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نسخة اجلامع الصحيح ملسلم
صنعة احلافظ ضياء الدين املقدسي (ت643هـ)
والسماعات التي عليها
()2
�أ.د� .أحمد خان

ال�سماع التا�سع ع�شر
ـ الن�س ��خة :للحافظ �ضياء الدين ،يف جملدين ،وال�س ��ماع على املجلد الثاين،
ومن حوا�شيها.
ـ امل�س ��مع )1( :القا�ض ��ي �ش ��رف الدين عبداهلل بن احل�س ��ن بن احلافظ �أبي
مو�س ��ى عبداهلل بن احلافظ عبدالغني املقد�س ��ي .و( )2ال�ش ��يخ �شم�س الدين �أبو
عب ��داهلل محمد بن �أب ��ي بكر بن طرخان (جمي ��ع الكتاب خال امليع ��اد الأول ،ومل
يذك ��ره �آخره ،ثم ر�أيت [قال الإ�س ��عردي] البالغ على الن�س ��خة املذكورة :و�آخره:
ب ��اب الدج ��ال وخروجه) .و( )3ال�ش ��يخ زين الدي ��ن عبدالرحمن ب ��ن محمد بن
عبدالهادي بن عبداحلميد بن يو�س ��ف بن محمد بن قدامة( :امليعادان الآخران،
ومل يذك ��ر �أولهما ثم وج ��دت البالغ بخط قارئ الن�س ��خة املذك ��ورة� ،أولها :قوله:
حدثن ��ا �أبو بكر بن �أبي �ش ��يبة ،ثنا احل�س ��ن بن مو�س ��ى ،ثنا زهري ب ��ن معاوية ،ثنا
�أبو �إ�س ��حق �أنه �س ��مع زيد بن �أرقم يقول :خرجنا مع ر�سول اهلل يف �سفر �أ�صاب
بي :ال تنفقوا على من عند ر�س ��ول اهلل حتى
النا�س فيه �ش ��دة ،فقال عبداهلل بن �أُ ّ
ينف�ض ��وا ...احلديث ) ،وعلى امل�ش ��ايخ الثالثة )4( :احلافظ �أبي احلجاج يو�سف
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اب ��ن الزكي عبدالرحمن امل ��زي ،و( )5علم الدين �أبي محمد القا�س ��م بن محمد
الربزايل ،و( )6ال�صدر جنم الدين �أبي احل�سن علي بن محمد بن هالل الأزدي
(امليعاد الأخري ،ومل يذكر �أوله ،ثم ر�أيت (قاله الأ�سعردي) على الن�سخة املذكورة
البالغ بخط القارئ؛ و�أوله :قوله حدثنا زهري بن حرب ثنا عبدالرحمن بن مهدي
ثن ��ا �س ��عيد ،عن علي ب ��ن الأرقم ،عن �أب ��ي الأحو�ص ،عن عب ��داهلل ،عن النبي
قال« :ال تقوم ال�س ��اعة �إال على �شرار النا�س» .ومن قوله يف امليعاد الأخري�« :أخذنا
�ض ��ل ًعا من �أ�ضالعه فقو�س ��ناه» ،وذلك يف �أثناء احلديث الطويل ،حديث عبادة بن
الوليد بن عبادة بن ال�ص ��امت ،قال« :خرج ��ت �أنا و�أبي نطلب العلم يف هذا احلي
من الأن�ص ��ار»� ،إلى �آخر الكتاب .وعلى ( )7ال�ش ��يخ �أبي عبداهلل محمد بن �أحمد
ابن متام احلنبلي ،ب�س ��ماع الأول جلميع الكتاب من ال�شيخ �أبي عبداهلل محمد بن
عبدالهادي بن يو�س ��ف بن محمد بن قدامة ،وب�سماعه � ً
أي�ضا ،و�سماع ابن طرخان
والزي ��ن عبدالرحمن بن عبدالهادي وابن متام ،من ال�ش ��يخ زين الدين �أحمد بن
عبدالدائم بن نعمة املقد�سي ،وب�سماع ابن هالل من ال�شيخ ر�ضي الدين �إبراهيم
ابن عمر بن م�ض ��ر الوا�س ��طي بن الربهان ،وب�س ��ماع املزي والربزايل من ال�ش ��يخ
�أمني الدين القا�سم بن �أبي بكر بن غنيمة الإربلي؛ وب�سماع محمد بن عبدالهادي
جلمي ��ع الكتاب من ال�ش ��يخ �أبي عبداهلل محمد بن علي بن محمد بن احل�س ��ن بن
�ص ��دقة احلراين؛ وب�س ��ماع ابن عبدالدائم منه (�س ��وى من �أول الكتاب �إلى قوله:
ثالث من كنّ فيه وجد بهنّ حالوة الإميان ،وكتاب ال�ص ��وم بكماله)؛ وب�سماع ابن
الربهان من ال�شيخ �أبي الفتح من�صور بن عبداملنعم الفراوي ،وب�سماع الإربلي من
�أبي احل�س ��ن امل�ؤيد بن محمد بن علي الطو�س ��ي ،ب�س ��ماعهم ثالثتهم ـ ابن �صدقة
ومن�ص ��ور وامل�ؤي ��د ـ من الإمام �أبي عبداهلل محمد بن الف�ض ��ل بن �أحمد الفراوي،
ثنا عبدالغافر بن محمد بن عبدالغافر الفار�س ��ي التاجر ،ثنا �أبو �أحمد محمد بن
عي�سى بن عمرويه اجللودي ،ثنا الزاهد �أبو �إ�سحق �إبراهيم بن محمد بن �سفيان،
ثنا م�سلم ،كما بني يف الأ�صول.
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القارئ :ال�شيخ عبداهلل بن �أحمد بن املحب ،اخت�صره محمد بن عبدالرحمن
اب ��ن محم ��د بن �أحمد بن �س ��ليمان املقد�س ��ي ،من خ ��ط القارئ ،وم ��ن خطه نقل
الإ�سعردي ،وزاد حتديد املواعيد من خط القارئ.
ـ احل�ض ��ور :جماعة؛ منهم :فاطمة وعائ�ش ��ة ابنتا ال�شيخ �شم�س الدين محمد
اب ��ن عبدالهادي بن عبداحلميد بن عبدالهادي بن يو�س ��ف بن محمد بن قدامة،
و�أجاز امل�شايخ جلماعة.
ـ الإم ��ام الع ��امل نا�ص ��ر الدين �أب ��و عبداهلل محمد بن القا�ض ��ي زي ��ن الدين
عبدالرحمن املقد�سي ال�شهري بابن زريق.
جمل�س ��ا� ،آخرها يوم احلادي والع�شرين من �شعبان
ـ التاريخ :يف �س ��تة ع�ش ��ر ً
�سنة �سبع وع�شرين و�سبع مئة.
ـ مكان ال�سماع :ب�ستان �صالح الدين بن امللك.
ـ ملحوظ ��ة� :أج ��از امل�ش ��ايخ جلماع ��ة ،اخت�ص ��ره محمد ب ��ن عبدالرحمن بن
محم ��د بن �أحمد بن �س ��ليمان املقد�س ��ي من خط القارئ ،وم ��ن خطه نقلت (قال
الإ�س ��عردي) وزدت حتدي ��د املواعيد من خط القارئ من ن�س ��خة احلافظ �ض ��ياء
الدين املقد�سي من حوا�شيه.
ال�سماع الع�شرون
ـ الن�سخة :للحافظ �ضياء الدين يف �أربعة جملدات ،بحوا�شيها.
ـ امل�سمع عليه :زين الدين �أبو حف�ص عمر بن ال�شيخ الزاهد ال�صالح املحدث
�ش ��م�س الدين �أبي عب ��داهلل محمد بن �أحمد بن عمر بن �س ��ليمان بن علي بن �أبي
�سامل البلن�سي ،ثم ال�صاحلي.
ـ القارئ :ال�ش ��يخ العامل املح ��دث املتقن جمال الدين �أب ��و محمد عبداهلل بن
يو�س ��ف بن نا�ص ��ر الفرخاوي املقد�س ��ي ،ملعظم الكتاب .وال�ش ��يخ الفا�ضل �شرف
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1440
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الدين مو�س ��ى بن عبدالرحي ��م بن �أحمد بن محمد بن جزل ��ة .ومحمد بن محمد
ابن يو�سف بن علي بن رجب ال�صرخدي ،ل�شيء منه.
ـ احل�ضور وامل�سمع عليهم الآخرون :ب�سماع ال�شيخ زين الدين جلميعه ،ح�ضو ًرا
يف اخلام�س ��ة على ال�شيخ امل�سند زين الدين �أبي محمد عبدالرحمن بن محمد بن
عبدالهادي املقد�س ��ي ق ِّيم العاملة ،وجلميعه خال من (باب �أي الذنب �أعظم) على
ال�شيخني ال�صاحلني �أبي عمرو عثمان بن �سامل بن خلف املقد�سي ،و�شهاب الدين
�أبي العبا�س �أحمد بن �س ��يف الدين محمد بن �أحمد بن عمر بن ال�ش ��يخ �أبي عمر
�ماعا ،وجلميع الكتاب ،خال من
املقد�س ��ي ،وب�إجازته لباقيه منهما� ،إن مل يكن �س � ً
�أوله �إلى باب الذي تفوته �صالة الع�صر ك�أمنا ُو ِتر �أهله وماله ،ومن كتاب الطالق
�إل ��ى حديث �أبي هريرة �أن ر�س ��ول اهلل ق ��ال�« :إذا �أفل�س الرج ��ل فوجد الرجل
عنده �س ��لعته بعينها فهو �أحق بها» ،على ال�ش ��يخ �ش ��م�س الدين �أبي عبداهلل محمد
ابن ال�ش ��يخ �أبي بكر بن �أحمد عبدالدائم بن نعمة بن �أحمد املقد�س ��ي ،وب�إجازته
�ماعا ،ومن ب ��اب نزول الرب �إلى �س ��ماء الدنيا كل ليلة
لباقي ��ه منه� ،إن مل يكن �س � ً
�إلى �آخر ال�ص ��حيح ،على ال�ش ��يخ عماد الدين �أبي بكر بن محيي الدين محمد بن
عبدالرحمن بن محمد بن عبداجلبار املقد�سي ،وب�إجازته لباقيه منه� ،إن مل يكن
�سماعا ،من كتاب الطالق �إلى حديث �أبي هريرة �أن ر�سول اهلل قال�« :إذا �أفل�س
ً
الرجل فوجد الرجل عنده �س ��لعته بعينها فهو �أحق بها» ،ومن باب عي�ش النبي
�إلى �آخر ال�صحيح ،على ال�شيخ الإمام ال�صالح بقية ال�سلف عز الدين �أبي عبداهلل
محمد بن �إبراهيم بن عبداهلل بن ال�شيخ �أبي عمر املقد�سي ،وب�إجازته لباقيه منه
�ماعا ،ومن باب ال�ص ��يد والذبائح �إلى حدي ��ث عبدالرحمن بن �أبي
�إن مل يك ��ن �س � ً
بكر« :نزل علينا �أ�ض ��ياف لنا »...احلديث ،و�آخره« :مل تبلغني كفارة» ،على ال�شيخ
ال�ص ��الح �أبي محم ��د عبدالرحمن بن �أحمد بن محمد ب ��ن محمود املرداوي ،ق ِّيم
�سماعا ،ومن باب عي�ش النبي �إلى
ال�صاحلية ،وب�إجازته لباقيه منه �إن مل يكن ً
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�آخر ال�ص ��حيح ،على امل�شايخ ال�ستة ع�شر :ال�ش ��يخ الإمام العامل العالمة احلافظ
�أب ��ي محمد القا�س ��م بن محمد بن يو�س ��ف بن محمد الربزايل ،وزي ��ن الدين �أبي
محم ��د عبدالرحمن بن عبداحلليم بن عبدال�س�ل�ام بن عبداهلل بن �أبي القا�س ��م
اب ��ن محم ��د بن تيمية ،وتق ��ي الدين �أبي حف� ��ص عمر بن عبداهلل ب ��ن عبدالأحد
ابن عبداهلل بن �س�ل�امة بن �ش ��قري امل�ؤذن احلرانيني احلنبليني ،وبهاء الدين �أبي
احل�سن علي بن العز عمر بن �أحمد بن �أبي بكر بن عبداهلل �أ�سعد املقد�سي ،وبدر
الدي ��ن �أبي عبداهلل محم ��د بن محمد بن نعمة بن �أحمد بن جعفر بن ح�س�ي�ن بن
حماد املقد�س ��ي امل�ؤذن بجامع دم�ش ��ق ،و�أبي عبداهلل بن الفقيه �أحمد بن محمود
امل ��رداوي ال�ص ��حرواي ،وزين الدي ��ن �أبي محمد عبدالرحمن بن علي بن ح�س�ي�ن
اب ��ن مناع التكريتي ،و�ش ��رف الدين �أبي عبداهلل احل�س�ي�ن بن عل ��ي بن محمد بن
محمد بن العماد الكاتب القر�ش ��ي ،وبهاء الدين �أبي �إ�س ��حاق �إبراهيم بن محمد
اب ��ن عثم ��ان بن محمد ب ��ن عبداهلل بن �أبي ع�ص ��رون التميمي ،وزي ��ن الدين �أبي
محم ��د عبدالغال ��ب ابن محمد ب ��ن عبدالقاهر ب ��ن محمد بن ثابت املاك�س ��يني،
وجمال الدين �أبي محمد �أو�س بن عبداهلل ال�شبلي ال�صفوي ،و�أبي عبداهلل محمد
ابن عمر بن �أبي القا�سم بن عمر ال�سالوي ،وعفيف الدين �أبي �سالمة بن �إ�سماعيل
ابن �س�ل�امة الرقي ال�ص ��احلي ،و�أم �أحمد �صفية بنت ال�ش ��يخ الزاهد �أبي العبا�س
�أحمد بن �أحمد بن عبيداهلل بن �أحمد بن محمد بن قدامة املقد�س ��ي ،و�أم عائ�شة
ن ��ارجن بنت عبداهلل عتيقة مفلح عتيق احلاج علي بن ح�س�ي�ن التكريتي ،ب�س ��ماعه
من �شيخه الأول يف �شهور �سنة �سبع و�أربعني و�ست مئة ،من �أول ال�صحيح �إلى باب
يف ذكر النبي امل�س ��يح الدجال ،وكتاب ال�ص ��وم من حديث علقمة عن عبداهلل
«لعن اهلل الوا�ش ��مات واملتو�ش ��مات »...احلدي ��ث ،و�آخر احلدي ��ث «مل جنامعها»،
ومن كتاب اللبا�س �إلى �آخر ال�ص ��حيح ،ب�سماعه � ً
أي�ضا من �أول ال�صحيح �إلى قوله:
«ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة الإميان» ،وكتاب ال�صيام ،من ال�شيخني :عالء
الدين علي بن �إبراهيم بن فالح الإ�س ��كندري ،و�أبي عبداهلل محمد بن �إ�س ��ماعيل
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ابن �إبراهيم ابن اخلباز ،بح�ض ��ور ال�ش ��يخ عز الدين محمد بن �إبراهيم ،و�س ��ماع
اب ��ن العز عمر ،وابن عبدالدائم ،وابن �س ��يف ،وق ّيم العامل ��ة ،وعثمان ،وابن نعمة
امل� ��ؤذن ،ومحمد بن الفقي ��ه املرداوي و( ،)...والتكريتي وال�س�ل�اوي ،وابن فالح،
ونارجن ،و�ص ��فية ،و�إجازة ابن اخلباز� ،إن مل يكن ح�ض ��و ًرا ،من ال�شيخ زين الدين
�أبي العبا�س �أحمد بن عبدالدائم بن نعمة املقد�س ��ي احلنبلي ،ب�سماعه من ال�شيخ
�أب ��ي عبداهلل محمد بن علي بن محمد بن احل�س ��ن بن �ص ��دقة احلراين ،جلميعه
�س ��وى م ��ن �أوله �إل ��ى قوله« :ثالث من كنّ في ��ه وجد بهنّ ح�ل�اوة الإميان» ،وكتاب
ال�ص ��وم بكماله ،ف� ��إن ذلك فاته على �ش ��يخه املذكور ،وكان يحل ��ف باهلل العظيم
�أنه �أُعيد له ،وب�س ��ماع الربزايل ،وابن �ش ��قري ،وابن العماد الكاتب ،وعبادة ،وابن
تيمي ��ة .وابن اخلباز من ال�ش ��يوخ الثالثة� :أمني [الدين] القا�س ��م بن �أبي بكر بن
قا�س ��م الإربلي ،ور�ش ��يد الدين محمد بن �أبي بكر بن محمد بن �سليمان العامري،
و�أبي بكر بن عمر بن يون�س املزي ،وب�سماع الربزايل � ً
أي�ضا من ال�شيخني تاج الدين
محمد بن عبدال�س�ل�ام بن املطهر بن �أبي ع�ص ��رون ،و�شرف الدين �أحمد بن هبة
اهلل بن �أحمد بن ع�س ��اكر ،بقراءته عليهما ،وب�سماع بهاء الدين ابن �أبي ع�صرون
من تاج الدين محمد بن �أبي ع�ص ��رون املذكور ،ور�ش ��يد الدين العامري املذكور،
وكم ��ال الدين عبدالرحمن ب ��ن �أحمد بن عبا�س الفاقو�س ��ي ،وب�س ��ماع ابن تيمية
� ً
أي�ض ��ا ،و�أقو�ش ،وعبدالغالب من ال�شيخني جمال الدين محمد بن علي بن محمود
ابن ال�ص ��ابوين ،وقطب الدين �أحمد بن عبدال�سالم بن املطهر بن �أبي ع�صرون،
[وب�س ��ماع �س�ل�امة ال َّر ِّقي من ال�ش ��يخ �شم�س الدين عبدالوا�س ��ع بن عبدالكايف بن
عبدالوا�س ��ع الأبهري](*) ،وب�س ��ماع عماد الدين �أبي بكر بن محمد بن الر�ضي بن
عبداجلبار من ال�ش ��يخ ر�ض ��ي الدين �إبراهيم بن عمر بن م�ضر الوا�سطي ال�شهري
باب ��ن الربه ��ان ،و�أجاز له جميع ما يرويه ب�س ��ماعه ،و�إجازة قط ��ب الدين بن �أبي
ع�ص ��رون من �أبي الفتح من�ص ��ور بن عبداملنعم بن عبداهلل بن محمد بن الف�ضل
الفراوي ،ب�سماع الإربلي و�إجازة ابن �أبي ع�صرون ،والأبهري ،وابن ع�ساكر ،وابن
12 11
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ال�صابوين من �أبي احل�سن امل�ؤيد بن محمد بن علي الطو�سي ،وب�سماع قطب الدين
ابن �أبي ع�ص ��رون ،والعامري ،واملزي ،والفاقو�س ��ي ،وابن ال�صابوين من القا�ضي
جمال الدين �أبي القا�س ��م عبدال�ص ��مد بن محمد بن �أبي الف�ض ��ل الأن�صاري ابن
احلر�س ��تاين ،ب�إجازته و�سماع ابن �صدقة ومن�صور وامل�ؤيد من الإمام فقيه احلرم
�أبي عبداهلل محمد بن الف�ض ��ل بن �أحمد الفراوي ،وب�سماع ابن احلر�ستاين � ً
أي�ضا
من احلافظ �أبي القا�س ��م علي بن احل�س ��ن بن هبة اهلل ابن ع�ساكر ،و�أبي احل�سن
علي بن �س ��ليمان املرداوي ،ب�س ��ماعهما م ��ن الفراوي ،وب�إجازة ابن احلر�س ��تاين
� ً
أي�ض ��ا من �إ�سماعيل بن �أبي بكر القارئ ،ب�س ��ماعهما من �أبي احل�سني عبدالغافر
ابن محمد بن عبدالغافر الفار�س ��ي ،ب�س ��ماعه من �أبي �أحمد محمد بن عي�سى بن
عمرويه اجللودي ،ب�س ��ماعه من �أبي �إ�س ��حق �إبراهيم بن محمد بن �سفيان الفقيه
الزاهد ،ب�س ��ماعه من م�س ��لم رحمه اهلل ،فذكر من �شيوخه جماعة؛ منهم :ال�شيخ
الزاهد الورع الفا�ض ��ل عالء الدين �أبي احل�س ��ن علي بن �إبراهيم الباجناري ،ثم
القبيباتي .و�أجاز لهم ال�شيخ ،وملن �أدرك حياته من امل�سلمني ،ما يرويه.
ـ كاتب ال�س ��ماع :محمد بن محمد بن يو�س ��ف بن علي بن رجب ال�ص ��رخدي،
ومن خطه نقل الإ�سعردي.
ـ تاريخ ال�سماع :وذلك يف �سبعة وع�شرين ميعادًا� ،آخرها �سابع ع�شر من �شهر
رم�ضان املعظم �سنة اثنتني وثمان مئة.
ـ مكان ال�سماع :جامع دم�شق حتت ن�سره.
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(*) الع���رب :ما بني حا�ص ��رتني مل يثبته الباحث ،ا�س ��تدركناه من �ص ��ورة
املخطوطة.
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رباعيات خمطوطة من ديوان
نظام الدين األصفهاين
عبداهلل بن حمد الع�سكر *

( )

تقدمي:
بينم ��ا كن ��ت �أق ��وم بدرا�س ��ة وتتّبع رحل ��ة طويلة ومتباعدة الع�ص ��ور لن�س ��خة
مخطوط ��ة ونفي�س ��ة من دي���وان �ش���عر احلطيئة ،يع ��ود تاريخ ن�س ��خها �إلى الفرتة
الت ��ي بني �أواخر القرن اخلام� ��س و�أوائل القرن ال�س ��اد�س الهجريني ،عرثتُ �أثناء
جتريد وحتقي ��ق التقييدات والتملكات والتعليقات التي على �ص ��فحات املخطوطة
املذكورة على تقييد مل ُيلقَ له بال من ِقبل املفهر�س�ي�ن والوا�صفني لهذه املخطوطة
م ��ن قبل .وهذا التقييد ورد على الورقة الأخرية من املخطوطة يف ال�ص ��فحة التي
متث ��ل الغالف اخلارجي لها وبخط قدمي ،لكنه مت�أخر عن زمن ن�س ��خ املخطوطة،
وم�شابه للخط الذي ُقيدت فيه بع�ض الفوائد بالورقة التي ت�سبق �صفحة العنوان.
وقد ابتد�أ كاتب التقييد ن�ص ��ه بقوله« :من رباعيات الأ�صفهاين ،اخرتتها من
ديوان ��ه وقال طويلة جدً ا» .وتال ذلك الق�ص ��ائد الرباعية الت ��ي بلغ عددها ()12
رباعيةُ ،كتبت مرتادفة.
وهذه الورقة يظهر يل �أنها و�ض ��عت يف وقت مت�أخر عن زمن ن�س ��خ املخطوطة
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لغاية حمايتها كغالف خارجي ،خا�ص ��ة و�أن املخطوطة قد �س ��قط من �آخرها عدة
�أوراق ،ومل �أ�س ��تدل على ا�سم الكاتب الذي قيد هذه الرباعيات وال ع�صره ،والذي
يظهر من �أ�سلوبه يف النقل واالختيار �أنه �أديب متم ِّكن َّ
ومطلع ،كما �أن خطه مميز
جدً ا ودقيق يف كتابة بع�ض احلروف؛ �إذ ر�سمها ب�شكل يتطلب التمعن والت�أمل فيها
كث�ي ً�را .ولعل من فائدة هذا التقييد �أنه �أ�ش ��ار �إلى وجود ديوان مخطوط لل�ش ��اعر
نظام الدين الأ�صفهاين مي ِّثل كتا ًبا م�ستق ًال وم�ص ّن ًفا ل�شعره يف زمنه.
م�صدر الن�ص وو�صفه:
ُحرر الن�ص على ورقة يف �آخر ن�س ��خة مخطوطة من ديوان �ش���عر احلطيئة
يعود تاريخ ن�سخها �إلى املدة التي بني �أواخر القرن اخلام�س و�أوائل القرن ال�ساد�س
الهجري�ي�ن .وهذه الن�س ��خة كانت محفوظ ��ة يف املتحف العراقي �ض ��من جمموعة
ترجح يل بعد درا�ستها �أنها بخط
مخطوطات الأدب برقم( 191 :ع  .)1345وقد َّ
هبة اهلل بن �صاعد ابن التلميذ (560-465هـ) ،وهو الطبيب والأديب امل�شهور يف
بغ ��داد ،وقد جاء على هذه املخطوطة تقييدات ومتلُّكات لعدد من العلماء والأدباء
والأعيان امل�شاهري؛ �أذكر منهم :علي محمد بن �أ�سامة بن منقذ .ووالده هو الع َلم
املع ��روف (584-488ه� �ـ) ،وعبدالقادر ب ��ن عمر البغ ��دادي (1093-1030هـ)،
�ص ��احب خزان���ة الأدب ،و�أحمد بن رزق (ت1224هـ) ،التاجر امل�ش ��هور يف �ش ��رق
اجلزي ��رة العربية والع ��راق ،وعثمان بن من�ص ��ور (ت1282ه� �ـ) ،العامل النجدي
املعروف ،وغريهم.
و�أم ��ا الورقة التي ُقيدت عليها رباعيات نظام الدين الأ�ص ��فهاين املنقولة من
ديوانه ،فهي حتمل الرقم )54( :من املخطوطة ،وتعد الورقة الأخرية لها ،ويظهر
�أنها و�ضعت يف وقت مت�أخر عن زمن ن�سخها ،نظ ًرا �إلى كون هذه املخطوطة �سقط
منه ��ا عدة �أوراق من �آخرها ،وتلف ��ت �أجزاء من الورقات الأخرية املتبقية ،فكانت
الغاية من و�ض ��ع هذه الورقة �أن تكون مبثابة الغالف اخلارجي لها ،حيث و�ض ��عت
�أخرى مماثلة لها يف �أول املخطوطة.
()1
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نظام الدين الأ�صفهاين:
�أما املق�صود بنظام الدين الأ�صفهاين التي تن�سب �إليه هذه الرباعيات ،فهو:
نظام الدين محمد بن �إ�س ��حاق بن مظهر الأ�ص ��فهاين ،املتوفى يف �أ�ص ��فهان �سنة
680ه� �ـ ،وقيل� :س ��نة 678هـ .وهناك قول ب�أنه تويف بعد �س ��نة 680ه� �ـ .وكان �أدي ًبا
و�شاع ًرا من �أهل �أ�صفهان ،و�شغل من�صب الق�ضاء هناك يف الع�صر العبا�سي .وقد
خلت امل�ص ��ادر العربية وكتب الرتاجم الأدبية امل�ش ��هورة من ترجمته و�أخباره ،وال
يوجد عنه �س ��وى نبذ و�إ�شارات ق�ص�ي�رة جدً ا مح َّررة يف م�صادر محددة ،وجمعت
�ش ��ي ًئا ي�س�ي ً�را من �س�ي�رته و�آثاره نق ًال عن مراجع متفرقة .وهذه النبذ ـ التي تي�سر
الوقوف عليها ـ على النحو الآتي:
 -1ترجم له القا�ض ��ي نور اهلل املرع�شي الت�سرتي (1019-956هـ) يف كتابه:
جمال�س امل�ؤمنني ترجمة موجزة ،مل حتتو على تفا�صيل من حياته و�أعماله ،و�إمنا
�أخ ��ذ �ش ��عره فيها احلي ��ز الأكرب منها ،ولكن ��ي �أنقل ن�ص كالمه ع ��ن نظام الدين
الأ�ص ��فهاين لأهميته و�أقدميته؛ �إذ قال« :القا�ض ��ي نظام الدين محمد بن قا�ضي
الق�ض ��اة �إ�سحاق بن املظهر الأ�صفهاين� ،أق�ضى ق�ض ��اة العراق يف فنون الف�ضائل
وواح ��د الآف ��اق ..خالط اخلواجة �ش ��م�س الدين محمد �ص ��احب الدي ��وان ،و�أخاه
اخلواجة عطاء امللك ،وابنه اخلواجة بهاء الدين محمد ،وكانت له معهم �صحبة،
وتع ّل ��م منه ��م ،وله ق�ص ��ائد يف مدحهم ،ومدح ��ه هنا على ترويج مذهب ال�ش ��يعة
االثني ع�شر ّية ،و�أظهر له ال�شكر واالمتنان ،وو�صلت �إلى يد اخلواجة ن�صري الدين
محمد الطو�سي طيب اهلل م�شهده ،وله مدائح فيه»(.)2
� -2أ�ش ��ار ل ��ه جرجي زي ��دان (1914-1861م) يف كتاب ��ه تاري���خ �آداب اللغة
العربية �إ�ش ��ارة ق�ص�ي�رة �ضمن ال�ش ��عراء يف الع�ص ��ر املغويل ممن و�صفهم حتت
ف�ص ��ل�( :ش ��عراء �آخرون �أغ�ض ��ينا عن ذكرهم لقلة ما خ َّلفوه م ��ن الآثار) ،و�إمنا
اكتفى بالإ�ش ��ارة �إلى �أ�س ��مائهم مع م ��ا ُعرث عليه من �آثار مح ��دودة لهم يف قوائم
مخت�ص ��رة ،ف�أورد ا�سم نظام الدين الأ�ص ��فهاين عند ذكر ال�شعراء يف فار�س وما
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وراءها قائ ًال -7« :القا�ضي نظام الدين الأ�صفهاين ،املتوفى �سنة  .678له ديوان
ا�سمه :ديوان املن�شئات يف املتحف الربيطاين»(.)3
 -3ذك ��ره عبا�س بن محمد ر�ض ��ا ال ُق ّمي (1359-1294ه� �ـ) يف كتابه الكنى
والألق���اب بقول ��ه« :نظام الدين الأ�ص ��بهاين ،م ��ا ر�أيت له ترجم ��ة �أُوردها ها هنا
�إال م ��ا نقل عن خط العالمة املجل�س ��ي رحمه اهلل ،قال� :إنه كان �أق�ض ��ى الق�ض ��اة
بالعراق ،ولقي ن�صري امللة والدين الطو�سي ،وله ق�صائد يف مدح �أهل البيت عليهم
ال�سالم ،ويف مدح �شم�س الدين محمد� ،صاحب الديوان ،و�أخيه عطاء ،وولده بهاء
الدين محمد ،مدحهم بها يف ترويج مذهب ال�شيعة الإمامية .انتهى� .أقول :وذكره
القا�ض ��ي نور اهلل يف �إحقاق احلق هكذا ،فقال :قال نظام الدين الأ�ص ��فهاين من
معا�صري هالكوخان يف ق�صيدته امل�شهورة :هلل دركم يا �آل يا�سينا  .»....ثم �أورد
�أربعة �أبيات من �أولها(.)4
� -4أورد عنه م�صطفى كامل ال�شيبي (2006-1927م) نبذة يف كتابه :ديوان
الدوبي���ت يف ال�ش���عر العرب���ي يف ع�ش���رة قرون ج ��اء فيها« :القا�ض ��ي نظام الدين
الأ�ص ��فهاين محمد بن �إ�س ��حق ب ��ن مظهر ،تويف بعد 680ه� �ـ1281 /م ،من رجال
�أ�صفهان وق�ضاتها يف القرن ال�سابع الهجري ،الثالث ع�شر امليالدي .مدح اخلليفة
امل�ستن�ص ��ر العبا�س ��ي (ا�س ��تخلف 640-623هـ1243-1226 /م ) ،وكان �صدي ًقا
للوزراء ا ُ
جلوينيني يف �أ�ص ��فهان وبغداد ،وات�ص ��ل بن�صري الدين الطو�سي ،وو�صف
ر�ص ��د مراغة الذي ُفر َغ من �إن�ش ��ائه �سنة 657هـ1259 /م .له ُ�ش َرف �إيوان البيان
يف َ�ش��� َرف بيت �ص���احب الديوان ،ونخبة ال�ش���ارب وعجالة الراكب .وله ق�ص ��ائد
كثرية ور�سائل مختلفة يف فنون �شتى .كان يطمح �إلى الوزارة ،لكنه مل يو َّفق �إليها،
وعا�ش ومات يف �أ�صفهان»(.)5
� -5أورد ال�ش ��يخ عبداحل�سني �أحمد الأميني النجفي يف كتاب الغدير( )6نبذة
ي�سرية ومفيدة عن نظام الدين الأ�صفهاين مع �أ�شعار ورباعيات له ،نقلها من عدة
م�صادر ،بالإ�ضافة �إلى فوائد منقولة عن م�صادر ومراجع من كتب علماء ال�شيعة
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�أ�شارت �إلى نظام الدين الأ�صفهاين وم�ؤلفاته ،ر�أيت تلخي�صها على النحو الآتي:
 قال عنه« :ال�شاعر نظام الدين محمد بن قا�ضي الق�ضاة �إ�سحاق بن املظهرالأ�ص ��بهاين� ،أحد �أعيان �أدباء الطائفة ،و�أوحديها يف الفنون والف�ض ��ايل ،قا�ض ��ي
ً
مخالطا مع خواجة �ش ��م�س الدين محمد اجلويني،
الق�ض ��اة يف الأقطار العراقية،
امللقب ب�صاحب الديوان ،املتوفى  ،683وله فيه مدائح».
 �أنه «كتب با�س ��م �أخي �ص ��احب الدي ��وان :عالء الدين خواج ��ة عطاء امللكاجلويني املتوفى  681ديوان رباعياته».
 ج ��اء له ذك ��ر يف كتاب ريا����ض اجلنة يف الرو�ض ��ة الرابعة ،و�أن له ر�س ��ال ًةا�سمها القو�سية.
 -6عا�ص ��ر نظام الدين الأ�ص ��فهاين �إن�شاء مر�ص ��د مراغة الفلكي ،املقام يف
�أذربيجان قرب تربيز يف �إيران ،الذي �أ�شرف عليه :ن�صري الدين �أبو جعفر محمد
ابن محمد بن احل�س ��ن الطو�س ��ي (672-597هـ) �إ�شرا ًفا كام ًال منذ بداية العمل
فيه �س ��نة 657هـ حتى الفراغ من بنائه وجلب محتوياته ب�ش ��كل كامل �سنة 668هـ،
وجه يف �إن�شائه القائد املغويل (هوالكو) بعد ا�ستيالئه على بغداد �سنة
وكان الذي َّ
656هـ ،وقد جعل مقر املر�ص ��د هناك؛ لأنه اتخذ من ذلك املكان عا�صمة حلكمه.
وكان ن�صري الدين الطو�سي املذكور مق َّر ًبا عنده ،وهو الذي �أ�شار عليه فيه ،وهذا
ما جعل نظام الدين الأ�صفهاين ي�شرع يف ت�أليف كتاب ي�صف فيه املر�صد و�أحواله
تق ُّر ًبا �إلى ن�ص�ي�ر الدين الطو�س ��ي .وكان املر�ص ��د ،بالإ�ض ��افة �إلى كونه مر�ص ��دً ا
فلك ًيا ،مركزً ا ثقاف ًيا ُجلبت �إليه الكتب وامل�صادر والأدوات من كل مكان.
قلت :ويعد نظام الدين الأ�صفهاين من الأعالم الذين فاتت وغابت تراجمهم
و�أخباره ��م عن م�ص ��نفي كتب الرتاجم امل�ش ��هورة قد ًميا وحدي ًث ��ا؛ �إذ خلت منها،
وكذلك احلال يف غريها من امل�صادر واملراجع املفردة يف ال�ش�أن الأدبي وامل�صنفة
في ��ه ،رغ ��م �أن ��ه عا�ش يف ع�ص ��ر التدوين والت�ص ��نيف .ويظهر يل �أن �س ��بب ذلك
عائد �إلى كونه ح�ص ��ر غالب �ش ��عره و�أدبه يف التع�ص ��ب املذهبي الذي �أخذ احليز
الأكرب منه ،كما ُيلحظ يف الن�صو�ص الواردة عنه ،التي نقلتها من امل�صادر امل�شار
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�إليه ��ا �أعاله .وقد حر�ص � ُ�ت على تتبع وحترير ما ا�س ��تطعت �إليه �س ��بي ًال من النبذ
والإ�شارات عنه.
�أهمية هذه الرباعيات وعملي فيها:
ت�أت ��ي �أهمي ��ة رباعيات نظ ��ام الدين الأ�ص ��فهاين املقي ��دة على ه ��ذه الورقة
املخطوط ��ة بكونه ��ا م�ص ��د ًرا خط ًّي ��ا و�أث ًرا منق ��و ًال يعود ل�ش ��اعر مل تو َّث ��ق �أخباره
وترجمته يف امل�صادر واملراجع الأدبية العربية القدمية واحلديثة ،رغم معا�صرته
للكثري من الرواد وامل�ص ��نفني يف هذا ال�ش� ��أن .ولعل ال�سبب يف ذلك ناجت عن كونه
عا�ش يف �أ�صفهان ،ومل ي�ستوطن املراكز العلمية يف البلدان العربية حتى تتاح �آثاره
و�أ�ش ��عاره و�أخباره للم�صنفني والو ّراقني بالرواية والن�سخ .ي�ضاف �إلى ذلك �أنه ذو
طابع فار�سي ومذهبي يف �أ�شعاره و�أدبياته كما �أ�شرت �ساب ًقا.
ولأهمي ��ة ه ��ذه الرباعي ��ات املقي ��دة ر�أي ��ت نقله ��ا كم ��ا وردت عل ��ى الورق ��ة
املخطوطة ومقارنة ن�صو�ص ��ها مع املطبوع من امل�ؤَلف املجموع من ديوان رباعيات
الأ�صفهاين ،وا�ستدراك االختالفات وال�سقط الذي ح�صل على بع�ضها ،وذلك يف
كتاب :رباعيات نظام الدين الأ�صفهاين ـ نخبة ال�شارب وعجالة الراكب(،)7التي
حققها وقدم لها الدكتور كمال �أبو ديب .وقد تق�ص ��ى وتتبع رباعيات الأ�ص ��فهاين
ون�سخها اخلطية يف املكتبات العاملية ،وبذل جهدً ا كب ًريا حولها ،مما جعلني �أعتمد
عمله مرج ًعا يل يف �ش� ��أنها ،بعد �أن قمت بن�سخ هذه الرباعيات وحتريرها ،مرتبة
ومرقمة ح�سب الت�سل�سل الذي قيدت فيه بالن�ص املخطوط الذي وقفت عليه .ولعل
�إ�ش ��ارة الكات ��ب التي قال فيها« :من رباعيات الأ�ص ��فهاين ،اخرتته ��ا من ديوانه.
وقال طويلة جدً ا) �أفادت بوجود ديوان لأ�ش ��عار نظام الدين الأ�ص ��فهاين يف كتاب
م�س ��تقل ،كان ذلك الكاتب قد وقف عليه ،ونقل منه؛ مما ُيعطي �إ�ضافة مهمة عن
�آثار هذا ال�ش ��اعر ،وت�ساعد � ً
أي�ض ��ا يف تتبع ذلك الديوان ،والبحث عنه يف اجلهات
التي يتوقع الباحث وجوده فيها .وهذا مما ي�س ��تدرك وي�ض ��اف على عمل الدكتور
كمال �أبو ديب يف الكتاب املتقدم ذكره.
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ن�صو�ص الرباعيات املخطوطة ومقارنتها مع املطبوع:
()1
ت �أن ُت َ���خ���� َّ���ص ب����الإط����را ِء
ال َت�������� ْر جَ ِ
ال ت�����ض��ح ُ��ك يف وج����� ِه ����س���م���ا ٍء � ٌ
أر������ض

من غري يدٍ منك وال نعما ِء
�أو تعطي ح َّقها من الأندا ِء

وه ��ذه الرباعي ��ة وردت يف الدي ��وان املطب ��وع بقافية الهمزة حتم ��ل الرقم19 :
(� ��ص ،)72 :وهي موافق ��ة للن�ص املخطوط ،ومل تختلف �س ��وى يف طريقة الكتابة
والإمالء ،بينما املعنى واحد .وهذا ي�سري على �سائر الرباعيات.
()2
��وب
ب���������ش����رايَ ل���ق���د َت��� َي���� َّ���س���ر امل��ط��ل ُ
يف ك�����ش��ف ن��ق��اب��ه��ا ل��ق��ل��ب��ي ج��ذب��ت

من ِّ
موهوب
حظ َي ما ارجتي ُته
ُ
َ
املجذوب
املكا�شف
لط ًفا ف���أن��ا
ُ

وهذه الرباعية وردت يف الديوان املطبوع بقافية الباء حتمل الرقم�( 55 :ص:
 .)82وقد ذكر املحقق �أنها لي�ست يف الن�سخة( :ح) .وهي موافقة للن�ص املخطوط
عدا الكلمة الرابعة من ال�ش ��طر الثالث ،فقد وردت يف املخطوط هكذا( :لقلبي)،
بينما هي يف املطبوعِ ( :ب َ�ض ْبعي).
()3
ل���و ح������ َّل ع������رى زرب����ه����ا الأث������واب
�أو ب��ع��د ع���رى القمي�ص ح��ل��ت عقد

أبواب
للج َّنة ُفتحت يل ال ُ
باب
م��ا �أُغ�� ِل�� َق دون م��ا �أرج��ي ُ

وهذه الرباعية وردت يف الديوان املطبوع بقافية الباء حتمل الرقم�( 56 :ص:
 .)82وقد ذكر املحقق �أنها لي�س ��ت يف الن�سخة( :ح) .وقد جاءت ب�سقط وخط�أ يف
عدد من كلماتها؛ وهي:
� -1سقطت الكلمتان( :زربها الأثواب) من ال�شطر الأول.
�واب) ،بينما
� -2س ��قط ال�ش ��طر الثاين كام�ل ً�ا ،وجعل يف �آخ ��ره كلمة( :الأث � ُ
محلها يف �آخر ال�شطر الأول.
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 -3و�ض ��ع كلمة( :من) يف �أول ال�شطر الثالث ،بينما هي يف الن�ص املخطوط:
(�أو) ،ووردت كلمة( :عقد) يف املطبوع هكذا( :عقدً ا) يف �آخر ال�شطر الثالث.
 -4وردت الكلمة اخلام�س ��ة من ال�ش ��طر الرابع يف املطبوع هك ��ذا( :تمَ َ َّن ْت)،
بينما هي يف املخطوط�( :أرجي).
()4
ه��ات��ي��ك حبيبتي ازده�� ْت��ن��ي طيبا
ل���و �أم���ع���ن���تِ ال�� ُّن��ح��اة ف��ي��ه��ا َن َ��ظ��را

�أو���س��ع��تُ بها ا ْب َ���ن ه��اين تكذيبا
مل ت���� َّد ِع ل��ل��م��ذ َّك��ر التغليبا

�����س ال�����ص��ب��اح ور ٌد ه��اج��ا
ن��اج��ى ن��ف َ
يف ال رُّ��ُّت�ب ه��وي��تُ ليتني مل �أع��قِ�� ْد

ال�صبا ا�ستدراجا
مايل عبثتْ بي َّ
من فوق زم�� ُّرديِّ تختِ تاجا

وهذه الرباعية وردت يف الديوان املطبوع بقافية الباء حتمل الرقم�( 59 :ص:
 .)83وقد ذكر املحقق �أنها لي�ست يف الن�سخة( :ح) .وهي موافقة للن�ص املخطوط
متاما.
ً
()5
وه ��ذه الرباعي ��ة وردت يف الدي ��وان املطبوع بقافي ��ة اجليم حتمل الرقم106 :
متاما.
(�ص .)94 :وهي موافقة للن�ص املخطوط ً
()6
ُ
�����ش�����اورت ن����دام����اي ل�����دى الإ����ص���ب���ا ِح
�
ف���امل���ط���رب ب���الأ����ص���اب���ع ال���� َّد ْف���� َع ر�أى

يف دف��ع ه��م��و ٍم غلبتْ �أف��راح��ي
وال�ساقي اختار دف َعها بالرا ِح

وه ��ذه الرباعي ��ة وردت يف الدي ��وان املطبوع بقافية احلاء حتم ��ل الرقم116 :
(�ص .)97 :وقد ذكر املحقق �أنها لي�س ��ت يف الن�س ��خة( :ح) .وهي موافقة للن�ص
متاما.
املخطوط ً
()7
َ���س ْ��ل ع�� ّن َ��ي ه��ل م��ع��اق��دي تنف�س ُخ
تن�س ّل ع��ن ال����درع ق��ن��ات��ي َق���ْ��ص��دًا
12 11
12 11
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وه ��ذه الرباعي ��ة وردت يف الدي ��وان املطبوع بقافية اخل ��اء حتمل الرقم146 :
متاما.
(�ص .)104 :وهي موافقة للن�ص املخطوط ً
()8
م��ن يل ب��ج��ن��اك ي���ا ج��ن��ا َن ال���وادي
��ات ع ُ
ه��ي��ه َ
����دوت يف الأم����اين ط��وري

من يل ب�أغاريد قيان النادي
من يل برغا ِء تلك ُم الأذوا ِد

�إن ك���ن���ت ل���ق���د ب��خ��ل��تَ ب����الإرف����ا ِد
يف ب��ي��ت��ك �أ����ص���ب���ح َ���ن ب��ل�ا ف��ا���ص��ل�� ٍة

ال �ِ��ض�� َّن�� َة يف عر�سك والأوال ِد
�أ�سبا ُبك ينف ْق َن على الأوتا ِد

ي����ا ن���ا����س��� َخ �آي��������اتِ ج���م���ال ال����ور ِد
يف ا َ
حل���� ْول ت����زورين ومت�����ض��ي عَ��ج ً
�لا

يا فا�ض َح ر ّباتِ حجال الور ِد
ما و�ص ُلك �إال كو�صال الور ِد

وه ��ذه الرباعي ��ة وردت يف الدي ��وان املطبوع بقافية ال ��دال حتمل الرقم155 :
متاما.
(�ص .)107-106 :وهي موافقة للن�ص املخطوط ً
()9
وه ��ذه الرباعي ��ة وردت يف الدي ��وان املطبوع بقافية ال ��دال حتمل الرقم158 :
(� ��ص .)107 :وهي موافق ��ة للن�ص املخطوط عدا ال�ش ��طر الأول منها؛ �إذ ورد يف
بخلت بالإرفا ِد).
املطبوع هكذا�( :إن جدتَ و�إن َ
()10
وه ��ذه الرباعي ��ة وردت يف الدي ��وان املطبوع بقافية ال ��دال حتمل الرقم163 :
متاما.
(�ص .)109-108 :وهي موافقة للن�ص املخطوط ً
()11
ح��� َّت���ا َم ع��ل��ى ال���ر�أ����س �إل��ي��ك�� ْم �أع���دو
��ص��وب ن��دا
�إن ك���ان ل���دى �سحابكم � ُ

ال ُي ْن َج ُز من و�صلك ُم يل وع ُد
فا�سقوا ولعوديَ اخ�ضرا ٌر بع ُد

وه ��ذه الرباعي ��ة وردت يف الدي ��وان املطبوع بقافية ال ��دال حتمل الرقم177 :
متاما ،غ�ي�ر �أن الكلمة الأخرية من
(� ��ص .)112 :وهي موافقة للن� ��ص املخطوط ً
ال�شطر الثالث وردت يف املطبوع هكذا( :ندى) .وهذا هو ال�صواب الإمالئي.
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()12
��ا���س
ب���ال���روح �أوا���س��ي��ك وه���ل مِ �����نْ ب ِ
يف وجهك قد �ضحكتُ كالك�أ�س فقل

�إذ ُ
فزت بلثم فيك مثل
الكاس
ِ
لمِ ْ وجهَك َّ
قط ْبتَ كمثل احلا�سي

وه ��ذه الرباعي ��ة وردت يف الديوان املطبوع بقافية ال�س�ي�ن حتمل الرقم276 :
متاما.
(�ص ،)136-135 :وهي موافقة للن�ص املخطوط ً

�صورة من التقييد املخطوط لرباعيات نظام الدين الأ�صفهاين
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الهوامش:
(*) باحث �سعودي
( )1وع ��ن ه ��ذه املخطوط ��ة ينظر -1 :كوركي�س ع ��واد :الذخائر ال�ش���رقية ،جمع وتق ��دمي وتعليق :جليل
العطية ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت – لبنان ،الطبعة الأولى1999 :م ،املجلد الرابع�( :ص-294:
 .)295وكان هذا الن�ص الو�ص ��في قد ن�ش ��ره (كوركي�س عواد) �ض ��من بحث بعن ��وان« :مخطوطات
مكتب ��ة املتح ��ف العراقي ببغ ��داد» -2( :املخطوط ��ات الأدبية) ،يف جمل���ة �س���ومر ،العدد،)14( :
وال�صادر عام1958 :م -2 .ميخائيل عواد :مخطوطات املجمع العلمي العراقي ـ درا�سة وفهر�سة،
طب ��ع :املجمع العلمي العراقي1401 :هـ1981/م ،اجلزء الثاين� -3 .)330-329( :أ�س ��امة نا�ص ��ر
النق�ش ��بندي – ظمي ��اء محمد عبا� ��س :مخطوط���ات الأدب يف املتحف العراقي ،من�ش ��ورات معهد
املخطوط ��ات العربي ��ة ،املنظم ��ة العربي ��ة للرتبي ��ة والثقافة والعل ��وم ،الكويت1406 :ه� �ـ1986/م،
(�ص -4 .)228 :فهر�س���ت املخطوطات امل�ص���ورة ،اجلزء الأول :الأدب ،الق�س ��م الثالث( :د – ذ)،
ت�ص ��نيف :من�ي�ر محمد امل ��دين ،راجعه :د .محمد مر�س ��ي اخلويل ،القاه ��رة1400 :هـ 1980 -م،
املنظم ��ة العربي ��ة للرتبية والثقاف ��ة والعلوم�� �( ،ص -5 .)87 :عبداهلل بن حمد الع�س ��كر «رحلة مع
مخطوطة قدمية ،درا�س ��ة و�ص ��فية تاريخية و�أدبية عن مخطوطة خزائنية نفي�س ��ة من ديوان �ش ��عر
احلطيئ ��ة ُكتب ��ت خالل الف�ت�رة التي بني �أواخر الق ��رن اخلام�س و�أوائل القرن ال�س ��اد�س الهجريني
وتنقلت يف عدد من البلدان العربية وقرى يف جند ومتلكها م�شاهري من العلماء والأدباء والأعيان.
( )2جمال�س امل�ؤمنني ،القا�ضي نور اهلل املرع�شي الت�سرتي ،دار ه�شام.)308 /2( ،
( )3تاريخ �آداب اللغة العربية ،جرجي زيدان ،راجعها وعلق عليها :الدكتور �ش ��وقي �ضيف ،دار الهالل،
(.)141 /3
( )4الكنى والألقاب ،عبا�س القمي ،من�شورات مكتبة ال�صدر ـ طهران ،اجلزء الثالث�( :ص.)256 :
( )5ديوان الدوبيت يف ال�ش���عر العربي يف ع�ش���رة قرون ،م�ص ��طفى كامل ال�ش ��يبي ،من�ش ��ورات اجلامعة
الليبية ،طبع يف بريوت �س ��نة1972 :م�( ،ص ،)285 :وقد اعتمد فيها على امل�ص ��ادر التالية� :ش���رف
�إيوان البيان يف �ش���رف بيت �ص���احب الديوان ،وهذا الكتاب لنظام الدين الأ�صفهاين( ،مخطوط)
يف دار الكت ��ب الوطني ��ة بباري�س برقم( 3174 :عربيات) ،وكتاب :الكن���ى والألقاب ،عبا�س الق ّمي،
النجف1376 :هـ1956 /م ،)221-220/3( ،وكتاب :جمال�س امل�ؤمنني ،القا�ضي نور اهلل الت�سرتي
(ت1019ه� �ـ1610 /م) ،طه ��ران1299 :هـ�( ،ص .)235 :قلت :وامل ��راد يف كلمة( :الدوبيت) هي:
(الرباعيات ال�شعرية).
( )6الغدير ،عبداحل�س�ي�ن �أحمد الأميني النجفي ،اجلزء اخلام�س�( :ص ،)437-434 :نق ًال عن ن�سخة
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الكتاب املنقولة عرب( :املكتبة املخت�صة) مبوقع( :مكتبة الرو�ضة احليدرية) التي يف النجف.
( )7رباعيات نظام الدين الأ�صفهاين ـ نخبة ال�شارب وعجالة الراكب ،حققها وقدم لها :الدكتور كمال
�أب ��و دي ��ب ،دار العلم للماليني ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة الأولى :كان ��ون الثاين (يناير) 1983م .وقد
اكتفى املحقق كمال �أبو ديب يف ترجمته للأ�ص ��فهاين مبا �أورده ال�ش ��يبي يف كتابه :ديوان الدوبيت
املتقدم ذكره ،و�أوردها يف هام�ش املقدمة (�ص )14-13 :وكان الأولى �أن يحرر له ترجمة م�س ��تقلة
ً
ملحوظا يف مو�ضوع رباعيات الأ�صفهاين.
يف الكتاب وي�شرح ظروفها ،ال�سيما �أنه بذل جهدً ا

12 11
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األوهام يف الرتاث األدبي
(*)
أ.د .أحمد إسماعيل النعيمي
()2
الق�سم الثاين :مغالطات الباحثني يف درا�سة الرتاث الأدبي..
طه ح�سني ..ووهم ال�شك يف ال�شعر اجلاهلي

مل ينل ع�ص ��ر �شعري من العناية واالهتمام ـ قراءة ودرا�سة وحتلي ًال وتقو ًمياـ
من لدن الرواة والعلماء والنقاد والباحثني ،مثلما ناله ال�ش ��عر اجلاهلي بخا�ص ��ة،
ون�ث�ره بعام ��ة ،ففيه جتلت العربية ف�ص ��احة وبالغ ��ة وبيا ًنا يف �أرقى م�س ��توياتها،
وذلك ما يف�س ��ر لنا دواعي االحتجاج �أو اال�ست�ش ��هاد بهذا ال�شعر على مر الع�صور
التاريخية.
ويف الوقت نف�س ��ه مل ي�س ��لم من طعون الطاعنني ب�صحته ون�سبته �إلى الع�صر
اجلاهلي ،ما �أوجب �أن يت�ص ��دى لأولئك امل�ش ��ككني يف ال�شعر اجلاهلي ـ منذ �أوائل
الق ��رون الهجري ��ة الأولى ـ نخب ��ة من علماء م�ش ��هود لهم بالثق ��ة والأمانة؛ ً
حفظا
للأ�ش ��عار اجلاهلية وروايتها وتدوينها تارة ،وبيان دواعي ما تخللها من انتحال �أو
و�ض ��ع تارة ثانية ،ومن كان �س ��ب ًبا يف ذلك تارة ثالثة ،وا�ستبعاد ما ال ي�صح ن�سبته
�إلى ال�شعر اجلاهلي تارة رابعة.
وم ��ن �أب ��رز من ت�ص ��دى لذل ��ك االنتح ��ال �أو الو�ض ��ع اب ��ن �س�ل�ام اجلمحي
(ت231ه� �ـ) يف كتابه الذائع ال�ص ��يت طبق���ات الفحول ال�ش���عراء ،عاز ًيا ما حلق
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بال�ش ��عر اجلاهلي من ق�ص ��ائد و�أ�ش ��عار منتحلة �أو مو�ض ��وعة �إل ��ى :رواة القبيلة،
ال�سري والق�ص�ص والأخبار،
والرواة ال�ش ��عراء ،والرواة العلماء غري الثقات ،ورواة ِّ
مع ��ز ًزا �إياه ��ا بالقرائ ��ن واحلوادث والأ�س ��ماء واالعرتافات ،ف�ض�ل ً�ا عن حتديده
الأ�شعار امل�ش ��كوك يف ن�سبتها �إلى ال�شعراء اجلاهليني ،خا ًمتا ذلك العر�ض الوايف
بر�أيه القائل« :ولي�س ُي ْ�ش � ِ�كل على �أهل العلم زيادة الرواة [بكل �أ�ص ��نافهم] وال ما
و�ضعوا»(.)1
بكلمة �أدق� :إن ابن �س�ل�ام اجلمحي منذ �أواخر القرن الثاين للهجرة ،و�ض ��ع
مو�ضوعا،
النقاط على احلروف ـ �إن جاز التعبري ـ �أي � َّأ�ش ��ر على ما يعد منتح ًال �أو
ً
�أو ما ُي�شك يف كونه �شع ًرا جاهل ًيا ،وما هو خالف ذلك ،لتم�ضي �سرية ذلك ال�شعر
جي�ل ً�ا �إثر جيل ،ومن ع�ص ��ر �إل ��ى �آخرً ،
حفظ ��ا ورواية وتدوي ًن ��ا ،وتعل ًقا مبط َّوالته
وق�ص ��ائده َّ
ومقطعاته و�أ�شعاره املفردة� ،شاخ�ص ��ة معطيات ذلك التعلق بدار�سته
وحتليل م�ضامينه ،وحتديد معايريه الإبداعية ،بح�سب تخ�ص�ص كل عامل �أو ناقد.
وبعد م�ض ��ي قرون عديدة برز يف الربع الأول من القرن الع�شرين ،امل�ست�شرق
الإجنليزي (ديفيد �ص ��موئيل مرجليوث) ،نا�ش ًرا مقالة يف جملة اجلمعية امللكية
الآ�سيوية عام  ،1925حملت عنوان (�أ�صول ال�شعر العربي) ،طاع ًنا من خاللها يف
مو�ضوعا يف الع�صر الإ�سالمي،
�ص ��حة ال�شعر اجلاهلي بعدِّ ه منتح ًال �أو منحو ًال �أو
ً
ناف ًي ��ا نظمه يف الع�ص ��ر اجلاهلي ،وذلك من خالل ت�س ��طريه مزاع ��م متوزعة ما
بني داخلية وخارجية ،ال ترقى �إلى امل�ص ��داقية �أو الإقناع ،يف �أو�ض ��ح ما يقال عن
(مرجليوث) �إنه طلب عي ًبا ف�أوجده ال وجده ،و�شتان بني الأمرين! (.)2
ويف ذلك الزمن ـ �أي يف �أوائل القرن الع�ش ��رين ـ انربى طه ح�س�ي�ن (-1898
 )1973الأديب والناقد وال�شاعر وامل�ؤرخ امل�صري ،ذو الثقافة املو�سوعية ،والغزير
يف نتاجات ��ه وم�ؤلفات ��ه ،ليديل بدل ��وه يف الطعن يف الأدب �أو يف ال�ش ��عر اجلاهلي،
مبد ًيا �شكه يف الكثري منه ،مو ِد ًعا ر�ؤيته يف كتابيه :الأول عنوانه يف ال�شعر اجلاهلي
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ال�ص ��ادر عام  ،1926ثم �أعاد ن�شره بكتاب ثان بعنوان يف الأدب اجلاهلي ال�صادر
عام  ،1927موجزًا ر�أيه يف �شكه يف ال�شعر اجلاهلي يف هذه املقولة:
«�إن الكرثة املطلقة مما ن�س ��ميه �شع ًرا �أو �أد ًبا جاهل ًيا ،لي�ست من اجلاهلية يف
�ش ��يء ،و�إمنا هي منحولة بعد ظهور الإ�س�ل�ام ،فهي �إ�سالمية متثل حياة امل�سلمني
وميولهم و�أهواءهم� ،أكرث مما متثل حياة اجلاهليني ،وال �أكاد �أ�شك يف �أن ما بقي
من الأدب اجلاهلي ال�ص ��حيح قليل جدً ا ،ال ميثل �ش ��ي ًئا وال يدل على �شيء» .داع ًيا
ـ يف الوق ��ت نف�س ��ه ـ �إلى التما� ��س مر�آة احلياة اجلاهلية يف الق ��ر�آن الكرمي ،ال من
توج ��ه (مرجليوث) ( !)3داع ًما توجهاته التي ا�س ��تمدها من
ال�ش ��عر اجلاهلي مثل ُّ
نظرية (ال�شك) الديكارتي مبزاعم توزعت بني ثالثة �أق�سام:
الأول :دواف ��ع �ش ��كه يف ال�ش ��عر اجلاهلي ،قائ�ل ً�ا حتت مظلتها ما ن�ص ��ه�« :إن
ال�ش ��عر اجلاهلي ال ميثل احلياة الدينية والعقلية وال�سيا�س ��ية واالقت�صادية للعرب
اجلاهلي�ي�ن»( .)4ويف اجلانب اللغوي يقول�« :إن هذا ال�ش ��عر بعيد كل البعد على �أن
ميثل اللغة العربية يف الع�صر اجلاهلي؛ لأن هناك خال ًفا قو ًيا بني لغة ِحميرَ  ،ولغة
عدنان من حيث اللهجة ،مع �أن ال�شعر الذي و�صلنا جاء بلهجة واحدة!»(.)5
ويف الق�س ��م الث ��اين حتدث عن �أ�س ��باب االنتحال التي �أرجعها �إلى ال�سيا�س ��ة
(الع�صبية القبلية) والدين ،والق�ص�ص ،وال�شعوبية ،والرواة(.)6
�أما الق�س ��م الثالث من تلك التوجه ��ات يف كتابه يف الأدب اجلاهلي ،فمحتواه
أمنوذجا(.)7
ال�شك يف �شعر جمموعة من �شعراء اجلاهلية ،منتق ًيا قبيلة م�ضر � ً
واملحدثني يف ال�شعر اجلاهلي ،انتحا ًال ونح ًال وو�ض ًعا
هذه �آراء بع�ض القدماء
َ
و�ش ًّكا .وح�سبنا هنا �أن نف ِّند �آراء طه ح�سني بالقرائن واحلجج الدامغة ،لن�ؤكد من
معنى؛ وذلك يف الفقرات
خاللها �أن �شكه كان وه ًما بكل ما تعنيه هذه الكلمة من ً
الآتية:
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 -1مل يحدد طه ح�س�ي�ن الكرثة املطلقة من املط َّوالت والق�ص ��ائد َّ
واملقطعات
والأ�ش ��عار املفردة ،من حيث �إنها لي�س ��ت (�أد ًبا جاهل ًيا) ،كذلك مل يحدد (ما بقي
من الأدب اجلاهلي ال�صحيح القليل جدً ا) .بكلمة �أدق �أنه ُحكم نقدي فيه �إطالق
و�إعمام؛ �إذ كان على طه ح�سني �أن يعمد �إلى درا�سة �شمولية �إح�صا ًء وا�ستق�صا ًء،
وباال�س ��تعانة بطائفة من الباحثني يعينونه يف ذلك اال�س ��تقراء ،وبن�س ��ب �صريحة
ووا�ض ��حة ،ملا هو �صحيح من الأدب اجلاهلي ،وغري �ص ��حيح �أو منتحل �أو مو�ضوع
منه .فال يكون ذلك احلكم بجرة قلم� ،إن جاز التعبري.
 -2يخي ��ل �إلين ��ا �أن �ش ��ك طه ح�س�ي�ن يف ال�ش ��عر اجلاهلي مل يك ��ن من بنات
وجلي ب�آراء امل�ست�ش ��رق اليه ��ودي الإجنليزي
�أف ��كاره� ،إمنا مر ُّده �إلى ت�أثر وا�ض ��ح ٍّ
أمنوذجا
(مرجليوث) ،الذي كان �أبرز امل�ش ��ككني يف ال�ش ��عر اجلاهلي ،الذي يعد � ً
رفي ًعا لأدب العرب :زمن ًيا وفن ًيا ،حتى �إن �آراء هذا امل�ست�شرق مل حتظ بالقبول من
لدن نظرائه امل�ست�ش ��رقني ،وكان �أول الذين ردوا على افرتا�ضات (مرجليوث) هو
(ت�ش ��ارل�س جيم�س ليال) ب�أدلة وقرائن �س ��اقها يف كتابه عن املف�ض���ليات ،وكذلك
�ص ��نع (جورجي ليف ��ي دالفيدا) يف بحثه املو�س ��وم (بالد العرب قبل الإ�س�ل�ام)،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن م�ست�ش ��رقني �آخرين م ��ن �أمثال (ج ��ب) و(بروكلمان) و(بال�ش�ي�ر)
وغريهم(.)8
 -3يقال ال�ش ��يء نف�سه عن (طه ح�س�ي�ن) من حيث �إن مزاعم �شكه �أو طعنه
يف ال�ش ��عر اجلاهلي �أثارت ردود فعل كبار الباحثني والنقاد املعا�ص ��رينً ،
دح�ض ��ا
وتفني ��دً ا يف م�ؤلف ��ات �أبرزها نق���د كتاب يف ال�ش���عر اجلاهل���ي ملحمد فريد وجدي،
وكتاب ال�شهاب الرا�صد ملحمد لطفي جمعة ،وكتاب نق�ض كتاب يف ال�شعر اجلاهلي
ملحمد اخل�ض ��ر ح�سني ،ومحا�ض���رات يف بيان الأخطاء العلمية والتاريخية التي
ا�ش���تمل عليها كتاب يف ال�شعر اجلاهلي ملحمد اخل�ضري ،وكتاب النقد التحليلي
لكتاب يف الأدب اجلاهلي ملحمد �أحمد الغمراوي ،وغري ه�ؤالء � ً
أي�ضا(.)9
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� -4إن ع�ص ��ر ط ��ه ح�س�ي�ن املتمثل ب�أوائ ��ل القرن الع�ش ��رين ،هو �أبع ��د زمن ًيا
عن الع�ص ��ر اجلاهلي ،يف حني �أن هذا الع�ص ��ر كان قري ًبا من رواة القرن الثاين
مح�صوا هذا ال�شعر ،وميزوا غثه
للهجرة وعلمائه و ُن َّقاده ومن جاء بعدهم ،الذين َّ
من �سمينه ،قبل �أن يودعوه يف الدواوين ال�شعرية ،يف كتب املختارات واحلما�سات
وغريه ��ا .مطمئنني �إلى �ص ��حة ه ��ذا ال�ش ��عر و�ش ��عرائه وعائديتهم �إلى الع�ص ��ر
اجلاهل ��ي؛ م ��ن �أبرز ه� ��ؤالء� :أبو عمرو بن العالء ،واملف�ض ��ل ال�ض ��بي ،و�أبو عمرو
ال�شيباين ،والأ�ص ��معي ،وابن �س�ل�ام اجلمحي ،واجلاحظ ،وابن قتيبة ،وغريهم!
وهم كما يقول املثل (�أهل مكة �أدرى ب�ش ��عابها!) .فلو �ص ��دق طعن طه ح�سني ،ل ُع ّد
�أولئك القدماء كذابني ومدل�سني وغري ثقات ،وذلك ما ال ي�صدقه عاقل البتة!
� -5إذا افرت�ضنا جد ًال �أن �شك طه ح�سني يف محله� ،أال يحق لنا �أن ن�س�أل عن
�أولئك الرجال املجهولني يف الع�ص ��ر الإ�س�ل�امي ،الذين ارت�ض ��وا �أن ينظموا غرر
املطوالت والق�صائد التي اكت�س ��بت خلود الذكر بتجاوزها حدود زمانها ومكانها،
وير�ضوا �أن ين�سبوها �إلى �أ�سماء �شعراء يف الع�صر اجلاهلي ،م�ؤثرين �شهرة �أولئك
على �ش ��هرتهم التي ي�س ��تحقونها .واملفارقة يف الأمر �أننا مل نحظ با�سم واحد من
ه�ؤالء َّ
الو�ضاعني للأ�شعار� .أيعقل ذلك؟!
� -6إن ر�أي ط ��ه ح�س�ي�ن القائل �إن «م ��ر�آة احلياة يج ��ب �أن تلتم�س يف القر�آن
الكرمي ال ال�ش ��عر اجلاهلي» معيار فيه ق�ص ��ور كبري؛ وعلة ذلك �أن القر�آن الكرمي
يف�صل يف حياة العرب ،ال�صغرية منها والكبرية ،الظاهرة
كتاب �س ��ماوي البد �أن ِّ
واال�س ��تثناء ،الدينية وغري الدينية�...إلخ� .أما ال�ش ��عر ،فهو فن يومئ وال ي�ص ��رح،
يوجز وال يطنب .ف�ض ًال عن ذلك �أن ال�شعر اجلاهلي ت�ستنبط منه واقع حياة عرب
اجلاهلية بالداللة الكامنة يف ن�صو�ص ��ه ،مع و�ض ��وح لذلك الواقع ب�ش ��كل مبا�ش ��ر
� ً
أي�ض ��ا ،ولكن يف �ص ��ياغة فنية تتفاوت بني احلقيقة واملج ��از ،وذلك جوهر كل فن
من الفنون.
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� -7إن ات ��كاء طه ح�س�ي�ن عل ��ى ق�ض ��ية اللهج ��ات وتباينها ب�ي�ن القحطانيني
(اجلنوبيني) والعدنانيني (ال�شماليني) ،و�أن ال�شعر نظم بلغة عربية ف�صيحة هي
لغة القر�آن الكرمي مردود � ً
أي�ض ��ا� ،إذ ن�س ��ي طه ح�سني �أو تنا�سى �أن االختالف كان
قائ ًم ��ا �أو موج ��ودًا قبل قرن ون�ص ��ف �إلى قرنني من ظهور الإ�س�ل�ام ،وكان الزمن
كفي�ل ً�ا برتاجع اللهجات وظهور اللغة العربية الف�ص ��يحة املوح ��دة؛ �إذ تخلل ذلك
الزمن م�ص ��اهرات بني القبائ ��ل (ال�ش ��مالية واجلنوبية ،وقبائل �ش ��رق اجلزيرة
وغربه ��ا) ،ف�ض�ل ً�ا عن هجرات الكثري م ��ن القبائل �إلى مواطن متعددة من �ش ��به
اجلزي ��رة العربية امل�ؤدية �إلى اختالط القبائل بع�ض ��ها ببع� ��ض ،ورحالت القبائل
التجارية يف ال�شتاء وال�صيف.
دون �أن نن�سى تلك التحالفات املعقودة بني قبائل �شتى� .أ�ضف �إلى ذلك التقاء
القبائ ��ل العربية يف مكة يف مو�س ��م احل ��ج ،والتجمع من بع ُد يف �س ��وق عكاظ .ثم
�إن الأيام والوقائع واحلروب هي � ً
أي�ض ��ا �أ�سهمت يف لقاء القبائل واختالط بع�ضها
ببع�ض.
فهذه العوامل جمتمعة �أ�س ��همت ب�ش ��كل كبري يف تراجع اللهجات و�سيادة تلك
اللغة املوحدة التي نظم بها ال�شعراء �شعرهم ،وحتدث اخلطباء بها يف خطبهم(.)10
ويف الع�صر احلديث ـ ما �أ�شبه الليلة بالبارحة ـ و�إن كان الأمر �سلب ًيا من حيث
تراجع اللغة العربية الف�ص ��يحة يف حياة العرب اليومية ،و�سيادة اللهجات العامية
املحلية ،ال يف البلد الواحد� ،إمنا يف بلدان عدة � ً
أي�ضا.
وال �أحد ينكر �أن ذلك جرى عرب امتداد زمني ،وبفعل عوامل �ش ��بيهة بعوامل
الزمن املا�ض ��ي (القدمي) .والدليل على ما نق ��ول �أن اجلاحظ حدد بدايات زمن
عاما �إلى مئتني قبل الهجرة النبوية ال�شريفة،
ال�شعر اجلاهلي بنحو مائة وخم�سني ً
� ً
توحد تل ��ك اللغة وتراجع اللهجات ،وه ��ي اللغة التي نزل فيها
آخذا يف احل�س ��بان ُّ
القر�آن الكرمي ،فاهلل �س ��بحانه وتعالى ،بحكمته وه ��و �أحكم احلاكمني� ،أراد لتلك
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اللغة الربوز واالنت�ش ��ار ،لي�س ��هل على العرب ا�س ��تيعاب �آيات م�ص ��حفه ال�شريف،
والدخول يف الإ�س�ل�ام ،وكانوا مبهورين ب�إعجاز لغته العربية ،وهم �أهل الف�صاحة
والبالغة والبيان.
و�أخ ًريا نقول� :إننا ال ننكر ثقافة طه ح�سني املو�سوعية وذكاءه وفطنته و�أ�سلوبه
يف الكتابة املمتع واملفيد ،بيد �أنه ـ للأ�س ��ف ـ �س � َّ�خر ذلك مبا ي�ض ��ر ب�أزهى ع�صور
ال�شعر العربي من جهة ،ولغاية هي (خالف تعرف) من جهة �أخرى.
ونقول يف هذا ال�ش� ��أن � ً
أي�ض ��ا� :إن منهج ال�شك (الديكارتي) الذي اعتمده طه
ح�س�ي�ن يف الطعن يف الأدب اجلاهلي نتخذه نحن � ً
أي�ض ��ا و�س ��يلة يف الطعن يف كل
منطلقات طه ح�س�ي�ن وافرتا�ض ��اته ،فال�ش ��ك يف �أي �ش�أن �س�ل�اح ذو حدين� .ألي�س
كذلك؟.
�شاعر القبيلة :انتما ًء وتفر ًدا ،ال بو ًقا.
يرى بع�ض الدار�س�ي�ن املعا�ص ��رين �أن وجود ال�ش ��اعر يف قبيلته جمرد بوق �أو
تابع �أو �إ َّمعة لها لي�س �إالّ!
عب به
و�أن ال�ش ��عر اجلاهلي يف جملته مل يف�ص ��ح فيه ال�ش ��اعر عن ذاته ،وال رَّ
عنه واقع حياته!
م ��ن �أبرز ه� ��ؤالء الباحث�ي�ن (�أحمد �أمني) الذي �أكد «�أن �شخ�ص ��ية ال�ش ��اعر
اندجمت يف قبيلته حتى ك�أنه مل ي�شعر لنف�سه بوجود خا�ص»(.)11
واعتمد �ش ��وقي �ضيف هذا الت�ص ��ور يف ر�أيه القائل�« :إذ كان تعبري [ال�شاعر
اجلاهلي] عن قبيلته �أكرث منه تعب ًريا عن نف�س ��ه ،لعله مل يكن يعنيه �أمر نف�سه يف
�شيء ،حتى يف الغزل واحلب كان ي�صور م�شاعر اجلماعة»(.)12
وكان ر�أي هذين الباحثني مع َّز ًزا با�ست�شهاد خطاب �شعري لل�شاعر (دريد بن
ال�صمة) من دالية يف ديوانه هو قوله:
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وه����ل �أن�����ا �إ ّال م���ن غ���زي���ة �إن غ���وتْ

غويتُ و�إن تر�شد غزية �أَ ْر ُ�شدِ

�أم����رت����ه����م �أم�������ري مب���ن���ع���رج ال���ل���وى
فل َّما ع ََ�صوين كنت منهم وق��د �أرى

فلمي�ستبينواالن�صح�إ ّال�ضحىالغدِ
()14
غوايتهم و�أن��ن��ي غ�ير م��ه��ت��دي

()13

وه ��و خط ��اب يتك ��رر يف كتب عدد غري قليل من باحث�ي�ن �آخرين .وحني �أمع َّنا
النظر يف تلك الدالية ،وجدنا �أن هذا البيت امل�ست�ش َهد به م�ست ٌّل من �أبيات متقدمة
عليه ،ال ي�ستقيم معناه �أو ر�ؤية ال�شاعرية الفكرية دونها ،وال�سيما قوله:
ثم يقول بعدهما :وما �أنا �إال من غزية!...

فاملت�أمل لهذه الر�ؤية الفكرية الكاملة ،امل�صاغة �شع ًرا ،يت�أكد �أن ال�شاعر كان
متبوع ��ا ال تاب ًعا ،و�س ��يدً ا ال َم ُ�س ��ودًا ،بيد �أن ��ه �آثر عن وع ��ي و�إدراك جماراة قومه
ً
الذين تغا�ض ��وا عن ن�صحه ،واالن�صياع لأوامره ،وذلك ً
حفاظا على متا�سك وحدة
القبيلة ،وعدم تفرق �ش ��ملها .وتنجح م�ساعي ال�شاعر يف توجهه هذا ،بعد �أن تبني
الغي من الر�ش ��د يف ذلك الع�ص ��يان العار�ض الذي �آثروه على �أمر �أو
لأبناء قبيلته ّ
ن�صح �سيدهم و�شيخهم ورئي�سهم من بعدُ.
وح�س ��بنا يف هذا ال�ش�أن التطرق �إلى جتارب �ش ��عراء �آخرين يف ظل انتمائهم
القبلي .فلعل يف حوادثها وتفا�ص ��يلها ما ي�ؤلف �صورة وا�ضحة وجلية ملقام ال�شاعر
يف �أح�ضان قبيلته.
م�ؤكدي ��ن ابتدا ًء �أن قدر ال�ش ��اعر يف قبيلته� ،أن ي� ��ؤدي واجباته يف ظل �إميانه
التلقائي باالنتماء� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن �شيخ القبيلة ،وكاهنها ،وفار�سها ،وخطيبها.
واج َه
فه� ��ؤالء جمي ًعا انتدبوا لن�ص ��رة القبيلة ومتا�س ��كها ك ًال من موقعه ،ف� ��إذا ما َ
القبيل ��ة خطر �أو عدوان �أو تهديد ،هبوا جمي ًعا هبة رجل واحد لن�ص ��رتها وحماية
كيانها .بهذا الوعي يكون لنا �أن نت�أمل قول ال�شاعر ُقريط بن �أنيف:
قو ٌم �إذا ال�شر �أبدى ناجذيه لهم
ال ي�س�ألون �أخاهم حني يندبهم
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ط�����اروا �إل���ي���ه زراف�������اتٍ َو ِو ْح����دَان����ا
()15
يف النائبات على ما قال برهانا

794

حت ��ى �إن يف �أمث ��ال العرب ما ي�ؤكد ذلك التما�س ��ك والتوحد ب�ي�ن �أبناء القبيلة
الواحدة ،فنطالع قولهم« :يف اجلريرة ت�ش�ت�رك الع�شرية» ،ومبد�ؤهم امل�صاغ مث ًال
� ً
مظلوما».
أي�ضا« :ان�صر �أخاك ظاملًا �أو
ً
ومل يقل �أحد �إن �شيخ القبيلة �أو فار�سها ،قد �أُهدرت �شخ�صيته ب�شغله وظيفة
عامة ،فلماذا نقول �إن ال�شاعر مل تعد له ذات� ،إذا نطق بل�سان قومه .بل �إن بع�ض
احلقائ ��ق تقي ��م القناعة ب�أن �س ��لطان القبيلة على �أفرادها ال يلغ ��ي ذاتية �أي فرد
منهم ،فكل قبيلة عادة لها جمل�س هو ندوة لهم ،ي�ستطيع كل فرد من �أفراد القبيلة
ح�ض ��وره والتح ��دث فيه متى كان جمتم ًع ��ا ،فهو لهم كالربمل ��ان ،ويف هذا املجل�س
تتخذ القرارات بعد املناق�ش ��ات بالأغلبية .ومن هنا ميكن �أن نت�صور طبيعة نظرة
القبيلة �إلى �أفرادها ،وتلك حقيقة �س ��جلها بع�ض ال�ش ��عراء يف �أ�ش ��عاره ،ومن ذلك
قول زهري بن �أبي �سلمى:
وفيهم مقامات ح�سان وجوههم

()16

و�أندية ينتابها القول والفعل

يبق ��ى علين ��ا �أن نعيد الإ�ش ��ارة �إلى �أن ال�ش ��اعر اجلاهلي مل تقت�ص ��ر وظيفته
على كونه (ال�ش ��اعر العام) الذي ينطق با�س ��م جماعته ،وي�س ��جل م�آثرها ،ويذيع
مفاخرها ،وينا�ض ��ل خ�ص ��ومها ح�س ��ب .بل �إن احتالله موق ًع ��ا اجتماع ًيا مرمو ًقا
إح�سا�س ��ا عني ًفا طغى على م�ش ��اعره م ��ن حب ملتهب
داخ ��ل القبيل ��ة جعله يح�س � ً
لقبيلت ��ه ،وفخر جملجل مب�آثرها ،و�س ��عادة جمنح ��ة بانتمائه �إليه ��ا ،وبغ�ض قوي
لأعدائها ،واحتقار ذريع لهم .و�إن كنا نالحظ فيما بعد �أن ال�شعور الذي عرب عنه
هذا ال�شاعر هو ال�شعور العام الذي �ساد جميع �أفراد القبيلة �أو معظمهم ،ونالحظ
�أن هذا ال�شاعر له �شخ�صية فردية متميزة عن �سائر �أفراد قبيلته ب�شاعريته».
فار�سا،
فقد كانت �س�ي�رة عامر بن الطفيل ت�ش�ي�ر �إلى �أنه كان �ش ��اع ًرا �سيدً ا ً
ولكن ��ه حني يدرك جتربة انتمائه ال ميلك �إال �أن ي�س ��جل هذا املوقف الرا�س ��خ من
االنتماء اجلماعي ال�صريح بقوله:
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�إين و�إن ك���ن���ت اب�����ن ���س��ي��د ع��ام��ر
ف��م��ا ����س��� َّودت���ن���ي ع���ام���ر ع���ن ق��راب��ة
ول���ك���ن���ن���ي �أح����م����ي ح���م���اه���ا و�أت���ق���ي

وف��ار���س��ه��ا امل���ن���دوب يف ك��ل م��وك��بِ
�أب�����ى اهلل �أن �أ����س���م���و ب������أم وال �أبِ
()17
�أذاها و�أرمي من رماها مبنكبِ

قدر هذا ال�ش ��اعر �أن ي�ؤدي مهمته كاملة من خالل تلك املواقع التي
لقد كان َ
احتلها يف القبيلة« .ولكن لي�س معناها �أبدً ا �أن ال�ش ��اعر كان جمرد �آلة غري واعية
تعرب عن نظرة القبيلة و�أهدافها ،ولي�س معناها �أنه كان ل�سا ًنا م�أجو ًرا لقبيلته».
و�إذا كان ال�ش ��اعر اجلاهل ��ي ي ��رى �أن م ��ن ح ��ق قبيلت ��ه عليه �أن يق ��ف عليها
موهبته ال�ش ��عرية ،و�أن يحقق الأمل الذي عقده عليه قومه ،ف�إنه ف�ض�ل ً�ا عن ذلك
ي�س ��عى �أن يكون �س� � َّبا ًقا خلو�ض الوقائع للدفاع عن كيان قبيلته ب�س�ل�احه ،وحتدي
خ�ص ��ومها ،و�شن الغارة على �أعدائها ،وو�ص ��ف الأيام التي �شهدها قومه والوقائع
التي خا�ض ��وها ،والتعقيب عليها .بهذا الوعي يكون لنا �أن نت�أمل مثل قول العبا�س
ابن مردا�س ال�سلمي:
وك���ن���ت �أم������ام ال���ق���وم �أول ���ض��ارب
وك�����ان ����ش���ه���ودي م��ع��ب�� ٌد وم���خ ٌ
���ارق
معي اب��ن��ا ���ص��رمي دارع���ان كالهما

وطاعنت �إذ ك��ان الطعان تخال�سا
وب�ش ٌر وما ا�ست�شهدت �إال الأكاي�سا
()18
وعروة لوالهم لقيت الدهار�سا

�أب���������ت يل ع���ف���ت���ي و�أب����������ى �إب�����ائ�����ي
و�إق�����دام�����ي ع���ل���ى امل����ك����روه ن��ف�����س��ي

الربيح
و�أخ����ذي احل��م��د بالثمن
ِ
()19
امل�شيح
و�ضربي هامة البطل
ِ

و�إل ��ى ج ��وار حف ��ظ حم ��ى القوم والدف ��اع عنه تربز �ص ��فة العزة وال�ش ��هامة
والت�ض ��حية بالنف�س ،ال ل�ش ��يء �س ��وى ا�س ��تجابة ل ِق َيمه الرفيعة املنبثقة عن �إميانه
بحتمية االنتماء القبلي ،حتى قال عمرو بن الإطنابة:
ومن الطبيعي �أن هذه االجتاهات مل تكن ت�أخذ عند كل ال�شعراء �صو ًرا ثابتة،
و�إمنا كانت تختلف من �ش ��اعر لآخر يف التفا�ص ��يل واجلزئيات .ولكن الأمر الذي
ال �ش ��ك فيه �أن ه ��ذه االجتاهات املتعددة باعثها جتربة االنتم ��اء القبلي ،بيد �أنها
قد تتبلور عند بع�ض ال�ش ��عراء حتى تنتهي �إلى تقرير موقف فكري رائد ،يك�ش ��ف
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عن عمق يف الفكر وبعد يف النظر ،ولعل �أ�ش ��هر الأمثلة ال�ش ��عرية التي تقع يف هذا
املجرى �أبيات زهري بن �أبي �سلمى التي ر�سم من خاللها املوقف الذي على ال�شاعر
�أن يقفه يف ظل هذا االنتماء القبلي ،فيقول:
وق����������د ج�����رب�����ت�����م�����اين يف �أم����������ور
محافظتي على ا ُ
جل�� ّل��ى وعِ ر�ضي
و���ص�بري ح�ين ج��� َّد الأم����ر نف�سي
وح��ف��ظ��ي ل�ل��أم���ان���ة وا���ص��ط��ب��اري
وذب����������ي ع������ن م�������آث������ر �����ص����احل����اتٍ

ي����ع����ا�����ش مب���ث���ل���ه���ا ل�����و ت���ع���ق�ل�انِ
وب��������ذيل امل��������ال ل����ل����خِ ����ل امل�������داين
�إذا م����ا �أرع����������دت رئ������ة اجل����ب����انِ
ع��ل��ى م���ا ك���ان م���ن ري���ب ال���زم���انِ
()20
مب���ايل وال���ع���وارم م��ن ل�����س��اين

ومل تقت�ص ��ر مهم ��ة ال�ش ��اعر عل ��ى م ��ا قدمن ��اه ،و�إمنا كانت ل ��ه مهمة �أخطر
�لحا اجتماع ًيا) ،فيظهر �أث ��ره بار ًزا يف الأزمات القبلية
و�أهم ،تتمثل بكونه (م�ص � ً
واالجتماعي ��ة ،فهناك القبيلة التي يلت�ص ��ق بها املرء؛ لأن احلياة رهن بتما�س ��كها
وبقائه ��ا .ولعل لبي ��د بن ربيعة العامري ،الذي ن�ش� ��أ والقبيلة بكل مقوماتها جتري
يف دمه ،ي�ص ��ور الوج ��ه الآخر من ه ��ذه احلقيقة؛ �إذ كان له موقف م�ش ��هود حني
انق�س ��مت القبيلة على نف�س ��ها ،فوقف لبيد مينع القوم من الفرقة ،فيعرب �أح�س ��ن
تعبري عن هذه الروح القبلية يف الت�ضامن؛ حيث قال:
()21

وي���وم منعت احل���ي �أن يتفرقوا

بنجران فقري ذلك اليوم فاقر

�أب����ل����غ ب���ن���ي ذب����ي����ان �أ َّال �أخ������ا ل��ه��م
ه�����م ي����������رِدون امل�������وت ع���ن���د ل��ق��ائ��ه

بعب�س �إذا ح��ل��وا ال��دم��اخ ف�أظلما
()22
�إذا ك��ان ورد امل��وت ال بد �أك��رم��ا

وال ينف ��رد لبي ��د بهذا املوقف جتاه قبيلته ،فقد كان ديدن كثري من ال�ش ��عراء،
�أملت عليهم مقت�ض ��يات االنتماء القبلي �أن يدع ��و �إلى احلفاظ على وحدة القبيلة
ومتا�سكها ،فكانوا ُيذ ِّكرون بو�شائج القربى والرحم التي تربط بني �أبناء العمومة،
بغية مل ال�ش ��مل ونبذ اخلالفات ،وذلك ما نراه عند النابغة الذبياين الذي ي�أ�س ��ى
لتحول عب�س ومفارقتها �أبناء عمومتها ذبيان �ضمن قوله:
ويب ��دو �أن االلت ��زام اجلماع ��ي بهذه الأعراف قد ترك الطريق وا�ض � ً�حا �أمام
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ال�ش ��اعر لي�أخ ��ذ دوره احلقيق ��ي يف تبني هذه الأفكار ،ال�س ��يما �أن ��ه �أكرثهم وع ًيا
و�أقدرهم على الت�أثري يف نفو�س جماعته.
و�أن �ص ��ورة اال�س ��تجابة وفق الت�ش ��كل الذي حدده ال�ش ��عراء يعك�س لنا مفهوم
التفاع ��ل بني ال�ش ��اعر وقبيلته ،والذي حتدده �أوا�ص ��ر القيم الأ�ص ��لية ،التي ترمز
�إلى ال�شخ�صية الواحدة املتما�سكة امل�ؤمنة ب�أهدافها يف احلياة ،فاملظهر اجلماعي
لهذه اخل�ص ��ال فر�ض على ال�ش ��اعر االلتزام به ،والدعوة �إلى ت�أكيده يف كل جانب
دون محو �شخ�صيته.
ال�شعراء ال�صعاليك ..ومغالطات الباحثني!
انفرد بع�ض الباحثني املعا�ص ��رين بدرا�س ��ة ال�شعراء ال�ص ��عاليك يف الع�صر
اجلاهلي بخا�ص ��ة ،م ��ن منظور متعاط ��ف مع �أولئك ال�ش ��عراء ،من حيث �إ�س ��باغ
ال�شرعية على �سلوكهم و�أفعالهم ،وعدهم ثوا ًرا على النظام القبلي ،وا�شرتاكيني،
�إ�س � ً
�قاطا على ما هو متداول م ��ن مفاهيم حديثة ،يف مبد�أه ��م الداعي �إلى توزيع
ال�ث�روات بني الأفراد ،وراف�ض�ي�ن هوان منزلتهم ،واحتقار املجتم ��ع لهم ،وما �إلى
ذلك من تنظريات ت�صب يف �صالح ال�صعاليك بعامة ،وال�شعراء منهم بخا�صة(.)23
غري �أن املت�أمل يف �س�ي�رة �أولئك ال�شعراء و�أ�شعارهم ،يرتاءى له �أن ما ي�سجل
عليهم ـ تقو ًميا اجتماع ًيا ـ �أكرث بكثري جدً ا مما ي�س ��جل لهم من الناحية نف�س ��ها.
والعل ��ة يف ذل ��ك �أنه ��م مت�ش ��كلون من جمامي ��ع ع ��دة ،متباين ��ة يف توجهاتها نحو
احرتاف ال�ص ��علكة من واحدة لأخرى ،مما ال ي�س ��تقيم مع ذلك �إبداء ر�أي جامع
مانع ب�ش�أنهم .ومحتوى هذه املجموعات مف�صلة على النحو الآتي:
املجموع���ة الأولى :م�ؤ َّلفة من ال�ش ��عراء (اخللعاء) الذي ��ن خلعتهم قبائلهم،
وطردتهم من م�ضارب القبيلة ،وامتنعت عن حمايتهم والدفاع عنهم ،معلنة ذلك
يف الأ�سواق واملنتديات واملجال�س؛ وذلك لكرثة جرائرهم واعتداءاتهم وخروجهم
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عل ��ى �أع ��راف القبيلة وتقاليدها .باخت�ص ��ار �إنه ��م �أفراد غري �أ�س ��وياء يف جممل
ت�صرفاتهم و�أفعالهم ،قو ًال وفع ًال(.)24
فهل ي�ص ��ح بعد ذل ��ك التعاطف مع هذه الفئ ��ة من ال�ص ��عاليك ،الذين ت�أبى
املجتمعات الإن�س ��انية القدمية واحلديثة من احت�ضانهم ،وال متار�س قوانني العزل
�أو العقاب �أو الطرد بحقهم.
وبع�ض ه�ؤالء ال�ش ��عراء اعرتف بذلك اخلروج عن تقاليد القبيلة ،والإ�ض ��رار
مب�صاحلها ،وتعري�ض وحدتها ومتا�سكها �إلى اخلطر.
من �أبرزهم قي�س بن احل َّدادية ،الذي خلعته خزاعة ب�س ��وق عكاظ ،و�أ�شهدت
على نف�س ��ها بخلعه ��ا �إياه .فال حتتمل جريرة له ،وال تطال ��ب بجريرة يج ُّرها �أحد
عليه .واعرتف ب�سوء �سلوكه يف هذه الأرجوزة:
�أنـا الذي تخل ـع ـ ــه مـ ـ ــوالـ ـ َي ْه
وكلهم بعد ال�صـفـ ــاء ق ــال ـ ـ َي ْه
مختـلــط �أ�سف ـلـ ـ ــه بع ـ ـ ـ ـ ــالي ـ َ ْه
قد يعلم الفتيان �أين �صال َي ْه
()25
�إذا احلديد رفعت عوال َي ْه
�أما املجموعة الثانية :فيمثلها ال�شعراء (الأغربة ال�سود) ،الذين �سرى �إليهم
ال�س ��واد من �أمهاتهم الإم ��اء ،وامتنع �آبا�ؤهم من االعرتاف بهم ،و�إحلاق ن�س ��بهم
�إليه ��م� ،إذ ُع ُّدوا عبيدً ا دون منزلة الأحرار �أو �ص ��رحاء الن�س ��ب( .)26ومن �أو�ض ��ح
�ش ��عراء هذه املجموعة ال�ش ��نفرى الأزدي ،ال ��ذي �آثر الرحيل ع ��ن قومه ،واتخاذ
ال�ص ��حراء م�ل ً
�اذا له ،ومنطل ًقا لل�ص ��علكة .بعد �ش ��عوره بهوان منزلت ��ه يف قبيلته
مف�صحا عن تلك املعاناة يف مطلع الميته الذائعة ال�صيت:
وازورارها عنه،
ً
�أق��ي��م��وا ب�ين �أم���ي ���ص��دور مطيكم
فقد ُح َّمت احلاجات والليل مقمر

ف�������إين �إل������ى ق�����وم ����س���واك���م لأم���ي��� ُل
و� ُ����ش����دت ب���ط���ي���ات م���ط���اي���ا و�أرح������� ُل
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ويف الأر�ض من�أى للكرمي عن الأذى
لعمرك ما بالأر�ض �ضيق على امرئ
ويل دون��ك��م �أه���ل���ون ���سِ ��ي��د عَ�� َم�� َّل�����س
ه��م الأه���ل ال م�ستودَع ال�سر ذائ��ع

وف���ي���ه���ا مل����ن خ�����اف ال���ق���ل���ى م���ت���ع��� ّز ُل
���س��رى راغ�� ًب��ا �أو راه�� ًب��ا ح�ين يعق ُل
و�أرق��������ط زه����ل����ول وع����رف����اء ج���ي���� ُأل
ُ ()27
لديهم وال اجلاين مبا ج ّر ُيخذل

�إين ام��ر�ؤ من خري عب�س َم ْن ِ�صبا
و�إذا الكتيبة �أحجمت وتالحظت

�شطري و�أحمي �سائري بامل ُن ُ�صلِ
()29
�يرا من ُمع ٍّم ُم ْ��خ�� َولِ
�ألفيت خ ً

وم���ا نلتها ح��ت��ى ت�صعلكت حقبة
وحتى ر�أيتُ اجلوع بال�صيف �ضرين

وك�������دت لأ�����س����ب����اب امل���ن���ي���ة �أع ُ
�������رف
ُ ()31
�إذا قمت تغ�شاين ظالل ف�أ�سدف

قد يختلف اثنان يف دواعي توجه ال�شنفرى و�أ�ضرابه نحو احرتاف ال�صعلكة،
فمنهم من يعطي �شرعية يف �سلوكه ،لكونه قا�سى من �أبناء جلدته ،لإغفالهم عنه،
ما �أجربه �أن ي�ش� � ّد الرحيل عنهم ،وين�ض ��م ـ من بعد ـ �إلى �أولئك ال�صعاليك الذين
�آثروا العنف والقتل والنهب والإغارة و�س ��يلة لتبدي ��د معاناتهم يف هذا اجلانب �أو
ذاك.
وهناك من ال يرى م�س � ً
�وغا الحرتاف ال�شنفرى ال�صعلكة� ،ضار ًبا املثل بعنرتة
العب�سي ،الذي ظل وف ًّيا لقبيلته (عب�س) مع �إنكارها له ،ل�سواده من �أمه احلب�شية،
لكنه �أبى �أن يخرج عن حمى قبيلته ،و�أثبت لهم يف حوادث بعينها �أنه ذلك الفار�س
احلامي لها ،و�أدركت مدى حاجتها �إليه ،فا�سرتد ما كان يطمح من مكانة متفردة
بني �أبناء قومه( ،)28وذلك ما �صرح به عنرتة يف بع�ض �أ�شعاره ،وال�سيما قوله:
�أم ��ا املجموع���ة الثالث���ة ،فمحتواه ��ا طائفة من (الفق ��راء املعدمني) ،الذين
مت ��ردوا عل ��ى واقعه ��م البائ�س ،باحرتافهم ال�ص ��علكة� ،س ��بي ًال لتج ��اوز فقرهم،
و�ش ��ظف عي�شهم ،متخذين الغزو والنهب وال�سلب وال�سرقة و�سيلة لك�سب عي�شهم،
ال�س َليك
و�إثبات وجودهم ،و�إر�ض ��اء مطامعهم( .)30وذلك ما �أف�ص ��ح عنه ال�شاعر ُّ
ابن ال�سّ لكة القائل:
وهنا نقول� :إن �أي جمتمع �إن�س ��اين ،يف �أي زمان ومكان ،البد من وجود فقراء
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بني �أفراده ،ولكن لو �ش� � ّرعنا ال�س ��رقة والنهب لهم َلع َّمت الفو�ض ��ى فيه ،وذلك ما
ال ير�ض ��اه عق ��ل وال منطق .بكلمة �أخرى :ال ميكن التعاطف م ��ع �أولئك الأفراد ،ال
من قريب وال من بعيد؛ �إذ على املرء ان يج َّد الكت�ساب قوت يومه ،ليتجاوز معاناة
فقره وحاجاته �إلى املال ،ال �أن يتخذ النهب و�سيلة وغاية يف هذا ال�ش�أن.
املجموعة الرابعة :م�ؤْثرين �أن يكون ال�شاعر (عروة بن الورد العب�سي) وحده
أمنوذجا لها؛ �إذ تزَ َّعم طائفة ال�شعراء ال�صعاليك ،حتى ُل ِّقب ب�أبي ال�صعاليك� ،أو
� ً
عروة ال�صعاليك من جهة ،واحرتاف ال�صعلكة من جهة �أخرى ،مع كونه ال تنطبق
أغربة وال فق ًرا)(.)32
عليه دواعي َمن احرتف ال�صعلكة (ال خل ًعا وال � ِ
ويب ��دو �أن هناك دواف َع عدة �أجل�أت عروة �إلى ال�ص ��عاليك �أو ال�ص ��علكة .ويف
جوهرها رف�ض �س ��لوك ال�ص ��عاليك ،وتب�ص�ي�ر م ��ا هم عليه م ��ن توجهات خاطئة
يف اتخاذهم النهب وال�س ��لب م�ص ��د ًرا لعي�ش ��هم ،فقد ح�ض ��هم على العمل لك�سب
عي�شهم ،وجتاوز االتكاء على الأهل والأقارب يف احل�صول على املال ،موجزًا هذه
الر�ؤية يف �صياغة �شعرية هذا ن�صها:
�إذا امل��رء مل يطلب ً
معا�شا لنف�سه
و���ص��ار على الأدن�ي�ن ك ًّ
�لا و�أو�شكت
وما طالب احلاجات من كل وجهة

�شكا الفقر �أو ال َم ال�صديق ف�أكرثا
�ِ��ص�لات ذوي القربى ل��ه �أن تن ّكرا
()33
من النا�س �إ ّال من �أج�� ّد و�ش ّمرا

دع����ي����ن����ي ل���ل���غ���ن���ي �أ�����س����ع����ى ف�������إين
و�أب�����ع�����ده�����م و�أه�����ون�����ه�����م ع��ل��ي��ه��م
و ُي����ق���������ص����ي����ه ال�������ن�������ديُّ وت������زدري������ه
و ُي����ل����ق����ى ذو ال���غ���ن���ى ول������ه ج�ل�ال
�����م
ق����ل����ي����ل ذن��������ب�������� ُه وال���������ذن���������ب ج ٌّ

�ير
ر�أي������ت ال���ن���ا����س ���ش��ره��م ال��ف��ق ُ
��ي�ر
و�إن �أم�������س���ى ل����ه ح�����س��ب وخ ُ
���ص���غ�ي�ر
ح���ل���ي���ل���ت���ه وي����ن����ه����ره ال���� ُ
���ط�ي�ر
ي����ك����اد ف�����������ؤاد ����ص���اح���ب���ه ي ُ
()34
رب غ������ف������و ُر
ول����ك����ن ل��ل��غ��ن��ى ُّ

دون �إغفاله حقيقة ذلك الفرق بني الغني والفقري ،وتباين ر�ؤية املجتمع لهما،
وازدرائ ��ه للفقري مع عفت ��ه ،و�إجاللهم للغني مع ق�ص ��وره ،مخاط ًبا جمتمعه ،من
خالل محاورته زوجته ،يف هذه الأ�شعار:

وعلى الرغم من ذلك الفارق بني الغنى والفقر ،الذي �أف�ص ��ح عنه عروة يف
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خطاباته ال�ش ��عرية ،لكنه ي�أ�س ��ى حلال ال�صعلوك يف �س ��عيه �إلى الغنى �أو املال� ،أو
مودعا ر�ؤيته الفكرية هذه يف
ك�س ��ب العي�ش� ،أو �إيثاره للأكل حتى من عظام لينةً ،
هذا امل�شهد ال�شعري:
حل��ى اهلل ���ص��ع��ل��و ًك��ا �إذا ج���نّ ليله
َي��� ُع���دُّ ال��غ��ن��ى م���ن ده����ره ك���ل ليلة
ي���ن���ام ع�������ش���ا ًء ث����م ي�����ص��ب��ح ن��اع��� ً��س��ا
مُ����طِ ً
��ل�ا ع��ل��ى �أع����دائ����ه ي��زج��رون��ه

امل�شا�ش �آل�� ًف��ا ك��ل مجَ ْ ��� َز ِر
م�صايف
ِ
�أ�صاب قراها من �صديق ُم َي َّ�س ِر
ُيحتُّ احل�صى عن َج ْنب ِه املتع ِّفر
ُ َ ()35
يح امل�ش َّه ِر
ب�ساحتهم زج�� َر امل َن ِ

�إين ام������ر�ؤ ع����ايف �إن����ائ����ي ���ش��رك�� ٌة
�أت��ه��ز�أ مني �أن �سمنتَ و�أن ترى
�أُق ِّ�����س��م ج�سمي يف ج�����س��وم كثرية

و�أن������ت ام������ر�ؤ ع����ايف �إن����ائ����ك واح���� ُد
ُّ
واحلق جاه ُد
بوجهي �شحوب احل ِّق
()36
و�أح�����س��و ق����را َح امل���اء وامل����اء ب�����ار ُد

أمنوذجا للت�ض ��حية وال�سخاء والكرم،
وكان عروة بن الورد يف الوقت نف�س ��هً � ،
يعط ��ي املحت ��اج ،لكنه ال يدع ��و �إلى العنف و�إي ��ذاء الغري يف احل�ص ��ول على املال.
فنطالع ما يجي�ش يف نف�سه من خالل خطابه ال�شعري:

ن�س ��تنبط من �أ�ش ��عار عروة بن الورد �أنه كان من خالل تزعمه ال�ص ��عاليك،
يهدف �إلى حتقيق �أمرين اثنني:
�أولهما� :أن الفقر واقع م�ؤمل و�ش ��ديد الب�ؤ�س والتعا�سة ملن هو عليه ،ال يف بعده
املادي فقط� ،إمنا يف بعده املعنوي الدال على ال�ض ��عف وال�س ��كينة والر�ض ��ا مبا هو
معنى قائ ًال:
عليه من حال بائ�س ،وقد �أودع هذا الت�صور يف �أوجز لفظ و�أو�سع ً
امل������������ال ف�����ي�����ه م�����ه�����اب�����ة وجتِ ������ َّل������ة

()37

وال��ف��ق��ر فيه م��ذل��ة وف�����ض��و ُح

�أم ��ا الأمر الآخر ،فهو دعوة �أبناء جمتمعه بعامة ،وال�ص ��عاليك بخا�ص ��ة� ،إلى
م ��ا يد ُّر عليهم من مال �أو �أجر ،وي�س ��د رمقهم م ��ن اجلوع ،حتى لو كان رعي الإبل
والأغنام� ،أف�ض ��ل من �أن يبقى �شاك ًيا والئ ًما لهذا �أو ذاك ،مطل ًقا العنان لقريحته
ال�شعرية �أن تقول:
م����ا ب����ال��ث�راء َي���� ُ���س���ود ك����ل ُم�������س��� َّود

()38

م�ث�ر ول��ك��ن ب��ال��ف��ع��ال ي�����س��ود
ٍ

وح�س ��بنا �أن نق ��ول م ��ن كل ما تقدم� :إن ع ��روة مل يد ُع ال�ص ��عاليك �إلى الغزو
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واحل�صول على املال بقوة ،كما يرى باحثون بعينهم ،ومل َ
ير�ض لهم الغزو والنهب
أمنوذجا يف دعوته �إلى احل�ص ��ول على املال من اجلهد والعرق،
وال�س ��لب؛ �إذ كان � ً
ال االت ��كال على الأهل والأقارب وارت�ض ��اء ال�س ��كينة واملذلة عل ��ى ذلك الفقر غري
امل�ستحب.
ر�ؤى فكرية  ..ال �أغرا�ض �شعرية تقليدية
م ��ن احلقائق الثابت ��ة �أن الفنون الأدبية بعامة وال�ش ��عرية بخا�ص ��ة ،يكتنفها
بعدان اثنان؛ هما :البعد الفكري ،والآخر الفني.
وب�ش� ��أن البع ��د الفكري يف الفن ال�ش ��عري ،فهو ي�س ��تغرق املعاين وامل�ض ��امني
والر�ؤى واملعتقدات والتجارب وامل�شاهد والوقائع والأحداث ،يف�صح عنها ال�شاعر
بو�ص ��فها ر�سائل مر�س ��لة �إلى املتلقي املق�ص ��ود بخطابه �أو ًال ،و�إلى جمهور املتلقني
�آخ ًرا.
وقد التفت القدماء �إلى تلك امل�ض ��امني ،وح�ص ��روها يف عنوانات �أغرا�ض �أو
مو�ض ��وعات تقليدي ��ة ،مع اختالفهم يف م�س ��مياتها وعددها ،وم ��ا يتفرع منها من
عنوان ��ات فرعية �أو جانبية( .)39ونعني به ��ذه الأغرا�ض( :الغزل ،املديح ،الهجاء،
الرثاء ،احلما�س ��ة والفخر ،الو�صف ،احلكمة ،وما يتفرع منها من �أغرا�ض �أُخر).
املحدثني تداول تلك الأغرا�ض ال�ش ��عرية التي حددها
وق ��د �آثر كثري من الباحثني َ
القدماء ،يف عنوانات م�ؤلفاتهم من جهة� ،أو يف ف�صول درا�ساتهم من جهة �أخرى،
وهناك من ُي�ؤْثر درا�س ��ة هذه الأغرا�ض يف ع�ص ��ر �شعري بعينه� ،أو يف �شعر �شاعر
واحد� ،أو تنح�ص ��ر درا�س ��ته يف غر�ض �ش ��عري واحد يف ع�ص ��ر واحد� ،أو ع�ص ��ور
�شعرية متعددة.
وذلك ما ي�شكل ظاهرة يف الدرا�سات احلديثة املعنية بال�شعر العربي القدمي،
ويف بع�ض الأحايني ي�ستعان بتلك الأغرا�ض عند درا�سة ال�شعر احلديث �أو املعا�صر.
وه ��ذه القرائن الأربع ت�س� � ِّوغ لنا ا�س ��تبعاد �أو �إزاحة تلك الأغرا�ض ال�ش ��عرية
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التقليدي ��ة التي عف ��ا عليها الزمن ،والتطل ��ع �إلى ر�ؤى فكرية متج ��ددة تتالءم مع
م�ضمون هذا اخلطاب ال�شعري وذاك.
ثم �إن الناظر يف هذه امل�س ��ميات يرتاءى له �أنها تق ِّيد البعد الفكري لل�ش ��اعر
ت ��ارة ،وال ي�ص ��لح �إطالقه ��ا على خطابات �ش ��عرية بعينها تارة ثاني ��ة ،ثم �إن غاية
ال�ش ��عر مل يكن قا�صدً ا ً
غر�ض ��ا تقليد ًيا تارة ثالثة ،ف�ض ًال عن تع ُّدد الر�ؤى الفكرية
يف لوحات الق�صيدة تارة رابعة.
فعلى �س ��بيل املثال ال احل�ص ��ر :ندر�س ال�س ��خرية والتهكم يف �ش ��عر ع�صر �أو
�ش ��اعر بعينه بد ًال من الهجاء ،والرنج�س ��ية بد ًال من الفخر ،وامل�ش ��اعر الوجدانية
بد ًال من الغزل ،واحلزن والت� ِّأ�س ��ي جتاو ًزا للرثاء ،والفرو�سية ال احلما�سة ،والثناء
واال�ستح�س ��ان ال املديح ،وعوامل الطبيعة خري من الو�ص ��ف [ والعنوان الأخري هو
ملم ��ح كائن يف كل الأغرا�ض التقليدية] ،وال�ش ��اعر مف ِّك� � ًرا �أو منظ ًرا� ،أجدى من
تداول احلكمة�...إلخ.
ف�ض ًال عن اعتماد ر�ؤى فكرية �أخرى ت�صلح منطل ًقا لعنوانات درا�سات .فعلى
�س ��بيل املثال ال احل�ص ��ر ،يتم تداول :اللذة والأمل ،بكاء ال�شباب ،املفارقة� ،أن�سنة
الطبيعة ،االنزياح ،الغرائبية ،التنا�صّ  ،الت�شا�ؤم ،الغربة ،املتلقي ..وغري ذلك.
وبغية ت�أكيد ما نحن ب�ش�أنه� ،سنخ�ضع طائفة من اخلطابات ال�شعرية للتحليل
النقدي املف�ص ��ح عن عدم مالءمتها مل�سمى غر�ض �شعري تقليدي اعتاد الباحثون
املحدثون على تداوله.
َ
فنطالع يف هذا االجتاه ت�س ��مية بع�ض �أولئك الباحثني (و�ص ��ف الليل) لإحدى
لوحات معلقة امرئ القي�س يف هذا امل�شهد ال�شعري:
ول��ي��ل ك��م��وج البحر �أرخ���ى �سدوله
ف���ق���ل���ت ل������ه مل������ا مت َّ
�����ط�����ى ب�����ص��ل��ب��ه
�إال �أي��ه��ا الليل الطويل �أال اجنلي

12 11

54

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1440
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ  -ﺷﺒﺎط  /ﻳﻨﺎﻳﺮ -ﻓاﻳﺮ 2019م

ع����ل ّ����ي ب������أن�����وع ال���ه���م���وم ل��ي��ب��ت��ل��ي
و�أردف �أع�����ج�����ا ًزا ون������اء ب��ك��ل��ك��لِ
ب�صبح وما الإ�صباح منك ب�أمثلِ

804

ف���ي���ال���ك م�����ن ل���ي���ل ك��������أن جن���وم���ه
ك������ ّأن ال�ث�ري���ا عُ��ل��ق��ت يف م�صامها

ب��ك��ل م��غ��ار ال��ف��ت��ل ُ���ش��دت ب��ي��ذ ُب��لِ
ب�أمرا�س كتان �إلى �صم جندلِ

()40

يف ح�ي�ن �أن ه ��ذه اللوح ��ة ال�ش ��عرية ال مت ��ت (لو�ص ��ف الليل) ب�ص ��لة ،كونها
�احا عن مكنون نف�س ال�ش ��اعر مب ��ا يختلجها من قلق وت�ش ��ا�ؤم وجزع وظلمة
�إف�ص � ً
�سوداوية� ،أف�صح عنها ت�ش ��بيهه الليل مبوج البحر يف تراكمه و�شدة ظلمته ،و ُبطء
الليل يف اجنالئه �شاخ�ص ��ة معطياته يف ذلك البعري الذي ال يتزحزح من مكانه،
وقد م ّد �صدره ودفع م�ؤخرته �إلى اخللف ،مع معاناة من طول ذلك الليل �أثر تخيله
ً
ارتباطا بحب ��ل ،وجنمة الرثيا تراءت له
النجوم وقد ُ�ش ��دت بحبال �ش ��ديدة الفتل
ثابتة ال تتوارى ،وك�أنها معلقة بحبال كتان م�شدودة ب�صخرة �صلبة �ضخمة.
ذلك هو املحتوى الفكري لهذه اللوحة ال�ش ��عرية املر�س ��ومة بكلمات ال�شاعر،
م�ب�ر ًزا فيها معاناته وهمومه لفراق احلبيبة ،ت�أججت يف ليل بهيم وطويل ،ليغدو،
�أي الليل ،زم ًنا م�سه ًما يف مكابدة �شاعر ،ال و�ص ًفا له.
ومن ال�ش ��واهد الأخرى يف هذا املجرى :خطاب جرير الذي ع ّده بع�ض النقاد
القدم ��اء �أغزل بيت( !)41يف حني �أن ال�ش ��اعر ينطلق من ر�ؤية متفردة ل�شخ�ص ��ية
املر�أة ذات اجلمال املبهر� ،آ�س ��رة الرجال الذين ال ي�ستطيعون حرا ًكا ،وك�أن القتل
وقع فيهم ،وال فكاك منه من جاذبية عيون ،من �ش ��دة �س ��واد حدقاتها وبيا�ض ��ها،
�صارعات ذوي ال ُّنهى من الرجال وهن �أ�ضعف خلق اهلل ب�ش ًرا.
ذلك ما ي�ست�شف من ال�صياغة ال�شعرية جلرير القائل:
�إن ال��ع��ي��ون ال��ت��ي يف ط��رف��ه��ا ح��ور
ي�صرعن ذا اللب حتى ال ح��راك به

ق��ت��ل��ن��ن��ا ث����م مل ي��ح��ي�ين ق��ت�لان��ا
()42
وه��ن �أ�ضعف خلق اهلل �إن�سانا

�أيعق ��ل �أن نقر�أ ت�س ��مية هذه الر�ؤي ��ة الفكرية للمر�أة بـ(الغزل) من لدن الكثري
م ��ن الباحث�ي�ن .والأمثل ��ة �أو ال�ش ��واهد يف هذا ال�ش� ��أن كثرية ج ��دً ا ،حتى ال ميكن
ا�ستق�صا�ؤها �أو تقييدها.
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�إن م ��ا �أجل�أنا �إلى طرح هذه املنطلقات ـ كما �أ�ش ��رنا �س ��ل ًفا ـ اعتماد كثري من
الباحث�ي�ن ،ت�أث� � ًرا بالنقاد القدماء ،مب ��د�أ حتديد امل�ض ��امني الفكرية يف املطوالت
والق�ص ��ائد واملقطعات ب�أغرا�ض �ش ��عرية تقليدية عفا عليها الزمن ،متنا�س�ي�ن �أن
يعبون عن الواقع املعا�ش �أو املرئي ب�س ��مائه و�أر�ض ��ه ،ونا�س ��ه وحيوانه
ال�ش ��عراء رِّ
وجماده ،ف�ض ًال عن العادات والتقاليد ،ب�شكل �شمويل ومتداخل يف �آن.
فق�ص ��ر ال�شعر على هذه املو�ض ��وعات �أو الأغرا�ض التقليدية اعت�ساف لقيمة
ال�شعر وجوهره من جهة ،وتقييد لر�ؤى ال�شعراء الفكرية من جهة �أخرى.
�أوهام امل�ست�شرقني يف �أن�ساب القبائل العربية و�أ�سمائها وطوطميتها
�أكد الن�س ��ابون وامل�ؤرخون والباحثون يف �أن�س ��اب العرب وجذورهم �أن الن�سب
الأبوي هو ال�س ��ائد يف حياتهم منذ �أقدم الع�ص ��ور ،ويف ظله تتحدد رابطة القرابة
واالنتماء يف الأ�س ��رة �أو ًال ،ويف القبيلة �آخ ًرا ،التي كانت ت�سمى با�سم الأب �أو اجلد
الأعلى ،فيقال :قبيلة عب�س وذبيان وم�ضر ومتيم وغطفان ،وما �إلى ذلك .ومفهوم
�طالحا ي�ؤكد ذلك ،وهو ب�إيجاز :جمموعة من الأفراد جتمعهم رابطة
القبيلة ا�ص � ً
الن�س ��ب والدم واللُّحم ��ة والقرابة ،لإميانه ��م �أنهم ينحدرون م ��ن �أب واحد وجد
واحد ،ت�سمى القبيلة با�سمه ،ويتميزون عن بقية القبائل من خالله(.)43
ويف القر�آن الكرمي �آيات بينات ت�ؤكد مت�سك العرب بالن�سب الأبوي دون ن�سب
�آخر ،من هذه الآيات ،على �س ��بيل املثال ال احل�ص ��ر ،قول ��ه تعالى } :ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ{
[احل ��ج ،الآي ��ة .]78 :وقوله تعال ��ى} :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ{ [البقرة ،الآية:
 .]170وقول ��ه تعال ��ى} :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ{ [املائ ��دة ،الآية.]104 :
ف�ض ًال عن �آيات �أخر م�ؤكدة الأثر الأبوي ن�س ًبا و�سلو ًكا.
لكن امللفت للنظر �أن بع�ض امل�ست�ش ��رقني الباحثني يف �أن�ساب القبائل العربية
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ـ ممن طلب عي ًبا ف�أوجده ـ اتخذ من بع�ض القبائل امل�ش ��هورة با�س ��م الأم من مثل
(خندف ،وعاملة ،وباهلة) وغريها ،قرينة على وجود (دور الأمومة عند العرب)،
زاع ًما انت�ساب �أفراد تلك القبائل �إلى الأمهات ال الآباء!
م ��ن �أب ��رز الزاعم�ي�ن بذلك :الع ��امل (لينان) ال ��ذي ظهر كتابه �س ��نة 1865
وعنوانه الزواج البدائي� ،أ�شار فيه �إلى ارتباط و�أد البنات بالزواج اخلارجي على
�أنه من نتائج نظام الأمومة( .)44وجاء من بعده (روبرت �س ��ميث) الذي اتخذ من
ت�أنيث �أ�س ��ماء بع�ض القبائل م�ؤ�ش ًرا على الن�سب ال ِّأمي تارة ،وا�شتقاق لفظة الأمة
م ��ن الأم تارة ثانية ،و�إطالق لفظ اخلال على �أه ��ل الأم جمي ًعا تارة ثالثة ،ووجود
بع�ض الكلمات يف ت�سل�سل �أن�ساب القبائل مثل (البطن والفخذ) تارة رابعة ،قرائن
تلبي مزاعمه يف �إثبات الن�سب الأمي عند العرب(.)45
وقد حذا (ويلكن) و(نولدكه) حذو (�سميث) و�إن خالفاه يف بع�ض �آرائه (.)46
تلك ه ��ي افرتاءاتهم ومزاعمهم التي نفندها بالأدل ��ة والرباهني التي تقطع
ال�ش ��ك باليق�ي�ن؛ يف مقدمته ��ا ما ذكرنا من بع� ��ض �آيات الذكر احلكي ��م ،امل�ؤكدة
الن�سب الأبوي �أو الذكوري ال�سائد يف حياة العرب يف اجلاهلية والإ�سالم.
ث ��م �إن القبائ ��ل التي حملت �أ�س ��ماء م�ؤنثة ،مت�أتية من �ش ��هرة املر�أة ،يف هذه
القبيلة �أو تلك ،وال عالقة لهذه الت�سمية بالن�سب الأمي ،ال من بعيد وال من قريب.
ومث ��ال ذل ��ك �أن (خندف) امر�أة �أخذت �ش ��هرتها من �ش ��دة حزنه ��ا على زوجها
(�إليا� ��س) بع ��د �أن وافته املنية ،فظلت �س ��ائحة حتى هلكت ،وذلك ما �أف�ض ��ى �أن
ي�ض ��رب بها املثل يف قول العرب (حزن خندف)( ،)47وي�ش�ي�ر بع�ض ال�شعراء �إليها
يف قوله:
ل���ق���د ع�����ص��ت خ���ن���دف م����ن ن��ه��اه��ا

()48

تبكي على �إل��ي��ا���س فما �أب��اه��ا

معن ��ى ذل ��ك �أن ذلك احلزن ال�ش ��ديد والبكاء غري املنقط ��ع من لدن خندف
�أتاح لها �ش ��هرة بني قبائل الع ��رب التي �آثروا ذكر قبيلتها با�س ��مها ،دون �أن يكون
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ً
ارتباطا بالن�سب الأمي .معنى ذلك �أن حمل القبيلة ت�سمية الأنثى �أو الأم هو
ذلك
دليل على رفعة منزلتها وعلو �ش� ��أنها ،ما يف�ض ��ي �إلى �أن تعرف القبيلة بها يف �ش�أن
ي�ش ��ار �إليه بالبنان ،وال � َّ
أدل على ذلك من ا�شتهار بع�ض امللوك وال�شعراء وغريهم
ب�أ�سماء �أمهاتهم؛ فهذا ح�سان بن ثابت ميدح الغ�سا�سنة من خالل �أمهم (مارية)
يف خطابه ال�شعري القائل:
�أوالد ج��ف��ن��ة ح����ول ق�ب�ر �أب��ي��ه��م

قرب ابن مارية الكرمي املف�ضلِ

()49

ويف ه ��ذا املج ��رى مل يع ��رف �أحد ملوك املناذرة وه ��و (عمرو بن املنذر) بني
قبائل العرب �إال با�سم �أمه ،ج ّراء �شهرتها ب�إهدائها قرط ْيها وعليهما د َّرتان مل ير
النا�س مثلهما ،حتى ُ�ض ��رب املثل بها يف قول العرب« :خذه ولو بقرطي مارية»(،)50
وذلك ما نتلم�سه يف خطاب عمرو بن كلثوم له قائ ًال:
ب���������أي م�������ش���ي���ئ���ة ع����م����رو ب�����ن ه��ن��د
ب���������أي م�������ش���ي���ئ���ة ع����م����رو ب�����ن ه��ن��د

ن����ك����ون ل��ق��ي��ل��ك��م ف���ي���ه���ا ق��ط��ي��ن��ا
()51
تطيع ب��ن��ا ال��و���ش��اة وت��زدري��ن��ا

ويقال ال�شيء نف�سه عن بع�ض ال�شعراء الذين مل ُيعرفوا �إال ب�أ�سماء �أمهاتهم؛
منهم :ال�سّ ��ليك بن ال�سّ ليكة ،وقي�س بن احلدادية ،وخفاف بن ندبة ،وعبد امل�سيح
ابن ع�سلة ،وابن ّ
الطرثية ،وعمرو بن الإطنابة ،و�آخرون غريهم.
�أما مزاعم (�س ��مث) ب�ش� ��أن ا�ش ��تقاق لفظ ��ة (الأمة) م ��ن الأم ،فلم يجانب
ال�ص ��واب ،فالأمة لغ ��ة :هي الطريقة والدين والرجل املنف ��رد بدينه ،وغريها من
املع ��اين( .)52وقيل� :إن (الأمة) وهي الكلمة الت ��ي وردت يف القر�آن الكرمي يف قوله
تعالى} :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ{ [الرعد ،الآية ]30 :لي�ست
م�شتقة من كلمة (الأم)(.)53
�أم ��ا م ��ن زعم �إط�ل�اق لفظ اخلال عل ��ى �أه ��ل الأم ،فه�ؤالء ال ي�ش ��كلون دلي ًال
ي�س ��تحق الذكر على دور الأمومة عند العرب؛ �إذ كان العربي يحر�ص على ال�شرف
م ��ن كال طرفيه (الأعمام والأخوال) .وال�ش ��عراء كانوا يف مقدم ��ة املعتزين بهما
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وامل�شارين �إليهما ،قال عنرتة العب�سي:
م��ن��ه��م �أب������ي ح��� ًّق���ا ف���ه���م يل وال����د

والأم م��ن ح���ا ٍم ف��ه��م �أخ�����وايل

بنو ف��ال��ج ق��وم��ي وه��م ول���دوا �أب��ي

وخايل ثمال ال�ضيف من �آل فاتك

وقال معقل بن خويلد:

()54

()55

�أما ب�ش� ��أن الكلمات املدرجة يف فروع ن�س ��ب القبيلة؛ ومنها (الفخذ والبطن)،
فمن اتك�أ عليها مل ي�صب كبد احلقيقة؛ �إذ �إن هذه الطبقات هي من اجتهاد علماء
الأن�س ��اب يف ظل الإ�س�ل�ام ،ومل ُتتداول يف حياة العرب اجلاهليني؛ �إذ كان ال�شائع
لديهم ذكر القبيلة �أو القبيل �أو الع�ش�ي�رة ،وذلك ما كان م�ألو ًفا يف �ش ��عر ال�شعراء
الذين مل يذكروا تلك الطبقات يف �أ�شعارهم.
و�أخ ًريا ن�شري �إلى من ربط الو�أد بالزواج اخلارجي من جهة ،وبالن�سب الأمي
م ��ن جهة �أخرى ،قائلني� :إن الفاقة الناجتة عن اجل ��دب والقحط الذي كان يحل
يف هذه القبيلة �أو تلك �أبرز �س ��بب يف حدوث الو�أد ،الذي �شكل ا�ستثنا ًء لدى بع�ض
القبائل ،منها متيم ،وقي�س ،و�أ�س ��د ،وهُ ذيل ،وبكر( ،)56ال ظاهرة ،والقر�آن الكرمي
�أك ��د حقيقة الو�أد يف قوله تعالى} :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{
[الإ�سراء ،الآية.]31 :
وقد يكون الو�أد لدى بع�ض الأفراد �سببه معتقد فا�سد وبعيد عن �أية م�سوغات
جتيزه ،من حيث �إن بع�ض الأفراد �أو الآباء يعتقدون �أن البنت �أو الأنثى ت�شكل عب ًئا
عليهم ،وال ت�ستطيع تقدمي ما يعينهم م�ستقب ًال� ،أو �شعورهم بخوف من عار الح ًقا
ال وجود له �إال يف مخيلتهم املري�ضة ،وذلك ما �أوم�أ �إليه القر�آن الكرمي ،ونهى عنه
ـ لأي �س ��بب ـ يف قوله تعال ��ى } :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ{ [التكوير،
الآية.]9-8 :
املدعمة باحلجج والرباهني وال�ش ��واهد واحلوادث كافية لإبطال
هذه الردود َّ
�أوهام �أولئك امل�ست�شرقني الذين يرومون النيل من تراثنا اخلالد يف هذا اجلانب �أو
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ذاك ،ويكفي �أن نظرا َء لهم كانوا �أ�شد مت�س ًكا برثاء ذلك الرتاث امل�ؤ ِّكد �أن العرب
كان ��ت وما زالت على �إرث من �آبائهم يف لغاتهم و�آدابهم ومنا�س ��كهم و�ش ��عائرهم
وتقاليدهم و�أعرافهم ،وما �إلى ذلك ،دون ن�سب �إلى الأم.
افرتاء الطوطمية
ويبدو �أن الأمر مل يقف عند احلديث عن وجود الأمومة عند العرب �أو الن�سب
الأمي ،بل تعداه �إلى افرتاء الطوطمية � ً
أي�ضا .وهي يف �أوجز مفهومها :ديانة بدائية
ذات �أبعاد �أ�سطورية ،جوهرها اتخاذ قبائل بعينها كل �أ�صل حيواين �أو نباتي رمزًا
مقد�س ��ا له ��ا ،ولق ًبا جلميع �أفراده ��ا ،العتقادها �أنها ت�ؤلف مع ��ه وحدة اجتماعية
ً
برابط ��ة الن�س ��ب �أو الدم ،وتن ��زل لكل ما يرمز �إلي ��ه منزلة التقدي�س بطقو�س ��ها
و�شعائرها واحتفاالتها الدينية(.)57
وم ��ن مظاهر هذه التقدي� ��س :حترمي جميع �أف ��راد القبيلة من م�س ��ا�س هذا
الرمز ب�س ��وء� ،أو �أكل حلمه� ،أو �إدخال �ش ��يء من عنا�صره يف �أجوافهم ،واملخالف
لذلك يلقى ـ يف زعمهم ـ عذا ًبا �ألي ًما يف ج�س ��مه ونف�س ��ه� ،أو يغدو ُعر�ضة ملوت �آجل
�أو عاجل .وهناك (تومتان) �أحدهما (اخلا�ص) بالقبيلة ،والآخر (العام) الناجت
عن احتاد قبائل بعينها(.)58
وقد حاول (روبرت �س ��ميث) �أن يتخذ من �أ�س ��ماء احلي ��وان �أو النبات لبع�ض
القبائل م�ؤ�ش ًرا على وجود الطوطمية عند العرب ،اعتمادًا على نظرية الطوطمية
التي و�ضعها (ماك لينان) على هنود �أ�سرتاليا و�أمريكا و�شعوب �أخرى(.)59
لقد ن�س ��ي ه ��ذا امل�ست�ش ��رق �أن املجتمع العرب ��ي يختلف اختال ًف ��ا جذر ًيا عن
ال�ش ��عوب الأخرى التي �س ��ادت فيها الطوطمية .هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى
متت �إلى الطموطية
�أن القبائل العربية املعروفة ب�أ�سماء حيوان �أو نبات �أو جماد ال ُّ
ال م ��ن قريب وال من بعيد؛ فغالب الأ�س ��ماء مت�أتية من واق ��ع البيئة التي يحيون يف
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ظلها ،وما يخالطونه من حيوان ونبات وجماد ،وذلك ما �أكده اجلاحظ (255هـ)
يف قول ��ه« :والعرب �إمنا كانت ت�س ��مي بكلب وحمار وحج ��ر وحنظلة وقرد يتعر�ض
لزجر الطري والف�أل ،ف�إن �س ��مع �إن�س ��ا ًنا يقول حج ًرا� ،أو ر�أى حج ًرا �سمى اب َنه به،
وتفاءل به ال�شدة وال�صالبة ..وغري ذلك»(. )60
وع ��زز ابن دري ��د (321هـ) هذا التوجه يف م�س ��ميات الع ��رب يف قوله« :كان
للعرب مذاهب يف �أ�س ��ماء �أبنائهم وعبيدهم و�أتالدهم ،فا�ست�شنع قوم� ،إما جه ًال
و�إما جتاه ًال ،ت�س ��ميتهم كل ًبا وخنزي ًرا وما �أ�ش ��به ذلك ،فطعنوا من حيث ال يجب
الطعن ،وعابوا من حيث ال ي�ستبط عيب»(.)61
ويقول � ً
أي�ض ��ا« :واعلم �أن للعرب مذاهب يف ت�س ��مية �أبنائها؛ فمنها ما �س ��موه
تفا�ؤ ًال على �أعدائهم� ،أو ترهي ًبا ،ومنها ما �سموه مبا غلط وخ�شن من ال�شجر تفا�ؤ ًال
� ً
أي�ض ��ا( .)62و�أكد ابن فار�س (395ه� �ـ) هذه احلقيقة حني جمع بني ر�أيي اجلاحظ
وابن دريد(.)63
تلك هي دوافع م�س ��ميات القبائل و�أفرادها ،ما ال �ص ��لة لها بالطوطمية ،لكن
نيات بع�ض امل�ست�شرقني امل�ش ِّككة يف بع�ض تفا�صيل طبيعة املجتمع العربي تدفعهم
�إلى تلك الطعون.
ذل ��ك ه ��و تراثنا الأدب ��ي العرب ��ي اخلالد ..ال ��ذي الب ��د �أن يرب�أ م ��ن �أوهام
محدثون ُيجهدون �أنف�سهم يف قراءة مت�أتية،
ومغالطات تخ َّللته ،ينه�ض بها باحثون َ
حتى يطلقوا �آرا ًء مو�ضوعية تعطي لكل حق حقه ،وال�سيما مدونات تراثنا.
الهوامش:
(*) جامعة بغداد ـ كلية الرتبية للبنات.
( )1انظر :طبقات فحول ال�ش���عراء ،ابن �س�ل�ام اجلمحي ،حتقيق :محمود محمد �شاكر ،مطبعة املدين،
القاهرة :1974 ،ال�سفر الأول� :ص.46
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( )2تراجع الدرا�س ��ة يف كتاب �أ�ص���ول ال�ش���عر العربي ،ت�أليف الربوفي�سور د� .س .مرجليوث ،ترجمة :د.
يحيى اجلبوري� ،سورية ،ط الأولى� :1978 ،ص 18وما بعدها.
( )3يف ال�ش���عر اجلاهل���ي ،ط ��ه ح�س�ي�ن ،مطبعة دار الكتب امل�ص ��رية بالقاهرة�� � :1926 ،ص ،7ويف الأدب
اجلاهلي ،طه ح�سني ،دار املعارف مب�صر ،ط العا�شرة� :1969 ،ص.65
( )4يف الأدب اجلاهلي ،طه ح�سني� :ص.70
( )5امل�صدر نف�سه� :ص.80
( )6امل�صدر نف�سه� :ص.92
( )7انظر :امل�صدر نف�سه� :ص 245وما بعدها.
( )8انظر� :أ�صول ال�شعر العربي� :ص 23وما بعدها.
( )9انظر :امل�صدر نف�سه� :ص 32وما بعدها.
( )10انظر :القبيلة يف ال�شعر اجلاهلي� ،أحمد �إ�سماعيل النعيمي ،دار ال�ضياء ـ الأردن� :2011 ،ص.375
( )11فجر الإ�سالم� ،أحمد �أمني ،دار املعارف مب�صر� :ص.57
( )12ال�شعر وطوابعه ال�شعبية على مر الع�صور؛ د� .شوقي �ضيف ،دار املعارف مب�صر� :197 ،ص.21
( )13ديوان دريد بن ال�صمة اجل�شمي ،حتقيق :محمد خري البقاعي ،دم�شق :1981ق�/15ص.47
( )14امل�صدر نف�سه� :ص�/15ص.47
( )15ديوان احلما�س���ة [حما�س���ة �أبي متام] �شرح العالمة التربيزي ،دار القلم ،بريوت ،د.ت�/1 :ص-4
.5
(� )16ش���رح دي���وان زه�ي�ر بن �أبي �س���لمى� ،ص ��نعة ثعل ��ب ،طبعة دار الكتب امل�ص ��رية ،القاه ��رة:1964 ،
�ص.113
( )17دي���وان عام���ر ب���ن الطفيل العامري� ،ش ��رح الأنباري ،حتقيق :د .محمود اجل ��ادر ود .عبد الرزاق
خليفة ،بغداد ،2001 ،ق�/1ص.62
( )18ديوان العبا�س بن مردا�س ال�سلمي ،حققه :د .يحيى اجلبوري ،بغداد :1968 ،ق�/20ص.70
( )19الأغاين� ،أبو الفرج الأ�صفهاين (طبعة دار الكتب امل�صرية)�/11 :ص.121
(� )20شرح ديوان زهري بن �أبي �سلمى� :ص.348-347
(� )21شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،حتقيق :د� .إح�سان عبا�س ،الكويت� :1962 ،ص.218
( )22ديوان النابغة الذبياين ،حتقيق :محمد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم ،دار املعارف مب�ص ��ر :1985 ،ق/17
�ص.104
( )23انظر :ال�شعر اجلاهلي ،مراحله واجتاهاته الفنية ،د� .سيد حنفي ح�سني ،م�صر� :1971 ،ص.99
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( )24انظر :ال�شعراء ال�صعاليك ،يو�سف خليف ،القاهرة� :1959 ،ص.91
( )25ع�ش���رة �ش���عراء مقلون� :ش���عر قي�س بن احلدادية؛ �ص ��نعة د .حامت ال�ضامن ،بغداد :1990 ،ق/16
�ص.44
( )26انظر :ال�شعراء ال�سود ،د .عبده بدوي ،م�صر� :1973 ،ص.23
(� )27شرح المية العرب لأبي البقاء العكربي ،حتقيق :د .محمد خري احللواين ،بريوت� :1983 ،ص-16
.19
( )28انظر :فار�س بني عب�س ،ح�سن عبد اهلل القر�شي ،دار املعارف مب�صر� ،1969 ،ص 45وما بعدها.
( )29ديوان عنرتة ،حتقيق :محمد �سعيد مولوي ،مطبوعات املكتب الإ�سالمي� :1970 ،ص.126
( )30انظر :ال�شعراء ال�صعاليك ،يو�سف خليف� :ص.28-27
( )31الأغاين� ،أبو الفرج الأ�صفهاين (ط بوالق)�/18 :ص.135
( )32تاريخ الأدب العربي قبل الإ�سالم ،د .نوري القي�سي و�آخرون ،املو�صل� :1989 ،ص.378
( )33ديوان عروة بن الورد ،حتقيق :كرم الب�ستاين ،بريوت� :1964 ،ص.44
( )34امل�صدر نف�سه� :ص.45
( )35امل�صدر نف�سه� :ص.37
( )36امل�صدر نف�سه� :ص.29
( )37امل�صدر نف�سه� :ص.27
( )38امل�صدر نف�سه� :ص.23
( )39انظر :م�س ��ميات تلك الأغرا�ض وعددها عند �أبي متام يف ديوان حما�س���ته ،حتقيق :د .عبداملنعم
�ص ��الح ،بغ ��داد�� � :1980 ،ص .712وقدامة بن جعفر يف نقد ال�ش���عر ،حتقي ��ق :د .محمد عبداملنعم
خفاج ��ي ،ب�ي�روت ،د.ت� :ص .91و�أبي هالل الع�س ��كري يف كتابه ال�ص���ناعتني ،حتقيق :علي محمد
البجاوي ومحمد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم ،م�ص ��ر ،د.ت� :ص ،137وابن ر�شيق القريواين يف العمدة يف
محا�س���ن ال�ش���عر و�آدابه ونقده ،حتقيق :محيي الدين عبد احلميد ،بريوت،128 ،116/2 :1972 ،
.176 ،170 ،160 ،147
( )40دي���وان ام���رئ القي����س ،حتقي ��ق :محمد �أبو الف�ض ��ل �إبراهي ��م ،دار املعارف مب�ص ��ر :1984 ،ق/1
�ص.19-18
( )41حلية املحا�ضرة ،احلامتي ،حتقيق :د .جعفر الكناين ،بغداد�/2 :1979 ،ص.519
(� )42شرح ديوان جرير ،ت�أليف محمد �إ�سماعيل ال�صاوي ،دار الأندل�س ،بريوت ،د.ت� :ص.595
( )43انظر :القبيلة يف ال�شعر اجلاهلي� ،أحمد �إ�سماعيل النعيمي� ،ص.28
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( )44الن�س ��ب �إلى الأم عند العرب بني الأمومة والطوطمية ،د .نوري القي�س ��ي ،جملة درا�سات الأجيال،
العدد الثاين� :1980 ،ص.73
( )45املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،جواد علي ،بريوت ،ط�/1 :1980 ،3ص.522
( )46الأمومة عند العرب ،ت�أليف (ويلكن) ،تعريب بنديل �صليبا ،د.ت� :ص.26
(� )47أن�ساب الأ�شراف ،البالذري ،حتقيق :د .محمد حميد اهلل ،م�صر� :1959 ،ص.31
( )48امل�صدر نف�سه� :ص.33
(� )49شرح ديوان ح�سان بن ثابت ،حتقيق :عبدالرحمن الربقوقي ،بريوت� :ص.36
( )50جممع الأمثال ،امليداين ،حتقيق :محيي الدين عبد احلميد ،بريوت ،د.ت�/1 :ص.231
(� )51شرح املعلقات ال�سبع ،الزوزين ،بريوت� :1972 ،ص.180-179
( )52ل�سان العرب ،ابن منظور ،دار �صادر ،بريوت� :1956 ،أمم.
( )53دائرة املعارف الإ�س�ل�امية� ،ص ��ادرة باللغة العربية عن جلنة الرتجمة� ،أحمد ال�شنتناوي وزمياله،
القاهرة� :1933 ،أمة.
( )54ديوان عنرتة العب�سي ،حتقيق :محمد �سعيد مولوي ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت� :1970 ،ص.336
(� )55شرح �أ�شعار الهذليني ،ال�سكري ،حتقيق :عبد ال�ستار �أحمد فراج ،القاهرة ،د.ت�/1 :ص.121
( )56الكامل يف اللغة والأدب ،املربد ،حتقيق� :أحمد محمد �شاكر ،م�صر ،ط �/1 :1937ص.237
( )57الطموطمية� ،أ�ش���هر الديانات البدائية ،د .علي عبد الواحد وايف ،دار املعارف مب�ص ��ر� ،سل�س ��لة
اقر�أ� :1959 ،ص.15-14
( )58امل�صدر نف�سه� :ص.17
( )59تاريخ التمدن الإ�سالمي ،جرجي زيدان ،م�صر.251/3 :1920 ،
( )60احليوان ،اجلاحظ ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون ،م�صر�1 :1945 ،ص.324/
( )61اال�ش���تقاق ،ابن دريد ،حتقيق :عبد ال�س�ل�ام هارون ،حتقيق :عبد ال�س�ل�ام هارون ،م�صر:1958 ،
�/1ص.3
( )62امل�صدر نف�سه�/1 :ص.5
( )63ال�صاحبي يف فقه اللغة ،ابن فار�س ،حتقيق :م�صطفى ال�شويهي ،بريوت� :1964 ،ص.94
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كتابة التاريخ
جدد
َ
حمد اجلاسر يُ ّ

( )

منوذجا *
كتابه يف تاريخ امللك عبدالعزيز
ً
( )
د.عبدالرحمن ال�شبيلي **

تنعق ��د هذه الندوة مبنا�س ��بة الذكرى الثامنة والثمانني الهجر ّية ـ ال�ساد�س ��ة
والثمان�ي�ن امليالد ّي ��ة ـ لتوحي ��د اململك ��ة العرب ّي ��ة ال�س ��عودية ،وكان الي ��وم الوطني
والذكرى املئو ّية لت�أ�سي�س الدولة ،مو�ضوعني ُ�ش ِغف بهما الع ًالمة حمد اجلا�سر ،يف
كتاباته عن ال�ش�أن ال�سيا�سي املح ّلي ،بتوثيقهما ،وبا�ستذكار ف�ضل اهلل على البالد،
واجتماعا للكلمة ،وت�ألي ًفا
بتحقيق غرا�س التوحيد� ،أم ًنا ورغدً ا وا�ستقرا ًرا وتط ّو ًرا،
ً
عا�صر �أربعة عقود ون ّي ًفا من حقبتي ت�أ�سي�س اململكة
للقلوب ،وكان ال�شيخ اجلا�سر َ
وتوحيدها.
ولأن االحتفاء باليوم الوطني منا�سبة اجلميع ،ينعقد اليوم يف جمل�س ال�شيخ،
املتخ�ص�ص ��ون يف التاريخ ،فامل�ؤ َّمل �أن
وبجوار مكتبته ،وبح�ض ��ور تالميذه ،ومنهم
ّ
متخ�ص�ص ،جم ّرد
يكون ندوة م�شاع ًة للجميع ،و�أن ُتع ّد هذه امل�شاركة من ها ٍو غري
ّ
قب�س بني فواني�س �إ�ضاءاتكم و�إ�ضافاتكم.
عرفتم يف �س�ي�رة الع َّالمة حمد اجلا�س ��ر ،املولو ِد ع ��ام ١٣٢٨هـ١٩١٠/م� ،أنه
َت َق ّلب يف رم�ضاء الب�ؤ�س ،يف طفولته ومقتبل �شبابه ،وتل ّقى تعليمه املبكر رّ
بتعث ،وفق
الطرق ال�س ��ائدة يف كتاتيب بلدة الربود ،ويف ِح َلق امل�ساجد واملدار�س يف العا�صمة
الريا�ض ،القائمة على تدري�س القر�آن الكرمي والتف�سري واحلديث ومبادئ القراءة
والكتابة.
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تخ�ص�ص الق�ضاء باملعهد
وعند بلوغه الع�شرين ،تهيّ�أت له فر�صة االلتحاق يف ّ
وجه امللك عبدالعزي ��ز بافتتاحه عام ١٣٤٥هـ/
ال�س ��عودي يف مك ��ة املكرمة ،الذي ّ
١٩٢٧م ب� ��إدارة محمد بهج ��ت البيطار ،فالتقى العديد من الأ�س ��اتذة والأدباء يف
جمتم ��ع احلج ��از املنفتح ،مقارن ًة مع البيئة النجد ّية التي ن�ش� ��أ فيه ��اّ ،
واطلع على
ما كان ي�ص� �دُر يف املدينة املق ّد�س ��ة �أو َي ِرد �إليها ،من كتب وجم ًالت ،وبعد تخ ّرجه
مار�س الق�ضاء دون رغبة منه.
ث ��م حالت ظروف احلرب العاملية الثانية عن �إمتام بعثته اجلامعية يف ق�س ��م
التاريخ بكلية الآداب باجلامعة امل�ص ��رية (ف�ؤاد الأول) ،التي التقى فيها بعميدها
الدكت ��ور ط ��ه ح�س�ي�ن وبالدكت ��ور محمد �ش ��فيق غربال ،فع ��اد وهو يف اخلام�س ��ة
والع�ش ��رين ،لين�شغل بالإ�شراف على التعليم يف نواح ع ّدة من البالد ،ثم ا�ستطاب
االن�شغال بال�صحافة والن�شر ،ف�أن�ش�أ �صحيفة اليمامة ،الأولى يف الريا�ض ،و�سعى
يف �إن�ش ��اء مطابع الريا�ض الرائدة � ً
أي�ض ��ا ،وقاد بعد �أعوام تكوين م�ؤ�س�سة اليمامة
ال�صحفية ،و�أن�ش�أ عام ١٣٨٦هـ١٩٦٦ /م �إ ّبان �إقامته يف لبنان دار اليمامة للبحث
والرتجمة والن�ش ��ر وجملة العرب ،ال ّلتني ترفالن اليوم ب�صحة ون�شاط يف �أوا�سط
العقد ال�ساد�س من العمر.
وان�ص ��رف يف الن�ص ��ف الثاين من حيات ��ه �إلى البحث والت�ألي ��ف ،يف ميادين
التاري ��خ واجلغرافي ��ا والأدب وحتقي ��ق الرتاث وغريه ��ا ،ف ُع ّد �ش ��مو َّ
يل الثقافة يف
�وعي املعرفة يف جغرافيا اجلزيرة العربية بني
الرتاث العربي والإ�س�ل�امي ،ومو�س � َّ
جمايليه.
ولأن التاري ��خ كان يقبع �ض ��من �أبحاثه اجلغراف ّي ��ة والتحقيق ّية ،التي جتمعها
مظ ّلة درا�س ��اته للجزيرة العربية وثنايا معجمه اجلغرايفَ ،ع رْـب مقاالته املن�شورة
يف جملة العرب وال�صحف واملجالت الأخرى ،والتحقيقات واملق ّدمات التي كتبها
وطي م�ؤلفاته يف ال�سري والرتاجم
مل�ؤ ّلفات غريه ،وكتاباته املتناثرة يف البلدان ّياتّ ،
والأن�س ��اب ،ظن البع� ��ض �أن االهتمام بالتاريخ ،وال�سيا�س ��ي منه بخا�ص ��ة ،ال يقع
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َ
امل�شرتك يف معظم
القا�سم
التخ�ص�صات التي برع فيها ،مع �أن التاريخ كان
�ضمن
َ
ّ
كتاباته ،من خالل ما كتبه عن املكان ،وعن �س ��اكنه الإن�س ��ان يف جمتمع اجلزيرة
العربي ��ة ،وذل ��ك على النحو ال ��ذي �أبانه بحث ق ّي ��م للدكت ��ور عبدالعزيز الهالبي
يف ندوة عن ال�ش ��يخ حمد اجلا�س ��ر وجه ��وده العلمية ،يف جامعة امللك �س ��عود عام
١٣٢٤هـ٢٠٠٣ /م ،ولعله البحث الوحيد حتى الآن ،عن اجلا�سر امل�ؤرخ.
�أخذت الكتابة التاريخ ّية عند ال�ش ��يخ اجلا�س ��ر م�سارات متن ّوعة ،ال تخلو من
التداخل فيما بينها ،ي�أتي من بينها مقاالته عن ال�س�ي�رة النبو ّية و�ص ��در الإ�سالم،
مثل (القطائع النبو ّية) ،و(الآثار الإ�س�ل�امية يف مكة امل�ش ّرفة) ،و(�أ�شهر رحالت
احلج لبيت اهلل احلرام).
ومنه ��ا مقاالته اخلا�ص ��ة بتاريخ اجلزيرة وجغرافيتها ،مثل (اال�س ��تيطان يف
وادي حنيف ��ة) ،و(�أغالي ��ط الدكت ��ور �ص ��ليبي اجلغرافي ��ة) ،و(اكت�ش ��اف جزيرة
العرب) ،و(�أيام العرب؛ بواعثها و�أ�سبابها) ،و(من م�صادر تاريخ الدولة ال�سعودية
الأولى) ،و(تاريخ الدولة ال�س ��عودية الأولى يف امل�صادر اليمن ّية) ،و(ال�صالت بني
�صنعاء والدرع ّية يف الدولة ال�سعود ّية الأولى).
امل�س ��ار الثاين :وهو كثري ال�ش ��يوع عنده ،امتزج فيه التاريخ بال�سري والرتاجم
ل�شخ�ص ّيات �أو قبيلة مع ّينة ،ويدخل يف هذا امل�سار درا�سا ُته وبحوثه يف تاريخ امللك
عبدالعزيز ،وما كتبه يف باكر ممار�س ��ته الكتابة عن �سرية العالء بن احل�ضرمي،
�أول �أمري للبحرين واملنطقة ال�ش ��رقية من اجلزيرة العربية يف العهد الإ�س�ل�امي،
وما كتبه عن �أبي هُ ريرة ،وعن �أ َبان بن عثمان بن عفان ،وعن �إ�سحاق بن �إبراهيم
ابن ُحمي�ض ��ة ،من والة اليمامة يف العهد العبا�س ��ي ،وما ت�ض ّمنه كتاب ابن عربي،
ّ
موط���د احلك���م الأموي يف جند ،وكت ��اب باهلة القبيلة املفرتى عليها ،وو�ص ��فه
املبدع لظاهرة الت�ش ُّدد الديني بني الإخوان يف بادية جند� ،ضمن �سوانح ذكرياته.
امل�س ��ار الثال ��ث :هو م ��ا ارتبط فيه التاري ��خ باحلديث عن مدين ��ة �أو منطقة،
ك�سل�س ��لة مقاالته (موا�ض ��ع له ��ا تاريخ) ،م ��ا �أورده عن تاريخ اليمام ��ة ،يف كتابه
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مدين���ة الريا����ض عرب �أطوار التاريخ ،وعن بلدة الربود التي ن�ش� ��أ فيها ،وكتبه يف
�ش���مال غرب اجلزيرة ،ويف �س���راة غامد وزهران ،وبالد ينبع ،واملعجم اجلغرايف
للبالد ال�سعودية ،وغريها.
امل�سار الرابعِ :يرد فيه ال�سرد التاريخي مقرت ًنا بدرا�سات امل�ؤرخني� ،أو عر�ض
كتبه ��م ونقد ما ج ��اء فيها وت�ص ��حيحه ،ومن ذل ��ك مقاالته( :كلمة ع ��ن التاريخ
وامل�ؤ ّرخ�ي�ن) ،و(امل�ؤرخون املن�س� � ّيون)( ،اخلزرجي امل� ��ؤ ّرخ) ،و(م�ؤ ّلفات يف تاريخ
مكة املكرمة) ،و(م�ؤ ّلفات يف تاري ��خ املدينة املنورة) ،و(م�ؤ ّرخو جند من �أهلها)،
وكتابات ��ه عن م�ؤ ّرخي الطائ ��ف وجدة وغريهما ،ونقده لكتا َبي ديك�س ��ون :الكويت
وجاراتها ،وعرب ال�صحراء.
امل�س ��ار اخلام� ��س :حتقي ��ق الكت ��ب التاريخ ّية ،وم ��ن �أقدمها حتقيق ��ه لكتاب
الربق اليماين يف الفتح العثماين لقطب الدين النهروايل ،املتوفى �س ��نة ٩٩٠هـ/
١٥٨٢م .والكت ��اب ـ وهو من �أ�ش ��هر كت ��ب القطبي ـ يتناول تاري ��خ اليمن يف القرن
العا�شر الهجري ،والقطبي �أحد كبار علماء مكة املكرمة يف زمنه.
يدرك من يتم ّعنُ يف تراث ال�ش ��يخ اجلا�س ��ر ،ويف طريقت ��ه يف تناول الأحداث
�احب مدر�س ��ة جتديد ّية يف كتابة التاري ��خ املح ّلي ،ويعجب
التاريخ ّية� ،أن يع ّده �ص � َ
مما يدعو
من عمقه وغزارة معلوماته ،ومن �شمول �إحاطته مبو�ضوعه ومراجعهاّ ،
املتخ�ص�ص�ي�ن يف الأدب والتاريخ �إلى �إمعان النظ ��ر يف مالمح التم ّيز الذي انفرد
ّ
به ،وت�أ َّثر به غريه.
عدم �س ��رد الأحداث
ولع ��ل �أب ��رز �س ��مة تلفت النظ ��ر يف كتابات ��ه التاريخي ��ة ُ
بالطريقة القدمية التي نهجها امل�ؤرخون التقليد ّيون يف جند بخا�صة ،بل كان ي�شبع
رواية الأحداث وقراءتَها بالتحليل وذكر الأ�سباب والنتائج ،م�ستفيدً ا مما ت�أ ّثر به
م ��ن كتب علماء االجتماع والتاريخ العرب يف فل�س ��فة التاريخ ،وهو ما م ّيز منهجه
ب�ي�ن معظ ��م امل�ؤ ّرخني املحل ّيني الذي ��ن ترجم لهم �أو مل يرتجم ،وذلك ف�ض�ل ً�ا عن
مما جرى عليه
لغته الوا�ض ��حة يف التعبري ،وخل ّوها من ا�ستخدام الألفاظ العام ّية ّ

12 11

54

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1440
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ  -ﺷﺒﺎط  /ﻳﻨﺎﻳﺮ -ﻓاﻳﺮ 2019م

818

بع�ض امل�ؤرخني القدامى ،وقد ّ
وظف امل�أثورات ال�ش ��عر ّية �ش ��اهد �إثبات للمعلومات
�أو لال�ست�ش ��هاد بها ،م�صد ًرا �إ�ض ��اف ًّيا يع ّو�ض به نق�ص املراجع الأخرى ،مما �سار
عليه يف كتاباته التاريخ ّية ،ومل ي�ستخدم ال�شعر لتحلية الن�صو�ص ،كما اعتاد عليه
بع�ض �أدباء الع�صر ،ورمبا كان ال�شيخ اجلا�سر يف �أ�سلوبه ط ّبق مدر�سة ابن خلدون
دون �أن يربز نظر ّياته فيها ،كما يفعل الأكادمي ّيون.
ويعتقد د.الهالبي �أن ال�ش ��يخ اجلا�س ��ر انطلق يف جتدي ��ده للتاريخ من خالل
قراءته للأمكنة اجلغراف ّية ،م�ست�شهدً ا ـ �أي الهالبي ـ برواية اجلا�سر املعروفة عن
جبل ر�ض ��وى ،عندما ُعينّ يف مقتبل عمره مع ّل ًم ��ا يف ينبع عام ١٣٥٤هـ١٩٣٥ /م،
و�أتب ��ع ذلك بزي ��ارة املواقع ميدان ًّي ��ا ،فتناولها بالبحث والإث ��راء وحتقيق املعلومة
وتدقيقها.
وهك ��ذا ،كان ��ت ن�ش� ��أة االهتمام بدرا�س ��ة التاري ��خ عنده على ه ��ذا املنوال يف
بعدئذ غال ًفا للمو�ضوعات اجلغراف ّية واملواقع الأثر ّية
التجديد ،حيث �صار التاريخ ٍ
التي ا�ستهدف مناق�شتها ودرا�سة �أحوال جمتمعاتها و�ساكنيها ،حتى �ش ّبهه البع�ض
والرحالة
بـ(ه ْم ��داين اجلزي ��رة العربية) ،اجلغرايف وامل�ؤ ّرخ والن�سّ ��ابة والأدي ��ب ّ
اليم ��اين ،الذي عا�ش يف القرن الرابع الهجري ،العا�ش ��ر امليالدي ،وكان من كتبه
اجلوهرتان العتيقتان ،و�صفة جزيرة العرب ،اللذان اعتنى بهما ال�شيخ اجلا�سر.
الي ��وم ،وبالرغم مما تط ّرقت الأقالم �إليه يف و�ص ��ف البيئة والأحوال قد ًميا،
الرحالة وامل�ؤ ّرخون الأجانب،
كما فعل حمد اجلا�سر يف �سوانح ذكرياته ،ومما د ّونه ّ
كفيلبي ،من و�صف وخرائط منذ قرن ون ّيف ،تظل هناك معلومات �أ�سا�س ّية تنق�ص
الباحث عن �أدق التفا�ص ��يل ،وقد ن�ش� ��أ يف العقدين الأخريين ،ومنذ رحيل ال�شيخ،
جيل من ال�شباب املهت ّمني بالوثائق والتاريخ املحلي تتّجه �إليهم الأنظار مللء الفراغ
يف �إمتام جهود ال�ش ��يخ اجلا�سر يف كتابة ف�صول التاريخ بابتكار جديد ،ي�سري على
نهجه.
�إن عل ��ى املهت ّمني بالتاريخ يف � ّأي حا�ض ��رة من ه ��ذه اجلزيرة �أو غريها مث ًال،
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الراغبني يف توثيق الأمكنة التي ولد �أو عا�ش فيها رموز العلم والأدب واالقت�ص ��اد
وال�سيا�سة� ،أو حتديد موا�ضع الكتاتيب وامل�ساجد التي در�سوا �أو ع ّلموا وعملوا فيها،
�أن يحفروا يف ال�ص ��خر ،كما فعلت الأدمغة التي حفظت تاريخ املدن واملجتمعات،
وهذه يف الواقع �إحدى �أوجه االختالف يف املدار�س بني اجلا�سر و�سواه.
الي ��وم ،والبالد ال�س ��عود ّية تعي� ��ش مناخات اليوم الوطني ،ندع ��و �أن تعمل كل
منطق ��ة �إدار ّية على �إحداث مركز لتوثيق التاريخ ال�ش ��فهي لر ّوادها اخلالدين من
الرجال والن�ساء ،والعناية به وحمايته من ال�ضياع ،ليكون رافدً ا من روافد التاريخ
ومنوذجا ُيحتذى يف بلدان �أخرى.
الوطني ال�شامل،
ً
اجته مركز حمد اجلا�س ��ر الثقايف ،خ�ل�ال العقد احلايل من بني اهتماماته،
�إلى �إعادة ن�ش ��ر تراث ال�ش ��يخ ،من خالل ا�س ��تخراج مقاالته وبحوثه من م�صادر
ال�ص ��لة مبيدان
الن�ش ��ر ،وجمعها وت�ص ��نيفها ،ف�أ�ص ��در جمموعة م ��ن الكتب ذات ِّ
ال�سّ �ي�ر والتاريخ ،وهي عل ��ى التوايل :من �س���وانح الذكري���ات يف جز�أين ،وم�ؤ ّرخو
جن���د م���ن �أهلها ،ويف الرثاء و�س�ي�ر املرث ّيني ،ويف ال�س�ي�ر والرتاج���م يف جز�أين،
وبح���وث ودرا�س���ات يف تاريخ امللك عبدالعزيز .و�ص ��درت كله ��ا جمتمع ًة لأول مرة
بع ��د �أن كان ��ت �أبحا ًثا مبع�ث�رة يف ُب ُطون ال�ص ��حف والدور ّيات املحل ّي ��ة والعرب ّية،
ويجري التن�سيق حال ًّيا مع مركز حمد اجلا�سر الثقايف لإ�صدار عمل �ساد�س متع ّدد
الأجزاء ،ير�صد مناذج من مرا�سالته العلم ّية مع �أقرانه العلماء والباحثني ،ب�إذن
اهلل.
وتبل ��غ �ص ��فحات كت ��اب املل ��ك عبدالعزيز �س ��تمئة �ص ��فحة يف جم ّل ��د واحد،
مت�ض ّمن ًة خم�س ��ة وع�شرين بح ًثا ودرا�سة ،ن�ص ُفها مو�ض ��وعات وطن ّية عامة؛ مثل:
�سرية امللك امل�ؤ�س ���س ،واليوم الوطني ،واالحتفال باملنا�سبة املئوية ،وامل�ؤمتر الأول
لتاريخ امللك عبدالعزيز .وكان من �أو�س ��عها تف�ص ��ي ًال بحث بعنوان الذكرى املئو ّية
موحد البالد يف قاعدة حكمه ،يف ت�سع حلقات ،بلغت �صفحاتها
امليمونة ال�ستقرار ّ
نحو ثمانني �ص ��فحة ،وت�ض ��منت ً
عر�ض ��ا �ش ��ام ًال ملجريات ما حتقق يف عهد امللك
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امل�ؤ�س ���س ،وتناول يف �إحدى حلقاتها �أبرز الكتب التي �ص ��درت عن ت�أ�سي�س اململكة
وتاريخ امللك عبدالعزيز ،واملقاالت ـ يف جمملها ـ مرجع ال غنى عنه للباحثني.
وا�س ��تعر�ض يف الن�ص ��ف الث ��اين م ��ن الكت ��اب ،كت ًب ��ا مه ّم� � ًة يف �س�ي�رة امللك
عبدالعزيز وتاريخ اململكة و�شبه اجلزيرة العربية.
عاما
ومن �أقدم الدرا�س ��ات التي ت�ض ��منها الكتاب :نقده قبل �أكرث من �سبعني ً
مل�ؤ َّل ��ف �أحمد عبدالغفور عطار �ص���قر اجلزيرة ،املك ّون من �س ��تة �أجزاء ،ن�ش ��رها
ال�شيخ اجلا�سر يف ثالث حلقات ،يف �صحيفة البالد عام ١٣٦٦هـ١٩٤٧ /م.
ومن بحوث الكتاب :خم�س ��ة مقاالت حتليل ّية ،ن�ش ��رها عام ١٤١٧هـ١٩٩٧ /م
ع ��ن كتاب دارة امللك عبدالعزيز بعنوان الرح�ل�ات امللكية ،وهي الرحالت الأولى
لل�سلطان عبدالعزيز� ،إلى كل من مكة املكرمة وجدة واملدينة املنورة ثم الريا�ض،
تباعا يف الأربعين ��ات الهجرية ،الع�ش ��رينات
وكان و�ص � ُ�ف تلك الرح�ل�ات ُين�ش ��ر ً
امليالدية ،يف اجلريدة الر�سمية �أم القرى ،الوحيدة �آنذاك.
ومنه ��ا كتاب بعث ��ة �إلى جند ،وه ��و تقرير كتب ��ه فيلبي ع ��ام ١٩١٨م عن �أول
ات�ص ��ال له بامللك عبدالعزيز ،وع ّلق عليه ال�ش ��يخ اجلا�سر مبئة وخم�سني �صفحة،
ن�ش ��رها يف ت�سع ع�ش ��رة مقالة ،وكان د.عبداهلل العثيمني قد ترجم التقرير ،وع ّلق
عليه ب�ستني �صفحة.
ث ��م قراءت ��ه لكتاب يوميات رحلة يف احلجاز لغالم ر�س ��ول مهر� ،ص ��در عام
١٣٤٨هـ١٩٣٠ /م ،وع ّلق عليه ال�ش ��يخ اجلا�سر يف مقالني ،ن�شرهما عام ١٤١٨هـ/
١٩٩٧م.
�أم ��ا كتاب عبدالعزيز �آل �س���عود؛ �س�ي�رة بطل ومولد مملكة ،ال�ص ��ادر عام
١٣٨٥ه� �ـ١٩٦٥ /م من ت�أليف الكاتب الفرن�س ��ي بنوا مي�ش ��ان ،فع ّلق عليه ال�ش ��يخ
اجلا�س ��ر مرتني يف �سبع حلقات� ،أعقبها بعد ربع قرن بحلقتني �إ�ضاف ّيتني ،مقار ًنا
بني عمل مرتج َميه االثنني :عبدالفتاح يا�س�ي�ن ورم�ضان الوند ،منتقدً ا عمل الأول
منهما.
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تال ذلك مطالعة لكتاب رحلة الربيع ،ال�ص ��ادر عام ١٣٦٥هـ١٩٤٥ /م لف�ؤاد
�ش ��اكر ،وهو و�صف لرحلة قام بها �أدباء من احلجاز بدعوة من امللك عبدالعزيز،
�إلى زيارته يف رو�ضة اخلف�س� ،شرق الريا�ض.
ون�ش ��ر ال�شيخ اجلا�س ��ر قراءة تتبع ّية دقيقة يف ع�ش ��ر حلقات ،لكتاب الكويت
وجاراته���ا ،ال�ص ��ادر بالعربية عام ١٣٨٤هـ١٩٦٤ /م لديك�س ��ون ،مت�ض� � ّمن ًة نقدً ا
للرتجم ��ات املختلف ��ة للكت ��اب ،وت�ص ��ويبات ملحتواه .واملع ��روف �أن ديك�س ��ون كان
املقي � َ�م ال�سيا�س ��ي الربيط ��اين يف الكويت ،والتق ��ى امللك عبدالعزيز يف الأح�س ��اء
عام ١٩٣٢م ،وارتبط معه بعالقة �ص ��داقة ،وله كتاب �آخر بعنوان عرب ال�صحراء
 .1949و�أ�ص ��درت زوجته ڤيوليت  -وكانت تدعى �أم �س ��عود ـ كتا ًبا عنوانه �أربعون
عا ًما يف الكويت١٩٩٩ ،م.
وخ�ص ���ص ال�ش ��يخ اجلا�س ��ر مقالني ملطالعة كتاب امللك عبدالعزيز� ،س�ي�رته
وفرتة حكمه يف الوثائق الأجنبية ،ال�ص ��ادر عام ١٤٢٠هـ٢٠٠٠ /م يف ع�ش ��رين
مطبوعا على نفقة
جم ّلدً ا ،قام به عدد من الباحثني ،ب�إ�شراف د� .سعد ال�صو ّيان،
ً
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز.
ث ��م �أعق ��ب ذل ��ك تقري ��ظ لكت ��اب مو�س���وعة التاري���خ الدبلوما�س���ي للملك
عبدالعزي���ز ،ملجموع ��ة من الباحثني� ،أ�ص ��درته مكتب ��ة املل ��ك عبدالعزيز العامة
عام ١٤١٩هـ١٩٩٩/م ،ولكتاب د� .س ��ليمان الغنام البيئة ال�سيا�س ّية الإقليم ّية يف
�ش���به اجلزيرة العربية �إبان نهو�ض امللك عبدالعزيز لت�أ�س���ي�س الدولة احلديثة،
ال�صادر عام ١٤٢٠هـ٢٠٠٠ /م.
ميكن و�ص ��ف كتاب درا�س���ات وبحوث يف تاري���خ امللك عبدالعزي���ز ،الذي بني
�أيدين ��ا ،ب�أن ��ه جزء م ��ن تراث بقي حتى �ص ��دور الكت ��اب عام ١٤٣٨ه� �ـ٢٠١٧ /م
مغمو ًرا �ض ��من كتاباته التاريخ ّية الوا�سعة ،وف�ض ًال ع ّما ت�ض ّمن من تاريخ امل�ؤ�س�س
و�س�ي�رته ،فالكتاب يزخر يف جممله باملعلومات امله ّمة عن م�ص ��ادر تاريخ اململكة،
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وباملراج ��ع املحل ّية والعرب ّي ��ة والأجنب ّية التي ّ
اطلع عليها امل�ؤلف ،كما يفي�ض بجودة
املوحد ،وم� ّؤهالت القيادة لديه.
حتليله ل�شخ�ص ّية امللك ّ
ث ��م �إن هذا الكتاب ،الذي �ش� � ُرفت مبراجعته والتعليق علي ��ه والتقدمي له ،هو
تخ�ص ً�صا و�شمولية
�أو�ض ��ح �شهادة لل�ش ��يخ اجلا�س ��ر يف كتاباته يف جمال التاريخ؛ ّ
وغزار ًة وجتديدً ا ،وهو جمموعة بحوث تاريخ ّية مبا�ش ��رة ،تربز جهوده العلمية يف
جم ��ال العناية بهذا املجال ،وتاريخ امللك امل�ؤ�سّ ���س حتديدً ا ،وقد عكف على كتابة
هذه البحوث والدرا�س ��ات ـ كما �سلف ـ بد ًءا من عام ١٣٦٦هـ١٩٤٧ /م حتى العام
الأخ�ي�ر م ��ن حياته ١٤٢١هـ٢٠٠٠ /م ،وكان لديه ـ كما ورد يف مقدمته لكتاب ابن
عربي ـ م�ش ��روع ملعجم تاريخي ،على غرار م�ش ��روعه املعروف املعجم اجلغرايف،
ال ��ذي ُيع� � ّد بحق من �أنف�س كتب اجلا�س ��ر وزمالئه يف جغرافي ��ة اجلزيرة العربية
وتراثه ��ا� ،إال �أن ن ��درة امل�ص ��ادر التاريخ ّية ـ كما ذكر ـ حال ��ت دون �إمتامه ،ومنها
مكتبته التي �أتى عليها احلريق يف لبنان� ،إبان احلرب الأهل ّية.
قارب ��ت م�ؤ ّلفات العالمة اجلا�س ��ر ثالثني عنوا ًنا ،ما ب�ي�ن مطبوع ومخطوط،
منها �س ��تة ا�ش ��تملت على �أكرث من جزء ،وفاقت الكتب التي ح ّققها ثالثني عنوا ًنا؛
منه ��ا �أربع ��ة تتك ّون من �أكرث من جزء ،وبلغت امل�ؤ ّلفات التي �أ�ش ��رف على طباعتها
وع َّلق على حوا�ش ��يها ثمانية كتب ،و�صدر عن �سريته و�أعماله ما ينيف على ع�شرة
كتب.
و�س ��يظل الباحث ��ون ميتحون من مع�ي�ن تراث ��ه ،وين ّقبون يف مقاالت ��ه وبحوثه
املن�ش ��ورة واملخطوطة ،ويف كتبه املطبوعة ،وتبقى الفهار�س التي �أ�ص ��درها مركز
حمد اجلا�سر الثقايف ومكتبة امللك فهد الوطنية قا�صر ًة عن تغطية كل كتاباته يف
مختل ��ف املو�ض ��وعات ،ففي �أثناء حياته الثقافية ـ التي ا�س ��تم ّرت دون انقطاع عن
عاما ،من عمره الذي جتاوز
الكتابة والت�أليف واملحا�ض ��رات نحو خم�سة و�س ��بعني ً
ت�س ��عة عقود ـ �س � ّ�جلت الك�ش ��افات �أكرث من ثالثة �آالف درا�سة وبحث ،يظهراملزيد
منها من وقت لآخر.
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وبعد؛
هذه القراءة مطالع ٌة �س ��ريعة �أوحت بها منا�س ��بة اليوم الوطني ،ال ترقى �إلى
م�ص � ِّ
املتخ�ص�ص�ي�ن ملزيد من الدرا�س ��ة
�اف فك ��ر العالمة امل� ��ؤرخ ،بانتظار جهود
ّ
املع ّمقة ،يف �ض ��وء ما ُعرف له من كتابات يف التاريخُّ ،
وتف�ض ��ل املفهر�سني بتعزيز
الطبعة الثانية للكتاب ،مبا قد يكون فات ر�صده فيه.
__________________________
(*) �ألقيت يف جمل�س ال�ش ��يخ حمد اجلا�سر بدارة العرب� ،ضحى ال�سبت ٢٠١٨/9 /22م مبنا�سبة
اليوم الوطني الثامن والثمانني الهجري (ال�ساد�س والثمانني امليالدي).
(**) كاتب �سعودي.
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أعالم
عبداهلل عريف
ال�صحفي الأمني
(1397-1335هـ1977-1916/م)
بع�ض ما كتبه وما ُكتب عنه
محمد بن عبدالرزاق الق�شعمي

(*)

قب ��ل خم�س وع�ش ��رين �س ��نة ،وبال ��ذات يف 1415/12/29هـ ،كن ��ت يف زيارة
للأ�س ��تاذ محمد علي مغربي (1417-1333هـ) مبنزله بج ��دة ،ولعهدي اجلديد
مبكتب ��ة امللك فهد الوطنية رغبت �أن �أ�س ��جل �ش ��ي ًئا من ذكري ��ات بع�ض الأعالم،
ومنهم م�ضيفنا املرحوم؛ �إذ انتقل �إلى جوار ربه بعد حوايل �سنة من هذا اللقاء.
كان م�سرت�س�ل ً�ا يف احلديث عن ذكرياته بالو�س ��ط الثقايف وال�ص ��حفي بوجه
اخل�ص ��و�ص يف احلجاز ،وبالذات (الب�شك) �أو (ال�شلل) كما نعرفها الآن ،فيذكر
رئي�سا لتحرير البالد ال�سعودية.
�ضمن (الب�شكة) عبداهلل عريف ،وكان وقتها ً
�أعجبت بهذه القدرة ال�ص ��حفية الفريدة ،كما حتدث عنها الأ�س ��تاذ املغربي
يف ه ��ذا اللقاء ،وبد�أت �أطالع ال�ص ��حف القدمية ،و�أحر�ص على البحث عما يتعلق
بعبداهلل عريف؛ �سواء ما َكتب �أو ُكتب عنه.
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فوج ��دت عبداهلل عبداجلب ��ار يق ��ول يف التي ـ���ارات الأدبيــة احلديث ـ���ة ،ط،1
 1959م�� � ،ص...« :175و�أثر العقاد وا�ض ��ح يف العطار ،و�أثر طه ح�س�ي�ن ظاهر يف
عزيز �ضياء ،كما يبدو �أثر الرافعي يف محمد ح�سني زيدان ،و�أثر التابعي ومدر�سة
�أخب ��ار اليوم باد يف العريف ال�ص ��حفي والأديب ،على تف ��اوت يف درجة هذا الأثر
فيهم قوة و�ضعفـًا».
ويــ�ؤكد ذلـك مــ ��ا يكتـبـه الطالـب �إبـراهيم العنقـري ـ معايل الوزير بعد ذلك
يف �ص ��فحة دنيا الطلبة ،التي ي�ش ��رف عليهـا عبدالرزاق بليلة؛ ال�صفحة ال�ساد�سة
والأخرية من البالد ال�سعودية ،ففـي العـدد( )1761ليوم الأحد 6جمادى الثانية
1374ه� �ـ ،املواف ��ق 30يناير 1955م جند العنقري يكتب حت ��ت عنوان (�أدبا�ؤنا يف
املر�آة ....عبداهلل عريف) وقد اتهمه بتقليد ال�ص ��حفي امل�صري محمـد التابعـي،
والتناق�ض ،ويعدد الق�ص ��ور يف جريدته ..ويطالبه باال�س ��تعانة مبحررين متنقلني
يف �أرجاء الوطن لنقل ال�صورة ال�صحيحة� ...إلخ.
وق ��د علق رئي� ��س التحرير يف نهاية الكلمة الطويلة بقول ��ه« :كانت مفاج�أة يل
عندما عر�ض علي الأ�س ��تاذ عبدالرزاق بليلة ،امل�ش ��رف على هذه ال�ص ��فحة ،هذا
املقال ،وطلب مني تعلي ًقا على هذا الذي يقوله الأ�ستاذ ـ الطالب �ساب ًقا ـ �إبـراهيم
العنقـري ،منذ �س ��ت �سنوات ،ولكنه ن�سي �أن ي�س�أل الأ�ستاذ العنقري عن ر�أيه فيما
قال � اًأول يف ال�صحيفة ال يف رئي�س حتريرها؟!
ونع ��ود �إلى �أع�ل�ام احلج���از ط1405 ،2هـ ،ج 1وهو يرتج ��م للعريف ،فيقول:
«�إن ��ه ولد مبكة املكرم ��ة عام 1336هـ ،وتلقى تعليمه االبتدائ ��ي بها ،ثم ابتعث �إلى
القاهرة وتخرج من دار العلوم مب�ص ��ر ...وبعد عودته �إلى مكة املكرمة عمل فرتة
من الوقت بديوان التفتي�ش بوزارة املالية ،ويف عام 1365هـ �أ�س ��ندت �إليه رئا�س ��ة
حتري ��ر الب�ل�اد ال�س���عودية ـ �ص���وت احلج���از �س ��اب ًقا ـ بعد �أن عادت �إلى ال�ص ��دور
بعد احتجابها مع بقية ال�ص ��حف طيلة �س ��نوات احلرب العاملية الثانية ،ولـم يكن
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عب ��داهلل عريف غري ًبا ع ��ن دنيا ال�ص ��حافة والكتابة ،فق ��د كان يكتب يف جريدة
�صوت احلجاز ،كما كان يكتب يف جريدة �أم القرى».
وكان ��ت ل ��ه معارك ومناق�ش ��ات طويلة مع حمزة �ش ��حاته عن الف ��ن وعالقته
بالأدب ..وقال�« :إنه قد ذكر �أن �أغلب من عرف من الكتاب وال�ش ��عراء كانت لهم
بدايات ح�س ��نة تنبئ عن الأ�صالة ،وعبداهلل عريف كان واحدً ا من ه�ؤالء الكتاب،
فقد لفتت كتابته الأنظار وهو ما يزال طال ًبا يف دار العلوم بالقاهرة �إلى �أن ا�ستوى
كات ًب ��ا كب ًريا ير�أ�س حتري ��ر �أول جريدة يومية يف اململكة ،وهي البالد ال�س���عودية،
التي حتولت يف عهده �إلى جريدة يومية كانت ت�صدر با�سمها الأول �صوت احلجاز
رئي�سا لتحرير جريدة
ـ �أ�س ��بوعية ـ كما زادت �صفحاتها ،ولقد ظل عبداهلل عريف ً
الب�ل�اد فرتة طويلة امتدت �إلى ما يقرب من ع�ش ��رة �أع ��وام من عام 1365هـ �إلى
عام 1375هـ ،وعرف فيها ككاتب يعالج ال�ش�ؤون العامة ب�أ�سلوب رزين ،وكان ناقدً ا
يطالب بالإ�ص�ل�اح �ش�أنه �ش�أن من يت�ص ��دى للكتابة اليومية يف ال�صحف ،وخا�صة
فيما يتعلق بالأمور التي تت�صل بحياة النا�س اليومية يف املجاالت العامة.»..
وعل ��ق محمد علي مغربي عل ��ى مقال كتبه العريـف يـدل علـى توا�ض� �عـه ،فهو
يق ��ول يف �إحدى مقاالته عن نف�س ��ه ما معناه« :من �أنت يا بائع الفحم حتى ت�ض ��ع
نف�س ��ك بجانب هذه الأ�س ��ماء الكبرية ال�شهرية» .وهو ي�ش�ي�ر بهذا �إلى �أنه ن�ش�أ يف
�أ�س ��رة متوا�ض ��عة كان يعمل بع�ض �أفرادها يف جتارة الفحم .وقد كان منذ ن�شـ�أته
ـوحا �إلى املجد ،يرنو بب�ص ��ره �إلى الأعمال العظيمة الكبرية التي كانت ت�س ��ند
طم ً
دائ ًم ��ا �إلى كبار الرجال ،فرغم �أنه من تلك الأ�س ��رة املتوا�ض ��عة� ،إال �أنه ا�س ��تطاع
�أن ي�ص ��ل �إلى �أعلى املراتب؛ فمن رئي�س حترير �أول جريدة يومية �إلى �أجنح �أم ٍني
للعا�ص ��مة املقد�سة التي �ش ��هدت يف عهده من التو�س ��ع واالزدهار ما مل ت�شهده يف
عهد �أي �أمني �سبقه من ذوي الأ�سماء الكبرية.
ولهذا فقد �سارع �أبناء مكة لتكرميه ،وجمعوا مبالغ كبرية للحفل الذي �سيقام
له عندما فاج�أهم بطلب �إحالة هذه الأموال التي جمعت �إلى م�ش ��روع خريي نافع
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للبل ��د املقد� ��س ،و�س ��اهم هو فيه مببل ��غ مائة �ألف ري ��ال ،وقد �أحيلت ه ��ذه املبالغ
جميعه ��ا �إلى �إح ��دى اجلمعيات اخلريية مبكة لت�ص ��رف يف �أعم ��ال الرب للمدينة
املقد�سة ،وم�ساعدة املحتاجني للعون من �سكانها.
وعن ��د تقاع ��ده من عمل ��ه �أمي ًن ��ا للعا�ص ��مة ،وكانت ق ��د ت�أ�س�س ��ت �أول وزارة
للبلديات يف اململكة ،كان عبداهلل عريف �أمني العا�ص ��مة املقد�س ��ة هو الوحيد بني
ر�ؤ�س ��اء البلديات الذي ي�ستحق التكرمي ،فقد قلده جاللة امللك خالد و�ســام امللك
عبدالعزيز من الدرجة املمتازة.
بدايته مع ال�صحافة:
ولنعد �إلى بداياته مع ال�ص ��حافة ،فقد كنت �أبحث يف بع�ض الأعداد القدمية
من �صحيفـة �صـوت احلجـاز ،فوجـدت فـي العـدد  221ال�صـادر فـي  7ربيـع الثانـي
1355هـ ،املوافق � 25أغ�س ��ط�س �س ��نة 1936م اً
مقال للعريف بعن ��وان «�إلى مديرية
املع ��ارف» ،وه ��و مق ��ال طويل ،بدايت ��ه يف ال�ص ��فحة الأولى ونهايته يف ال�ص ��فحـة
الثالثـة ،ويعتقد �أنه كتبه عندما كان يف دار العلوم بالقاهرة وعمره وقتها ع�شرون
عاما.
ً
و�أعتق ��د �أن هذا املقال هو �أول مقال يكتبـه العريـف؛ فقـد بـد�أه بقـوله« :لي�س
هن ��اك جم ��ال للريبة يف �أنها �أف ��كار جيدة ونبيلة تقوم ب�إبرازه ��ا مديرية املعارف
اجلليلة لتم ِّهد للبالد حياة جديدة مك�سوة باملفيد الرائع».
و�أك ��د �أهمي ��ة وج ��ود مادة تعل ��م الط�ل�اب الأعم ��ال اليدوية وال�ص ��ناعية يف
املدار�س ،حتى نق�ضي على الأيدي العاطلة ،وليتحقق �آمال ال�شبـاب فـي الوظـائف..
وبعد �أن �أ�س ��هب يف ا�س ��تعرا�ض الأمثلة وال�ش ��واهد اختتم كلمته بقوله« :و�أح�س ��ب
�أن �إدخال الأعمال اليدوية وال�ص ��ناعية �ض ��من املواد الدرا�س ��ية لن يكلف مديرية
املعارف م�ش ��قة وعنا ًء كبريين ،و�أن ال�ش ��باب الآتي والتاريخ العـاد �سي�شكـران لهـا
ذلك ،ويقدِّ رانه ،و�أنا حني �أقول هذا �أو �أكتبه ـ على الأ�ص ��ح ـ ف�إمنا �أكتب �أحا�سي�س
النف�س ال�شابة التي تعتقد �أن يف مبادئ الأعمال احلرة ،والبعد عن حياة التوظف
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التي تغمر �ش ��بابنا اليوم ،والتي تدفع به �إلى الك ��ذب واخلداع واملداهنة ،مكافحة
قوية للكث�ي�ر من النواق�ص ا ُ
خللقية والآفات االجتماعي ��ة ،و�إن يف جمل�س املعارف
ومديريته من يفقه �أهمية هذا ويعلمه».
ورغم �ص ��عوبة احل�ص ��ول على كل الإ�ص ��دارات القدمية ،وتتبع م�سار العريف
فيما يكتبه فيها ،فهذا ال مينع من الإ�شارة �إلى بع�ض تلك امل�شاركات ،رغم �أنها ال
تعني كل �شيء لديه.
جن ��ده مث�ًل�اً يف جمل ��ة املنه���ل � ��س ،7ج ،12-11ل�ش ��هري ذي القع ��دة وذي
احلجـة1366ه� �ـ ،يكتب حتت عنوان «العمل احل ��ر؟ �أم العمل املقيد؟» فيجيب عن
ت�سا�ؤله قبل �أن يدخل يف التفا�صيل« :اجلواب الذي ال جواب �سواه� ..أن العمل احلر
خ�ي�ر من العمل املقيد» .ويختتم كلمته ب�ض ��رب مثل ح ��ي ..« :وكثريون هم الذين
�آث ��روا التجارة عل ��ى الوظيفة ،رغم جناحهم يف حياته ��م الوظيفية� ،أعرف منهم
الأ�صدقــاء ح�سني ج�ستنية ،وعبدالعزيز جميل ،و�أحمد �سندي ،وبكري عبداجلبار،
ومحمد علي مغربي ،و�آخرين ي�ض ��يق عنهم احل�ص ��ر .ولي�س ��ت الدعاية لأحدهما
ب�أول ��ى من الدعاية للآخـ ��ر ..فمـا تـزال حياتنـا الإداريـة فـي حاجـة ق�ص� �ـوى �إلـى
كفـاءات ،واخت�صا�صات ،وما تزال الأعمال الوظيفية تتطلب مئات ال�شباب ()...
فم ��ن اخليـ ��ر حلياتنـا �أن نحمـل ال�ش� �بـاب علـى التعـرف مليولهـم وا�س ��تعداداتهم،
ث ��م ن�أخذ بهم �إلى درا�س ��ات منظم ��ة ،و�أعمال رتيبة تفتح �أمامهم ال�س ��بيل �إلى ما
يريدون ...علينا �أن نبذر يف نفو�س ��هم حب احلي ��اة ..وهذا خليق ب�أن يدفعهم �إلى
�أل ��وان و�أمناط من و�س ��ائل نيلها ..كما هو خليق ب�أن يحي ��ي موات غرائزها احلية
املتدفقة ،التي �إن �صحت يف نفو�سهم فلن ي�ستطيعوا معها الوقوف� ..إنهم �إذ ذاك
ي�صنعون لبالدهم حياة جديرة �أن حتياها مع ركب الأمم ال�سائر ..لن جند يومها
وقتًا تفا�ض ��ل فيه بني العمل احلر والعمل املقيد ..و�س ��يقول �إمياننا ما قاله �س ��يد
الب�شر  :كل مي�سر ملا ُخلق له».
وجن ��ده يفتتح جملة الغرف���ة التجارية ال�ص���ناعية ،العدد الأول من ال�س ��نة
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الأول ��ى يف ربي ��ع الأول 1367هـ ،يناي ��ر 1948م .يقول عن ه ��ذه املجلة يف اخلتام:
«�...إنه ��ا ك ّوة نفتتحها يف بناء حياتنا العامة لنطل منها على �أمداء حي َوات رحيبة
و�أج ��واء ف�س ��يحة تعي�ش ��ها الأمم� ،آمل�ي�ن �أن ن�س ��تقبل بها جدي ��دً ا يف حياتنا ..وما
�أ�سعدنا يوم تتحقق الآمال».
كم ��ا جنده يف جملة املنهل مرة �أخرى ومرات يكت ��ب .فمثلاً يف العدد املمتاز
ل�ش ��هري ذي القعدة واحلجة لعام 1367هـ يكتب حتت عنوان «التطور االجتماعي
يف بالدنا» ،ويف عدد ذي القعدة واحلجة لعام 1368هـ يكتب عن «قوام ال�صحافة
الناجحة وم�س ��تقبلها ال�ص ��حفي» ،و يهدي هذا املقال �إلى �س ��عادة رئي�س ال�شركة
ال�سعودية للطبع والن�شر ،وهو بالطبع محمد �سرور ال�صبان.
العريف متعدد املواهب الأدبية:
ففـي جملــة الريـا�ض التي �أ�ص ��درهـا �أحمــد عبيـد بجـدة عام 1373هـ جنده
يف العدد الثاين ل�ش ��هر رم�ض ��ان 1373هـ يكتب يف ال�ص ��فحة ( )23ق�صة ق�صرية
بعنوان (هاتو فلو�س ��ي) ،ويف العدد ال�س ��ابع ل�ش ��هر محرم 1374هـ ق�صة ق�صرية
�أخرى حتت عنوان (غلطة يف احل�ساب).
ويت�ل��ألأ العريف �ض ��من كوكب ��ة من �أدباء ال�ش ��باب احلجـازي الـ ��ذي بـرز يف
جمايل ال�شعر والنرث ،فنجده يحتل مكا ًنا كب ًريا يف كتاب نفثات من �أقالم ال�شباب
احلجازي ،من ت�أليف ها�ش ��م يو�س ��ف الزواوي وعلي ح�س ��ن فدعق وعبدال�س�ل�ام
طاهر ال�سا�سي عام 1355هـ ،املوافق 1935م ،الذي قدم له الأ�ستاذ الكبيـر محمد
�سرور ال�صبان.
ي�ش ��غل العريف ع�ش ��رين �ص ��فحة م ��ن الكت ��اب ( )64-44منها ق�ص ��يدتان:
(ا�ستمالة حبيب) و(مناجاة الليل) ،وثالثة موا�ضيع �أدبية منثورة هي�( :صديقي
بني عهدين) ،و(�شباب و�شيوخ) ،و(خواطر و�صور ..الأدب والأدباء).
ولل�ش ��عر مكان يف حياة العريف ،فنجده ين�ش ��ر ق�ص ��يدة يف البالد ال�سعودية
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الع ��دد 611لي ��وم االثن�ي�ن � 9ش� �عـبان 1365هـ ،املوافـ ��ق  8يولي ��ة 1946م بعنـوان:
(�..إليه )...وكتب مقدمة جاء فيها« :وجدتها يف �أوراق قدمية وك�أنها تقول :و�إذا
املو�ؤودة �س ��ئلت ب�أي ذنب قتلت ،فن�ش ��رتها ـ على �س ��وء ر�أي فيها ـ �إبرا ًء لذمتي من
ذنبها».
كم ��ا جند عبدال�س�ل�ام طاهر ال�سا�س ��ي يرتجم ل ��ه يف كتابه �ش���عراء احلجاز
يف الع�ص���ر احلدي���ث ،ط1370 ،1هـ على �أنه �ش ��اعر عاطفي قلي ��ل الإنتاج ،ولكنه
كات ��ب اجتماعي يف طليعة الكتَّاب امل ِّربزين ،وله جوالت وهم�س ��ات يف عامل الأدب
والفكر ت�ش ��هد ل ��ه فيها ال�ص ��حافة العربيــة ال�س ��عوديـة ،وعلـ ��ى الأخـ�ص جريــدة
البالد ال�س���عودية التي يديرها وير�أ�س حتريرها� ،أما عمره فيرتاوح بني الثالثني
عام ��ا ،وتلقى معارفه مبدر�س ��ة الفالح مبكة املكرمة ،ثم مبدر�س ��ة دار
والأربع�ي�ن ً
العلوم العليا بالقاهرة ،ومل يكمل درا�سة ال�سنة النهائية بها لعـودته �إلـى وطنه بعد
�إعالن احلرب العاملية الثانية.
وقد ن�شر بع�ض ق�ص ��ائد العريف ،وهي التي حتمل العناوين التالية :م�سكني،
وداع� ،إليه ،ا�ستمالة حبيب ،مناجاة الليل.
نختار مقاطع من ق�صيدة ا�ستمالة حبيب:
ا�ستمالة حبيب
عد يا حبيبي للتوا�صل واذكر املا�ضي القريب
ت�ضمني رغم اختال�سات الرقي ــب
�أيام كنت ُّ
و الآن غيرَّ ك الزمان فهل لو�صلك من �سبيل؟
***
هال ذكرت ليال ًيا مرت فكانت كالن�سيـ ــم
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ري م ًعا وال يدري بنا غري العليـ ــم
كنا ن�س ُ
والآن غيرَّ ك الزمان فهل لو�صلك من �سبيل
***
�أ َو َما علمت ب�أن قلبي كان يخفق �إذ يـ ْ
ـراك
�أيا َم كنت ت�ص ّد �أو تبدي �صنو ًفا من جفـ ْ
ـاك
والآن
ذاب وقد ن�أيتَ ـ فهل لو�صلك من �سبيـ ْـل
***
الف�سيح
قد كنتُ قبل احلب ح ًرا �أع�شق الكون
ْ
عذب ال�شباب وكنت �أب�سِ م للحياة �إذا ت�سي ْـح
والآن
غيرَّ ين الزمان ـ فهل لو�صلك من �سبيـ ْـل؟
***
�إين �أُ
َ
نا�شدك الوفاء وقد عهدتك ذا َوفــا ْء
�أَيام كنت ترى ال�صداقة ال يليق بها اجلفا ْء
والآن
غيرَّ ك الزمان -فهل لو�صلك من �سبيـ ْـل؟
***
يا حلو �إين �آ�سف فما �أ�سفي على العهد اجلدي ْد
عهد اجلفاء و�إمنا �أ�سفي على املا�ضي البعي ْد
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والآن
�إذ �إين َوقعتُ ـ فهل لو�صلك من ْ
�سبيل؟
***
يا حل ُو �إين عِ يل �صربي ـ هل لو�صلك من معا ْد
�أم �أنتَ باقٍ ال تـزال علـى التمــادي والعنا ْد
والآن
ماذا قــد عزمـتَ ؟ ـ َوهل ل َو�صـلك من ْ
�سبيل؟
وجند العريف يجيب على ت�سا�ؤل �أحد طلبة املدر�سة الرحمانية الثانوية مبكة
املكرم ��ة بكل توا�ض ��ع؛ ففي الع ��دد  1949ليوم االثنني �1ص� �فـر 1375ه� �ـ ،املوافـق
�19س ��بتمرب 1955م من �ص ��حيفة البالد ،و�ض ��من ركـن (دنيـا الطلبـة) يف �س�ؤال
ع ��ن �أول عم ��ل قام به يف اململكة ،جن ��ده يقول :كات ��ب ورادة يف مطبعة احلكومة،
وقد ا�س ��تفدت كث ًريا من وطنية مديرها الأ�س ��بق املرحوم الأ�س ��تاذ محمد �س ��عيد
عبداملق�صود.
رئي�س ��ا جلريدة البـالد ال�س���عوديـة؟
وجوا ًبا على �س� ��ؤاله الثاين :متى تعينتم ً
قـال :يف �ش ��هر ربيع الأول عام 1365هـ .وجوا ًبا ل�س�ؤال :هل تدفعون �أج ًرا للكتَّاب؟
جنده يقول :جميع كتاب ال�ص ��حيفة ي�ش ��اركون فيها ب�أقالمه ��م دون مقابل ،فيما
عدا املحررين الر�سميني الذين يعملون داخل �إدارة ال�صحيفة.
ويف �س� ��ؤال وجـ ��ه لــه بـجمل ـ���ة قريــ����ش ،يف العــدد  47ليــ ��وم االثنني 12ربيع
الثاين1380ه� �ـ ،املوافق � 13أكتوبر 1960م بعنوان (ل�س ��ت من �أن�ص ��ار االحتجاز
الأدبي� ..أعرف �س ��را ًقا يل من نوع �آخر)�« :س� ��ألنا الأ�ستاذ الكبري عبداهلل عريف
عن كوبره امل�س ��روق ،فقال :ل�س ��ت من �أن�ص ��ار احتجاز الإنتاج الأدبي يف كوابر �أو
�ص ��ناديق ،وال �أع ��رف اً
مقال �أو فكرة مل �أن�ش ��رها بعد كتابتها ح � اً�ال ،ولكني �أعرف
عام ��ا كت ًبا عدة �أخذها
ُ�س ��را ًقا يل م ��ن نوع �آخر؛ لقد �س ��رق مني القنديل قبل ً 22
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مني للمطالعة والإعادة وكانت جملدة وعليها ا�س ��مي ،ا�ش�ت�ريتها من احلراج ،ولو
�أين �س ِلمت من �أمثال الأ�ستاذ قنديل �صديق العمر ،رد اهلل غربته ،لكان يل مكتبة
ت�ض ��اهي مكتبة �أحم ��د تيمور� .إن حرامي ��ة الكتب ما يزالون يعي�ش ��ون بيننا� ،إنهم
دائ ًم ��ا يتمثل ��ون يف �أولئ ��ك املنهومني بالق ��راءة ،وكانت �آخر �س ��رقة جمهولة عدد
الكتب و�أ�س ��مائها �سارق ي�شبه كث ًريا �س ��ارق الأخبار الأول �صاحب �صفحة املجتمع
الأخ الكثريي».
العريف يف نظر معا�صريه من الأدباء:
قال عنه الأ�س ��تاذ عبداهلل عبداجلبار يف التي���ارات الأدبية احلديثة يف قلب
اجلزيرة العربية« :ومن ُكتابنا االجتماعيني الذين كان لهم دور خطري يف تطوير
ال�ص ��حافة يف بالدنا الأ�ستاذ عبداهلل عريف� ..ص ��احب كتاب رجل وعمل ،الذي
حل ��ل فيه �شخ�ص ��ية محمد �س ��رور ال�ص ��بان ..وقد تول ��ى العريف رئا�س ��ة حترير
جري ـ���دة الب�ل�اد ال�س���عودية فرتة طويلة م ��ن الزمن ..كما �س ��بق احلديث عنه يف
كتابنا ال�س ��ابق يف �أثناء كالمنا عن ال�ص ��حافة يف قلب اجلزيرة ـ وهو الآن ي�ش ��غل
من�صب �أمني العا�صمة مبكة املكرمة...
وق ��د عالج العري ��ف يف مقاالته ال�ص ��حفية كث ًريا من م�ش ��كالتنا االجتماعية
وق�ضايانا الوطنية والقومية ،وهو مت�أثر يف �أ�سلوبه ال�صحفي مبدر�سة �أخبار اليوم
وعميده ��ا محم ��د التابعي ..وم ��ن مقالة له يف عالج م�ش ��كلة ال ��زواج املبكر ننقل
الفقرات التالية:
«ما �أكرث ما بحثت م�ش ��اكل الزواج يف �ص ��حفنا وجمالتن ��ا ،ولكن كان البحث
دائ ًم ��ا يف م�ش ��اكل الزواج يتعلق بغ�ل�اء املهور ،وتكاليف ال ��زواج ،والإرهاق املادي
الذي تفر�ضه التقاليد والعادات .ولكن للزواج م�شاكل �أخرى ،م�شاكل ذات �أخطار
اجتماعية ُ
وخلقية ،ونف�سية البد من �إثارتها ،ال للمطالبة بت�شريعات خا�صة بها ،بل
ملجرد الإثارة التي ي�أتي بعدها احلديث العام يف املجال�س والأندية باال�ستنكار لها،
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واال�ش ��مئزاز منها ،والردع عنها ،واخلروج عليها .وتلك �أف�ضل و�سائل الإ�صالح..
لأنه حينئذ ي�صدر عن قناعة وجدانية وفكرية ي�ستتبعها حت ًما ال�سلوك ال�صحيح..
و�أُول ��ى هذه امل�ش ��اكل ..زواج ال�ص ��غرية بال�ص ��غري ..حتقي ًقا لرغب ��ة الوالدين يف
الفرحة بابنهما �أو بنتهما قبل �إدراكهما مل�س�ؤولية الزواج� ،أو فهمهما لهذا الرباط
بينهم ��ا� ،أو �ش ��عورهما باحلاجـة �إلي ��ه ،وتكون النتيجة بعد الزواج ولأي �س ��بب من
تلك الأ�سباب فقدان التعاطف ،وانعدام املودة والرحمة بينهما ،وخ�ضوع ال�صغري
لرغبة الوالد �أو الوالـدة ثــم تنفيذهــا ،وبالتايل خ�ض ��وع ال�صغرية ...ر�ضيت الأم
�أو ر�ض ��ي الأب عنها بقيت وعا�ش ��ت ولو بغري زوجها عنها ل�س� �بـب من الأ�س� �بــاب،
و�إن لــ ��م تـر� ��ض الأم �أو مل ير�ض الأب ـ مع ر�ض ��اء الزوج ـ �س ��رحت الزوجة وهدم
ع�ش (الزغاليل)؛ لأن (ال�ص ��غري) لي�س يف مق ��دوره مخالفتهما ،و�إال لطرد معها
ب�س ��بب عدم ا�س ��تعداده املادي لتحمل م�صروفاته ،ف�ض�ًلناً عن م�س�ؤوليته ببيت له
ولزوجته�...إلخ».
ولهذا جند العبداجلب ��ار يف مقابلة له مع خالد عبداملطلوب منــدوب جريدة
البالد( )1بالقاهرة يف العدد  182وتاريخ 4ربيـع الأول 1379هـ ،املوافـق �7سبتمرب
1959م ،حت ��ت عنوان (مع �أدب ��اء ونقاد العامل العربي) يقـ ��ول عـن العـريف..« :
دفع العريف ال�صحافة يف بالدنا دفعة قوية �إلى الأمام ،وبف�ضله تطورت �صحافتنا
هذا التطور؛ �إذ ا�ستطاعت �أن تكون يومية .والعريف منذ كان طال ًبا يف دار العلوم
كان �أول م ��ا يبحث عنه يف ال�ص ��باح ه ��و (الأدرين) بائع ال�ص ��حف الذي يتعامل
معه .وكان يعجب كيف ال ي�س ��تطيع رئي�س التحرير �أن ميكث �س ��وى ب�ض ��عة �شهور،
رئي�سا للتحرير ا�ستطاع �أن
وع َّلل ذلك بعدم وجود القدرة الكاملة ..وعندما �أ�صبح ً
يظل �أكرب مدة ممكنة ..ويعترب عريف من مدر�سة التابعي ..وكتاباته تت�سم بالأثر
والو�ضوح والب�ساطة ،وال يزال ي�شتغل بال�صحافة حتى الآن».
ولك ��ن الأ�س ��تاذ محمد ح�س ��ن عواد يعود بن ��ا ليحدثنا عن العري ��ف وبداياته
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عندما كان طال ًبا يف الفالح ،ففـي العـدد املمتاز مــن البالد ال�سعودية ،يف عددها
 643ليوم االثنني الأول مـن �شهـر ربيـع الثاين �سنـة 1365هـ 4مار�س1946م يقول:
«عود على بدء :كان الأ�ستاذ عريف لب ًقا متفتح النف�س للحياة؛ عندما عر�ض
علي قبل �سنوات جملته اخلطية التي بد�أ يحـررها مـع زمالئـه الفالح ِّييـن [ن�سبة
َّ
�إلى مدر�س ��ة الفالح] ،فلمحت فيها �آثار �أقدام تط�أ ريا�ض ال�صحافة والأدب غري
عابئ ��ة مبا فيها من �أ�ش ��واك تخز العابري ��ن واملتفيئني على ال�س ��واء ،ف�أما الأولون
فمعذرته ��م يف اقتب ��ال الوخز تل ��ك الهمة ال�ش ��اغلة والفكرة امل�س ��تهوية والعاطفة
احل ��ادة التي ت�س ��تويل على م�ش ��اعر املرء ،فتدفعه ب�ش ��علتها امللتهب ��ة �إلى الأمام،
يح�س مبا
وت�ص ��ور له النتائج يف �ص ��ور الأح�ل�ام الالمعة واملجاين املع�س ��ولة ،فال ُّ
وراءه وم ��ا �أمامه من ال�ش ��وك �أو القت ��اد؛ ولكان الآخرين م ��ا عذرهم يف التعر�ض
لل�شورة وتلقي �أمل الوخز؟ اللهم ال �شيء �سوى قوة النف�س املكينة ،وح ِّرية الت�صرف
املحمود و�ش ��جاعة القلب املق ��دام ،ونبل احلياة الإن�س ��انية الأ�ص ��يلة ،وهكذا كان
موقف الأديب عريف على �ش ��اطئ احلياة الأدبي ��ة ،وهكذا كان موقفنا منه ونحن
نتفي�أ هذه الظـالل يف حديقته ال�ص ��غرية التي ال نذكر اليوم حتى ا�سمها اجلميل،
وهك ��ذا اجلم ��ال يجتذب اجلمال ،وهكذا الفن يح�ض ��ن الفن .ولي� ��س �أمامي الآن
�صورة ملا كتبته على غالف تلك املجلة لأنقل �شذو ًرا منه».
قالت �صحيفة عكاظ و�صاحبها �أحمد عبدالغفور عطار ـ الذي ال يعجبه العجب
ـ ففـي العـدد  19ليـوم ال�سبـت  17ربيـع الثانـي 1380هـ ،املـوافق �18أكتوبر1960م،
وحت ��ت عنوان (عبداهلل عريف)�« :أحد �أقطاب الفكر ال�س ��عودي ،ومن �أ�س ��اطني
الأدب وزعمائه يف هذه البالد ،و�أبـو ال�صحافـة ال�سعوديـة ،ومن الأعلياء امل ِّربزين
يف الثقاف ��ة واالطالع ،وال�ص ��حافة ال�س ��عودية تدي ��ن للعريف بال�ش ��يء الكثري من
تقدمها وتطورها ،ومدر�س ��ته ال�صحفية التي �أ�س�سها هي املدر�سة الفاذة الوحيدة
يف اململكة كلها ،ولي�س ثمت مدر�سة غريها�»...إلخ.
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العريف و�أمانة العا�صمة:
بع ��د �أن ترك العريف رئا�س ��ة حترير البالد ال�س���عودية ،وتوق ��ف عن الكتابة
بها؛ �س ��واء يف ا�سرتاحة الأ�سبوع ،وهو مقال �أ�سبوعي يف ال�صفحة الأخرية من كل
عدد ،يتناوب على الكتابة فيه كبار الكتاب ،وهو �أحدهم� .إ�ضافة لزاويته اليوميــة
(هم�سة اليوم) ،التي يوقعها با�سم م�ستعار (�أبو نظارة) ،وقبل �أن يختار هذا اال�سم
لزاويت ��ه ،كان يكتب حتت عنوان (قر�ص ��ات) .انتقل بعدها �إلى جري���دة النـدوة،
وا�ستمـر ينـ�شر (هم�سة اليوم) بها با�سمه ال�صريح هذه املرة .ويف �أول حلقة منها
جند هم�سته املن�ش� �ـورة فـي العـدد ( )19ليــوم الأربعـاء �9شعبان1378هـ ،املوافـق
ربمه من الأخطاء املطبعية التي تعر�ض
18فرباير1959م ،وهي تت�ضمن �ضجره وت ُّ
لها ما يكتبه يف ال�س ��ابق ،وهو يق�صد ما كان ين�شر يف البالد ال�سعوديــة وغيـرها،
وعندما عر�ض عليه رئيـ�س حترير النـدوة قـال« :و�أخ ًريا فاج�أين ال�صديق الزميل
الأ�س ��تاذ �صالح جمال ب�أن طلب �إ َّ
يل �أن �أ�ش ��اركه التحرير يف (الندوة) ،وال �أخفي
القارئ �أن هذا الطلب �ص ��ادف هوىً يف نف�س ��ي ،فقد �ض ��قت بفراغي و�ض ��اق بي
الف ��راغ ،فم ��ا �أكرث ما �أقر�أ ،وما �أكرث ما �أجد يف نف�س ��ي الرغب ��ة امللحة يف التعليق
على ما �أقر�أ».
و�س ��بق �أن ق ��ال يف الب�ل�اد ال�س���عودية ،ونفذ ما قال�« :إن ر�أيت ��م �أين انقطعت
عن الكتابة مرة �أخرى ،فاعلموا �أنها م�ش ��كلة الت�ص ��حيح ،و�أن ��ا واحد من الكتَّاب
الذين ال يطيقون �أن يروا �أثرهم الكتابي م�شوهً ا� !..أما �إن وفت (الندوة) بوعدها
بالعناية ،ف�س�أ�ستمر معها كما فعلت مع (البالد ال�سعودية) دون �أي مقابل نقدي،
واهلل املوفق».
وتقر�أ يف العدد التا�سع من جريـدة الق�صيـم يف 27رجب 1379هـ يف ال�صفحة
الثانية خ ًربا يقول�« :ص ��رح �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء يف امل�ؤمتر
ال�صحفي الذي عقده �سموه لر�ؤ�ساء حترير ال�صحف يف ع�صر يوم ال�سبت يف مقر
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رئا�س ��ة جمل�س الوزراء بالريا�ض ،يف �أن الأ�س ��تاذ الكب�ي�ر عبداهلل عريف قد ُعني
�أمي ًنا للعا�ص ��مة مكة .ال �ش ��ك �أن هذا التعيني قد �ص ��ادف �أهله ،والأ�ستاذ العريف
من خرية الكتاب والأدباء ،من �أبرز و�أقوى رعيلنا الأول و�أقدم و�أحكم ال�صحفيني
النابغ�ي�ن ،ب ��ل يقيننا �أن اختيار هادي الطريق( )2له �أمي ًنا للعا�ص ��مة يعترب تقدي ًرا
عظي ًما من �س ��موه ل�ص ��احبة اجلاللة ال�ص ��حافة ،فتهانينا احلارة لك يا عريف،
و�أنت خليق بالأمانة ،وقد كنت �ص ��حف ًيا ح ًّرا �أمي ًنا ،و�س ��تظل هكذا ـ �إن �ش ��اء اهلل ـ
قو ًيا �أمي ًنا يف من�صبك اجلديد».
وبع ��د �أ�ش ��هر جند العط ��ار يكتب يف عكاظ الع���دد �« :19أم ��ا العريف الأمني،
فقد كان ـ وهو �ص ��حفي ـ �أمني عا�صمة بال من�صب ر�سمي ،وامتحن بها منذ عرف
الكتاب ��ة ،فكان ينقد الأمانة نق ��دً ا نزي ًها ،ويرى �آراء �س ��ديدة ،ويعر�ض مقرتحات
رائع ��ة حوايل ربع قرن من الزمان �أو �أكرث ( ،)...ودخل العريف �أمانة العا�ص ��مة
يف خط ��ى ظاهره ��ا الثبات واالطمئنان ،و�إن كان هو نف�س ��ه ي�ش ��عر �أن فيها �ش ��ي ًئا
من اخلوف امل�س ��تور عن النا�س املك�ش ��وف له وحده ( .)...دخل �أمانة العا�ص ��مة
ومعه نقداته و�آرا�ؤه ومقرتحاته ال�س ��ابقة املن�ش ��ورة ،ف�إذا العمل �ضخم ،والطريق
وعر ،والتبعة ثقيلة ما تطاق وط�أتها ،فهو يف مو�ضع االمتحان من احلكومة ومكان
االختبار من ال�ش ��عب ،ولن يكون ح�س ��ابه �إال ع�س�ي ً�را �إن خذلته قواه� ،أو �ضل �صواه
(� .)...أيها الأديب الناقد ـ كنت يف (الرباح) تنقد وتطلب ،فتعال ـ الآن ـ وانه�ض
بالت ِبعة ،و�أرنا قدرتك ( .)...يف امليدان ت�ص ��ول وجت ��ول ،فخذ �أداة احلرب و�أرنا
فنونك ( .)...ودخل العري ��ف الأمانة مزودًا بالإميان والعزم والثبات ،وهو يحيل
جمود �أمانة العا�صمة حركة ،والفو�ضى واخلمول ً
ن�شاطا وقوة وحياة.
وما للعريف بالأمانة �إال �ش ��هور معدودات ،ولكن مت فيها من �إ�ص�ل�اح الأمانة
ومن الأعمال وامل�شروعات الب َّناءة ما �صار كال َع َلم امل�شهود ،ال تخطئه العني؛ �سواء
�أبع ��دت عن ��ه �أم كانت قريبة من ��ه .وتاريخ مك ��ة احلديث �س ��يذكر للعريف َخط َوه
احلثيث وجهده القوي وعمله اجلبار�...إلخ».
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وبع ��د �أ�ش ��هر تق ��ر�أ فـ ��ي العـ ��دد ( )47يف  7ذي القع ��دة 1380ه� �ـ ،املـواف ��ق
12ابريل1961م من جريدة عكاظ � ً
أي�ض ��ا (�شخ�ص ��ية الأ�س ��بوع الأ�ستاذ عبداهلل
عريف) قائلاً « :مل ي�سبق قط ،يف تاريخ مكة� ،أن متتعت مبا تتمتع بـه هـذه الأيـام،
يوما بعد ي ��وم ..و�إين حيـن �أدخــل مكـ ��ة ،و�أرى ما
م ��ن نه�ض ��ة تنظيمية ،تتالح ��ق ً
يجري يف �شوارعها من تنظيم وتو�سعة و�إ�ضاءة وتعبيد� ،أجدين م�ضط ًرا للت�سا�ؤل:
�إلى �أي م�س ��توى كان ميكن �أن ت�ص ��ل �ش ��وارع مكة� ،أو �أن الذين تعاقبوا على �أمانة
العا�ص ��مة خ�ل�ال ال�س ��نوات الثالثني املا�ض ��ية كانوا يخل�ص ��ون لعمله ��م �إخال�ص
العريف ،ويبذلون من اجلهود ما يبذله هذا الرجل الذي اتفق النا�س على تقديره،
والإعج ��اب به ،والثن ��اء عليه ( .)..و�إين لأذكر ،حني �أكتب هذه ال�س ��طور �إعجا ًبا
بالعريف ،وتقدي ًرا له� ،أذكر بو�ضوح الأموال التي ذهبت هبا ًء يف عدد من م�شاريع
�أمانـة العا�صمـة ،و�أريد �أن �أقول� :إن جناح جتربة امل�س�ؤولني مع العريف ال�صحفي
والأدي ��ب يج ��ب �أن تغريهم بتكرار التجرب ��ة مع غريه من �أمثال ��ه ..فليج ِّربوا تلك
الكف ��اءات التي تنو�س ��يت وجتوهلت ،و�أخ ��ذت مكان املتفرج ،م ��ع �أن من حقها �أن
ت�أخذ املكان الالئق بها يف املجتمع واحلياة�...إلخ».
وت�س ��تمر عكاظ يف �إعجابها بالعريف ،فنجدها تن�ش ��ر يف عـددها ( )56ليوم
ال�س ��بت 11مح ��رم 1381ه� �ـ ،املوافق24يونيه1961م ما ن�ش ��رته جري ��دة الأخبار
القاهري ��ة عن العريف« :ق ��ر�أت يف جريدة الأخبار القاهرية يف العــدد ال�ص� �ـادر
يف 1961/6/13م ما كتبه الأ�س ��تاذ �أحمد لطفي ح�سونة� ،أحد محرري دار �أخبار
اليوم عما �ص ��ادفه من امل�ش ��اكل يف حجه ،وقد �أثنى يف معر�ض حديثه على �سعادة
�أمني العا�صمة الأ�ستاذ عبداهلل عريف ،وقال:
«لقد �أُ�س ��ندت رئا�سة بلدية مكة �إلى �صحفي ا�سمه عبداهلل عريف ،وكان هذا

ال�ص ��حفي مهت ًما بالإ�ص�ل�احات والتجديدات ،كثري النقد ،كثري احلمالت ،ور�ؤي
�أن مي َّكن هو �شخ�ص� � ًيا وبالذات من تنفيذ اقرتاحاته ،و�أن َ
يعطى ال�سلطة ليرتجم
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رئي�سا لبلدية
مقاالته �إلى �أعمال ،وقد �صدر قرار بتعيني عبداهلل عريف ال�صحفي ً
مكة .وبد�أ عمله بفتح ال�ش ��وارع وربطها ،واكت�سح �أمامه بيوت الفقراء والأغنــياء،
ومل توقفه الو�س ��اطات وال ال�شفاعات ،و�شق �شارعني يف مكة ور�صفهما ،وما زالت
بقايا املنازل على اجلانبني ب�أتربتها تهدد املارة».
«ق ��ر�أت هذا وق ��ر�أت غ�ي�ره ،و�س ��معت �أن �أقطاب احلج ��اج �أب ��دوا �إعجابهم
مبا �ص ��نعه �أمني العا�صمة الأ�س ��تاذ عبداهلل عريف ملكة ،ف�س� ��ألته عن ر�أيه ،فقال
�س ��عادته :ما �أنا �إال �أداة منفذة ،والف�ضل يف عمران مكة وتو�سعة �شوارعها وعمارة
امل�س ��جد احلرام ،ويف كل ما يرى النا�س ،راجع �إلى اهلل ثم �إلى جاللة امللك �سعود
املعظم وحده�..إلخ».
الب ��د �أن نذك ��ر ون�ش ��يد ونحتف ��ي برموز وطنية ول ��دت وعا�ش ��ت وعملت مبكة
وتفان ،وهو الأ�ستاذ عبداهلل
املكرمة ،و�أذكر �أحدهم ممن عمل بكل جد و�إخال�ص ٍ
محمد علي بن عبداللطيف عريف.
وقبل �أن �أختم هذه الإطاللة ال�س ��ريعة عل ��ى مثل هذا الرجل النموذج ،ودوره
املجيد ،يجدر بي �أن �أذكر ما قاله عبداهلل بن عبدالرحمن املعلمي يف كتابه �أعالم
املكي�ي�ن م���ن القرن التا�س���ع �إلى القرن الرابع ع�ش���ر الهجري� ،ض� �مــن ترجمتــه
للعريف« :وهو �ش ��اعر ،ولكن انهماكه يف العمل ال�صحفي واخلدمة العامة مل يتح
ل�ش ��اعريته فر�ص الن�ضج الكامل واملتابعة .عمل �أمي ًنا للعا�صمة املقد�سة ،وهو �أول
من �أدخل �أ�س ��اليب التطوير احلديث يف �ش ��وارع مكة املكرمة وتنظيمها العمراين
بهمة وحزم و�إخال�ص».
وختام ��ا يقول عنه الأ�س ��تاذ زه�ي�ر محمد جميل كتب ��ي فــي كتابــ ��ه العريف
ً
�ص���حاف ًيا« :كان ل ��ه �أ�س ��لوب وطريق ��ة ممت ��ازة يف معاقبة املوظف�ي�ن املخالفني �أو
املق�صرين ،فهو مل يحمل الع�صا للعقــاب� ،أو ال�سيــف للإرهــاب� ،أو البارود للقتل
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والفتك ،بقدر ا�ستخدام (التوجيه) و(الإر�شاد) ،وهذه طريقة عملية ُمثلى ،رغم
�أنه مل يح�ص ��ل على �ش ��هادات عالية �أو متقدمة يف العلم؛ فاخلربة كان لها الدور
الأمث ��ل يف العالج ،واخلروج بنتائج مر�ض ��ية ومقنعة ومتوازية لكل الأطراف .كما
كان له �أ�سلوب وطريقة ممتازة يف معاقبة املوظفني.
ويع ��د العريف �أول �أمني للعا�ص ��مة ي�س ��تخدم جهاز الت�س ��جيل ،لت�س ��جل عليه
املالحظ ��ات واملرئيات اليومية .التي ت�س ��حب وتوزع فو ًرا على اجلهات املخت�ص ��ة
تقدما كب ًريا يف الق�ضاء على تلك املالحظات».
بالأمانة .وكانت حتقق ً
وع ��ن حياته العائلية يقول :تزوج العريف زوجت�ي�ن ،و�أجنب منهما( :عدنان
وعادل ومحمد علي وعـزّة وعفاف وفاطمة).
وفاته:
انتقل عبداهلل عريف �إلى رحمة اهلل يف �ص ��باح يوم اجلمعة 12رم�ض� �ـان عام
1397هـ ،املوافق �26أغ�سط�س (�آب) عام 1977م ،عن عمر يناهز الـواحد وال�ستني
عاما ،ق�ضى معظمها يف خدمة �أم القرى (مكة املكرمة)
ً
وكما ذكر الأ�س ��تاذ �أحمد �س ��عيد بن �س ��لم يف مو�س���وعة الأدباء ال�س���عوديني
خالل �ستني عا ًما �أنه قد ن�شر له من الكتب:
 -1رج���ل وعم���ل يف اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية ،ط1370 ،1هـ ،وهو ترجمة
حلياة الأ�ستاذ محمد �سرور ال�صبان رحمه اهلل ،وما قام به من �أعمال يف م�صلحة
البالد؛ �س ��واء داخل الوظيفة احلكومية �أم خارجها؛ مثل �إن�ش ��اء ال�ش ��ركات وغري
ذلك مما عاد على البالد باخلري.
 -2محا�ض���رات ون���دوات يف نادي الوحدة الريا�ض���ي والثقايف ،وعند جمعها
�سوف ت�شكل رافدً ا جيدً ا مما قدم الأ�ستاذ العريف لبالده.
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 -3مق���االت الأ�س���تاذ العري���ف يف اجلرائ���د حت���ت عنوان���ه املعروف (هم�س���ة
اليوم) ،جمعت يف كتاب � 200صفحة.
 -4مكة منارة الإ�شعاع الإ�سالمي ـ محا�ضرات عام1387هـ.

الهوامش:

(*) كاتب �سعودي.

( )1اندجمت البالد ال�سعودية مع جريدة عرفات يف عام 1378هـ ،ف�أ�صبحت حتمل ا�سم البالد ،وتبد�أ
الرتقيم من جديد من رقم (.)1
( )2هذا اللقب يطلق على �سمو الأمري في�صل بن عبدالعزيز وقتها.
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مكتبة

وم�ضات من الذكريات ،ت�أليف د .محمد بن �سعيد ال�شعفي ،ط ،1الريا�ض:
امل�ؤلف1439 ،هـ2018/م�160 ،ص.
م�ؤلف الكتاب �أ�ستاذ جامعي عريق من الرواد الذين حظيت بهم جامعة امللك
ومدر�سا
دار�س ��ا
ً
�س ��عود يف بداياتها الأولى ،وا َكب اجلامعة يف م�س�ي�رتها الطويلة؛ ً
وباح ًث ��ا يف تاريخ الدولة ال�س ��عودية ،ثم م�س� ��ؤو ًال � َ
أول عن �أول مركز �أُن�ش ��ئ حلفظ
تاريخ هذه الدولة و�ص ��يانة تاريخه ��ا وتراثها الفكري ،وهو دارة امللك عبدالعزيز؛
فقد �أتيح له �أن ي�ضع الأ�س�س الأولى لقيام هذا ال�صرح الكبري.
وم ��ن هنا تربز �أهمية كتابة ذكرياته وعر�ض جتاربه الغنية بد ًءا من التكوين
الأ ّويل ،م ��ن حيث الن�ش� ��أة يف املنطق ��ة الوادعة (متنية) ،القابع ��ة على ارتفاع ما
يقارب  3000مرت يف مرتفعات ع�س�ي�ر ،مرو ًرا مبحطات الدرا�س ��ة والعمل واحلياة
يف مكة والطائف والريا�ض وم�ص ��ر وبريطاني ��ا .ويف كل محطة من هذه املحطات
يرتدّ امل�ؤلف بطرفه �إلى املا�ضي �ساردًا الوقائع ،ووا�ص ًفا الأماكن ،و�أحيا ًنا مت�أملاً
ومقار ًنا بني املا�ضي واحلا�ضر.
ولعل من �أجمل ف�ص ��ول الكتاب م�ش ��اهد احلياة الريفية اجلميلة يف م�س ��قط
ر�أ�س امل�ؤلف ومرباه ومرتع �صباه؛ �إذ هي تفي�ض باللوحات املعربة ،املليئة بتفا�صيل
احلياة اليومية الريفية يف �أحوالها املعي�ش ��ية واالجتماعية املتنوعة واملبهرة .وكثري
من امل�شاهد قد اختفت الآن من الوجود.
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الكتاب ق�ص ��ة كفاح م�ش ��وقة ،كتبت ب�أ�س ��لوب عفوي مبا�ش ��ر غري متك َّلف وال
م ��ز َّوق ،فب ��دت كنف�س �ص ��احبها ال�ص ��افية الت ��ي تتميز بال�ص ��راحة وال�ش ��فافية
والتوا�ضع واحلكمة.
�أ.م�.ض
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إهداءات إلى مكتبة

•م ��ن �أعالم الكتابة الفنية وال�ش ��عر يف الأدب العربي ،د .حمد بن نا�ص ��ر
َ
الدخ ِّيل ،الريا�ض1419 ،هـ.
•يف الأدب ال�س ��عودي مق ��االت وبحوث ،د .حمد بن نا�ص ��ر َ
الدخ ِّيل ،نادي
جازان الأدبي1420 ،هـ1999/م.
•خواط ��ر يف الفك ��ر والثقافة واللغ ��ة والأدب ،د .حمد بن نا�ص ��ر َ
الدخ ِّيل،
م�ؤ�س�سة الر�سالة1420 ،هـ1999/م.
•هلل م ��ا �أخذ وما �أعطى ،د .حمد بن نا�ص ��ر َ
الدخ ِّي ��ل1421 ،هـ2001/م،
الريا�ض.
•�آراء املنفلوط ��ي يف �ش ��عراء وكتَّاب ع�ص ��ره ،د .حمد بن نا�ص ��ر َ
الدخ ِّيل،
النادي الأدبي الثقايف ،جدة1425 ،هـ2004/م.
•حمزة بن بي�ض احلنفي حياته و�ش ��عره ،د .حمد بن نا�ص ��ر َ
الدخ ِّيل ،دار
�صادر ،بريوت1433 ،هـ2012/م.
•ر�ؤى يف تعليمن ��ا اجلامع ��ي ،زاي ��د ب ��ن عج�ي�ر احلارث ��ي ،الريا� ��ض،
1439هـ.2018/
•وزارة املعارف يف عهد امللك �س ��عود (رحمه اهلل) يف �ض ��وء بع�ض الوثائق
التعليمية ،د .علي بن �صالح املغ َّنم ،الريا�ض1430 ،هـ2009/م.
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•جند وال�ش ��رك وعبث الأ�س ��ئلة ،نادر بن عبدالعزي ��ز العبدالكرمي .د ن،
دت.
•عل ��ى جداري ��ة القمر (ديوان �ش ��عر) ،عبدالق ��ادر بن عبداحل ��ي كمال،
الريا�ض1440 ،هـ2018/م.
•�أخط ��اء وق�ص ��ور يف بع� ��ض القوامي� ��س واملعاج ��م ،محم ��د عبدال ��رزاق
الق�شعمي ،نادي الأح�ساء الأدبي1438 ،هـ2017/م.
•محمد بن عبدالرحمن الرب ِّيع :احل�ض ��ور الثقايف والتوا�ص ��ل الإن�س ��اين،
مقاالت وبحوث ودرا�سات؛ �إعداد اثنينية النعيم الثقافية وجمعية الأدب
العربي والنادي الأدبي بالريا�ض1440 ،هـ2018/م.
•املطالع واملقا�ص ��د يف ال�شعر اجلاهلي ،درا�س ��ة حتليلية يف ترابط الن�ص
ال�شعري وعالقات املعاين ،د .يو�س ��ف طف ِّيف الدعدي ،اجلمعية العلمية
ال�سعودية للأدب العربي ـ مكتبة وهبة/م�صر1439 ،هـ2018/م.
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تنبيه
�أخي الكرمي
�سالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته
بهذا اجلزء ينتهي ا�شرتاكك لهذه ال�سنة
يرجى �إذا رغبت التجديد
حتويل قيمة ا�شرتاك ال�سنة القادمة
وفق اهلل اجلميع ملا يحبه وير�ضاه
�إدارة املجلة
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فهارس
فهار�س �أعداد ال�سنة الرابعة واخلم�سني
 -1ال ُك ّتاب واملع ِّلقون.
 -2املو�ضوعات العامة.
 -3الأعالم.
 -4القبائل والأ�سر واجلماعات.
 -5الكتب واملجالت وال�صحف.
 -6املوا�ضع.
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فهار�س �أعداد ال�سنة الرابعة واخلم�سني
�أو ًال :ال ُك ّتاب واملع ِّلقون
عبدالعزيز بن �صالح الهالبي.601 ،297 :
�آمنة بن من�صور.383 :
�إبراهيم باج�س عبداملجيد .415 ،288 ،142 :عبداهلل بن حمد الع�سكر .775
محمد جمعة الدربي.523 :
�إبراهيم عبدالفتاح رم�ضان.263 ،97 :
محمد ح�سان الطيان.449 :
�أحمد �إ�سماعيل النعيمي,787 ،691 :
محمد خالد ُك َّالب.727 :
�أحمد خان.747 ،611 :
محمد ظافر �آل ع�ساف.41 :
�أحمد بن محمد ال�ضبيب.844 ،737 ،7 :
محمد بن عبدالرحمن الهدلق.399 :
التاه بن محمدن بن اجمد.179 :
محمد بن عبدالرزاق الق�شعمي .825
بن جياللو معا�شو.673 :
محمد عبدال�شايف القو�صي.593 :
جليل �إبراهيم العطية.423 :
محمد عويد ال�ساير.235 ،9 :
حميد مرعي ال�صويف.653 :
محمدن بن �أحمد املحبوبي.341 ،105 :
�سامح ال�سعيد.207 :
م�صطفى يعقوب عبدالنبي.545 :
�سمرية �أن�ساعد.157 :
مقتدر حمدان عبداملجيد.487 :
عبدالرازق حويزي.629 ،569 ،323 ،79 :
عبدالرحمن ال�شبيلي ،589 ،411 ،281 ،133 :نادية العزاوي.363 ،65 :
.815 ،723

ثان ًيا :املو�ضوعات العامة
�آراء املقري ��زي يف الأوزان والأكيال ال�ش ��رعية:
.487
�إحيائية اب ��ن التالميد بامل�ش ��رق� :إقالع و�إقناع
(وقف ��ات م ��ع الإ�س ��هام اللغ ��وي يف امل�ش ��روع
النه�ضوي).341 :
�أدي ��ب جدة امل�ؤرخ محمد عل ��ي املغربي (�أعالم
العرب).723 :
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الأ�شجان وقريتاها احلنا واجلباء.41 :
�إ�ش ��كالية التعري ��ب ب�ي�ن امل�ؤيدين واملعار�ض�ي�ن
(بريد العرب).593 :
افتتاحية.7 :
الأوهام يف الرتاث الأدبي.787 ،691 :
بني الغربة واالغرتاب ،ت�أمالت يف حيثيات لقاء
عبدالوهاب املالكي و�أبي العالء املعري.65 :

850

ثنائية الإبداع ال�شعري واملمار�سة النقدية.79 :
�أبو احل�س ��ن عبدالك ��رمي بن ف�ض ��ال احللواين
الق�ي�رواين الأندل�س ��ي ،حيات ��ه وم ��ا تبق ��ى من
�شعره.235 :
حمد اجلا�سر يجدد كتابة التاريخ.815 :
اخليال ال�ش ��عري بني ال�ش ��ابي ومحمد اخل�ضر
ح�سني.263 ،97 :
دور احل ��كام املحلي�ي�ن يف الإدارة املالي ��ة يف
خرا�سان.653 :
ديوان علي بن محمد ال�شم�شاطي.423 :
رباعي ��ات مخطوط ��ة من دي ��وان نظ ��ام الدين
الأ�صفهاين.775 :
الرحلة احلجازية يف الأدب اجلزائري القدمي:
.157
ر�س ��الة اتالميد �إبداع ن�ث�ري وتقليد محظري:
.115
�سعود بن هذلول (�أعالم العرب).133 :
ال�سيا�سي وال�صحفي واجلغرايف ر�شدي ملح�س
(�أعالم العرب).281 :
�س ��يميائية الرم ��ز يف ال�ش ��عر العرب ��ي القدمي:
.673
�ش ��رح المي ��ة الع ��رب ب�ي�ن امل�ب�رد والتربيزي،
درا�سة يف توثيق الن�سبة.207 :
�ش ��عر �أبي جعف ��ر الرعين ��ي الغرناط ��ي،323 :
.629 ،569
�شعر ابن قا�ضي ميلة.9 :
ال�ش ��يخ محمد عل ��ي احل ��ركان �أول وزير للعدل
ورائد ح ��وارات الأديان مع الفاتي ��كان (�أعالم
العرب).411 :
ال�ص ��حفي والأدي ��ب العراق ��ي النج ��دي

عبداللطيف �آل ثنيان (�أعالم العرب).589 :
ال�ص ��لة الرتاثي ��ة ب�ي�ن خليل اخلالدي وح�س ��ام
الدين القد�سي (بريد العرب).727 :
عب ��داهلل العثيم�ي�ن م� ً
ؤرخ ��ا و�أدي ًب ��ا (مكتب ��ة
العرب).139 :
عب ��داهلل عري ��ف ال�ص ��حفي الأم�ي�ن (�أع�ل�ام
العرب).825 :
يف الثقافة النقدية (مكتبة العرب).737 :
في� ��ض الذاك ��رة املعط ��اء؛ ق ��راءة يف تعليق ��ات
البحاثة الثبت عبداحلميد الر�شودي.363 :
كت ��اب الدكت ��ور عبدالعزيز املان ��ع (على خطى
املتنبي) من الفكرة �إلى الإجناز.399 :
الكتاب ��ة ال�ش ��نقيطية يف علم ال�س�ي�رة النبوية:
.179
محمد عبداخلالق ع�ضيمة �سرية حياة (مكتبة
العرب).415 :
معج ��م الألف ��اظ والرتاكي ��ب اال�ص ��طالحية
(مكتبة العرب).287 :
معجم في�شر بني طبعتني معجميتني.523 :
من �أفانني العرب يف البيان والتبينّ .449 :
مناه ��ج التحقيق يف م�ؤلفات العرب يف املعادن:
.545
ن�سخة اجلامع ال�صحيح مل�سلم.747 ،611 :
واق ��ع التعلي ��م يف الق ��رون الإ�س�ل�امية املبكرة:
.297
واقع اللغة العربي ��ة؛ قراءة يف عومل االنحراف
و�أ�سباب التنكر.383 :
وم�ضات من الذكريات (مكتبة العرب) .843
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ثال ًثا :الأعالم
الربهان.752 ،748 :
�آدم عليه ال�سالم.467 ،466 ،454 :
�إبراهي ��م ب ��ن عم ��ر ب ��ن من�ص ��ور ب ��ن فار� ��س
�آ�سيان.111 :
التارجر.619 :
الآمدي.706 ،683 ،84 :
�إبراهيم العنقري.826 :
�أبان بن عبداحلميد الالحقي.477 :
�إبراهي ��م بن محمد ب ��ن الأزهر ال�ص ��ريفيني:
�أبان بن عثمان بن عفان.817 :
.619 ،614 ،612
ابت�سام حمزة العنربي.230 :
�إبراهيم بن محمد بن خلف بن راجح.618 :
�إبراهيم عليه ال�سالم.489 :
�إبراهي ��م محم ��د ب ��ن عثم ��ان ب ��ن محم ��د بن
�إبراهي ��م بن �أحم ��د بن �إبراهيم� ،س ��راج زاده :عبداهلل بن �أبي ع�صرون التميمي .751
.614
�إبراهيم بن محمد بن عرفة ،نفطويه.424 :
�إبراهيم �أحمد بن محمد بن �أغلب.313 :
�إبراهي ��م بن محمد بن محمد بن �س ��فيان� ،أبو
�إبراهيم �أني�س.393 ،392 :
�إ�سحاق الفقيه.753 ،748 ،616،627 ،614 :
�إبراهيم الدروبي.592 :
�إبراهيم مدكور.534 ،533 :
�إبراهيم رجب بخيت.326 :
�إبراهيم املعمر.284 :
�إبراهيم بن جميعة.137 :
�إبراهيم ناجي.703 ،81 :
�إبراهيم حمرو�ش.529 :
�إبراهيم ّ
النظام.464 :
�إبراهيم ال�سيالة التون�سي.163 ،161 :
�أبي بن كعب.503 ،301 ،300 :
�إبراهيم �صالح.375 ،88 :
الأثرم.502 :
�إبراهيم �صالح �شكر.364 :
ابن الأثري.501 ،499 ،81 :
�إبراهيم بن عبدالرحمن بن �إبراهيم بن �سباع �إح�سان عبا�س.425 ،10 :
الفزاري.626 :
�أحماد بن �أبا الأبهمي الدمياين.229 :
�إبراهيم عبدالرحمن املطوع.140 :
�أحمد الإ�سكندري.528 ،377 :
�إبراهيم بن علي احلنائي.50 :
�أحمد �أمني.793 ،388 ،387 ،352 :
�إبراهيم علي �شكر.230 :
�أحمد بن �إبراهيم بن فالح بن محمد بن حامت
�إبراهي ��م ب ��ن �أب ��ي عمر بن م�ض ��ر ب ��ن فار�س الإ�سكندري.626 :
الوا�سطي الربزي التاجر.625 :
�أحمد با�شا الزهري النجدي.590 :
�إبراهيم بن عمر بن معز الوا�سطي.614 :
�أحمد تيمور.834 ،734 ،731 :
�إبراهي ��م بن عم ��ر بن م�ض ��ر الوا�س ��طي ،ابن
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�أحمد الثنيان.284 :
�أحمد بن جعفر ،جحظة.424 :
�أحمد بن جعفر بن �أبي العيناء.424 :
�أحمد ح�سن الزيات.352 :
�أحم ��د بن احل�س�ي�ن� ،أب ��و الطي ��ب املتنبي،65 :
،401 ،400 ،399 ،366 ،272 ،169 ،163
،408 ،407 ،406 ،405 ،404 ،403 ،402
.737 ،427 ،409
�أحمد بن حنبل.502 ،501 ،496 ،312 :
�أحمد اخلفاجي.163 :
�أحمد بن �أبي د�ؤاد.687 ،685 ،683 :
�أحمد بن رزق.776 :
�أحمد رمزي.405 :
�أحمد �سعيد بن �سليم.841 :
�أحمد �سندي.828 :
�أحمد �سو�سة.74 :
�أحمد بن �شاهني.160 :
�أحمد �شوقي.725 ،352 :
�أحمد ال�صايف النجفي.367 :
�أحمد عبدالرزاق ال�سنهوري.376 :
�أحمد بن عبداحلليم بن عبدال�س�ل�ام بن تيمية
احلراين.627 :
�أحمد بن عبدالدائم بن نعمة املقد�س ��ي،623 :
.752 ،748 ،626
�أحم ��د ب ��ن عبدال�س�ل�ام ب ��ن املطه ��ر ب ��ن �أبي
ع�صرون ،قطب الدين 753 ،752
�أحم ��د عبدالغف ��ور عط ��ار،836 ،826 ،821 :
.838
�أحمد بن عبداهلل �آل ال�شيخ.402 :
�أحم ��د ب ��ن عب ��داهلل بن �أحم ��د ب ��ن محمد بن

�إبراهيم املقد�سي.625 :
�أحمد بن عبداهلل بن �سليمان� ،أبو العالء املعري
التنوخ ��ي،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،67 ،66 ،65 :
.644 ،523 ،364 ،314 ،272 ،84 ،75 ،74
�أحمد بن عبدامللك بن عثمان.617 :
�أحمد بن عبدالواحد بن �أحمد بن عبدالرحمن:
.617
�أحمد عبيد.830 :
�أحمد بن علي اجلزري.325 :
�أحمد بن علي النجا�شي.425 :
�أحمد العوامري.529 :
�أحمد فوزي الهيب.329 :
�أحمد الفي�ض �أبادي.412 :
�أحمد عزت الأعظمي.283 :
�أحم ��د بن عمار اجلزائ ��ري،161 ،160 ،157 :
،169 ،168 ،167 ،166 ،165 ،163 ،162
.175 ،174 ،173 ،172 ،171 ،170
�أحمد بن عمر بن محمد بن قدامة.617 :
�أحمد بن عي�س ��ى بن عمروي ��ه اجللودي،616 :
.753 ،748
�أحمد الغزايل املغربي.161 :
�أحمد قنديل.834 ،833 ،724 :
�أحمد لطفي ح�سونة.839 :
�أحمد املاجنالتي.167 :
�أحم ��د ب ��ن محم ��د ب ��ن �أحم ��د ب ��ن الأب ��رادي
البغدادي.628 :
�أحمد ب ��ن محمد بن �أحمد بن عمر املقد�س ��ي:
.750
�أحمد بن محمد بن �إ�س ��ماعيل املعافى التهامي
ال�ضحوي.226 :
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�أحمد بن محمد بن خلف بن راجح.618 :
�أحمد بن محمد ال�ضبيب.844 ،285 ،140 :
�أحمد بن محمد بن عبداهلل الع�سقالين.624 :
�أحم ��د ب ��ن محمد ب ��ن قدامة املقد�س ��ي،612 :
.618 ،617 ،616 ،615
�أحمد بن محمد الق�سطالين.172 :
�أحمد بن محمد الورززي.161 :
�أحمد مختار عمر.539 :
�أحمد مطلوب.141 :
�أحم ��د بن �أبي املع ��ايل بن مطاع ��ن البغدادي:
.619
�أحم ��د املق ��ري التلم�س ��اين،328 ،160 ،159 :
.646
�أحمد بن هبة اهلل بن �أحمد بن ع�ساكر.752 :
�أحمد بن هندي بن ما�ضي ال�شوبكي.626 :
�أحمد بن يحيى ،ثعلب،220 ،210 ،209 ،208 :
.225 ،223
�أحمد بن يو�سف بن مالك �إ�سماعيل بن �أحمد،
�ش ��هاب الدين �أب ��و جعفر الرعين ��ي الغرناطي:
،329 ،328 ،327 ،326 ،325 ،324 ،323
،645 ،643 ،637 ،587 ،582 ،581 ،330
.647 ،646
�أحمد بن يو�سف املنازي.38 :
الأحنف بن قي�س.657 ،656 ،464 :
�أبو الأحو�ص.748 :
الأخطل.536 ،532 ،353 ،53 :
الأخن�س بن �شهاب التغلبي.697 :
�أرتق بن �أر�س�ل�ان بن �ألبي ب ��ن مترتا�ش ،امللك
املن�صور.634 ،631 :
الأزرقي.703 ،285 :
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الأزهري.58 ،5 ،43 :
�أ�سامة اختيار.10 :
�إ�سحاق بن �إبراهيم بن حمي�ضة.817 :
�إ�سحاق بن �إبراهيم املو�صلي.212 :
�إ�سحاق الأعرج.308 :
�إ�سحاق بن راهويه.501 :
�إ�سحاق بن �أبي ربعي.677 :
�إ�سحاق بن طليق.666 :
�أ�سد بن عبداهلل الق�سري.659 :
�أ�سعد �أحمد علي.678 :
الإ�سعردي = ح�سن بن علي بن عمر.
�إ�سماعيل بن �أبي بكر القارئ.753 :
�إ�سماعيل التميمي.163 :
�إ�سماعيل بن احل�سني بن �أبي التائب الأن�صاري:
.626
�إ�سماعيل حقي الربو�سوي.367 ،286 :
�إ�سماعيل بن ظفر بن �أحمد النابل�سي.617 :
�إ�س ��ماعيل ب ��ن عم ��ر بن �أب ��ي بكر ب ��ن عبداهلل
املقد�سي.619 ،618 :
�إ�سماعيل القارئ.618 :
�إ�سماعيل مظهر.531 ،530 :
�إ�سماعيل بن �أبي املهاجر املخزومي.309 :
�أبو �أ�سيد ال�ساعدي.307 :
�أ�شجع ال�سلمي.445 :
�أ�شج عبد القي�س.301 :
الأ�شحيذ.665 :
الأ�شر�س بن عبداهلل ال�سلمي.666 ،665 :
�أ�شهب.76 :
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الأ�شموين.366 :
الأ�ص ��معي،461 ،285 ،213 ،212 ،209 ،84 :
.791 ،705 ،471 ،469
الأ�ضبط بن قريع.466 ،456 :
ابن الأعرابي.474 :
الأع�شى.713 ،708 ،707 ،700 ،104 :
�أقو�ش.752 :
ابن �أفلح = علي بن �أفلح العب�سي
ابن الأكفاين.554 ،551 :
الأكوع = محمد بن علي الأكوع
�ألب �أر�سالن.316 :
�ألفيكونت فليب دي طرازي.376 :
�إليا�س.807 :
ام ��ر�ؤ القي� ��س،386 ،356 ،354 ،332 ،113 :
،705 ،704 ،702 ،701 ،700 ،699 ،478
.804 ،713
�أم �س ��لمة ،هند بنت �أمية بن املغرية املخزومي:
.306
�أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي.298 :
ابن الأنباري.702 ،546 :
�أن�س بن مالك.499 :
�أن�س ��تا�س الكرمل ��ي،552 ،551 ،528 ،523 :
،560 ،559 ،558 ،556 ،555 ،554 ،553
.592
�أنور �شا�ؤول.376 ،375 :
�أوج�ست في�ش ��ر،527 ،526 ،525 ،524 ،523 :
،535 ،534 ،533 ،532 ،531 ،530 ،529
.539 ،538 ،537 ،536
�أو�س بن عبداهلل ال�شبلي ال�صفوي.751 :
�إيليا حاوي.687 ،680 ،679 ،674 :

�أمين ف�ؤاد �سيد.140 :
�أيوب بن جعفر.475 :
باذام.657 :
با�سم �إدري�س قا�سم.230 :
الباقر = محمد بن علي بن احل�سن
باقل.632 ،630 :
الباقالين.702 :
البح�ت�ري،532 ،427 ،107 ،106 ،104 ،85 :
681 ،680 ،537
البخاري.611 ،349 ،312 ،311 :
بدر الدين خليل = خليل بن محمد بن �سليمان
ابن علي ال�شافعي
الربقوقي.366 :
برهان الدين الداغ�ستاين.734 ،732 :
بري.56 :
بريرة.494 :
برينيقي.602 :
ابن ب�سام ال�شنرتيني.239 :
ب�شار بن برد.537 ،526 ،477 ،169 :
ب�شر.99 :
ب�شر بن �أبي خازم.479 :
ب�شر بن عوانة.214 :
ب�شرى عبدالرزاق العذاري.230 :
ب�شري ال�سعداوي.284 :
بطر�س كرامة.395 :
ابن بطوطة اللواتي املغربي.586 ،158 :
�أبو البقاء الرندي.681 :
�أبو البقاء العكربي.228 :
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�أبو بكر بن دريد = محمد بن احل�سن بن دريد
�أبو بكر بن ال�سراج.209 :
�أبو بكر ال�سنو�سي املراك�شي.160 :
�أبو بكر بن �أبي �شيبة.747 :
�أبو بكر ال�صديق.462 ،304 ،303 ،301 :
�أبو بكر بن عبدالرحمن.68 :
�أبو بكر بن عبدالعزيز.254 ،252 ،237 :
�أبو بكر بن العربي بن محمد البناين الفا�س ��ي:
.226
�أبو بكر بن عمر بن يون�س املزي احلنفي،627 :
.752
�أبو بكر بن محمد بن بن عبدالرحمن بن محمد
ابن عبداجلبار املقد�سي.752 ،750 :
بكر بن محمد املازين.213 :
البكري.697 ،538 ،537 ،57 ،52 :
بكري عبداجلبار.828 :
البالذري.656 ،498 ،492 :
بال�شري.790 :
بلقي�س.436 :
بليني.601 :
ابن البناء.497 :
بنديل �إليا�س �شحرور.374 :
بنوا مي�شان.821 :
بهاء الدين بن �أبي ع�صرون.752 :
بهاء الدين محمد.778 ،777 :
بهجت الأثري.592 :
ابن البواب.25 :
الب�ي�روين،553 ،551 ،550 ،549 ،548 ،547 :
.565 ،559 ،555
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بيل.373 :
ت�أبط �شر ًا.401 ،104 ،55 ،54 ،53 :
التربيزي = يحيى بن علي ،اخلطيب التربيزي
الرتكزي = محمد محمود بن التالميد
تركي بن �سهو العتيبي.415 :
تركي بن عبدالعزيز.136 :
تركي بن عبداهلل �آل �سعود.136 :
الرتمذي.538 :
ت�شارل�س جيم�س ليال.790 :
اب ��ن التالمي ��د = محمد محمود ب ��ن التالميد
الرتكزي
متا�ض ��ر بن ��ت عم ��رو ال�ش ��ريد الأ�س ��لمية =
اخلن�ساء
�أب ��و مت ��ام،217 ،169 ،112 ،106 ،101 ،85 :
،675 ،674 ،579 ،436 ،427 ،425 ،383
،685 ،684 ،682 ،679 ،678 ،677 ،676
.767 ،687 ،686
التن�سي.175 ،174 :
توفيق البكري.351 :
توفيق ال�سمعاين375 :
التيفا�شي.559 ،558 ،557 ،556 :
ابن تيمية.637 ،509 :
الثعالبي.85 :
ثعلب = �أحمد بن يحيى ثعلب
ثقة الدولة جعفر بن ت�أييد الدولة الأكحل.29 :
ثمال بن �صالح.68 :
�أبو الثناء الألو�سي.373 :
الثوري= �سفيان الثوري.
اب ��ن جابر الأندل�س ��ي،329 ،328 ،327 ،326 :
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،649 ،648 ،647 ،646 ،645 ،582،636 ،336
.652 ،650
جابر بن حيان بن عبداهلل الأزدي.312 :
جابر بن عبداهلل.497 ،495 :
اجلاحظ = عمرو بن بحر� ،أبو عثمان اجلاحظ
جاد اهلل� ،أبو الإخال�ص الغنيني الفيومي.228 :
جامع بن �أبي الف�ضل اخللفاين.615 :
جب.790 :
جبا بن ال�سحول.55 :
ابن جبري.158 :
جبري بن ال�سحول.55 :
اجلراح بن عبداهلل احلكمي.665 ،664 :
جران العود.532 :
جرجي زيدان.777 :
جرير.805 ،709 ،536 ،531 ،460 :
جزء بن مردا�س ال�سلمي.716 ،715 :
اجلزيري.50 :
ج�سا�س.694 :
ج�ستنيان الثاين.494 :
جعدة بن معاوية العقيلي.576 :
جعفر بن �أحمد بن مو�سى امل�سلكي.626 :
�أبو جعفر الإلربي.572 :
جعفر الربزجني.173 :
جعفر احللي.378 :
جعفر بن حمدان املو�صلي.314 :
جعفر بن �سعيد.475 :
�أب ��و جعف ��ر الغرناط ��ي = �أحمد بن يو�س ��ف بن
مال ��ك �إ�س ��ماعيل ب ��ن �أحم ��د� ،ش ��هاب الدي ��ن

الرعيني الغرناطي
�أبو جعفر املن�صور.737 ،502 :
�أبو جعفر النحا�س.227 :
جفينة.306 :
جالل الدين الأ�سيوطي.159 :
جالل احلنفي.367 :
جمي ��ل �ص ��دقي الزه ��اوي،365 ،364 ،373 :
.374 ،373 ،371
جميل بن معمر.571 :
�أم جندب.706 ،705 ،704 :
جندب بن عبداهلل.622 :
اجلندي.70 ،52 :
ابن جني.383 :
اجلنيد البغدادي.373 :
�أب ��و جني� ��س (�أب ��و جني� ��ش) ،يو�س ��ف ه ��ارون
الرمادي.252 :
جهانكري �أمريي.230 :
اجله�شياري.658 :
جهيمان.133 :
اجلواهري = محمد مهدي اجلواهري
جورجي ليفي دالفيدا.790 :
اجلوهري.501 ،56 ،51 ،43 :
اجلويني.316 :
جيتي.110 :
�أب ��و اجليا�ش احلج ��ري،49 ،48 ،45 ،44 ،41 :
.55
�أبو حامت ال�سج�ستاين.213 :
احلادرة.213 :
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احلارث بن حلزة الي�شكري.702 ،700 :
احلارث بن عباد.357 ،356 :
احلارث بن ميجد الأ�شعري.304 :
حازم القرطاجني.277 :
احلازمي.51 :
حافظ �إبراهيم.352 :
حافظ وهبة.284 :
احلاكم ب�أمر اهلل.313 :
�أبو حامد الغزايل.172 :
حباب املنذر.465 :
احلجاج بن يو�س ��ف الثقفي،464 ،462 ،309 :
.660 ،509 ،508 ،500 ،465
ابن حجر الع�سقالين.716 ،505 ،325 :
ابن حجر املكي.173 ،172 :
احلجر بن الهنو.44 ،41 :
حجل بن ن�ضلة ال�ضبي.457 ،336 :
ابن حجة احلموي.642 ،335 :
حذام.693 :
حذيفة بن بدر الذبياين.695 :
احلريري.388 ،250 ،249 ،247 ،246 ،245 :
ابن ح ��زم الأندل�س ��ي،498 ،496 ،489 ،311 :
.500
ح�سام الدين القد�سي،730 ،729 ،728 ،727 :
.735 ،732 ،731
ح�س ��ان ب ��ن �أحم ��د� ،أب ��و الولي ��د الني�س ��ابوري
ال�شافعي.315 :
ح�سان بن ثابت.708 ،707 ،531 :
ح�سن �آل ال�شيخ.413 :
احل�سن الب�صري.451 ،307 :
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ح�سان بن ثابت.306 ،213 :
احل�س ��ن بن �أحم ��د ،عاك�ش ال�ض ��مدي اليمني:
.226
ح�سن جمال الدين الريكي.140 :
احل�سن بن �أبي احل�سن الق�شريي.618 :
احل�سن بن �سهل.682 :
�أبو احل�سن علي.620 :
احل�سن بن علي ال�شم�شاطي.438 ،424 :
ح�سن بن عبدالرحمن العذل.141 :
احل�س ��ن بن عبداهلل بن حمدان ،نا�صر الدولة:
.424 ،423
احل�س ��ن بن عب ��داهلل بن عبدالغني املقد�س ��ي:
.624
ح�س ��ن بن عبداهلل بن عمر الإ�س ��عردي،612 :
.753 ،749 ،748 ،747 ،622 ،613
ح�سن ع�صام.347 :
ح�سن كتبي.413 :
ح�سن محمد عبدالرحمن �أحمد.326 :
ح�سن بن علي بن عمر الإ�سعردي.611 :
ح�سن بن محمد بن مظفر احلظريي.624 :
احل�سن بن محمد الورثيالين.76 :
�أبو احل�سن املدائني.460 :
�أبو احل�سن املرغيناين.81 :
احل�سن بن مو�سى.747 :
احل�سن بن الهيثم.313 :
ح�سني ج�ستنية.828 :
ح�سني جميل.367 :
�أبو احل�سني احلراين.424 :
ح�سني زيدان.412 :
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ح�سني بن عبداجلليل براده.226 :
احل�س�ي�ن بن عبداهلل� ،أبو علي بن �س ��ينا،313 :
.314
احل�سني بن علي الأنطاكي.424 :
احل�سني بن علي بن محمد بن محمد بن العماد
الكاتب القر�شي752 ،751 :
احل�سني الورثالين.164 ،161 :
احل�صني بن دحيم.47 ،46 ،42 :
احلطيئة.711 ،710 ،709 :
احلكم بن �سعيد بن العا�ص بن �أمية.303 :
احلكم بن عمر الغفاري.660 :
حكمت بن محمد �شريف الطرابل�سي.227 :
احلل ��واين = عبدالكرمي بن ف�ض ��ال القريواين
الأندل�سي احللواين.
احللي.24 :
حماد الراوية.702 ،701 ،700 ،692 :
اب ��ن حمادو� ��ش = عبدال ��رزاق ب ��ن حمادو�ش
اجلزائري
حم ��د اجلا�س ��ر،137 ،135 ،134 ،54 ،51 :
،564 ،563 ،560 ،405 ،285 ،283 ،282
،820 ،819 ،818 ،817 ،815 ،723 ،590
.823 ،821
حمد ال�سليمان احلمدان.137 :
حمد بن محمد بن �صراي.604 ،601 :
حمدة (حمدونة) بنت زياد امل�ؤدب.108 ،39 :
�أبو حمزة اخلارجي.462 :
حمزة غوث.284 :
حمزة فتح اهلل.228 :
حمل بن بدر.695 :

�أبو حمو الثاين (ال�سلطان).174 ،169 ،168 :
حميد املطبعي.590 :
حنة بن ال�سحول.55 :
حني ��ف الدين ب ��ن عاب ��د ب ��ن عبدالرحمن بن
عي�سى املكي.160 :
�أبو حنيفة.504 ،501 ،312 :
حواء.467 :
ابن حوقل.157 :
�أبو حيان.325 :
خالد احلكيم.284 :
خالد بن حمود ال�سعدون.140 :
خالد ال�سديري.284 :
خالد بن �صفوان.460 :
خالد بن عبدالعزيز.828 ،135 :
خالد عبداملطلوب.835 :
خالد الفرج.136 :
خالد القرقني.284 :
خالد بن ل�ؤي بن من�صور العبديل.137 :
خالد بن يزيد بن معاوية.509 ،494 :
خال�ص عزمي.371 :
ابن خالويه.427 ،395 :
خباب بن الأرت.300 :
اخلزاعي.498 ،495 ،493 :
ابن اخل�صيب.308 :
اخل�ضري.366 :
اخلطابي،733 ،504 ،497 ،493 ،489 ،488 :
.734
ابن اخلطيب.100 :
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ابن خفاجة.106 :
خفاف بن ندبة.808 :
ابن خلدون = عبدالرحمن بن خلدون
ابن خلدون = يحيى بن خلدون� ،أبو زكريا
خلف الأحمر.692 :
خلف بن خليفة.477 :
ابن خلكان.75 ،69 ،10 :
اخللي ��ل ب ��ن �أحم ��د الفراهي ��دي،383 ،312 :
.636 ،588 ،506
خليل بن �أيبك ال�صفدي.637 ،451 ،227 :
خلي ��ل ج ��واد اخلال ��دي املقد�س ��ي،730 ،727 :
.735 ،734 ،731
خليل بن محمد بن �س ��ليمان بن علي ال�شافعي،
بدر الدين خليل،637 :
خليل املرادي ال�شامي.163 ،161 :
خليل املغربي.161 :
اخلن�س ��اء،716 ،714 ،708 ،707 ،676 ،162 :
.719 ،718 ،717
خندف.807 :
خ�ي�ر الدين الزركل ��ي،730 ،723 ،589 ،135 :
.735
�أبو داود.488 ،312 :
الداودي.504 ،503 ،502 ،492 :
دحي ��م بن عبد بن عامر بن ربيعة بن �ش ��هر بن
ربيعة بن الأوا�س احلجري الأزدي.42 :
ابن دراج الق�سطلي.252 :
�أبو الدرداء.305 :
ابن دريد = محمد بن احل�سن� ،أبو بكر
دريد بن ال�صمة.793 :
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درية اخلطيب.706 :
دعبل اخلزاعي.315 :
دغفلة بن حنظلة ال�سدو�سي ال�شيباين.310 :
�أبو دواد.57 :
دوزي.535 :
�أبو ديان.308 :
ابن الديبع.52 :
دي�سم.469 :
ديفيد �ص ��موئيل مرجلي ��وث،789 ،788 ،692 :
.790
ديك اجلن.426 :
ديك�سون.822 ،818 :
ديودور ال�صقلي.601 :
ذو الرمة ،غيالن بن عقبة.653 ،635 ،461 :
ذو النون امل�صري.74 :
الراجكوتي.70 :
ابن رازكة.120 :
�أبو را�س النا�ص ��ري = محمد �أبو را�س النا�صر
اجلزائري
را�شد �أفندي.547 :
را�شد بن خنني.413 :
راغب الطباخ.732 :
�أبو الربيع امل�صري.325 :
ابن ربيعة.9 :
الربيع بن زياد احلارثي.655 :
ربيعة بن عثمان.479 :
رجاء اجلوهري.326 :
الرجال بن عنفوة احلنفي.303 :
َّ
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رزوق غنام.374 :
ابن ر�شد.497 :
ر�شدي �ص ��الح ملح�س،284 ،283 ،282 ،281 :
.286 ،285
ر�شيد ر�ضا.345 :
ر�شيد عايل الكيالين.284 :
ابن ر�ش ��يق الق�ي�رواين،37 ،19 ،12 ،11 ،10 :
.701 ،236 ،84
الرعيني = �أحمد بن يو�سف بن مالك �إ�سماعيل
ابن �أحمد� ،شهاب الدين الرعيني الغرناطي
ابن الرفعة.498 :
رم�ضان الوند.821 :
رواحة بن عبدالعزى.717 ،715 :
الرواحي.715 :
روبرت �سميث .810 ،808 ،807
ر�ؤبة بن العجاج.472 ،471 :
روفائيل بطي.592 ،590 ،375 :
روك�س بن زائد العزيزي.553 :
اب ��ن الروم ��ي،427 ،425 ،169 ،107 ،106 :
.537 ،536 ،532 ،437
ريرت.367 :
الزبرقان بن بدر.458 :
الزبيدي.58 ،56 ،51 ،50 :
الزجاج.51 :
�أم زرع.623 :
الزركلي = خري الدين الزركلي
ابن زريق البغدادي.111 :
زكريا هميمي.556 :
زكي ذاكر العاين.230 :

زكية يحياوي.269 :
الزمخ�ش ��ري،539 ،538 ،526 ،228 ،224 :
.651
ابن زمرك الأندل�سي.169 ،168 :
الزهاوي = جميل �صدقي الزهاوي
زهري ب ��ن �أبي �س ��لمى،699 ،696 ،532 ،103 :
،795 ،713 ،712 ،711 ،709 ،701 ،700
.797
زهري الغامدي.54 :
زهري محمد جميل كتبي.840 :
زهري بن معاوية .748 ،747
ابن الزيات.685 :
زياد بن �أبيه.660 ،658 ،655 ،654 ،462 :
زياد بن �أبي �سفيان.305 :
زياد عبدالرحمن ال�سديري.400 ،399 :
زيادة اهلل الأغلبي.313 :
ابن زيان.308 :
زيد بن �أرقم.747 :
زيد بن ثابت.301 :
زيد بن مردا�س ال�سلمي.716 :
�أبو زيد املكودي.158 :
ابن زيدون.112 ،106 :
زين الدين بن الوردي.637 :
ابن ال�سائب الكلبي.691 :
�سابق الرببري.348 :
�سابور بن �أرد�شري� ،أبو ن�صر.314 :
�ساعدة بن ج�ؤية الهذيل.44 :
�سامل بن دارة.378 :
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�سفيان بن �أمية بن عبد �شم�س.298 :
�سامل مولى �أبي حذيفة.301 :
�سفيان الثوري.500 ،488 :
�سحبان وائل.633 ،631 :
�أبو �سفيان الفهري.304 :
ال�سحول.55 :
ابن ال�سكيت.58 :
�سحيم بن حف�ص.472 :
اب ��ن �س�ل�ام اجلمح ��ي،703 ،701 ،692 ،84 :
�سخاو.565 :
.716 ،714 ،705 ،704
ال�سدي.503 :
�أب ��و �س�ل�امة ب ��ن �إ�س ��ماعيل بن �س�ل�امة الرقي
ال�سراج البلقيني.158 :
ال�صاحلي.751 :
ال�سري الرفاء.427 :
�سالمة بن دكا املو�صلي.427 ،426 ،425 :
ابن �سريج.495 :
�سالمة الرقي752 :
�سعد الدين الديري.728 :
�سلطان بن عبدالعزيز (الأمري).822 :
�س ��عد بن ربيعة بن مالك بن �سعد بن زيد مناة:
�سلم اخلا�سر.477 :
.457
�سلمان بن محمد.134 :
�سعد ال�صويان.822 :
�أبو �سلمة بن عبدالرحمن.499 ،307 :
�سعيد بن م�سعدة البلخي ،الأخف�ش.588 :
�سلمة بن وهرام.51 :
�سعد بن �أبي وقا�ص.306 :
ال�سليك بن ال�سلكة.808 ،800 :
�سعود دخيل الرحيلي.229 :
�سعود بن عبدالعزيز (�سعود الكبري)� .134 :سليم الب�شري.351 :
�س ��عود ب ��ن عبدالعزي ��ز (املل ��ك)� ،135 ،134 :سليمان عليه ال�سالم.467 :
�سليمان بن �أحمد الطرباين،620 ،613 ،172 :
.840 ،413 ،411 ،138 ،136
.621
�سعود بن محمد بن مقرن.137 :
�سليمان التاجي الفارقي.374 :
�سعود بن هذلول.137 ،136 ،135 :
�سليمان بن حمزة بن �أحمد املقد�سي.622 :
ابن �سعيد.10 :
�سليمان الدخيل.590 :
�أبو �سعيد اخلدري.302 :
�سليمان بن عبداهلل ال�شاوي العبيدي البغدادي:
�سعيد بن زيد بن عمرو.300 :
.228
�سعيد بن عبداهلل الكالبي.407 :
�سليمان الغنام.822 :
�سعيد قدورة اجلزائري.160 :
�س ��ليمان بن محمد بن �أحمد بن زيد بن �سليم:
�س ��عيد ب ��ن م�س ��عود� ،أب ��و جمع ��ة ال�ص ��نهاجي .226
املاغو�سي.228 :
ال�سمعاين� ،أبو �سعد.621 ،613 ،424 :
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ال�ش ��نفرى،230 ،229 ،223 ،207 ،55 ،53 :
ابن �سهل الإ�شبيلي.172 :
.800 ،799 ،713 ،401
�سيبويه.588 ،526 ،348 ،312 :
ابن �شهاب الزهري.304 :
ال�سيد جاد.604 ،601 :
�شهر ثرامني.44 :
ال�سيد احلمريي.477 :
�شهر بن نا�صر بن ربيعة.44 :
�سيد عمر ال�شيخ الكنتي.159 :
�شهريار همتي.230 :
�سيد محمد مو�سوي.230 :
�شو�شى.471 :
ابن �سيده.506 ،503 ،473 :
�س ��يف الدول ��ة احلم ��داين� ،407 ،401 ،272 :شوقي �ضيف.793 :
ال�شريازي.502 :
.427 ،426 ،424
ابن ال�صابوين.753 :
ابن �سينا = احل�سن بن عبداهلل
�صالح �أحمد العلي.285 :
ال�سيوطي.325 :
�صالح مهدي العزاوي.425 :
ال�شابي = �أبو القا�سم ال�شابي
ال�شافعي� .505 ،504 ،501 ،312 ،311 ،70 :ص ��الح بن جنم الدين غازي بن قرا �أر�س�ل�ان،
امللك ال�صالح.632 ،631 :
�أبو �شجرة بن رواحة بن عبدالعزى.715 :
�شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن �سعد بن �صبيح الغافقي.375 :
�صحار بن عيا�ش العبدي.474 :
زيد مناة بن متيم.44 :
ال�صحاري.53 :
ابن �شرف القريواين.84 :
ال�شري�ش ��ي� ،247 ،246 ،245 ،38 ،37 ،26 :ص ��خر (�أخ ��و اخلن�س ��اء)،707 ،676 ،162 :
.718 ،716 ،714
.250 ،249
�صخر الغي.43 :
ال�شريف التلم�ساين.169 :
�أبو �صخر الهذيل.533 :
�شريك ،القا�ضي.499 :
ابن �صدقة.753 :
�شعيب اجلبائي.55 ،53 ،52 ،51 :
ال�صريفيني = �إبراهيم بن محمد بن الأزهر
�شكيب �أر�سالن.366 :
ال�صفدي = خليل بن �أيبك
�شمر.44 ،43 :
�صفوان الأن�صاري.454 :
�شم�س الدين محمد.778 ،777 :
�صفوان بن عبدياليل.479 :
�شم�س الدين النواجي.81 :
�ص ��فية بنت �أحمد بن �أحمد عبيداهلل بن �أحمد
ال�شم�شاطي = محمد بن علي
ابن محمد بن قدامة املقد�سي.751 :
�أبو ال�شمقمق.445 :
ال�صمة بن عبداهلل الق�شريي.576 :
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عامر بن الطفيل العامري.302 :
�ضباعة بنت الزبري.622 :
عامر بن مالك� ،أبو الرباء.302 :
�ضبة الأ�سدي.407 :
العامري.753 :
�ضرار بن عمرو.465 :
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها.715 ،494 ،117 :
�ضمرة بن �ضمرة.465 :
�ض ��ياء الدين املقد�س ��ي = محمد بن �أحمد بن عائ�ش ��ة بن محمد عبداله ��ادي بن عبداحلميد
اب ��ن الهادي بن يو�س ��ف بن محمد ب ��ن قدامة:
عبدالواحد
.749
طاغور.111 :
عائ�شة بنت محمد بن م�سلم اخلرا�ساين.623 :
طاو�س.488 ،255 :
عبادة بن ال�صامت.305 ،302 :
ابن طباطبا العلوي.84 :
عبادة بن الوليد بن عبادة بن ال�ص ��امت،748 :
الطربي.661 ،655 ،426 ،312 :
.752
ابن الطرثية.808 :
عبا�س �إقبال.367 :
الطحاوي.490 ،489 :
�أبو العبا�س التيفا�شي = التيفا�شي
ابن طرخان.748 :
عبا�س بن عبداهلل اجلراري.141 :
طرفة بن العبد.700 ،699 :
العبا�س بن عبداملطلب.679 ،678 ،675 :
الطغرائي.101 :
عبا�س العبديل.373 :
طغرل بيك بن �سلجوق.315 :
عبا�س العزاوي.592 ،376 ،367 :
طه ح�سني،790 ،788 ،787 ،692 ،644 ،352 :
�أبو العبا�س الق�صار.158 :
.826 ،816 ،793 ،792 ،791
�أبو العبا�س املالكي.74 :
الطو�سي ،املحقق.650 :
�أبو الطيب املتنبي = �أحمد بن احل�سني املتنبي عبا�س بن محمد ر�ضا القمي.778 :
عبا�س محمود العقاد.826 :
ابن طيفور البغدادي.227 :
العبا�س بن مردا�س ال�سلمي.716 ،715 :
عادل عبداهلل عريف.841 :
ابن عبدالرب القرطبي،497 ،493 ،492 ،491 :
عا�صم بن �أبي النجود.503 :
.732 ،731 ،498
عاك�ش اليمني.351 :
عبداجلليل برادة.351 ،347 :
عامر بن جوين الطائي.706 :
عبداحل�سني �أحمد الأميني النجفي.778 :
عامر بن ربيعة.44 ،41 :
عبداحلق بن عطية.491 :
عامر ر�شيد ال�سامرائي.592 ،591 ،589 :
عبداحلكيم �أني�س.76 :
عامر ال�شعبي.310 :
عبداحلليم حنفي.228 :
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عبداحللي ��م ب ��ن عبدال�س�ل�ام بن عب ��داهلل بن
محمد بن تيمية احلراين.627 :
عبداحلميد الألو�سي.373 :
عبداحلميد الر�شودي،371 ،370 ،369 ،363 :
.380 ،378 ،372
عبداحلميد الكاتب.310 :
عبداحلمي ��د ب ��ن محم ��د ب ��ن عبداحلمي ��د بن
عبدالهادي بن يو�سف املقد�سي .626
عبداخلالق ثروت.347 :
عبدالرازق عبداحلميد حويزي.236 ،10 :
ابن عبد ربه.703 ،701 ،692 :
عبدالرحمن بن �أحمد ال�سديري.399 :
عبدالرحمن ب ��ن �أحمد بن عبا�س الفاقو�س ��ي:
.752
عبدالرحم ��ن ب ��ن �أحمد بن محم ��د بن محمود
املرداوي.750 :
عبدالرحمن بن �إ�سحاق الزجاجي.209 :
عبدالرحمن الأن�صاري.412 :
عبدالرحمن الأوزاعي� ،أبو عمرو.309 :
عبدالرحمن البناء.374 ،373 :
عبدالرحمن بن ح�سان بن ثابت.306 :
عبدالرحمن بن خلدون،595 ،366 ،159 ،66 :
.819
عبدالرحمن الروي�شد.138 ،134 :
عبدالرحمن بن زياد.660 :
عبدالرحمن بن زيد.137 :
عبدالرحمن �آل �سعود.134 :
عبدالرحمن بن �س�ل�امة بن ن�ص ��ر بن مقدام:
.617
عبدالرحمن بن �سليم الكلبي.460 :

عبدالرحمن الطبي�شي.137 :
عبدالرحمن بن عبداحلليم بن عبد ال�سالم بن
تيمية احلراين.752 ،751 ،627 :
عبدالرحمن بن عبداهلل بن ح�س�ي�ن� ،أبو اخلري
ال�سويداوي.226 :
عبدالرحمن بن عبدالهادي.748 :
عبدالرحم ��ن ب ��ن عل ��ي ب ��ن ح�س�ي�ن ب ��ن مناع
التكريتي.751،752 :
عبدالرحمن بن عوف ُكوين.229 :
عبدالرحمن بن القا�سم.76 :
عبدالرحمن بن محمد.226 :
عبدالرحم ��ن بن محمد بن �أحمد بن محمد بن
قدامة املقد�سي.622 :
عبدالرحم ��ن ب ��ن محم ��د �أب ��و ال�ب�ركات اب ��ن
الأنباري.210 :
عبدالرحم ��ن ب ��ن محم ��د ب ��ن �أب ��ي بك ��ر
الإ�سفرائيني.624 :
عبدالرحم ��ن ب ��ن محم ��د ب ��ن عبداحلميد بن
عبدالهادي بن يو�سف املقد�سي.626 :
عبدالرحم ��ن ب ��ن محمد ب ��ن عبداله ��ادي بن
عبداحلمي ��د بن يو�س ��ف بن محم ��د بن قدامة:
.747
عبدالرحم ��ن ب ��ن محم ��د ب ��ن عب ��د اله ��ادي
املقد�سي ،قيم العاملة.752 ،750 :
عبدالرحمن بن مر�شد املكي.160 :
عبدالرحمن بن نعيم الق�شريي.665 :
عبدالرحمن بن مهدي.748 :
عبدالرحم ��ن ب ��ن يحي ��ى ب ��ن محم ��د امل�ل�اح
امل�صري.160 :
عبدالرحمن بن يو�سف املزي.627 :
عبدالرحيم اجلمل.10 :
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عبدالرحي ��م بن علي بن �أحم ��د بن عبدالواحد
بن �أحمد.621 :
عبدالرزاق بليلة.826 :
عبدال ��رزاق ب ��ن حمادو� ��ش اجلزائ ��ري،162 :
.163
عبدالرزاق بن محمد بن �أبي ن�ص ��ر الطب�س ��ي:
.616 ،615
عبدال�ستار �أحمد فراج.635 :
عبدال�سالم طاهر ال�سا�سي.831 ،830 :
عبدال�س�ل�ام بن عبدالرحمن بن عبدال�ص ��مد
الأكاف.616 :
عبدال�سالم امل�سدي.270 :
عبدال�سالم هارون.546 :
عبدال�صبور �شاهني.387 :
عبدال�صمد بن عتبة بن �أبي �سفيان.310 :
عبدال�ص ��مد ب ��ن محم ��د ب ��ن �أب ��ي الف�ض ��ل
احلر�ستاين الأن�صاري.753 ،627 :
عبدالعاطي محيي الدين ال�شرقاوي.213 :
عبدالعزيز �إبراهيم.229 :
عبدالعزيز البابطني.726 :
عبدالعزيز جميل.828 :
عبدالعزيز بن احل�سني بن هاللة.620 ،619 :
عبدالعزيز اخلزاعي.403 ،402 :
عبدالعزيز الدوري.663 :
عبدالعزي ��ز ب ��ن �ص ��الح الهالب ��ي،604 ،139 :
.819 ،817
عبدالعزي ��ز ب ��ن عبدالرحمن (املل ��ك)،134 :
،285 ،284 ،283 ،281 ،138 ،136 ،135
.822 ،821 ،820 ،817 ،816
عبدالعزيز بن عبداهلل بن تركي.134 :
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عبدالعزيز بن متعب بن ر�شيد.137 :
عبدالعزيز بن محمد بن عبداخلالق.624 :
عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي.135 ،134 :
عبدالعزيز امل�سند.413 :
عبدالعزيز بن �إبراهيم العبيداء.402 :
عبدالعزيز امليمني.53 :
عبدالعزيز بن نا�ص ��ر املانع،401 ،400 ،399 :
.737 ،409 ،408 ،405 ،404 ،403 ،402
عبدالعزى.715 :
عبدالغافر بن محمد بن عبدالغافر الفار�س ��ي:
.753 ،748 ،627 ،616 ،615 ،614
عبدالغالب بن محمد بن عبدالقاهر بن محمد
بن ثابت املاك�سيني.752 ،751 :
عبدالغفار الأخر�س.376 :
عبدالغفور البدري.371 :
عبدالغني احلجري.49 :
عبدالغني النابل�سي.76 :
عبدالفتاح �أبو غدة.731 :
عبدالفتاح ملح�س.285 :
عبدالفتاح يا�سني.821 :
عبدالقادر بدران الدومي.729 :
عبدالقادر الرباك.375 :
عبدالقادر ر�شيد النا�صري.373 :
عبدالقادر زمامة.559 ،558 :
عبدالقادر العبادي.374 :
عبدالق ��ادر ب ��ن عم ��ر البغ ��دادي،219 ،213 :
.776 ،701 ،227 ،225
عبدالقادر املغربي.530 :
عبدالقاهر اجلرجاين.673 ،345 :

866

عبدالقاه ��ر ب ��ن عبدالعزي ��ز ب ��ن هب ��ةاهلل
احلراين.620 :
عبدالقدو�س الأن�صاري.283 ،282 :
عبدالقدو�س �أبو �صالح.635 :
عبدالكرمي بن احل�سني الزين.227 :
عبدالكرمي بن ف�ض ��ال احلل ��واين،237 ،234 :
،245 ،244 ،243 ،242 ،240 ،239 ،238
.260 ،258 ،257 ،255 ،253 ،248 ،247
عبداللطي ��ف ب ��ن �إ�س ��ماعيل ب ��ن �إبراهي ��م �آل
ثنيان.590 ،589 :
عبداهلل بن �أُبي.747 :
عبداهلل بن �أحمد.497 :
عب ��داهلل ب ��ن �أحم ��د ب ��ن محم ��د ب ��ن �إبراهيم
املقد�سي.625 ،623 ،617 ،613 ،612 :
عبداهلل ب ��ن �أحمد بن املحب املقد�س ��ي،619 :
.749 ،626 ،625 ،624
�أب ��و عب ��داهلل ب ��ن �أحمد ب ��ن محمود امل ��رداوي
ال�صحراوي.751 :
عب ��داهلل ب ��ن �إ�س ��ماعيل بن �س�ل�امة احلراين:
.617
عبداهلل الألو�سي.373 :
عبداهلل بن �أم مكتوم.303 ،300 :
عبداهلل الب�سكري.172 :
�أبو عبداهلل بن بكر.325 :
عبداهلل �آل ثنيان.591 :
عبداهلل بن جلوي.134 :
عبداهلل حامد النمري.326 :
عبداهلل بن احل�س ��ن بن عبداهلل بن عبدالغني
املقد�سي.624 :
عبداهلل بن احل�س ��ن بن عب ��داهلل بن محمد بن

�أبي بكر بن طرخان.747 :
عبداهلل بن احل�سني بن �أبي التائب الأن�صاري:
.626
عبداهلل بن احل�سني� ،أبو البقاء العكربي.216 :
عب ��داهلل بن احل�س�ي�ن بن مرع ��ي� ،أبو الربكات
الدوري ال�سويداوي.228 :
عبداهلل بن حيان الأزدي.424 :
عبداهلل بن خازم ال�سلمي.656 :
عبداهلل بن خالد الأموي.471 :
عبداهلل الدملوجي.284 :
عبداهلل بن الزبري.508 :
عبداهلل ال�سليمان احلمدان.137 :
عبداهلل بن عامر.666 ،657 ،656 ،654 :
عبداهلل عبا�س.467 ،299 :
عبداهلل عبداجلبار.835 ،834 ،826 :
عب ��داهلل ب ��ن عبداحلليم ب ��ن عبدال�س�ل�ام بن
تيمية احلراين.627 :
عبداهلل بن عبدالرحمن (الأمري).284 :
عبداهلل ب ��ن عبدالرحم ��ن العبداجلبار،601 :
.604
عبداهلل بن عبدالرحمن املعلمي.840 :
عبداهلل بن عبدالعزيز (امللك).136 :
عبداهلل ب ��ن عبدالغني ب ��ن عبدالواحد ،جمال
الدين املقد�سي.619 ،618 ،613 :
عبداهلل عبداللطيف الثنيان.592 :
عبداهلل العثيمني.821 ،141 ،140 ،139 :
عب ��داهلل عريف،830 ،828 ،827 ،826 ،825 :
،840 ،839 ،838 ،836 ،835 ،834 ،833
.841
عبداهلل بن عمر.503 ،488 :
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عبداهلل بن عمر بن �أحمد بن من�صور ال�صفار:
.617
عبداهلل بن عمر حاج �إبراهيم.326 :
عبداهلل بن عمرو بن العا�ص.305 :
عبداهلل بن قا�سم الذروي.51 :
عبداهلل بن محمد الب�سام.136 :
عبداهلل املحمد احلمدان.137 :
عبداهلل بن محمد الفيا�ض.427 :
عب ��داهلل بن م�س ��عود،304 ،303 ،302 ،301 :
.751 ،462 ،305
عبداهلل بن نفي�سة.137 :
عب ��داهلل ب ��ن يو�س ��ف ب ��ن نا�ص ��ر الفرخ ��اوي
املقد�سي .749 :
عبدامل�سيح بن ع�سلة.808 :
عبداملل ��ك بن م ��روان،492 ،491 ،310 ،309 :
.660 ،598 ،510 509 ،508 ،495 ،494 ،493
عبدالهادي التازي.226 :
عبدالواحد بن �إ�س ��ماعيل بن �سالمة احلراين:
.617
عبدالواحد بن علي بن برهان النحوي.74 :
عبدالوا�س ��ع ب ��ن عبدال ��كايف ب ��ن عبدالوا�س ��ع
الأبهري.752 :
عبدالوهاب عزام.730 ،405 :
عبدالوهاب بن علي بن ن�صر املالكي البغدادي
التغلبي.76 ،74 ،70 ،69 ،67 ،66 ،65 :
عبدالوهاب النائب.377 :
العبدي.478 :
عبود ال�شاجلي.367 :
عبيد بن الأبر�ص الأ�سدي.699 :
�أبو عبيدة = معمر بن املثنى
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�أبو العتاهية.477 :
عتبة بن �أبي �سفيان.310 :
العتيبي.533 :
عثمان بن �أحمد بن عثمان اخلالطي.624 :
عثمان بن �سامل بن خلف املقد�سي.752 ،750 :
عثمان بن �أبي العا�ص الثقفي.302 ،301 :
عثمان بن عبداهلل.307 :
عثمان بن عفان.666 ،661 ،462 ،348 :
عثمان بن من�صور.776 :
عدنان عبداهلل عريف.841 :
عدي بن زيد.532 :
عدي بن الرقاع العاملي.710 :
ابن العدمي480 ،425 :
ابن عرفة158 :
عروة308 :
عروة بن الورد العب�سي.802 ،801 :
عزة عبداهلل عريف.841 :
عزت العطار734 :
العزيف.504 ،496 ،494 ،493 ،492 ،490 :
عزير467 :
عزيز الدولة �أبو �شجاع فاتك68 :
عزيز �ضياء.826 :
ابن ع�ساكر74 :
ع�شرتوت110 :
عطاء بن �أبي رباح310 :
�أبو عطاء ال�سندي455 :
عطاء امللك اجلويني.779 ،778 ،777 :
ابن عطية503 :
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عفاف عبداهلل عريف.841 :
عقيل460 :
عقيل بن خالد304 :
عالء الدين الألو�سي367 :
العالء بن احل�ضرمي.817 :
عالء الدين خواجة.779 :
�أب ��و الع�ل�اء املع ��ري = �أحم ��د بن عب ��داهلل بن
�سليمان.
علقمة.751 :
علقمة اخل�صي706 :
علقم ��ة بن عبدة التميمي ،علقمة الفحل،704 :
706 ،705
العلوي اليماين366 :
علي بن �إبراهيم الباجناري القبيباتي.753 :
علي بن �إبراهيم� ،أبو احل�سن القيجاطي325 :
علي ب ��ن �إبراهيم بن فالح الإ�س ��كندري،751 :
.752
علي بن �أحمد الفا�سي ال�شامي160 :
علي بن �أحمد املالكي74 :
علي بن الأرقم.748 :
علي الأزغياين621 ،620 ،613 :
عل ��ي بن �أفلح العب�س ��ي،86 ،85 ،83 ،80 ،79 :
.94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،88
علي با�شا.163 :
عل ��ي بن تاج الدين بن تقي الدين ال�س ��نجاري:
.614
علي اجلارم.530 ،526 ،376 :
علي جواد الطاهر.723 ،367 :
علي ح�سن فدعق.830 :

علي بن احل�سن بن هبة اهلل بن ع�ساكر.753 :
علي ح�سني البواب.327 ،326 :
علي بن ح�سني التكريتي.752 ،751 :
علي بن احل�سني ،ال�شريف املرت�ضى.424 :
علي بن �سليمان املرداوي.753 :
علي بن احل�صني.47 ،46 ،42 :
علي الدبو.371 :
�أبو علي بن رزق اهلل الو�سعي.625 :
علي بن �سليمان ،الأخف�ش ال�صغري.423 :
عل ��ي بن �أب ��ي طال ��ب،661 ،496 ،459 ،348 :
.662
علي الطنطاوي.730 :
علي بن عبدالعزيز اجلرجاين.84 :
علي عبداهلل عريف.841 :
علي بن عبداهلل ،عالء الدين الإلبريي.325 :
علي بن علي بن عبدالواحد.624 :
عل ��ي بن عمر بن �أحمد بن �أبي بكر بن عبداهلل
�أ�سعد املقد�سي.751 :
عل ��ي ب ��ن �أبي القا�س ��م بن محمد الب�ص ��راوي:
.626
�أبو علي القايل البغدادي.450 :
علي مح�سن مال اهلل.229 :
علي محمد بن �أ�سامة بن منقذ.776 :
علي بن محمد ال�شم�ش ��اطي،425 ،424 ،423 :
.428 ،427 ،426
علي بن محمد ب ��ن عبداحلميد بن عبدالهادي
ابن يو�سف املقد�سي.626 :
علي بن محمد اللخمي.498 :
علي بن محمد املاوردي.507 :
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علي بن محمد بن هالل الأزدي.748 :
علي بن املطهر ال�شم�شاطي.423 :
علي بن من�صور احللبي الأخباري.425 :
علي بن ن�صر بن �أحمد بن احل�سني.69 :
علي بن هارون املنجم.424 :
عماد عبدال�سالم ر�ؤوف .556 :
ابن عمار = �أحمد عمار
�أبو عمر.43 :
عمر بن �أحمد ،ابن املهاجر.325 :
عمر بن بدر املو�صلي.729 :
عمر بن حبيب القا�ضي.502 :
عمر بن احل�سن بن م�سافر الأموي.226 :
عم ��ر ب ��ن اخلط ��اب،306 ،305 ،304 ،301 :
،472 ،462 ،451 ،399 ،348 ،308 ،307
،654 ،509 ،508 ،507 ،500 ،495 ،490
.715 ،666
عمر بن ذر.459 :
عمر بن �أبي ربيعة.213 ،101 :
عمر بن �شبة.308 :
عمر ب ��ن عبدالعزي ��ز،492 ،348 ،309 ،304 :
.667 ،665 ،664 ،663 ،660
عمر بن عبدالكرمي املكي.161 :
عمر عبداللطيف الثنيان.592 :
عمر بن عب ��داهلل بن عبدالأحد بن عبداهلل بن
�سالمة بن �شقري امل�ؤذن.752 ،751 :
عمر بن الف�ضل بن عمر الطو�سي.616 :
عمر بن جل�أ التيمي.84 :
عمر املرتك.413 :
عم ��ر بن محمد بن �أحمد بن عمر بن �س ��ليمان
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اب ��ن علي بن �أبي �س ��امل البلن�س ��ي ال�ص ��احلي:
.750 ،749
عمر بن مردا�س ال�سلمي.716 :
عمر بن يحيى بن عمر الكرجي.624 :
�أبو عمران.68 :
عمران بن حطان.462 :
العمراين.52 :
ابن �أبي العم ّرطة.665 :
عمرة بنت مردا�س ال�سلمي.715 :
عمرو بن الإطنابة.808 ،796 :
عمرو بن الأهتم.459 ،458 :
عم ��رو بن بح ��ر� ،أبو عثم ��ان اجلاح ��ظ،378 :
،455 ،454 ،453 ،452 ،451 ،450 ،449
،464 ،462 ،461 ،459 ،458 ،457 ،456
،479 ،477 ،476 ،473 ،470 ،467 ،466
.811 ،791 ،712 ،711 ،705 ،701 ،480
عمرو بن براق.55 ،54 ،53 :
عمرو بن احلارث.694 :
عمرو بن حزم الأن�صاري.303 :
�أبو عمرو ال�شيباين.791 :
�أبو عمرو ال�ضرير.460 :
عمرو بن العا�ص.472 :
�أبو عمرو بن العالء.791 :
عمرو بن كلثوم.808 ،702 ،700 ،103 ،100 :
عمرو بن م�سعدة.475 :
عمرو بن املنذر.808 :
عمرو بن هند.808 :
�أبو العميثل الأعرابي.56 :
عمرية بن جعيل.702 :

870

عن�ت�رة بن �ش ��داد العب�س ��ي،800 ،700 ،699 :
.809
عيا� ��ض (القا�ض ��ي)،492 ،349 ،172 ،22 :
.510 ،503 ،502 ،493
عي�سى بن مرمي عليه ال�سالم.467 :
عي�سى بن �سعيد بن د�أب.477 :
عي�سى بن عمر.461 :
ابن �أبي عيينة.477 :
الغزايل.316 :
غالم ح�سني ال�شريازي.226 :
غالم ر�سول مهر.821 :
غال�س بن ال�سحول.55 :
غوزك ،الدهقان.665 :
غيالن.126 :
غيالن بن �سلمة بن معتب الثقفي.298 :
غيالن بن عقبة = ذو الرمة
فاتك بن �أبي جهل الأ�سدي.408 ،407 :
ابن فار�س.811 :
فار�س منر.527 :
فاروق �صالح با�سالمة.726 :
فا�ضل العزاوي.367 :
فاطمة بنت اخلطاب.300 :
فاطمة عبداهلل عريف.841 :
فاطم ��ة بن محمد عبداله ��ادي بن عبداحلميد
اب ��ن الهادي بن يو�س ��ف بن محمد ب ��ن قدامة:
.749
الفاقو�سي.753 :
فان جلدر.81 :
الفتح بن خاقان.161 :

�أبو الفتح املنازي.38 :
فخر الدين بن خطيب جربين.637 :
الفراء.349 ،210 :
فرا� ��س عبدالرحمن ب ��ن �أحمد النج ��ار،327 :
.329
الفراوي = الف�ضل بن �أحمد
الفراوي = محمد بن الف�ضل الفراوي
الفراوي = من�ص ��ور بن عبداملنعم بن عبداهلل
ابن محمد بن الف�ضل بن �أحمد الفراوي.
الفراوي.612 :
�أبو الفرج الأ�صفهاين.701 ،691 ،526 ،345 :
فرحان عبداهلل �أحمد الفرحان.405 :
الفرزدق.709 ،536 ،532 :
الف�ضل بن �أحمد بن �أحمد ال�صاعدي الفراوي:
.615
فرنكل.378 :
فروة بن م�سيك املرادي.301 :
فريت�س كرنكو.547 :
�أب ��و الف�ض ��ل ب ��ن �إبراهي ��م بن محم ��د بن علي
احلراين.619 :
ابن ف�ضل اهلل العمري.50 :
�أبو الف�ضل اخلرا�ساين ال�صرييف.74 :
�أبو الف�ضل العراقي.158 :
الف�ضل بن محمد اليزيدي.212 :
فهد بن معمر.137 :
فهمي املدر�س.364 :
فهمي هويدي.390 :
ف�ؤاد الأول.816 :
ف�ؤاد حمزة.284 :
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ف�ؤاد �شاكر.822 :
فوزي �سعيد.10 :
الفريوز�آبادي.159 ،43 :
في�شر = �أوج�ست في�شر
في�صل بن ح�شر.137 :
في�ص ��ل ب ��ن عبدالعزيز (املل ��ك)،137 ،135 :
.413 ،411 ،284 ،139
فيليب دي طرازي.590 :
فيلبي.821 ،286 ،282 :
فيوليت.822 :
�أبو القا�س ��م بن �أب ��ي بكر بن قا�س ��م بن غنيمة
الإربلي.752 ،748 ،627 :
�أبو القا�سم احلفناوي.162 :
قا�سم بن خلف الروي�س.283 ،282 :
قا�سم الرجب.367 :
�أبو القا�سم �سعد اهلل.164 ،163 :
القا�س ��م بن �س�ل�ام� ،أبو عبي ��د،488 ،58 ،43 :
،503 ،502 ،501 ،499 ،497 ،492 ،491
.504
�أبو القا�س ��م ال�شابي،102 ،101 ،99 ،98 ،97 :
،110 ،109 ،108 ،106 ،105 ،104 ،103
،271 ،270 ،269 ،268 ،267 ،263 ،112
.278 ،277 ،276 ،275 ،274 ،273 ،272
�أبو القا�سم بن فرنا�س.111 :
القا�س ��م ب ��ن محم ��د ب ��ن يو�س ��ف ب ��ن محم ��د
الربزايل.752 ،751 ،748 :
قا�سم الهمياين.375 :
�أب ��و القا�س ��م بن يو�س ��ف التجيبي التلم�س ��اين:
.158
ابن قا�ضي �شهبة.733 :
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القا�ضي الفا�ضل.451 :
ابن قا�ض ��ي ميلة = محمد بن محمد بن قا�ضي
ميلة التنوخي
قبي�صة بن ذ�ؤيب اخلزاعي.310 :
�أبو قتادة.307 :
اب ��ن قتيب ��ة الدين ��وري،706 ،701 ،312 ،84 :
.791 ،716 ،709
قتيبة بن م�سلم الباهلي.663 :
قدامة بن جعفر.719 ،84 ،80 :
قريط بن �أنيف.794 :
القزويني.550 :
ق�س بن �ساعدة الإيادي.632 ،630 :
ابن القطان.508 :
قطري بن الفجاءة.462 :
قي�س بن احلدادية.808 ،799 :
قي�س بن خارجة بن �سنان.463 :
قي�س بن الربيع.467 :
قي�س بن زهري العب�سي.695 :
قي�س بن امللوح.635 ،571 :
قي�صر.348 :
كارل بروكلمان.790 ،216 :
كافور.404 ،403 ،402 ،401 :
كامبل �شوتو.597 :
�أبو كبري.538 :
كثيرِّ .43 :
الكثريي.834 :
الك�سائي.383 ،58 :
ك�سرى �أنو�شروان.657 ،655 :
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مالك بن عمرية.495 :
كعب بن زهري.710 ،709 ،213 :
امل�أمون.598 ،313 ،312 :
�أم كلثوم.703 :
ماهك.657 :
كلثوم بن عمرو العتّابي.477 :
املب ��ارك ب ��ن فاخ ��ر بن محم ��د بن يعق ��وب بن
كلنت موليه.559 ،558 :
الدبا�س النحوي.74 :
كليب.695 ،694 ،357 ،309 :
املباركفوري.501 :
كمال �أبو ديب.780 :
املربد = محمد بن يزيد
كمال الدين الدمريي.591 :
ابن مالك.366 :
كمال الدين الفا�سي.557 :
املتنبي = �أحمد بن احل�سني� ،أبو الطيب املتنبي
الكندي.550 ،549 ،473 ،470 :
املتوكل العبا�سي.681 :
كوركي�س عواد.592 :
املجل�سي.778 :
المرتني.110 :
جمنون ليلى.576 ،571 :
لبيد بن ربيعة العامري.797 ،700 ،699 :
ل�س ��ان الدي ��ن بن اخلطي ��ب ،167 ،161 ،158 :املجو�سي (�شارح المية العرب).226 :
محب الدين اخلطيب.283 :
.169
محم ��د ،664 ،451 ،298 ،124 ،121 :
لطفي ال�صقال.706 :
.725 ،665
لغدة الأ�صفهاين.285 :
محمد (�أمري �أندل�سي).112 :
لقيط بن يعمر.213 :
محمد بن �إبراهيم.413 :
اللهبي.472 :
محمد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.413 :
لويزا بولرب�س.140 :
محم ��د بن �إبراهي ��م بن عبداهلل ب ��ن �أبي عمر
�أبو ليلى.56 :
املقد�سي.750 :
ابن �أبي ليلى.500 :
محمد بن �إبراهيم ،عز الدين.752 :
ابن ماجه.312 :
محمد �إبراهيم فار�س.559 :
مارية.808 :
محم ��د ب ��ن �إبراهيم الكن ��اين ال�ش ��امي،237 :
ما�سنيون.524 ،367 :
.255 ،246 ،238
ماك�س بور.551 :
محم ��د ب ��ن �إبراهيم ب ��ن محمد ب ��ن طرخان:
.624
ماك لينان.810 ،807 :
محمد بن �أحمد بن بدر بن تبع البعلبكي.626 :
مالك بن �أن�س.505 ،501 ،312 :
محمد بن �أحمد بن متام احلنبلي.748 :
مالك بن الريب التميمي.309 :
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محمد بن �أحمد بن عبدالرحيم بن عبدالواحد
املقد�سي.625 :
محمد بن �أحمد العبدري.75 :
محمد بن �أحمد بن عثمان اخلالطي.624 :
محمد �أحمد املغراوي.790 :
محمد بن �أحمد بن نعمة النابل�سي.624 :
محمد بن �أحمد الفا�سي.160 :
محمد بن �أحمد بن الف�ضل الفراوي.616 :
محمد بن �أحمد مم�شاذ� ،أبو ن�صر.243 :
محم ��د بن �أحمد بن �أب ��ي الهيجاء الزراد
احلريري.624 :
محمد �أديب احل�صني.728 :
محمد بن �إ�سحاق،696 ،692 ،312 ،307 ،52 :
.704 ،703
محمد ب ��ن �إ�س ��حاق بن مظه ��ر ،نظ ��ام الدين
الأ�ص ��فهاين،779 ،778 ،777 ،776 ،775 :
.784 ،780
محم ��د بن �إ�س ��ماعيل بن �إبراهي ��م بن اخلباز:
.752 ،751
محمد �أمني التميمي.136 :
محمد بابا ال�صحراوي ال�شنقيطي.226 :
محمد بن باباه القناين ال�شنقيطي.227 :
محمد بن بادي�س الق�سنطيني.160 :
محمد الباقر = محمد بن علي بن احل�سن
محمد بديع �شريف.228 :
محم ��د بن �أبي بكر بن �أحمد بن عبدالدائم بن
نعمة بن �أحمد املقد�سي.750 :
محمد ب ��ن �أبي بكر الغزال الأ�ص ��فهاين،617 :
.618
محمد بن �أبي بكر بن محمد �سليمان العامري:
.627 ,752
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محم ��د ب ��ن �أب ��ي بكر ب ��ن م ��رزوق العجي�س ��ي
التلم�ساين.158 :
محمد بن بليهد.283 :
محمد بهجة البيطار.816 ،367 :
محمد البيز.413 :
محمد التابعي.835 ،826 :
محمد بن جبري.413 :
محمد جبري الأندل�سي.172 :
محمد اجلبلي� ،أبو ن�صر.408 ،407 :
محمد اجلويني� ،شم�س الدين.779 :
محمد حاج �صدوق.164 :
محمد بن ح�سن بن �أيلجك الرتكي.226 :
محمد بن احل�س ��ن بن دري ��د،424 ،225 ،53 :
.811 ،506 ،446
محمد ح�سن عبدالعزيز.534 :
محمد ح�سن عواد.835 :
محم ��د ب ��ن احل�س ��ن ب ��ن ف ��ورك الأن�ص ��اري
ال�شافعي.315 :
محمد ح�سن فقي.724 :
محمد احل�سون.726 :
محمد بن احل�سني الزبيدي.210 ،209 :
محمد ح�سني زيدان.826 :
محمد ح�سني �آل كا�شف الغطاء.378 :
محمد بن حمادة الربن�سي.70 :
محمد بن حمران بن �أبي حمران.478 :
محم ��د ب ��ن حميد بن م�س ��لم احل ��راين،619 :
.620
محمد احلنفي امل�صري.161 :
محمد اخلالدي ال�صفدي.226 :
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محمد خ�ضر.623 :
محمد اخل�ض ��ر ح�س�ي�ن،101 ،100 ،99 ،98 :
،110 ،109 ،108 ،106 ،105 ،104 ،102
،277 ،276 ،267 ،265 ،263 ،112 ،111
.790 ،278
محمد اخل�ضري.790 :
محمد بن خلف.209 :
محمد بن دغيرث.137 :
محمد �أبو را�س النا�صر املع�سكري،162 ،161 :
.165 ،263
محمد ر�ضا ال�شبيبي.374 :
محمد زاهد الكوثري.730 :
محمد �سامل الكرنكوي.547 :
محمد بن �سحمي بن ح�شر.137 :
محمد �سرور ال�صبان،834 ،830 ،725 ،413 :
.841
محمد �سعد اخلليل.591 :
محمد بن �سعود.139 :
محمد �سعيد احلبوبي.378 ،372 :
محمد بن �سعيد ال�شعفي.843 :
محمد �سعيد العامودي.724 :
محمد �س ��عيد ب ��ن عبداللطيف ب ��ن عبدالرزاق
البغدادي.226 :
محمد �سعيد عبداملق�صود.833 ،283 :
محمد بن �س�ل�ام اجلمح ��ي،788 ،787 ،472 :
.791
محمد بن �سيد املختار الكنتي.159 :
محمد �شفيق العاين.376 :
محمد �شفيق غربال.816 :
محمد بن �شلهوب.137 :

محمد بن �أبي �شنب.164 :
محمد بن �شهاب الزهري.501 :
محمد �شوقي �أمني.531 ،530 :
محمد �صالح قزاز.414 :
محمد بن �صدقة.425 :
محمد طاهر كردي.725 :
محمد الطيب الأن�صاري.412 :
محم ��د الطي ��ب ب ��ن محمد �ص ��الح ب ��ن محمد
العلوي املالكي.226 :
محمد الع�صامي الدم�شقي.226 :
محمد عبداجلواد الأ�صمعي.345 :
محمد بن عبداحلق الإ�شبيلي.172 :
محمد عبداحلكيم القا�ضي.229 :
محمد عبداخلالق ع�ضيمة.416 ،415 ،210 :
محم ��د ب ��ن عبدالرحمن ب ��ن زريق املقد�س ��ي:
.749
محم ��د بن عبدالرحمن بن محمد بن �أحمد بن
�سليمان املقد�سي.749 :
محمد بن عبدالرحمن الهدلق.737 ،140 :
محمد بن عبدالرحيم بن عبدالواحد بن �أحمد
املقد�سي.621 :
محمد عبدالرزاق عرفان.229 :
محمد عبدال�سالم بن املطهر بن �أبي ع�صرون:
.752
محمد ب ��ن عبدالغني بن عبداهلل بن عبدالغني
ابن عبدالواحد املقد�سي.613 :
محم ��د ب ��ن عبدالق ��ادر ب ��ن عبداخلال ��ق
الأن�صاري.624 :
محمد بن عبدالكرمي املغيلي.159 :
محمد عبدالكرمي اخلطابي.285 :
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محمد� ،أبو عبداهلل.169 :
محم ��د بن عب ��داهلل ب ��ن �أحمد ب ��ن محمد بن
�إبراهيم املقد�سي.625 :
محمد ب ��ن عبداهلل ،جم ��ال الدين ب ��ن مالك:
.228
محمد بن عبداهلل بن اخلياط.623 :
محمد بن عبداهلل بن طاهر.209 :
محمد عبداهلل عريف.841 :
محمد بن عبداهلل العوين.136 :
محم ��د عب ��داهلل ب ��ن محم ��د �س ��عيد ب ��ن �أُبياه
ال�شنقيطي ،بوم َية.229 :
محمد بن عب ��داهلل بن محمد بن قا�ض ��ي ميلة
التنوخي.10 :
محم ��د ب ��ن عبدالهادي بن يو�س ��ف املقد�س ��ي:
.748 ،623 ،617
محمد بن عبدالواحد بن �أحمد� ،ض ��ياء الدين
املقد�س ��ي،618 ،617 ،614 ،613 ،612 ،611 :
،625 ،624 ،623 ،622 ،621 ،620 ،619
.749 ،747 ،627 ،626
محمد بن عبدالوهاب.140 ،139 :
محمد عبده.347 ،345 :
محمد عدنان البخيت.141 :
محمد بن عطية العطوي.445 :
محم ��د ب ��ن عل ��ي ب ��ن �أحم ��د ب ��ن عبدالواحد
املقد�سي.625 :
محمد بن علي الأكوع.55 ،52 ،50 :
محمد ب ��ن علي اجلزائ ��ري،163 ،162 ،161 :
.171 ،167
محمد العلي احلركان.414 ،413 ،412 ،411 :
محمد بن علي بن احل�سن ،الباقر.509 ،494 :
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محمد بن علي بن احل�سن احلراين.615 :
محمد بن علي بن احل�سني.466 :
محمد بن علي بن احل�سني بن مقلة.644 :
محمد علي �أبو حمدة.229 :
محمد بن علي اخلوالين الإلبريي.325 :
محمد بن علي بن محمد بن احل�سن بن �صدقة
احل ��راين،826 ،823 ،617 ،616 ،614 ،612 :
.752 ،748
محمد بن علي بن محمود بن ال�صابوين.752 :
محم ��د عل ��ي مغرب ��ي،825 ،725 ،724 ،723 :
.828 ،827
محمد بن علي بن ن�صر بن �أحمد بن احل�سني:
.69
محم ��د ب ��ن عم ��ر ب ��ن �أب ��ي القا�س ��م ب ��ن عمر
ال�سالوي .752 ،751
محمد بن عي�سى الأع�شى.501 :
محمد بن عي�س ��ى بن عمروي ��ه اجللودي،614 :
.753 ،748 ،627 ،616
محمد غنيمي هالل.98 :
محمد بن �أبي الفتح بن �أحمد.617 :
محمد بن �أبي الفتح بن �أبي الف�ض ��ل البعلبكي:
.626
محمد فتحي عو�ض اهلل.556 :
محمد فريد وجدي.790 :
محم ��د ب ��ن الف�ض ��ل ب ��ن �أحم ��د ال�ص ��اعدي
الفراوي.753 ،748 ،627 ،623 ،615 ،614 :
محمد بن الف�ضل اليزيدي.213 :
محمد بن الفقيه املرداوي.752 :
محمد في�ضي الزهاوي.377 :
محمد بن قا�سم بن محمد بن زاكور الفار�سي:
.228
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محمد بن القا�ضي الكرميي.160 :
محمد القي�سي.169 :
محمد كرد علي.374 :
محمد لطفي جمعة.790 :
محمد املبارك.413 :
محمد بن محمد الباغندي.424 :
محم ��د ب ��ن محمد بن احل�س ��ن ،ن�ص�ي�ر الدين
الطو�سي.779 ،778 ،777 :
محمد بن محمد بن عبداهلل الع�سقالين.624 :
محمد بن محمد بن �أبي الفتح البعلبكي.627 :
محمد بن محمد بن قا�ض ��ي ميل ��ة التنوخي ،9
،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10
.38 ،37 ،35 ،34 ،22 ،20
محم ��د بن محمد بن نعمة ب ��ن �أحمد بن جعفر
ابن ح�سني بن حماد املقد�سي.751 :
محمد بن محمد بن يو�س ��ف ب ��ن علي بن رجب
ال�صرخدي.753 ،750 :
محم ��د محم ��ود ب ��ن التالمي ��د الرتك ��زي
ال�ش ��نقيطي،346 ،345 ،342 ،341 ،226 :
،354 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،347
.358 ،356 ،355
محمد مرتا�ض.682 ،681 :
محمد بن م�سايب.164 :
محمد بن امل�ستهل.677 :
محمد بن م�سعود ال�صنهاجي.158 :
محمد م�شعل الطويرقي.229 :
محمد م�صايف.384 :
محم ��د ب ��ن �أبي املع ��ايل ب ��ن مواهب ب ��ن علي
البغدادي.620 :
محمد املكي بن محمد البطاوي.227 :

محمد بن املناذر.467 :
محم ��د مه ��دي اجلواه ��ري،371 ،370 ،365 :
.379
محمد بن مو�سى اخلوارزمي.312 :
محمد بن مو�سى بن عي�سى الدمريي.225 :
محمد ناجي الق�شنيطي.228 :
محم ��ود بن نا�ص ��ر ب ��ن ب ��ن محمد ب ��ن �أحمد
العظيمي البغدادي.615 :
محمد بن نا�ص ��ر العب ��ودي،412 ،134 ،133 :
.413
محمد النجار.347 :
محمد بن ه�شام� ،أبو محلم ال�شيباين.424 :
محمد بن هندي.137 :
محمد بن الهيثم بن �شبانة اخلرا�ساين.679 :
محمد بن يحيى� ،أبو بكر الرازي.313 :
محمد بن يحيى ال�صويل.424 :
محم ��د ب ��ن يحيى بن ك ��رم ،مهذب الدي ��ن �أبو
ن�صر النحوي.225 :
محمد يحيى الها�شمي.559 ،553 :
محمد بن يزيد املربد،211 ،210 ،209 ،208 :
،450 ،227 ،221 ،219 ،217 ،213 ،212
.499 ،470
محمد يو�سف.425 :
محمد بن يو�سف الثغري الطائي.684 ،677 :
محمد يو�سف ح�سن.557 :
محم ��د بن يو�س ��ف ب ��ن محمد بن عب ��داهلل بن
املهتار الكاتب.624 :
�أبو محمد اليزيدي.469 :
محمود بن �أحمد العماري اخلليلي.160 :
محمود ب�سيوين خفاجي.557 :
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م�صطفى جواد.365 ،74 :
محمود �سامي البارودي.352 :
م�صطفى �صادق الرافعي.826 ،352 :
محمود �شاكر �ساجت.10 :
محم ��ود �ش ��كري الألو�س ��ي ،590 ،374 ،373 :م�صطفى علي.379 ،368 ،365 :
.592
م�صطفى كمال ال�شيبي.778 :
محمود �صبحي الدفرتي.371 :
م�صطفى مبارك التمكروتي.326 :
محمود الطناحي.452 ،330 :
م�صعب بن الزبري.508 :
محمود العامودي.219 ،216 ،212 :
م�صعب بن عمري.303 :
محمود محمد �شاكر.416 ،345 :
املظفر.631 :
محمود مختار.557 :
معاذ بن جبل.503 ،305 ،300 :
معاوية بن �أبي �سفيان،633 ،474 ،462 ،310 :
محمود �أبو ناجي.229 :
.700 ،660 ،654
مخرمة بن نوفل.303 :
معاوية �أخو اخلن�ساء.718 ،717 ،714 :
مراد �سليمان فائق.374 :
معاوية بن مردا�س ال�سلمي.716 :
مرجليوث = ديفيد �صموئيل مرجليوث
مردا� ��س ب ��ن �أبي عام ��ر ال�س ��لمي ،716 ،715 :ابن املعتز.84 ،81 :
املعت�ص ��م باهلل،679 ،678 ،675 ،674 ،103 :
.717
.687 ،686
مرزوق.620 :
معروف الأرنا�ؤوط.283 :
املرزوقي.86 :
معروف الدواليبي.413 :
املزي.325 :
مع ��روف الر�ص ��ايف،368 ،365 ،364 ،363 :
امل�ستن�صر العبا�سي (اخلليفة).778 ،68 :
.590 ،379 ،378 ،375 ،374 ،371
معروف الكرخي.373 :
م�سعود الألو�سي.373 :
املع ��ري = �أحمد ب ��ن عبداهلل بن �س ��ليمان� ،أبو
امل�سعودي.667 ،656 ،451 ،157 :
العالء املعري التنوخي
م�س ��لم ب ��ن احلج ��اج،611 ،499 ،312 ،308 :
ابن معط = يحيى بن عبداملعطي
.753 ،748 ،627 ،616 ،614
املعز بن بادي�س.25 :
م�سلم بن الوليد الأن�صاري.477 :
ابن مع�صوم.15 :
م�سمع بن عبدامللك.466 :
معقل بن جناب.576 :
م�سيلمة الكذاب.304 :
معقل بن خويلد.809 :
م�شاري.136 :
معمر بن املثن ��ى� ،أبو عبيدة،471 ،466 ،213 :
م�شاري بن ب�ص ّي�ص.137 :
.696
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املف�ضل بن محمد ال�ضبي.791 ،696 ،474 :
املف ّوف.478 :
املقريزي،492 ،491 ،490 ،489 ،488 ،487 :
،499 ،498 ،497 ،496 ،495 ،494 ،493
،506 ،505 ،504 ،503 ،502 ،501 ،500
.511 ،510 ،509 ،508 ،507
املقري = �أحمد املقري التلم�ساين
ابن املقفع.464 :
ابن مقلة = محمد بن علي بن احل�سني
املكودي.366 :
مكي بن �سوادة.454 :
امللك ال�سعيد.633 ،631 :
امللك ال�صالح.629 :
ملك�شاه.316 :
املنازي.108 :
املناوي.489 :
املنخل الي�شكري.455 :
املنذر بن عمرو ال�ساعدي الأن�صاري.302 :
املنذر بن عمرو العبدي.301 :
املنذر بن ماء ال�سماء.704 :
من�صور بن عبداملنعم بن عبداهلل بن محمد بن
الف�ض ��ل بن �أحمد الف ��راوي،619 ،618 ،614 :
.748 ،626 ،625 ،620
من�صور الع�ساف.726 :
من�صور النمري.477 :
من�صور بن نوح ال�ساماين.314 :
ابن منظور.56 ،50 ،44 ،43 :
املنفلوطي.352 :
منري العجالين.413 ،135 :

مهدي بور�آذار.230 :
مهدي ال�صلح.137 :
مهدي املخزومي.380 ،367 :
املهلب بن �أبي �صفرة.460 :
املهلهل.695 ،357 :
مهلهل بن ميوت� ،أبو ن�ضلة.426 :
مهيار الديلمي.167 :
موزل.405 :
مو�سى بن عبدالرحيم بن �أحمد بن محمد ابن
جزلة.750:
املو�صلي.581 :
موفق الدين املقد�سي.622 :
م�ؤمن بن �سعد.112 :
م�ؤيد بن عبداللطيف النقجواين.228 :
امل�ؤيد بن محمد بن علي الطو�س ��ي،614 ،613 :
،748 ،627 ،626 ،621 ،620 ،617 ،616
.753
مي.126 :
مي مظفر.229 :
امليداين.537 :
مري ب�صري.592 ،590 ،376 ،373 ،369 :
مية املنقرية.635 :
النابغة الذبياين،707 ،699 ،532 ،348 ،213 :
.797 ،713 ،708
نارجن بنت عبداهلل .752 ،751
نا�صر بن �سعود بن فرحان.134 :
ابن النجار.424 ،75 :
النجا�شي.427 :
نا�صر الدين الأ�سد.533 ،389 :
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هارون الر�شيد.598 ،505 ،377 ،313 ،311 :
جندت فتحي �صفوة.592 :
هارون بن م�سلم.50 :
ابن النحا�س.702 :
ها�شم يو�سف الزواوي .830
النخعي.504 :
هاين علي حوا�س.286 :
الندمي.427 :
هانئ بن هانئ.665 :
الن�سائي.495 :
هبة اهلل بن �صاعد بن التلميذ .776
ن�صر الإ�سكندري.54 ،53 ،51 :
هبة اهلل بن علي بن محمد احل�س ��ني ،هبة اهلل
ن�صر بن �سيار.666 ،665 :
ابن ال�شجري.227 :
ن�صر الهوريني.346 :
ن�ص�ي�ر الدين الطو�سي = محمد بن محمد بن هبرية بن مردا�س ال�سلمي.716 ،715 :
هذلول بن نا�صر بن ثنيان.137 :
احل�سن
الهذيل.454 :
�أبو ن�ضر بن ريان.427 :
نظام الدين الأ�ص ��بهاين = محمد بن �إ�س ��حاق الهذيل بن زفر الكالبي .460
ابن مظهر ،نظام الدين الأ�صفهاين
ابن هرمة.477 :
نظام امللك.316 :
�أبو هريرة ر�ض ��ي اهلل عن ��ه،503 ،307 ،117 :
.750 ،622
النعمان بن املنذر.465 :
ه�شام بن عبدامللك.665 :
�أبو نعيم الأ�صفهاين.488 :
هالكوخان .779 ،778
نعيمة بن ال�سحول.55 :
هالل ناجي.644 ،404 :
النف�س الزكية.737 :
الهمداين،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،42 :
ن ّلينو.524 :
.697 ،561 ،560 ،57 ،55 ،52 ،51
النمر بن تولب.454 :
هند بنت �أمية بن املغرية املخزومي� ،أم �س ��لمة:
�أبو نوا�س.445 ،427 ،425 :
.306
نوح عليه ال�سالم.467 :
هريودوت.601 :
نور اهلل القا�ضي 778
الهيلة.694 :
نور اهلل املرع�شي الت�سرتي 777
وا�صل بن عطاء.470 :
نور الدين محمود زنكي.311 :
الو�أواء الدم�شقي.585 :
نولدكه .807
الوزير الفالحي.68 :
النويري.437 :
الواقدي.312 :
نيقوال هانز.388 :
ورقة بن نوفل.298 :
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وليام �شك�سبري.136 :
وهب الكاتب.719 :
ويلكن 807
ياق ��وت احلم ��وي،74 ،55 ،54 ،53 ،52 ،44 :
.697 ،427 ،426
يحيى عليه ال�سالم.467 :
يحيى بن �أحمد بن نعمة النابل�سي.624 :
يحيى جرب.405 :
يحيى حميد الدين.138 :
يحيى بن خالد الربمكي.311 :
يحيى بن خلدون� ،أبو زكريا.174 ،169 :
يحي ��ى بن عبداحلمي ��د احللبي الغ�س ��اين ،ابن
�أبي طي النجار.228 :
يحيى بن عبداملعطي املغربي  ،ابن معط،326 :
581 ،570 ،330
يحيى بن علي ،اخلطيب التربيزي،210 ،208 :
،224 ،223 ،219 ،217 ،216 ،212 ،211
.702 ،227 ،225
يحي ��ى بن عم ��ر بن يحي ��ى بن عم ��ر الكرجي:
.624
يحيى بن �أبي كثري ،الطائي اليمامي.309 :
يحيى املحا�سني.160 :
يحيى بن نوفل.477 :
يحيى بن يحيى بن مو�سى الزواوي.626 :
يزيد بن �أبي مالك الدم�شقي.304 :
يزيد بن محمد الأزدي.426 :

يزيد بن معاوية.310 :
يزيد بن املهلب.660 ،460 :
يزيد بن الوليد.462 :
اليزيدي = محمد بن الف�ضل اليزيدي
ي�سار ،والد احل�سن الب�صري.307 :
ي�سار ،والد محمد بن �إ�سحاق.307 :
�أبو يعقوب.463 :
يعقوب بن �إ�سحاق الكندي.313 :
اليعقوبي.312 ،157 :
ابن يعي�ش.537 :
يو�سف بن �آدم الدم�شقي.616 :
يو�سف بن تا�شفني.169 :
يو�سف الثقفي.309 :
يو�سف بن عبدالرحمن املزي .753 ،748 ،747
يو�سف بن عمر.465 :
يو�سف العي�سى.374 :
�أبو يو�سف القا�ضي.505 ،501 ،488 :
يو�سف بن م�سرور القوا�س.74 :
يو�سف هارون� ،أبو جني�س الرمادي.252 :
يو�سف يا�سني.284 ،283 :
يو�سف اليو�سف.229 :
يوليو�س رو�سكا.558 :
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راب ًعا :القبائل والأ�سر واجلماعات
�آل بهي�ش.48 ،42 :
�آل ثنيان.137 :
�آل احل�سيني.728 :
�آل ح�شي�ش.49 :
�آل احل�صني.47 :
�آل حمدان.424 ،423 :
�آل �سعود.135 :
�آل عا�صم.137 :
�آل عمار.314 :
�آل الكرندي.52 :
�آل النهي.42 :
الأتراك.137 :
�أحاظة.223 ،210 :
الأزارقة.460 :
الأزد.464 ،223 ،210 ،57 :
�أ�سد809 ،700 :
الإ�سكنديناف.110 :
الإ�سماعيليون.316 :
الأ�شوريون.110 :
الأغالبة.313 :
الأمويون.665 ،662 ،661 ،660 :
الأنباط.602 ،439 :
الأندل�سيون.106 ،19 ،13 :
الأن�صار.748 ،505 ،302 :
الإنكليز.372 :
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�أهل البيت.778 :
�إياد.461 ،309 :
بال�شجن.44 :
باهلة.817 :
بريه.137 :
الب�صريون.692 :
بكر.809 ،700 ،697 :
بلحارث بن �شهر.42 :
بلح�صني.48 ،46 :
بنو الأحمر.169 :
بنو �أرتق.632 ،631 :
بنو �أ�سد.407 ،304 :
بنو �أمية.501 ،491 ،310 :
بنو بكر.45 :
بنو متيم.809 ،806 ،407 :
بنو حمي�س.478 :
بنو حنيفة.304 ،303 :
بنو ربيعة بن احلجر.42 :
بنو زهرة.310 :
بنو زيان.174 :
بنو �سعد.466 ،48 ،47 ،45 ،43 ،42 :
بنو �سعد بن ليث.479 :
بنو �سليم.715 ،302 :
بنو �سنباط.439 :
بن ��و �س ��وادة ب ��ن عمرو بن �س ��عد بن ع ��وف بن
عدي.55 :

882

بنو �سيار.42 :
بنو ال�شجن.44 :
بنو �شهر.47 ،42 :
بنو �ضبة.478 :
بنو عامر.302 ،101 ،54 :
بنو عامر بن احلجر.42 :
بنو عامر بن ربيعة.49 ،46 :
بنو العبا�س.66 :
بنو عبد.58 ،48 ،47 ،46 ،45 ،42 :
بنو عبد بن عامر.48 ،47 ،43 :
بنو عبد الواد.169 :
بنو غامد.54 :
بنو ق�شري.576 :
بنو ليث بن بكر.477 :
بنو مروان.309 :
بنو م�شهور.46 ،43 :
بنو املطلب.298 :
بنو نبهان.304 :
بنو ها�شم.298 :
بنو هنام.471 :
البويهيون.316 :
الرتك.137 :
تغلب.700 ،697 :
التكرور.159 :
متيم.464 :
ثقيف.302 ،301 ،298 :
اجلرامقة.469 :
اجلزائريون.170 ،158 :

ج�سر اخلباير.55 :
جفنة808 :
جهينة.43 :
احل�شا�شون.316 :
حمري.789 ،55 :
اخلريجي.412 :
خزاعة799 :
خندف807 :
دحيم.46 :
ذبيان.806 ،797 ،700 ،697 ،695 :
ربيعة.464 :
ربيعة اجلوع.706 :
ربيعة بن �شهر بن ربيعة.48 ،47 :
رجال �أملع.44 :
الروادف.661 :
الروم.706 ،509 ،497 ،493 ،469 ،348 ،66 :
الرومان.602 ،601 ،110 :
ُزبيد.301 :
زهران818 :
زواوة.330 :
ال�سا�سانيون.655 :
ال�ساميون.314 :
ال�سريان.469 ،313 :
ال�سكا�سك.52 :
ال�شناقطة.119 :
ال�شهارجة.667 ،655 :
ال�شيعة االثنا ع�شرية.777 :
ال�شيعة الإمامية.778 :
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ال�صليبيون.314 :
�ضبة.43 :
طيئ.706 ،704 ،304 :
عامر.700 :
العبا�سيون.678 ،675 ،313 :
عبد القي�س.51 :
عب�س.806 ،800 ،700 ،697 ،695 :
العبيديون.68 ،66 :
عتيبة.137 :
عدنان789 :
العدانيون.792 :
عدي بن تغلب.423 :
العوامر.54 ،49 ،47 ،46 ،45 ،44 ،41 :
غامد818 :
غطفان806 :
فار�س.493 :
الفاطميون.316 ،66 :
الفر�س.654 ،565 ،469 ،467 :
قحطان.137 :
القحطانيون.792 :
قري�ش.488 ،355 ،351 ،308 ،301 ،297 :
قي�س.809 ،351 :
قي�س عيالن.403 :
كعب.709 :
كالب.709 :
كنانة.47 ،46 ،43 :
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كندة.700 :
الكوفيون.661 ،210 :
املجو�س.658 :
مذحج.301 :
مراد.301 :
املرازبة.667 ،662 ،655 :
مزينة.700 :
م�ضر.806 ،478 :
مطري.137 :
املعتزلة.470 :
املغاربة.158 ،35 ،13 :
املغول.376 :
امللثمون.342 :
املماليك.547 :
املناذرة.808 :
املهاجرون.505 ،302 ،301 :
املوحدون.39 :
منري.709 :
الهذليون.538 ،537 :
هذيل.809 ،54 :
الهنود.565 :
ي�شكر.700 :
اليهود.282 :
اليونان.601 ،565 ،110 :
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خام�سا :الكتب واملجالت وال�صحف
ً
الآثار الباقية عن القرون اخلالية.565 :
�آراء �أبي العالء املعري.364 :
الآلة والأداة.365 :
�إبراهيم �صالح �شكر حياته و�آثاره.364 :
ابن عربي موطد احلكم الأموي يف جند،817 :
.823
ً
خطاطا و�أدي ًبا و�إن�سا ًنا.644 :
ابن مقلة:
�أبيات املعاين.425 :
�أجنا�س التجني�س.85 :
الإحاطة يف �أخبار غرناطة.583 :
�أح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم.157 :
�إحقاق احلق.778 :
الأحكام ال�صغرى.172 :
الأحكام الو�سطى.171 :
�إحياء علوم الدين.172 :
�أخبار �أبي متام واملختار من �ش ��عره واالنت�صار
له والكالم على محا�سنه.425 :
�أخبار �أندل�س ��ية م�س ��تخرجة من معجم ال�سفر:
.249
�أخبار مكة.703 ،285 :
�أخبار وتراجم �أندل�سية.250 :
�أدب الرحالت الأندل�س ��ية واملغربية حتى نهاية
القرن ال�سابع الهجري.582 :
الأدب الرفيع.364 :
�أدب الكاتب.450 :
الأديرة والأعمار يف البلدان والأقطار.425 :
عاما يف الكويت.822 :
�أربعون ً

االزدهار فيما عقده ال�شعراء من الآثار.642 :
�أزهار الأفكار يف جواهر الأحجار.558 ،557 :
�أزهار الريا�ض يف �أخبار القا�ضي عيا�ض.159 :
الأ�سا�س.528 :
�أ�سرار البالغة.345 :
الإ�سالم يف �شعر �شوقي.725 :
�أ�شكال الأر�ض.555 :
الإ�صابة.716 :
�أطل�س املتنبي� :أ�سفاره من �شعره وحياته.405 :
االعت�صام بالعزلة.734 ،733 :
�إعجاز القر�آن.702 :
�إعراب المية ال�ش ��نفرى لأب ��ي البقاء العكربي:
.216
الأعالم = قامو�س الأعالم
�أعالم الأدب يف العراق احلديث.369 :
�أعالم احلجاز يف القرن الرابع ع�شر الهجري:
.826 ،725 ،724 ،723
�أعالم ال�صحابة.725 :
�أعالم العراق يف القرن الع�شرين.590 :
�أع�ل�ام املكي�ي�ن من القرن التا�س ��ع �إل ��ى القرن
الرابع ع�شر الهجري.840 :
�إع�ل�ام النب�ل�اء بتاريخ حل ��ب ال�ش ��هباء،333 :
،638 ،637 ،635 ،582 ،575 ،571 ،570
.642 ،640
�أعالم اليقظة الفكرية يف العراق.590 :
�إغاثة الأمة بك�شف الغمة.487 :
الأغاين.691 ،633 ،591 ،537 ،526 ،345 :
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اقتط ��اف الأزاه ��ر والتق ��اط اجلواه ��ر،326 :
.634 ،585 ،328
الإكليل.55 :
�ألفية ابن مالك.366 ،228 :
�ألفية ابن معط.330 :
الأمايل.349 :
�أمثال العوام يف دار ال�سالم.591 :
الإنباه على قبائل الرواة.732 :
انتق ��اد املغني عن احلفظ والكت ��اب بقولهم مل
ي�صح �شيء من الأحاديث يف هذا الكتاب.728 :
�أمنوذج الزمان من �ش ��عراء القريوان،22 ،19 :
36 ،34 ،32 ،27 ،23
�أنوار التحلي على ما ت�ض ��منته ق�صيدة احللي:
.25 ،24
�أن ��وار الربيع يف �أن ��واع البديع،335 ،334 ،33 :
.642 ،641 ،640 ،572
الأنوار والثمار.425 :
الأنوار ومحا�س ��ن الأ�ش ��عار،427 ،425 ،424 :
،439 ،437 ،436 ،434 ،431 ،430 ،429
.447 ،443 ،442 ،440
�أيام العرب قبل الإ�سالم.696 :
الباعث احلثيث �ش ��رح اخت�صار علوم احلديث:
.571
البخالء.378 :
باهلة القبيلة املفرتى عليها.817 :
بح ��وث ودرا�س ��ات يف تاريخ املل ��ك عبدالعزيز:
.820
بدائع الت�شبيهات.438 ،435 :
البديع.94 ،88 ،81 ،79 :
بديعية ابن جابر الأندل�سي.325 :
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بديعية الرعيني.325 :
الربق اليماين يف الفتح العثماين.818 :
الربهان.719 :
البعث.725 :
بغداد يف ال�شعر العربي املعا�صر.365 :
بغية الإي�ضاح لتلخي�ص املفتاح.577 :
بغية الرواد يف �أخب ��ار بني عبد الواد و�أيام �أبي
حمو ال�شامخة الأطواد.174 ،169 :
بغية الطلب.425 :
بغية الوعاة.642 ،641 :
بالد العرب.285 :
بالد ينبع.818 :
البلدان.157 :
البلدان اليمانية عند ياقوت احلموي.55 :
بلوغ الأرب يف �شرح المية العرب.229 :
البي ��ان والتبيني،461 ،452 ،451 ،450 ،449 :
.706 ،633 ،480 ،474 ،468
البيئ ��ة ال�سيا�س ��ية الإقليمية يف �ش ��به اجلزيرة
العربية.822 :
تاج العارفني العثماين التون�سي.160 :
ت ��اج العرو� ��س،334 ،333 ،332 ،331 ،51 :
،586 ،585 ،584 ،572 ،570 ،336 ،335
،646 ،644 ،643 ،639 ،638 ،634 ،632
.651 ،647
تاريخ �آداب اللغة العربية.777 :
تاريخ الأدب العربي قبل الإ�سالم.229 :
تاريخ الإعالم يف اجلزيرة العربية.589 :
تاريخ بغداد.69 :
تاريخ البالد العربية ال�سعودية.135 :
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تاريخ احلجاز قبل الإ�سالم.724 :
تاريخ ابن خلدون.366 ،159 :
تاريخ الدولة الأموية.724 :
تاريخ يف �سرية علي با�شا.163 :
تاريخ ال�صحافة العربية.590 ،376 :
تاريخ الطربي.426 :
تاريخ العراق بني احتاللني.376 :
تاريخ املدينة.308 :
تاريخ ملوك �آل �سعود.135 :
تاريخ املو�سيقى عند املغول.376 :
تاريخ النقود.376 :
الترب امل�س ��بوك،441 ،436 ،431 ،430 ،429 :
.446 ،445 ،444 ،443
جتديد ذكرى �أبي العالء.644 :
جتري ��د التمهي ��د مل ��ا يف املوط� ��أ م ��ن املع ��اين
والأ�سانيد.731 :
حتفة الأقران يف ما ق ��رئ بالتثليث من حروف
القر�آن.327 ،326 :
حتفة النظار يف غرائب الأم�صار.158 :
حتفة امل�شتاق يف �أخبار جند واحلجاز والعراق:
.136
حتليالت عرو�ضية ل�شعر اجلواهري.365 :
تذكار الأخبار عن اتفاقات الأ�سفار.158 :
التذكرة البدرية.444 :
التذكرة احلمدونية.439 ،36 ،34 :
التذكرة الفخرية.437 ،34 :
التذوق اجلمايل لالمية العرب.229 :
تراث الر�صايف النرثي.365 :
تراث الزهاوي النرثي.365 :

تراث م�صطفى جواد يف النقد واللغة والتاريخ:
.365
الرتبية املقارنة.388 :
ت�صحيح الأغاين.345 :
التعريف باب ��ن خلدون وبرحلته �ش ��ر ًقا وغر ًبا:
.159
التعريف بالقا�ضي عيا�ض.22 :
تعريف اخللف.162 :
تف�ض ��يل �أبي نوا�س عل ��ى �أبي مت ��ام والرد على
الطاعنني يف �شعره.425 :
متام النعمة الكربى على العامل ب�سيد ولد �آدم:
.172
تنقيح املناظر.557 :
تهذيب اللغة.56 ،43 :
التي ��ارات الأدبي ��ة احلديث ��ة يف قل ��ب اجلزيرة
العربية.834 ،826 :
تي�سري العالم �شرح عمدة الأحكام.640 :
ثمار القلوب.633 :
ثمرات الأوراق.38 :
اجلامع ال�صحيح املخت�صر.574 :
جامع العلوم واحلكم.642 :
اجلرب واملقابلة.312 :
جريدة الأخبار.839 :
جريدة اال�ستقالل.371 ،282 :
جريدة اال�ستقالل العربي.283 :
جريدة �ألف باء.374 :
جريدة الأمل.375 :
جري ��دة �أم الق ��رى،821 ،725 ،284 ،283 :
.827
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جريدة بغداد.374 :
جري ��دة الب�ل�اد،833 ،827 ،821 ،725 ،375 :
.835
جري ��دة الب�ل�اد ال�س ��عودية،827 ،826 ،725 :
.837 ،836 ،834 ،833 ،831 ،830
جريدة بيت املقد�س.374 :
جريدة اجلامعة الإ�سالمية.374 :
جريدة اجلزيرة.589 :
جريدة حبزبوز.368 :
جريدة احلار�س.375 :
جريدة الد�ستور.590 :
جريدة الرقيب.592 ،591 ،590 :
جريدة الريا�ض.726 ،590 :
جريدة الزمان.375 :
جريدة ال�شرق الأو�سط.138 :
جريدة �صوت احلجاز.828 ،827 ،826 ،725 :
جريدة العراق.374 :
جريدة عكاظ.839 ،838 :
جريدة الفيحاء.375 :
جريدة فتى العرب.375 :
جريدة املدينة.724 :
جريدة املنتدى العربي.283 :
جريدة النا�شئة اجلديدة.375 :
جريدة الندوة.837 :
جريدة اليمامة.816 :
اجلماه ��ر يف معرف ��ة �أح ��وال اجلواه ��ر،547 :
.555 ،551 ،550 ،549 ،548
جمهرة �أن�ساب العرب.716 :
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جنى اجلنا�س.582 ،581 :
اجلواهر.497 :
اجلواهر و�صفاتها.556 :
اجلوهرتان العتيقتان.819 ،560 :
حبات من عنقود.725 :
حرب الب�سو�س.696 :
احللة ال�سريا يف مدح خري الورى.325 :
احلما�سة.537 ،533 :
احلما�سة الب�صرية.576 :
حما�سة الرتكزي.358 ،353 :
احلما�سة ال�شجرية.440 :
حياة احليوان.591 :
احليوان.473 ،84 :
خريدة الق�صر.257 ،251 ،248 ،243 :
خزان ��ة الأدب،642 ،641 ،227 ،219 ،213 :
.776 ،701
خزانة الأدب البن حجة احلموي.335 :
درا�سات لأ�سلوب القر�آن الكرمي.416 ،415 :
درا�س ��ات وبح ��وث يف تاريخ املل ��ك عبدالعزيز:
.822
درا�س ��ة مبقدم ��ة بل ��وغ الأرب يف �ش ��رح المي ��ة
العرب.229 :
الدرر على املخت�صر يف املنطق.163 :
الدرر الفرائد املنظمة.50 :
الدر الفريد.440 ،438 ،437 ،428 :
الدر النفي�س.582 ،581 :
الدرة الألفية يف علم العربية.330 :
دفع �شبه الت�شبيه.728 :

888

ديوان النابغة الذبياين.213 :
دفع املراق يف كالم �أهل العراق.368 :
ديوان الو�أواء الدم�شقي.585 :
دالئل الإعجاز.673 :
الذخرية يف محا�س ��ن �أهل اجلزي ��رة،23 ،21 :
دليل خارطة بغدد.74 :
،247 ،246 ،245 ،37 ،32 ،28 ،26 ،25 ،24
الديارات.425 :
،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،249 ،248
ديوان �أ�شجع ال�سلمي.445 :
.260 ،259 ،258 ،257 ،256
ديوان امرئ القي�س.332 :
ذكرى الر�صايف.364 :
ديوان ح�سان.213 :
الذكرى العربية.134 :
ديوان احلطيئة.776 ،775 :
ذيل تاريخ بغداد.425 ،69 :
ديوان احلما�سة.217 :
ذيل ثمرات الأوراق.580 :
ديوان ابن دراج الق�سطلي.252 :
ذيل طبقات احلفاظ.728 :
ديوان دريد بن ال�صمة.793 :
الذيل للمعجمات.535 :
دي ��وان الدوبي ��ت يف ال�ش ��عر العربي يف ع�ش ��رة راح الأرواح.175 ،174 :
قرون.778 :
راي ��ات املربزين وغايات املميزي ��ن،174 ،10 :
ديوان رباعيات الأ�صفهاين.780 :
.175
ديوان ابن ر�شيق القريواين.37 :
رباعيات محمد علي مغربي.724 :
ديوان الزمخ�شري.651 :
رباعي ��ات نظ ��ام الدي ��ن الأ�ص ��فهاين ـ نخب ��ة
ال�شارب وعجالة الراكب.780 :
ديوان ال�سري الفراء.427 :
رجل وعمل يف اململكة العربية ال�سعودية،834 :
ديوان �أبي ال�شمقمق.445 :
.841
ديوان ال�شنفرى.54 :
رحلة ابن بطوطة.586 ،570 :
دي ��وان �ش ��عر يف املدائ ��ح النبوي ��ة الب ��ن عم ��ار
رحلة اجلامعي.175 :
اجلزائري.163 :
رحلة املتبتل.158 :
ديوان علقمة الفحل.706 :
رحلة الربيع.822 :
ديوان �أبي الفرج بن هندو.576 :
رحلة من تلم�سان �إلى مكة.164 :
ديوان �أبي القا�سم ال�شابي.268 :
رحلة الورثالين.164 :
ديوان املتنبي.366 :
رد ال�شوارد �إلى حكم القواعد.327 :
ديوان جمنون ليلى.576 :
ر�سائل �إلى �سيف الدولة احلمداين.426 :
ديوان املعاين.432 :
ر�س ��الة الإي�ض ��اح عما �أتيا به (اخلالديان) من
ديوان املن�شئات.778 :
الإفك ال�صراح.426 :
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ر�سالة البيان عما م ّوه به اخلالديان.426 :
ر�سالة تتعلق ب�أبي ن�ضلة مهلهل بن ميوت.426 :
ر�سالة ال�صاهج وال�شاحج.644 :
ر�سالة الغفران.644 ،591 ،314 :
ر�سالة يف م�س�ألة وقف.163 :
الر�سالة القو�سية.779 :
ر�سالة املالئكة.644 :
ر�سالة الهناء.644 :
ر�س ��التان يف ال�س�ي�رة النبوي ��ة واملول ��د النبوي:
.326
ر�سائل الر�صايف.374 :
الر�س ��ائل املتبادلة بني الر�ص ��ايف ومعا�ص ��ريه:
.365
ر�شدي ملح�س من نابل�س �إلى الريا�ض.282 :
الر�صايف حياته �آثاره �شعره.365 :
الر�صايف خطي ًبا.365 :
رفع احلجاب عن تنبيه الكتاب.326 :
رفع احلجب امل�س ��تورة عن محا�س ��ن املق�صورة
.33 ،24
ريا�ض اجلنة.779 :
الزهاوي درا�سات ون�صو�ص.364 :
زهر الأكم يف الأمثال واحلكم.650 ،22 :
�سحر بابل و�سجع البالبل.378 :
ال�سحر وال�شعر.253 ،250 ،38 ،23 :
�سقط الزند.67 :
�سنن الرتمذي.538 :
�سنن ابن ماجه.645 :
�سوانح الذكريات.820 ،819 ،817 :
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�س�ي�رة الأم�ي�ر محم ��د عبدالك ��رمي اخلطابي:
.285
ال�سرية النبوية البن �إ�سحاق.52 :
�شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبدالعزيز:
.135
�شذرات الذهب.733 ،642 ،641 :
�شذرات من كتب مفقودة.426 :
�شذور الذهب.388 :
�شرح الآجرومية.388 :
�ش ��رح �ألفية ابن معط،570 ،331 ،330 ،326 :
.641 ،632 ،584 ،581
�شرح بانت �سعاد.213 :
�شرح التربيزي على ق�صيدة بانت �سعاد.213 :
�ش ��رح احلما�س ��ة الأولى التي �أعده ��ا �أبو متام
الطائي.426 :
�شرح الدريدية.395 :
�شرح ال�شفا.163 :
�شرح الق�صائد الع�شر.702 :
�شرح الكافية للإ�سرتاباذي.213 :
�شرح الالميات.226 :
�ش ��رح المية العرب (ال�شنفرية) لأحماد بن �أبا
الأبهمي الدمياين.229 :
�شرح املعلقات.213 :
�ش ��رح مقامات احلريري لل�شري�ش ��ي،26 ،24 :
،250 ،249 ،248 ،247 ،246 ،245 ،38 ،37
.261 ،260 ،258 ،256
�ش ��رف �إي ��وان البي ��ان يف �ش ��رف بيت �ص ��احب
الديوان.778 :
�شروط الأئمة اخلم�سة.728 :
�شعراء احلجاز يف الع�صر احلديث.831 :
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�شعر احلادرة.213 :
�شعر ديك اجلن.426 :
�ش ��عر الرمادي يو�س ��ف هارون� ،شاعر الأندل�س
يف القرن الرابع الهجري.252 :
�شعر ال�شنفرى درا�س ��ة �أدبية من منظور لغوي:
.230
�شعر ال�صعاليك منهجه وخ�صائ�صه.228 :
�شعر عمر بن �أبي ربيعة.213 :
�شعر لقيط بن يعمر.213 :
�ش ��عر املر�أة الأندل�س ��ية من الفتح حتى ع�ص ��ر
املوحدين.39 :
�شعر النابغة اجلعدي.213 :
ال�شعر الن�سوي يف الأندل�س.39 :
ال�ش ��عراء وال�ش ��عراء،709 ،706 ،526 ،84 :
.716
ال�شنفرى �شاعر ال�صخراء الأبي.229 :
ال�شهاب الرا�صد.790 :
�صفة جزيرة العرب.819 ،697 ،55 ،51 ،41 :
�صحيح الأخبار.283 :
�صحيح البخاري.611 ،366 ،349 :
�صحيح الرتمذي.538 :
�صحيح م�سلم.627 ،611 ،499 :
ال�صداقة وال�صديق.437 :
�ص ��فحات من قامو� ��س العوام يف دار ال�س�ل�ام:
.589
�صقر اجلزيرة.821 :
ال�صناعتني.445 :
طبقات ال�شافعية.733 :
طبقات فحول ال�شعراء،714 ،705 ،692 ،84 :
.787 ،716

طبقات النحويني واللغويني.210 ،209 :
ط ��راز احللة و�ش ��فاء الغل ��ة،331 ،328 ،325 :
،571 ،570 ،569 ،336 ،335 ،333 ،332
،578 ،577 ،576 ،575 ،574 ،573 ،572
،587 ،586 ،585 ،583 ،582 ،580 ،579
،640 ،639 ،638 ،637 ،636 ،635 ،634
،648 ،647 ،646 ،645 ،643 ،642 ،641
.652 ،651 ،650 ،649
الطراز يف البالغة.366 :
الطرائ ��د والتالئ ��د يف معرفة مناق ��ب الوالدة
والوالد.159 :
الطرائف الأدبية.53 :
الط ��واف ح ��ول البح ��ر الإرث�ي�ري واجلزي ��رة
العربية.602 ،601 :
طوق احلمامة.311 :
عبث الوليد.644 :
عبدالعزيز �آل �س ��عود �سرية بطل ومولد مملكة:
.821
عجائب املخلوقات.550 :
عجالة امل�س ��توفز يف ذكر من �س ��مع من امل�شائخ
دون م ��ن �أج ��از م ��ن �أئم ��ة املغ ��رب وال�ش ��ام
واحلجاز.158 :
عرب ال�صحراء.818 :
العرو�ض القدمي.587 ،578 :
العريف �صحاف ًيا.840 :
العزلة = االعت�صام بالعزلة
العقد الفريد.692 :
العلم.426 :
العلماء العزاب.731 :
على خطى املتنبي.406 :
العني.334 :
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الغدير.778 :
غريب القر�آن.426 :
الغريبني.503 :
الغيث امل�س ��جم يف �شرح المية العجم،37 ،22 :
.38
فحولة ال�شعراء.705 :
الفروقات.286 :
الف�صول اخلم�سون.330 :
الف�صول والغايات.644 :
فقه اللغة.388 :
الفهر�ست.427 :
يف الأدب اجلاهلي.789 :
يف الثقافة النقدية.737 :
يف الرثاء و�سري املرثيني.820 :
يف �سراة غامد وزهران.818 :
يف ال�سري والرتاجم.820 :
يف ال�شعر اجلاهلي.788 :
يف �شمال غرب اجلزيرة.818 :
يف ال�ص ��حراء العربية :رج�ل�ات ومغامرات يف
�شمال جزيرة العرب.405 :
قامو� ��س الأدب والأدب ��اء يف اململك ��ة العربي ��ة
ال�سعودية.726 :
قامو�س الأعالم.730 ،723 ،633 ،589 ،330 :
قامو�س الأعالم يف دار ال�سالم.591 :
قامو�س �أك�سفورد.551 :
القامو� ��س املحي ��ط،346 ،159 ،56 ،49 ،43 :
. 353
الق�ص ��د والأمم يف التعري ��ف ب�أ�ص ��ول �أن�س ��اب
العرب والعجم.732 :
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ق�صة هروب املتنبي ورحلته من الف�سطاط �إلى
الكوفة.405 :
قطر الندى.388 :
القلم.426 :
قرة العيون.52 :
الق�صائد املفردات التي ال مثل لها.227 :
الكامل.450 :
الكاكائية يف التاريخ.376 :
الك�شف والتنبيه.446 ،445 ،444 ،437 :
الك�شكول.650 :
كن ��وز الذهب يف تاريخ حلب،575 ،570 ،333 :
.642 ،640 ،638 ،637 ،582،635
الكنى والألقاب.778 :
الكويت وجاراتها.822 ،818 :
كي ��ف كان ظه ��ور �ش ��يخ الإ�س�ل�ام محم ��د ب ��ن
عبدالوهاب.140 :
المية احلارث بن عباد.356 :
المي ��ة الع ��رب،216 ،213 ،212 ،208 ،207 :
.713 ،354 ،353 ،227 ،225
المية العرب درا�سة تاريخية نقدية.229 :
المية العرب لل�شنفرى �شرح ودرا�سة.229 :
ل�سان العرب.50 ،44 ،43 :
لطائف الذخرية وطرائ ��ف اجلزيرة،24 ،23 :
.256 ،251 ،249 ،248 ،247 ،37 ،26 ،25
لعنة هذا الزمن.725 :
ملاذا �أحببت ابن �سعود.136 :
ملح ال�سحر من روح ال�شعر.250 :
ملع ال�ش ��هاب يف تاريخ محمد ب ��ن عبد الوهاب:
.140
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جملة نيوزويك.599 :
لواء الن�صر يف ف�ضالء الع�صر.168 ،162 :
جمال�س العلماء.209 :
مبا�سم الأزهار ودوحة الأفكار.161 :
مباهج الفكر ومناهج العرب .446 ،445 ،444 :جمموع �ش ��عر ابن جابر الأندل�سي،647 ،646 :
.650 ،649 ،648
املثلث ال�صحيح.426 :
جمموعة عبدالغفار الأخر�س.376 :
جمال�س امل�ؤمنني.777 :
املحا�سن يف النرث والنظم.81 :
املجري يف النحو.426 :
محا�ضرات الراغب.436 ،428 :
املجلة الآ�سيوية.558 :
محا�ضرات يف بيان الأخطاء العلمية والتاريخية
جملة �إيكونومي�ست.599 :
الت ��ي ا�ش ��تمل عليها كتاب يف ال�ش ��عر اجلاهلي:
جملة بيزن�س ويك.599 :
.790
جملة جامعة الأنبار.329 :
محا�ض ��رات وندوات يف نادي الوحدة الريا�ضي
والثقايف.841 :
جملة اجلمعية امللكية الآ�سيوية.788 :
املحفوظ ��ات املدر�س ��ية للمدار� ��س االبتدائي ��ة:
جملة احلا�صد.376 :
.364
جملة احلرية.375 :
محمد عبداخلالق ع�ضيمة �سرية حياة.415 :
جملة الر�سالة.730 ،405 ،364 :
محمد علي مغربي و�آثاره الأدبية.725 :
جملة الريا�ض.830 :
املختار من �ش ��عر �ش ��عراء الأندل�س،247 ،33 :
جملة العرب.816 ،368 :
.257 ،251
جملة العلم.374 :
مختارات ابن ال�صريف.248 :
جملة فورب�س.599 :
املختارات للق�شطيني.228 :
جملة فورين بولي�سي.599 :
مخت�صر تاريخ الطربي.426 :
جملة الفيحاء.375 :
املخ�ص�ص.473 ،347 ،346 :
جملة قري�ش.833 :
مدينة الريا�ض عرب �أطوار التاريخ.818 :
جملة لوموند ديبلوماتيك.599 :
مذكرات علي الطنطاوي.730 :
جمل ��ة معه ��د املخطوط ��ات ،637 ،636 ،329 :املرق�صات واملطربات.39 :
.650
مروج الذهب ومعادن اجلوهر.157 :
جملة املجم ��ع العلم ��ي العربي بدم�ش ��ق،559 :
م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار،23 ،21 :
.561
،37 ،36 ،35 ،32 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24
جملة املقتب�س.374 :
.251 ،250 ،248
جملة املنهل.830 ،828 ،282 :
امل�ستدرك على ديوان ابن الرومي.437 :
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امل�سلك ال�سهل يف �شرح تو�شيح ابن �سهل،250 :
.588 ،578 ،572 ،256
م�شارق الأنوار.349 :
م�شتبه الن�سبة.49 :
م�صطفى علي حياته و�أدبه.365 :
املطرب من �أ�ش ��عار �أه ��ل املغرب،34 ،29 ،28 :
.255 ،248
معادن الزينة.556 :
معاهد التن�صي�ص على �شواهد التلخي�ص،33 :
،577 ،576 ،575 ،574 ،366 ،336 ،335 ،39
،643 ،642 ،638 ،637 ،636 ،587،634 ،580
.650 ،649 ،648 ،647
معجم الآلة والأداة.379 :
معجم الأدباء.442 ،431 ،427 ،108 :
معجم �أك�سفورد.528 :
معجم �أك�سفورد الإجنليزي.534 :
معجم �أك�سفورد التاريخي.534 ،533 :
معجم �أك�سفورد للغة الإجنليزية.534 :
معجم الألفاظ والرتاكيب اال�صطالحية.286 :
معجم البابطني.726 :
معجم البلدان،647 ،577 ،335 ،54 ،53 ،44 :
.697
املعجم التاريخي.539 :
املعجم التاريخي للغة العربية.539 :
املعجم اجلغرايف للبالد ال�سعودية.818 ،816 :
معجم في�شر.539 :
املعجم الكبري.539 ،533 ،172 :
معجم اللغة العربية املعا�صرة.581 :
املعجم اللغوي التاريخي.533 :
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معجم ما ا�ستعجم.697 ،538 ،52 :
معجم املطبوعات العربية.723 :
معجم منازل الوحي.285 :
املعجم الو�سيط.651 ،642 ،638 ،595 ،577 :
املغن ��ي عن احلف ��ظ والكتاب بقولهم مل ي�ص ��ح
�شيء من الأحاديث يف هذا الباب.729 :
املفاو�ضة.69 :
املف�صل.537 ،526 :
املف�ضليات.790 ،537 :
مقادير املكاييل ال�شرعية.497 :
مقاالت الأ�ستاذ العريف.842 :
مقاالت يف ال�شعر اجلاهلي.229 :
مقاالت فهمي املدر�س.364 :
مقامات احلريري.388 :
مقدمة ابن �أفلح.81 :
مقدمة ابن خلدون.595 :
مقدمة يف �صناعة النظم والنرث.81 :
املقت�ضب.210 :
مق�صورة ابن دريد.446 :
املق�صور واملمدود.426 :
مكة منارة الإ�شعاع الإ�سالمي.842 :
مالمح احلياة االجتماعية يف احلجاز يف القرن
الرابع ع�شر.724 :
ملحمة يف ال�سرية النبوية.725 :
املل ��ك عبدالعزي ��ز �س�ي�رته وف�ت�رة حكم ��ه يف
الوثائق الأجنبية.822 :
منابع كتاب الأحجار للبريوين.553 :
منتخب الأ�سانيد يف و�صل الأجزاء وامل�صنفات
وامل�سانيد.163 :
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املنتخب يف محا�سن �أ�شعار العرب.227 :
املنح الإلهية يف طم�س ال�ضاللة الوهابية.163 :
املنه ��ل ال�ص ��ايف وامل�س ��تويف بعد ال ��وايف،333 :
.643 ،642 ،571 ،570
املواهب الفتحية.228 :
املواهب اللدنية باملنح املحمدية.172 :
امل�ؤتلف واملختلف.706 :
م�ؤرخو جند من �أهلها.820 :
مو�سوعة الأحجار الكرمية.556 :
عاما:
مو�س ��وعة الأدباء ال�سعوديني خالل �ستني ً
.841
مو�س ��وعة التاري ��خ الدبلوما�س ��ي للمل ��ك
عبدالعزيز.822 :
املو�صل (كتاب).426 :
النجوم الزاهرة.632 ،330 :
نحلة اللبيب ب�أخبار الرحلة �إلى احلبيب،157 :
.164 ،160
نخب الذخائر يف �أحوال اجلواهر،554 ،551 :
.559
نخبة ال�شارب وعجالة الراكب.778 :
نزهة الأب�صار يف محا�سن الأ�شعار.250 ،247 :
نزهة الأدباء وحتفة الظرفاء.642 :
نزهة الألباء يف طبقات الأدباء.210 :
النزه واالبتهاج.441 ،426 :

ن�صرة الثائر على املثل ال�سائر.451 :
نظ ��م الدرر والعقيان يف بيان �ش ��رف بني زيان
وذكر ملوكهم الأعيان .174
نفثات من �أقالم ال�شباب احلجازي.830 :
نفح الطيب من غ�ص ��ن الأندل�س الرطيب،39 :
،334 ،333 ،331 ،329 ،328 ،159 ،158
،575 ،573 ،572 ،571 ،570 ،569 ،336
،584 ،583 ،582 ،580 ،579 ،578 ،577
،637 ،636 ،635 ،588 ،587 ،586 ،585
،645 ،643 ،642 ،641 ،640 ،639 ،638
.652 ،651 ،650 ،649 ،647 ،646
النقد التحليلي لكتاب يف الأدب اجلاهلي.790 :
نقد كتاب يف ال�شعر اجلاهلي.790 :
نقد النرث.719 :
نق�ض كتاب يف ال�شعر اجلاهلي.790 :
نهاية الأرب.446 ،445 ،438 ،437 ،430 :
النوادر.450 :
هوى بغداد.371 :
ال ��وايف بالوفي ��ات،426 ،257 ،254 ،35 ،33 :
442 ،431 ،427
وم�ضات من الذكريات.843 :
وفيات الأعي ��ان،591،633 ،39 ،32 ،24 ،10 :
645 ،644 ،634
يتيمة الدهر.438 ،437 ،424 :
يوميات رحلة يف احلجاز.821 :

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1440

895

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ  -ﺷﺒﺎط  /ﻳﻨﺎﻳﺮ -ﻓاﻳﺮ 2019م

12 11

54

�ساد�سا :املوا�ضع
ً
�إفريقية.313 ،309 ،174 :
�آر�سينوي.603 :
�أفغان�ستان.653 :
الآ�ستانة.730 :
�أك�سفورد.533 ،528 :
�أبو �شعر قبلي.602 :
�أكيال.603 :
�أبيورد.656 :
�أملانيا.553 ،539 :
�أج�أ.704 :
�أمريكا810 ،598 :
�أحد.682 ،302 :
الأندل� ��س،108 ،106 ،66 ،39 ،33 ،12 ،11 :
الأح�ساء822 :
،241 ،237 ،235 ،174 ،169 ،159 ،158
�أدولي�س.602 :
.681 ،579 ،547 ،343 ،252 ،251 ،248
�أذربيجان.779 :
�أه ��ل الق ��رى،57 ،48 ،47 ،45 ،44 ،42 ،41 :
الأردن.592 ،404 ،402 ،400 :
.58
�أرمينية.423 :
�أوروبا.565 ،527 ،390 :
الأ�ستانة.547 ،283 :
�أوكيلي�س.603 :
�أ�سرتاليا810 :
�إيران.779 ،653 ،614 ،611 ،367 :
�إ�سطنبول.730 ،590 ،283 ،282 ،208 :
�إيران�شهر.653 :
الأ�سقوريال.547 :
�إيوان ميزان الذهب.372 :
الإ�سكندرية.559 :
بابر�شهر.653 :
�إ�سالم �أباد.614 ،611 :
باب البنود.583 :
�أ�سيوط.159 :
باب املندب.52 :
الأ�ش ��جان ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 :باب املعظم.373 :
.58 ،55 ،51 ،49
بابل.125 :
الأ�شعر.43 :
باري�س.7 :
�أ�صفهان.780 ،778 :
بارباريكون.604 :
الأ�ضارع.404 :
با�سل.534 :
الأعظمية.590 ،373 :
بالأ�شرف.44 :
�أعك�ش.404 :
باحلارث.44 :
�أفاليتي.603 :
بال�شرف.44 :
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باذغي�س.662 ،661 ،656 :
بجاية.330 ،11 :
البحر الأحمر.603 ،602 :
البحر الإرثريي.601 :
البحرين.817 ،301 ،136 :
بخارى.665 ،314 :
بربرة.603 :
برقة.159 :
برلني.565 ،208 :
الربود815 :
ال ِّربيت.404 :
بريطانيا.843 ،534 :
برمي.603 :
ب�ستان �صالح الدين749 :
ب�سيطة.404 ،400 ،399 :
الب�ص ��رة655 ،654 ،590 ،467 ،464 ،305 :
.666 ،660
بغداد،74 ،73 ،72 ،71 ،40 ،69 ،67 ،65 ،47 :
،373 ،371 ،365 ،364 ،316 ،314 ،313 ،75
،589 ،425 ،424 ،423 ،407 ،377 ،376
.779 ،778 ،776 ،592 ،591 ،590
البقاع.375 :
البقيع.344 :
بالد فار�س.667 ،655 :
بلبي�س.404 ،403 ،402 :
بلخ.662 ،654 ،653 :
بوالق.347 :
بون.553 :
البويرة.404 ،402 :

البليد.43 :
بني بارق.49 :
بو�شنج.662 ،656 :
بيحان.49 :
بئر �سلمان.46 :
بئر معونة.302 :
بيت احلكمة.598 ،313 :
البيت احلرام.817 :
بيت املقد�س.734 ،308 :
بريوت.734 ،732 ،590 ،365 ،364 ،309 :
بني ال�سورين.73 :
بريينيكي.602 :
بيهق.315 :
تربيز.779 :
تبوك.402 :
تربان.404 :
تركيا.591 ،367 :
تبوك.138 :
تعز.52 ،49 :
تلثم.57 :
تلفم.57 :
تلم�سان.174 ،164 ،160 ،159 :
متنية.843 :
تنومة.47 ،42 ،41 :
تهامة.44 :
توبنجن.539 :
تون� ��س،313 ،174 ،165 ،163 ،161 ،159 :
.348
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جدة.830 ،825 ،821 ،724 ،413 :
ثرام.54 :
جراب.137 ،136 :
الثمد.404 :
اجلراوي.404 :
ثهالن.682 :
جرجان.653 :
اجلابرة.75 :
اجلزائ ��ر،170 ،167 ،163 ،162 ،161 ،140 :
جاكرتا.414 :
.597 ،384 ،330 ،174
جامع دم�شق.753 ،751 ،728 ،625 :
اجلزيرة.424 ،53 :
اجلامع املظفري.622 :
جزيرة الأندل�س.682 ،681 ،579 :
جب�أ.55 ،51 :
جزيرة حي�س.603 :
اجلبا.57 ،55 ،54 ،53 :
اجلزي ��رة العربي ��ة،282 ،139 ،134 ،53 ،41 :
جبا الأ�شجان.54 :
،592 ،577 ،405 ،391 ،299 ،298 ،285
جبا ال�سحول.54 :
،817 ،816 ،792 ،776 ،700،817 ،602 ،601
.821 ،819
جبا العوامر.54 :
ج�سر الأحرار.372 :
جبا املعافر.54 :
ج�سر امللك في�صل الأول.372 :
جبا براق.53 :
اجلب ��اء ،55 ،51 ،49 ،48 ،46 ،45 ،42 ،41 :ج�سر امللك في�صل الثاين.372 :
.58 ،57 ،56
جمرة العقبة.75 :
جباء.55 :
اجلميعي.404 :
جبال الديلم.653 :
اجلناء.43 :
جبل �إرم.404 :
اجلند.53 :
جبل ثربان.50 :
جنيف.413 :
جبل ذخر.52 :
اجلهوة.48 ،45 ،44 ،42 :
جبل �صرب.52 :
جهوة.45 :
جبل قا�سيون.623 ،613 :
جو�ش.404 ،402 :
جبل معافر.55 :
اجلوف.351 ،347 ،342 ،402 ،399 :
جبل مقاحف.46 :
احلارث.44 :
جبل املقطم.555 :
حائل.137 :
جبل نابل�س.728 :
احلب�شة.603 :
اجلبهة.58 ،57 ،56 :
احلج ��از،166 ،165 ،161 ،159 ،158 ،136 :
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،286 ،283 ،281 ،174 ،171 ،170 ،167
،723 ،697 ،591 ،506 ،504 ،501 ،500
.825 ،822 ،816 ،724
احلجر.55 ،45 ،41 :
احلرا.49 ،48 ،47 :
احلرم املكي.133 :
حزم احلماتني.43 :
ح�سمى.404 ،402 :
ح�صن الأكيدر.399 :
احلفياء.43 :
حلب.732 ،426 ،425 ،424 ،423 ،325 ،68 :
حلية.44 :
احلمراء.331 :
حم�ص.580 ،579 :
احلنا.58 ،55 ،50 ،49 ،48 ،46 ،45 ،42 ،41 :
حنا.55 :
احلناء.50 ،49 :
حنة.55 :
احلنو.50 :
حيدر �آباد.547 :
احلرية.306 :
خان الباجه جي.367 :
اخلبت.479 :
خرا�س ��ان،658 ،657 ،656 ،655 ،654 ،653 :
،665 ،664 ،663 ،662 ،661 ،660 ،659
.667 ،666
اخلرمة.137 :
خ�ضارة.75 :
اخلفية.49 :

خليج عدن.603 :
اخلليج العربي.603 :
اخلنقة.50 ،49 :
خوارزم.653 ،548 :
اخليف.30 :
دار الأرقم.299 :
دار احلديث ال�ضيائية.613 ،611 :
دار علم جعفر بن حمدان املو�صلي.314 :
الدبدبة.137 :
الدرعية.817 ،.592 ،139 ،137 ،136 :
دم�ش ��ق،393 ،375 ،374 ،308 ،160 ،74 :
،622 ،617 ،613 ،612 ،561،611 ،559 ،553
،734 ،730 ،729 ،728 ،633 ،628 ،623
.753 ،734
ال َّدنا.404 :
دهلك.603 :
دوفة.54 :
دومة اجلندل.404 ،399 :
ديار بكر.730 :
ديايل.591 :
الدير .728
دير عاقول.407 :
الديرة.46 :
ديو�سبولي�س.603 :
ذات اجلراجر.697 :
ذو اجلارة.44 :
ذو ح�سي.697 :
ذو اليارة .44
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�سعيا.44 :
ر�أ�س ال�صوان.404 :
ال�سغد.665 ،653 :
ر�أ�س النقب.404 :
�سلمى.704 :
الرباط.326 :
�سنحان.49 :
الر�سو�س.46 :
ال�سودان.342 :
ر�ضوى.235 ،334 :
�سوريا.732 ،400 ،375 ،367 ،140 :
رقادة.313 :
�سوق احل َّبابة.412 :
الرنامات.41 :
�سوق اخلمي�س.47 :
الرهيمة.404 :
�سوق ال�ساعاتية.367 :
رو�ضة مهنا.137 :
�سوق ال�سراي.379 :
رو�سيا.599 :
�سوق عكاظ.799 ،792 :
الرويثة.5154 :
الريا� ��ض� ،726 ،601 ،415 ،402 ،400 ،282 :سوق الهرج.371 :
.843 ،838 ،822 ،821 ،818 ،816 ،815
�سيالن.550 :
الزاوية الغزالية.625 :
�شاذياخ ني�سابور.618 ،617 :
زبيد.49 :
ال�شارقة.539 :
الزلفي.137 :
�شاطئ قمرية371 :
زيلع.603 :
ال�شام،305 ،283 ،174 ،159 ،158 ،68 ،55 :
،660 ،612 ،611 ،314 ،313 ،309 ،308
�ساقني.49 :
.729 ،661
ال�سبلة.137 :
�شبه اجلزيرة العربية.602 ،564 ،136 ،135 :
�سرتا�سبورغ.413 :
�شجنة.44 :
�سج�ستان.660 ،653 :
ال�شجون.44 :
�سحبان.50 :
�شعب جبلة.697 :
ال�سراة.54 ،47 ،44 ،43 ،42 ،41 :
�شعب اخلفية.49 :
�سراة �أزد �شنوءة.54 :
�شعب �سامل.44 :
�سراة احلجر.46 :
�شعب امل�سلم.44 :
�سرخ�س.656 :
�شعواء.697 :
�سروم.49 :
ال�شغور.404 :
ال�سعودية = اململكة العربية ال�سعودية
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عراعر.697 :
�شم�شاط.439 ،423 :
الع ��راق،373 ،313 ،306 ،141 ،140 ،136 :
�شنقيط.343 ،342 :
،404 ،400 ،393 ،378 ،376 ،375 ،374
ال�شواجن.43 :
،590 ،508 ،506 ،505 ،502 ،501 ،500
ال�صاحلية.750 :
.778 ،777 ،776 ،660 ،591
�صرب.52 :
عرفات.173 ،30 :
ال�صحراء ال�شرقية.555 :
ع�سري.843 ،54 :
ال�صراة.74 :
العقيق.576 :
ال�صفا.299 :
عك.53 :
�ص ��قلية ،246 ،237 ،235 ،20 ،15 ،12 ،11 :عكاظ.708 ،707 :
.255 ،251
العال.412 :
�صنعاء.817 ،562 :
عليب.44 :
�صهدان.58 ،57 ،51 :
عليكره.548 :
ال�صومال.603 :
عنة.55 :
ال�صني.599 :
عنيزة.412 :
الطائف.843 ،647 ،309 ،305 ،298 :
العوجا.136 :
طخفة.479 :
العيمة.56 :
طرابل�س ال�شام.314 :
عيمة.57 ،56 :
الطب�سني.661 :
عيمة اجلبهة.58 ،57 :
الطود.41 :
عني التمر.306 :
الطو�س.656 :
غرناط ��ة،582 ،569 ،333 ،331 ،330 ،323 :
طيبة.576 :
.583
الظهارة.48 :
غرندل.404 :
ظهارة �آل بهي�ش.48 :
فار�س.777 ،715 ،407 ،301 :
ظهارة بلح�صني.48 :
الفار�سية.74 :
العاملة.752 ،750 :
الفاتيكان.413 ،411 :
عجمة.57 :
الفرات.407 :
عدويل.602 :
الفرع.43 :
العدين.55 :
الفرعة.58 ،49 ،47 ،46 ،45 ،41 :
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ُكتَّاب ابن زيان.308 :
فرن�سا.595 ،7 :
ُكتَّاب �إ�سحاق الأعرج.308 :
الفروق.697 :
ُكتَّاب عروة.308 :
الف�سطاط.405 ،403 :
كتَّاب الن�صر.308 :
فطن.697 :
كرات�شي.604 :
الفكوك .404
الكرخ.373 ،372 ،370 ،364 ،314 :
فندق ال�ضيوف.373 :
كرد�ستان.404 :
فل�سطني.730 ،283 ،282 ،264 ،140 :
الكعبة.703 ،702 ،701 ،298،700 :
الفيوم.603 :
الكال�سة.624 :
القاد�سية.718 ،717 ،716 ،305،715 :
الكالع.55 :
قا�سيون.626 :
القاه ��رة ،393 ،374 ،365 ،330 ،313 ،161 :كلية احلقوق بدم�شق.730 :
 ،831 ،828 ،827 ،734 ،560 ،531 ،523كندا.599 :
.835
كورة املعافر.52 :
قبة الن�سر.753 :
كوريا.599 :
القد�س.732 ،730 ،729 ،160،728 :
الكوف ��ة،464 ،405 ،404 ،402 ،305 ،304 :
القرافة.76 ،75 :
.700 ،692 ،468،655
قلعة ماردين.633 :
الكويت.822 ،425 ،140 ،136 :
القريوان.313 :
لبنان.816 ،375 :
الق�صري.555 :
ل�شجان.42 :
الق�صيم.412 ،137 ،136 ،135 :
ل�شيان.42 :
القطيعة.74 ،73 :
اللفي.50 :
قطيعة الربيع.74 ،73 :
لندن.599 ،598 :
القطيف.137 :
ماردين.634 ،633 :
قلعة بني حماد.11 :
ماالو.603 :
قه�ستان.662 ،661 :
املجمعة.137 :
الق�ي�روان ،68 ،36 ،32 ،22 ،19 ،15 ،11 :املحاين.50 :
.256 ،255 ،239 ،235
املحلب.44 :
القي�صرية.547 :
محلة الدوريني.372 :
ُكتَّاب ابن اخل�صيب.308 :
محلة جامع عطا.364 :
ُكتَّاب �أبي ديان.308 :

12 11

54

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1440
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ  -ﺷﺒﺎط  /ﻳﻨﺎﻳﺮ -ﻓاﻳﺮ 2019م

902

محلة ال�ست نفي�سة.370 :
محنى نحيان.58 :
املحول.74 :
املحول الكبري.74 :
املخا.52 :
املدر�سة احلنبلية.628 :
املدر�سة اخل�سروية يف حلب.732 :
املدر�سة الرحمانية.833 :
املدر�سة العادلية.628 :
املدين ��ة املن ��ورة،170 ،166 ،159 ،54 ،51 :
،334 ،308 ،303 ،301 ،300 ،283 ،172
،490 ،489 ،488 ،467 ،413 ،412 ،347
.821 ،591 ،577 ،505 ،502 ،500 ،493
مراغة.779 ،778 :
مرو.661 ،654 ،653 :
مرو الروذ.657 :
مرو ال�شاهجان.658 ،656 ،654 :
املريقب.697 :
م�ست�شفى العرناء.371 :
م�ست�شفى الكرامة.372 :
م�ست�شفى الكرخ.372 :
امل�سجد الأق�صى.731 :
امل�سجد احلرام.614 ،173 ،133 :
م�سجد احل�سني بالقاهرة.161 :
م�سجد اخلادم.626 :
م�سجد عمر بن اخلطاب.399 :
امل�سجد النبوي.412 :
امل�شارق.46 :
م�ص ��ر،159 ،140 ،76 ،75 ،72 ،68 ،66 ،55 :
،352 ،346 ،305 ،174 ،165 ،161 ،160

،526 ،506 ،405 ،401 ،400 ،377 ،367
،603 ،602 ،597 ،591 ،557 ،547 ،527
.843 ،826
املعافر.53 :
املع َّرف.576 :
املعرة.72 ،71 ،66 ،65 :
معرة النعمان.68 :
املغ ��رب،174 ،158 ،140 ،68 ،34 ،19 ،12 :
.367 ،251 ،248 ،241
مك ��ة املكرم ��ة،159 ،54 ،51 ،50 ،47 ،45 :
،299 ،298 ،284 ،283 ،170 ،164 ،161
،493 ،490 ،489 ،488 ،467 ،414 ،316
،725 ،647 ،557 ،497 ،496 ،495 ،494
،827 ،826 ،821 ،818 ،817 ،816 ،791
.833 ،831 ،828
اململكة العربي ��ة ال�س ��عودية،137 ،136 ،135 :
،285 ،283 ،282 ،281 ،141 ،140 ،139
.821 ،815 ،726 ،725 ،563 ،326 ،286
منزل الفرعة.45 :
منزل املهد.45 :
منى.173 ،30 :
املهد.50 ،49 ،45 ،41 :
موزا.603 :
موزع.603 :
املو�صل.424 ،523 ،314 :
مونت كارلو.599 ،598 :
موند�س.603 :
مي�سان.306 :
ميو�س هورمو�س.602 :
نابل�س.728 ،282 ،281 :
النا�صرية.372 :
جن ��د،817 ،700 ،576 ،344 ،137 ،136 :
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وادي اجلي.51 :
.821 ،820 ،818
جنران.303 :
وادي احلنا.50 :
جنعة الطري.404 :
وادي احلناء.49 :
النجف.372 :
وادي حنيفة.817 :
نحيان .58 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،42 :وادي ذخر.52 :
النحيان.50 :
وادي �سدر.404 :
نخلى.43 :
وادي ال�ضباب.52 :
ن�سا.656 :
وادي الغ�ضى.404 ،402 :
ن�شيان.48 ،45 ،42 :
وادي القرى.572 ،406 :
النقع.404 :
وادي منى.576 :
النما�ص.45 ،44 :
وادي املياه.406 :
نهر دجلة.378 ،316 :
وادي نحيان.50 ،48 ،47 ،46 ،44 ،43 :
نهر العا�صي.579 :
وادي نعمان.647 :
نهر عي�سى.74 :
وا�سط.424 :
النيجر.343 :
وعد اخلمي�س.47 :
ني�س ��ابور ،621 ،619 ،617 ،614 ،316 ،315 :وقر عيمة اجلبهة.56 :
.661 ،656 ،653 ،627
الواليات املتحدة.141 :
النيل.351 ،344 ،342 :
اليابان.599 :
الهباءة.697 :
يافا.374 :
ه ��راة،661 ،659 ،657 ،656 ،654 ،653 :
اليبهة.58 :
.662
الهن ��د ،604 ،602 ،591 ،548 ،174 ،111 :اليعمرية.697 :
.653
اليمامة.817 ،309 ،304 ،303 ،75 ،50 :
الهيلة.44 :
اليم ��ن،55 ،53 ،52 ،51 ،49 ،47 ،45 ،41 :
.818 ،657 ،223 ،211 ،210 ،138 ،57
الهيماتيت.555 :
ينبع.818 ،138 :
وادي البليد.43 :
يوغ�سالفيا.599 :
وادي تبا�شعة.52 :
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