليه 
من كتاب: أمراض اإلبل ألبي ُعَبيد، فقد نقل عنه 
ابن منظور في لسان العرب، وسار على طريقه 
نجد  لم  ذلك  وعدا  العروس،  تاج  في  الزبيدي 
وابن  اإلبل،  كتاب  في  األصمعي،  أثبته  ما  غير 
َمعرَفِة  في  والتَّلِخيص  الجراثيم،  كتاب  في  قتيبة 
اهلل  عبد  بن  الحسن  هال  ألبي  األشياء،  أسَماِء 
العسكري، وما صنعه ابن سيده في المخصص، 
فالجميع يعتمدون على كتاب أبي ُعَبيد. وغيرهم 

نقل نتفا من هنا وهناك.
لقد كانت العرب ضنينة بإبلها، فكانت تهتم بها 
أيما اهتمام وتحسن من شأنها، وال ينحرونها إال 
ألمر جلل، أو لمرض ال شفاء منه، حتى جاء في 
تراثهم ما يعرف بالعارضة، )وهي التي يصيبها 

الداء فتنحر( ويقول شاعرهم ُخماُم ابُن َزْيِد َمناَة 
الَيْرُبوِعى فيها:

سمينٌة ــاٌة  ــه َك منها  َعـــَرَضـــْت  إذا 

وَتَجْبَجِب ــْق  ــِش واتَّ منها  ــْهــِد  ُت فــال 

بنو  بقوله:  المعنى  هذا  األصمعى  شرح  وقد 
فان يأكلون العوارض: يعنى أنهم ال ينحرون إال 
من داء يصيب اإلبل، يعيبهم بذلك. ونظرا لذلك 
بذكرها  أمراضها،  عند  يقف  التالي  المسرد  فإن 
العرب  أشعار  من  حملته  وبما  بها،  والتعريف 
نضيفه  ولغوي  معجمي،  مشغل  فهو  وأمثالهم، 
إلى مشغلنا الواسع في خدمة لغة القرآن، وتراث 

العرب.

َأْبَدَع  العين:  كتاب  في  الخليل  قال  اأَلْبَدُع:   -
البعيُر من داء يصيبه.)1( 

الدكتور إسلم بن السبتي
موريتانيا

 معجم أدواء اإلبل 
في التراث العربي



 معجم 
أدواء اإلبل 
 في التراث 

العربي
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- اإِلْقَعاُد: قال الخليل في كتاب العين: اإِلْقَعاد 
في  اإلبل  يأخذ  داٌء  اإلقعاد:  من  االسم  والُقَعاد 
وقد  األرض  إلى  الَعُجز  ميِل  ِشبُه  وهو  أْوراِكها 

ُأْقِعَدت وبعيٌر َأْقَعُد في وظيفيه كاالسترخاء.)1(

في  وَحْشَرجٌة  ُخشوَنٌة  اإلبل  في  الَبَحُح:   -
)3(. الصدر يقال بعير َأَبحُّ

قال  منه.  أهون  وهو  النََّجر)4(،  مثل  الَبَغُر:   -
قال  وعطٌش.  داٌء  بالتحريك:  والَبَغُر  األزهري: 
فا  فتشرُب  اإلبل  يأخذ  عطٌش  هو  األصمعي: 

َتْرَوى، وتمرض عنه فتموت. قال الفرزدق:

ــُه ــُب ــْرَك َت ــاُم  ــش ال إالَّ  هــو  مــا  ــُت  ــْل فــُق
الَبَغر.)5( ــنــاِدِه  أَْج في  الموُت  كأَنََّما 

أْكل  عند  َيْعِرُض  اإِلبل  أدَواء  من  الَبَقُم:   -
الَمْجُر.  الَغَنُم  وَتَبَقَم  َبَقًما.  البعيُر  َبِقَم  الُعْنُظَواِن، 
وَتَبقُُّمها: أْن َتْرَبَض فا َتُقْوَم من ِثَقل أوالِدها في 

ُبُطونها.)6(
- الُبَواُل: داء من أدواء اإلبل.)7(

ْرع  الضَّ َوَرم  التََّهبُُّج:  العباس  أبو  التََّهبُُّج:   -
وقد يستعار في غيره. وأنشد للخنساء:

َهِبٌج وال  ــوٌل  ــْدُخ َم ــيِّ  الــنِّ ــُر  ــاِف َس ال 
َمْنُظوُم.)8( اْلَوْدُع  عليه  الِعَظام  َعاِري 

- الَجاِرُز: ومن أدوائها: الَجاِرُز وكل هذا: من 
عال.)9( السُّ

- الَجَبُب: إذا أصاب السنام َدَبٌر أو داٌء فقطع 
فهو بعير أجب، وناقة َجبَّاُء وهو الجبب.)10(

تْأكل  َأْن  وهو  اإلبــل،  َأدواء  من  الَجبُج:   -
َتْشتكي  حتى  ُعَجُر  بُطونها  في  ليجتمع  الَعْرَفج 
منه. يقال: َجَبَجت تْجَبج َجَبًجا، فإْن لم تخرج ما 
َحَبًطا.  تْحَبط  َحَبَطْت  قيل:  واْنتفخت  ُبطونها  في 
ُيْنبت  ِمّما  "ِإنَّ  وسلَّم:  َعَلْيِه  اهلّل  َصلَّى  النَِّبىَّ  قال 

الربيع ما يْقُتُل َحَبًطا َأو ُيِلم".)11(

ُعنق  في  ْلعة  السِّ الَجَدرة:  زيد  أبو  الَجَدرُة:   -
اإلنسان  من  َجــَدَرٌة  البعير  من  هي  وقيل  البعير 

ِسْلعة.)11(

تشرب  أن  وهو  اإلبل؛  أدواء  من  الَجَخُر:   -
الماء وليس في بطونها شيء فيتخضخض الماء 
في بطونها فتراها َجِخَرة خاسفة. وهي المهزولة 

أيضا.)13(

- الَجَزُل: إذا أصاب الغارب دبرة فخرج منها 
عظم وبقي مكانه مطمئنا فهو الجزل يقال: بعير 

أجزل، وناقة جزالء.)14(

صدره  في  سعال  البعير  أخذ  إذا  الَجَشُب: 
وناقة  مجشور  بعير  قيل:  جاف،  جشب  سعال: 
وهو  الراجز  قال  الَخِشن.  والجشب  مجشورة. 

العجاج:

ــِر ــي ــِك ــْس ــتَّ ال ــــَن  ِم ــــنَّ  ُك إَِذا  َحــتَّــى 
الــَمــْجــُشــوِر)15( َكُسْعلَِة  َســاِعــٍل  ــْن  ِم

- الَجَشُر: من أدواء اإِلبل، َجَمل أْجَشُر وناَقٌة 
َجْشَراُء.)16(

َرْعِى  من  للدَّواّب  َيْعِرُض  داٌء  الُجَعاُم:   -
النَّْشِر، وهو الَكأُل اليابس ُيِصيُبه الَمَطُر فَيْخَضّر. 
اإِلِبَل  ُيِصيُب  داٌء  إّنه  َنواِدِره:  في  الَهَجرّى  وقال 
من النََّدى بأرِض الّشاِم، َيْأُخُذها َلىٌّ في ُبُطونها، 

ثم َيْعُقُبه ُساٌح)17(.
- الُجَماُل: داٌء من أدواء اإِلبل.)18(

يشتد عطشها  أن  الَجَنب:  ُعَبيٍد  أبو  الَجَنُب:   -
َجِنٌب.  فهو  َجِنَب  وقد  بالَجْنب.  الرئة  َتْلَزق  حتى 

قال ُذو الرمة:

معُقلٍَة ــاِت  َعــاَن من  ِج  الُمَسحَّ َوْثــَب 
ــُب)19( َجــِن أو  ــكِّ  الــشَّ ُمْسَتَباُن  ــُه  كــأَنَّ

: قال أبو ُعَبيد الحاز، كالعرك واحد،  - الحازُّ
وهما أن ُيحزَّ في الذراع حتى يخلص إلى اللحم 
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ويْقَطع الجلد لحّد الِكْرِكَرة.)10(

إذا  وحبط،  فان،  بطن  حبج  يقال:  الَحَبُط:   -
انتفخ.)11(

- الَحتَّاُت: َأْن َيْأُخَذ البعيَر َهْلٌس، فيتغيَّر َلْحُمه 
وَطْرُقُه وَلْوُنُه، ويَتَمعَّط َشَعُره، عن الَهَجِرّي)11(.

اإلبل  في  والَبَحُح  الَحَرَكات،  الَحَزاِحُز:   -
)13(. ُخشوَنٌة وَحْشَرجٌة في الصدر يقال بعير َأَبحُّ

- َحْشَيان: إذا أخذه الربو.)14(
العين:  كتاب  في  الخليل  قــال  الَحَصُل:   -
في  الَحَصى  َيْثُمل  أن  اإلبل  أدواء  من  الَحَصُل 
القطة الحصى وهي ذوات األطباق من َقِطنته فا 
ة حين َيْجَترُّ فربما قتل إذا َتَوكَّأت  يخرج في الِجرَّ

على ُجْردانه.)15(
- الَحَضار: من َأْدَواء اإلبل.)16(

يقال:  الحقلة،  اإلبل،  أدواء  ومن  الَحْقلَُة:   -
حقل يحقل حقلة شديدة. قال ُرؤبة:

ــَراِض.)27( اأَلْم َحْقلََة  َوَنْشِفي  َذاَك 
اإلبل وال  أدواء  والَحْقَلُة من  ِسيده:  ابن  وفال 

أدري أي داء هو.)18(

- الُحَماُم: قال الخليل في كتاب العين: الُحَمام 
ُحمَّى اإلبل وجميع الدواب.)19(

ى: في كتاب العين، قال الخليل: الُحمَّى:  - الُحمَّ
ق اإلنسان، ُفْعلى من الَحميم. وحكى ابن  ِعلَّة ُتَعرِّ
فأما  والهاء  باأللف  تَؤنَّث  والُحمَّة  الُحمَّى  جني 

ة.)30( الُحمَّى في َأْدواء اإلبل فباأللف خاصَّ

مِّ: ِمن  - الُخَزاُع: قاَل ابُن َعّباد: الُخَزاع ، بالضَّ
 . َمْخُزوَعٌة  وَناَقٌة  الُعُنِق.  َيْأُخُذ في   ، اإِلِبِل  َأْدَواِء 

ُقْلُت: وهو َتْصِحيٌف، َصواُبه الُخراُع.)31(

- الَخِزُب: أبو ُعَبيد َخِزَبت الناقة َخَزًبا: َوِرَم 
َضْرُعَها وقيل الَخَزُب َتَهبٌُّج في الجلد، كهيئة ورم 
ب َضْرُعها عند  َخِزَب جلده وَتَخزَّ ألم. وقد  غير 

النتاح، وأنشد:
َخِزُب)32( وال  َكْمٌش  ال  اأَلَحالِيِل  َثرُّ 

- الَخَفُج: من أدواء اإلبل. قال األصمعّي: فإن 
كان ِرْجا البعيِر َتْعَجاِن بالقيام قبَل أن يرفعهما 

كَأنَّ به رعدًة فهو أْخَفُج، وقد َخِفَج َخَفًجا.)33(

َخَلًجا  البعير  َخِلَج  السكيت:  ابن  قال  -الَخلَُج: 
وذلك أن َيَتَقبَّض العصب في العضد حتى يعالج 
َجْذبه  ألن  الَخَلَج،  َي  ُسمِّ وإنما  ويعود  فَيْسَتْطِلق 
َيْخِلُج عضده وَعمَّ به ابُن دريد جميَع البهائم. وفي 

العين بعيٌر َأْخَلج.)34(

اإلبل  َأْدَواِء  من  الُخَماُل:  عبيد:  أبو  -الُخَماُل: 
وهو َظْلٌع يُكوُن في القواِئم. وقال ابن دريد الخمال: 

داء يصيب اإلبل في صدورها وأعضادها.

وأنشد بيَت األْعشى:

ْف على ُحَواٍر َولَْم َيْقطْع  لَْم ُتَعطَّ
َعِبيٌد ُعُروَقَها ِمْن ُخَماِل)35(

َكام  كالزُّ اإلبل  في  حاتم:  أبو  قال  الُخّناُن:   -
في  الطير  يأخذ  داء  والُخَنان  ُخنَّ  وقد  الناس  في 
حلوقها.)36( وقد ذكره النابغة الَجْعِدي في شعره، 

فقال)37(:

ــــاًل َعـــنـــى فــإنــى ــــاِئ ــــك َس َفـــمـــن َي

ـــاِن ـــَن ـــُخ ـــــــام ال ــان أَيَّ ــي ــت ــف ـــن ال م

اإِلبَل  يْأخذ  َداًء  الُخَناُن  َكاَن  اأَلصمعي:  وَقاَل 
َتاِريًخا  َذِلَك  َفَصاَر  ِمْنُه  َوَتُموُت  َمَناِخِرَها  ِفي 

َلُهْم)38(.

ذباب  لسع  من  اإِلبل  يصيب  داء  بَّاُب:  الذَّ  -
ة، فيذُبل البعير وينتشر عليه شبه  رَّ أزرق في السُّ
ة،  رَّ السُّ على  بالكّي  ويعالج  يموت،  وقد  جرب 
خرقة  ّرة  السُّ على  يضعون  منه  الوقاية  وألجل 
وشهر  مسرى  شهر  في  بالقطران  يطلونها  أو 
برمهات. وإن تكاثر هذا الذباب يقال: ذبَّ البعير 
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فتكوى  ة  رَّ السُّ في  الحمير  أيًضا  ويصيب  يذّب. 
عليها، وهذا الداء شبيه بالجنون)39(.

َقا: والدقى َبَشُم الفصيل يقال: ّدِقَي، َيْدَقى  - الدَّ
َدًقا َشديًدا إذا أكثر من شرب اللبن.)40(

َكاع: الدَُّكاع كالنحاز، وقد َنُحز وَنِحز.)41( - الدُّ
َوار: أبو عبيد من أدواء اإلبل: الدوار.)41( - الدُّ
َفْرَعاُهما. وهو  الَفَرِس:  ُأُذَنِي  في  َباَباِن:  الذُّ  -
من أْدَواِء اإلِبِل َيْأُخَذاِن بالُعُنِق، وناقٌة َمْذُبْوَبٌة.)43( 

رُّ أيًضا. وقيل: هو الّطاُعْوُن. والشَّ

يصيب  ورٌم  َدُد:  الــرَّ دريد  ابن  قال  َدُد:  الــرَّ  -
الناقة في أخافها إذا َبَرَكْت على َنًدى وقد َأَردَّْت 

َبعة.)44( وقيل هو ورم في َحيائها من الضَّ

الرجز  الداء  ومن  األصمعي:  قال  َجُز:  الرَّ  -
البعير ويضطرب عند  وهو داء ترعد منه فخذا 
وناقة  أرجز  بعير  يقال:  تنبسط.  ثم  ساعة  القيام 

رجزاء، قال َأْوُس بُن َحَجر)45(:

ــه ــْرَت دوَن ــمَّ َقــصَّ ــْمــَت بــَخــْيــٍر ث ــَم َه
ِعقالُها)46( ُشدَّ  ْجــزاُء  الــرَّ ــاَءِت  َن كما 
ِإَذا  أركــُب،  وبعير  ركباُء  وناَقٌة  َكُب:  الرَّ  -

كُب.)47( ورَمْت ُركَبَتاها، واالسُم الرَّ

َمال  َماُل: قال الخليل في كتاب العين: الرِّ - الرِّ
َظْلع ُيِصيُب الَبِعيَر.)48(

َرِمَثِت  ُعَبيد:  أبو  اإلبل.  أدواء  من  َمُث:  الرَّ  -
وهي  بطوَنها  فاشتكت  ْمَث  الرَّ أكلت  َرَمًثا  اإلبُل 
فاجتمع  الَعْرَفَج  أكلت  فإن  وَرِمَثٌة،  َرَماَثى  إبٌل 
َحِبَجْت  قيل:  منه  تشتكي  حتى  ُعًرا  بطونها  في 

َحَبًجا.)49(

يأخذ  داء  َحار:  الزُّ حاتم:  أبو  قال  َحاُر:  الزُّ  -
يخرج  فا  ُسْرُمه  ينقلب  حتى  منه  َفَيْسَعل  البعير 

منه شيء.)50(

َرر: ُقْرحة تخرج في  َرُر: قال أبو زيد السَّ - السَّ

. وقيل: هو  َأَسرُّ بعيٌر  الَمْحِزم.  يلي  الِكْرِكَرة مما 
َرر،  السَّ َبيُِّن  ُعَبيد بعير  أبو  ّرة. قال  السُّ َوَجع في 

اء.)51( وهو وجع يأخذ في الِكْرِكَرة وناقة َسرَّ

رؤوسها  في  اإلبل  يصيب  داء  الّسَعُف:   -
ُتَخّص به اإلناث دون الذكور، ناقة َسْعفاُء)51(.

قال:  األموي  ُعَبيد، عن  أبي  ُكاُت: عن  السُّ  -
َكاُت.)53( من أدواء اإلبل: السُّ

قال:  األموي  عن  ُعَبيد،  أبي  عن  َهاُم:  السُّ  -
هام ، يقال منه: بعير مسهوم.  من أدواء اإلبل السُّ

:)54( وقول أبي َدْهَبل الجمحيِّ

َوْلــَتــُه حــلَّ  ــْن  وَم جــاَرانــا  الله  َسقى 
ــاٍم وَســــْرَدد ــه ــن َس وكـــلَّ َمــِســيــٍل ِم

اإلبل  يأخذ  داٌء  َهام:  السُّ السكيت  ابن  وقال 
الحافر  يضر  ال  والنَّْشُر  منه،  َتْسَلح  النِّْشر  عن 
يعني الكأل الذي َيْيَبس فيصيبه مطر ُدُبَر الصيف 

)55(. فَيْخَضرُّ

وكان  ــل،  اإلب أدواء  من  داء  ــَواُف:  ــسَّ ال  -
من  بأمثاله  وُيْلِحقه  أولـــه،  يضم  األصمعي 
األدواء.)56( وقال ابن قتيبة، ومن أدوائها: السواف 

وهو الموت.

العين:  كتاب  في  الخليل  قال  ْحَطُة:  الشَّ  -
تكاد  فا  في صدورها  اإلبل  يأخذ  داٌء  ْحَطُة:  الشَّ

َتْنُجو منه.)57(

الشك  أدوائها  ومن  األصمعي:  قال   : كُّ الشَّ  -
يقال: بعير شاك، وقد شك يشك إذا ظلع ظلعاخفيفا. 
كُّ ُلزوق  والظلع: الشك وبه شك يسير، وقيل الشَّ

الَعُضد بالَجْنِب.)58(

- َشالٌل: داء يصيب اإلبل فتبول دما)59(. 
ــْوَكــة: داٌء  الــشَّ ــد  ابــن دري ــْوَكــُة: قــال  الــشَّ  -

كالطاعون.)60(

القرح  مثل  األنف  في  يأخذ  ورم  اُد:  الصَّ  -
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يسيل منه مثل الزبد، فيقال للرجل كواه من الصاد 
فبرأ إذا ذهب ما في رأسه من الجنون والفخر.)61( 

قال ُرؤبة:

األغماد جــفــوِن  مــن  استعيرت  إذا 
ــاد)62( ــصَّ ال يــرابــيــَع  بالصقِع  فــقــأَن 
اإلبل:  أدواء  من  ُعَبيد  أبو  قال  ُداُع:  الصُّ  -

الصداع.)63(

أو  اليد  خف  يميل  أن  َدُف  والصَّ َدُف:  الصَّ  -
يصدف،  َصــَدَف،  فيقال:  الوحشي  إلى  الرجل 

صدفا. وناقة صدفاء، وبعير أصدف.)64(
َعُر: داٌء ُيصيب اإلبَل َفَيلِوي أعناَقها.)65( - الصَّ

اإلبل:  أدواء  من  ُعَبيد  أبو  قال  فاُر:  الصُّ  -
الصفار.)66(

رؤوسها  في  اإلبل  يأخذ  داء  وهو  َيُد:  الصَّ  -
أخذه  إذا  َأْصَيُد  بعير  فيقال  رأسه  أحدها  فيلوي 

ذلك.)67( وَمَثٌل للعرب: "ماٌء وال كَصْيداء ")68(.

بُّ  اِغط والضَّ اِغُط: قال أبو عبيد والضَّ - الضَّ
َضبَّاُء  ناقة  وقال  اللحم،  وكثرة  اإلبط  من  انفتاٌق 
في  يأخذ  وجع  وهو  َب  الضَّ َبيِّن  َأَضــبُّ  وبعير 

الِفْرِسن.)69(

وبعير  َضبَّاُء  ناقة  قتيبة:  ابن  قال  َبُب:  الضَّ  -
أضب بين الضبب، وهو وجع يأخذ الفرسن)70(.

: داٌء يصيب اإلبل في صدورها، فإذا  بُّ - الضَّ
َأصاَب ذلك البعيَر فالبعيُر أَسرُّ والناقة َسّراء. قال 

الشاعر)71(: 

َضبُّها َيــرُبــو  ــّراء  ــّس كــال ـــيـــُت  وأِب
ــِت)72( َضــجَّ ــداِء  ِع عن  َتَخْزحَز  فــإذا 
حال  َنى: ُلزوق الطِّ َنى: قال أبو ُعَبيد الطَّ - الطَّ
من  عالجته  يعني  وَطَنيَّْتُه  َطِنَي  وقد  بالجنب 
َأْصَمَع،  بِن  ٍف  ُمَصرِّ بِن  للحارِث  وأنشد  َنى.  الطَّ

َواسُمُه َأبو ُمزاِحٍم الُعَقْيِلي)73(:

ُمــْعــَتــِرًضــا ــيَّ  ــَك ال أراد  ـــا  إمَّ ــه  ــِوي أَْك
ِحاَل الطَّ ِني  الطَّ النَّْحِز  من  الُمَطنِّي  َكيَّ 

وقال ُرؤبة)74(:
َطــِنــيــُت ــا  ــَدَم ــْع َب ــِســي  ــْف َن َداء  ـــْن  ِم

َضِنيُت َوَمـــا  اأَلَســــنِّ  ــى  ــَن َط ــَل  ــْث ِم
قال الخليل: َحطَّ الرجل البعيَر، وَحطَّ عنه إذا 
على  َدْلًكا  بساعِدِه  جنبه  عن  الرْحَل  َفَحطَّ  َطِنَي 
َنى حتى ينفصل عن الجنب.)75( وَدواُء  ِحَيال الطَّ
ُفيَحزَّ   ، َجْنِبه  َفُيْضَجَع على  َوِتٌد  ُيْؤَخُذ  َأْن  َني  الطَّ

بيَن َأضاِعه َأحزاٌز ال ُتْخَرُق)76(.
َبْثٌر  بظاُب: داٌء ُيصيب اإلبل وقيل: هو  الظَّ  -

يخرج بالعين)77(.
: َقْرٌح مثل الُقَوَباء  : قال أبو عبيد الُعرُّ - الُعرُّ
يخرج في أعناق اإلبل وأكثر ما يصيب الُفْصان 

في أعناقها.)78(
البعيُر  الَعِرَضُة:  ُعَبيد  أبو  قال  الَعِرَضُة:   -
ُبع َعَرضْت َتْعرض َعْرًضا.)79( يصيبه الداء أو السَّ

والحازُّ  الَعْرُك،  ُعَبيد:  أبو  قال  الــَعــْرُك:   -
واحد وهما أن ُيحزَّ في الذراع حتى يخلص إلى 
والَعَرْكَرك  الِكْرِكَرة.  لحّد  الجلد  ويْقَطع  اللحم 

كالَعرك.)80(
- الَعَرُن:  وهو قرح يخرج في قوائم الُفْصان 

وأعناقها.)81(
- الَعُروُر: من أدواء اإلبل كالَجَرب)81(.

يصيب  داٌء  السكيت:  ابــن  قــال  الَعَضُد:   -
َيْعِضُد  البعيُر  وَعَضَد   ، ُتَبطُّ أعضادها  في  اإلبل 
َعْضًدا وُعضوًدا: لوى عنقه للموت وقد تقدَّم في 

اإلنسان.)83( 
اإلبل:  أدواء  من  عبيد  أبو  قال  الُعَطاُش:   -

العطاش.)84(
َنام: أن  - الَعَمُد: قال ابن السكيت الَعَمُد في السَّ
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بعيٌر  كثير.  َشْحٌم  وعليه  ُرِكب  إذا  وذلك  َيْنَشِدخ 
َعِمٌد وأنشد)85(:

ــه ــِي ــْب ـــُب جــاَِن ـــْرَك ــُل َي ــْي ــسَّ ــاَت ال ــب ف
ــال ــَق ــثَّ ــد ال ــِم ــَع ــال ـــار ك ـــقَّ ـــَب ــــَن ال ِم
إذا  َعِمٌد  فهو  َعَمًدا  َنام  السَّ َعِمَد  الخليل:  وقال 
َفَكَسره  َفُحمل عليه ِحْمل ثقيل  كان َضْخًما واِرًيا 
وكذلك  ذلــك.  بعد  َيْسَتِو  فلم  فيه  شحمه  فمات 
الُخَراج إذا ُنِكَئ قبل ُنْضِجِه والَعَمَدة موضع الَعَمد 
من غارب البعير. وشرحه األصمعي بقوله: فإذا 
ينشق  ولم  داخل  من  فوهاه  السناَم  الرحُل  َغمَز 

قيل: َعِمَد البعير، َيْعَمُد َعَمًدا، قال العجاج:

ـــْم ُيــَثــْمــَثــِم ــَل الـــَفـــْرِع لَ ــوي ــٌث َط ــْن ِج
ــُه عــمــد َفــُيــْهــَشــِم)86( ــْب ــِص َولَـــــْم ُي

الَجَنُث ها هنا: أصل السنام، وقوله لم يثمثم: لم 
يحرك أي: لم يحركه رحل وال غيره.)87(

- الَغساُس: داء يصيب اإلبل)88(.
الحوار  يكثر  أن  اإلبل  في  الغوى  الَغَوى:   -
غًوى  ِيْغَوى  َغِوي  فيقال:  يتخثر  حتى  الشرب 

شديدا.)89(

واالسم:  الناقُة  اْنَفَتقِت  زيد  أبو  قال  الَفَتُق:   -
تها فَيْخِرُم  الَفَتق وهو داء يأخذ بين َضْرِعها وُسرَّ
َوَرما  َسَناُمها  ذهب  وربما  َأْفَرَقْت  فربما  َخْرًما 

َمن.)90( فماتت، وذلك من السَّ

اإلِبِل،  أْدواِء  من  ُعَبيد:  أبو  قال  الُقَحاُب:   -
كالنحاب.)91(

الَقْرُح  العين:  الخليل في كتاب  قال  الَقْرُح:   -
أْقرَح  وقد  تنجو  تكاد  ال  الِفَصال  يصيب  َجَرٌت 
الَِّذي  والُقْرَحاُن  الَقْرُح.)91(  ِفَصاَلهم  أصاب  الَقْوُم 

لْم تصبُه الُغدَُّة)93(.

َبْثٌر يكون في  الَقَرُع  ُعَبيد:  أبو  قال  الَقَرُع:   -
قوائم الُفْصان وأعناقها، ومنه قول الناس: "أَحرُّ 

أن  أرادوا  فإذا  الَبْثر  لهذا  هو  إنما   " الَقَرع  من 
وها في التراب  يعالجوها َنَضُحوها بالماء ثم َجرُّ

ْعُت الَفِصيَل وأنشد)94(: وقد َقرَّ

ــــُدوٍد ُيـــَغـــاِدْرَن فــاِرًســا ــلِّ أُْخ ـــَدى ك لَ

ع الــُمــَقــرَّ الــَفــِصــيــُل  ُجـــرَّ  كما  ــرُّ  ــَج ُي

حتَّى  الِفصاُل  "اْسَتنَّت  األمثال:  من  ومثٌل 
الداء  هذا  دواء  الميداني  ذكر  وقد  الَقْرَعى".)95( 

بقوله: "ودواؤه الِمْلُح وَحَباُب ألبان اإلبل".)96(

- الُقَعاُد: قال الخليل: الُقَعاد داٌء يأخذ اإلبل في 
وقد  األرض  إلى  الَعُجز  ميل  شبه  وهو  أوراكها 

ُأْقِعَدت وبعيٌر َأْقَعُد في وظيفيه كاالسترخاء.)97(

وهو  َقَصًرا  البعيُر  َقِصَر  وقال  الُقَصاُر:   -
فيلتوي  الذباب  من  عنقه  في  البعير  يصيب  داء 
َبَرأ، غيره وهو  فُيْكوى في مفاصل عنقه وربما 

الُكَزاز.)98(

فيشتكي  البعير  يصيب  داء  وهو  الُقاُلُب:   -
فؤاده منه فيموت من يومه. يقال: َأْقَلَب ُفان أي 
ليست به ِعلٌَّة. وقال ابن األعرابي معناه ليست به 

ِعلٌَّة ُيْقَلب لها فينظر إليه وأنشد)99(:

ــــم ُيـــَقـــلِّـــب أَْرَضــــهــــا َبـــْيـــَطـــاُر ولَ

ُحـــَبـــاُر ِبـــَهـــا  ـــِه  ـــي ـــلَ ـــْب ـــَح لِ َواَل 

قال  ــة.)100(  ــلَّ ِع من  قوائمها  ُيَقلِّب  لم  أي: 
تلبث  فلم  القلب  الغدة  أصابت  فإذا  األصمعي: 
البعير أن تقتله. ويسمى ذلك القاب. يقال: بعير 
ومنه  مقاليب.)101(  وإبل  مقلوبة  وناقة  مقلوب 

المثل: َما ِبِه َقَلَبٌة)101(.

ومعنى  طاعونه.  البعير:  غــدة  ُة:  ــدَّ ــُغ ال  -
أدواء  من  وهي  الغدة،  فيها  صارت  "أغــدت": 
اإلبل كالذبحة.)103( قال األصمعي من أدواء اإلبل 
الغدة يقال: َأَغدَّ البعيُر فهو مغد، وناقة مغد بغير 
هاء. ويقال جمل مغدود وناقة مغدودة. وهي تأخذ 
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في المراق وفي األرفاغ واآلباط، واللبة.

َغِلٌب  فهو  َغَلًبا  البعيٌر  غَلَب  وقال  الُغاَلُب:   -
َرَقَبُته  له  َتــِرُم  العنق  جانبي  أحد  في  داء  وهو 

وتنحني.)104(
- الُكَباُد: من أدواء اإلبل: الكباد.)105(
- الُكَباُن: داٌء من َأدواِء اإلبِل.)106(  

اإلبل،  َأْدَواِء  أبو سعيد: من  الُكَساُح: وقال   -
ْلع.)107( َجَمل َمْكُسوح: ال َيْمِشي من ِشدة الظَّ

العين:  الخليل في كتاب  الكلع: قال  ْلَعُة:  الكُّ  -
ويتشقق  شعَره  فَيْجُرد  البعير  يأخذ  داٌء  ْلَعة  الكُّ
َكَلًعا  البعيُر  َكِلَع  غيره  منه.  هلك  وربما  وَيْسَودُّ 
أبو  وَخصَّ  اللغة  أهل  أطلقه  كذا  ِفْرِسُنه  اْنَضقَّ 

غار.)108(  علي به الصِّ

وهو  مقصور  اللخى  أدوائها  ومن  اللََّخا:   -
األخــرى.  على  الخاصرتين  إحــدى  استرخاء 
َتْلَخى لًخى قبيحا، وهي ناقة  ويقال: لخيت الناقة 

لخواء وبعير ألخى.)109(

- اللََّصُق: قال ابن دريد اللََّصُق كالَجَنب. وهو 
في الخيل أيضا.)110(

يصيب  اْنِفراٌج  اللَّْهد  عبيد  أبو  قال  اللَّْهُد:   -
ِحْمل.  َضْغط  أو  َصْدَمة  من  في صدورها  اإلبل 
َلَهده الِحْمُل َلْهًدا فهو َلُهود َوَلِهيد: أْثَقَلُه. وهو داء 
قال  وأفخاذهم.)111(  أرجلهم  في  الناس  يصيب 

الكميت)111(:

الُكو ِمـــَن  الــلَّــِهــيــَد  ــأََل  ــْي ــَج ال ــْطــِعــُم  ُن
ــْزوَرا ــَج ال ُيِشيُط  ــْن  َم ـــْدُع  َن ـــْم  َولَ ِم 

- الَمَجُر: االسم من اإِلمجار، وهو داء يصيب 
اإِلبل والشاء في بطونها)113(.

الهجري،  اإلبل، عن  أدواء  أهوُن  الُمَغاُث:   -
قال: قوة سبعة أيام يأكل فيها ويشرب ثم يبرأ.)114(

- الَمْغلَُة: بفتح الميم وسكون الغين من أدواء 

فتمرض.  البقل  مع  التراب  تأكل  أن  وهو  اإلبل 
التراب  البقل مع  وقال األصمعي: وهو أن تأكل 

فيقال مغل يمغل مغلة شديدة.)115( وقال ُرؤبة: 
اإِلْرَمــاِض)116( َمْغلََة  َتَشكَّى  َوَمْن 

- الَمَعُص: داٌء كالَخَدر يصيب اإلبل في أيديها 
وأرجلها وقد َمِعَصْت َمَعًصا.)117(

العين:  كتاب  في  الخليل  قال  الِميَقَعُة:   -
الِميَقَعُة داٌء يصيب الَفصيل كالَحْصبة َيقع منه فا 

يقوم.)118(

ينحرف  أن  الناكت  عبيد:  أبو  قال  النَّاِكُت:   -
الَمْرِفق حتى يقع في الجنب فيخرقه.)119(

- النََّجُر: مثل البغر، وهو أهون منه شيئا وقد 
َنِجَر َيْنَجُر نجًرا)110(.

- النَُّحاُب: من أْدواِء اإلِبِل، كالُقَحاِب.)111(
- النَُّحاُز: كالدَُّكاع وقد َنُحز وَنِحز. قال الخليل 
والدواب  باإلبل  يكون  النَُّحاز  العين:  كتاب  في 
السكيت:  ابن  قال  الشديد.  َعال  السُّ هو  وقيل 
سواء  هما  علي  أبو  وقال  والنَِّحاز،  النَُّحاز  وهو 
َناِحٌز  بعير  عبيد:  أبو  وقال  والداء.  الطبيعة  في 
في  جاء  قد  الخليل:  قال  َوِنَحزٌة.  َزة  ُمَنحِّ وناقة 
الشعر َمْنُحوَزة. وأضاف ابن دريد ناقة نِاحٌز بها 

ُسَعال.)111(

- النَّْحَطُة: وفي العين قال الخليل: النَّْحَطُة داٌء 
يصيب اإلبل في صدورها ال تكاد َتْسَلم منه وقد 

تقدَّم في الخيل.)113(

للبعير  يقال  ُعَبيد  أبو  َمْنُزورة،  ناقٌة  النَّْزُر:   -
إذا َوِرَم َنْحُره وأرفاُغه: ِنيَط له َنْوَطة. وأنشد البن 

أحمر:

ُمْسَتِكنٌَّة ــٌة  ــْوَط َن مــا  لــي  ــَم  ــْل ِع وال 
ِسَقاِئيا)124( أَْسِقي  قارْفُت  من  أَيِّ  وال 

الذي  النَِّطُف  البعير  أبو عبيد:  قال  النَِّطُف:   -
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َنَطًفا وقد  َنِطَف  الجوف وقد  َدَبرُته على  َأْشرفت 
قال  الدماغ.  على  ُته  َشجَّ أشرفت  الذي  أنه  تقدَّم 
جوفه  في  الُغَدَدُة  أصابته  الذي  هو  دريــد:  ابن 
ومنه رجل ِنِطٌف َبيِّن النَّطافة والنُُّطوفة أي فاسد 
ويقال  بقوله:  األصمعي  وشرحها  الدَّْخلة.)115( 
للبعير إذا كانت به دبرة فهجمت على جوفه قيل 
قد نطف ينطف نطفا، وبعير نطف، وناقة نطفة. 

قال الراجز:

تــنــقــِعــْف اَل  ـــي  ـــّرت ُس ــّي  ــل ع ُشـــــّدا 
النَِّطف)126( الَعْوِد  ِمْشَيَة  َمَشْيُت  إِذا 

َنَقًبا  البعير  ُخفُّ  َنِقَب  السكيت:  ابن  النََّقُب:   -
دريد:  ابن  وقال  ونــحــوه.)117(  َحّفى  من  َتَثقََّب 
اِعر: والنقبة: اْبِتَداء الجرب َواْلجمع نقب. َقاَل الشَّ

ــِه ِب ــعــت  ــِم َس َواَل  ـــــت  َرأَْي إِن  ـــا  َم
جـــــــــرب أيــنــق  طــالــي  ــْوِم  ــَي ــاْل َك

محاسنـــــــــــــه تــبــدو  مــتــبــذال 
الــنــقــب)128( ــع  ــَواِض َم الهناء  يضع 

- النَُّكاُف: من أدواء اإِلبل، َنِكَفْت فهي َمْنُكْوَفٌة، 
وهو َوَرٌم َيْأُخُذ في َنكَفَتي الَبِعْيِر.)119(

َيْنَقِطَع  أْن  وهو  اإِلبل  أْدَواِء  من  النََّكُب:   -
َرأس  من  الَعُضُد  َفَيْنَفِرَك  الَمْنِكِب  َرأس  َعَصَبُة 

الَكِتِف. والنَِّكُب من اإِلبل َنْحُوه.)130(

- النَّْوَطُة: يقال قد نيط للبعير وهو منوط له، 
إذا ورم نحره ورفغه وموضع  قبيحة  وبه نوطة 

مراقه، قال ابن أحمر:

مستكنه ــوطــة  ن ــا  م ــي  ل عــلــم  وال 
سقائيا)131( أسقى  فارقت  ما  أي  وال 
قال  الراء  وتكرير  بالضم  الُهراُر  الُهراُر:   -
استطاق  وهو  الهرار:  اإلبل  أدواء  من  األموي 
بطنها. وهو موضع في طرف الصمان من باد 

تميم وقيل: الهرار قف باليمامة قال النمر)131(: 

صالٍِح ــَضــَل  أَْف ُجــِزيــِت  َتــْذُكــريــَن  هل 

ـــا بــُمــلَــْيــَحــٍة فـــُهـــراِرهـــا ـــن ـــاَم أَّي

 : وَأرَّ َسْلُحه  وَهرَّ  وُهَراًرا.  ا،  َهرًَّ ت،  ُهرَّ وقد 
اسَتْطَلَق حتى مات. 

وقال الفارابي: والُهراُر: داٌء من َأْدواِء اإلبِل، 
قال يصف اإلبل: 

فإنَّني ــــراٌر  ُه فيها  ــْن  ــُك َي ال  ـــإْن  ف
خاِئف)133( الَحْوِل  إلى  ُيمانيها  ِبِسلٍّ 

- الَهَكُع: َهَكَع البعيُر َيْهكع َهْكًعا وُهَكاًعا َسَعل 
وأنشد:

ـــٍز ـــَزاِح ــَد َح ــع أَ اأَلْبــــَطــــاُل ب وَتـــَبـــوَّ
الَمْوِحف)134( ُمَناِخ  في  النَّاِحِز  َهْكَع 

اإلبُل من  َهَمَجت  السكيت  ابن  قال  الَهَمُج:   -
عنه.  فاشتكت  منه  شربت  َهْمًجا:  َتْهُمُج  الماء 
أو  الحر  بها  اشتّد  اإلبــل  َأِمَجت  الخليل:  قال 

العطش.)135(

النوادر  في  الهجري  على  أبو  قال  الُهَياُم:   -
الهيام داء من أدواء اإلبل يحدث عن شرب الماء 
الذبان، جمع  به  إذا كثر طحلبه، واكتنفت  النجل 
ذباب بضم الذال. ومن عامة حدوثه إقبال البعير 
أكله  على  واستمراره  دارت  حيث  الشمس  على 
صاحبه  أراد  فإذا  كالذائب  ينقص  وبدنه  وشربه 
استبانة أمره استبان له فإن وجد ريحه مثل ريح 
َبَعِرِه  أو  بوله  من  شم  فمن  أهيم،  فهو  الخميرة 
أدواء  من  الهيام:  "نوادره":  وفي  الهيام.  أصابه 
أولها،  بضم  األدواء  وكل  الهاء،  مجرور  اإلبل 
ثم أوضحه أكثر مما ذكره عنه ابن سيده وواحد 

الهيم أهيم، وهيماء في المؤنث.)136(

الحمى  مثل  البعير  أخذ  فإذا  وقال األصمعي: 
نحل جسمه  للماء حتى  فسخن جلده وكثر شربه 
فذلك الهيام، يقال: بعير هيمان، وإبل هيام.)137( 
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دواؤها: وهذه األمراض التي ذكرناها، ساق 
لها بعض العلماء أصنافا من الدواء المحدد، فقد 
النَّاقة  َمَرْنُت  عبيد:  َأِبي  عن  ناقا  سيده  ابن  قال 
َأْمُرنها َمْرًنا ِإذا َدَهْنُت َأْسَفل ُخفِّها بُدْهن من َحّفى. 
دُت اإلبَل َوُهَو َأن ُيدق َلَها الِمْسُح اْلَباِلي  َوَقاَل َسوَّ
اْبن  الدََّبر.  جمع  أدبارها  ِبِه  فُتَداَوى  الّشْعر  من 
َأْنَجُعه  البعيَر  َنَجْعُت  َوقد  الَمِدُيد  النَُّجوع  الّسكيت 

ُعوط َوأْنشد)138(: والنَُّشوع السَّ

ـــي ـــاِس إنِّ ـــن ـــاَم ال ـــئ ـــم َيــــا لِ ـــُك ـــْي إلَ

ــي ُتــُشــوًعــا ــِف ــي أَْن ــزَّ ِف ــِع ــُت ال ــِشــْع ُن

وَنَشْعُت الناقَة َأْسَعْطُتَها)139(.

وهو  بالهناء:  طليها  اإلبــل،  به  تعالج  ومما 
للجرب،  اإلبل  به  تطلى  الذي  والكحيل  القطران 
وهو النفط. والنفط والقطران إنما يطلى به للدبرة 
يؤخذ  البول  والَعِنيَُّة:  ذلك)140(.  وأشباه  والقردان 
وأخاٌط ]معه[ فيخلط ثم يحبس زماًنا في شيء، 
للتَّْعِنِيِة وهي  ثم تعالج به اإلبل، وإنما سمي ذلك 
الشمِس  في  يوضع  البوُل  الّعِنِيُة:  ويقال  الحبس. 

حتى َيْخُثَر)141(.

مع  والرحم  القربى  أواصــر  نربط  وأخيرا 
فنقول  لإلبل،  وحبهم  الجزيرة  عرب  في  أشقائنا 
العربية،  مصادر  جمعتها  التي  األدواء  هذه  بأن 
والتي ال تزال تظهر عليها في عصرنا الحاضر، 
هي نفسها عند المجتمع العربي في باد شنقيط، 
فحينما تسأل العربي هنا عن ماذا أصاب دابته؟، 
فيجيبك بأنها مدبورة، وهي "الدبر" كما بينا، أو 
هي "منحوزة" أصابها " النحاز" أو هي جرباء، 
خال  بيناه  مما  ذلك  غير  إلى  الجرب،  أصابها 
متابعتنا للبحث. والدواء يكون بطائها بالقطران. 
وكل ذلك تناغم مع بيئة العرب، ودابتهم المفضلة.
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المخصص: 1/ 115، وتهذيب اللغة: 6/ 85. 7
المخصص: 1/ 111. 8
المنتخب من كام العرب: ص 486. 9

اإلبل: ص 131. 10
غريب الحديث البن قتيبة: 1/ 446. 11
المخصص: 1/ 111. 11
المحيط في اللغة: 4/ 105. 13
اإلبل: ص 131. 14
ص141، . 15 ديونه:  في  والبيتان   ،134 ص  اإلبل: 

تحقيق الدكتور عزة حسن.
المحيط في اللغة: 1/ 84. 16
17 . /1 الوسيط:  والمعجم   ،410 العروس:31/  تاج 

116، وانظر بحوث ودراسات في اللهجات العربية 
من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة: 15/ 3

18 . /1 الكلوم:  من  العرب  كام  ودواء  العلوم  شمس 
1165

والبيت . 19  ،111 /1 والمخصص:  اإلبل: ص130، 
في الديوان: 50/1

المخصص: 1/ 113. 10
نوادر أبي مسحل: ص130. 11
المحكم والمحيط األعظم: 1/ 511، ولسان العرب: . 11

1/ 11، وتاج العروس: 4/ 493
المخصص: 1/ 113. 13
التلخيص في معرفة أسماء األشياء: ص 358. 14
المخصص: 1/ 115. 15
التكملة والذيل والصلة للصغاني: 1/ 475. 16
الكنز اللغوي: ص 151، والبيت في ديوان رؤبة: . 17
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331/1، برواية: 
اأَلْمَراِض َطَنى  ِمْن  ُسَعاٌل  ِفيَها   

المحكم والمحيط األعظم: 3/ 3. 18
المخصص: 1/ 113. 19
المخصص: 1/ 473. 30
الجراثيم: 1/ 114، وتاج العروس: 10/ 506. 31
للكميت، . 31 بتمامه  والبيت   ،111  /1 المخصص: 

وصدره: َأْخَاُقَك اْلُوْجُد ِمْن ُجوٍد َوَمْكُرَمة
الصحاح في اللغة: 1/ 179. 33
المخصص: 1/ 113. 34
تهذيب اللغة: 7/ 183، وجمهرة اللغة: 1/ 318، . 35

والبيت في الديوان: ص55
المخصص: 1/ 113. 36
في . 37 والبيت  ص114،  الشعراء:  فحول  طبقات 

ديوانه: ص160
لسان العرب: 13/ 143. 38
في . 39 الكبير  تيمور  ومعجم   ،415 ص  االشتقاق: 

األلفاظ العامية: 3/ 139
اإلبل: ص: 136. 40
المخصص: 1/ 113. 41
المخصص: 1/ 115، وتهذيب اللغة: 6/ 85. 41
المحيط في اللغة: 1/ 395. 43
المخصص: 1/ 111. 44
الديوان: ص100. 45
اإلبل: ص 135، والمنتخب من كام العرب: ص . 46

485
التلخيص في معرفة أسماء األشياء: ص 359. 47
المخصص: 1/ 114. 48
49 . /1 قتيبة:  الحديث البن  اإلبل: ص133، وغريب 

446، والمخصص: 1/ 114
المخصص: 1/ 113. 50
الجراثيم: 1/ 115، والمخصص: 1/ 113. 51
جمهرة اللغة: 1/ 467. 51
تهذيب اللغة: 6/ 85، والمخصص: 1/ 115. 53
الديوان: ص114، برواية مخالفة لما هنا، وهي:. 54

َســـقى الله جاَزانـــا وَمْن حـــلَّ َوْلُيُه
ـــن َســـهـــاٍم وَســـــْرَدد ــٍل ِم ــي ــِس وكـــلَّ َف

ورواية الديوان أجمل.  

تهذيب اللغة: 6/ 85، والمخصص: 1/ 115. 55
تهذيب اللغة: 6/ 85، والمخصص: 1/ 115. 56
المخصص: 1/ 113. 57
اإلبل: ص 130، والمخصص: 1/ 111. 58
تكملة المعاجم العربية: 1/ 71. 59
المخصص: 1/ 111. 60
اإلبل: ص 134. 61
ُرؤبة: . 61 ديوان  شرح  في  والبيتان  اإلبل: ص134، 

65/3، من قصيدة طويلة.
تهذيب اللغة: 6/ 85، والمخصص: 1/ 115. 63
اإلبل: ص 136. 64
االشتقاق: ص354. 65
تهذيب اللغة: 6/ 85، والمخصص: 1/ 115. 66
اإلبل: ص134، والكنز اللغوي: ص 111. 67
االشتقاق: ص 180. 68
المخصص: 1/ 113. 69
الجراثيم: 1/ 115. 70
االشتقاق: ص 189_190. 71
لسان . 71 في  بغلفاء  المعروف  كرب  لمعدي  البيت 

العرب 4/ 360
والبيت لم أجده فيما جمعه: نوري حمودي القيسي، . 73

في  المنشور  العقيلي  شعر  من  الضامن،  وصالح 
المجلد 11،  في  العربية  المخطوطات  معهد  مجلة 

الجزء األول.
شرح ديوان ُرؤبة: 333/1، و 84/1. 74
اإلبل: ص119، والمخصص: 1/ 111. 75
المحكم والمحيط األعظم: 9/ 111. 76
تهذيب اللغة ـ:14/ 161، ولسان العرب: 1/ 568. 77
المخصص: 1/ 115، والمنتخب من كام العرب: . 78

ص 487
المخصص: 1/ 114. 79
المخصص: 1/ 113. 80
الجراثيم: 118/1، والمخصص: 1/ 115. 81
آثار الشيخ العامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي . 81

اليماني: 15/ 131
المخصص: 113/1_ 114. 83
تهذيب اللغة: 6/ 85، والمخصص: 1/ 115. 84
البيت في شرح ديوان لبيد: ص91. 85
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حسن. . 86 عزة  الدكتور  تحقيق  ص309،  الديوان: 
وفيه: ِجنثا" بدل ما هنا، وفيه أيضا: "عنت". بدل 

ما هنا.
اإلبل: ص 131. 87
المعجم الوسيط: 1/ 651. 88
اإلبل: ص136. 89
المخصص: 1/ 113. 90
المخصص: 1/ 113. 91
المخصص: 1/ 115. 91
التلخيص في معرفة أسماء األشياء: ص 358. 93
وفيه: . 94  ،59 ديوانه:  في  حجر  بن  ألوس  البيت 

دارًعا، بدل ما هنا.
المخصص: 1/ 115. 95
مجمع األمثال: 1/ 333. 96
97 . /1 اللغة:  جمهرة  وفي   ،114  /1 المخصص: 

354، الَقَعُد، بدل ما هنا، وأعتقد أن ابن دريد يشير 
إلى ما أشار إليه الخليل في التعريف بهذا الداء.

المخصص: 1/ 113. 98
الراجز . 99 قال  وفيه:"   ،318 ص  المنطق:  إصاح 

في  األرقط  حميد  للراجز  والبيتان  فرسا".  وذكر 
اإلبانة في اللغة العربية: 1/ 49

 المخصص: 1/ 111. 100
 اإلبل: ص 118. 101
 مجمع األمثال: 1/ 171. 101
103 . ،111  /1 والمخصص:   ،118 ص  اإلبـــل:   

والمساعد:471/1، وتفسير القرطبي: 16/ 154، 
وعمدة القاري شرح صحيح البخاري: 15/ 414

 المخصص: 1/ 113. 104
 تهذيب اللغة: 6/ 85، والمخصص: 1/ 115 . 105
106 . /9 الكلوم:  من  العرب  كام  ودواء  العلوم   شمس 

5741
 تهذيب اللغة: 4/ 58. 107
 المخصص: 114/1_115 . 108
 اإلبل: ص 136. 109
 المخصص: 1/ 111. 110
 المخصص: 1/ 114. 111
 تاج العروس: 9/ 145. 111
  شــمس العلــوم ودواء كام العــرب مــن الكلــوم: . 113

6115 /9
 المحكم والمحيط األعظم: 5/ 491، تاج العروس: . 114

360 /5
 البارع في اللغة: ص 181، والكنز اللغوي: ص . 115

151
 شرح ديوان رؤبة: 340/1. 116
 المخصص: 1/ 114. 117
 المخصص: 1/ 115. 118
 المخصص: 1/ 113، المنتخب من كام العرب: . 119

ص: 486، وفيه "الناكث" بدل ما هنا.
عند . 110 العرب: ص 484، وهو  من كام  المنتخب   

ابن قتيبة: الَبَحُر. انظر الجراثيم: 1/ 113
 المحيط في اللغة: 3/ 116. 111
 اإلبل: ص 119، والمخصص1/ 113. 111
المخصص: 1/ 114. 113
المخصص: 1/ 111. 114
المخصص: 1/ 111. 115
اإلبل: ص 134، وجمهرة اللغة: 1/ 911. 116
المخصص: 1/ 113. 117
جمهرة اللغة: 1/ 374. 118
 المحيط في اللغة: 1/ 54. 119
 اإلبل: ص173، والمحيط في اللغة: 1/ 55. 130
 اإلبل: ص 118. 131
 هو النمر بن تولب، الديوان: ص70. 131
 معجم البلدان: 5/ 396، وتاج العروس من جواهر . 133

حريث  بن  لغيان  والبيت   ،411  /14 القاموس: 
في  المفصل  والمعجم  العرب 5/ 161،  لسان  في 

شواهد العربية: 5/ 19
 المخصص: 1/ 113. 134
 المخصص: 1/ 111. 135
الجامع . 136 الباري: 4/ 311، والتوضيح لشرح   فتح 

الصحيح: 14/ 114
 اإلبل: ص 130. 137
الكبير: . 138 المعاني  الفقعسي،  َسعيد  بــُن  الــَمــّراُر   

ص115، وتاج العروس: 11/ 154
 المخصص: 1/ 111. 139
 الجراثيم: 1/ 131. 140
 الجراثيم: 1/ 131. 141
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المصــادر والمراجع

الَعْوتبي  ُمْسِلم  بن  لَسَلمة  العربية،  اللغة  في  اإلبانة   _
الُصحاري

المحقق: د. عبد الكريم خليفة - د. نصرت عبد الرحمن - 
د. صاح جرار - د. محمد حسن عواد - د. جاسر 

أبو صفية
الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة - مسقط - سلطنة 

عمان
الطبعة: األولى، 1410 هـ - 1999 م

 _ اإلبل، لألصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن 
أصمع )المتوفى: 116هـ(

المحقق: أ. د. حاتم صالح الضامن
الناشر: دار البشائر، دمشق - سورية

الطبعة: األولى، 1414 هـ - 1003 م 
الُمَعّلِمّي  يْحَيي  ْبن  الّرحمن  َعْبد  الَعّاَمة  الّشيخ  آَثار   _

الَيماني
اعتنى به: مجموعة من الباحثين

منهم: المدير العلمي للمشروع َعِلي ْبن ُمَحمَّد الِعْمَران
وفق المنهج المعتمد: من الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد 

)رحمه اهلل تعالى(
الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

الطبعة: األولى، 1434 هـ
_ االشتقاق، ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي 

)المتوفى: 311هـ(
تحقيق وشرح: عبد السام محمد هارون

الناشر: دار الجيل، بيروت - لبنان
الطبعة: األولى، 1411 هـ - 1991 م

_ إصاح المنطق، البن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن 
إسحاق )المتوفى: 144هـ(

المحقق: محمد مرعب
الناشر: دار إحياء التراث العربي

الطبعة: األولى 1413 هـ , 1001 م
_ البارع في اللغة، ألبي علي القالي، إسماعيل بن القاسم 
بن  محمد  بن  عيسى  بن  هــارون  بن  عيذون  بن 

سلمان )المتوفى: 356هـ(
المحقق: هشام الطعان

العربية  الحضارة  دار   - بغداد  النهضة  مكتبة  الناشر: 
بيروت

الطبعة: األولى، 1975م
محّمد  بن  لمحّمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   _
الملّقب  الفيض،  أبو  الحسيني،  ــرّزاق  ال عبد  بن 

بيدي )المتوفى: 1105هـ( بمرتضى، الزَّ
المحقق: مجموعة من المحققين

الناشر: دار الهداية 
_ تفسير القرطبي)الجامع ألحكام القرآن (

بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  المؤلف: 
القرطبي  الدين  شمس  الخزرجي  األنصاري  فرح 

)المتوفى: 671هـ(
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة
الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م

ُدوِزي  آن  بيتر  لرينهارت  العربية،  المعاجم  تكملة   _
)المتوفى: 1300هـ(

نقله إلى العربية وعلق عليه:
جـ 1 - 8: محمَّد َسليم النَعيمي

جـ 9، 10: جمال الخياط
الناشر: وزارة الثقافة واإلعام، الجمهورية العراقية

الطبعة: األولى، من 1979 - 1000 م 
وصحاح  اللغة  تاج  لكتاب  والصلة  والذيل  التكملة   _
الصغاني  الحسن  بن  محمد  بن  للحسن  العربية، 

)المتوفى: 650 هـ(
مجموعة من المحققين.

الناشر: مطبعة دار الكتب، القاهرة
_ التَّلِخيص في َمعرَفِة أسَماِء األشياء، ألبي هال الحسن 
بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 

العسكري )المتوفى: نحو 395هـ(
عني بَتحقيِقه: الدكتور عزة حسن

الناشر: دار طاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق
الطبعة: الثانية، 1996 م 

الهروي،  اللغة، لمحمد بن أحمد بن األزهري  تهذيب   _
أبو منصور )المتوفى: 370هـ(

المحقق: محمد عوض مرعب
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

الطبعة: األولى، 1001م
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الملقن سراج  الصحيح، البن  الجامع  لشرح  التوضيح   _
الشافعي  أحمد  بن  علي  بن  أبو حفص عمر  الدين 

المصري )المتوفى: 804هـ(
المحقق: دار الفاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا
الطبعة: األولى، 1419 هـ - 1008 م 

_ الجراثيم، ينسب ألبي محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري )المتوفى: 176هـ(

حققه: محمد جاسم الحميدي
قدم له: الدكتور مسعود بوبو
الناشر: وزارة الثقافة، دمشق

دريد  بن  الحسن  بن  محمد  بكر  ألبي  اللغة،  جمهرة   _
األزدي )المتوفى: 311هـ(

المحقق: رمزي منير بعلبكي
الناشر: دار العلم للمايين - بيروت

الطبعة: األولى، 1987م 
_ ديوان أبي دهبل الجمحي )رواية أبي عمرو الشيباني(

تحقيق: عبد العظيم عبد المحسن
الناشر: مطبعة القضاء في النجف األشرف

الطبعة: األولى، 1391 هـ - 1971 م
_ ديوان األعشى، ميمون بن قيس شرح وتعليق: محمد 

محمد حسين. مؤسسة الرسالة، ط 1983/7.
_ ديوان الفرزدق، لهمام بن غالب بن صعصعة التميمي 
 - ـــــ/658م  )38ه ــراس  ف أبــو  وكنيته  الــدارمــي 

110هـ/718م(.
منشورات  رباح  العزيز  عبد  الجعدي  النابغة  شعر   _

المكتب اإلسامي بدمشق: 1964.
_ ديوان النمر بن تولب، جمع وشرح وتحقيق، الدكتور 

محمد نبيل الطريفي
   طبعة دار صادر، بيروت. لبنان.

يوسف  محمد  وشرح:  تحقيق  حجر  بن  أوس  ديوان   _
نجم طبعة: 

دار صادر-بيروت-1979.
_ ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب

المؤلف: أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي )المتوفى: 131 
هـ(

المحقق: عبد القدوس أبو صالح
الناشر: مؤسسة اإليمان جدة

الطبعة: األولى، 1981 م - 1401 هـ
_ ديوان العجاج، رواية عبد الملك بن قريب األصمعي 

وشرحه، تح: الدكتور عبد الحفيظ السطلي.
محروس  الصمد  عبد  تحقيق  ــة:  ُرؤب ــوان  دي شرح   _

مراجعة مصطفى حجازي
األولى  الطبعة  القاهرة.   _ العربية  اللغة  مجمع  إصدار 

1008
له:  وقدم  حققه  العامري،  ربيعة  بن  لبيد  ديوان  شرح   _

الدكتور إحسان عباس، الكويت 1961. 
_ شمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم، لنشوان بن 

سعيد الحميرى اليمني )المتوفى: 573هـ(
المحقق: د حسين بن عبد اهلل العمري - مطهر بن علي 

اإلرياني - د يوسف محمد عبد اهلل
الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت - لبنان(، دار الفكر 

)دمشق - سورية(
الطبعة: األولى، 1410 هـ - 1999 م

حماد  بن  إسماعيل  نضر  أبي  للجوهري،  الصحاح   _
365هـ  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار )ط: دار 

الكتاب العربي- مصر 1956(.
_ طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سّام  بن عبيد اهلل 

الجمحي بالوالء، أبو عبد اهلل )المتوفى: 131هـ(
المحقق: محمود محمد شاكر

الناشر: دار المدني - جدة
محمد  ألبي  البخاري،  صحيح  شرح  القاري  عمدة   _
حسين  بن  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمود 
)المتوفى:  العينى  الدين  بدر  الحنفى  الغيتابى 

855هـ(
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

_ غريب الحديث، ألبي محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري )المتوفى: 176هـ(

المحقق: د. عبد اهلل الجبوري
الناشر: مطبعة العاني - بغداد

الطبعة: األولى، 1397 
_ فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألحمد بن علي بن 

حجر أبو الفضل العسقاني الشافعي
الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي
قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 

الخطيب



 معجم 
أدواء اإلبل 
 في التراث 

العربي
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عليه تعليقات العامة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
أبو  السكيت،  البن  العربي،  الَلَسن  في  اللغوي  الكنز   _

يوسف يعقوب بن إسحاق )المتوفى: 144هـ(
المحقق: أوغست هفنر

الناشر: مكتبة المتنبي - القاهرة
الفضل،  أبو  العرب، لمحمد بن مكرم بن على،  _ لسان 
الرويفعى  األنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال 

اإلفريقى )المتوفى: 711هـ(
الناشر: دار صادر - بيروت
الطبعة: الثالثة - 1414 هـ 

_ مجمع األمثال، ألبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الميداني النيسابوري )المتوفى: 518هـ(

المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد
الناشر: دار المعرفة - بيروت، لبنان

بن  علي  الحسن  ألبــي  األعظم،  والمحيط  المحكم   _
إسماعيل بن سيده المرسي ]ت: 458هـ[

المحقق: عبد الحميد هنداوي
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

الطبعة: األولى، 1411 هـ - 1000 م
القاسم  أبي  الكفاة  الكافي  للصاحب  اللغة،  في  المحيط   _
إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس 

الطالقاني
1414هـ   - لبنان   / بيروت   - الكتب  عالم  النشر:  دار 

-1994 م
الطبعة: األولى

تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين
سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  المخصص، ألبي   _

المرسي )المتوفى: 458هـ(
المحقق: خليل إبراهم جفال

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت
الطبعة: األولى، 1417هـ 1996م

_ المساعد على تسهيل الفوائد، لبهاء الدين بن عقيل
المحقق: د. محمد كامل بركات

الناشر: جامعة أم القرى )دار الفكر، دمشق - دار المدني، 
جدة(

الطبعة: األولى، )1400 - 1405 هـ(
 _ المعاني الكبير في أبيات المعاني، ألبي محمد عبد اهلل بن 

مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: 176هـ(

هـ(،  الكرنكوي )ت 1373  سالم  د  المستشرق  المحقق: 
عبد الرحمن بن يحيى بن علي اليماني )1313 - 

1386 هـ(
آباد  حيدر   - العثمانية  المعارف  دائرة  مطبعة  الناشر: 

الدكن
بالهند ]الطبعة األولى 1368هـ، 1949م[

ثم صورتها: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ]الطبعة 
األولى، 1405 هـ - 1984 م[ 

_ معجم البلدان، لشهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد 
اهلل الرومي الحموي )المتوفى: 616هـ(

الناشر: دار صادر، بيروت
الطبعة: الثانية، 1995 م

بديع  إميل  د.  العربية،  شواهد  في  المفصل  المعجم   _
يعقوب

الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: األولى، 1417هـ - 1996م 

_ المعجم الوسيط، 
المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة

 / القادر  عبد  حامد   / الزيات  أحمد   / )إبراهيم مصطفى 
محمد النجار(
الناشر: دار الدعوة

بن  ألحمد  العامية،  األلفاظ  في  الكبير  تيمور  معجم   _
إسماعيل بن محمد تيمور )المتوفى: 1348 هـ(

المحقق: دكتور حسين نّصار
الناشر: دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - مصر

الطبعة: الثانية، 1411 هـ - 1001 م
الحسن  بن  لعلي  العرب،  كام  غريب  من  المنتخب   _
"كراع  بـ  الملقب  الحسن  أبو  األزدي،  الُهنائي 

النمل" )المتوفى: بعد 309هـ(
المحقق: د محمد بن أحمد العمري

وإحياء  العلمية  البحوث  )معهد  القرى  أم  جامعة  الناشر: 
التراث اإلسامي(

الطبعة: األولى، 1409هـ - 1989م
_ نوادر أبي مسحل، لعبد الوهاب بن حريش األعرابي 
نحو  )المتوفى:  مسحل  أبي  بـ  الملقب  محمد،  أبو 

130هـ(
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الحمد لله حقَّ حمده، وما ِبَنا من نعمة فمن ِعنده، والصالة والسالم على َنِجيِّ خطابه، وَصفِّي 
كتابه، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد:

ِوزان  على  وتفسيرا  وتأويال  وتدارسا  فهما  الكريم  القرآن  مع  التعامل  وشرف  قدسية  فإن 
اإِلحكام والتفصيل والتبيين، جعل همم علماء البالد اإلسالمية قديما وحديثا، شرقا وغربا، تتسابق 
، قاصدة بذل الوسع في صناعة  وتتسامق ألجل الظفر بأجر خدمة كتاب الله  على وفق ما َمرَّ

تأويلية للقرآن الكريم أسفرت عن إنتاج تراث ضخم منه المنخول المفيد، ومنه المشوب الغث.

من  فئام  هــدف  بعُد  من  التراث  هــذا  فكان 
وطرائق  المفسرين  مناهج  عن  البحثة  الدارسين 
استمداداتهم؛  ومظان  ومصادرهم  تفسيرهم 
التأويل  علم  أصــول  على  التواضع  أجــل  من 
إلى  الموصلة  وضوابطه  وقــواعــده  القرآني 
مقاصد القرآن وأسرار األلفاظ واآلي، مع وضع 

مناهج  مقتفين  التفسيرية  لِاتجاهات  صنَّافة 
الرصد واالستقراء والنقد والتحليل ثم االستنباط 

والتركيب.

المشرقية  بالتفاسير  االهتمام  َعلُم  كان  وإذا 
الدارسين  اهتمام  فإن  عاليا،  خفاقا  األندلسية  ثم 
- على  التفسيري  بالتراث  الغيورين  الُمْنِصِفيَن 

إعداد الطالب الباحث في سلك الدكتوراه
عبد الحليم بلغيتي

إشراف الدكتور: أحمد نصري
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - المحمدية

المملكة المغربية

َراِث اَْلَمْغِرِبيِّ اَْلَمْخُطوِط  َقَبٌس ِمْن َعَطاِء اَلتُّ
ِفي َتْأِويِل آِي اَْلُقْرآِن 

ْعِدَيِة وَلِة اَلسَّ ِفي َعْهِد اَلدَّ
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كثرته - في المغرب األقصى ما يزال غير مقنع، 
بحسب  والظهور  األفول  بين  درجاته  تتأرجح 

الحقب والدول.

وإن من األعصار التي ُقِلب لها ظهر المجن، 
والوصف  والتحقيق  بالدراسة  إليها  ُيلتفت  فلم 
الدولة  عصَر  والنشر:  اإلخــراج  ثم  والتحليل، 
السعدية، على الرغم مما عرفه هذا العهد - على 
ِقصر عمر الدولة - من تميز وتنوع في اإلنتاج 
التعامل  التفسيري مع اختاف طرق ومنهجيات 

معه تصنيفا وتأليفا وتدريسا.

ولذلك تظهر للمتملي في تاريخ التأويل حاجة 
والمحققين  البحثة  من  لجمهرة  السعدي  العصر 
والدارسين المفتشين في أعماق الخزائن التي تعج 
وتدرس؛  ترصد  بأن  قمين  تفسيرية  بمحاوالت 
للخروج بقراءة متأنية ودارسة لحركية الصناعة 
أرادها  كما   - الكريم  للقرآن  والبيانية  التأويلية 

علماء العصر السعدي المفسرون -.

جعلُت  التي  الحثيثة  المحاولة  هذه  فجاءت 
التراث  عطاء  من  "َقَبٌس  بعنوان:  سيماءها 
في  القرآن  آي  تأويل  في  المخطوط  المغربي  
تصور  بناء  في  ِلُتسهم  السعدية"  الدولة  عهِد 
بالدرس  المراد  العهد  خال  التفسير  لحركية 
الذي  نفسه  االهتمام  تلق  لم  والتي  والتحليل، 
لقيته بعض المجاالت من قبيل: تاريخ المرحلة، 

وحالتها السياسية وااِلجتماعية والفكرية.

عن  مرسا  الحقبة  بهذه  االهتمام  يكن  ولم 
تراثها  كنوز  سبر  على  مشجعة  منضبطة  علة 
التأويلي؛ بل كان منطِلقا مما ُعثر عليه - بعَد أَلي 
ومقاصدهم  أصحابه  مناهج  تنوعت  مخطوط   -
ومنطلقاتهم؛ غير أنها بقيت شاهدة على حضور 

لم  ــذي  وال السعديين،  زمن  التفسيري  ــدرس  ال
تعداهم  بل  فقط؛  والعلماء  العلم  أهل  ديدن  يكن 
الدولة  أن  ذلك  الدولة؛  في  مناصب  أعلى  إلى 
السعدية عرفت ثاثة ملوك كان لهم اهتمام بالغ 
بالتأويل القرآني تلقيا وتدريسا ومجالسة وتصنيفا 

وتحشية، وهم:  

أمير المؤمنين محمد الشيخ المهدي بن محمد 
أحد ملوك مدينة  الله )ت:964هـ(،  بأمر  القائم 
في  الطولى  اليد  له  كانت  السعديين،  زمن  فاس 

التفسير.  

المنصور  أحمد  العباس  أبو  السلطان  ومنهم 
عقد  واسطة  ـــ(،  )ت:1012ه السعدي  الذهبي 
الدولة السعدية، كان له شغف بالتفسير والتفاسير 
ومدارستها والتحشية عليها، وله في ذلك حاشية 
ناقشه  )ت:538هــــ(  الزمخشري  كشاف  على 

فيها، ورد على شبهاته ااِلعتزالية.   

المنصور  أحمد  بن  زيدان  السلطان  ومنهم 
)ت:1037هـ(، من أعلم أبناء المنصور، صنف 
في التفسير معتمدا على ابن عطية )ت:546هـ(، 

وعلى الزمخشري.   

بالتأويل،  الدولة  رأس  إلى  اهتماما وصل  إن 
تأليفا  فيه،  والتصنيف  وأهله،  ومجالسه  وكتبه، 
أو تحشية أو تعقيبا ونقدا؛ يدل داللة قاطعة على 
الحضور  لهما  كان  القرآنيين  والبيان  التأويل  أن 
وعلماء  حكاما  السعدية  الدولة  زمن  في  البارز 

وطلبة.

أسعفني إلبراز  الذي  العلمي  المنهج  أما عن 
ما وصلت إليه فكان في غالب شأن البحث منهجا 
وصفيا راصدا ألمثلة من المخطوطات التفسيرية 
مجال  بحسب  لها  ومرتبا  بها،  ظفرت  التي 
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مهيع  بها  وسالكا  لها،  اخترته  الذي  التصنيف 
التحليل والنقد واالستدراك حينا، مع تلمس بعض 
قاصدا  استدعيته  الذي  التأريخي  المنهج  أدوات 
منذ  السعدية  الدولة  تاريخ  معالم  بعض  استرداد 

النشوء إلى الزوال.

األنقال  ضبط  المقالة  خال  من  حاولت  وقد 
مصادرها  ذكر  مع  مظانها،  من  استدعيتها  التي 
كل  هامش  على  الكامل  بوصفها  مراجعها  أو 
صفحة عند أول ذكر لها، وأغفلت ترجمة األعام 
المكانية والشخصية درءا لإلطناب، مع التركيز 
عند ذكر َعلم من العلماء على اسمه ولقبه وكنيته 
واسم أبيه وسنة وفاته غالبا، ولم أستوعب تاريخ 
الدولة السعدية بالتمثيل لكل أطوار حياتها؛ وإنما 
معالم  أهــم  حــول  حثيثة  إلماعات  القصد  كــان 

أحداثها.

ضمَّت  مقدمة  في  هــذا،  بحثي  نظمت  وقــد 
وأهميته،  وحــدوده  وموضوعه  البحث،  مشكلة 
وهدفه، ومنهجه، ثم ِخطته وهيكلته، ثم تمهــــــيٍد 
جعلته ممحضا لنبذة تاريخية عن دولة السعديين، 
إلى  ااِلستدعاء  من  السعدية  بالدولة  ووسمته 
المعثور  فيه  رصــدت  أول  بمبحث  ثم  الفناء، 
منظوما  المخطوط،  التأويلي   التراث  من  عليه 
بالتراث  موسوما  عنوانه  وجعلت  منثورا،  أو 
عهد  في  الكريم  القرآن  آلي  المخطوط  التأويل 
ثاٍن  بمبحث  ثم  وتميز،  تنوع  السعدية:  الدولة 
تصويبات  وعرض  أوهام،  بدفع  خاصا  جعلته 
ارتباط  له  مما  تأليفه  سبق  ما  على  واستدراكات 
لخاصات  أفردتها  بخاتمة  ثم  بالموضوع، 

واستنتاجات وآفاق للبحث.

تمهيد: 

ُة من االس��تدعاء إلى الفناء ْعِديَّ الدولة السَّ

تفاصيلها  كثير من  في  الدول شبيهة  نشأة  إن 
وشروطه،  ذلك  وأعــراض  نموه  في  باإلنسان 
والشبيبة  الترعرع  إلى  وأسبابها  الــوالدة  فمن 
عند  الحياة  فقانون  الفناء،  ثم  والهرم  الكهولة  ثم 
لقانون  األعراض  من  كثير  في  مشابه  اإلنسان 
نشوء الدول وفنائها، يقول أبو زيد عبد الرحمن 
"فهذا  808هـــ(:  )ت:  خلدون  ابن  محمد  ابن 
التَّزيُّد  من  الشخص  ُعُمر  بمثابة  للدولة  العمر 
الــرجــوع")1(،  إلــى سن  ثم  الــوقــوف،  ِســن  إلــى 
أصابها  قد  عادة  التاريخ  عبر  الــدول  وأحــوال 
األسباب  في  اختاٍف  مع  اآلنفة  العوارض  من 
ألنها  األطوار؛  في  واتحاد  واألوقات،  والهيئات 

مة، قال چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   من السنن الكونية الُمَحكَّ
ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
چ     چ   چ     ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  

چ     ڇ  ڇ     چ ]األعراف: 31[.

تسير  التي  األطـــوار  هــذه  إجــمــال  ويمكن 
اإلنشاء  ثم  االستدعاء  في:  الدول  أعمار  وفقها 
االبتالء  ثم  والبناء  االستواء  ثم  واالستيالء 
تها  وَتِعاَّ أقــدارهــا  في  واالخــتــاف  والفناء، 
والعتاد  واألزمنة  األمم  بين  يختلف  ونتائجها 
والبداوة والحضارة، وأحيانا قد نجد طورا يتكرر 
حينا مع طور آخر وهذه حال األعراض والعوائد.

هذه  عن  باستثناء  السعدية  الدولة  وليست   
الحياة في تقلب أدوارها وانخرام أيامها وِسِنيها؛ 
الزوال  بقانون  تلبسها  من  الرغم  على  ولكنها 
التي  العهود  أعظم  من  بحق  اعُتبر  عهدها  فإن 
مرت مع دولة في تاريخ المغرب، وبخاصة مع 
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الذهبي  المنصور  أحمد  العباس  أبي  السلطان 
الدولة  عقد  واسطة  )ت:1012هــــ(،  السعدي 
الكبير  عبد  بن  الَحّي  َعْبد  محمد  يقول  السعدية، 
"فالمنصور  ـــ(:  )ت:1382ه الكتاني  الحسني 
ودولته  المغرب،  ملوك  بين  المفاخر  أعظم  من 

من خير الدول")1(.

 إن الدولة السعدية هي البداية الفعلية لتاريخ 
المنوني:  محمد  العالمة  يقول  الحديث،  المغرب 
العصر  بداية  تعتبر  أن  يمكن  للمغرب  "بالنسبة 
الحديث عند استقرار دولة السعديين؛ نظرا لعدة 
أن  حاولوا  هؤالء  بعض  أن  أهمها  اعتبارات: 
يفتحوا بالمغرب عصرا جديدا يتجاوب ـ إلى حد ـ 
مع تطلعات العصر الحديث في أوربا")3(، وفيما 
الدولة،  هذه  أطوار  تختزل  مختصرة  نبذة  يلي 

وتاريخها من النشأة إلى األفول والفناء:

1� طور االستدعاء: 

كان الغرب اإلسامي عموما في نهايات القرن 
يعيش  العاشر  القرن  وبدايات  الهجري  التاسع 
أطوارا من التدهور لدوله سواء باألندلس مع دولة 
بني األحمر النَّصريين، أو بالمغربين األوسط مع 
الدولة الزيانية، واألدنى مع الحفصيين، ولم تكن 
هذه الجغرافيات بدولها بأحسن حاال من المغرب 
اسيين؛  والوطَّ المرينيين  سلطة  زمن  األقصى 
الملك،  في  والهرم  ااِلنحال  جميعها  ها  َعمَّ إذ 
األوضاع  وتردي  وااِلنقسامات،  الداخلية  والفتن 
تفشي  مع  العسكرية  القوة  وضعف  االقتصادية، 
الغرب  دول  في  الوهن  هذا  وتساوَق  األوبئة، 
خاصة   - مسيحي  غرب  مع  ــذاك  آن اإلسامي 
مع إسبانيا والبرتغال – يعيش نهضة بارزة من 
أهلته  السياسية وااِلقتصادية والعسكرية،  الناحية 

طالبا  إفريقيا  في  التوغل  في  ويطمع  يطمح  ألن 
ثرواتها من خال استغال بوابتها وهي المغرب 
سنة:  غرناطة  سقوط  بعد  خصوصا  الكبير)4(، 
أو  النَّصريين  ملك  تحت  كانت  التي  )897هـــ( 

بني األحمر)5(. 

كانت هذه العوامل مجتمعة - مع أهمها وهي 
األقصى،  بالمغرب  وطاس  بني  سلطة  ضعف 
سوس،  جانب  من  بسواحله  البرتغاليين  وإحاطة 
العدو  لدفع  حوله  يلتفون  قائد  با  يومئذ  وأهلها 
المستحِكم – سببا استدعى ااِللتفاف حول قائد له 
قوة شخصية  من  القيادة  وُمكن  البيعة،  مؤهات 
والخاصة  العامة  بين  وقبول  صدر  وشفوف 
أبي  على  ااِلجتماع  فكان  الجهاد،  إلى  وبــادرة 
عبد الله محمد بن عبد الرحمن القائم بأمر الله 
بدرعة،  َتْكَمدَّاْرت  زاوية  شريف  )ت:923هـــ( 
ــاوي  األقَّ مبارك  بن  محمد  الفقيه  من  باقتراح 
المبايعة  لتكون  )915هـ(،  عام:  )ت:924هـ(، 
الفعلية ألول ملوك السعديين عام: )916هـ(، من 
وعامة  المصامدة  وفقهاء  الزوايا  شيوخ  طرف 
تارودانت،  بضاحية  ِتيْدسي  بزاوية  السوسيين 
الجهاد  ــى  إل الشرفاء  ــوة  دع ستنطلق  ومنها 

واإلصاح والبناء واالستواء)6(. 

2� طور اإلنشاء واالستيالء: 

بدفع  السعدية  ــة  ــدول ال إنــشــاء  انطلق  ثــم 
المسحيين من البرتغال المتكالبين على السواحل 
المغربية من جهة سوس، وازداد التفاف مغاربة 
حاحا  جهة  من  تعداهم  ومن  عليها  قع  الصُّ هذا 
والشياظمة والحوز، مبايعًة وإمدادا بالنفس والمال 
رفقة  القائم  محمد  فبدأ  واألعشار،  والزكوات 
ولديه محمد أمغار المهدي الشيخ )ت:964هـ(، 
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في  ـــ(  )ت:965ه األعــرج  أحمد  العباس  وأبو 
كلمة  إعــاء  َسنِن  على  السعديين  دولــة  إنشاء 
الجهاد وإحكام االستياء على القبائل والحواضر 
ومراكش  ــور  وأزم آسفي  قبيل:  من  الداخلية 
وفاس، ومحاولة دخول أخرى خارجية كتلمسان، 
ودفع العدو عن سواحل المغرب الجنوبية، وقمع 
إلى  بالمغرب وضمه  الظفر  في  األتراك  أطماع 
بالرجوع  الوطاسيين  آمال  وإبطال  العثمانيين، 
الجنوبي  المغرب  المغرب؛ فتغير حال  إلى حكم 
حالة  إلى  والفقر  وااِلنقسام  الضعف  من  خاصة 
القوة والوحدة والغنى، واتساع العمران وترتيب 
أمور السلطان شيئا فشيئا، ليستتب األمر للسعديين 
بتوحيد المغرب نهائيا عام: )961هـ( على يد أبي 
ِلما ُعرف  الشيخ وأبنائه؛  المهدي  عبد اهلل محمد 
سبب  الذي  والحزم  والشدة  الصرامة  من  عليه 
التي  والخارجية  الداخلية  المعيقات  من  كثيرا  له 

أخرت مسيرة اإلنشاء بهناء.

واستمر أمر تغير حال الدولة على الرغم من 
أبي  ولد  مع  والخارجية  الداخلية  والفتن   القاقل 
عبد اهلل الشيخ ولي عهده أبو محمد عبد الله الغالب 
وتحصنت  أسسها  فتوطدت  )ت:981هـ(،  بالله 
إلى  شفشاون  بانضمام  ملكها  وازدان  حدودها، 
والعقائد  المذهبية  الفتن  وخمدت  السعدي،  الُملك 
الباطلة، وسكنت نار مطامع األجانب على أرض 

المغرب)7(.

3� طور االستواء والبناء: 

لم يكن أمر استواء عرش الدولة السعدية على 
أسس متينة تضمن ااِلستقرار واألمن الداخليين، 
الخارجية  الجبهات  من  الدولة  على  وااِلطمئنان 
المتربصة، باألمر الهين السهل؛ ِلما عاشته الباد 

الحكم  على  المالكة  األسرة  بين  وتنازع  فتن  من 
وعلى  واستقرارها،  الباد  على  بالسلب  انعكس 
عاقاتها مع األتراك شرقا، واإلسبان والبرتغال 
والتحكم في زمام  األمن  تباشير  تبدأ  ولم  شماال، 
معركة  بعد  إال  السلطان  وترتيب  الدولة  أمور 
واد المخازن عام: )986هـ(، والتي كان الهدف 
البرتغالي  المسيحي  العدو  شر  دفع  ورائها  من 
ِسبستيان  الدون  الباد  ملك  شخصيا  يقوده  الذي 
)ت:986هـ( المجيش بالعدد والعدة من البرتغال 
أبي  طمع  رد  ثم  أوروبـــا،  دول  من  وغيرها 
بن  بالمسلوخ(  )الملقب  المتوكل  محمد  اهلل  عبد 
ملكه  إرجاع  في  )ت:986هـ(  الغالب،  اهلل  عبد 
الزائل من عمه أبي مروان عبد الملك المعتصم 
بالله )ت:986هـ(، فهلك كل هؤالء الملوك في 
المعركة التي سميت بعُد بمعركة الملوك الثالثة، 
النصر  المغاربة  كلهم وبخاصة  للمسلمين  وُكِتب 
وذاع صيت  البلد،  هيبة  سهام  وارتفعت  العميم، 
الحساب  لها  ُيضرب  وصــار  وتمكنها،  قوتها 
بعدها  األقصى  المغرب  ليبدأ  وخارجيا؛  داخليا 
أبي  الفذ  ملكه  بقيادة  عجيبا  وزمنا  جديدا  عهدا 
العباس أحمد المنصور الذهبي )ت:1012هـ(. 

وعلى عهده سيشهد المغرب حقا نهضة بناء 
يتبوأ مكانة  على مختلف األصعدة مكنته من أن 
بين دول المنطقة آنذاك عربهم وعجمهم، فاستحكم 
الذهب  من  ثرواته  وكثرت  ملكه،  وقوي  أمره 
والمعادن، وانبرى بعزمه وحكمته إلى إخماد ما 
يظهر من ثورات وفتن، وساس عاقته بالخارج 
على  وحينا  المشتركة،  المصلحة  وزان  على 
الحذر، وحينا على إظهار األنفة والقوة والبأس، 
ِتيْكوَراِرين  باد  إلى  دولته  نفوذ  وصل  حتى 
المحيط من  البحر  بين  السودان  وْتَوات ومماليك 
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لباد  المتاخمة  ُبورُنو  باد  إلى  المغرب  أقصى 
النُّوَبة المتاخامة لباد مصر، وأثَّث معالم الدولة 
بحديث العمران وجميله وبهيه، وتاقت نفسه إلى 
ومشرق  مغرب  من  العلم  أهل  استجازة  طلب 
بأسانيد ما رروه وما ألفوه، وشغف باقتناء الكتب 
م  م الجيش، وقوَّ م اإلمارة، ونظَّ والمصنفات، وقسَّ
وَسكَّ  البحري،  اأُلسطول  ز  وعــزَّ الحرب،  آلة 
الباد  تجارة  وطور  المصانع،  وأنشأ  النقود، 
مصالح  م  ونظَّ بالسفارات،  وأرسل  الخارجية، 

اإلدارة والمشورة والدواوين. 

وأما عن الحركة العلمية والفكرية واألدبية فقد 
ازدادت  إذ  ملحوظة،  نهضة  عهده  على  شهدت 
َتُعد  ولم  العلمية،  المراكز  المنصور  زمن  في 
منحصرة في ُكبريات الحواضر؛ بل تعدتها إلى 
وكُثر  والمداشر،  والبوادي  الصغيرة  الحواضر 
أو  للجديد منها،  بناء  العلمية  بالخزانات  ااِلهتمام 
من  كتبها  واقتناء  وتجهيزها  قديمة  ألخرى  بعثا 
استغال  على  والحرص  والمغرب،  المشرق 
والِجدِّ  المصنفات  بجلب  المشرق  إلى  الرحات 
في طلبها، ثم إيداعها بالخزانات المغربية وعليها 
حركة  ونشطت  الملكية،  التحبيسات  من  حلل 
التأليف في مختلف العلوم والفنون الشرعية منها 
نساخة  مهن  دت  وتجوَّ والفنية،  واألدبية  والعقلية 
في  والمبالغة  وتسفيرها  وتجليدها  المخطوطات 
بماء  المسقي  والعنبر  الذهب  بمحاليل  تزويقها 
الورد، وعُظم أمر ااِلهتمام بالعلماء والمدرسين، 
والمكانة،  الحظوة  منهم  لجمهرة  وصــارت 
الَمنجور  علي  بن  أحمد  العباس  أبو  قال  حتى 
)ت:995هـ(: "ما عهدنا بذل المئين في الصات 
إال في أيام الشرفاء )دولة السعديين(، وما عهدنا 
بذل األلوف إال في أيام أمير المؤمنين المنصور 

في  التدريس  رياض  زمانه  على  وأينع  باهلل")8(، 
وكثر  العلم،  سوق  نفق  حتى  الحواضر،  سائر 

حاملوه وشيوخه)9(. 

ولم يكن هذا الطور - على الرغم مما قيل فيه 
تاريخيا من النهضة والقوة والتميز على مجموعة 
والمعاييب  المعيقات  من  ِخلوا   – األصعدة  من 
التي  تلك  وبخاصة  الداخلية،  والفتن  وااِلنتقادات 
أبي  ابنه  مع  المنصور  ِسني  أخريات  مع  كانت 
)ت:1022هـ(  المأمون  الشيخ  محمد  الله  عبد 
الذي حاول منازعة أبيه في الحكم والتمرد عليه، 
استشرى  الذي  الطاعون  وباء  انتشار  أمر  وزاد 
بالمغرب بدءا بسوس باء على دولة الذهبي وبه 
مات عام )1011هـ(؛ لتعيش بعده دولة السعديين 
فصوال من اإلحن والنزاعات واالبتاءات سلكت 

بها إلى مهواة الضياع والتشتت ثم الفناء. 

4� طور االبتالء والفناء: 

في  شبيهة  وأنها  ــدول  ال عوائد  على  جريا 
األشراف  دولة  ولجت  باألشخاص،  أعراضها 
الفتن  من  أبــواب  المنصور  مجدها  سالف  بعد 
المنصور  أبناء  نزاع  تعلتها  كانت  المدلهمات؛ 
الذهبي ثم أحفاده بعدهم حول الملك، فصار بينهم 
القتال واالغتيال والخديعة والمكر، ُمستقوين حينا 
بقواهم وُعددهم على بعضهم، وحينا بجبر بعض 
فعالهم،  لهم  ترخص  فتاوى  على  زمانهم  علماء 
وحينا باالستنجاد بعدو الباد من اإلسبان بالتنازل 
قبيل  من  للعدو  الُمْغرية  المواقع  بعض  عن 
الجديدة والعرائش، وال شك أن هذا العصر على 
الرغم من تدافع االبتالءات، وقساوة معيشته بين 
الدماء والفتك وعدم ااِلستقرار، فإنه عرف حينا 
والعلوم  األدب  يخص  فيما  األمل  بوارق  بعض 
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والتدريس والتأليف في مختلف الفنون.

حركات  ظهور  أيضا  الطور  هذا  وعــرف 
من  المغرب  سواحل  على  لِاعتداءات  مناهضة 
قبيل حركة المجاهد أبي عبد الله َمحمد بن أحمد 
)ت:1051هـــ(  بالعياشي  المعروف  الزياني 
بسواحل سا، وظهرت أخرى كانت لها الرغبة 
وحينا  فتنه،  وإخماد  المغرب  شمل  جمع  في 
أبي  حركة  منها   منه،  أجزاء  بحكم  ااِلستفراد 
العباس أحمد بن عبد الله السجلماسي المعروف 
ودرعة  بسجلماسة  )ت:1022هـــ(  محلي  بأبي 
السماللي  حــســون  ــي  أب وحــركــة  ــش،  ــراك وم
بتارودانت  )ت:1070هـ(  ببودميعة  المعروف 
وبعدها درعة وسجلماسة وأعمالها، وأبو زكرياء 
يحيى بن عبد المنعم الحاحي )ت:1035هـ( على 
تارودانت، كما كان للزاوية الدِّالئية مشاركة في 
بن  َمحمد  ووليها  شيخها  وفاة  بعد  المغرب  حكم 
أبي بكر الدالئي )ت:1046هـ(، وظهور بوادر 
الشريف  بن  محمد  المولى  مع  العلويين  دولة 
الفتن  تراكم  ومع  )ت:1075هـــ(.  السجلماسي 
وضعف ما بقي من ملوك دولة الشرفاء السعديين 
انهار جرفها، وانطوى بساطها وُكتب لها الفناء 
محمد  بن  أحمد  العباس  أبو  وهو  ملك  آخر  مع 
الشيخ بن زيدان )ت:1069هـ(، وقد دام حكمها 

للمغرب نحو خمسين ومائة عام قمري)10(.

إن تاريخ هذا الطور يحمل لقارئه َشَجنًا عميقا 
له لدى النفس  وهو يسرع في قراءة ِفقره لما ُتحصِّ
من الكآبة واألسف على مجد دولة ضيعتها أفكار 
أصحابها بعد سنين من العزة والصولة وااِلحترام 
ضاع  ما  على  فقط  األسف  يكن  ولم  الخارجي، 
عمران  من  ُدمر  أو  دم  من  ُأهريق  أو  مجد  من 
تراث  هو ضياع  الحزن  كل  األسف  ولكن  تليد؛ 

ال يقدر بثمن وهو َأْسُر الخزانة الزيدانية بقصر 
بمخطوطات  ة  عاجَّ وهي  بمدريد،  األسكوريال 
منتقاة  والتينية،  عربية  ومشرقية،  مغربية 
وحسبك  األثمان،  بأغلى  ومقتناة  فائقة،  بعناية 
عثمان  بن  الوهاب  عبد  بن  محمد  فير  السَّ زفرة 
قصر  زار  حين  )ت:1214هـــــ(،  المكناسي 
الزيدانية،  الخزانة  تراث  بها  األسكوريال ورأى 
نار  أوقدت  أن  بعد  الخزانة  من  "فخرجت  قال: 
فلم  للثارات،  يا  ونادت  نارها،  بفؤادي  األحزان 

يأخذ أحد ثارها، يا ليتني لم أرها")11(.

المبحث األول: 

التراث التأويلي المخطوط آلي القرآن الكريم 
في عهد الدولة السعدية: تنوٌع وتميٌز

ما  عموما  التأويلي  بالتراث  المقصود  إن 
أو  منثورة  مخطوطة،  وتقاييد  مصنفات  من  ُأِثر 
منظومة، تامة أو ناقصة، لها عاقة بخدمة القرآن 
الكريم بيانا وتفسيرا وتأويا وتدبرا وِتاوة على 

وزان الدراسة.

وبالتتبع لتاريخ التفسير وحركته في المغرب 
األقصى سنلفي ال محالة َتَباُينًا في اإلنتاج التأويلي 
للقرآن الكريم كما وكيفا، منهجا ومنهجية، اتجاها 
ومواردا، استمدادا ومظانا، مقصدا ودافعا؛ ولهذا 
التباين عوامل وأسباب كثيرة تنوعت هي األخرى 

بين الذاتية والموضوعية. 

عن  باستثناء  السعدية  الدولة  عهد  وليس 
الحركة  عموما  طبعت  التي  الخصيصة  تلك 
الرغم  المغرب األقصى؛ على  بلد  التفسيرية في 
التي  األعــصــار  من  يعد  العصر  هــذا  أن  من 
بالدراسة  إليه  يلتفت  فلم  المجن،  ظهر  لها  ُقِلب 
اإلخــراج  ثم  والتحليل،  والوصف  والتحقيق 
العهد - على  الرغم مما عرفه هذا  والنشر على 
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ِقصر عمر الدولة بالمقارنة مع الدول السابقة من 
اإلنتاج  توفر  من   - والمرابطين  الموحدين  قبيل 
التفسيري باختاف طرق ومنهجيات التعامل معه 

تصنيفا وتأليفا وتدريسا.

الحركة  هذه  على  اإلضــاءة  تسليط  ويمكن 
العناصر  التركيز على  وتنوع مظانها من خال 

اآلتية:

ُف في علوم التفس��ير وقواعده  1� الُمَصنَّ
زمن الدولة السعدية:

لن تكون الدراسة مقتصرة على المؤلفات في 
السعدية؛  الدولة  المخطوط زمن  القرآني  التأويل 
بالبيان  ُعلقة  له  ما  كل  لمعالجة  ستمتد  ولكنها 
الفهم  آلة إلى مسالك  إنه  القرآني عامة من حيث 

ومهايع التأويل.

 وبالتتبع التاريخي لما يمكن أن يندرج ضمن 
ما سبق، نجد أن فئاما من أعام الدولة السعدية 
خدمة  في  الفذة  العلمية  البصمات  لهم  كانت 
للبيان  قد يساعد كل مريد  بما  التفسيرية  الحركة 
على التوغل برفق في معاني آي الكتاب الحكيم؛ 
بعلوم  عليه  يصطلح  كان  بما  اهتمامهم  ذلك  من 
التفسير أو علوم القرآن، ومن أهم ما أمكن الظفر 
به وااِلفتخار بمعرفة علق نفيس مازال في حكم 

المخطوط ينشد اإلخراج والطبع والنشر. 

فنونا  أبياتها  بين  جمعت  المنظومة  وهــذه 
وُمكنهما،  والتأويل  التفسير  تخص  وعلوما 
القرآن  علوم  من  ضروبا  تشمل  ذلك  وتعدت 
يعد  غريب  عجيب  بعنوان  ُوسمت  وقد  عامة، 
في  ألف  ما  بين  من  النظم  صاحب  يميز  تفردا 
علوم القرآن جملة أو علوم التفسير خصوصا؛ إذ 
قد عنون لنظمه بمصطلح التفسير، وهو العامة 

بن  محمد  بن  الواحد  عبد  بن  علي  الحسن  أبو 
جلماسي )ت:1057هـ(،  عبد الله األنصاري السِّ
بحر  بيت من  ومائة  وأربعين  واحدا  وقد ضمت 
الرجز، وتوجد نسخة لها بالمكتبة الوطنية تحت 

رقم: )100م(.

يشير  التسمية  في  الفريد  ااِلختيار  هذا  ولعل 
اإلسامية،  العلوم  صنَّافة  ضبط  ضرورة  إلى 
مصطلحية  ضميمات  وضع  عند  النظر  وتدقيق 
معبرة عن موضوعاتها، فقوله مصطلح التفسير 
القرآن؛  علوم  أو  التفسير  بعلوم  القول  من  أولى 
هذا  في  كتب  من  ُصنف  ما  في  الناظر  أن  ذلك 
الفن يلفي اندراج قضايا غير مفيدة باألصالة في 
للقرآن  الخادمة  العلوم  تقعيد  أو  القرآني  التـأويل 
والسمائي  والنومي،  الِفراشي  قبيل  من  الكريم، 
واألرضي، والصيفي والشتائي، واألنسب لها أن 
تكون محبوكة في أساك مصطلح التفسير الذي 
التََّبين،  وجلي  البيان  مزيد  في  بها  يستأنس  قد 
الحديث  أهل  عند  عرف  ما  غرار  على  وذلك 
بمصطلح الحديث أو علم مصطلح الحديث. وقد 
خمسة  في  مرتبة  منظومته  السجلماسي  جعل 

وخمسين فنا، يقول فيها:   

الــقــرآن حـــال  عــن  يبحث  ــه  ب ِعــلــم 

أََبـــاْن الَحْصـــُر  أنواعـــه  َتْفِســـيُرنا 

مْه ُمَتمِّ خمســـــٍة  بعد  خمسوَن 
َمــــــــْه)12( ُمَقدِّ َتلَـــْت  لهـــا  خاتمـــٌة 

التفسير،  معنى  فيها  بيَّن  بمقدمة  لها  قــدم 
وتعريف القرآن والسورة واآلية، وقدر اإلعجاز 
قراءته  ثم حرمة  والمفضول،  منه  والفاضل  به، 
بالرأي  آيه  تأويل  وجــواز  والعجمية،  بالمعنى 
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تفسيره  عن  والنهي  العلم،  حقيق  على  المتَّكئ 
بالرأي.

مبينة  بخاتمة  وختم  العلم،  ــواع  ذكــر أن ثم 
ضرورة الرسم وضبط أحكامه، ومعرفة غريب 
القرآن وإعرابه، ثم آداب حامله ومعلمه ومتعلمه 

وتاليه وشروط ذلك ومكماته. 

وحاصل ما يمكن التذكير به بعد ما سيق من 
السعدية في  الدولة  المغربي زمن  النتاج  أنموذج 
والتفسير،  التأويل  وعلوم  القرآن  علوم  مجال 
قانون  وضع  في  العهد  هذا  مغاربة  إسهام  هو 
والمصطلحات،  الحدود  في  بكامهم  للتأويل، 
القرآني  البيان  القول في جملة من قضايا  وبسط 
اللفظ  وداللة  نزول  وأسباب  ومنسوخ  ناسخ  من 
النص وإعجازه،  المعنى وأنواعه، وباغة  على 

وآداب تدارس القرآن وتأويله.   

وُيلحق بهذا النوع من التصنيف - مما يومئ 
التأويل  المغرب األقصى بأصول  باهتمام علماء 
حيث  من  اختلفا  تقييدان   - القرآنيين  والبيان 
ضبط  مقصد  حيث  من  اتفقا  لكنهما  الموضوع؛ 
التعامل مع آي كتاب اهلل الحكيم درءا للخطل، أو 
أو  أو سماع  علم  بغير    ونبيه  اهلل  القول على 
وفق  التقييدين  ذكر  يأتي  وفيما  رواية صحيحة، 

الترتيب الزمني:

للزمخشري  ــكــشــاف  ال عــلــى  تقييد  1ـ 
كما  الفاسي،  يوسف  بن  ألحمد  ـــ(،  )ت:538ه
وصف  في  وجــاء  التقييد،  مخطوطة  في  جاء 
المخطوط في فهرس مخطوطات خزانة المسجد 
الزمخشري،  تفسير  "تقييد على  بوزان:  األعظم 
القرن  أهــل  )مــن  الفاسي  يوسف  بن  ألحمد 
العباس  ألبي  أنها  الحادي عشر()13("، والظاهر 

الفاسي  المحاسن  أبــي  بن  يوسف  بن  أحمد 
في  ـ  وجازتها  على  ـ  جعلها  )ت:1021هــــ(، 
ذكره  عند  الزمخشري  اهلل  جار  على  التعقيب 
النبي  عن  صح  مما  فضائلها  سورة  كل  مكمل 
عادة  "من  العباس:  أبو  يقول  يصح،  لم  أو   
)ســورٍة(  سورة  كل  في  يذكر  أنه  الزمخشري 
فضائل، وهو في ذلك مخطئ؛ إذ لم يرد ذلك عن 
 إال في سور مخصوصة")14(، والتقييد  النبي 
على صغره ينمي عن حس النقد لدى المغاربة - 
أحمد  أن  أيضا  ويشير   - عنهم  اشتهر  ما  خاف 
ابن يوسف له يد في علم الحديث وصناعته ونقد 

التفاسير ونخلها.

بن  الحسن  علي  أبي  العالمة  جواب  2ـ 
اليوسي )ت:1102هـ(، عن  بن محمد  مسعود 
سؤال يطلب فيه صاحبه حكم التفسير لمن ليس له 
علم بالنحو، وفيه إشارة بينة على حرص العامة 
عند  ااِلنزالق  مخافة  للتأويل  قانون  وضع  على 
بغير مكن وآالت  اآلي  التطاول على  أو  البيان، 

تبصر وفهم. 

تضمنت  علمية  كناشة  ضمن  ورد  والجواب 
نصوصا للعامة اليوسي، حاول من خاله بيان 
القرآن)15(،  تأويل  عند  النحو  علم  معرفة  آكدية 
واْعَتَبْرُتُه ضمن التراث السعدي في التأويل لكونه 
أخريات  في  خصوصا  السعديين،  زمن  معايشا 
سني الدولة، يقول أبو علي متحدثا عن حياته في 
مراكش،  ناحية  إلى  انتقال  لي  "فحدث  الطلب: 
وذلك في دولة السلطان، محمد الشيخ)16(، فأخذت 

فنون أخرى كاألصول والمنطق والكام")17(.

ويمكن القول هاهنا أيضا: إن شخصية اليوسي 
بحق  يشكل  المنهجي،  وتميزها  العلمية  بفرادتها 
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َعلما بارزا في الساحة العلمية في مغرب السعديين 
ومن بعدهم، ذلك أن له قراءات تأملية في مختلف 
القضايا العلمية على وزان التنظير المعرفي، من 
القرآني،  والبيان  والتفسير  التأويل  قضايا  ذلك 
وُيعتبر كتابه القانون في أحكام العلم علقا باذخا من 
حيث أنه اكتنز جما في ماهية العلوم ولوازمها 
ولواحقها فريدًة، ومنها علم التفسير، الذي َضمَّن 
من  لجملة  إشكاليا  طرحا  استوعبته  التي  فقراته 
المفاهيم التراثية والموضوعية فيما يصطلح عليه 
استشرف  وكأنه  القرآن،  علوم  أو  التفسير  بعلوم 
للتفسير  ضابط  علم  على  التواضع  ضــرورة 
ما  تخالف  األخرى  الشرعية  العلوم  غرار  على 
الُبلقيني  عمر  بن  الرحمن  عبد  مع  قبله،  ُألِّف 
الدين  محيي  بن سليمان  )ت:824هـ(، ومحمد 
أبي  بن  الرحمن  عبد  )ت:879هـــ(،  الكافيجي 

بكر السيوطي )ت:911هـ(. 

ولذلك فعلم التفسير كما ورد في قانون اليوسي 
يعد بحق نصا مغربيا منمازا عن سابقيه والحقيه 
فيها،  المختلف  القضايا  أنه نخل سابق  من حيث 
وحقيقته  وماهيته  التفسير  في  بها  الَمَسلَّم  وأحيانا 
ومسائله  وموضوعه  واستمداده،  واشتقاقاته، 
لدى  حّصل  فريد  بنظر  فيها  وجــاء  وغايته، 
التفسير  تدوين علم  إلى ضرورة  الدعوة  مصنفه 
فقه وطب  من  العلوم  مدونات  سائر  غرار  على 
ومنها  عليها  بنيت  أصــوال  لها  فإن  ــراب؛  وإع
تفرعت موضوعاتها وُضبطت مبادئها، من ذلك 
قول أبي علي: "وكذا القرآن، من تكلم فيه، فإما 
أو  النزول،  كأسباب  التفسير،  على  يعين  فيما 
والناسخ  والكناية،  والصريح  والمدني،  المكي 
ال  التفسير،  علم  مبادئ  من  فيكون  والمنسوخ، 
نفس علم التفسير، فالحق أن يدون التفسير كسائر 

الفنون، ويتعرض فيه لبيان حقيقته، وموضوعه، 
واستمداده، ومسائله وغايته، ونحو ذلك")18(. 

خال  من  اليوسي  نصوص  كانت  هنا  فمن 
النظر  مهايع  سلوك  وجب  متميزا  تراثا  القانون 
جامعة  نظرية  إنشاد  عسى  وتدبرا  تمليًا  فيها 

ألصول التأويل القرآني. 

��ُف ف��ي تأويل آي س��ور القرآن  2� الُمَصنَّ
كاملة:

يمكن اإلشارة إلى أن علماء المغرب األقصى 
في  بالتصنيف  الكبير  ااِلهتمام  عنهم  يعرف  لم 
إلى  فاتحته  من  كاما  العزيز  اهلل  كتاب  تأويل 
المطبوع  ــع  وواق ــُزر،  َن فيما  إال  الناس  ســورة 

والمخطوط الموجود شاهد على هذا األمر.

باستثناء عن هذه  السعدية  الدولة  وليس زمن 
لكل  المعدودة؛ ولكن  المستقرأة  الماحظة  الندرة 
أو  سلبا  عنه  يشذ  ما  مستعرض  مشهور  أمر 
إيجابا، وأما عن استثناء تاريخ التأويل في العصر 
السعدي فيمكن تحديده فيما سنحت داعية البحث 
الخزانات  رفوف  بين  عليه  بالعثور  والتقميش 
المغربية ففيها فنون من التصنيف لم ُتؤلف رأسا 
أغلب  عند  معهود  هو  بما  القرآني  البيان  في 
عن  ميزتها  بسمات  تدثرت  ولكن  به؛  المهتمين 

غيره.

 فمن المصنفين المغاربة زمن الدولة السعدية 
أو  الكتاب  آي  مشكل  تأويل  بالتأليف  قصد  َمْن 
ااِلختصار  مركب  ركب  من  ومنهم  آيه،  بعض 
البيان  أعام  من  قبله  لعلم  التفسير  في  لمصنف 
أصا  غيره  كتاب  جعل  من  ومنهم  القرآني، 

فأضاف عليه تعليقات وحواشي وتقاييد.
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 والذي يظهر أن هذه الصنوف من التواليف 
تنبي عن تتبع فائق لمقاصد التأليف عامة ومقاصد 
خاصة،  القرآني  والتفسير  التأويل  في  التصنيف 
المؤلفين  نوايا  أن  عليه  المتفق  من  أن  ذلــك 
تأليف غير  فأيما  العبث،  الصادقين مصونة عن 
يكون  أن  يعدو  ال  محدد  ومقصد  بغاية  مرتبط 

تضييعا للجهود، وتسويدا للورق.

العقول،  صناعة  رام  لمن  مندوحة  ال  ولذلك 
وتزكية القلوب، وإصاح أوضاع الفرد والجماعة 
من تقصيد تصنيفه وتأليفه على ِوفق ما اْسُتْقِرأ من 
التلمساني  الَمْقري  العباس  أبو  يقول  المقاصد، 
)ت:1041هـ(: " ورأيُت بخط بعض األكابر ما 
نصه: " المقصود بالتأليف سبعة: شيء لم يسبق 
إليه فيؤلف، أو شيء ألف ناقصا فيكمل، أو خطأ 
فيصحح، أو مشكل فيشرح، أو مطول فيختصر، 
أو مفترق فيجتمع، أو منثور فيرتب"، وقد نظمها 

بعضهم فقال:

سبــعة التآلـــيف  أنَّ  فاعلمن  أال 

خالـص النصـيحـــة  فـــي  لبيـــب  لكل 

مخطئ وتصـحيح  إلغـــالق  فــشــرح 

ناكـــص غيـــر  مقـــدم  حبـــر  وإبداع 

مفــرق وجمـــع  منثـــور  وترتيب 
وتقصير تطويل وتتميم ناقـــص".)19(

عدية  والمجموع مما ُصنِّف في عهد الدولة السَّ
هذه  عن  يخرج  ال  لمعانيه  وتأويا  للقرآن  بيانا 
المقاصد السبعة، وفيما يلي توضيح ذلك من خال 
وأغراض  وأعامها  المصنفات  عنوانات  ذكر 
مع  الوفاة  ِلِسني  الزمني  الترتيب  وفق  أصحابها 

شرط اإليجاز وعدم اإلسهاب:

المبين  القرآن  أحكام  جامع  مختصر  أوالـ 
لما تضمنه من السنة وآي القرآن الكريم: وهو 
للعالمة أبي محمد عبد الجبار بن أحمد الَبْرُزوِزي 
الَوْرتضغي الفيجيجي )ت:وفي حوالي920هـ(، 
ويعرف شهرة بتفسير اإلمام عبد الجبار الفجيجي 
جامع  فيه  اختصر  وُعتقها،  أعماله  َماجُد  وهو 
الدين  شمس  محمد  الله  عبد  أبي  اإلمام  أحكام 
معانيه  ودقق  ونقحه  )ت:671هــــ(،  القرطبي 
النحو  فنون  في  علمية  نكات  عليه  ــاف  وأض
بديعة وترتيب  بلغة  والقراءات والفقه والحديث، 

سلس وِنقادة بارعة مع ااِلستدراك والتصويب.

هذا  وبديع  بجمال  للظنون  كشفا  ويكفينا 
التصنيف ما أخبر به الرحالة أبو عبد الله محمد 
في  )ت:1239هـــ(،  الناصري  السالم  عبد  ابن 
"وبها  قائا:  الكبرى،  بالرحلة  الموسوم  كتابه 
من  ــا  وزرن  )...( فكيك  أهل  من  أحبتنا  تلقانا 
الشريف  العامة  اإلمام  المدة ضريح  هذه  خال 
اإلدريسي سيدي عبد الجبار اقتداء بسلفنا، وبالغ 
من  تفسيره  على  وأوقفونا  ضيافتنا،  في  بنوه 
إنه  الكبير، قال في أوله:  أربعة عشر جزءا من 
زيادة  عليه  يزيد  ووجدناه  القرطبي،  اختصر 
بعبارته  يطرزها  مستغربة،  وفوائد  مستحسنة، 
معينا  المزخرفة،  بجواهره  ويوشيها  الرائقة، 

باألنقال مولعا باألشكال")10(.

هذا  مكانة  حجي  محمد  الدكتور  لخص  وقد 
قال:  حيث  مفهمة؛  دالة  مكثفة  عبارة  في  العلق 
"أهم تفسير في هذا العصر )السعدي( كتبه عبد 

الجبار الفجيجي في اثني عشر جزءا")11(.

 ولألسف الشديد والمرير لم يبق من التفسير 
إال عدة أضابير وأوراق وأوزاع)11(، وبعض ما 
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وهذه  العلم،  وأهل  البحثة  عن  به  مضنون  بقي 
آفة البحث العلمي ببلدنا الوالدة للعلماء المبدعين 
النجباء، فهل إلى هبَّة رشيدة وغيرة شديدة تذهب 
المختصر  كتاب  بتحقيق  فيهتبل  الحاذق  بلب 

وإخراجه لتتزين به المكتبة التفسيرية المغربية!

الكتاب)23(،  مشكالت  في  اللُّباب  كتاب  ثالثاـ 
أو اللباب في حل مشكات الكتاب، ووسم أيضا 
في حل  اللباب  بعنوانات مختلفة وهي: مختصر 
مشكات الكتاب، واألنوار في مشكات آيات من 
البداية  ألهل  المختصر  اللُّب  أو  اللباب  القرآن، 
والنظر، وقيل ألهل العبادة والنظر، والمختصر 
لصاحبه العامة أبو عبد الله محمد بن علي بن 
َطيبي  قلي األندلسي الُبرجي الحاج الشُّ محمد الصِّ

)ت:963هـ(.

الكتاب  آيات  وقد محضه مصنفه لحل مشكل 
فبالتتبع  وإال  بحسبه،  إشكاال  فيه  رأى  مما 
للمخطوطة يظهر حديثه عن جملة من اآليات مما 
ظهر إشكالها وأخرى لم تعرف عند غيره أنها من 
السعدية  التصانيف  من  وهذا  الكتاب،  مشكات 
الذي  بالبيان  كاملة  القرآن  سور  على  أتت  التي 
األقوام  وقصص  والتاريخ  اللطائف  عليه  يغلب 
والتصوف  التفسير  كتب  من  أنقال  مع  واألعام 
كون  باعتبار  غرابة  األمر  في  وليس  والحكم؛ 
صاحبه من أعام التصوف والتاريخ في زمانه. 

ُف في تأويل آي سور ِبَعينها: 3� الُمَصنَّ

ضمن  يندرج  مما  عليه  العثور  أمكن  ما  إن 
الفاسي  العارف  عن  ُأثــر  ما  هو  الصنف  هذا 
من  الكتاب  لفاتحة  تأويله  من  )ت:1036هــــ( 
بقوله:  العنوان  بهذا  طريق اإلشارة، وقد وسمها 

ونورا  وتبيانا،  بيانا  الكتاب  منزل  هلل  "الحمد 
سيدنا  على  اهلل  وصلى  وفرقانا،  مبينا  وهــدى 
محمد مهبط وحيه، ومظهر رحمته عيانا، وعلى 
الفاتحة  تفسير  من  ذكر  فالقصد  وبعد؛  آلــه، 
إشارة")14(، مبينا المنهج الذي سيسلكه في البيان 
والتأويل، واالنتقال من ظواهر آيات الفاتحة إلى 

ما ُفِتح به عليه مما رآه ذوقا وإشارة. 

ُف في بيان وتأويل أجزاء من آي  4� الُمَصنَّ
القرآن:

مخطوطة  التصنيف  من  الفن  هذا  في  يذكر 
وترتيب مضمونها،  وأسلوبها  منهجها  في  فريدة 
ألبي فارس عبد العزير بن عبد الرحمن الهاللي 
الفاللي )ت:1096هـ(، وقد ضمنها تقييدا على 
حسن  الفريد  العلق  هذا  في  والعجيب  البسملة، 
دقيقة  بمقدمة  استهلها  فقد  هيكلته،  وبديع  ترتيبه 
صح  إن   - التقييد  هيكلة  ثم  العام  المقصد  َبيَّن 
التعبير - الذي سيسلكه في التحرير والبيان، قال 
- رحمه اهلل -: " بسم اهلل الرحمن الرحيم، الكام 
على البسملة بحر زاخر غاص في لججه األوائل 
واألواخر، فاستخرجوا منه جواهر تخجل النجوم 
بالبسملة  التيمن  لقصد  أردت  وقد  والزواهر، 
دررا  البحر  ذلك  ساحل  من  ألتقط  أن  الشريفة 
ظريفة، واقتصر فيها على ثماٍن حسب ما ساعد 
مفرداتها،  في  األولــى  الــدرة  والزمان.  الوسع 
التركيبي،  معناها  في  الثالثة  إعرابها،  في  الثانية 
في  الخامسة  بها،  ااِلبــتــداء  سبب  في  الرابعة 
حكمها، السادسة في فضلها، السابعة في رسمها، 
الثامنة في شأن قراءتها في أول السور إثباتا أو 

نفيا")15(.
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��ُف ف��ي تأويل آيات م��ن القرآن  5� الُمَصنَّ
مختلفة الموضوعات:

ويدخل ضمن هذا النوع تأليف موسوم برسالة 
للعالمة  القرآن،  وحملة  الفقه  أهل  من  اإلخوان 
علي ابن ميمون بن أبي بكر الُغماري المغربي، 
بطريقة  نظمها  وقد  )ت:917هـــ(،  الحسن  أبو 
الهالي  فارس  أبي  مع  رأينا  كما  ـ  تدل  عجيبة 
قوالب  في صناعة  المغاربة  انخراط  على  ـ  آنفا 
منهجية ضمنوها نتاجهم المعرفي الذي ال يتنكر 
يجثو ساكنا  والمغرب، وال  المشرق  بين  للتاقح 
وإنما  مفيدا ومستهلكا؛  المشارقة  يدي أعام  بين 
على  ويزيد  الفريدة،  والنكت  الظريف  يستدعي 
واألسلوبي  المعرفي  إبداعه  خاصَة  كله  ذلك 

والمنهجي.

فقد نظم ابن ميمون رسالته - والتي َعبَّر في 
ذلك  عند  "تمنيت  قائا:  مقصدها  عن  مقدمتها 
ااِلجتماع بهؤالء السادة الكبار والصغار وأتلمى 
علي  به  َمنَّ  مما  بشيء  ومحادثتهم  بمشاهدتهم 
عن  للُحُجِب  الكاشفة  اللوحية  األسرار  علوم  من 
النبوية  واألحاديث  القرآنية  اآلي  بواطن  معاني 
شريعة  وباطنه،  الشرع  ظاهر  مقتضى  على 
في  مندرجة  أصــول  سبعة  في   - وحقيقة")16( 
سبعة فصول، على رأس كل فصل آية من كتاب 
إلى  بها  الفصل  تصدير  بعد  ينطلق  الحكيم،  اهلل 
الجزئية  مضامينها  على  وااِلستدالل  مناقشتها 
بما جمعه من اآليات واألحاديث وشواهد الشعر 
المساوقة  والعارفين  والحكماء  العلماء  وأقوال 
به  جاد  وبما  المناقش،  لألصل  العام  للمعنى 
واإلشارية  والوعظية  اللغوية  االستطرادات  من 

والتاريخية، مع ذكر لنبذ من شيوخه وسيرته في 
الطلب والتربية.

عليه  يطلق  صار  بما  شبيه  هذا  فتصنيفه 
وحدة  اآلية  من  يجعل  إذ  الموضوعي،  بالتفسير 
وموارد  معارف  ضمنها  تنضوي  موضوعية 

ومفاهيم لها مقاصد وغايات جامعة ومتقاربة.  

��ُف ف��ي بيان بع��ض معاني اآلي  6� الُمَصنَّ
على وفق بعض العلوم العقلية:

لحقبة  يشهد  بديعا  استثناء  الصنف  هذا  يشكل 
البيان  أمور  معالجة  في  بالتنوع  السعدية  الدولة 
وأسلوبا،  ومنهجا  موضوعا  القرآنيين  والتأويل 
أبي  لصاحبه  فريد  مخطوط  علق  لذلك  ويشهد 
العباس أحمد بن محمد بن أبي العافية المكناسي، 
وقد  )ت:1025هــــ(،  القاضي  بابن  المعروف 
نه  َتَضمَّ لما  النبيل  بالفتح  "سميته  بقوله:  وسمه 

من العدد ومعنى الحساب التنزيُل")17(.

يمحض  لم  المخطوط  الكتاب  هذا  كان  وإن 
لاستدالل  منه  انطلق  ولكنه  الكتاب،  آي  لتأويل 
على قضايا رياضياتية وحسابية من خال القرآن 
الكريم، مع ذكر معاني أسماء األعداد الواردة في 
على  البرهان  من  عليه  تدل  وما  الحكيم  الكتاب 
أصول علم الحساب، يقول ابن القاضي في بيان 
مقصده من التأليف: "وبعد، فالقصد بهذا الكتاب 
أسماء  من  التنزيل  آي  في  وجد  ما  بعض  ذكر 
للطاب،  نافعا  ليكون  الحساب،  ومعاني  العدد، 

وغنية لذوي العقول واأللباب")18(.

سبق  ما  خال  من  متحه  يمكن  ما  وحاصل 
القرآنيين  والتأويل  البيان  في  ُصنِّّف  مما  رصده 
الممتد  العصر  هذا  أن  السعدية،  الدولة  عهد 
عرف  الزمن  من  تقريبا  ونصف  قــرن  لنحو 
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أو  كاملة،  القرآن  بآي  ارتبطت  تأويلية  حركة 
ــة،  ودالل معنى  ذات  بأجزاء  أو  منها،  بعضا 
مختلفة  بمناهج  التأويل  بمعالجة  ارتبطت  كما 
اختصار  من  متنوعة،  متغايرة  وانطاقات 
وتحشية، وتقييد وتعقيب، ثم اهتمام بعلوم التأويل 
من  بحتة  عقلية  لعلوم  واستدعاء  وأصــولــه، 
والعرفان  التصوف  وعلوم  ورياضيات،  حساب 
السعدية  التأويلية  الحركة  كما عرفت  واإلشارة، 
تنوعا بين المنثور الطويل أو القصير، والمنظوم 

الموزون.

والمنهج  واإلنتاج  المعرفة  في  التنوع  هذا 
والطريقة واألسلوب كاف بأن يوصف به عصر 
التفسيرية؛  الحركة  في  بالتميز  السعدية  الدولة 
للصناعة  العامة  السمة  هي  الندرة  كانت  وإن 
التفسيرية زمن الدولة السعدية خاصة، والمغربية 
عموما؛ ولتلك الندرة أسبابها وعواملها ودوافعها 
الذاتية والموضوعية - ليس هاهنا وعاء ذكرها -.

والبد من التنبيه إلى أن ما أشير إليه آنفا من 
قبس عطاء التراث التأويلي المخطوط زمن دولة 
وُألف  أنتج  ما  كل  هو  ليس  السعديين  الشرفاء 
المولى  يسر  ما  خانة  في  يبقى  ولكن  وصنف؛ 
الكريم العثور عليه من المخطوط الذي ما يزال 
يحتاج إلى جمع نسخه وتبين أوصافها، ومقابلتها 
لما  مطابقة  يجعلها  ما  بقدر  عليها  والتعليق 

يرتضيه منها صاحبها عند تأليفها.

من  عليه  يعثر  لم  ما  أن  على  التأكيد  ويبقى 
المخطوط المفقود حكما، أو المجهول محا، مما 
ألف وأنتج زمن السعديين ومما يستأهل أن يدخل 
به،  بأس  ال  عددا  يعد  التفسيرية  الحركة  ضمن 
وأحيانا يمكن وصفه بالمهم والمغري والمفيد من 

أو  مؤلفه،  أو  عنوانه  على  األولى  النظرة  خال 
غرض ومقصد إنشائه من األصل.

المبحث الثاني:

أوهام وتصويبات واستدراكات

ذلك  النقد؛  من  يسلم  لم  برز  تصنيف  أي  إن 
النقص  يعتورها  وأن  البد  البشرية  الصناعة  أن 
بقادح  ذلك  وليس  والخطأ،  الغلط  وحينا  والوهم 
التأليف  في  نيته  خلصت  إذا  المؤلف  عمل  في 
لكتاٍب  مؤلٌِّف  نجا  ما  "وقلَّ  قيل:  ولذلك  ابتداء؛ 
من راِصٍد بمكيدة أو باحث عن خطيئة، وقد كان 
يقال: من ألف كتاًبا فقد استَشَرَف، وإذا أصاب فقد 
اسَتْهَدَف، وإذا أخطأ فقد ُاسُتقِذَف، وكان يقال: ال 
يزال الرجل في فسحة من عقله ما لم يقل شعًرا 

أو يضع كتاًبا")19(.

 وليس المجال هاهنا قذف مآثر السابقين بالنقد 
والتعيير؛ وإنما سلوك مهيع التعقيب على ما قوي 
لمن  وإيصاله  بيانه  مزيد  ألجل  فيه؛  الخطأ  ظن 
من  وذلك  مشربه،  سليما  نبعه،  صافيا  بعُد  يأتي 
التدقيق  منهج  ومزيات  التحقيق،  طلب  مهمات 
والتفتيش؛ وال شك أن عما من قبيل هذا سيكون 
والتصحيح؛  والتصويب  لاستدراك  قابا  أيضا 
وتقترب  والمعلومات،  المعارف  تتكامل  وهكذا 
المفاهيم واألخبار من اإلبرازة القريبة من الختم. 

ومن مزايا التعامل مع البحث تقميشا لمعارفه 
بالقراءة  مضموناتها  في  ااِلطاع  ثم  وموارده، 
والسبر والمقارنة مع غيرها مما ألف في مجالها، 
ظاهره  في  ما  المعلومات  من  يلفي  الباحث  أن 
التناقض والتباين، وأحيانا ُتشم منه رائحة العدول 
عن الصواب، وهذا األمر ليس لصيقا بالمطبوع 
من الكتب؛ ولكن يتعداها بشكل كبير إلى المعثور 



الت
ـــا
مق

الت
ـــا
مق

آفاق الثقافة والتراث 154

عليه من المخطوطات والوثائق.

تجميع  في  الرحلة  فوائد  أهم  من  كان  ولذلك 
وفهارس  المصنفات  بطون  بين  البحث  مــادة 
الرحلة  ثم  الخزائن،  وكناشات  المخطوطات 
المخطوط  وخــزانــات  المكتبات  إلــى  الحقيقة 
من  جملة  على  الوقوف  والواقعية،  ااِلفتراضية 
أو  الكتب  تلك  مؤلفو  فيها  وقع  التي  األخطاء 
حينا  وسهوا  أحيانا،  قصد  غير  من  الفهارس 
المسافات  لبعد  التدقيق  عدم  بعامل  أو  آخــر، 
أحيانا أخرى؛ ولهذا ال مندوحة  التنقل  وصعوبة 
من تصويب ما ُعِلم ُبعده عن الصواب، وإرشاد 
ح الوصول إليه بحسب  البحثة إلى حقيقته مما َترجَّ
الوسع واألدلة ظنا راجحا، ومن هذه التصويبات 

ما يأتي:

أوال ـ نسب الباحث عادل نويهض في كتابه: 
معجم المفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر 
أحمد  العباس  ألبي  الثالثة،  طبعته  في  الحاضر، 
الفاسي  التلمساني  الَمقَّري  أحمد  بن  محمد  ابن 
بقوله:  القرآن  إعراب  في  كتابا  )ت:1041هـ(، 

"من آثاره إعراب القرآن")30(.

الباحث  إليه،  وسار على صنيعته مع اإلحالة 
كتابه  في  السلمي  الكعبي  طرهوني  بن  محمد 
الموسوم بالتفسير والمفسرون في غرب إفريقيا، 
يقول: " توفي بالقاهرة بعد أن ترك تراثا ضخما 
الحديث  وعلم  والتاريخ  األدب  النحو  بين  منوعا 
والفقه،  والتصوف  والقصائد  والتفسير  والكام 
وألف،  وأربعين  إحدى  سنة  اآلخرة  جمادى  في 
بالشام  توفي  وقيل:  المجاورين،  بمقبرة  ودفن 
إعراب  له:  إستانبول،  مسموما عقب عودته من 

القرآن")31(.

الباحثين  من  والحثيثة  الخفيفة  اإللماحة  هذه 
من  نسبته  مع  الكريم  القرآن  إعراب  كتاب  إلى 
غير وازع شك، أو عبارة متلبسة بدثار الريب أو 
الظن، إلى العامة أبي العباس المقري؛ جعلتني 
أعقد العزم متلهفا على البحث والتنقيب عن تراثه 
التأويلي في مجال لغة القرآن الكريم وإعراب آيه، 
وقد ظفرت بالمطلوب حينما حصلت على نسخة 
الوطنية  المكتبة  من  الُمَصنَّف،  من  مخطوطة 
الفرنسية بباريس، على الرغم من أنها تبتدئ من 
اآلية: ] 154 من سورة البقرة[، إلى آخر ]سورة 

الناس[)31(.

كانت هذه الِوجادة سببا في غبطِة ظفٍر ثمين، 
مخطوطات  فقدان  على  كبيرا  تحسرا  َعــوَّض 
غير  السعدية؛  الدولة  عهد  إلى  تنتمي  أخــرى 
أعود  جعلني  مؤلف  ألي  التأليف  نسبة  عدم  أن 
القهقرى، وأسأل نفسي، فإن كان المخطوط لغير 

المقري؟ 

فــهــارس  ــي  ف أبــحــث  ـــر  األم هـــذا  جعلني 
سالك  ُيَقرب  ما  وجدت  أن  إلى  المخطوطات، 
النفق من ضوء النجاة، فكان أن عثرت بالفهرس 
 - المخطوط  اإلسامي  العربي  للتراث  الشامل 
هذه  أن  على   - وعلوم  التفسير  مخطوطات  قسم 
الفرنسية،  الوطنية  بالمكتبة  الكائنة  المخطوطة 
هي  نفسه،  الرقم  وتحت  فيها،  الذي  النقص  مع 
بدل  آخره  في  بالهمز  )الُمقرئ()33(  لصاحبها 

الياء، مما جعل الشك يتضاعف والريبة تزداد.

متن  فــي  التََّملي  ــى  إل دعــانــي  األمــر  ــذا  ه
من  زمن  وبعد  بالمفيد،  أظفر  علني  المخطوطة 
مما  بغيرها  المخطوطة  النسخة  ومقارنة  التأمل 
صنف في إعراب القرآن الكريم ومعانيه، وكذلك 
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مطالعة الكتب التي ترجمْت للمؤلف الذي ُنسبت 
إليه المخطوطة وصلُت إلى النتائج اآلتية: 

اطلعت عليه  فيما   - ترجم  أحد ممن  يذكر  لم  1ـ 
باسم  موسوما  كتابا  المقري  العباس  ألبي   -
المشار  الباحثين  الكريم سوى  القرآن  إعراب 

إليهما آنفا.

القرآن  ــراب  إع مخطوطة  بين  بالمقارنة  1ـ 
المتحصل عليها من المكتبة الوطنية الفرنسية 
القرآن،  إعراب  مشكل  كتاب  وبين  بباريس، 
القيسي  طالب  أبــي  بن  مكي  محمد  ألبــي 
العنوان  عبارة  ضمَّن  الذي   - )ت:437هـ(، 
ِفي  فقصدت   " قائا:  كتابه،  متن  صدر  في 
َهَذا الكتاب ِإلى َتْفِسير ُمشكل اإلعراب َوذكر 
اْلمحمل  َخِفيف  لَيُكون  ونادره  وَصْعِبه  علله 
َأَراَد حفظه  لمن  المتناول  قريب  المأخذ  سهل 
وااِلكتفاء ِبِه،  فليس في كتاب اهلل  إعراب 
موجود  قياسه  أو  منصوص  وهو  إال  مشكل 
التطابُق  بالتتبع  ياحظ  فإنه  ذكرته")34(،  فيما 
بين مضمونيهما، مع اختاف حينا عند  التام 
ااِلختاف  يكون  فأحيانا  للسورة،  التصدير 
سال  سورة  إعراب  مشكل  تفسير  بين:  مثا 
سائل، وبين شرح إعراب سورة سال سائل، 
أو إيراد ذلك دون التصدير بتفسير أو شرح، 
قابل  التي  النسخ  إلى  راجع  ااِلختاف  ولعل 

التي  النسخة  الكتاب  الضامن محقق  بها حاتم 
فنسخة  وبالتتبع  ــا)35(،  ُأم أو  أصا  اعتبرها 
لم تكن ضمن نسخ  الفرنسية  الوطنية  المكتبة 

المقابلة. 

ولكن قد ُيعترض على هذه الماحظة بالقول: 
إن المغاربة عرفوا بحشو مصنفاتهم بأنقال علماء 
قبلهم، وقد يكون النقل طويا حتى يظن القارئ أنه 
من كام صاحب التأليف، والجواب عن ذلك: أن 
هذا األمر حاصل في كثير من مصنفات المغاربة، 
اآلن  ولكننا  غيرهم؛  مؤلفات  في  حتى  وإنصافا 
بصدد متن مطابق من حيث المضمون والترتيب 
بن  لمكي  ــراب  اإلع مشكل  لمتن   والعنوانات 
البقرة،  سورة  من   154[ اآلية  من  طالب  أبي 
إلى آخر سورة الناس[، وليس في نسخة باريس 
إضافة أو زيادة أو تعليق أو تعقيب تفيد أن مؤلفه 
اقتبس من مكي بن أبي طالب، ثم عقب عليه أو 
أمام  إننا  ى،  وحشَّ شرح  أو  اختصر  أو  أضاف 
إعراب  مشكل  تفسير  نسخ  من  أخــرى  نسخة 

القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي.

من  بأس  ال  والبيان  التوضيح  مزيد  وألجل 
على  بها  يستدل  بأمثوالت  النقطة  هذه  تثمين 
المحققة  النسختين:  بين  المضموني  التطابق 

ونسخة باريس.
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صورة من كتاب إعراب مشكل القرآن، لمكي بن أبي طالب، تحقيق حاتم الضامن، 184/1.

صورة من مخطوطة إعراب مشكل القرآن، نسخة المكتبة الوطنية الفرنسية بباريس، رقم اللوحة: )6 ظهر(
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3ـ من الحجج الدافعة ألدنى ريب في نسبة كتاب 

اقتبسه  ما  التلمساني،  للمقري  القرآن  إعراب 

القرآن  ــراب  إع مشكل  من  ــام  األع بعض 

مستدلين  أو  معقبين  طالب،  أبي  بن  لمكي 

بقرون،  المقري  مياد  قبل  قضوا  وهــؤالء 

َجِري  الشَّ ابن  النحوي  العامة  أنَّ  ذلك  من 

عقد  التي   - أماليه  في  رد  )ت:542هــــ(، 

أبي  بن  مكي  على   - طابه  بين  مجالسا  لها 

الرد - على قساوته  طالب، وكان منهجه في 

مشكل  كتابه  من  مكي  كام  بسياقة  ابتداؤه   -

القرآن ثم الرد عليه بما يبطل مذهب بن أبي 

طالب وينتصر به لمذهبه في اآلراء النحوية، 

والظاهر من غير شك أن وفاة ابن الشجري 

وفاة  عن  كثيرة  بقرون  متقدمة  )ت:541هـ( 

المقري )ت:1041هـ(، الذي نسب إليه كتاب 

استدعاء  يلي  وفيما  اإلعــراب،  في  المشكل 

الذي  الشجري  ابــن  كــام  أمثوالت  لبعض 

يحتجن نقات من مشكل اإلعراب للقيسي: 

الواحد  المجلس  فــي  الشجري  ابــن  يقول 

بقوله:  عنونه  والــذي   - أماليه،  من  والثمانين 

"المجلس الحادي والثمانون، ويتضمن ذكر مالم 

األغاليط  ومن   "  :- َمكِّي")36(  زالت  من  نذكره 

الشنيعة، أقوال حكاها في سورة األنفال، في قوله 

تعالى: چ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ   چ ]األنفال: جزء من اآلية 
في موضع نصب،  َكما﴾   ﴿ الكاف من  قال:   ،]5

ں     ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   چ    لمصدر  نعت 

]األنفال:  چ  ۀ    ۀ   ڻ   ڻ    ڻ    ڻ  

الكلمة األولى من اآلية 6[؛ أي جداال كما، وقيل: 

هي نعت لمصدر يدّل عليه معنى الكام، تقديره: 

أخرجك،  كما  ثبوتا  والرسول  هلل  ثابتة  األنفال 

وقيل: هي نعت لحّق؛ أي هم المؤمنون حّقا كما. 

كما  والتقدير:  رفع،  موضع  في  الكاف  وقيل: 

فهو  اهلل،  فاّتقوا  بالحّق،  بيتك  من  رّبك  أخرجك 

للقسم،  الواو  بمعنى  الكاف  وقيل:  وخبر.  ابتداء 

أي األنفال هلل والرسول والذي أخرجك)37(. ِانتهى 

الّصحة  عن  منحرفة  رديئة  أقوال  وهذه  كامه. 

الرابع  القول  الّرداءة:  في  كّليّا، وأوغلها  انحرافا 

َكما﴾ في موضع   ﴿ الكاف من  فقوله:  والخامس؛ 

رفع باالبتداء، وخبره ﴿ َفاتَُّقوا اهلَل﴾ ]األنفال: جزء 

من اآلية 1[، قول ظاهر الفساد")38(.

وغير هذا المثال كثير، وإنما سيق لبيان ثبوت 

متن إعراب مشكل القرآن لمكي بن أبي طالب، 

بعدهم،  ومن  معاصريه  بين  متداوال  وكان  بل 

التلمساني  المقري  العباس  أبي  إلى  ينسب  فكيف 

المتوفي بعد مكي بنحو ستة قرون؟

مشكل  إعراب  نسبة  واستبانت  وضحت  وإذ 

اإلشارة  من  البد  طالب،  أبي  بن  لمكي  القرآن 

الماحظة  هذه  إدراج  من  القصد  أن  إلى  هاهنا 

هو ما كان مؤما من نسبتها - قبل البحث - إلى 

المقري لما اكتنزته من لطائف تأويلية لبعض آي 

القرآن الحكيم، باإلضافة إلى اإلعراب والصرف 

واللغة؛ كما وجبت اإللماعة إلى أن للمقري أبي 

لكن  القرآن)39(،  بتوجيه  موسوما  كتابا  العباس 

الظفر به لم يحن بعد رغم الألي، ولعله في توجيه 

القراءات، أو توجيه معاني اآلي.
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الصدر،  أثلجت  التي  المخطوطات  من  ثانياـ 

وأسعدت الفؤاد عند العثور عليها مفهرسة بكشاف 

المحفوظة  والتفسير  القرآن  علوم  مخطوطات 

بالخزانة الحسنية، مخطوطة: الفرج والتبشير في 

آية التطهير، وقد نسبها ُمعدو الفهرس إلى محمد 

والذين  القادري)40(،  السام  عبد  بن  الطيب  بن 

هذه  فوقعت  )916هـــ(،  في:  وفاته  سنة  حددوا 

الخريدة في قلبي موقع التعلق خصوصا وإن ثبت 

بذلك مندرجة ضمن  المصنف؛ فهي  تأريخ وفاة 

تراث تأويل آي القرآن خال العهد السعدي.

رقمية  نسخة  على  حصلت  حتى  أهنأ  فلم 

المتملي  النظر  وبعد  الطلب،  في  ألي  بعد  منها 

قوله  تأويلية في  المتضمنة جما  المخطوطة  في 

تعالى: چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    چڇ  
ڑ   ڑ      ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ       ڌڎ  
 ،]33 ]األحــزاب:  چ  ک      ک   ک    ک  

وصلت إلى النتائج اآلتية:

عبد  بن  الطيب  محمد  إلى  المخطوطة  نسبة  1ـ 

السام القادري فيه نظر؛ ذلك أنني لم أقف في 

َعَلم بهذا ااِلسم من أسرة  الترجمة على  كتب 

القادريين المشهورة ممن كانت وفاته بتاريخ: 

المخطوطة  صدر  إلى  وبالنظر  )916هـــ(، 

ح  صرَّ صاحبها  أو  ناسخها  أن  نجد  َفْحصا 

تعالى  ربه  عبد  فيقول  "وبعد؛  بقوله:  باسمه 

 وأحوجه إلى عفوه ورحمته محمد بن الطيب بن 

ولعل  الحسني")41(،  القادري  السالم  عبد 

عند  )بــن(  عبارة  سقوط  عند  صدر  الوهم 

إلى  المخطوط  فنسب  المخطوط؛  ماحظة 

غير صاحبه.

والتراجم  الفهارس  كتب  إلــى  بالرجوع  1ـ 

في  جاء  وكما   - والتبشير  الفرج  فمخطوطة 

أبو  لصاحبها  هي   - أيضا  المخطوطة  صدر 

السالم  عبد  بن  الطيب  بن  محمد  الله  عبد 

القادري الحسني )ت:1187هـ(، وقد نسبها 

هو نفسه إليه في بعض مؤلفاته، من ذلك أنه 

التقاط  والتراجم:  التاريخ  في  كتابه  في  يقول 

الدرر في مقصده الخامس: " في ذكر الكتب 

آية  في  والتيسير  والفتح   ... فهي:  لفقتها  التي 

التطهير، أعني قوله تعالى: چ  ڃ   ڃ  ڃ  

ڇ   ڇ    چڇ   چ   چ   چ   ڃ  
ڈ   ڎ       ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
ک    ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ     ڈ  
وقد   ،)41("]33 ]األحــزاب:  چ  ک      ک  
لعنوان  أخرى  اختيارات  إلى  المؤلف  أشار 

بالفتح  فليسمه  شاء  "فمن  بقوله:  المخطوط 

والتيسير فيما يجب آلله  من التوقير، ومن 

وقد  التطهير")43(،  بآية  والتبشير  بالفرج  شاء 

األولى  لوحتها  في  أيضا  المخطوطة  وسمت 

التطهير)44(،  آية  في  والتيسير  الفتح  بعنوان: 

وهو العنوان نفسه الذي يوافق تسمية صاحبها 

لها من خال كتابه التقاط الدرر. 

منجزي  أن   - المعذرة  مع   - له  يعجب  مما  3ـ 

الفهرس المشار إليه آنفا َذيَّا وصف مخطوطة 

الفرج والتبشير بإحالة على الهامش ضمنوها 

مواطن ترجمة الَعلم الذي نسبوا إليه المصنف 
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ـــ(،  )916ه في:  وفاته  سنة  حــددت  ــذي  وال

وبالرجوع إلى تلك المظان واحدة بواحدة تبين 

أن جميع كتب التراجم التي اسُتدعيت ترجمْت 

ذكره  الذي  غير  القادري  أسرة  من  ألعام 

واضعوا الفهرسة)45(، وال أدري ما سبب هذه 

الغفلة؟

من  ُصنف  فيما  مندرجة  إذن  فالمخطوطة 

بعد  آيه  بعض  أو  الكريم  للقرآن  تأويلي  تراث 

عهد الدولة السعدية، والتي حدد سابقا زمن زوال 

ملكها في سنة )1069هـ(.

غاية  منظومة  مصنفه  لغير  نسب  مما  ثالثاـ 
في اإلبداع في تفسير غريب آي القرآن الكريم، 

تفسير  في  العجيب  التيسير  بعنوان:  موسومة 

اثنين  من  تتألف  طويلة  منظومة  وهي  الغريب، 
في   )1481( بيت  وألفي  وأربعمئة  وثمانين 

إلى آخر  الفاتحة  القرآن من سورة  شرح غريب 

سورة الناس مع ااِلهتمام بذكر الُخلف في شرح 

واإلعــراب  القراءات  إلى  ــارة  وااِلش الغريب، 

والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، وقد ُنسبت 

لعلمين ذائعي الصيت؛ مصرٌي من القرن السابع 

اإلسكندراني  محمد  بن  أحمد  وهو  الهجري، 

)ت:683م(،  الُمَنيِّر  بابن  المعروف  المالكي 
أهم  ومــن  السعدية  الدولة  عهد  من  ومغربي 

روادها في العلم والثقافة على اختاف مجاالتها، 

بن  د  محمَّ بن  أحمد  العباس  أبو  العالمة  وهو 

القاضي  بابن  الشهير  ناتي  الزِّ المكناسي  د  محمَّ
)ت:1025هـ(.

وقد َنَسَب المنظومة إلى ابن القاضي المذكور 

كل من فوزي بن يوسف الهابط، في بحٍث أعده 

بالقرآن  السعودية  العربية  المملكة  عناية  لندوة 

معاني  معاجم  بعنوان:  موسوٍم  وعلومه،  الكريم 

ألفاظ القرآن الكريم)46(، ونسبها إليه أيضا يوسف 

العمدة  كتاب  محقق  المرعشلي،  الرحمن  عبد 

القيسي  طالب  أبي  بن  لمكي  القرآن  غريب  في 

)ت:437هـ(، في مقدمة التحقيق)47(.

والصواب أن المنظومة البن المنير المصري، 

في  موجودتين  نسختين  على  محققة  طبعت  وقد 

مكتبة السليمانية بمدينة إستانبول، واعتبر محققها 

فرغ  قد  إذ  وُأما؛  أصا  لي(  له  )ال  قسم:  نسخة 

بنسخة  وقوبلت  )673هـــ(،  سنة:  منها  ناسخها 

نسخة  على  وقوبلت  )674هـــ(،  سنة:  المؤلف 

المصنف  على  وقرئت  )668هـــ(  سنة:  أخرى 

والمقابلة  النسخ  سنوات  وتدل  خطه)48(،  وعليها 

على بعد نسبتها البن القاضي المكناسي الذي ولد 

سنة: )960هـ(. 

المحقق  يعتمدها  لم  ثالثة  نسخة  توجد  كما 

ــم:  رق تحت  ــاط،  ــرب ــال ب الحسنية  بــالــخــزانــة 

سنة:  ناسخها  منها  فرغ  وقد  ـــج(،  )13446م

مرجوحية  ظن  على   - وُيستبعد  ـــ()49(،  )978ه

لها وعمره ال  العباس  أبي  تأليف  الدليل األول - 

يتجاوز الثامن عشرة سنة.

الشبكة  على  األلــوكــة  بموقع  ورد  رابــعــاـ 
مقال  )1009/08/16م(،  بتاريخ:  العنكبوتية 

ذكر  وقد  القرويين،  جامع  مخطوطات  بعنوان: 

التفسير  مخطوطات  قسم  في  المقال  صاحب 

التفسير  بعنوان:  موسومة  مخطوطة  بالخزانة 
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 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعلي بن أحمد بن 
رقم  تحت  )ت:1049هــــ(،  الرسموكي  محمد 

)811(، وعدد لوحاته: )146()50(.

الفريد  العنوان  بهذا  االهتبال  غاية  فاهتْمَمت 

مما  ـــ(،  )1049ه وفيات  من  وصاحبه  خاصة 

القرآني  التأويل  أعام  يعني دخوله ضمن جامع 

زمن الدولة السعدية، فجمعت أمري قاصدا خزانة 

لطلب  محاوالت  وبعد  بفاس،  العريقة  القرويين 

نسخ المخطوط ُشِدْهُت بكون المخطوط المنشود 

ل خطأ على الفهرس الرقمي للخزانة؛ ذلك أن  ُسجِّ

الكتاب موسوم حقيقة بالوجيز في الكتاب العزيز؛ 

وأما مصنفه  للرسموكي،  أنه منسوب خطأ  غير 

في األصل فهو اإلمام أبو الحسن علي بن أحمد 

من  الوهم صادر  ولعل  )ت:468هـ(،  الواحدي 

تشابه في ااِلسم أو اسم األب والجد. 

سعاد  الباحثة  على  به  ُيستدرك  مما  خامساـ 

أشقر أنها أشارت في كتابها التفسير والمفسرون 

التأويل  في  مصنفات  إلى  األقصى،  بالمغرب 

والبيان القرآنيين واعتبرتها من المخطوط المفقود، 

ويرجع األمر ربما إلى كون دراستها هاته كانت 

قبل اكتشاف هذه المخطوطات والعثور عليها، أو 

ربما لم ُيسعف الباحثة صعوبة تقميش معلومات 

معروف  هو  كما   - المغربية  المخطوطات  عن 

ومجرب - إلى التحقق من وجود بعضها أو الحكم 

عليه بالرمس والدروس.

من ذلك أن الباحثة - مشكورة - حكمت على 

أبي  للعالمة  التفسير  الجواهر في  نظم  منظومة 
المكناسي  الواحد  عبد  بن  العزيز  عبد  فارس 

قبل  والمخطوطة  بالفقد)51(،  )ت:964هـــــ( 

طبعها)51(، كانت متاحة بالخزانة التيمورية بمصر 

العربية، ضمن مجموع تحت رقم: )336(، يضم 

مختلفة)53(،  علوم  في  المنظومات  من  مجموعة 

مصورة  نسخة  على   - اهلل  بحمد   - َحصلُت  وقد 

عنها.

وُيستدرك عليها أيضا حكمها على مخطوطة 

محمد  بن  الواحد  عبد  بن  علي  الحسن  ألبــي 

التفسير  السجلماسي )ت:1057هـ( في مصطلح 

المخطوطة  أن  والصواب  مفقودة)54(،  بكونها 

موجودة بالمكتبة الوطنية، تحت رقم: )100م(، 

وتضم كما أشير إلى ذلك - آنفا - واحدا وأربعين 

ومائة بيت. 

خاتمة: 

خالصات واستنتاجات وتوصيات

بستان  ظال  بين  الحثيث  التَّجوال  هذا  بعد 
القرآن  آلي  المخطوط  والبياني  التأويلي  التراث 
لي  يسوغ  السعدية؛  الدولة  عهد  خال  الكريم 
ااِلستنتاجات  من  بجملة  البحث  هذا  أختم  أن 
الازمة والنتائج الممتوحة والتوصيات المقترحة 

المنشودة وهي على الترتيب كما يأتي: 

ـ إن من فوائد الرجوع إلى تاريخ األمم عامة 
بالتفتيش   - خاصة  األقصى  المغرب  وتاريخ 
الفناء  وعوائد  وأسبابها  دوله  قيام  أعراض  في 
الموروث  العلمي  تراثه  في  النظر  ثم  والزوال، 
األدبية  الحركات  مامح  بعض  ــُس  َتــَحــسُّ  –
الصقع  هذا  تميز  كانت  التي  والفكرية  والعلمية 
أنشطتها  ودراسة  وأزمنتها،  دوله  اختاف  على 



َقَبٌس ِمْن 
َعَطاِء 
اَلتَُّراِث 
اَْلَمْغِرِبيِّ 
اَْلَمْخُطوِط 
ِفي َتْأِويِل 
آِي اَْلُقْرآِن 
ِفي َعْهِد 
ولَِة  اَلدَّ
ْعِدَيِة اَلسَّ

161 آفاق الثقافة والتراث

واالستمداد  والتدريس  والتصنيف  التأليف  في 
بقصد  وذلــك  والمنهجي،  والروحي  المعرفي 
التأريخ  بين  يجمع  شامل  تاريخ  تركيب  محاولة 
للحدث، والتأريخ للعلوم ومناهجها وأصحابها في 

المغرب.

نمو  أعراض  بمختلف  السعدية  الدولة  مرت 
الدول ونشأتها واستوائها ثم فنائها وزوال صولتها 
ذلك  من  الرغم  على  ولكن  ملكها؛  عز  وذهاب 
اعتبرت الدولة خاصة في زمن السلطان السعدي 
على  حديثة  دولة  الذهبي  المنصور  العباس  أبي 
المعرفي  الجانب  شكل  األصعدة،  من  مجموعة 
مختلف  إلى  الوصول  قنطرة  خالها  والعلمي 
لقبسات  واستدعاء  للمشاكل،  وحا  القضايا، 

النصر والسؤدد والتميز.

الرغم من قصر  السعدية على  الدولة  عرفت 
الكريم  القرآن  تأويل  في  هامة  حركة  عمرها 
قواعد  بناء  في  واالســهــام  آيــه،  معاني  وبيان 

النظرية التأويلة للكتاب الحكيم.

ونصف  قرن  لنحو  الممتد  العصر  هذا  إن 

ارتبطت  تأويلية  الزمن عرف حركة  من  تقريبا 

بأجزاء  أو  منها،  بعضا  أو  كاملة،  القرآن  بآي 

ذات معنى وداللة، كما ارتبطت بمعالجة التأويل 

بمناهج مختلفة وانطاقات متغايرة متنوعة؛ من 

ومن  والتعقيب،  التقييد  إلى  وتحشية،  اختصار 

استدعاء  إلى  وأصوله،  التأويل  بعلوم  االهتمام 

علوم التصوف والعرفان واإلشارة، وعلوم عقلية 

بحتة من حساب ورياضيات خادمة لمعاني اآلي، 

المنظوم  إلى  القصير،  أو  الطويل  المنثور  ومن 

الموزون.

للقرآن  التأويلي  التراث  من  عليه  ُعثر  ما  إن 

الدولة السعدية يعد بعضا  الكريم مخطوطا زمن 

أو  ُفِقد  ما  ويبقى  به،  والظفر  حيازته  ُكِتبت  مما 

حيث  من  هاما  إليه  الوصول  صعب  أو  ضاع 

العدد والموضوع والمقصد.

إننا بحاجة إلى تظافر جهود البحثة والمؤسسات 

هذه  تراث  عن  والجماعي  الجاد  للتنقيب  العلمية 

القرآنيين،  والتأويل  التفسير  في  المخطوط  األمة 

وطبعه،  نشره  ثم  علميا،  وتحقيقه  فهرسته  ثم 

قواعده  واستنتاج  فوائده،  واستقراء  دراسته  ثم 

ومختصر؛  ومنظم  دقيق  وزان  على  ومناهجه 

بناء  في  المغاربة  جهود  تصور  على  يساعد 

النظرية التأويلية آلي القرآن الكريم.   

فيما  النظر  إعادة  إلى  أيضا  بحاجة ماسة  إننا 

ُصنف من الفهارس والموسوعات الكاشفة للعلوم 

وتقويم  خطإها  تصويب  بقصد  فيها  ُألــف  وما 

الجيل  إلفــادة  معلوماتها؛  وتحيين  اعوجاجها، 

يصح  بما  والقابلين  الباحثين  الطلبة  من  الحالي 

ودرءا  الطلب،  لمهيع  اختصارا  المعلومات  من 

لتضييع جهود وأوقات ثمينة من غير فائدة. 
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الحواشي

مقدمة ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ( 1)
َدرويش  تحقيق  )ت808هـ(،  خلدون  بابن  الشهير 
الُجَويدي، نشر المكتبة العصرية، صيدا - بيروت 
لبنان، طبعة عام: )1431هـــ/1010م(، )ص:   –

  .)160

المعاجم ( 1) ومعجم  ــات  ــب واألث الــفــهــارس  فهرس 
والمشيخات والمسلسات، محمد َعْبد الَحّي الكتاني 
دار  نشر  عباس،  إحسان  تحقيق  ـــ(،  )ت1381ه
الغرب اإلسامي،  بيروت – لبنان، الطبعة الثانية: 

)1981م(، )1160/1(.  

المنوني، ( 3) محمد  المغرب،  لتاريخ  عربية  مصادر 
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط – 
المملكة المغربية، طبعة سنة: )1404هـ/1983م(، 

.)118/1(

وأحــوال ( 4) األندلس  أوضــاع  على  االطــاع  لمزيد 
بالمغرب  الفكرية  الحركة  ُتراجع  الكبير،  المغرب 
دار  منشورات  حجي،  محمد  السعديين،  عهد  في 
)1396هـــ/  طبعة:  والترجمة،  للتأليف  المغرب 

1976م(، )37/1 وما بعدها(.

ينظر تاريخ سقوط غرناطة وضعف دولة النصريين ( 5)
وملوكها وانقسامهم في: أزهار الرياض في أخبار 
أبو  بن محمد  أحمد  الدين  القاضي عياض، شهاب 
تحقيق  )ت1041هـ(،  التلمساني  الَمْقري  العباس 
العظيم  وعبد  اإلبياري  وإبراهيم  السقا  مصطفى 
والنشر،  والترجمة  التأليف  لجنة  مطبعة  شلبي، 
)1358هــــ/  طبعة:  العربية،  مصر  ـ  القاهرة 
وتاريخ  األنــدلــس  نهاية   ،)66/1( 1939م(، 
مطبعة  عنان،  اهلل  عبد  محمد  رين،  المتنصِّ العرب 
– مصر  القاهرة  والنشر،  والترجمة  التأليف  لجنة 
ــــ/1966م(،  )1386ه الثالثة:  الطبعة  العربية، 

)الكتاب الثاني، ص: 157(.

تنظر ( 6) االستدعاء،  طــور  على  ــاع  االط لمزيد 
محمد  الحادي،  القرن  ملوك  بأخبار  الحادي  ُنزهة 
)توفي  المراكشي  اإلفراني  الحاج  بن  الّصغير 
الشادلي،  اللطيف  عبد  تحقيق  1140هـــ(،  بعد 
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء – المغرب، 
)ص:40  )1419هــــ/1998م(،  األولى:  الطبعة 
وما بعدها(، كتاب االستقصا ألخبار دول المغرب 
الناصري  خالد  بن  أحمد  العباس  أبو  األقصى، 
الناصري، منشورات  )ت1315هـ(، تحقيق أحمد 
)1001م(،  طبعة:  وااِلتــصــال،  الثقافة  وزارة 
)14/5 وما بعدها(، الحركة الفكرية، محمد حجي، 

)41/1 وما بعدها(.

ينظر ( 7) الطور،  هذا  مراحل  على  ااِلطــاع  لمزيد 
كتاب االستقصا، الناصري، )17/5 وما بعدها(.

الحركة الفكرية، محمد حجي، )55/1(.( 8)

لمزيد االطاع على مراحل هذا الطور، ينظر كتاب ( 9)
الناصري )65/5 إلى 108(، الحركة  االستقصا، 
في  الصفا  مناهل  بعدها(،  وما   ،47/1( الفكرية، 
مآثر موالينا الشرفا، أبو فارس عبد العزيز الفشتالي 
)ت1031هـ(، تحقيق عبد الكريم كريم، منشورات 
المغرب،   - الرباط  المغاربة،  المؤرخين  جمعية 
)ص:  )1416هـــــــ/1005م(،  الثانية:  الطبعة 
المخطوطات  في علم  دراسات  يليها(،  وما   ،165
والبحث الببليوغرافي، أحمد شوقي بنبين، المطبعة 
الطبعة  المغرب،   - مراكش  الوطنية،  والوراقة 

الثانية: )1004م(، )ص:176(.

ينظر ( 10) الطور،  هذا  مراحل  على  االطــاع  لمزيد 
كتاب االستقصا، الناصري، )111/5، وما بعدها(، 
نزهة الحادي، اإلفراني، )ص: 181، وما بعدها(.

تنظر دراسات في علم المخطوطات، أحمد شوقي ( 11)
بنبين، )ص:186(.

بن ( 11) علي  الحسن  أبو  التفسير،  مصطلح  مخطوطة 
جلماسي )ت1057هـ(،  عبد الواحد األنصاري السِّ
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ضمن مجموع بالخزانة الوطنية، المملكة المغربية، 
تحت رقم: )100م، من اللوحة 90 ظهر، إلى 97 

وجهـ(، )اللوحة: 90 ظهر(.

المسجد ( 13) خزانة  لمخطوطات  الوصفي  الِفهرس 
نجي  الطَّ العمراني  بدر  إنجاز  ان،  بــَوزَّ األعظم 
ومحمد سعيد الغازي، إشراف الدكتور عبد اللطيف 
والشؤون  االوقــاف  وزارة  منشورات  الجياني، 
األولى:  الطبعة   ،- المغربية  المملكة   - اإلسامية 

)1419هـ/ 1008م(، )1/ 119(.    

 مخطوطة تقييد على الكشاف للزمخشري، ألحمد بن ( 14)
المسجد  خزانة  ــــ(،  )ت1011ه الفاسي  يوسف 
)رقم   ،)1/781( رقــم:  تحت  ــوزان،  ب األعظم 

اللوحة: 110 ظهر(.

تنظر كناشة علمية فيها جواب أبي الحسن اليوسي ( 15)
ضمن  عليه،  وارد  ســؤال  على  ــــ(  )ت1101ه
بالرباط، رقم:  الحسنية  بالخزانة  مجموع مخطوط 

)7704(، )رقم اللوحة: 8 وجهـ(.

األصغر ( 16) الشيخ  محمد  السعدي  السلطان  َيْقِصد 
المنصور  أحمد  بــن  زيـــدان  بــن  السلطان  ــن  اب

)ت1064هـ(.

الُمحاضرات في األدب واللغة، أبو علي الحسن بن ( 17)
مسعود اليوسي )ت1101هـ(، تحقيق محمد حجي، 
اإلسامي،  الغرب  دار  إقبال،  الشرقاوي  وأحمد 
)1006م(،  الثانية:  الطبعة  لبنان،   – بيروت 

.)391/1(

وأحكام ( 18) العالم  وأحكام  العلم  أحكام  قانون  ينظر 
اليوسي  مسود  بن  الحسن  علي  أبــو  المتعلم، 
مطبعة  حماني،  حميد  تحقيق  )ت1101هـــــ(، 
شالة، الرباط – المملكة المغربية، الطبعة األولى: 

)1419هـ/1998م(، )ص:107(.

(19 ) /3( الَمْقري،  العباس  أبو  الرياض،  أزهار  ينظر 
34 ـ 35(.

تنظر الرحلة الناصرية الكبرى، أبو عبد اهلل محمد ( 10)
تحقيق  )ت1139هـــ(،  الناصري  السام  عبد  ابن 
والشؤون  األوقــاف  وزارة  نشر  الغالي،  المهدي 
األولــى:  الطبعة  المغربية،  بالمملكة  اإلسامية 

)1434هـ/1013م(، )ص: 187 ـ 188(

الحركة الفكرية، محمد حجي، )141/1(.( 11)

محمد ( 11) فجيج،  تاريخ  في  وأبحاث  دراسات  تنظر 
العلمي المحلي  بوزيان بنعلي، منشورات المجلس 
)1436هـــــ/1015م(،  ــى:  األول الطبعة  بفجيج، 
الحصول  من  تمكنت  فقد  هلل  وحمدا  )ص:180(، 
من  التفسير  مخطوطة  من  مصورة  نسخة  على 
الخزانة  من  الناس،  ســورة  إلى  التغابن  ســورة 
الحسنية بالقصر الملكي تحت رقم: )13197(، وقد 
يسر اهلل للباحث بناصر بن عبد القادر جباري )من 
أبناء فجيج( أن أخرج مختارات من تفسير سيدي 
عبد الجبار جامعا ومحققا شملت بعض اآليات من 
سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران، ينظر المختار 
القادر  لبناصر عبد  الجبار،  تفسير سيدي عبد  من 
المحلي إلقليم  العلمي  المجلس  منشورات  جباري، 

بفجيج، الطبعة األولى: )1438هـ/1016م(.  

هي ( 13) والمقابلة،  بالتتبع  المخطوطة  عنوانات  جميع 
لمَصنَّف واحد وهو المختصر في مشكات الكتاب، 
وعموما مازال مخطوط اللباب غير مطبوع وغير 
له  تحقيقات  هناك  أن  إلى  اإلشــارة  مع  منشور، 
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية، بالرياض 
تولى  ـــ(،  )1414/1413ه الدراسي:  العام  في   -
بكلية  دكتوراه  رسائل  في  الباحثين  من  ثاثة  ذلك 
إلى  يرجع  وعلومه،  القرآن  قسم  الدين  أصــول 
اآلتي:  الرابط  على  التفسير  أهل  ملتقى  موقع 
https://vb.tafsir.net/tafsir31552/#.

 .WcWgc9i2zv8

من مخطوطة تفسير الفاتحة باإلشارة، لعبد الرحمن ( 14)
مجموع  ضمن  )ت1036هــــ(،  الفاسي  العارف 



الت
ـــا
مق

الت
ـــا
مق

آفاق الثقافة والتراث 164

رقم:  تحت  بتطوان،  والمحفوظات  العامة  بالمكتبة 
)353م(، )رقم اللوحة: 33 ظهر(.

بن ( 15) العزيز  لعبد  البسملة،  تقييد على   من مخطوطة 
الفالي  الــهــالــي  ـــارس  ف أبـــو  الــرحــمــن  عــبــد 
العامة  بالمكتبة  مجموع  ضمن  )ت1096هــــ(، 
)رقم  )37م(،  رقم:  تحت  بتطوان،  والمحفوظات 
أيضا  لها  مخطوطة  ومن  وجهـ(.   151 اللوحة: 
قسم  ـ  بالرياض  العامة  العزيز  عبد  الملك  بمكتبة 
المخطوطات ـ، ضمن مجموع رقمه: )59(، )رقم 

اللوحة: 1 وجهـ(.

من مخطوطة رسالة اإلخوان من أهل الفقه وحملة ( 16)
)ت917هـــ(،  الغماري  ميمون  بن  لعلي  القرآن، 
رقم:  تحت  بباريس،  الفرنسية  الوطنية  المكتبة 
طبعت  وقد  وجهـ(.   3 اللوحة:  )رقم   ،)1371(
الكتب  دار  زهــري،  خالد  تحقيق  من  الرسالة، 
ــى:  األول الطبعة  لبنان،   – بــيــروت  العالمية، 
لي  يتيسر  لم  اليوم  ولغاية  )1414هــــ/1003م(، 

الحصول على نسخة منها.

من مخطوطة الفتح النبيل لما تضمنه العدد ومعنى ( 17)
محمد،  بن  أحمد  العباس  ألبي  التنزيل،  الحساب 
ابن  خزانة  )ت1015هـ(،  المكناسي  القاضي  ابن 
 ،)471( رقم:  تحت  بمراكش،  العمومية  يوسف 

)رقم اللوحة: 1 وجهـ(. 

المصدر نفسه، )رقم اللوحة: 1 ظهر(. ( 18)

ى أو الظرف والظرفاء، أبو الطيب محمد بن ( 19)  الُمَوشَّ
اء )ت315هـ(، تحقيق كمال مصطفى،  إسحاق الوشَّ
العربية،  مصر   - القاهرة  الخانجي،  مكتبة  نشر 
الطبعة الثانية: )1371 هـ / 1953 م(، )ص: 1(.

العصر ( 30) إلى  اإلسام  صدر  من  المفسرين  معجم 
نويهض  مؤسسة  نشر  نويهض،  عادل  الحاضر، 
الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت ـ لبنان، 
الطبعة الثالثة: )1409هـ / 1988م(، )763/1(.

بن ( 31) محمد  إفريقيا،  غرب  في  والمفسرون   التفسير 
الجوزي  ابــن  دار  السلمي،  الكعبي  طرهوني 
للطباعة والنشر، المملكة العربية السعودية، طبعة 
سنة: )1416هـ(، )180/1 ـ 181(. وال مندوحة 
البيان واإلعان،  إتمام  أيضا من اإلشارة بموجب 
أن كتاب إعراب مشكل القرآن حقق باعتماد نسخة 
التلمساني، في  المقري  إلى  باريس وحدها منسوبا 
والعلوم  اإلنسانية  العلوم  بكلية  دكتوراه  أطروحة 
اللغة  قسم  بلقايد،  بكر  أبي  بجامعة  ااِلجتماعية، 
العربية وآدابها، تلمسان – الجزائر، خال الموسم 
الجامعي: )1005 ـ 1006م(، إعداد الطالب أحمد 

فراجي.

مخطوطة موسومة بعنوان: إعراب القرآن، لم يذكر ( 31)
الوطنية  بالمكتبة  لها  رقمية  توجد صورة  مؤلفها، 
بباريس، تحت رقم: )670(، وفرغ من  الفرنسية 
نسخها سنة: )1071هـ(، على يد ناسخها محمد بن 
المغربي  الشريف  ُحميمد  بن  بن محمد  القاسم  أبي 
لوحة   130( في  تقع  بتونس،  المسيلي  الجزائري 
 19( اللوحة  من  صفحة  كل  أسطر  عدد  تقريبا(، 
مامي  سطرا(، نسخت   بخط المغربي المسند أو الزِّ
جيد وواضح، سليمة من الخروم أو السقط، غير أن 

بها بعض البياضات وتصحيفات عديدة.  

اإلسامي ( 33) العربي  للتراث  الشامل  الفهرس  ينظر 
الحضارة  لبحوث  الملكي  المجمع  المخطوط، 
األردن،  ـ  عمان  البيت،  آل  مؤسسة  اإلسامية، 
التفسير  مخطوطات  قسم  1989م(،  )1409هـــ/ 

وعلومه، )1/ 891(.   

أبي ( 34) بن  مكي  محمد  أبو  القرآن،  إعــراب  مشكل 
القيسي )ت437هـ(، تحقيق حاتم الضامن،  طالب 
الطبعة  لبنان،   - بيروت  الرسالة،  مؤسسة  نشر 

الثانية: )1405هـ/ 1984م(، )1/ 64(. 

تنظر النسخ التي اعتمدها حاتم الضامن في مقدمة ( 35)
كتاب مشكل إعراب القرآن، )1/ 39، وما بعدها(.  
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أمالي ابن الشجري، ضياء الدين أبو السعادات هبة ( 36)
الشجري  بابن  المعروف  حمزة،  بن  علي  بن  اهلل 
)ت 541هـ(، تحقيق محمود محمد الطناحي، نشر 
الطبعة  العربية،  - مصر  القاهرة  الخانجي،  مكتبة 

األولى: )1413هـ/1991م(، )179/3(.

هو نفس كام مكي بن أبي طالب مع اختاف يسير ( 37)
أبي  بن  مكي  القرآن،  إعراب  مشكل  ينظر  جدا، 

طالب، )ص: 309 ـ 310(. 

أمالي ابن الشجري، )183/3(.( 38)

جاء في الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسامي ( 39)
المخطوط، أن ألبي العباس أحمد بن محمد المقري 
موسومة  مخطوطة  ــــ(،  )ت1041ه التلمساني 
الخزانة  في  نسخة  لها  القرآن،  توجيه  بعنوان: 
قسم  الشامل،   ،)171/1( رقم:  تحت  األزهرية، 

مخطوطات التفسير وعلومه، )ص: 684(.

فهرس الكتب المخطوطة في علوم القرآن والتفسير ( 40)
الملكي  بالقصر  الحسنية  بالخزانة  المحفوظة 
العالي  وعبد  حنشي  سعيد  محمد  إنجاز  بالرباط، 
الطبعة  والنشر،  للطباعة  رقراق  أبي  دار  لمدبر، 

األولى: )1017م(، )497/1(.

مخطوطة الفرج والتبشير بآية التطهير، محمد بن ( 41)
الحسنية  الخزانة  القادري،  السام  عبد  بن  الطيب 
بالقصر الملكي بالرباط - المملكة المغربية، تحت 

رقم: )7584(، )رقم اللوحة: 1 ظهر(.

أخبار ( 41) من  والِعبر  المواعظ  ومستفاد  الدرر  التقاط 
بن  محمد  عشر،  والثانية  الحادية  المائة  وأعيان 
الطيب القادري )ت1187هـ(، تحقيق هاشم العلوي 
القاسمي، منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت – 
لبنان، الطبعة األولى: )1403هـ/ 1983م(، )ص: 

.)479

)رقم ( 43) التطهير،  بآية  والتبشير  الفرج  مخطوطة 
اللوحة: 31 وجهـ(.

نفسها، )رقم اللوحة: 1 وجهـ(.( 44)

أصحاب ( 45) استدعاها  التي  الترجمة  مظان  تنظر 
علوم  في  المخطوطة  الكتب  فهرس  في  الفهرسة 
الحسنية، )1/  بالخزنة  المحفوظة  القرآن والتفسير 

.)497

 معاجم معاني ألفاظ القرآن الكريم، إعداد فوزي بن ( 46)
المملكة  عناية  لندوة  مقدم  بحث  الهابط،  يوسف 
في  المنعقدة  الكريم،  بالقرآن  السعودية  العربية 
الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع 
المدينة المنورة، في الفترة المنعقدة من 3 ـ 6 رجب 
1411ه، المحور الرابع: المعاجم في خدمة القرآن 

الكريم، )ص: 118(.

تنظر العمدة في غريب القرآن، مكي بن أبي طالب ( 47)
الرحمن  عبد  يوسف  تحقيق  )ت437هـ(،  القيسي 
بيروت،   – لبنان  الرسالة،  مؤسسة  المرعشلي، 
مقدمة  ــــــ/1981م(،  )1401ه األولــى:  الطبعة 

التحقيق، )ص:35(. 

الغريب، ( 48) تفسير  فــي  العجيب  التيسير  ينظر 
المالكي  محمد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  ناصر 
)ت683هـ(،  المنير  بابن  المعروف  اإلسكندراني 
تحقيق ما إبراهيم أوغلو، دار الغرب اإلسامي، 
بيروت – لبنان، الطبعة األولى: )1994م(، مقدمة 

التحقيق، )ص:7(.

فهرس الكتب المخطوطة في علوم القرآن والتفسير ( 49)
المحفوظة بالخزانة الحسنية، )1/ 318(.

(50 )https://( :يراجع موقع األلوكة على الرابط اآلتي
)/majles.alukah.net/t7219

التفسير والمفسرون، سعاد أشقر، مؤسسة البحوث ( 51)
والدراسات العلمية )مبدع(، فاس - المغرب، ودار 
األولى:  الطبعة  العربية،  -مصر  القاهرة  السام، 

)1431هـ/1010م(، )ص: 89 ـ 90(. 

تبيان ( 51) مجلة  ضمن  ونشرت  المنظومة  حققت 
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بن  تركي  بن  ممدوح  تحقيق  القرآنية،  للدراسات 
محمد القحطاني، العدد الثالث والثاثون، )جمادى 
األولى: 1440هـ/ يناير: 1019م(، )ص:354(.

ينظر فهرس الخزانة التَّيمورية، مطبعة دار الكتب ( 53)
سنة:  طبعة  العربية،  مصر   – القاهرة  المصرية، 

)1367هـ/1948م(، )149/1(.

التفسير والمفسرون، سعاد أشقر، )ص:91(.( 54)

ثبت

المصادر والمراجع المطبوعة والمخطوطة 
وروابط المواقع اإللكترونية

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، الَمْقري،   .1
شهاب الدين أحمد بن محمد أبو العباس التلمساني 
وإبراهيم  السقا  مصطفى  تحقيق  )ت:1041هـــ(، 
اإلبياري وعبد العظيم شلبي، مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر، القاهرة - مصر العربية، طبعة: 

)1358هـ/1939م(.

ااِلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى، الناصري،   .1
ـــــ(،  )ت:1315ه خالد  بــن  أحمد  العباس  ــو  أب
الثقافة  وزارة  منشورات  الناصري،  أحمد  تحقيق 

وااِلتصال، طبعة: )1001م(.

أخبار  من  والِعبر  المواعظ  ومستفاد  الدرر  ِالتقاط   .3
القادري،  عشر،  والثانية  الحادية  المائة  وأعيان 
هاشم  تحقيق  )ت:1187هــــ(،  الطيب  بن  محمد 
الجديدة،  اآلفاق  دار  منشورات  القاسمي،  العلوي 
ـــ/  )1403ه ــى:  األول الطبعة  لبنان،   – بيروت 

1983م(.

الدين  ضياء  الشجري،  ابن  جري،  الشَّ ابن  أمالي   .4
)ت:  حمزة  بن  علي  بن  اهلل  هبة  السعادات  أبو 
نشر  الطناحي،  محمد  محمود  تحقيق  541هـــ(، 
القاهرة – مصر العربية، الطبعة  مكتبة الخانجي، 

األولى: )1413هـ/1991م(.

سعاد  األقصى،  بالمغرب  والمفسرون  التفسير   .5
البحوث  مؤسسة  بين  مشترك  نشر  ــر،  أشــق

والدراسات العلمية )مبدع(، فاس - المغرب، ودار 
األولى:  الطبعة  العربية،  - مصر  القاهرة  السام، 

)1431هـ/1010م(.

ابن  إفريقيا،  غــرب  في  والمفسرون  التفسير   .6
طرهوني، محمد الكعبي السلمي، دار ابن الجوزي 
للطباعة والنشر، المملكة العربية السعودية، طبعة 

سنة: )1416هـ(.

المنير،  ابن  الغريب،  تفسير  في  العجيب  التيسير   .7
المالكي  محمد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  ناصر 
إبراهيم  ما  تحقيق  ـــ(،  )ت:683ه اإلسكندراني 
لبنان،   – بيروت  اإلسامي،  الغرب  دار  أوغلو، 

الطبعة األولى: )1994م(.

الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين، حجي   .8
محمد، منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة، 

طبعة: )1396هـ/ 1976م(.

والبحث  الــمــخــطــوطــات  عــلــم  ــي  ف دراســـــات   .9
المطبعة  بنبين،  شوقي  أحمد  الببليوغرافي، 
الطبعة  المغرب،   - مراكش  الوطنية،  والوراقة 

الثانية: )1004م(. 

دراسات وأبحاث في تاريخ فجيج، بوزيان، محمد   .10
بفجيج،  المحلي  العلمي  المجلس  بنعلي، منشورات 

الطبعة األولى: )1436هـ/1015م(.  

عبد  أبو  الناصري،  الكبرى،  الناصرية  الرحلة   .11
تحقيق  )ت:1139هـــ(،  السام  عبد  بن  محمد  اهلل 
والشؤون  األوقــاف  وزارة  نشر  الغالي،  المهدي 
األولــى:  الطبعة  المغربية،  بالمملكة  اإلسامية 

)1434هـ/1013م(.

أبي  بن  مكي  القيسي،  القرآن،  غريب  في  العمدة   .11
الرحمن  عبد  يوسف  تحقيق  )ت:437هـ(،  طالب 
لبنان،   – بيروت  الرسالة،  مؤسسة  المرعشلي، 

الطبعة األولى: )1401هـ/1981م(.

الكتب  دار  مطبعة  التَّيمورية،  الخزانة  فهرس   .13
سنة:  طبعة  العربية،  مصر   – القاهرة  المصرية، 

)1367هـ/1948م(.
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الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسامي المخطوط،   .14
الملكي  المجمع  التفسير وعلومه،  قسم مخطوطات 
البيت،  آل  مؤسسة  اإلسامية،  الحضارة  لبحوث 

عمان – األردن، )1409هـ/1989م(.

المعاجم  ومعجم  ــات  ــب واألث الــفــهــارس  فهرس   .15
َعْبد  محمد  الكتاني،  والمسلسات،  والمشيخات 
اإلدريسي  الحسني  بن محمد  الكبير  بن عبد  الَحّي 
دار  نشر  عباس،  إحسان  تحقيق  )ت:1381هـــ(، 
الغرب اإلسامي،  بيروت – لبنان، الطبعة الثانية: 

)1981م(.

فهرس الكتب المخطوطة في علوم القرآن والتفسير   .16
الملكي  بالقصر  الحسنية  بالخزانة  المحفوظة 
العالي  وعبد  حنشي  سعيد  محمد  إنجاز  بالرباط، 
الطبعة  والنشر،  للطباعة  رقراق  أبي  دار  لمدبر، 

األولى: )1017م(.

المسجد  خزانة  لمخطوطات  الوصفي  الِفهرس   .17
نجي  الطَّ العمراني  بدر  إنجاز  ان،  بــَوزَّ األعظم 
ومحمد سعيد الغازي، إشراف الدكتور عبد اللطيف 
والشؤون  األوقــاف  وزارة  منشورات  الجياني، 
األولى:  الطبعة  المغربية،  المملكة   – اإلسامية 

)1419هـ/1008م(.

المتعلم،  وأحكام  العالم  وأحكام  العلم  أحكام  قانون   .18
اليوسي، أبو علي الحسن بن مسود )ت:1101هـ(، 
تحقيق حميد حماني، مطبعة شالة، الرباط – المملكة 

المغربية، الطبعة األولى: )1419هـ/1998م(.

اليوسي  الحسن  أبي  جــواب  فيها  علمية  كناشة   .19
ضمن  عليه،  وارد  ســؤال  على  ــــ(  )ت:1101ه
بالرباط، رقم:  الحسنية  بالخزانة  مجموع مخطوط 

.)7704(

الُمحاضرات في األدب واللغة، أبو علي الحسن بن   .10
مسعود اليوسي )ت:1101هـ(، تحقيق محمد حجي، 
اإلسامي،  الغرب  دار  إقبال،  الشرقاوي  وأحمد 

بيروت – لبنان، الطبعة الثانية: )1006م(.

جباري،  الجبار،  عبد  سيدي  تفسير  من  المختار   .11

المجلس  ــشــورات  ــن م الـــقـــادر،  عــبــد  بــنــاصــر 
األولــى:  الطبعة  بفجيج،  إلقليم  المحلي  العلمي 

)1438هـ/1016م(.

توجد  مؤلفها،  يذكر  لم  القرآن،  إعراب  مخطوطة   .11
الفرنسية  الوطنية  بالمكتبة  لها  رقمية  صــورة 

بباريس، تحت رقم: )670(. 

ومعنى  العدد  تضمنه  لما  النبيل  الفتح  مخطوطة   .13
محمد،  بن  أحمد  العباس  أبي  التنزيل،  الحساب 
المكناسي )ت:1015هـ(، خزانة ابن  القاضي  ابن 

يوسف العمومية بمراكش، تحت رقم: )471(.

التطهير، محمد  آية  في  والتبشير  الفرج  مخطوطة   .14
بن الطيب بن عبد السام القادري، الخزانة الحسنية 
بالقصر الملكي بالرباط – المملكة المغربية، تحت 

رقم: )7584(.

الرحمن  عبد  باإلشارة،  الفاتحة  تفسير  مخطوطة   .15
مجموع  ضمن  ـــ(،  )ت:1036ه الفاسي  العارف 
رقم:  تحت  بتطوان،  والمحفوظات  العامة  بالمكتبة 

)353م(.

مخطوطة تقييد على البسملة، عبد العزيز بن عبد   .16
الرحمن أبو فارس الهالي الفالي )ت:1096هـ(، 
والمحفوظات  العامة  بالمكتبة  مجموع  ضمن 

بتطوان، تحت رقم: )37م(.

مخطوطة تقييد على البسملة، عبد العزيز بن عبد   .17
الرحمن أبو فارس الهالي الفالي )ت:1096هـ(، 
قسم   – بالرياض  العامة  العزيز  عبد  الملك  مكتبة 

المخطوطات –، ضمن مجموع رقمه: )59(.

مخطوطة تقييد على الكشاف للزمخشري، أحمد بن   .18 
المسجد  خزانة  )ت:1011هــــ(،  الفاسي  يوسف 

األعظم بوزان، تحت رقم: )1/781(.

وحملة  الفقه  أهل  من  اإلخــوان  رسالة  مخطوطة   .19
)ت:917هـ(،  الغماري  ميمون  بن  علي  القرآن، 
رقم:  تحت  بباريس،  الفرنسية  الوطنية  المكتبة 

.)1371(
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بن  علي  الحسن  أبو  التفسير،  مصطلح  مخطوطة   .30
جلماسي )ت:1057هـ(،  عبد الواحد األنصاري السِّ
ضمن مجموع بالخزانة الوطنية، المملكة المغربية، 
تحت رقم: )100م، من اللوحة 90 ظهر، إلى 97 

وجهـ(.

مشكل إعراب القرآن، القيسي، أبو محمد مكي بن   .31
الضامن،  حاتم  تحقيق  )ت:437هـــ(،  طالب  أبي 
الطبعة  لبنان،   - بيروت  الرسالة،  مؤسسة  نشر 

الثانية: )1405هـ/ 1984م(.

محمد،  المنوني  المغرب،  لتاريخ  عربية  مصادر   .31
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط – 
المملكة المغربية، طبعة سنة: )1404هـ/1983م(.

معاجم معاني ألفاظ القرآن الكريم، إعداد فوزي بن   .33 
المملكة  عناية  لندوة  مقدم  بحث  الهابط،  يوسف 
في  المنعقدة  الكريم،  بالقرآن  السعودية  العربية 
الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع 
 6 ـ   3 من  المنعقدة  الفترة  في  المنورة،  المدينة 
رجب 1411ه، المحور الرابع: المعاجم في خدمة 

القرآن الكريم.

العصر  المفسرين من صدر اإلسام وحتى  معجم   .34
نويهض  مؤسسة  نشر  عادل،  نويهض  الحاضر، 
الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت - لبنان، 

الطبعة الثالثة: )1409هـ/1988م(.

عبد  زيد  أبو  خلدون،  ابن  خلدون،  ابن  مقدمة   .35
تحقيق  )ت:808هـــ(،  الشهير  محمد  بن  الرحمن 

َدرويش الُجَويدي، نشر المكتبة العصرية، صيدا - 
بيروت – لبنان، طبعة عام: )1431هـ/1010م(.

الفشتالي،  الشرفا،  موالينا  مآثر  في  الصفا  مناهل   .36
تحقيق  )ت:1031هــــ(،  العزيز  عبد  فــارس  أبو 
المؤرخين  جمعية  منشورات  كريم،  الكريم  عبد 
الطبعة  المغربية،  المملكة   – الرباط  المغاربة، 

الثانية: )1416هـ/1005م(.

ى أو الظرف والظرفاء، أبو الطيب محمد بن  الُمَوشَّ  .37 
كمال  تحقيق  ـــــ(،  )ت:315ه ــاء  ــوشَّ ال إســحــاق 
العربية،  مصر   - الخانجي  مكتبة  نشر  مصطفى، 

الطبعة الثانية: )1371هـ/ 1953م(.

ُنزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، اإلفراني،   .38
بعد  )ت:وفي  المراكشي  الحاج  بن  الّصغير  محمد 
مطبعة  الشادلي،  اللطيف  عبد  تحقيق  1140هـ(، 
النجاح الجديدة، الدار البيضاء – المغرب، الطبعة 

األولى: )1419هـ/1998م(.

محمد  رين،  المتنصِّ العرب  وتاريخ  األندلس  نهاية   .39
والترجمة  التأليف  لجنة  مطبعة  عنان،  اهلل  عبد 
الثالثة:  الطبعة  العربية،  القاهرة – مصر  والنشر، 

)1386هـ/1966م(.

موقع األلوكة:  .40
(https://majles.alukah.net/t7219/).

موقع ملتقى أهل التفسير:  .41
( h t t p s : / / v b . t a f s i r . n e t / t a f s i r 3 1 5 5 2 / # .

WcWgc9i2zv8).
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 رفع النِّزاع بين المتشاجرين في أجر الرضاع 

تأليف 

 الشيخ أبي علي بن الحسن بن عثمان بن عطية الونشريسي 

]ت: 788هـ[

تحقيق وتعليق:

الدكتور عبد السالم بن مبارك الزاوي
المملكة المغربية
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المقدمة

إنَّ الحمد هلل، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من 
يهده اهلل فا مضلَّ له، ومن يضلل فا هادَي له.

ًدا عبده ورسوله. وأشهد أن ال إله إالَّ اهلل، وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ محمَّ
چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ))).

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 
ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ))).

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  چ 
ۈ ٴۇ ۋ چ))).

ا بعد: أمَّ

األمور  وشر  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  محمَّد  هدي  الهدي  وأحسن  اهلل،  كتاب  الحديث  أصدق  فإن 
محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضالة.

الفقه  في  الرضاع  بأحكام  تتعلَّق  التي  المسائل  جميع  تناول  في  وحديًثا  قديًما  الفقهاء  أسهب  فقد 
اإلسامي، ولم يتركوا شاردة وال واردة إالَّ أوسعوها بحًثا وتأصيًا، واستدالاًل وتفريًعا.

ر اهلل عز وجل بمنه وكرمه ونواله الوقوف على هذه الرسالة التي عنون لها صاحبها بــــ:  وقد يسَّ
مة الفقيه أبي علي الحسن بن عثمان بن عطية  "رفع النِّزاع بين المتشاجرين في أجر الرضاع" للعاَّ

الونشريسي ]ت 788[.

وهذه الرسالة عبارة عن جواب للمصنِّف قصد رفع الخاف والنِّزاع في أجر الرضاع، وهو خاف 
أم  إيجابه؟  أي  الرضاع  الرضاع تضمنت حكم  آية  الفقهاء، وسبب خافهم هل  بين  ممتع  ماتع  فقهي 

أمره فقط؟

العلم، فأجاب عنه جواًبا فقهيًّا ماتًعا، تضمن  النَّاشئين من طلبة  وهو سؤال أشكل حتى في نفوس 
توجيها علميًّا نافًعا، أزاح عنهم اإلشكال والوهم واالحتمال.  

في  الفائدة  بها  تعم  حتَّى  وتعليًقا  ترتيًبا  بها  والرعاية  تحقيًقا،  الرسالة  بهذه  االهتمام  إلى  فعزمت 

سورة آل عمران ]اآلية:101[.   )1(
سورة النساء ]اآلية: 1[.   )1(

سورة األحزاب ]اآليتان:71-70[.   )3(
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األقطار، واهلل أسأل أن يجعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم، وأن يسكن مؤلفه ومحقَِّقه وقارَئه جنَّات 
ة لهم ال عليهم. النَّعيم المقيم، وأن يجعله يوم القيامة ُحجَّ

أقسام العمل في تحقيق المخطوطة

ل للدراسة، وخصصت له ثاثة  هذا وقد قسمت العمل في هذه الرسالة قسمين: خصصت القسم األوَّ
يخ أبي علي  مباحث حيث ذكرت في المبحث األول نبذة مختصرة عن الجوانب المهمَّة من سيرة الشَّ
الحسن بن عطيَّة الونشريسي، وخصصت المبحث الثاني لدراسة المخطوطة، حيث ذكرت فيه منهجي 
في التحقيق، وموضوع المخطوطة، ووصف النسختين الخطيتين، وفي المبحث الثالث خصصته لذكر 

مقاصد الرضاعة الطبيعية.

الدقة والصواب  النسختين  نقله من  الذي تحريت في  المحقق  للنَّص  الثاني فقد خصصته  القسم  ا  أمَّ
بقدر اإلمكان، حتى يخرج النص وفق ما أراده مصنِّفه.

القسم األول: الدراسة:

يخ أبي علي بن الحسن بن عطية  ص ترجمة مختصرة للشَّ سنذكر إن شاء اهلل في هذا القسم المخصَّ
الونشريسي نركز فيها على نسبه ووالدته، وبعًضا من شيوخه وتاميذه، وما وقفنا عليه من مؤلفاته، 

وتاريخ وفاته.

ثمَّ نصف النسختين الخطيتين المعتمدتين في تحقيق هذه الرسالة، مع نقل نماذج من هذين النسختين 
البحث  التوفيق في خطة  تعالى  اهلل  العامَّة، سائا  العامَّة، ومكتبة مدريد  المتفرقتين في مكتبة تطوان 

المنجزة.

ثم بعد ذلك ذكرنا في المبحث الثاني منهج التحقيق، والتعريف بالرسالة وموضوعها، مع وصف 
النسختين الخطيتين.

أما في المبحث الثالث فقد تطرقنا للحديث عن مقاصد الرضاعة الطبيعية.
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المبحث األول:

ة الونشريسي يخ أبي علي الحسن بن عطيَّ ترجمة موجزة للشَّ

1- اسمه ونسبه وكنيته))):

العالم الجليل الفقيه البارع والقاضي األديب الفرضي صاحب اإلجازات الحاج أبو علي الحسن بن 
لقبه  المكناسي، يختصر  الونشريسي،  التَّجاني  العالي  بن عبد  بن يوسف  بن موسى  بن عطيَّة  عثمان 

تحقيًقا بالحسن بن عطيَّة نسبة إلى جده أبي عطيَّة بن موسى الذي كان إماًما في الفقه.

2- مولده ونشأته وتعلمه))): 

ولد الحسن بن عطيَّة الونشريسي بتاوريرت من حوز مكناسة سنة ]714هـ[، في بيٍت عرف بالعلم 
باد  منهم عن  ارتحل  الذي  هو  األوسط، وجدِّه عطيَّة  بالغرب  ين  تجِّ بني  قبيلة  من  أصله  والصاح، 
التَّجانيَّة، واستقر بباد مرين ملوك المغرب في دولة السلطان أبي يعقوب يوسف، وكان فارًسا شجاًعا، 

فاستخدمه ملوك مرين ثمَّ تخلَّى عن الخدمة السلطانية، وأقبل على طلب اآلخرة. 

لم يجد عناء كثيًرا في تلقِّي علومه األولى، فإلى جانب جدِّه عطيَّة بن موسى، كان والده أبو سعيد 
ل راوي "الموطأ" عن  عثمان بن عطيَّة فقيًها ومفتًيا، ثمَّ عّمه الحسن بن عطية القاضي الفقيه المحصِّ
ًصا في فروع   طريق يحيى بن يحيى اللَّيثي، ثمَّ عّمه اآلخر أبو الخير يونس بن عطيَّة الذي كان متخصِّ

المذهب، وأخوه عمر بن عثمان بن عطية الذي اشتغل بالتدريس والتَّعليم بفاس ومكناس.

ثمَّ أخذ عن خاتمة محدثي المغرب أبي البركات بن الحاج البلقيني، والفقيه اإلمام النَّظار أبو عبد 
اهلل محمَّد بن أبي الفضل بن الصباغ الخزرجي المكناسي. وأخذ عنه ابن األحمر األديب البارع الوزير 
مالك  موطأ  وأجازه  لقيه  من  جملة  ومن  أعامها،  وجلَّة  مكناسة،  أئمَّة  أحد  الخطيب  ابن  الدين  لسان 

برواية يحيى بن يحيى. 

3- اشتغاله بالتدريس:

ولي القضاء نيابة بفاس، ثمَّ ولي قضاء مكناسة، فقضاء سا، ثمَّ تخلَّى عن القضاء وتصدر للتَّدريس 
بجامع القرويين، ثمَّ ذهب للحجِّ ورجع لفاس.

- نثير الجمان، البن األحمر )ص: 366-369(. توشيح الديباج، لبدر الدين القرافي )ص: 66(، رقم:71. الوفيات   )1(
للتنبكتي  االبتهاج،  نيل  رقم:138.   ،)179/1( المكناسي  قاضي  البن  االقتباس،  جذوة  للونشريسي )ص: 63(. 
للمقري  الطيب،  نفح  رقم:144.   ،)188-187/1( للتنبكتي  المحتاج،  كفاية  رقم:165.   ،)160-158 )ص: 
للحفناوي )ص: 113(.  الخلف،  تعريف  للكتاني )418-417/3(.  األنفاس،  سلوة  رقم: 10.   ،)354-351/5(
إتحاف أعام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، البن زيدان )9/3-10(، رقم: 114. هدية العارفين، إلسماعيل 
البغدادي )ص: 187(. شجرة النور الزكية، لمحمد مخلوف )138/1(، رقم:853. معجم أعام الجزائر، لعادل 

نويهض )ص: 345-344(.[. 
المصادر السابقة نفسها.  )1(
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الحاجب  ابن  كتاب  القرويين  بجامع  الوقت  هذا  في  ))ويقرُئ  الجمان"  "نثير  في  األحمر  ابن  قال 
الفرعي، وهو أحد الشيوخ حضرت حلقته في كتاب ابن الحاجب(()1(.

4- منزلته العلمية:

نال ابن عطية نصيبا وافًرا من االحترام والتقدير لدى العلماء وساطين مملكة بني مرين، ولعلَّ 
أبي  أمثال  ومحبيه،  وتامذته  والعلماء  الفقهاء  ثناء  هو  المقام،  هذا  في  به  االستشهاد  يمكن  ما  أحسن 
س العالم المفتي األكمل، أبو  العبَّاس الونشريسي الذي قال عنه في "معياره" ))القاضي األعدل، المدرِّ
الح الورع المقَّري المرحوم(()1(، وقال ابن الخطيب في "النفاضة": ))فقيه  يخ الصَّ علي الحسن بن الشَّ
عدل من أهل الحساب، قائم على الفرائض معتن بالفقه، ذا سذاجة وفضل، يقرض الشعر، له رجز في 

الفرائض، حسن العبارة مستوفي المعنى(()3(.

ٍة و  وقال تلميذه ابن األحمر في "نثير الجمان": ))له باٌع في الفرائض والفروع جسيٍم، وسماوة همَّ
ذكاء وسيٍم، وشعره فيه حاوة، وكامه فيه عذوبة وعليه طاوة، كان قاضي الجماعة الفشتالي بفاس 

قد استنابه، فأظهر في الحق صابة(()4(.

جلماسي في "إتحاف أعام النَّاس بجمال أخبار حاضرة مكناس": ))فقيه عدل  وقال ابن زيدان السِّ
متقن نقاد، مفت مدرس نفاع، صالح فرضي حيسوبي، له عناية بفروع الفقه ومعرفة بقرض الشعر، 

واآلداب((، وذكر له صاحب "المعيار" فتاوى عدَّة في غاية اإلتقان تبرهن على تبحره وتضلعه)5(.

قال التنبكتي في "نيل االبتهاج" ))ورأيت في بعض التقاييد عن ابن غازي ما نصه: حج صاحب 
ا أن ترجع  غ للعبادة حتى يموت، فقالت له امرأته: إمَّ الترجمة مع خلق كثير ورجع لفاس وهمَّ أن يتفرَّ
ا أن تطلقني فإنِّي استأنست أن يخدمني النِّساء فرجع إلى القضاء فبقي خمسة عشر يوًما ثمَّ  للقضاء وإمَّ

مات(()6(.

ولم يعرف عن ابن عطية أنَّه سافر لطلب العلم إسوة بمعاصريه، وكانت نشأته في بيوت العلم ونسبه 
في آل عطية التي حملت لواء العلم والدين أغناه عن الترحال في سبيل العلم خارج دائرة أسرته. ومما 

جاء في "شجرة النُّور": ))اإلمام الفقيه الفرضي المفتي القاضي العادل(()7(.

لونه ويستقضونه فيما كانوا فيه يختلفون، والحاصل أنَّه مهما قيل عن هذا  وكان شيوخ المغرب يبجِّ

نة الكبرى )ص: 368(. نثير الجمان، البن األحمر المدوَّ  )1(
المعيار المعرب، للونشريسي )15/4(.  )1(

نفاضة الجراب في عالة االغتراب، للسان الدين بن الخطيب )375/1(.  )3(
المصدر نفسه.  )4(

إتحاف أعام النَّاس بجمال أخبار حاضرة مكناس، البن زيدان )9/3(.  )5(
نيل االبتهاج، للتنبكتي )ص: 160(.  )6(

شجرة النور الزكية، لمحمد مخلوف )138/1(.  )7(
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الخصال  من  آباؤه  عليه  كان  وما  مكانته  إلى  بالنَّظر  قليل  فإنَّه  هادات  والشَّ األقوال  من  امل  الشَّ الجبل 
العظيمة.

5- مؤلفاته)1):

يذكر  فلم  والتَّصنيف،  التَّأليف  عن  والقضاء  والفتوى،  بالتَّدريس  الونشريسي  عطية  ابن  انشغل 
هيرة المبسوطة العبارة المستوفية المعنى التي نظمها في علم  من ترجم له مؤلفات عدا أرجوزته الشَّ
فاس  من  إليه  ترد  كانت  التي  النَّوازل  أسئلة  على  جواًبا  كتبها  التي  ورسائله  لها،  وشرح  الفرائض، 
ومكناس وأهالي تلمسان ومدن األندلس، والتي كثيًرا ما كان يعول عليها الونشريسي في نوازل المعيار 
اة: "رفع الحرج و الجناح، عمن أرادت من المراضع  منها: الرسالة التي اشتغلنا على تحقيقها والمسمَّ

النكاح".

6- وفاته)2):

حجَّ ابن عطية مع خلق كثير، ثمَّ عاد إلى فاس، ورجع إلى القضاء، لكنَّه لم يلبث إال مدَّة قصيرة ثمَّ 
توفي سنة 788هـ.

المبحث الثاني:

دراسة الرسالة وموضوعها ومنهج التحقيق فيها

أ-منهج التحقيق:

سلكت في تحقيق هذه الرسالة الفقهية المنهج اآلتي:

قرأت نص الرسالة قراءة سليمة، وأقمت ما به من أود.  -1

وضعت ترجمة للمؤلف وما يتصل به في مقدمة الرسالة.  -1

عزوت النصوص إلى مصادرها األصلية مع التعليق عليها عندما تدعو الضرورة والحاجة إلى   -3
ذلك.

عزوت األحاديث إلى الصحيحين، بذكر الكتاب والباب، والجزء والصفحة والرقم.  -4

وضعت فهارس للموضوعات.  -5

توشيح الديباج، لبدر الدين القرافي )ص: 66(، رقم:71. الوفيات للونشريسي )ص: 63(. جذوة االقتباس، البن   )1(
قاضي المكناسي )179/1(، رقم:138. نفح الطيب، للمقري )351/5-354(، رقم: 10. سلوة األنفاس، للكتاني 
)417/3-418(. تعريف الخلف، للحفناوي )ص: 113(. إتحاف أعام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، البن 
الزكية، لمحمد  النور  البغدادي )ص: 187(. شجرة  العارفين، إلسماعيل  زيدان )9/3-10(، رقم: 114. هدية 

مخلوف )138/1(، رقم:853. معجم أعام الجزائر، لعادل نويهض )ص: 345-344(.
نيل االبتهاج، للتنبكتي )ص: 158-160(، رقم:165. كفاية المحتاج، للتنبكتي )187/1-188(، رقم:144. نفح   )1(
الطيب، للمقري )351/5-354(، رقم: 10. سلوة األنفاس، للكتاني )417/3-418(. معجم أعام الجزائر، لعادل 

نويهض )ص: 345-344(.
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وعلى الرغم مما بذلناه من جهد في تحقيق هذه الرسالة العلمية، فنسأل اهلل تعالى أن يتجاوز عنا 
الزلل والقصور؛ ألنَّ الجهد البشري ال يخلو من ذلك.

ب- التعريف بالرسالة:

اسم الرسالة: وردت تسمية الرسالة في النسخ الخطية باسم "رفع النِّزاع بين المتشاجرين في أجر   -1
يخ أبي علي الحسن بن عثمان بن عطية الونشريسي في  الرضاع"، وهكذا ذكر الذين ترجموا للشَّ

المصادر والمراجع السالفة الذكر.

ا ال  يخ الحسن بن عثمان ممَّ توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف: إنَّ نسبة هذه الرسالة إلى مؤلفها الشَّ  -1
شك فيها، فإن مما يثير الريب في نسبة أي رسالة إلى مؤلفها أن تنسب إلى أكثر من مؤلِّف، ولكن 

رسالتنا هذه لم تنسب لغير صاحبها أبدا، لذلك نقطع بثبوت نسبتها إلى صاحبها لألسباب اآلتية:

يخ الحسن بن عثمان بن عطية الونشريسي. - لم تنسب الرسالة لغير الشَّ

- وجدت النسخ الخطية للرسالة قد دّون عليها اسم المؤلف الشيخ الحسن بن عثمان.

- كل من ترجموا له ذكروا الرسالة منسوبة إليه.

ج- موضوع الرسالة:

لقد جعل المؤلف رحمه اهلل موضوع الرسالة األساسي هو الجواب على سؤال قصد رفع الخاف 
واللبس بين المتشاجرين في أجر الرضاع، فما كان منه إلى أن صنَّف هذه الرسالة، حيث تناول هذا 
الموضوع بنقاش علمي دقيق ومثمر، من خال التطرق إلى السبب الجوهري في منشأ هذا الخاف 
الذي نشب بين أهل العلم، والذي يرجع إلى آية الرضاع هل تضمنت حكما أم أمرا فقط، وكل فريق 
من العلماء بنى حكمه انطاقا من فهمه لآلية، مع شيء من التفصيل بالنسبة للمالكية الذين يعتبرون 

العرف والعادة في مسائل الرضاعة.

د- وصف النسختين الخطيتين:

هذه الرسالة الفقهية ألبي علي الحسن بن عثمان بن عطية الونشريسي، لم نعثر عليها في مخطوطة 
المغرب عن فتاوى  المعرب والجامع  المعيار  المالكية:  الفتاوى  مستقلة، بل وجدناها ضمن موسوعة 

أهل إفريقيا واألندلس والمغرب.

سخة األولى: نسخة مكتبة تطوان العامة النُّ

رقمت بخط مغربي، وتقع في ثاث ورقات، ومسطرتها 31 سطرا، وهي مودعة في المكتبة العامة 
بتطوان رقمها:161، ورمزت لها بـ: )األصل(، وإليك صورة منها:
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الورقة األولى:

1 
 

 :لورقة األولا
  

 

الورقة األخيرة:

2 
 

 

 :األخيرةالورقة 
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النُّسخة الثَّانية: نسخة مكتبة مدريد العامة

نسخة كتبها المؤلف سنة 901 هـ، الموافق ل 1496 م، الوطنية }مدريد{}145{

الكتب المنتخبة من مكتبة مدريد العامة 37، ورمزت لها بـ: )أ(.

الوطنية/مدريد

CDLXXIV _ CDLXXV

ف.م: الوطنية في مدريد 301

وإليك صورة ورقاتها األولى واألخيرة.

الورقة األولى:

3 
 

 

 :الورقة األولى
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الورقة األخيرة:

4 
 

 

  :الورقة األخيرة

  

  

  

  

المبحث الثالث:

مقاصد الرضاعة الطبيعية

بعد  للرضيع  المناسب  الغذاء  توفر  العالمين،  ربانية مجانية من رب  منحة  الطبيعية  الرضاعة  إنَّ 
والدته بإدرار اللبن من ثدي أّمه يكون طعاًما وشراًبا يقتاته، وتجعل الطفل في غنى عن أي غذاء آخر؛ 
بالرضاعة  مقارنة  باألمراض  اإلصابة  نسبة  من  تقلل  أنَّها  إلى  باإلضافة  له،  واألصلح  األنفع  لكونها 

االصطناعية.

ة في سبع سور وثماني  وإنَّ كلمة الرضاعة ومشتقاتها قد تكررت في القرآن الكريم أربع عشرة مرَّ
آيات، ففي هذه اآليات الكريمة دليا قاطعا على أهمية الرضاعة الطبيعية، والمقصد الربَّاني في ترسيخ 

رعية لخدمة البشر. ومن هذه اآليات نذكر: المعاني اإلنسانية، والدالئل الشَّ

- چ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ىث چ)1(.

- چ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ڍ چ)1(.

- چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڄ چ)3(.

سورة البقرة، ]اآلية: 133[.  )1(
سورة األحقاف، ]اآلية: 15[.  )1(

سورة الحج، ]اآلية: 1[.  )3(
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- چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ڃ چ)1(.

- چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ)1(.

وهناك أحاديث كثيرة في الرضاعة وأحكامها وفضلها في السنة النَّبوية المطهَّرة وردت في كتب 
اح منها: األحاديث والصحَّ

َضاَعِة  عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "َيْحُرُم ٍمَن الرَّ  -
َما َيْحُرُم ِمَن الِواَلَدِة")3(.

َمْعلُوَماٍت  َرَضَعاٍت  َعْشُر  الُقْرآِن  ِمَن  أُْنِزَل  ِفيَما  "َكاَن  قالت:  أنها  عنها  اهلل  عائشة رضي  عن   -
، ُثمَّ ُنِسْخَن ِبَخْمٍس َمْعلُوَماٍت، َفُتُوفِّيَّ َرُسوُل اللِه َصلَى اللُه َعلَْيِه َوَسلَّم َوُهنَّ ِفيَما ُيْقَرأُ  ُيَحِرْمنَّ

ِمَن الُقْرآِن")4(.

َجاِل  َضاَعُة ِمْن ِقَبِل الرِّ ُم، َوالرَّ َضاَعُة، َقلِيلَُها َوَكِثيُرَها ُيَحرِّ وعن ابن شهاب أنَّه كان يقول: "الرَّ  -
ُم")5(. ُتَحرِّ

ع الرضاعة لحكم ومقاصد أصلية، وأخرى تبعية تعود على األم والرضيع: واهلل عز وجل شرَّ

v المقاصد األصلية للرضاعة الطبيعية:

فرضاعة الرضيع والتقامه لثدي أمِّه هي الطريقة المثلى الكفيلة بتغذيته وتحصينه من األمراض، 
بعد خروجه  فإنَّه  المشيمة،  الذي يصله عن طريق  دمها  من  يتغذَّى  أمِّه  بطن  في  جنينا  كان  أن  فبعد 
ل،  هر األوَّ الشَّ ة في  يتطلَّبه جسده، وبخاصَّ الذي  الغذاء  تغذيته، وكفايته  تها في  أّمه مهمَّ للدنيا تواصل 
د على الغذاء  ويبقى الطفل ينهل من معين الحليب حتى يبلغ أشدَّه في تمام السنتين، وبعدها يكون قد تعوَّ

الخارجي.

ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  چ  تعالى  قوله  ويظهر 
ريعة  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ىث چ)6( مقصدا آخر في التنصيص على الحولين، ويتجلَّى في تحديد الشَّ
اإلسامية  لمدة الرضاعة حتى ال تضر األم ابنها بعدم إرضاعه، أو فطامه، لسبب من األسباب، أو 

يضره األب بمنع أمِّه من القيام بذلك.

حتى  الطفل  مع  واللَّعب  والمامسة،  والتقبيل،  االحتضان،  منها  مقدمِّات  لها  الرضاعة  عملية  إنَّ 

سورة القصص، ]اآلية: 7[.  )1(
سورة لقمان، ]اآلية: 13[.  )1(

أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الوالدة )1068/1( رقم: 1444.  )3(
أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات )1075/1(، رقم: 1451.  )4(

أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير )113/1(، رقم: 1773.  )5(
سورة البقرة، ]اآلية: 133[.  )6(
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يركن، ثمَّ تكون الرضاعة، وخالها تاعب أصابع الرضيع ثدي المرضع، وأجزاء جسدها الذي يصله، 
ويسمع دقات قلبها. واألطباء يؤكدون أنَّ الرضيع يتأثَّر بالحالة النَّفسية التي تكون عليها األم المرضع.

األمومة  غريزة  تشبع  وهي  لألم،  عادة  السَّ توفر  أنَّها  الطبيعية  للرضاعة  األخرى  الفوائد  ومن 
وعاطفتها لديه، وأنها تكسب األم راحًة ووقًتا وجهًدا أقل مقارنة بالجهد والوقت التي تصرفه في إعداد 

الرضاعة االصطناعية، وتقي األم من سرطان الثدي.

كما أنَّ لبن األم يعتبر غذاء كاما خال األربعة شهور األولى من عمر الطفل، وال يتعرض للتلوث 
لبن  أي  يماثله  اللبن ال  أنَّ هذا  الهضم. كما  الطفل مباشرة، ويسهِّل  فم  إلى  الثدي  إنَّه يصل من  حيث 
ر من البقر أو الغنم أو اإلبل؛ فقد ُصمِّم وُركِّب ليفي بحاجات الرضيع منذ والدته إلى سن الفطام. محضَّ

v المقاصد التبعية للرضاعة الطبيعية: 

ثواب  بعد  تعالى  اهلل  عند  والثواب  األجر  المرضع  األم  به  تكسب  الذي  الطريق  الرضاعة  تعد 
الحمل والوضع، قال تعالى: چ پ پ پ پ ڀڀ ڍ چ)1(، فتأخذ الوالدة المرضع على عملية 
ريعة اإلسامية عبادة وواجب ديني، كما ال يخفى  الرضاعة أجًرا عند اهلل؛ باعتبار أنَّ الرضاعة في الشَّ
ما للرضاعة من أهمية في مساعدة األم النفساء على استعادة قوتها، حيث إن عملية اإلرضاع تسهل 

انقباض الرحم، وعودته إلى حجمه الطبيعي، فتتخلص النفساء من الدم بسرعة كبيرة.

القسم الثاني: النص المحقق

هذه الرسالة في رفع الخاف حول أجر رضاع المرأة المرضع

لإلمام أبي علي الحسن بن عثمان بن عطية الونشريسي أحد أعام المالكية في مغربنا الحبيب.

وقسًما،  حظوًظا  كالرزق  العلم  من  وهبهم  ما  وجعل  العلماء،  قلوب)1(  بالعلم  ر  نوَّ الذي  هلل  الحمد 
ا  حماء، أمَّ ام على سيِّدنا محمَّد الذي بنوره انجلى العمى، وعلى آله وأصحابه األشدَّاء الرُّ اة والسَّ والصَّ
يوخ  بعد:  فإنَّه لما نعق بهذه الفئة العلمية ناعق الفنا، وفقدنا في أمد قريب األشياخ والقرناء، وشبَّه بالشُّ
من ليس له في العلم رسوخ، دعاني ذلك إلى)3( أن أتكلم)4( في مسألٍة وقع الكْتب بها إلى البلدان، واستفتي 
فيها األحداث والولدان، "وسميتها برفع النزاع بين المتشاجرين في أجر)5( الرضاع"، فقلت مستعيًنا 

سورة األحقاف، ]اآلية: 15[.  )1(
في )أ(: )بصائر(.  )1(

قوله: )إلى( ساقط من األصل، والمثبت من: )أ(.  )3(
في )أ(: )يتكلم(.  )4(

قوله: )أجر( ساقط من األصل، والمثبت من: )أ(.  )5(
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ا أن تكون  ، متبرًئا من الحول والقوة في القول والعمل: أم الصبي الرضيع)1( ال يخلو إمَّ باهلل َعزَّ َوَجلَّ
في العصمة أو خارجًة عن العصـــمِة.

فإن كانت في العصمة فاختلف العلماء في وجوب الرضاع عليها على ثاثة أقوال، فقال أبو حنيفة 
افعي: ال يلزمها ذلك في حال من األحوال، وقال أبو ثور)1(: يجب عليها اإلرضاع في كل حال)3(،  والشَّ
فل ال يقبل إالَّ  ريفة، إالَّ أن يكون الطِّ الَدِنيَّة وال يجب على الشَّ وذهب مالك: إلى أن ذلك واجب على 
يوخ)5(: وسبب الخاف هل آية الرضاع متضمِّنة حكم الرضاع، أعني)6( إيجابه،  ثديها)4(، قال بعض الشُّ
نة أمره فقط؟ فمن قال أمره قال: ال يجب عليها الرضاع، إذ ال دليل هنا على الوجوب، ومن  أو متضمِّ
قال: يتضمَّن األمر بالرضاع وأنَّها من األخبار التي مفهومها مفهوم األمر، قال: يجب عليها الرضاع، 

قوله: )الرضيع( ساقط من األصل، والمثبت من: )أ(.  )1(
هو: أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه البغدادي، اإلمام الحافظ الحجة المجتهد، مفتي العراق،   )1(
صاحب اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه، وناقل األقوال القديمة عنه؛ وكان أحد الفقهاء األعام والثقات المأمونين 
في الدين، له الكتب المصنفة في األحكام جمع فيها بين الحديث والفقه، وكان أول اشتغاله بمذهب أهل الرأي، 
ُعليَّة،  ُعَيينة، وابن  بن  ل. روى عن سليمان  اليه واتَّبعه ورفض مذهبه األوَّ فاختلف  العراقي  افعي  الشَّ قدم  حتى 
وأبي معاوية، ومعاذ بن معاذ، وغيرهم؛ وروى عنه مسلم خارج الصحيح، وأبو داود، وابن ماجه وغيرهم. توفي 

ببغداد سنة 146هـ، ودفن بمقبرة باب الكناس.
للذهبي )76-71/11(،  النباء،  . سير أعام  انظر ترجمته في: وفيات األعيان، البن خلِّكان )16/1(، رقم:1   
رقم:19. الوافي بالوفيات، للصفدي )116/5(، رقم:68. مرآة الجنان، لليافعي )119/1(. تهذيب التهذيب، البن 

حجر )118/1(.
قال القاضي عبد الوهاب في "المعونة" )935/1( ردا على أبي ثور:))ودليلنا على أبي ثور أنها إذا كانت شريفة   )3(
ومثلها ال ترضع، فالعرف جار بأن اإلرضاع على الزوج وعلى ذلك َدَخا فلم يلزمها مالم تدخل عليه إال بشرط((.  

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )515/1(. أحكام القرآن )188/4(.  )4(
نة الكبرى )304/1(: ))وسألت مالًكا عن المرأة ذات الزوج أيلزمها رضاع ولدها؟ فقال: نعم، على  وفي المدوَّ  
ما أحبت أو كرهت إالَّ أن تكون ممن ال تكلف ذلك. قال: فقلت لمالك: ومن التي ال تكلف ذلك؟ فقال: المرأة ذات 
الشرف واليسار الكثير التي ليس مثلها، ترضع وتعالج الصبيان، فأرى ذلك على أبيه وإن كان لها لبن. قال: فقلت 
له إن كانت األم ال تقدر على لبن، وهي ممن ترضع لو كان لها لبن؛ ألنها ليست في الموضع الذي ذكرت في 
الشرف على من ترى رضاع الصبي؟ فقال: على األب وكل ما أصابها من مرض يشغلها عن صبيها أو ينقطع 
به درها فالرضاع على األب يغرم أجر الرضاع، وال تغرم وهي قليا وال كثيرا، وإن كان لها لبن وهي من غير 
ذوات الشرف، فإن عليها رضاع ابنها. قلت: أرأيت هذه التي ليست من أهل الشرف إذا أرضعت ولدها أتأخذ أجر 
رضاعها من زوجها؟ قال: ال، وعليها أن ترضعه على ما أحبَّت أو كرهت. قلت: فإن مات األب وهي ترضعه، 

أيسقط عنها ما كان يلزمها للصبي من الرضاع؟ قال: إن كان له ماال وإاّل أرضعته((. 
وهو أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد ]ت 595[، في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد )56/1(.  )5(

في )أ(: )يعني(.  )6(
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في  المذهب  أهل  مستند  بعضهم:  وقال  والعادة)1(،  العرف  فاعتبر  ريفة  والشَّ الَدنيَّة  بين  فرق  ومن 
إيجاب اإلرضاع على الزوجة إنَّما هو عندهم عرف المسلمين المستمر على دوام األعصار في جميع 

األمصار، أنَّ األمهات إالَّ من مثلها ال يرضعن أوالدهن من غير طلب أجر على ذلك)1(.

نة")3(:)4( وتجبر ذات الزوج على إرضاع ولدها باألجر إالَّ أن تكون ممَّن ال يرضع  قال في "المدوَّ
القدر  ذوات  في  العرف  الشيوخ: ألنَّ  بعض  قال  لبن.  لها  كان  وإن  الزوج،  على  فذلك  لشرفها  مثلها 
نة")6(: ولو مرضت التي ترضع مثلها  رط)5(، وقال في "المدوَّ رف أنَّهن ال يرضعن، والعرف كالشَّ والشَّ
أو  ا أن تكون مطلقة  فإمَّ العصمة،  ا إن كانت خارجة عن  الزوج، وأمَّ فالرضاع على  ها  َدرُّ انقطع  أو 

ا أن يكون الطاق بائًنا أو رجعًيا، فإن كان  متوفى عنها، فإن كانت مطلقة فإمَّ

رجعًيا)7( فحكمها حكم الزوجة ما دامت في العدَّة، فإن انقضت العدة أو كان الطاق بائًنا فا يجب 
قال  الرضاع)8(،  أجر  الزوج  وعلى  اإلرضاع  فعليها  غيرها  الطفل  يقبل  ال  أن  إالَّ  اإلرضاع  عليها 

قال النَّووي في "المجموع" )110/10(: ))إذا ولدت ولدا وجب عليها أن تسقيه اللبن حتى يروى؛ ألنه ال يعيش   )1(
إالَّ بذلك، فإن كان للطفل مال وجبت أجرة رضاعة في ماله كما تجب نفقته إذا كان كبيرا في ماله، وان لم يكن 
له مال وجبت ارضاعه على من تجب عليه نفقته لو كان كبير لقوله تعالى چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڄ چ وال 
يجب ارضاعه إالَّ في حولين، لقوله تعالى چ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ىث چ، وإن 

كان الولد من زوجته واألب ممن يجب عليه نفقته لم تجبر األم على ارضاعه، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال أبو ثور: تجبر على ارضاعه، وعن مالك روايتين: إحداهما: كقول أبي ثور، والثانية: وهى المشهورة عنه   

إن كانت شريفة لم تجبر على ارضاعه، وإن كانت َدِنيَّة أجبرت على ارضاعه.
دليلنا قوله تعالى چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ، وإذا امتنعت فقد تعاسرت، وألنَّها ال تجبر على نفقة الولد مع   

وجود األب فكذلك الرضاع((.
قال ابن العربي في "أحكام القرآن: )188/4(: ))ودليلنا قوله تعالى چ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ   )1(
ڭ ڭ ڭڭ ىث چ، وقد مضى في سورة البقرة أنَّه لفظ محتمل لكونه حقا عليها أو لها، لكن العرف يقضي بأنَّه 
عليها، إالَّ أن تكون شريفة، وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما بينَّاه في أصول الفقه من أن العرف والعادة 
أصل من أصول الشريعة يقضى به في األحكام؛ والعادة إذا كانت شريفة أالَّ ترضع فا يلزمها ذلك  فإن طلقها 
فا يلزمها إرضاعه إالَّ أن يكون غير قابل ثدي غيرها، فيلزمها حينئذ اإلرضاع؛ أو تكون مختارة لذلك فترضع 

في الوجهين باألجرة لقوله تعالى چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڄ چ. ويحقق ذلك قوله تعالى چ ڤ ڤ ڦڦ 
ڄ چ، وهي: المسألة الرابعة فالمعروف أن ترضع ما دامت زوجة إالَّ أن تكون شريفة، وأال ترضع بعد الزوجية 

إالَّ بأجر. فإن قبل غيرها لم يلزمها، وإن شاءت إرضاعه فهي أولى بما يأخذه غيرها((.
نة( ساقط من األصل، والمثبت من: )أ(. قوله: )المدوَّ  )3(

نة الكبرى )305/1(. المدوَّ  )4(
أصل هذه المقولة قاعدة فقهية اسمها: "المعروف عرًفا كالمشروط شرًطا "، ومعناها أن ماجرى به العرف بين   )5(
الكتب  العقد، وفي  في  الشرط  البلد، كوجود  في  العرف  فيكون وجود  معتبر،  اشتراط؛ ألنه  إلى  الناس اليحتاج 
الفقهية عبارات أخرى بهذا المعنى "الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي" و" المعروف عرفا كالمشروط شرعا" 

و" الثابت بالعرف كالثابت بالنص" و" المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ".
انظر: األشباه والنظائر، للسيوطي )ص: 89(. األشباه والنظائر، البن نجيم )ص: 79(.  

نة الكبرى )305/1(. المدوَّ  )6(
عبارة )فإن كان رجعيا( سقطت من: )أ(.  )7(

عبارة )إال أن ال يقبل الطفل غيرها فعليها اإلرضاع وعلى الزوج أجر الرضاع( سقطت من: )أ(.  )8(
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يوخ: واإلجماع منعقد على هذا لقوله تعالى: چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڄ چ)1(، وهذا في  بعض الشُّ
المطلقات، فإذا وجب على األب دفع األجر على الرضاع لألم، واتفقا على شيء يرضيانه لم يفـرض 
لـها، وإن تنـــــازعـــــــــا في األجــرة)1(، فقال بعض الموثقين: كان بعض شيوخـنا يفتي)3( في ذلك إذا 
طا)4( فرض لها ديناًرا ونصف، وإن  هر ديناران، فإن كان متوسِّ كان األب موسًرا أن يفرض لها في الشَّ
ا طلبت فهذا وقع)5(  كان قليل ذات اليد فرض دينار واحد، وإن قال األب: عندي من يرضعه بأقل ممَّ
نة" إذا وجد األب وهو موسر من يرضعه بخمسين وأبت األم إالَّ بمائة، األم أحق أن  في أصل "المدوَّ
ترضعه بما يرضعه به غيرها إلى آخر المسألة)6(، فحمله ابن الكاتب)7(، وغيره على أجر رضاع مثلها 
ال على ما طلبت، وال على ما وجد الزوج، ويشهد له قوله بعد: وليس لألب أن يفرق بينه وبينها إذا 
أرادت أن ترضعه بما ترضع)8( به األجنبية)9(، فقوله آخر المسألة: فإنَّها أحق به بأجر رضاع مثلها)10(، 
وقوله أيًضا آخر الكتاب: إذا وجد من يرضعه باطًا وهو موسر له)11( لم يكن له أجرة وعليها رضاعه 
من  األب  محمَّد، وسواء وجد  كتاب  في  ومثله  ذلك)13(،  األب على  ويجبر  به غيرها،  ترضع)11(  بما 
يرضعه غيرها أم لم يجد؛ ألنَّ المرضعة تناوله عند الرضاعة وغيرها، وهو تفريق بينها وبينه، وقال 

سورة الطاق، ]اآلية: 6[.  )1(
في )أ(: )اإلجارة(.  )1(

قوله: )يفتي( ساقط من: )أ(.  )3(
في )أ(: )متوسط الحال(.  )4(

في )أ(: )واقع(.  )5(
جاء في "المدونة الكبرى" )305/1(: ))فإذا انقضت عدتها كان رضاع الصبّي على األب في قول مالك؟ قال:   )6(
نعم، قلت: أرأيت إن قالت بعدما طلقها البتة ال أرضع لك ابنك إالَّ بمائة درهم كل شهر، والزوج يصيب من ترضع 
بخمسين درهًما. قال: قال لي مالك: األم أحق به بما ترضع غيرها به فإن أبت أن ترضع بذلك فاحق لها، وإن 

أرادت أن ترضعه بما ترضع األجنبية فذلك لألم((.
المشاهير  القيروان  فقهاء  من  الكاتب،  بابن  المعروف  الكناني،  محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  القاسم  أبو  هو:   )7(
المعروفين بالعلم وإقامة الحجة. قال ابن سعدون: "وكان موصوفا بالعلم والفقه والنظر، وفضله مشهور، وتفقه في 
مسائل مشتبهة من المذهب"، أخذ عن القابسي وابن شبلون، له تأليف كبير في الفقه في نحو مائة وخمسين جزءًا، 
له رحلة إلى المشرق حج فيها، واجتمع بأئمة جلة وبينه وبين أبي عمران الفاسي، ركب البحر عند رجوعه هو 

وأبو عبد اهلل المالكي، فحين أشرفوا على مدينة صفاقس، توفي سن 408هـ، ودفن بداره بالقيروان.
القيروان،  أهل  اإليمان في معرفة  معالم  للقاضي عياض )153-151/7(.  المدارك،  ترتيب  في:  ترجمته  انظر   
للدباغ وابن ناجي )155/3،( رقم:171. شجرة النور الزكية، لمحمد مخلوف )106/1(. العمر في المصنفات 
-141/4( التونسيين  المؤلفين  تراجم  رقم:181.   ،)664-663/1( المالكي  لحسن حسني  التونسيين،  والمؤلفين 

141(، رقم:461. 
قوله: )بما ترضع( ساقط من األصل، والمثبت من: )أ(.  )8(

نة الكبرى )305/1(. المدوَّ  )9(
المصدر نفسه.  )10(

قوله: )له( ساقط من: )أ(.  )11(
في )أ(: )يرضعه(.  )11(

نة الكبرى )306/1(. المدوَّ  )13(
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غيره: إنَّما تكون)1( أحق به بأجرة المثل إذا لم يقبل غيرها.

أخذته  إن  إالَّ  لها)4(،  حجة  فا  المثل  أجرة  بدون  أو)3(  باطًا  عندها  يرضعه  من  وجد  إذا)1(  ا  وأمَّ
بمثل ذلك، ومثله في كتاب ابن سحنون ألبيه، ويشهد له أيًضا ما في الكتاب من قوله: إذا علق باألم 
وال صبر له عنها، أو كان ال يقبل غيرها، أو خيف عليه، فأمُّه أحقُّ به بأجر مثله، وفي "كتاب ابن 
أو  باطًا  يرضعه  من  وجد  إذا  به  أحق  األب  أن)5(  عنه:  وهب  ابن  رواية  وهي  مالك،  عن  حبيب" 
بدون أجرة المثل، ووقع هذا القول في الكتاب في)6( آخر الباب، برواية شيخنا رحمه اهلل، ونصه: وقد 
از  قيل: إن كان األب موسًرا أو)7( وجد من يرضعه باطًا، قيل لألم: ُردِّيه إلى أبيه، وقد ذكر ابن الموَّ
يوخ، فقال: إنَّ األب إذا وجد  القولين عن مالك، و"اختصار البرادعي")8( على خاف ما تكلَّم عليه الشُّ
من يرضعه بدون ما طلبت األم فذلك لألب إالَّ أن ترضى األم بما وجد، فهي أحق، وحمل قوله في 
نة": فجري)9( بذلك اإلشارة عنده إلى ما وجد به األب، والذي اختاره بعضهم أن تكون  أصل "المدوَّ
)10( لها حق في الحضانة، والظئير)11( وإن كانت عندها فهي  األم أحق به بأجرة المثل، قال: األم؛ ألنَّ
التي تباشره في الرضاع والمبيت، وذلك تفرقة بينه وبينها، قال: وإلى هذا رجع أبو القاسم ابن الكاتب، 
از، واختيار بعضهم فيما بين األجرتين، فإن كان يسيًرا عمل على قْول األم، وإن  وهو اختيار ابن الموَّ
تباينا أو)11( وجد األب من يرضعه باطًا عند األم، فالقول قول األب، ونسب بعضهم أنَّ القول قول األم 
نة، والقوالن عن مالك كما حكيناه على اإلطاق، واختلف الشيوخ  نة، والقول اآلخر لغير المدوَّ للمدوَّ
ا إن أراد تفريقه  القولين، وأمَّ إذا وجد من يرضعه عند األم فذلك محمل  في محملهما، فقال بعضهم: 
من األم، فإن األب ال يجاب إلى ذلك من غير خاف، وجعل بعضهم محمل)13( الخاف إذا طلب األب 
ا لو قال األب: إن الظئير ترضعه وتطعمه)14( عند أمِّه لكان القول قوله من  إرضاعه عند غير األم، وأمَّ

في )أ(: )يكون(.  )1(
في )أ(: )إن(.  )1(
في )أ(: )و(.  )3(

قوله: )لها( ساقط من: )أ(.  )4(
قوله: )أن( ساقط من األصل، والمثبت من: )أ(.  )5(
قوله: )في( ساقط من األصل، والمثبت من: )أ(.  )6(

في )أ(: )و(.  )7(
نة )453/1(. التهذيب في اختصار المدوَّ  )8(

في )أ(: )فتجري(.  )9(
( ساقط من األصل، والمثبت من: )أ(. قوله: )ألنَّ  )10(

الظئير: العاطفة على غير ولدها الُمْرِضعة له من النَّاس.  )11(
انظر: لسان العرب )514/4(.  

قوله: )تباينا أو(  ساقط من األصل، والمثبت من: )أ(.  )11(
في )أ(: )محل(.  )13(

قوله: )وتطعمه( ساقط من األصل، والمثبت من: )أ(.  )14(
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واب)1(. غير خاف، واهلل الموفق للصَّ

ورجح بعضهم أنَّ األم ُترِضُعه بوجهين:

أحدهما: أنَّ لها حــقًّا في الحضانة، وقد)1( اختلف في الحضانة هل هي حق للحاضن أو للمحضون 
أو لهما أو هلل عز وجل)3(؟ على)4( أربعة أقوال)5(.

ِبيُّ  الوجه)6( الثَّاني: أنَّ األم أرفق به، وأنَّ لبنها أنفع له على ما روي أنَّه "َما ِمْن لََبن َيْرَضُع ِبِه الصَّ
نة")9(: وإن مات األب)10(  ا إن كانت متوفى عنها فقال في "المدوَّ ِه)7(")8(، وأمَّ أَْعَظُم َبرَكًة َعلَْيِه ِمْن لََبِن أُمِّ
فلها أن ال ترضع وتستأجر من يرضعه من ماله، إالَّ أن ال يقبل غيرها فتجبر على أن ترضعه بأجرها 
بي مال لزمها ارضاعه، قال بعضهم: يريد)11( وإن كان يقبل غيرها، قال في  من ماله، وإن لم يكن للصَّ

واب(. في )أ(: )واهلل أعلم بالصَّ  )1(
قوله: )قد( ساقط من: )أ(.  )1(

في )أ(: )حق هلل عز وجل(.  )3(
قوله: )على( ساقط من األصل، والمثبت: )أ(.  )4(

وقد أشار ابن القيم في" زاد المعاد" )403/5-404( لخاف الفقهاء في هذه المسألة فقال: ))وقوله صلى اهلل عليه   )5(
وسلم "أَْنِت أََحقُّ ِبِه َمالَْم َتْنِكِحي" فيه دليل على أنَّ الحضانة حق لألم، وقد اختلف الفقهاء، هل هي للحاضن أم 
عليه؟ على قولين في مذهب أحمد ومالك، وينبني عليهما: هل لمن له الحضانة أن يسقطها فيتنزل عنها؟ على 
قلنا: الحق عليه، وجب  قلنا: الحق له. وإن  أيام حضانته إالَّ باألجرة، إن  الولد  قولين. وأنه ال يجب عليه خدمة 

خدمته مجاًنا. وإن كان الحاضن فقيًرا، فله األجرة على القولين.
قلنا: الحق عليها، فلها العود إلى  الهبة ولم ترجع فيها، وإن  وإذا وهبت الحضانة لألب وقلنا: الحق لها، لزمت   

طلبها((.
للمحضون  وقيل هي حق  الفتوى،  امتنعت وعليه  إذا  تجبر  فا  للحاضنة  الحضانة حقٌّ  أنَّ  الحنفية  وذكر بعض   
فتجبر، وقد علَّق ابن عابدين على ذلك فقال: قلت: ويؤخذ من هذا التوفيق بين القولين، وذلك أنَّ لكل من الحاضنة 

والمحضون حقا في الحضانة...
فقول من قال إنَّها حق الحاضنة فا تجبر، محمول على إذا لم تتعين لها واقتصر على أنَّها حقها؛ ألن المحضون   
حينئٍذ ال يضيع حقه لوجود من يحضنه غيرها، ومن قال: إنَّها حق المحضون فتجبر، فمحمول على ما إذا تعينت، 

واقتصر على أنَّها حّقه لعدم من يحضنه غيرها.
انظر: حاشية رد المحتار، البن عابدين )159-158/5(.   

ا المالكية فالمشهور عندهم أنَّ الحضانة حق للحاضن فلو أسقط حقه فا يعود له، وقيل: تعود بناًء على أنها حق    أمَّ
للمحضون، إالَّ إن كان اإلسقاط لعذر ال يقدر معه على القيام بحال المحضون، فإذا زال العذر عادت الحضانة 

بزواله. انظر: الشرح الكبير، للدردير)533-531/1(.
قوله: )الوجه( ساقط من األصل، والمثبت من: )أ(.  )6(

تنسب هذه المقول لـ: علي رضي اهلل عنه.  )7(
انظر: نهج الباغة )110/5(.  

عبارة )على ما روي أنه ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه( سقطت من: )أ(.  )8(
نة الكبرى )304/1(. المدوَّ  )9(

بي(. في )أ(: )أب الصَّ  )10(
قوله: )يريد( ساقط من األصل، والمثبت من: )أ(.  )11(



رفع 
النِّزاع بين 
المتشاجرين 

في أجر 
الرضاع

187 آفاق الثقافة والتراث

يكن  لم  إن  عليه  تنفق  أن  لها  يستحبُّ  ولكن  بها)1(،  عليها  يقضى  التي ال  النَّفقة  نة")1(: بخاف  "المدوَّ
بي مال لم يلزمها رضاعه، وهو من فقراء المسلمين إالَّ  اب)3(: إن لم يكن للصَّ له مال، قال عبد الوهَّ
أن ال يقبل غيرها فتجبر حينئٍذ على رضاعه، كان له مال أو لم يكن، يلزمها إرضاعه؛ ألنَّ جعله من 
فقراء المسلمين إضرار به، وقد ال يتكفله أحد)4(؛ ألن في ترك رضاعه حينئٍذ إتافه، وقد قال تعالى: ﴿

اب هو قول ابن الجاب)6(، قال بعضهم: وكذلك نقول:  اَل ُتَضارَّ َوالَِدٌة ِبَولَِدَها﴾)5(، والذي قاله عبد الوهَّ
إن قبل غيره وليس له مال: أنَّه يلزمها رضاعه؛ ألنَّ َجْعَلُه من فقراء المسلمين إضرار به)7(، وقد ال 
نة": وإن)8( لم يكن لليتيم مال، وليس  يتكلَّف أحد فيكون في ذلك هاكه، وقد قال مالك في غير "المدوَّ

لألم لبن أو لها لبن ال يكفيه فعليها رضاعه بخاف النَّفقة.

قال ابن الكاتب)9(: واستدل سحنون على أنَّ على األم إرضاعه إذا لم يكن له مال وال أب، لقوله صلى 

نة الكبرى )304/1(. المدوَّ  )1(
في )أ(: )ال يقضى بها عليها(.  )1(

المعونة على مذهب عالم المدينة )936/1(.  )3(
عبارة )يلزمها ارضاعه ألن جعله من فقراء المسلمين اضرار به، وقد ال يتكفله أحد( سقطت من: )أ(.  )4(

سورة البقرة، ]اآلية:133[.  )5(
هو: أبو القاسم عبيد اهلل بن الحسن بن الجاب، شيخ المالكية، من أهل العراق، وكان أفقه المالكية في زمانه بعد   )6(
األبهري، وما خلَّف ببغداد في المذهب مثله، تفقَّه بالقاضي أبي بكر األبهري وغيره، وتفقَّه به القاضي عبد الوهاب 
وغيره من األئمة، له كتاب في مسائل الخاف، وكتاب التفريع في المذهب. توفي َكْهًا في آخر سنة 378ه راجعا 

من الحج.
انظر ترجمته: سير أعام النباء )383/16( رقم:175. والعبر )153/1(. والديباج المذهب )461/1(. والنجوم   

الزاهرة )158/4(. وشجرة النور الزكية )91/1( رقم: 105.
قوله: )إضرار به( ساقط من: )أ(.  )7(

في )أ(: )إذا(.  )8(
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة )400/4(.  )9(
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ام)1( الحد  اة والسَّ نى: "اْذَهِبي َفأَْرِضِعيه")1(، قال: وأخرَّ عليه الصَّ اهلل عليه وسلم للتي اعترفت بالزِّ
لرضاع ولدها، وأمره لها على الوجوب عليها؛ إذ ال يؤخر حد وجب ألمر يتطوع به)3(، قال بعضهم: 
از أنَّه يقول: نفقة الولد على الوالدين على قدر الميراث)4(،  يوخ عن ابن الموَّ ورأيت في كام بعض الشُّ
از أراد أنَّها على األم عند عدم األب، قال النَّاقل عنه: إن صحَّ نسبة هذا  يخ: لعلَّ ابن الموَّ قال هذا الشَّ
يخ بعيد منه؛ ألنَّه إذا كان األب عديًما أو معدوًما كيف يمكن أن يؤدِّي من  از، فتأويل هذا الشَّ البن الموَّ
واب. النَّفقة شيًئا فضًا عن الثلثين اللَّذين هما نصيبه من الميراث، وقد انتهى الغرض، واهلل الموّفق للصَّ

قال  الجزيري)5(،  قاله  المحضون،  تخدم  كانت  إن  إالَّ  الحضانة  على  للحاضنة  أجر  وال  تتميم: 
واب؛ ألنَّ األب يلزمه إخدامه إذا اتسع  المتيطي)6(: فيحيل كام تقدم له وخدمته وأجر مسكنه هو الصَّ
نة"  راء من مسكنه، هذا هو القول المشهور المعمول به المذكور في "المدوَّ حاله لذلك، وكذلك يلزمه الشِّ

َعلَْيِه  اللَُّه  اللَِّه َصلَّى  أََتى َرُسوَل  اأْلَْسلَِميَّ  َمالٍِك  ْبَن  َماِعَز  نصُّ الحديث: عن بريدة بن الحصيب األسلمي: "أَنَّ   )1(
ا َكاَن ِمَن اْلَغِد أََتاُه،  ُه َفلَمَّ َرِني، َفَردَّ َوَسلََّم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّه، إِنِّي َقْد َظلَْمُت َنْفِسي َوَزَنْيُت َوإِنِّي أُِريُد أَْن ُتَطهِّ
َفَقاَل:  َقْوِمِه،  إِلَى  َوَسلََّم  َعلَْيِه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  َرُسوُل  َفأَْرَسَل  الثَّاِنَيَة،  ُه  َفَردَّ َزَنْيُت،  َقْد  إِنِّي  اللَِّه،  َرُسوَل  َيا  َفَقاَل: 
أََتْعلَُموَن ِبَعْقلِِه َبْأًسا ُتْنِكُروَن ِمْنُه َشْيًئا؟، َفَقالُوا: َما َنْعلَُمُه إاِلَّ َوِفيَّ اْلَعْقِل ِمْن َصالِِحيَنا، ِفيَما ُنَرى، َفأََتاُه الثَّالَِثَة، 
اِبَعَة َحَفَر لَُه ُحْفَرًة، ُثمَّ أََمَر ِبِه  ا َكاَن الرَّ َفأَْرَسَل إِلَْيِهْم أَْيًضا، َفَسأََل َعْنُه َفأَْخَبُروُه: أَنَُّه اَل َبْأَس ِبِه َواَل ِبَعْقلِِه، َفلَمَّ
ا َكاَن اْلَغُد، َقالَْت: َيا  َها، َفلَمَّ ْرِني َوإِنَُّه َردَّ َفُرِجَم، َقاَل: َفَجاَءِت اْلَغاِمِديَُّة، َفَقالَْت: َيا َرُسوَل اللَِّه، إِنِّي َقْد َزَنْيُت َفَطهِّ
ا  ا اَل َفاْذَهِبي َحتَّى َتلِِدي، َفلَمَّ ِني َكَما َرَدْدَت َماِعًزا َفَو اللَِّه إِنِّي لَُحْبلَى، َقاَل: إِمَّ ِني؟ لََعلََّك أَْن َتُردَّ َرُسوَل اللَِّه، لَِم َتُردُّ
ِبيِّ  ا َفَطَمْتُه أََتْتُه ِبالصَّ ِبيِّ ِفي ِخْرَقٍة، َقالَْت: َهَذا َقْد َولَْدُتُه، َقاَل: اْذَهِبي َفأَْرِضِعيِه َحتَّى َتْفِطِميِه، َفلَمَّ َولََدْت أََتْتُه ِبالصَّ
ِبيَّ إِلَى َرُجٍل ِمَن اْلُمْسلِِميَن، ُثمَّ  َعاَم، َفَدَفَع الصَّ ِفي َيِدِه ِكْسَرُة ُخْبٍز، َفَقالَْت: َهَذا َيا َنِبيَّ اللَِّه َقْد َفَطْمُتُه َوَقْد أََكَل الطَّ
ُم  َح الدَّ َفَتَنضَّ ِبَحَجٍر َفَرَمى َرْأَسَها  اْلَولِيِد  ْبُن  َفُيْقِبُل َخالُِد  إِلَى َصْدِرَها َوأََمَر النَّاَس، َفَرَجُموَها،  لََها  َفُحِفَر  ِبَها  أََمَر 
َعلَى َوْجِه َخالٍِد َفَسبََّها، َفَسِمَع َنِبيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسبَُّه إِيَّاَها، َفَقاَل: َمْهاًل َيا َخالُِد َفَو الَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه 

لََقْد َتاَبْت َتْوَبًة لَْو َتاَبَها َصاِحُب َمْكٍس لَُغِفَر لَُه "، ُثمَّ أََمَر ِبَها َفَصلَّى َعلَْيَها َوُدِفَنْت" 
أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى )1311/3(، رقم:1695.  

في )أ(: )النَّبي صلى اهلل عليه وسلم(.  )1(
نة والمختلطة )399/4(. الجامع لمسائل المدوَّ  )3(

شرح مختصر خليل للخرشي )105/4(.  )4(
هو: أبو الحسن علي بن يحيى بن القاسم الصنهاجي، نزل الجزيرة الخضراء، فنسب إليها ودرس بها الفقه وعقد   )5(
الشروط، وولي قضاءها، كان من الزهاد متواضًعا، كثير األوراد، صاحب علم وعمل، وله في الشروط مختصًرا 
مفيد جدًا سماه "المقصد المحمود في تلخيص العقود، كثر استعمال الناس له فجودته تدل على معرفته، توفي سنة 

585هـ.
انظر ترجمته: شجرة النور الزكية )1/ 158( رقم: 484.  

هو: القاضي أبو الحسن علي بن عبد اهلل بن ابراهيم األنصاري، يعرف بالمتيطي السبتي الفاسي، اإلمام الفقيه،   )6(
تعلم  يديه  وبين  تفقه،  وبه  المتيطي  الحجاج  أبا  بفاس  الزم  النوازل،  وتحرير  بالشروط  العارف  العمدة،  العالم 
الشروط ولزم بسبتة القاضي أبا محمد ابن القاضي أبي عبد اهلل التميمي، وكتب للقاضي أبي موسى عمران بن 
عمران، ألف كتابًا كبيرًا في الوثائق سماه النهاية والتمام في معرفة الوثائق واألحكام، اعتمده المفتون والحكام، 

واختصره أعام منهم: ابن هارون، توفي مستهل شعبان سنة 570هـ.
انظر ترجمته: جذوة اإلقتباس )480/1-481( رقم:540. ونيل اإلبتهاج )313( رقم:397. وشجرة النور الزكية   

)163/1( رقم:501. وإيضاح المكنون )693/1(.
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وغيرها، ثمَّ ساق الخاف في الخدمة والسكنى.

وسئل ابن عتَّاب)1( عن المطلقة المرضع والحامل هل لها خدمة على الزوج إن كانت عنده مخدومة 
وكذلك  نفسها،  مؤجرة  فهي  اع،  الرضَّ أجر  لها  إنَّما  المرضع  ألنَّ  لها؛  خدمة  ال  فقال:  اق؟  الطَّ قبل 
الحامل ال خدمة لها وعليها خدمة نفسها، قال: ويحتمل أن تزاد المرضعة في األجرة الشتغالها بالولد 

وما تتكلَّف من ُمْؤَنِته)1(.

 قال ابن سهل: وسألت ابن مالك عن ذلك فقال: الذي لم نزل نفتي به أن ُتزاد الحضانة في األجر إذا 
كان المولود له موسًرا، وإن كانت المطلقة حامًا مرضًعا فلمالك في سماع أشهب)3(: لها نفقة الحمل، 
نة" أنَّها ليس لها إالَّ نفقة الحمل وحدها، وهو األظهر في النَّظر)4(،  ونفقة الرضاع جميًعا، ودليل "المدوَّ
واإلجارة")5(:  الُجعل  كتاب  في"  قال  بي،  الصَّ إليه  يحتاج  ما  المؤنة  من  المرضع  أجرة  على  ويزاد 
ويحملون فيما يحتاج الصبي من المؤنة في غسل خرقه وحميه، وذهنه، ودق ريحانه، وتطيبه على ما 

تعارفه النَّاس.

 وقد ذكر ابن سهل)6( عن فرض رضيع قميصين ومحشًوا ويتيقتين، وفسقيتين من كتان ولفافتين 
ونصف  صوًفا،  مملوءة  ومخدة  للشويزكة،  تضع  وقطعة  مهد،  في  بصوف  له  وشويزكة)7(  صوف، 
ملحفة، ولحيف كتان محشًوا قطًنا، ولنفقته في الشهر ربع دقيق، وثمني زيت طيب لألكل، وثمن واحد 

للوقيد، وربًعا ونصًفا من فحم، وأجرة الرضاع، قال)8(: وال كراء مسكن له.

بي الرضيع النَّازل به هذا أنَّه كان فرض عليه أقل مما فرض عليه اآلن، وكان   واحتجاج والد الصَّ
ة صحيحة ودليل واضح، لكن ال يوافق  عر رخيص، حجَّ السعر غالًيا، وفرض عليه اآلن كثيًرا والسِّ

وثاث  وثمانين  ثاث  سنة  ولد  وعالمها.  قرطبة  مفتي  القرطبي،  عتاب  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  هو:   )1(
مئة، وتفقه بابن النجار، وابن أبي األصبغ القرشي، روى عن القنازعي، وابن حويبل، وابن الحذاء، والطلمنكي، 
وأجازه أبو ذر الهروي، تفقه به األندلسيون وانتفعوا به، سمع منه ابنه عبد الرحمن، وعيسى بن سهل، له فهرسة. 

توفي في صفر سنة461هـ، ومشى في جنازته الُمْعَتِمد بن عبَّاد.
اإلسام(168/10-169)رقم:  وتاريخ  والعبر )313/1(.  رقم: 1194.  الصلة )517-515/1(  ترجمته:  انظر   

53. والديباج )141/1-141(. وشجرة النور الزكية )119/1( رقم: 336 .
اإلعام بنوازل األحكام البن سهل )178/1(.  )1(

إذا كان  ُتزاد الحضانة في األجر  به أن  نفتي  لم نزل  الذي  فقال:  ابن مالك عن ذلك  عبارة: )ابن سهل: وسألت   )3(
المولود له موسًرا، وإن كانت المطلقة حامًا مرضًعا فلمالك في سماع أشهب( سقطت من األصل، والمثبت في: 

)أ(.
اإلعام بنوازل األحكام البن سهل )179-178/1(.  )4(

نة الكبرى )451/3(. المدوَّ  )5(
اإلعام بنوازل األحكام البن سهل )177-176/1(.  )6(

اللغة  فقه  أستاذ  ظاظا؛  حسن  الدكتور  دراسات  من  معناها  استخرجت  وقد  العربية،  المعاجم  في  ذكر  لها  ليس   )7(
-وتعني: المفرش- الماءة الفوقية.

اإلعام بنوازل األحكام البن سهل )176/1(.  )8(
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إنِّما كان ذلك والولد صغير واآلن كبر  عر بزعمه  السِّ اًل في غاء  أوَّ الذي فرض عليه  فإن  المدلول، 
الولد، وليس رضاع الصغير كرضاع الكبير.

ابن عام، فزيد عليه  ابن شهر كرضاع  الجعل واإلجارة": وليس رضاع  المتيطي في" كتاب  قال 
بي وقوة رضاعه.    لكبر الصَّ

ا إن كان األب عديًما، فقال في الكتاب: ولو كان األب عديًما ال يجد شيًئا ووجد من قرابته  تتميم: وأمَّ
من يرضعه باطا فله ذلك، إالَّ أن ترضعه األم باطًا، وكذلك إن كان األب ليس بالواجد، وإنَّما يقوى 
على دون األجر، وأصاب من يرضع له بدون ذلك، فلألم أن ترضعه بما وجد أو تسلمه، قال أبو الحسن 
اللَّخمي)1(: فإن كان األب فقيًرا ال يقدر على شيء فوجد من يرضعه باطًا على أنَّ الولد عند الغير 
كان ذلك، وهو في هذا بخاف الموسر؛ ألنَّ رضاعه مع الفقر على األم وهي مجبورة على رضاعه، 
يرجعه  إذا وجد من  ومثله  تسلمه.  أو  ترضعه  أن  بين  بالخيار  وكانت  تختلف عنها،  ورضاع غيرها 
بخمسه، وهي التي يقدر عليها، قيل: ال أنت بالخيار، فإن شئت رضعته بذلك أو أسلمته؛ ألنَّك مجبورة 

على إرضاعه بخمسة لما لم يكن يقدر على سواها.

على  جبرت  أمه  غير  يقبل  لم  فإن  مال،  بي  للصَّ وال  لألب  يعني  له،  يكن  لم  فإن  رشد:  ابن  وقال 
رضاعه، فإن قبل غيرها ولم يكن لألم لبن فهل يجبران؟

له قوالن:

أحدهما: أنَّه ليس عليها ذلك؛ ألنَّه من باب النَّفقة وليس عليها نفقة.

والثَّاني: بلزوم ذلك؛ ألنَّ عليها أن ترضع بلبنها؛ ألنَّه من باب المواساة، فإذا فقد فعليها، وإن كان 
لها لبن فهل تجبر على الرضاع؟ 

ب)1( أنَّها ال تجبر كالنَّفقة، هذا مع حياة األب. المشهور: أنَّها تجبر، وعند الجاَّ

بي، لم يكن لألم أن تطرحه، وكان عليها   قال ابن محرز)3( في الكتاب: فإن مات األب وال مال للصَّ
أن ترضعه، والنَّفقة مخالفة للرضاع في هذا.

قلت: فإن لم يكن لها لبن وهي موسرة تقدر على أن تستأجر له؟

التبصرة، للخمي )1179/5(.  )1(
التفريع البن الجاب )111/1(.  )1(

هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني، الفقيه النبيل المحدث العالم الجليل، كان مليح المناظرة حتى قال   )3(
ابن عاق المصري: ))ما رأيت من أهل المغرب من يحسن طريق المناظرة مثل أبي القاسم بن محرز((. أخذ 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي، والقابسي، وأبي حفص العطار؛ وبه تفقه عبد الحميد الصائغ 

وأبو الحسن اللخمي، له تواليف عدة كلها نبيلة منها التبصرة، وكتاب القصد واإليجاز. توفي سنة 450هـ.
انظر ترجمته: معالم اإليمان )185/3( رقم:303. والديباج المذهب )153/1(. وشجرة النور الزكية )110/1(   

رقم:188. والعمر )674/1-675( رقم:185. وتراجم المؤلفين التونسيين )153/4( رقم:505.
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فقد اختلف في ذلك.

فذهب إسماعيل القاضي أن ذلك ال يلزمها كالنَّفقة)1(.

ومال غيره إلى أن ذلك يلزمها في مالها كما يلزمها في مال ابنها.

 قال أبو القاسم ابن الكاتب: إنَّما يلزم األم أن ترضع ولدها عند عدم األب أو موته؛ ألنَّ الرضاع 
قائم في بدنها، وهو من در من درها، فإن انقطع درها لمرض أو غيره لم يكن عليها سبيل، إالَّ أن 
تكون قادرة على أن تسترضع له من غير الباب الذي وجب على األب، ولكن من باب تجب على كل 
أحد من مراعاته على من يخاف عليه الموت، إذا أمكنه معونته، مثل من رأى رجًا جائًعا أو عطشاًنا 
وهو يخاف عليه إن لم يطعمه أو يسقيه أن يموتن، فعليه أن يطعمه أو يسقيه إن أمكنه ذلك، وكذلك 
كل مضطر فإن إعانته واجبة)1(، وقْد كان النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َشَرَط على األنصاِر لْيَلة الَعَقَبِة 
اة التَّامة  الُمَواَساَة ِلَمْن َيْقِدُم َعَلْيِه ِمَن الُمهاِجِرين)3(. وباهلل التَّوفيق ال رب غيره، وال معبود سواه، والصَّ

على سيدنا محمَّد، وآله وصحبه وسلم تسليًما.

االختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق القاضي اسماعيل )611/1(.  )1(
المصدر نفسه.  )1(

فتح الباري، البن حجر )11/5(.  )3(
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فهرس المراجع والمصادر العلمية

محمد  بن  الرحمن  عبد  زيدان  ابن  تأليف:  مكناس،  حاضرة  أخبار  بجمال  الناس  أعالم  إتحاف   •
هـ  األولى }1419  الطبعة  الدينية،  الثقافة  مكتبة  الناشر  عمر،  علي  الدكتور  تحقيق:  السجلماسي 

.}1008-

أحكام القرآن، ألبي بكر محمد بن عبد اهلل المعروف بابن العربي }ت 543 هـ{، راجع أصوله   •
الكتب  دار  بيضون،  علي  محمد  منشورات  عطا.  القادر  عبد  محمد  عليه  عّلق  و  أحاديثه  وخّرج 

العلمية.

جمال  الدكتور  تأليف:  البغدادي،  الجهضمي  إسحاق  بن  إسماعيل  للقاضي  الفقهية  االختيارات   •
ون، دار ابن حزم، الطبعة األولى:1419هـ -1008م. عزُّ

اإلعالم بنوازل األحكام، تأليف: أبو األصبغ عيسى بن سهل األسدي، تحقيق: الدكتورة نورة محمد   •
التويجري، الطبعة األولى:1415هـ -1996م.

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، إلسماعيل باشا، عني   •
بتصحيحه محمد شرف الدين بالتقايا، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان.

بيروت-لبنان،  المعرفة،  دار  القرطبي.  رشد  بن  محمد  تأليف:  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية   •
الطبعة التاسعة: 1409هـ/1988م.

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، تأليف: شمس الدين أبي عبد اهلل محمد الذهبي، حقَّقه:   •
الدكتور بشار عواد معروف. دار الغرب اإلسامي، الطبعة األولى: 1414هـ -1003م.

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب.  اللخمي، دراسة و تحقيق  التبصرة، ألبي الحسن علي بن محمد   •
إصدارات وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية. دولة قطر.

الطبعة  بيروت-لبنان،  اإلسامي.  الغرب  دار  محفوظ.  محمد  تأليف:  التونسيين،  المؤلفين  تراجم   •
الثانية: 1994.

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك، تأليف: القاضي عياض }ت 544هـ{،   •
تحقيق محمد الطنجي، الطبعة الثانية }1403 هـ -1983 م{، طبعة وزارة األوقاف المغربية.

تعريف الخلف برجال السلف، تأليف: أبي القاسم محمد الحفناوي، طبع بمطبعة بييرفوفتانة الشرقية   •
في الجزائر }1314 هـ -1906م{.

التفريع، ألبي القاسم عبيد اهلل بن الجّاب، دراسة وتحقيق: الدكتور حسين بن سالم الدهماني. دار   •
الغرب اإلسامي، بيروت - لبنان، الطبعة األولى:1408هـ -1987م.
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الناشر: مطبعة مجلس دائرة  العسقاني،  ابن علي بن حجر  الحافظ أحمد  التهذيب، لإلمام  تهذيب   •
المعارف النظامية، الهند سنة: 1315هـ.

التهذيب في اختصار المدونة، تأليف: أبو سعيد البراذعي، دراسة وتحقيق: محمد األمين ولد محمد بن   • 
الشيخ. الطبعة األولى: 1413هـ/1001م. دار البحوث للدراسات اإلسامية وإحياء التراث.

توشيح الديباج وحلية االبتهاج، لبدر الدين محمد بن يحيى بن عمر القرافي }ت 1008هـ{، تحقيق   •
الدكتور علي عمر. مكتبة الثقافة الدينية،  الطبعة األولى: 1415هـ -1004 م.

الجامع لمسائل المدونة والمختلطة، تأليف: الفقيه أبي بكر بن عبد اهلل ابن يونس الصقلي. دار الكتب   •
العلمية، بيروت - لبنان.

جذوة االقتباس في ذكر من حّل من األعالم مدينة فاس، تأليف: أحمد ابن القاضي المكناسي }ت   •
1015 هـ{، دار المنصور للطباعة والوراقة - الرباط }1973{.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تأليف: شمس الدين محمد الدسوقي، طبع بدار إحياء الكتب   •
العربية.

زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف: ابن القيم الجوزية، حّققه وعّلق عليه شعيب األرنؤوط وعبد   •
القادر األرنؤوط. مؤسسة الرسالة سنة: 1979م.

سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، تأليف شيخ اإلسام أبي   •
عبد اهلل محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني، تحقيق الدكتور الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني.

•  سيرة أعالم النبالء لإلمام شمس الدين محمد الذهبي }ت 748 هـ{،خّرج أحاديثه و أشرف على 
تحقيقه شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت ،الطبعة الحادية عشرة }1417 هـ -1996 م{.

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تأليف محمد بن محمد مخلوف. المطبعة السلفية، القاهرة   •
}1350 هـ{.

شرح مختصر خليل، للخرشي. المطبعة الكبرى األميرية ببوالق مصر المحمية سنة 1317هـ.  •

•  صحيح مسلم، لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج }ت 161 هـ{ دار إحياء الكتب العربية، توزيع 
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. الطبعة األولى: 1411 هـ -1991 م.

الصلة في تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، ألبي القاسم خلف بن عبد   •
الملك }ت 578 هـ{، عني بنشره، و صححه السيد عزت العطار الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، 

الطبعة الثانية: 1414 هـ - 1994 م.

طبقات الشافعية الكبرى، تأليف: تاج الدين السبكي، تحقيق: محمود محمد الطناجي و عبد الفتاح   •
محمد الحلو، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األولى: 1383هـ/1964م.
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العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين، تأليف: حسن حسني عبد الوهاب. دار الغرب اإلسامي،   •
الطبعة األولى: 1990.

حجر  بن  أحمد  الحافظ  تأليف:  البخاري،  محمد  الله  عبد  أبي  اإلمام  صحيح  بشرح  الباري  فتح   •
العسقاني، تحقيق وتعليق عبد القادر شيبة الَحمد. الطبعة األولى:1411هـ -1001م، طبعة األمير 

سلطان آل سعود.

التنبكتي، دراسة و تحقيق: األستاذ  بابا  تأليف أحمد  الديباج،  المحتاج لمعرفة من ليس في  كفاية   •
محمد مطيع، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية }1411 هـ -1000 م{.

لسان العرب، لإلمام ابن منظور اإلفريقي }ت 711هـ{ طبعة وزارة الشؤون اإلسامية واألوقاف   •
والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية سنة }1431 هـ -1010 م{.

المجموع شرح المهذب للشيرازي، تأليف: أبو زكريا محيي الدين النووي، حقَّقه وعلَّق عليه محمد   •
نجيب المطيعي، مكتبة اإلرشاد، جدة-المملكة العربية السعودية.

العلمية،  الكتب  دار  سحنون،  اإلمام  هـ{،رواية   179 }ت  أنس  بن  مالك  لإلمام  الكبرى  المدونة   •
بيروت - لبنان. الطبعة األولى 1415 هـ -1994 م.

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، تأليف: عبد اهلل بن أسعد اليافعي،   •
تحقيق: خليل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى: ]1417هـ/1997م[.

معالم اإليمان في معرفة أهل القيروان، تأليف: أبو زيد عبد الرحمن الدبَّاغ، مكتبة الخانجي بمصر،   •
الطبعة الثانية:1388هـ -1968م.

معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر، تأليف: عادل نويهض، الناشر: مؤسسة   •
نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت-لبنان. الطبعة الثانية }1400 هـ -1980 م{.

البغدادي،  الوهاب  عبد  القاضي  تأليف:  أنس،  بن  مالك  لإلمام  المدينة  عالم  مذهب  على  المعونة   •
تحقيق ودراسة حميش عبد الحق. المكتبة التجارية- مكة المكرمة.

بن  أحمد  تأليف:  إفريقية واألندلس والمغرب،  أهل  فتاوى  المغرب عن  المعرب والجامع  المعيار   •
اإلسامية  والشؤون  األوقاف  وزارة  الناشر:  حجي،  محمد  الدكتور  تحقيق:  الونشريسي:  يحيى 

للمملكة المغربية سنة ]1401هـ/1981م[.

الموطأ، إلمام األئمة وعالم المدينة مالك بن أنس، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء   •
التراث العربي، بيروت - لبنان، سنة: ]1406هـ/1985هـ[.

نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان تأليف األمير األندلسي أبي الوليد إسماعيل بن األحمر   •
}ت 807 هـ{. حققه وقدم له الدكتور محمد رضوان الداية. مؤسسة الرسالة بيروت. الطبعة الثانية 

}1407 هـ -1987 م{.
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النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تأليف: جمال الدين أبي المحاسن يوسف األتابكي. دار   •
الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة األولى:1413هـ - 1991م.

نفاضة الجراب في ُعاللة االغتراب، تأليف: لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: أحمد مختار العبادي،   •
الناشر: دار النشر المغربية.

حققه  التلمساني،  المقَّري  محمد  بن  أحمد  الشيخ  تأليف  الرطيب،  األندلس  غصن  من  الطيب  نفح   •
الدكتور إحسان عباس. دار صادر بيروت }1388 - 1968{.

نهج البالغة، تأليف: اإلمام علي بن أبي طالب عليه السام، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر-   •
بيروت.

نيل االبتهاج بتطريز الديباج، ألحمد بابا التنبكتي }ت 1036{، إشراف و تقديم عبد الحميد عبد   •
اهلل الهرامة، منشورات كلية الدعوة اإلسامية، طرابلس الطبعة األولى }1398 هـ -1989 م{.

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، تأليف: إسماعيل باشا البغدادي، طبع بعناية وكالة   •
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية، استانبول سنة 1951م.

الوافي بالوفيات، تأليف: صاح الدين خليل الصفدي، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى،   •
دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان. الطبعة األولى: 1410هـ/1000م.

وفيات األعيان وأنباء أنباُء الزمان، ألبي العباس شمس الدين أحمد بن خلكان }ت681هـ{، حققه   •
الدكتور إحسان عباس، دار صادر بيروت.

وفيات الونشريسي، ألحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق محمد بن يوسف القاضي، الناشر شركة   •
نوابغ الفكر.
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A sample of giving of the Moroccan manuscript heritage  in the 
interpretation of the Holy Quran 

 - The era of the Saadiyya state as a model -

Abdel Halim Balgiti / Morocco
 “Kabas )Quote( from the giving of the Moroccan manuscript heritage in the interpretation of 

the Holy Quran in the era of the Saadia state as a model” to contribute to construct a vision of the 
movement of interpretation during that the era. The study and analysis of that era did not receive 
the same attention as in some areas such as: the history of the stage, and its political, social and 
intellectual situation.

The interest in this era was not excluded on the scholars, but also the highest ruling positions 
in the state, because the Saadiyya state knew three kings who were very interested in Qur’anic 
interpretation.

Raising the dispute between the two opinions about the wage of breastfeeding 
investigation and comment:

Dr. Abdessalam Ben Mubarak Zawi/ Morocco
This letter is an answer in order to raise the dispute  in the wage of breastfeeding, which is a 

doctrinal dispute that is enjoyable among the jurists, and the reason for their disagreement discussing 
the verse of breastfeeding including  breastfeeding issue. It is a question that was formed even in 
the hearts of young students of religion, and he answered  a well-known doctrinal answer, which 
included useful scientific guidance removing the misunderstanding, illusion and possibility.  

I intended to take care of this message in order to achieve, and to take care of it in order to be 
useful in the world. 
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Similarities and dissimilarities in the history of epidemics between the 
past and the present: Mirrors of medicine, history and jurisprudence

Dr. Al Arabi Ednaser / Morocco
The epidemics constitutes a fair division among all nations, but varies in the way in which 

nations deal with to reduce their moral effect, or their material cost. 

The Muslim community, like the rest of the world, has known the prevalence of deadly and 
terrifying epidemics, due to the poor interpretation of these raging infectious diseases, and the lack 
of medical expertise to surround these epidemics.

 The opinion of scientists and experienced people in looking at these epidemics has varied 
between those with an understanding leading to the delivery of destiny, and those with a mental 
understanding that proceeds to take the causes.

Peaceful coexistence between Muslims and Dhimma people in Islamic 
Egypt in the eyes of Western historians and travellers

Dr. Ahmed Abdel Razeq Abdul Aziz Mohammed / Egypt

The issue of the freedom of the Dhimma people in Islamic Egypt is thorny in dealing with it, but 
when it comes with Western pens, it absolves us as Arabs and Muslims from the issue of bias, so I 
have tried to present the status of the people of Dhimma in terms of their lives, their grouping, their 
titles, their professions , I have also concluded our discussion of their relations with their Muslim 
brothers in public events, private holidays, in addition to the role of the ruling authority in dealing 
with them well.

Camel Medicine Dictionary in Arab Heritage

Dr. Eslam Ben Sabti/ Mauritania
I had in an earlier research about camel diseases, and when I finished the research, I wanted to 

write  a supplement of the previous reseach about the medicines of these diseases providing the 
researcher interested in the field of camel study by an investigating collection of these drugs, and 
how the ancients were running them,  preserving them due to their interest.

It appeared from what I read that they did not write  a particular published book, except what 
was in the book of Amradh Al Ibil ) camel diseases( of Abu Obeid, and what was quoted by ibn 
Manzour in “Lisan Al Arab”, and  Zubeidi in his book  “Taj Al Arous”, otherwise we found only 
what al-Asmai wrote, in the book of Al Ibil )camels(, ibn Qutaiba in the book of Germs, Abu Hilal 
Hassan bin Abdullah al-Askari in his book Al Talkhis Fi Maraifat Asmaa Al Ashayaa, Ibn Sida in 
Al Mukhasas. In conclusion, everyone depends on Abu Obeid’s book while others quoted from here 
and there.
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Silver coins of The Timurid Sultan Iligh Beg )850-853 Ah/1446-1449 AD/(

Sherif Yahya Mahmoud / Egypt
The Timurid state’s ruling families played an important and influential role in various areas of 

artistic life, particularly in Iran and the Central Asian region in general. As it is historically known, 
Tamerlane was able to establish his state after the political and social conditions of iran’s eastern 
regions were unstable, eliminating the emir of Khorasan province and beyond the river, and then 
quickly subjugating the rest of Iran, and forming a large empire that took its capital in Samarkand 
in 771 Ah / 1369 AD.

Arab knowledge of the phenomenon of luminescence and its applications

Dr. Saer Basmaji /Syria
Some of the documents we found indicating that Arabs knew the phenomenon of luminescence, 

both in organisms and in solid materials. In addition, they tried to take advantage of them, whether 
in the field of marine guidance, ink making or night lighting.

The research we have in our hands aims to highlight and analyze these documents according to 
recent scientific data. We have found that the Arabs have preceded the Europeans by knowing the 
phenomenon of luminescence and its applications.

The remaining poems of Abu al-Qasim bin Al-Attar Alashbili

Dr. Mohamad Mahjoub Mohamad Abdul Majid/ Sudan
     The victory of the Almoravids over the Christians in the battle of the Zalaqa in 479 Ah not 

only marked the destruction of the fork of the infidel enemy and the victory of the Muslims, in the 
words of Ibn al-Khatib, but also was a burden with the near fall of Muluk Al Tawaıf in Andalusia, 
as it did not last five years until Allah even brought ıt down at the hands of the Almoravids, started 
by the state of Beni Abad in Seville. In the light of these events or shortly before, our poet Abu al-
Qasim bin Al-Attar al-ıshebılı was born, and the greatest thought is that he witnessed the fall of the 
last state of Bani Abad.  Ibn al-Attar had a great place in Seville, but he had not been  known well, 
and perhaps that is what led me to show him as a brilliant writer and a brilliant poet.

The intertextuality between the Zabraqan poem and the Hassan’ poem.

By Dr. Ahmad Rahmani/ UAE
Since the anonym art is a part of intertextuality, Hassan and Zabraqan are being studied as 

intertextual considering the changes in the literary expressions due to new heaven literary style, 
Quran. The era of Al Madinah is also well considered to show the effects and changes in the Arabic 
text.

Abstracts of Articles



Editorial
The nature of God that made people
Editing Director

Researches Titles:
Silver coins of The Timurid Sultan Iligh Beg 
)850-853 Ah/1446-1449 AD(
Dr. Sherif Yahya Mahmoud

Arab knowledge of the phenomenon of 
luminescence and its applications
Dr. Saer Basmaji 

The remaining poems of Abu al-Qasim bin 
Al-Attar Alashbili
Dr. Mohamad Mahjoub Mohamad 
Abdul Majid

The intertextuality between the Zabraqan 
poem and the Hassan’ poem.
Dr. Ahmad Rahmani.

Similarities and dissimilarities in the 
history of epidemics between the past and 
the present: Mirrors of medicine, history 
and jurisprudence
Dr. Al Arabi Ednaser

Peaceful coexistence between Muslims and 
Dhimma people in Islamic Egypt in the 
eyes of Western historians and travellers
Dr. Ahmed Abdel Razeq Abdul Aziz Mohammed

4

6

20

33

54

85

108

Camel Medicine Dictionary in Arab 
Heritage
Dr. Eslam Ben Sabti

A sample of giving of the Moroccan  
manuscript heritage in the interpretation of 
the Holy Quran - The era of the Saadiyya 
state as a model
Abdel Halim Balgiti

Manuscripts’ Verification
Raising the dispute between the two 
opinions about the wage of breastfeeding/  
investigation and comment
Dr. Abdessalam Ben Mubarak Zawi

Abstracts

126

140

169

198

INDEX



Volume 29 : No. 115 - Safar - 1443 A.H. - September 2021

 

Institutions 100 Dhs. 150 Dhs.

Individuals 70   Dhs. 100 Dhs.

Students 40   Dhs. 75   Dhs.

Articles in this magazine represent the views of 
their authors and do not necessarily reflect

those of the center or the magazine,
or their officers.

Dr. Azzeddine Benzeghiba

Dr. Muna Mugahed Al Matari

Dr. Ababakr El Saddik

Dr. Muhammad Ahmad Al Qurashi

Dr. Fekry Abdelmonem Elnagar

Dr. Mohamed Vadel El hattab

A Scientific Refereed Quarterly Journal





السنة التاسعة والعشرون : العدد مئة وخمسة عشر - صفر 1443 هـ / أيلول )سبتمبر( 2021 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

Aleunwani: tarjamat sharh shihab al’akhbar fi alhukm wal’amthal waladab lilqadaei 
Almualafu: alwaraaq: yusif bin ‘iibrahim bin nasr, albabi, ‘abu alqasim, hayi 475 hijiri 

اث
تر

وال
ة 

افـ
لثق

د ل
جـ

لما
ة ا

مع
 ج

كـز
مر

   
   

   
 م 

20
21

ر( 
مب

سبت
ل )

لو
 أي

ـ /
 ه

14
43

ر 
صف

 - 
شر

 ع
سة

خم
 و

ئة
 م

دد
الع

 : 
ون

شر
الع

 و
عة

اس
الت

ة 
سن

 ال
   

   
   

اث
ــر

تــ
وال

ة 
ـاف

ــــ
لثق

ق ا
ـــا

آف

Published by:
Department of Studies, Publications and Foreign Affairs

Juma Al Majid Center for Culture and Heritage

Juma Al Majid Center 
for Culture and 

Heritage - Dubai

Aleunwani: alsiyasat fi tadbir alriyasa (sr al’asrar)
 Almualafa: ‘aristutalis: ‘aristutalis bin niqumakhs aljarasinii 322 qi.m

 Tarjamata: abn albatariq: yuhanaa bn albatariq, nahw 200 hu, tarikh alnaskha: 783 hijri

العنوان: السياسة في تدبير الرياسة )سر األسرار(
المؤلف: أرسطوطاليس: أرسطوطاليس بن نيقوماخس الجراسني 322 ق.م

ترجمة: ابن البطريق: يوحنا بن البطريق، نحو 200 هـ، تاريخ النسخ: 783 هجري

ـــــة   مـــــجـــــل
ـــة  ـــي ـــل ـــص  ف
 عـــلـــمـــيـــة 
ـــة ـــم ـــك ـــح م

العنوان: ترجمة شرح شهاب األخبار في الحكم واألمثال واآلداب للقضاعي
المؤلف: الوراق: يوسف بن إبراهيم بن نصر، البابي، أبو القاسم، حي 475هـ

Volume 29 : No. 115 - Safar - 1443 A.H. - September 2021

115

A Scientific Refereed Quarterly Journal


