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نظرات يف خمتصر تاج اجملامع واملعاجم
لشهاب الدين القوصي
		
د.محمد با�سل عيون ال�سود

تراثي مح ّق ٌق حتقي ًقا علم ًّيا؛ يراودنا �شعوران :
حني ي�صدر ٌ
كتاب ٌّ
�أولهما :الفخر والإكبار جلهود من يخو�ض غمار التحقيق الذي يتطلب �س ��ع َة
وطول دُربة� ,إلى جانب ال�صرب املك ّثف الذي ال ب َّد ِّ
دراية َ
ماهر �أن يتمتع
لكل مح ِّق ٍق ٍ
ليخرج الكتاب �إلى �أقرب �صورة �أرادها م�ؤل ُفهُ� ,إ�ضافة �إلى تعليقات املح ِّق ِق من
به؛
َ
الن�ص
وتوثيق
�رح
ٍ
وتخريج ,وما يتطلبه عمل التحقي ��ق من �أمور �أخرى ,كتقومي ِّ
ٍ
�ش � ٍ
�إن كان فيه حتريف �أو ت�صحيف� ,أو نق�ص �أو �سقط عدا على املخطوط وهذا جه ٌد
ال يقوى عليه �إال من مت ّر�س جيدً ا يف هذه ال�ص ��نعة ونذر نف�س ��ه خلدمة الأمة ِّ
بكل
�أمانة.
ثانيهما :الأ�س ��ى واحلزن على تراثنا الذي �ض ��اع كثري منه ,ومل تكتنفه رعاية
الأيام وال�سنني الغابرة.
كتب مل ي�ص ��لنا منها غ ُري عناوينه ��ا � ،إال �أن بع�ض
�دت املكتب ُة من ٍ
وك ��م افتق � ِ
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الكتب قد حالفها �ش ��يء من احلظّ ,ك�أن يكون لها مخت�ص ��ر �أو �ش ��رح �أو ا�ست�شهاد
ببع�ض ما جاء فيها .ومن هذه الكتب كتاب تاج املجامع واملعاجم الذي �أ�صبح �أث ًرا
بع ��د عني ,ومل ت�س ��عفنا مكتبات املخطوطات بن�س ��خة من ��ه� ,إال �أنّ هذا الكتاب قد
اخت�ص ��ره �أح ُد العلماء ,كما �أنّ هذا املخت�صر اخت�صره عا ٌمل �آخر ,يف حني اختفى
الكتاب مخت�ص ��ر من مخت�ص ��ر ,فقد قام محقق ��ه �إبراهيم
الأ�ص ��ل والأث ��ر ,ولأنّ
َ
�ص ��الح بجمع ماتناثر منه يف كتب الرتاث التي نقلت عنه بع�ض مواده ,فوجد �ستة
ع�ش ��ر كتا ًبا نقلت عن تاج املجامع ,ومل ترد هذه النقوالت يف مخطوطة مخت�ص ��ر
املخت�صر .
وتفاوتت امل�ص ��ادر يف حجم املادة املنقولة فيها من كتاب تاج املعاجم .ولكن
هن ��اك �أربع ��ة كتب نقلت كث�ي ً�را عن هذا املعج ��م ,وهي :تاريخ الإ�س�ل�ام ،والوايف
بالوف َيات ،ووف َيات الأعيان ،و ُبغية َّ
الطلب� .أما الكتب الأخرى االثنا ع�شر كتا ًبا فقد
احتفظ � ْ�ت مبوا ّد قليلة .وقد �أَ حْلق املحققُ تلك املوا ّد التي عرث عليها بق�س ��م خا�ص
من الكتاب �س� � ّماه (الق�س ��م املجموع) وبلغ عدد الرتاجم التي ا�س ��تدركها ()182
مئ ��ة واثنتني وثمانني ترجمة�,أم ��ا تراجم املخطوط فبلغ ��ت ( )88ثماين وثمانني
الكتاب الأ�سا�س � ّ�ي املفقود الذي قيل �إنه يف
ترجم ��ة .ولنا �أن نت�ص� � َّو َر كم هو حجم
ِ
�أربع جملدات كبار.
ويكت�سب هذا الكتاب �أهميته من بع�ض مادته ,وهو �إيراد �شعر لبع�ض ال�شعراء
مل يرد يف دواوينهم املطبوعة ,كما يت�ضح يف اجلدول الآتي:
عدد الأبيات التي لي�ست
ال�شاعر
ال�صفحة رقم الفقرة
يف الديوان املطبوع
54-1
75-2
92-3
96-4
146-5
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27
54
87
97
210
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الأبيوردي
�أبو نوا�س
العماد الأ�صفهاين
ابن منقذ
الباخرزي
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2
3
2
3
3

157-6
159-7
160-8
161-9
166-10
168 -11
179 -12
264 -13
284 -14
285 -15
285 -16
302 -17
302-18
305 -19
313 -20
314 -21
318-22
318-23

238
244
247
251
259
262
295
453
500
501
502
541
542
547
562
564
571
572

3
1
2
5
12
2
3
2
8
2
10
2
4
2
2
2
2
3

ابن ال�ساعاتي
ابن ال�ساعاتي
ابن النبيه امل�صري
ابن النبيه امل�صري
ابن النبيه امل�صري
ابن عنني
ابن املعتز
ابن النبيه
ابن ال�ساعاتي
ابن ال�ساعاتي
ابن ال�ساعاتي
�أبوال�صلت الأندل�سي
الكيزاين
ابن املعتز
ابن منقذ
ابن منقذ
ابن منقذ
ابن منقذ

ولك ��ن امل�ؤل ��ف من ناحية �أخرى كان يورد �ش ��ع ًرا وين�س ��به �إلى غري �ص ��احبه,
وا�س ��تطاع املحقق �أن ي�صحح ن�سبة بع�ض الأبيات �إلى قائليها ،ولكنه �أخفق �أحيا ًنا
يف ذلك.
فمما ن�س ��به امل�ؤلف من ال�ش ��عر �إلى غري قائله و�ص ّوبه املحقق مع تخريجه من
م�صادر توثق �صحة ن�سبة الأبيات �إلى قائلها:
ما �ص ّوبه املحقق
ما ن�سبه امل�ؤلف
ال�صفحة الفقرة
40-1
47-2
48 -3
62 -4
108-5
119 -6
146-7
152-8
158-9

4
15
17
37
133
141
211
228
241

ابن �شرف البغدادي
ابن هانئ املغربي
ابن �شرف القريواين
عبد القاهر البغدادي
ابن ف ّلو�س
ابن �شم�س اخلالفة
الباخرزي
ابن َ�شهيد الأندل�سي
ابن ال�ساعاتي

ابن نباتة ال�سعدي
ابن وكيع التني�سي
�أبو احل�سن بن احلاج
�أبو الفتح الب�ستي
ابن مظفر
ابن الف�صيح
الأرجاين
ابن �شرف القريواين
من�صور الفقيه  +ابن عطية
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170 -10
183-11
195-12
196-13

208 -14
249 -15
271 -16

264
305
327
329

350
428
469

ابن الدماغ النحوي
ابن زقاق الأندل�سي
احلريري
فتيان ال�شاغوري

عماد الدين الكاتب
بعض املغاربة
ابن خفاجة

�أبو متام  +النظنزي
ابن ر�شيق +املالكي
ابن �سكرة الها�شمي
ال�شيزري

فتيان ال�شاغوري

محا�سن ال�شواء+ابن نبهان
ابن منري

ومما ن�س ��به امل�ؤلف �إلى غري �أ�ص ��حابه ومل يتنبه �إليه املحقق؛ فهو يف موا�ضع
قليلة ,وقد ا�ستطعت ت�صويب الن�سبة :
الن�سبة ال�صحيحة
ال�صفحة الفقرة ما ن�سبه امل�ؤلف
ابن �شرف القريواين
ابن ر�شيق
13
46 -1
هدبة بن اخل�شرم
ابن عبد ربه
14
46 -2
� 118أبو جعفر احل�صار ابن الأبر�ش �أو ابنه
105-3
الأرجاين
عمر الواعظ
231
154 -4
بع�ض الأندل�سيني �أبو احل�سن احل�صري
427
249 -5
و�س�أو�ضح فيما بعد م�صادر ت�صحيح ن�سبة الأبيات �إلى �أ�صحابها.
وق ��د جهد الباحثُ املحققُ يف تخريج الأ�ش ��عار من م�ص ��ادر عدي ��دة� ,إال �أ ّنه
�مت �أحيا ًن ��ا عند بع�ض الأ�ش ��عار� ,أو يكتفي بالقول �إ ّنها لي�س ��ت يف ديوان
كان ي�ص � ُ
راجعت ما يف الكتاب من �أ�ش ��عا ٍر مل يخ ِّرجها املحققُ ,
هذا ال�ش ��اعر �أو ذاك .وقد
ُ
ماقمت به كما يلي:
وا�ستطعت توثيقَ معظمها ,وجاءت نتيجة
ُ
ُ
� -1ص ,41الفقرة :7
ورد �أربعة �أبيات البن اجلوزي ,مل يخرجها املحقق.
قل ��ت :الأبيات البن اجل ��وزي يف وفيات الأعي ��ان  ,141/3وال ��وايف بالوفيات
.113/18
�-2ص  ,44الفقرة :10
ورد بيتان بال ن�سبة ,وعلق املحقق عليهما ب�أنهما البن �أبي رحلة احلم�صي يف
النجوم الزاهرة وذيل مر�آة الزمان.
12 11
12 11
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قلت :البيتان لأبي احل�س ��ن التهامي يف ديوانه  513من ق�ص ��يدة طويلة ت�ضم
�سب ًعا وثمانني بيتًا ,وهما البيتان ( ,)20-19وهما له � ً
أي�ضا يف ذيل تاريخ بغداد.
�-3ص  ,46الفقرة :13
ورد بيتان ن�س ��بهما امل�ؤلف �إلى ابن ر�شيق ,وعلق املحقق عليهما بقوله( :لي�سا
يف ديوانه).
قل ��ت :البيتان لي�س ��ا البن ر�ش ��يق ,بل البن �ش ��رف الق�ي�رواين يف ديوانه ,91
ومعجم الأدباء  ,2638/6ومعاهد التن�ص ��ي�ص  ,152/1وفوات الوفيات ,361/3
وال�شعور بالعور  ,108وغرر اخل�صائ�ص  ,182والوايف بالوفيات .85/3
 ,46-4الفقرة :14
وردت ثالثة �أبيات ن�س ��بها امل�ؤلف �إلى عبد رب ��ه ,وعلق املحقق قائلاً  :الأبيات
(لي�ست يف ديوانه ,وهي يف العقد الفريد 286/2بال ن�سبة) .
قل ��ت :الأبيات لي�س ��ت البن عب ��د ربه ,بل لهدبة بن اخل�ش ��رم يف ديوانه ,140
و�أم ��ايل الق ��ايل  ,200/2واحلما�س ��ة الب�ص ��رية ( 67/2ع ��امل الكت ��ب) 930/3
(اخلاجن ��ي) ,ولب ��اب الآداب  ,25والبيتان الثاين والثالث لهدبة يف ف�ص ��ل املقال
 , 127وبهج ��ة املجال�س  ,665/1والأبيات لأبي الأ�س ��ود ال ��د�ؤيل يف ديوانه ,104
 ،256والأغاين .318/12
� -5ص  , 51الفقرة :21
ورد بيتان بال ن�سبة ,ومل يعلق عليهما املحقق.
قلت :البيتان بال ن�سبة يف ب�ستان الواعظني.144
� -6ص ,55الفقرة :28
ورد بيتان بال ن�سبة ,ومل يعلق عليهما املحقق.
قلت :البيتان بال ن�سبة يف التذكرة احلمدونية .155/5
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� -7ص ,55الفقرة :29
ورد بيتان البن الرومي ,وعلق عليهما املحقق مبا يفيد.
قل ��ت :ي�ض ��اف �إلى تخري ��ج املحقق :البيت ��ان البن الروم ��ي يف املحمدون من
ال�شعراء  ,115وبال ن�سبة يف غرر اخل�صائ�ص .93
� -8ص  ,61الفقرة :36
ورد بيت ��ان ب�ل�ا ن�س ��بة ,وعلق املحق ��ق عليهما بقول ��ه( :البيتان بال ن�س ��بة يف
امل�ستطرف .)86/3
قلت :البيتان البن ل�ؤل�ؤ الذهبي يف خزانة الأدب  ,93/2و�أنوار الربيع ,55/2
 ,33/5وم�س ��الك الأب�صار  ,135/16وبال ن�س ��بة يف ديوان ال�صبابة  ,161وتزين
الأ�سواق ( 425دار الهالل)( 162 /2 ,عامل الكتب).
� -9ص  ,63الفقرة:38 ,
ورد بيتان بال ن�س ��بة ,وعلق املحقق عليهما ب�أنهما (لأبي نوا�س يف ديوانه ....
وملحمود الوراق يف فوات الوفيات  81/4ولي�سا يف ديوانه )...
قل ��ت :البيت ��ان ملحم ��ود ال ��وراق يف ديوان ��ه  ,222وخرجهما محق ��ق الديوان
من( :بهجة املجال�س  ,489/1ورو�ض ��ة العقالء  ,484والك�ش ��كول  ,339/1و�شرح
امل�ض ��نون به  ,21وجمموعة املعاين  )254وي�ض ��اف �أنهما بال ن�سبة يف امل�ستطرف
.110/2
� -10ص  ,75الفقرة :54
وردت ثالثة �أبيات بال ن�سبة ,ومل يعلق عليها املحقق.
قل ��ت :الأبي ��ات لأبي عبد اهلل محمد ب ��ن املبارك ال�ض ��رير يف قالئد اجلمان
املجلد اخلام�س اجلزء ال�ساد�س �ص .346
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� -11ص  ,78الفقرة :59
ورد ثالث ��ة �أبي ��ات بال ن�س ��بة ,وعل ��ق املحق ��ق ب�أنها بال ن�س ��بة يف ال�ص ��داقة
وال�صديق .190
قلت :وهي بال ن�سبة يف الزهرة  735/2باختالف ب�سيط.
� -12ص  ,82الفقرة :66
ورد بيتان بال ن�سبة ,ومل يعلق عليهما املحقق.
قلت :البيتان لأبي الطاهر جعفر بن علي بن دوا�س الكتامي يف خريدة الق�صر
( 219/2ق�س ��م م�صر) ,واملرق�ص ��ات واملطربات  ,84وم�سالك الأب�صار ,89/11
أول�(:ص � ْ�ح ُت
والوايف بالوفيات  ,89/11والرواية يف هذه امل�ص ��ادر لعجز البيت ال
ِ
(�ص ْح ُت واحربي).
واحزين) مكان ِ
� -13ص , 98الفقرة :103
ورد بيتان بال ن�سبة ,ومل يعلق عليهما املحقق.
قلت :البيتان بال ن�سبة يف مر�شد الزوار �إلى قبور الأبرار . 95
� -14ص  ,103الفقرة :113
وردت �أربعة �أبيات بال ن�سبة ,ومل يعلق عليهما املحقق.
قلت :الأبيات البن �س ��نان اخلفاجي يف ديوانه  157من ق�ص ��يدة ت�ضم خم�سة
وخم�سني بيتًا ,ورقم هذه الأبيات فيها.47-46-45-44 :
� -15ص  ,105الفقرة :118
ورد بيتان من�سوبان �إلى �أبي جعفر احل�صار ,ومل يعلق املحقق عليها.
قلت :البيتان لأبي القا�س ��م بن الأبر�ش �أو البنه �أبي العبا�س �أو لأبي �س ��ليمان
اخلطابي يف الذيل والتكملة .110/1
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� -16ص  ,111الفقرة :132
وردت �أربعة �أبيات بال ن�سبة ,ومل يعلق املحقق عليها.
قلت :الأبيات عدا البيت الرابع لل�شريف الر�ضي يف ديوانه .188/2
� -17ص  ,127الفقرة :162
وردت ثالثة �أبيات بال ن�سبة ,ومل يعلق املحقق عليها.
قلت :البيتان الأول والثالث بال ن�س ��بة يف نهاية الأرب  ,31/11والأول والثاين
بال ن�سبة يف ح�سن املحا�ضرة .429/2
� -18ص  ,127الفقرة :164
ورد بيتان بال ن�سبة ,وعلق املحقق ب�أنهما بال ن�سبة يف يتيمة الدهر .133/2
قل ��ت :البيت ��ان لأب ��ي قابو�س احلم�ي�ري يف تاري ��خ بغ ��داد  ,130/14ومعجم
ال�شعراء  ,32ووفيات الأعيان  ,225/6ومر�آة اجلنان  ,330/1واملنتقى من مكارم
الأخالق  ,55وبال ن�سبة يف التذكرة الفخرية  ,314ونرث النظم وحل العقد .30
� -19ص  ,128الفقرة :167
ورد بيتان بال ن�سبة ,ومل يعلق املحقق عليهما.
قلت :البيتان ملروان بن �أبي حف�ص ��ة �ضمن خم�س ��ة �أبيات يف نرث النظم وحل
العقد  ,16ولي�ست يف ديوانه.
� -20ص  ,130الفقرة :171
ورد بيتان بال ن�سبة ,ومل يعلق املحقق عليهما.
قلت :البيتان لل�سهروردي يف ديوانه .57
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� -21ص  ,134الفقرة :188
ورد بيتان بال ن�سبة ,ومل يعلق املحقق عليهما.
قلت :البيتان لعلي بن �إ�سحاق الزاهي يف حياة احليوان .318/1
� -22ص  ,138 -137الفقرة :193
وردت ثالث ��ة �أبيات من�س ��وبة �إلى هارون الر�ش ��يد ,وعلق املحق ��ق عليها ب�أنها
لهارون الر�شيد وللمهدي وللم�أمون ,وذكر م�صادر عديدة .
قلت :ي�ضاف �إلى تخريج املحقق:
 الأبيات البن الرومي يف ديوانه  ,408/2والظرف والظرفاء .130 ولهارون الر�ش ��يد يف ذم الهوى  ,640 ,276ورو�ض ��ة املحبني  ,624والثاينوالثال ��ث له يف تاريخ بغداد  ,12/14وتاريخ الإ�س�ل�ام (ح ��وادث � )200 -191ص
.429
 والأول والثاين للمهدي يف الدر الفريد  ,123/2والوايف بالوفيات .301/13 والأول للعالء بن �أيبك مع بيت �آخر يف معاهد التن�صي�ص .178/4 والأول بال ن�سبة يف التمثيل واملحا�ضرة  ,257وديوان ال�صبابة .297� -23ص  ,141الفقرة :198
وردت �أربعة �أبيات بال ن�س ��بة ,وعلق املحقق ب�أنهما بال ن�سبة يف العقد الفريد
.253/2
قل ��ت :الأبيات ملحمود ال ��وراق يف ديوانه  ,288وذكر محقق ديوانه �أن الأبيات
له يف عيون الأخبار  ,54/3وطبقات ال�ش ��عراء  ,368والفرج بعد ال�ش ��دة ق �116أ,
وبهجة املجال�س  ,354/2وحما�سة الظرفاء  ,201/1وللإمام علي يف ديوانه ,154
وعني الأدب وال�سيا�سة  ,150والأول والثاين بال ن�سبة يف املن�صف .587
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� -24ص  ,142الفقرة :200
ورد بيتان بال ن�سبة ,وعلق املحقق ب�أنهما البن ع�سكر ولأبي فرا�س احلمداين
وذكر م�صادر التخريج.
قلت :البيتان للإمام ال�شافعي يف ديوانه .43
� -25ص  ,144الفقرة :203
ورد بيتان بال ن�سبة وذكر املحقق �أن هذه الفقرة يف الوايف بالوفيات.
قلت :البيتان البن املعتز يف ديوانه ( 330/1دار املعارف)( 104 ,دار �صادر)
ورواية البيت الثاين:
يا عني منك بليتي يا جفنها ه ّال عن الوجه املليح �سرتتها
� -26ص  ,145الفقرة :205
وردت ثالثة �أبيات بال ن�سبة ,ومل يعلق املحقق عليها.
قل ��ت :الأبيات البن املعتز يف ديوانه ( 303/3ال�س ��امرائي) ,والذخرية :2/1
 ,781وللنامي يف �سرور النف�س .377
� -27ص  ,145الفقرة :208
ورد بيت ��ان بال ن�س ��بة ,وذك ��ر املحقق �أنهما البن ال�ش ��بل البغ ��دادي يف الوايف
وفوات الوفيات واملحمدون.
قلت :ي�ض ��اف �أنهما البن ال�شبل � ً
أي�ض ��ا يف احلما�سة ال�شجرية  ,918واملنتظم
.328/8
� -28ص  ,146الفقرة :210
ورد بيتان ن�سبهما امل�ؤلف �إلى الباخرزي  ,وعلق املحقق ب�أنهما لي�سا يف ديوانه.
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قل ��ت :البيت ��ان البن �س ��نان اخلفاج ��ي يف ديوان ��ه  ,514والبي ��ت الأول له يف
املرق�صات واملطربات .63
� -29ص ,148الفقرة :215
ورد بيتان للأرجاين ,وعلق املحقق ب�أنهما يف ديوانه .198/1
قلت :البيتان للأرج ��اين يف وفيات الأعيان  ,153/1والثاين يف ريحانة الألبا
 ,330/1وبال ن�سبة يف نفحة الريحانة .216/2
� -30ص  ,152الفقرة :226
ورد بيتان بال ن�سبة ,وعلق املحقق ب�أنهما بال ن�سبة يف املنتحل وامل�ستطرف.
قلت :البيتان بال ن�سبة يف التذكرة احلمدونية  ,379/4والدر الفريد ,219/5
واملنتحل للثعالبي .221
� -31ص  ,154الفقرة :231
ورد بيتان ن�س ��بهما امل�ؤلف �إلى عمر الواعظ ,وعلق املحقق عليهما ب�أنهما بال
ن�سبة يف وفيات الأعيان.
قل ��ت :البيت ��ان للأرج ��اين يف غ ��ذاء الألب ��اب  ,439/2وب�ل�ا ن�س ��بة يف غرر
اخل�صائ�ص .207
� -32ص  ,169الفقرة :264
ورد بيت ��ان بال ن�س ��بة ,ون�س ��بهما املحقق من خالل م�ص ��ادره �إل ��ى �أبي متام
والنطنزي ,وذكر �أنهما بال ن�سبة يف ديوان املعاين وروح الروح.
يك اجلنِّ يف ملحق ديوانه  ,202وله �أو لعبد املح�سن ال�صوري
قلت :البيتان ِل ِد ِ
يف ديوان ال�صبابة  ,83وبال ن�سبة يف م�صارع الع�شاق  ,84/2وتزيني الأ�سواق 479
(دار الهالل)( 228/2 ,عامل الكتب) ,ونزهة الأب�صار .385
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� -33ص  ,172الفقرة :272
ورد بيتان بال ن�سبة ,ومل يعلق املحقق عليهما.
قلت :البيتان للبغدادي يف �سلوة احلزين .107
� -34ص  ,182الفقرة :304
ورد بيتان ن�س ��بهما امل�ؤلف �إلى ابن �س ��ارة املغربي ,وعل ��ق املحقق �أنهما له يف
نفح الطيب.
قلت :البيتان له يف املنازل والديار .349
� -35ص  ,184الفقرة :306
ورد خرب مع �أبيات لأعرابي ,وذكر املحقق �أن اخلرب والأبيات يف �سراج امللوك
وامل�ستطرف.
قل ��ت :اخل�ب�ر والأبيات يف العم ��دة  ,89/1والبداي ��ة والنهاي ��ة  69/8وتاريخ
مدينة دم�شق .523/42
� -36ص  ,213الفقرة :262
ورد بيتان بال ن�سبة ,ومل يعلق املحقق عليهما.
قلت :البيتان لأحمد الأن�صاري يف ذيل تاريخ بغداد .194/16
� -37ص  ,225الفقرة :376
ورد بيتان ن�سبهما امل�ؤلف �إلى املغربي ,وعلق املحقق ب�أنهما للبديع الإ�سطرالبي
يف معجم الأدباء واخلريدة ووفيات الأعيان وعيون الأنباء.
قلت :البيتان للإ�س ��طرالبي يف �س�ل�افة الع�ص ��ر  ,225وخال�صة الأثر ,88/3
وريحان ��ة الألب ��ا  ,96/1ونفح ��ة الريحانة  ,115/4والثاين بال ن�س ��بة يف �س�ل�افة
الع�صر  ,358والدر الفريد .349/4
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� -38ص  ,226الفقرة :380
ورد بيت ��ان ب�ل�ا ن�س ��بة ,وعلق املحق ��ق عليهما ب�أنهما بال ن�س ��بة يف املحا�س ��ن
وامل�ساوئ واملحا�سن والأ�ضداد .
قلت :البيتان ل�س ��هل ب ��ن هارون يف تف�س�ي�ر القرطب ��ي  ,334/3و�أدب الدنيا
والدين  ,174وبال ن�س ��بة يف غرر اخل�ص ��ائ�ص  ,338والبيت الثاين بال ن�س ��بة يف
مدارج ال�سالكني .345/2
� -39ص  ,226الفقرة :381
وردت ثالث ��ة �أبي ��ات بال ن�س ��بة ,وعل ��ق املحق ��ق ب�أنها لعبد اهلل ب ��ن طاهر يف
املذاكرة ووفيات الأعيان.
قل ��ت :الأبيات لعبد اهلل بن طاه ��ر يف �أنوار الربيع  ,324/1والبداية والنهاية
 ,303/10والأول م ��ع بي ��ت �آخ ��ر لأب ��ي دلف يف املن�ص ��ف  ,411وعنه يف �ش ��عراء
عبا�سيون  ,68/2والأبيات بال ن�سبة يف زهر الأكم .295/2
� -40ص  ,235الفقرة :404
وردت �سبعة �أبيات بال ن�سبة ,ومل يعلق املحقق عليها.
قلت :الأبيات للحي�ص بي�ص يف ديوانه .416/3
� -41ص  ,239الفقرة :412
ورد بيتان بال ن�س ��بة ,وعل ��ق املحقق �أنهما لأبي الف ��رج الهمذاين يف التذكرة
احلمدونية.
قلت :كذلك هما له يف دمية الق�صر .529/1
� -42ص  ,248الفقرة :425
ورد بيتان بال ن�سبة ,ومل يعلق املحقق عليهما.
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قل ��ت :البيت ��ان لأبي هالل الع�س ��كري يف الدر الفري ��د  ,139/3وعنه �أثبتهما
حامت �ضامن يف كتاب امل�ستدرك على دواوين ال�شعراء .40
� -43ص ,249الفقرة :427
ورد بيتان لبع�ض الأندل�سيني ,ومل يعلق املحقق عليهما.
قل ��ت :البيت ��ان لأبي احل�س ��ن علي بن عب ��د الغني احل�ص ��ري يف املطرب من
�أ�شعار املغرب .74
� -44ص  ,264الفقرة :453
ورد بيتان ن�س ��بهما امل�ؤلف �إلى ابن النبيه ,وعلق املحقق عليهما ب�أنهما لي�س ��ا
يف ديوانه.
قلت :البيتان بال ن�سبة يف �أنوار الربيع .102/1
� -45ص  ,280الفقرة :494
ورد بي ��ت بال ن�س ��بة ,وعل ��ق املحقق ب�أن ��ه بال ن�س ��بة يف ربيع الأب ��رار والوايف
وامل�ستطرف.
قل ��ت :البيت بال ن�س ��بة � ً
أي�ض ��ا يف ر�س ��ائل اجلاحظ  ,357/2وعي ��ون الأخبار
 ,43/4وم�صارع الع�شاق  ,36/2وديوان ال�صبابة .29
امل�صادر واملراجع
�أدب الدني ��ا والدي ��ن� :أبو احل�س ��ن علي بن محم ��ود بن حبيب الب�ص ��ري املاوردي .دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1987 ،1م .
الأغاين� :أبو الفرج الأ�صفهاين .دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،ن�سخة م�صورة عن
طبعة دار الكتب امل�صرية.
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الأم ��ايل� :أبو علي القايل .حتقيق محمد عبد اجلواد الأ�ص ��معي .دار الآفاق اجلديدة،
بريوت1980 ،م .
�أنوار الربيع يف �أنواع البديع :ابن مع�صوم املدين احل�سيني ،حتقيق �شاكر هادي �شاكر،
النجف1963 ،م.
البداية والنهاية :ابن كثري .دار الفكر ،بريوت1978 ،م.
ب�س ��تان الواعظني وريا�ض ال�ص ��احلني� :أب ��و الفرج عبد الرحمن ب ��ن اجلوزي .حتقيق
�أمين البحريي .م�ؤ�س�سة الكتب الثقافية ،بريوت ،ط1998 ،2م.
بهجة املجال�س :ابن عبد الرب القرطبي .حتقيق محمد مر�سي اخلويل .الدار امل�صرية
للت�أليف الرتجمة والن�شر  ،القاهرة1962 ،م.
تاريخ الإ�س�ل�ام ووفاة امل�ش ��اهري والأعالم � :ش ��م�س الدين محمد ب ��ن �أحمد بن عثمان
الذهبي .حتقيق د  ،عمر عبد ال�سالم التدمري .دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط1993 ،2م.
تاري ��خ بغداد :اخلطيب البغ ��دادي� ،أبو بكر �أحمد بن عل ��ي .دار الفكر ،بريوت ،د ،ط،
د ،ت.
تاري ��خ مدينة دم�ش ��ق :ابن ع�س ��اكر .حتقي ��ق محب الدين �أبو �س ��عيد عم ��ر بن غرامة
العمروي .دار الفكر  ،بريوت ،ط1996 ،1م.
التذك ��رة احلمدوني ��ة :اب ��ن حم ��دون محمد بن احل�س ��ن ب ��ن محمد بن عل ��ي .حتقيق
د�.إح�سان عبا�س وبكر عبا�س .دار �صادر ،بريوت ،ط1996 ،1م .
التذكرة الفخرية :ال�ص ��احب بهاء الدين املن�ش ��ئ الأربلي.حتقيق حامت ال�ض ��امن .دار
الب�شائر ،دم�شق ،ط2004 ،1م.
تزيني الأ�س ��واق بتف�ص ��يل �أ�س ��واق الع�ش ��اق :داود الأنطاكي ال�ض ��رير.حتقيق د�.أحمد
محم ��د �ألتوجني .عامل الكتب ،ب�ي�روت ،ط1993 ،1م  ،وطبعة �أخرى يف دار مكتبة الهالل،
بريوت1984 ،م.
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تف�س�ي�ر القرطبي (اجلامع لأحكام القر�آن) �:أبو عب ��د اهلل محمد بن �أحمد القرطبي.
دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت1985 ،م.
التمثي ��ل واحلا�ض ��رة� :أبو من�ص ��ور عبد املل ��ك الثعالبي .حتقيق د.عب ��د الفتاح احللو.
مطبعة عي�سى البابي احللبي ،القاهرة1961 ،م.
ح�س ��ن املحا�ض ��رة  :جالل الدين ال�س ��يوطي .حتقيق محمد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم .دار
الفكر العربي ،القاهرة1998 ،م.
احلما�س ��ة الب�ص ��رية� :ص ��در الدين علي بن احل�س ��ن الب�ص ��ري .حتقيق مختار الدين
�أحمد ،عامل الكتب ،بريوت1983 ،م.
ون�س ��خة �أخ ��رى بتحقي ��ق د.عادل �س ��ليمان جمال ،مكتب ��ة اخلاجني ،القاه ��رة  ،ط،1
1999م.
حما�س ��ة الظرفاء :عبد اهلل بن محمد الزوزين الزملكاين .حتقيق محمد عبد اجلبار
املعيبد .وزارة الإعالم ،بغداد1973 ،م.
احلما�سة ال�شجرية :هبة اهلل ابن ال�شجري .حتقيق عبد املعني امللوحي .وزارة الثقافة
ال�سورية ،ط.1
حياة احليوان الكربى :كمال الدين محمد ن مو�سى الدمريي .مطبعة م�صطفى البابي
احللبي و�أوالده ،م�صر ،د ،ط ،د  ،ت.
خريدة الق�ص ��ر وجريدة الع�ص ��ر (ق�س ��م �ش ��عراء م�ص ��ر) :عماد الدين الأ�صفهاين.
حتقي ��ق �أحم ��د �أمني و�ش ��وقي �ض ��يف و�إح�س ��ان عبا�س .طبع ��ة جديدة (م�ص ��ورة عن طبعة
1951م) مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة2005 ،م.
خزانة الأدب وغاية الأرب :تقي الدين �أبو بكر علي املعروف بابن حجة احلموي� .شرح
ع�صام �شعيتو .من�شورات دار ومكتبة الهالل ،بريوت ،ط1987 ،1م.
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خال�ص ��ة الأثر يف �أعيان القرن احلادي ع�شر :محمد �أمني املحبي .دار �صادر ،بريوت،
د ،ط ،د  ،ت.
الدر الفريد وبيت الق�صيد :محمد بن �أيدمر .معهد تاريخ العلوم العربية والإ�سالمية،
جامعة فرنكفورت1988 ،م.
دمية الق�ص ��ر وع�ص ��رة �أهل الع�ص ��ر :علي بن احل�س ��ن الباخرزي .حتقي ��ق د.محمد
التوجني .دار اجليل ،بريوت ،ط1993 ،1م.
ديوان �أبي الأ�س ��ود الد�ؤيل� :صنعة �أبي �س ��عيد ال�سكري.حتقيق محمد ح�سن �آل يا�سني.
دار ومكتبة الهالل  ،بريوت ،ط1998 ،2م.
دي ��وان التهامي� :أبو احل�س ��ن علي بن محمود التهامي .حتقي ��ق د.محمد عبد الرحمن
الربيع .مكتبة املعارف ،الريا�ض ،ط1982 ،1م.
ديوان حي�ص بي�ص :الأمري �شهاب الدين �أبو الفوار�س �سعد بن محمد بن �سعد ال�صيفي
التميمي البغدادي .حتقيق  :مكي جا�سم و�شاكر �شكر .وزارة الإعالم ،بغداد1975 ،م.
ديوان ديك اجلن احلم�ص ��ي .حتقيق :د.ح�سني ن�صار ،الهيئة امل�صري العامة للكتاب،
ط1994 ،2م.
دي ��وان اب ��ن �س ��نان اخلفاجي ،حتقي ��ق مخت ��ار الأحمدي نويوات ،ون�س ��يب الن�ش ��اوي،
مطبوعات جممع اللغة العربية ،دم�شق2008 ،م .
ديوان ال�سهروردي� ،شهاب الدين يحيى بن حب�ش ال�سهروردي ،حتقيق �أحمد م�صطفى
احل�سن ،دار يعقوب للطباعة والن�شر.
ديوان ال�ش ��افعي .حتقيق وجم ��ع �إميل بديع يعقوب .دار الكت ��اب العربي ،بريوت ،ط،3
1996م.
ديوان ابن �شرف القريواين (النتف من �شعر ابن ر�شيق ،وزميله ابن �شرف القريواين)
�صنع عبد العزيز امليمني .املطبعة ال�سلفية ومكتبتها ،القاهرة1343 ،هـ.
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ديوان ال�شريف الر�ضي .من�شورات مطبعة وزارة الإر�شاد الإ�سالمي� ،إيران1406 ،م ،
ديوان ال�ص ��بابة� :ش ��هاب الدي ��ن �أحمد بن �أب ��ي حجلة املغربي .حتقيق زغلول �س�ل�ام.
من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية ،د ،ط ،د  ،ت.
ديوان ابن املعتز .دار �صادر ،بريوت ،د ،ط ،د  ،ت.
ديوان �أ�ش ��عار الأم�ي�ر �أبي العبا�س عب ��د اهلل بن محمد املعتز باهلل اخلليفة العبا�س ��ي.
حتقيق د.محمد بديع �شريف .دار املعارف مب�صر ،د  ،ط  ،د  ،ت.
ديوان محمود الوراق .حتقيق د  ،وليد ق�صاب .م�ؤ�س�سة الفنون ،عجمان ،ط1991 ،1م،
دي ��وان هدبة بن اخل�ش ��رم :حتقي ��ق د  ،يحيى اجلبوري  .وزارة الثقافة ،دم�ش ��ق ،ط،1
1976م ،
الذخرية يف محا�س ��ن �أهل اجلزيرة :،ابن ب�س ��ام ال�ش ��نرتي .حتقيق د�.إح�سان عبا�س .
دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت2006 ،م.
ذم الهوى� :أبو الفرج عبد الرحمن بن اجلوزي .حتقيق :م�صطفى عبد الواحد .مطبعة
ال�سعادة ،القاهرة1962 ،م.
ذي ��ل تاريخ بغداد :اخلطيب البغدادي .حتقيق م�ص ��طفى عبد القادر عطا .دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1417 ،1هـ.
الذيل والتكملة لكتابي الو�ص ��ول وال�ص ��لة� :أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد امللك
الأن�صاري الأو�سي املراك�شي .حتقيق محمد بن�شريفة .دار الثقافة ،بريوت ،ط1965 ،1م.
ر�س ��ائل اجلاحظ� :أب ��و عثمان عمرو بن بح ��ر اجلاحظ .حتقيق عبد ال�س�ل�ام هارون.
مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،د ،ط ،د  ،ت.
رو�ضة املحبني ونزهة امل�شتاقني� :شم�س الدين ابن القيم اجلوزية .حتقيق محمد عزيز
�شم�س .دار عامل الفوائد للن�شر والتوزيع  ،مطبوعات جممع الفقه الإ�سالمي ،جدة.
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ريحانة الألبا وزهرة احلياة الدنيا� :ش ��هاب الدين �أحمد بن محمد بن عمر اخلفاجي.
حتقيق عبد الفتاح احللو .مطبعة عي�سى البابي احللبي و�شركاه ،ط1967 ،1م.
زهرة الأكم يف الأمثال واحلكم :احل�س ��ن اليو�س ��ي .حتقي ��ق :د.محمد احلجي ومحمد
الأخ�ضر .دار الثقافة ،الدار البي�ضاء ،املغرب ،ط1981 ،1م .
الزه ��رة :محمد ب ��ن داود الأ�ص ��بهاين .حتقي ��ق د�.إبراهي ��م ال�س ��امرائي .دار املنار،
الزرقاء ،الأردن1985 ،م.
�س ��رور النف�س مب ��دارك احلوا�س اخلم� ��س� :أبو العبا�س �أحمد بن يو�س ��ف التيفا�ش ��ي.
حتقيق :د�.إح�سان عبا�س .امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات ،بريوت ،ط1980 ،1م.
�س�ل�افة الع�ص ��ر يف محا�س ��ن �أهل الع�ص ��ر :اب ��ن مع�ص ��وم املدين احل�س ��يني :حتقيق
د.محمود خلف البادي .دار كنان ،دم�شق ،ط2009 ،1م.
�س ��لوة احلزين يف موت البنني :ابن �أبي حجلة التلم�ساين .حتقيق د.مخيمر �صالح .دار
الفيحاء ،عمان ،د  ،ت.
�شعراء عبا�سيون (�أبو دلف العجلي ـ �أبو علي الب�صري ـ ابن ب�سام) اجلزء الثاين ،جمع
وحتقيق د.يون�س �أحمد ال�سامرائي  .عامل الكتب ،بريوت ،ط1987 ،1م.
ال�شعور بالعور� :صالح الدين خليل بن �أيبك ال�صفدي.
الظرف والظرفاء� :أبو الطيب محمد بن يحيى الو�شاء .حتقيق ودرا�سة د.فهمي �سعد.
عامل الكتب ،بريوت ،ط1985 ،1م.
العمدة يف محا�س ��ن ال�ش ��عر� :أبو علي احل�س ��ن بن ر�ش ��يق القريواين .حتقيق :د.محمد
قرقزان .مطبعة الكاتب العربي ،دم�شق ،ط1994 ،2م.
عيون الأخبار ،ابن قتيبة الدينوري ،دار الكتب امل�صرية1930 ،م.
غذاء الألباب يف �شرح منظومة الآداب ،محمد بن �أحمد بن �سامل ال�سفاريني احلنبلي،
�ضبطه و�صححه محمد عبد العزيز اخلالدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1996 ،1م.
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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غرر اخل�صائ�ص الوا�ضحة وعرر النقائ�ص الفا�ضحة� ،أبو �إ�سحاق جمال الدين محمد
بن �إبراهيم بن يحيى الكتبي املعروف بالوطواط� ،ضبطه وح�ص�صه �إبراهيم �شم�س الدين،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2008 ،1م.
ف�ص ��ل املق ��ال� ،أبو عبيد البكري ،حتقيق د�.إح�س ��ان عبا�س وعب ��د املجيد عابدين ،دار
الأمانة ،بريوت1971 ،م.
ف ��وات الوفي ��ات ،ابن �ش ��اكر الكتبي ،حتقي ��ق د�.إح�س ��ان عبا�س ،دار �ص ��ادر ،بريوت،
1973م.
قالئ ��د اجلمان يف فوائد �ش ��عراء هذا الزمان  ،امل�ش ��هور بعقود اجلم ��ان ،كمال الدين
�أبوالربكات املبارك بن ال�شعار املو�صلي ،حتقيق كامل �سلمان اجلبوري ،دار الكتب العلمية ،
بريوت ،ط ،1مكتبة ال�سنة ،القاهرة1987 ،م.
املحم ��دون من ال�ش ��عراء و�أ�ش ��عارهم ،جمال الدي ��ن علي بن يو�س ��ف القفطي ،حتقيق
ريا�ض عبد احلميد مراد ،مطبوعات جممع اللغة العربية بدم�شق ،ط1975 ،1م.
مدارج ال�س ��الكني ،ابن قيم اجلوزية حتقيق محمد حام ��د الفقي ،دار الكتاب العربي،
بريوت1973 ،م.
مر�ش ��د ال ��زوار �إلى قبور الأبرار ،موف ��ق الدين �أبو محمد بن عبد الرحمن ال�ش ��افعي،
الدار امل�صرية اللبنانية ،القاهرة ،ط1415 ،1هـ.
املرق�صات واملطربات ،علي بن �سعيد املغربي ،دار حمد ومحيو ،بريوت.
م�س ��الك الأب�ص ��ار يف ممالك الأم�صار ،ابن ف�ض ��ل اهلل العمري ،حتقيق كامل �سلمان
اجلبوري ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،ط2010 ،1م.
امل�س ��تطرف يف كل فن م�س ��تظرف ،بهاء الدي ��ن �أبو الفتح الأب�ش ��يهي ،حتقيق �إبراهيم
�صالح ،دار �صادر  ،بريوت ،ط1999 ،1م.
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امل�س ��تدرك على دواوين ال�شعراء ،د.حامت �ص ��الح ال�ضامن ،عامل الكتب ،بريوت ،ط،1
1999م.
م�صارع الع�شاق� ،أبو محمد جعفر بن �أحمد ال�سراج ،دار �صادر ،بريوت.
املطرب من �أ�شعار �أهل املغرب ،ابن دحية �أبو اخلطاب عمر بن ح�سن  ،حتقيق �إبراهيم
الأبياري حامد عبد املجيد و�أحمد �أحمد بدوي ،دار العلم للجميع ،بريوت ،د  ،ط ،د  ،ت.
معاهد التن�ص ��ي�ص على �ش ��واهد التلخي�ص ،عبد الرحيم بن �أحمد العبا�س ��ي ،حتقيق
محم ��د محيي الدين عبد احلميد  ،عامل الكتب ،بريوت ،ن�س ��خة م�ص ��ورة عن طبعة املكتبة
التجارية الكربى مب�صر.
معج ��م الأدب ��اء ،ياقوت احلم ��وي ،حتقيق :د�.إح�س ��ان عبا�س ،دار الغرب الإ�س�ل�امي،
بريوت ،ط1993 ،1م.
معجم ال�ش ��عراء� ،أبو عبيد اهلل محمد بن عمران املرزباين ،حتقيق عبد ال�س ��تار �أحمد
فراج.
املن ��ازل والدي ��ار � ،أ�س ��مة بن منقذ ،حتقيق م�ص ��طفى حجازي ،دار �س ��عاد ال�ص ��باح،
القاهرة1992 ،م.
املنتحل� ،أبو من�ص ��ور الثعالبي ،نظر فيه و�صحح روايته وترجم �شعراءه �أحمد �أبو علي،
املطبعة التجارية  ،الإ�سكندرية1901 ،م.
املنتظ ��م يف تاري ��خ الأمم وامللوك� ،أب ��و الفرج عبد الرحمن بن عل ��ي اجلوزي ،حتقيق:
محم ��د عبدالق ��ادر عطا وم�ص ��طفى عبد الق ��ادر عط ��ا ،دار الكتب العلمية ،ب�ي�روت ،ط،1
1992م.
املنتق ��ى م ��ن كتاب م ��كارم الأخ�ل�اق ومعاليه ��ا� ،أب ��و بكر محم ��د بن جعفر بن �س ��هر
اخلرائطي ،انتقاء احلافظ �أبي طاهر �أحمد بن محمد ال�س ��لفي الأ�ص ��بهاين ،حتقيق محمد
مطيع احلافظ ،وعزوة بدير ،دار الفكر ،دم�شق ،ط1986 ،1م.
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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املن�صف يف نقد ال�شعر� ،أبو محمد احل�سن بن علي بن وكيع التني�سي ،حتقيق د.محمد
ر�ضوان الداية ،دار قتيبة ،دم�شق ،ط1982 ،1م.
ن�ث�ر النظم وحل العقد� ،أبو من�ص ��ور عبد امللك الثعالبي ،مت طبعه بدم�ش ��ق يف مطبعة
معارف الوالية اجلليلة 1300هـ.
نزهة الأب�ص ��ار يف محا�س ��ن الأ�ش ��عار� ،ش ��هاب الدين �أب ��و العبا�س العناب ��ي ،حتقيق :
م�صطفى ال�سنو�سي وعبد اللطيف لطف اهلل ،دار القلم  ،الكويت ،ط1986 ،1م.
نفحة الريحانة ور�ش ��حة طالء احلانة ،محمد �أمني بن ف�ض ��ل اهلل املحبي ،حتقيق عبد
الفتاح احللو ،دار �إحياء الكتب العربية ،القاهرة1986 ،م.
نهاية الأرب� ،أحمد عبد الوهاب النويري ،دار الكتب امل�صرية1929 ،م.
الوايف بالوفيات� ،ص�ل�اح الدين خليل �أيبك ال�صفدي ،حتقيق� :أحمد الأرنا�ؤوط وتركي
م�صطفى  ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،ط2000 ،1م.
وفي ��ات الأعيان و�أنب ��اء �أبناء الزمان� ،أبو العبا�س �ش ��م�س الدين اب ��ن خلكان ،حتقيق:
د�.إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بريوت.
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أنواع املكاسب
يف الفكر االقتصادي اإلسالمي
�أ.د.مقتدر حمدان عبد املجيد

مقدمة:

عد الإ�سالم الإن�سان هو املكلف الوحيد بعمارة هذه الأر�ض ،والذي �أُ ِوكلت
ل ��ه اخلالفة فيه ��ا ،من دون غريه م ��ن املخلوقات ،وهذا العمل مطل ��وب منه حتّى
َ
يرث اهلل ال َ
أر�ض ومن عليها ،لهذا فقد قال الر�س ��ول �ص ��لى اهلل عليه واله و�س ��لم:
(�إن قامت ال�س ��اعة وبيد �أحدكم ف�سيلة( ،)1فان ا�س ��تطاع �أن اليقوم حتى يغر�سها
فليفعل)( .)2وهذا احلديث ال�شريف ُيظهر حر�ص النبي وحثه امل�سلمني على تعمري
ه ��ذه الدني ��ا يف كل زمان ومكان ،وذلك مبوا�ص ��لة العمل واال�س ��تمرار به ،حتى يف
�أ�صعب الظروف و�أحلكها.
�أنواع املكا�سب:
املكا�س ��ب كما يرى املاوردي �أربع ��ة �أنواع هي :الزراعة وال�ص ��ناعة والتجارة
ونتاج احليوان( .)3بينما يرى الغزايل �إنها ت�ش ��مل :البيع وال ِّربا وال�س ��لم والإجارة
وال�شركة والقرا�ض(.)4
واختلف الفقهاء يف تف�ضيل ك�سب على �آخر ،فبينما يرى بع�ضهم �أن الزراعة
�أف�ض ��ل م ��ن التجارة؛ لأن نفعها ي�ش ��مل اجلمي ��ع� ،إذ بالزراعة يح�ص ��ل املر ُء على
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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طعامه ،ومن املحا�ص ��يل الزراعية ي�ص ��نع مايحتاجه يف حياته اليومية .والتجارة
ال تق� � ّدم كل ه ��ذه الفوائد( .)5ويرى �آخرون �أنّ التجارة �أف�ض ��ل من الزراعة بدليل
وم �أَ ْد َنى ِمنْ ُث ُل َث ِي ال َّل ْي ِل َو ِن ْ�ص� � َف ُه
�أن اهلل -ع ��ز وجل -قال�ِ ( :إنَّ َر َّب َك َي ْع َل � ُ�م �أَ َّن َك َت ُق ُ
َاب
َو ُث ُل َث ُه َو َطا ِئ َف ٌة ِمنَ ا َّل ِذينَ َم َع َك َواللهَّ ُ ُي َقدِّ ُر ال َّل ْي َل َوال َّن َها َر َع ِل َم �أَنْ َلنْ تحُْ ُ�ص ��و ُه َفت َ
َع َل ْي ُك � ْ�م َفا ْق� � َر ُ�أوا َما َت َي َّ�س� � َر ِم ��نَ ا ْل ُقرْ� ِآن َع ِل � َ�م �أَنْ َ�س� � َي ُكونُ ِم ْن ُك ْم َم ْر َ�ض ��ى َو� َآخ ُرونَ
الَ ْر ِ�ض َي ْب َت ُغونَ ِمنْ َف�ضْ ِل اللهَّ ِ َو� َآخ ُرونَ ُي َقا ِت ُلونَ فيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ َفا ْق َر�أُوا
َي�ضْ � ِ�ر ُبونَ فيِ ْ أ
ال�صال َة َو�آ ُتوا ال َّز َكا َة َو�أَ ْق ِر ُ�ضوا اللهَّ َ َق ْر ً�ضا َح َ�س ًنا َو َما ُت َقدِّ ُموا
َما َت َي َّ�س َر ِم ْن ُه َو�أَ ِقي ُموا َّ
ت ُدو ُه ِع ْن َد اللهَّ ِ هُ َو َخيرْ ً ا َو�أَ ْع َظ َم �أَ ْج ًرا َوا�سْ َت ْغ ِف ُروا اللهَّ َ ِ�إنَّ اللهَّ َ
ِ ألَ ْن ُف ِ�س� � ُك ْم ِمنْ َخيرْ ٍ جَ ِ
َغ ُف ��و ٌر َر ِحي� � ٌم)(.)6
وطلب الك�س ��ب لت�أمني املعا�ش( ،)7فقدم
فاملرا ُد بال�ض ��رب يف الأر�ض التجار ُة ُ
�سبحانه وتعالى التجارة على اجلهاد الذي قال عنه ر�سول اهلل �أنه �سنام الدين(.)8
وقد علق القرطبي على هذه الآية بقوله�( :ساوى اهلل تعالى يف هذه الآية بني درجة
اجلهاد واملكت�س ��بني املال احلالل للنفقة على نف�س ��ه وعياله ،فكان هذا دليلاً على
�أن ك�س ��ب املال مبنزل ��ة اجلهاد) ( .)9وقال عبد اهلل بن عم ��ر( :ما خلق اهلل موتة
�أموته ��ا بع ��د املوت يف �س ��بيل اهلل �أحب �إيل من املوت بني �ش ��عبتي رحلي �أبتغي من
ف�ضل اهلل �ضار ًبا يف الأر�ض)( .)10وقال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم( :التاجر
ال�صدوق الأمني امل�سلم مع ال�شهداء يوم القيامة)(.)11
ويرى املاوردي �أن الزراعة �أف�ض ��ل م ��ن التجارة لأنها �أقرب �إلى التوكل ،واهلل
يح ��ب املتوكلني �إذ قالَ ( :ف ِب َما َر ْح َم ٍة ِم ��نَ اللهَّ ِ ِل ْن َت َل ُه ْم َو َل ْو ُك ْن َت َف ًّظا َغ ِل َ
يظ ا ْل َق ْل ِب
الَ ْم ِر َف ِ�إ َذا َعزَ ْم َت
اَل ْن َف ُّ�ض ��وا ِمنْ َح ْو ِل َك َف ْاع ُف َع ْن ُه ْم َوا�سْ � � َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َو َ�ش ��ا ِو ْرهُ ْم فيِ ْ أ
َف َت َو َّك ْل َع َلى اللهَّ ِ �إِنَّ اللهَّ َ ُي ِح ُّب المْ ُ َت َو ِّك ِلنيَ)(.)12
ومل يمَ ِ � ِ�ل الفقه ��ا ُء �إل ��ى التجارة كث ًريا لأن ر�س ��ول اهلل �-ص ��لى اهلل عليه و�آله
و�س ��لم -قال( :ثالث ٌة ي�ش ��ن�ؤهم اهلل :التّاج ُر احل�ّلُاّ ُف �أو البائ ُع احللاّ ُف ،والفق ُري
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ُ
املخت � ُ
والبخيل امل َّنانُ )( .)13و�س ��بب البغ�ض هنا �أن �أغل ��ب التجار يواعدون وال
�ال،
يفون بوعودهم ،ويحلفون الأميان الغليظة لبيع �سلعهم.
�أ .الإجارة:
الإج ��ارة لغة :الإجارات ،مفردها �إجارة ،وهي م�ش ��تقة من الأجر ،ولغة تعني
الثواب �أج ًرا .واجلمع �أجور ،و�آجار(.)14
اجلزاء على العمل� ،أو ال ِع َو�ض ،ومنه ُ�س ِّمي
ُ
�طالحا تعني :عقد عمل على منفعة مق�ص ��ودة معلومة قابلة للبذل والإباحة
وا�ص � ً
بعو�ض معلوم(.)15
معلوما بعو�ض معلوم ،وقد
وحقيق ��ة الإجارة متليك منفعة غري معلومة ،زم ًنا ً
ُخ�صّ متليك منفعة الآدمي با�س ��م الإجارة ،ومنافع املمتلكات با�سم الكراء .ويرى
بع�ض الفقهاء �أن الإجارة ت�ؤدي �إلى �أن ي�س ��تعمل بع�ض النا�س ً
بع�ضا يف حوائجهم،
فيح�ص ��ل بينهم ت�آلف وت�ض ��امن ،و�أن قوله تعالى (ليتخذ بع�ضهم بع�ضا ِ�سخر ّيا)
�أي ي�سخر الأغنياء ب�أموالهم الأُ َجرا َء الفقراء بالعمل ،فيكون بع�ضهم �سب ًبا ملعا�ش
بع� ��ض ،ه ��ذا مباله ،وه ��ذا ب�أعمال ��ه فيلتئم قوام الع ��امل ،لأن املقادير لو ت�س ��اوت
لتعطلت املعاي�ش(.)16
م�شروعية الإجارة:
الإجارة م�شروعة ،بالكتاب ،وال�سنة ،والإجماع .ف�أما الكتاب ،فقوله تعالى:
(�أَ�سْ � ِ�ك ُنوهُ نَّ ِمنْ َح ْيثُ َ�س َك ْنت ُْم ِمنْ ُو ْج ِد ُك ْم َوال ُت َ�ض ��ا ُّروهُ نَّ ِلت َُ�ض ِّي ُقوا َع َل ْي ِهنَّ َو�إِنْ ُكنَّ
والت َح ْم ٍل َف�أَ ْن ِف ُقوا َع َل ْي ِهنَّ َحتَّى َي َ�ض ْعنَ َح ْم َلهُنَّ َف ِ�إنْ �أَ ْر َ�ض ْعنَ َل ُك ْم َف�آ ُتوهُ نَّ ُ�أ ُجو َرهُ نَّ
�أُ ِ
ترُْ�ض ُع َل ُه �أُ ْخ َرى)(.)17
َو�أْتمَ ِ ُروا َب ْي َن ُك ْم بمِ َ ْع ُر ٍ
ا�سرْتمُْ َف َ�س ِ
وف َو ِ�إنْ َت َع َ
�أما ال�سنة فان ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -قال�( :أعطوا الأجري �أجره
قبل �أن َّ
يجف عر ُقهُ)( .)18وقوله �-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم -هذا دليل على �صحة
الإجارة� .أما الإجماع ،فقد �أجمعت الأمة على م�شروعية الإجارة(.)19
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و�إن بع�ض الأنبياء عملوا �أُ َج َراء ،قال تعالىَ } :قا َل ْت �إِ ْح َداهُ َما َيا �أَ َب ِت ا�سْ َت�أْ ِج ْر ُه
ِ�إنَّ َخيرْ َ َم ِن ا�سْ � � َت�أْ َج ْرتَ ا ْل َق ِو ُّي ْ أ
الَ ِم ُ
ني َق َال ِ�إنيِّ �أُ ِري ُد َ�أنْ �أُ ْن ِك َح َك ِ�إ ْح َدى ا ْب َنت ََّي َها َتينْ ِ
َع َل ��ى �أَنْ َت ْ�أ ُج َرنيِ َث َم� �انيِ َ ِح َج ٍج َف ِ�إنْ َ�أتمْ َ ْم َت َع�شْ � � ًرا َف ِمنْ ِع ْن ِد َك َو َما �أُ ِري ُد َ�أنْ �أَ ُ�ش ��قَّ
ال�صالحِ ِ نيَ{(.)20
َع َل ْي َك َ�ست َِج ُدنيِ ِ�إنْ َ�شا َء اللهَّ ُ ِمنَ َّ
وعن ابن عبا�س -ر�ض ��ي اهلل عنهما -قال :م َّر �أ�ص ��حاب ر�س ��ول اهلل �-ص ��لى
اهلل عليه و�آله و�س ��لم -على جمموعة من النا�س قرب بئر ماء وكان فيهم �ش ��خ�ص
لدغت ��ه �أفعى ،فقام �أحد ال�ص ��حابة ورقاه بفاحتة الكتابُ ،
ف�ش� � ِف َي ،ف�أعطوه �ش ��ا ًة
ف َك � ِ�ر َه الباقون �أَ ْخ َذها وقالوا� :أخذتَ �أج ًرا عل ��ى كتاب اهلل؟ وملّا عادوا �إلى املدينة
كتاب اهلل تعالى)(.)21
�أخربوا النبي فقال لهم�( :إنّ �أحقَّ ما �أخذتمُ عليه �أج ًرا ُ
ب .احلث على الزراعة:
أهم ُطرق ا�ستثمار الأر�ض و�إعمارها التي عرفها الإن�سان،
الزراعة من �أقدم و� ّ
وذلك ل�س ��د حاجته الطبيعية �إلى الغذاء ،و لأنه �سرعان ما ّ
وظف �إنتاجه الزراعي
ال�س ��تثمارات �أخرى ،منها تنمية الرثوة احليوانية ،و�ص ��ناعة ما يحتاجه يف حياته
املتط ��ورة من منتجات ،ويف خدمة ن�ش ��اطه التجاري .ثم وجد الإن�س ��ان �أن هناك
جملة من العوامل الطبيعية والب�ش ��رية حتكمت يف زراعتها �إعماره للأر�ض ،وكان
عليه �أن يوجه هذه العوامل وي�س ��تغلها ل�ص ��الح ن�ش ��اطه الزراعي من �أجل حتقيق
�إنتاجية �أح�س ��ن و�أوفر ،وهذا ما فعله الإن�س ��ان منذ �أن �أدرك �أن اهلل ا�س ��تخلفه يف
ا�ستثمار الأر�ض.
�إ�شارات القران الكرمي وال�سنة النبوية �إلى الزراعة:
قال تعالىَ } :ف ْل َي ُ
ن�س ��انُ �إِ َلى َط َع ِام ِه َ�أ َّنا َ�ص� � َب ْب َنا المْ َاء َ�ص� � ًّبا ُث َّم َ�ش َق ْق َنا
ال َ
نظ ِر ْ إِ
الَ ْر َ�ض َ�ش ًّقا َف َ�أن َب ْت َنا ِفي َها َح ًّبا َو ِع َن ًبا َو َق�ضْ ًبا َو َز ْيتُو ًنا َو َنخْلاً َو َح َدا ِئقَ ُغ ْل ًبا َو َف ِاك َه ًة
ْأ
َاع ��ا َّل ُك ْم َو ِ ألَ ْن َع ِام ُك ْم{( .)22وقال �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم( :خري مال املرء
َو�أَ ًّب ��ا َّمت ً
مهرة م�أمورة �أو �س ّكة م�أبورة)(.)23
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و�س ��وف ت َِر ُد هنا �أحاديث نبوية كثرية اتّك�أت عليها مفردات كالمنا هنا حني
نتحدث عن الزراعة والن�ش ��اط الزراعي .وقد �أفاد الفكر االقت�ص ��ادي الإ�سالمي
كث�ي ً�را من هذه الأحادي ��ث ودالالتها االقت�ص ��ادية ،و�أُ ِثر عن العلماء فك ٌر خ�ص � ٌ�ب
يتّ�ص ��ل بال�سيا�سة ال�ش ��رعية للأر�ض و�أحكامها وا�ستغالها وزراعتها .فحني و�صل
النبي �-ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم� -إلى املدينة مهاج ًرا وجد �أغلب �س ��كانها �أ�صحاب
�أر� ��ض وخربة يف زراعتهاَ ،ف ُهم �إ ّما يزرعون �أو ي�ش ��تغلون م ّكارين عند من ميلكون
الأر�ض(.)24
وهذا قد �س ��اعد كث ًريا يف ا�ستغالل الأر�ض كونها م�صد ًرا من م�صادر الرثوة
وعن�ص ًرا من عنا�صر الإنتاج و�سب ًبا من الأ�سباب يلتم�سون الرزق يف خباياه ،ووجه
�ص ��لى اهلل عليه و�سلم ب�إ�صالحها وعمارتها حتى الترتك فتتعطل في�صيبها ال َب َوار
ف ُيح َر ُم املجتم ُع مما يخرج منها من قوت وثمار .ثم �إنه �-ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم-
عم ��ل على تنظي ��م �إدارة الأر�ض وبينّ �أحكامها ليتف ّرغ �أهلها لزراعتها .ويف �ض ��وء
توجيهات ��ه الكرمي ��ة جن ��د �أنه عمل على و�ض ��ع املزيد من م�س ��احات الأر�ض حتت
ت�صرف الذين يرغبون يف زراعة الأر�ض �أو �إحياء مواتها.
و�أُث ��ر عن ر�س ��ول اهلل �-ص ��لى اهلل علي ��ه و�آله و�س ��لم -يف االهتم ��ام بالأر�ض
زرعا
غر�سا �أو يزرع ً
وزراعتها فقد قال عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم( :ما م�سلم يغر�س ً
في�أكل منه �إن�س ��ان �أو �س ��بع �أو طائر �إال كان له �ص ��دقة)( .)25كما قال �-ص ��لى اهلل
عليه و�آله و�س ��لمً � -
أي�ضا( :من كانت له �أر�ض فليزرعها ،ف�إن مل يزرعها فليمنحها
�أخاه)(.)26
وق ��ال �ص ��لى اهلل علي ��ه واله و�س ��لم :ملّ ��ا خلق اهلل -ع� � ّز وج ّل -املعي�ش ��ة جعل
املعي�ش ��ة يف احلرث والغن ��م( .)27وعن الإمام علي بن �أبي طالب -عليه ال�س�ل�ام-
ق ��ال :ملا قدم النبي �-ص ��لى اهلل عليه و�آله و�س ��لم� -إلى املدين ��ة مهاج ًرا قال( :يا
مع�ش ��ر قري�ش احرتثوا ف�إن احلرث مبارك ،و�أكرثوا فيه من اجلماجم)( .)28وعن
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محمد ابن �إ�س ��حاق قال� :أن امر�أة جاءت �إلى النبي �-ص ��لى اهلل عليه و�آله و�سلم-
فذكرت �أن لها حر ًثا تخوفت عليه العني ،ف�أمرها ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه واله
و�س ��لم� -أن جتعل فيها اجلماجم( .)29كما قال �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم ( :من خري
�أعمالك ��م احل ��رث والغنم ،وهو من عمل الأنبياء ،و�ص ��احب احلرث ي�ؤجر يف كل
ما �أُ�ص ��يب منه بعمله �أو بغ�ي�ر عمله ،حتى �أنه ي�ؤجر فيما �ض ��رب الطري ،وجرت
النملة والذرة)( .)30ويف تف�س�ي�ر قوله تعالىَ ( :و َج َع ْل ُت َل ُه َم اًال ممَْ ُدودًا)(� ،)31أي:
ب�شهر( .)33وف�س ��ر الكلبي( )34قوله تعالىَ ( :وممِ َّ ا �أَ ْخ َر ْج َنا َل ُك ْم ِمنَ
غ ّلة(� )32ش ��ه ٌر ٍ
الَ ْر� ِ��ض)()35ق ��ال:م ��ناحل ��رث(.)36
ْأ
�س� ��أل معاوي ��ة بع�ض املعمرين (� :)37أي املال �أف�ض ��ل؟ فقال ل ��ه :عني خ َّرارة
ب�أر� ��ض خ َّوارةَ ،ت ُع ��ول وال ُت َعال ،قال :ثم ماذا؟ قال :فر� ��س يف بطنها فر�س يتبعها
فر� ��س ،والأر�ض مقبلة معقبة .قال� :أين �أنت من الغن ��م؟ ما�أراك تذكرها؟! قال:
تل ��ك لغريك يا �أمري امل�ؤمنني ،تلك ملن يبا�ش ��رها بنف�س ��ه .ق ��ال معاوية :فما تقول
يف الذه ��ب؟ قال :ي ��ا �أمري امل�ؤمنني جبالن ُي�ص ��طكان(� ،)38إن �أنفقتهما نفدا ،و�إن
تركتهما مل يزدادا(.)39
لقي عبد اهلل بن عبد اهلل بن احلارث( )40محمد بن �شهاب الزهري( )41فقال
أر�ض �أُعاجلها ،مثل ذي خ�ش ��ب( ،)42قال :فجعل ي�صف له ،ثم
لهُ :د َّلني على ٍ
مال و� ٍ
فارقه ،ف�أن�شد ابن �شهاب يقول:
�أق�����ول ل��ع��ب��د اهلل ل��ـ��م��ا لـقيـته
تتبع خبايا الأر�ض واد ُع مليكها
لعل الذي �أعطى العزيز بقدرة
�س ُيعطيك اً
مال وا�س ًعا ذا مهابة
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ي�����س�ير ب��ـ���أع��ـ��ل��ى ال��ق��ـ��ري��ت�ين ُم�شرقا
ل��ـ��ع��ل��ك ي���ـ���و ًم���ا �أن تجُ���ـ���اب و ُت���رزق���ا
وذا ح�سب �أع��ط��ى وق���د ك���ان روق��ـ��ا
()43
�إذا مـا مياه الأر�ض فيها تـدفـقـا
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ويت�ضح �أن حثّ الإ�سالم على العمل يف الزراعة ،وت�شجعيه لها ،وترغيبه فيها،
من قول النبي �-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم -الدال واملوجه �إلى ذلك(.)44
وقال معاوية ل�صع�ص ��عة (� :)45أي املال �أف�ض ��ل؟ قالُ :ب َّرة �سمراء( )46يف �أر�ض
غرباء� ،أو نعجة �ص ��فراء يف �أر�ض خ�ض ��راء� ،أو عني خ� � َّرارة يف �أر�ض خ َّوارة .قال
معاوية :ف�أين الذهب والف�ض ��ة؟ ق ��ال :هما حجران ُي�ص ��طكان� ،إن �أخذت منهما
نفدا ،و�إن تركتهما مل يزيدا(.)47
وقال عمر بن عبد الرحمن :ملا ق�س ��م �سهل بن حنيف بيننا �أموالنا ،قال :ابن
�أختي �إين مو�ص ��يك بو�ص ��ية� ،إن �أخ ��ذت بها فهي خري لك من �أبي ��ك لو خلوت به،
اعل ��م �أن خ�ي�ر املال ما �أطعمك ومل تطعمه و�إن ق َّل ،ف�إن املا�ش ��ية م ��ال �أهلها ،و�إن
الن�ض ��ح تعول( )48الأر�ض لي�س مبال� ،إمنا كان �أحدنا يف اجلاهلية يقوم فيه بنف�سه
وزوجت ��ه وبنيه ،ثم يرد مبزي ��ه وحببته عليهم ،فلما ُركبت فيه الدواب ،و�أ�ش ��ربت
ق�ص ��ر �أهله ف�إن كنت ال بد ً
متخذا �شي ًئا ،فاتخذ
فيه الأدهان ،ولب�س ��ت فيه الثياب َّ
مزرع ��ة� ،إن ن�ش ��طت �إليها زرعتها ،و�إن تركتها مل تغرمك �ش ��ي ًئا( .)49وقد �أو�ص ��ى
محم ��د بن �ش ��هاب الزهري ع ��روة بن الزبري بالعم ��ل بالزراعة ،فق ��ال له :عليك
بالزراعة ،ف�إنه كان يتمثل فيها ببيت يف اجلاهلية:
تتبع خبايا الأر�ض واد ُع مليكها

()50

لعلك ي��و ًم��ا �أن تجُ���اب وت���رزق���ا

وقال عبـد اهلل بـن الـزبري بـن العـوام :لـم ي َـد ِع الـزبـ ُري ديـنـا ًرا وال درهـ ًما� ،إال
�أر�ضـني ،منها الـغابة( .)51ووردت يف كتب احلديث النبوي ال�شريف على اختالفها
�أحاديث كثرية للر�س ��ول �-ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم -تدعوا امل�س ��لمني �إلى اال�شتغال
بالزراع ��ة( .)52ومبا �إننا نتكلم عن احلثِّ على الزراعة البد �أنْ نقول �إنّ الأر�ض يف
ذاته ��ا القيم ��ة لها ما مل ُت�س ��تغل يف الزراعة .وقد كانت وما تزال و�س ��تبقى عاملاً
مه ًما من عوامل الإنتاج ،بف�ضل ما تنتج من احلا�صالت الزراعية.

اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442

811

ﺎن 1442
ﻳﻨﺎﻳﺮ-ﻓاﻳﺮ 2021م
اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط/
ﻛﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎدﻳّ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط /ﻳﻨﺎﻳﺮ-ﻓاﻳﺮ 2021م

12 11
12 11

56
56

ويف ه ��ذا ال�ص ��دد ذكر اب ��ن �آدم(� :)53أنّ رج�ًلجاً جاء �إلى االم ��ام علي بن �أبي
أتيت � ً
فكريت
خربت وعج ��ز �أه ُلها عنها،
ُ
طالب -عليه ال�س�ل�ام -وقالُ � :
أر�ض ��ا قد ْ
مف�سدُ ،م َع ِّم ٌر غري ُمخ ِّرب.
�أنها ًرا وزرعتها .قالُ :ك ْل َهني ًئا و�أنت م�صل ٌح غري ٍ
وت�ش� � ِّكل الزراعة امل�ص ��در الأول حلياة الإن�س ��ان ،فقد وجدت منذ وقت مبكر
متقدما يف �س ��لم التطور
م ��ن وجود الإن�س ��ان على وج ��ه الأر�ض ،فهي متث ��ل طو ًرا
ً
الإن�س ��اين� ،إذا ما قي�ست بحياة البداوة لأنّ نفعها �أعم ،ولأنّ ثمرتَها تتع ّدى حدو َد
من يحر�س ��ها لت�ش ��مل كافة النا�س ،واالكت�س ��اب عن طريق الزراعة م�شروع ،و�أول
من فعله �آدم -عليه ال�س�ل�ام -فبعد هبوطه �إلى الأر�ض �أتاه جربيل عليه ال�س�ل�ام
بحنطة و�أمره بالزراعة(.)54
وق ��د جاء يف ف�ض ��ل الزراع ��ة الكثري م ��ن الأحادي ��ث النبوية ال�ش ��ريفة التي
ذكرناها قبل قليل ،كما �أنّ الر�س ��ول �صلى اهلل عليه و�سلم( :ازدرع باجلرف)(.)55
وقد كان له �-ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم -فدك و�س ��هم خيرب ،وكان قوته �-ص ��لى اهلل
عليه و�س ��لم -قبيل وفاته من ذلك ،وعمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه -كانت له
�أر�ض بخيرب تدعى ثمغ(.)56
ج .احلث على اال�شتغال بالتجارة:
وا�صطالحا :تقليب املال باملعاو�ضة لغر�ض الربح(.)57
التجارة لغة
ً
العرب قبل اال�س�ل�ام التجار َة وبخا�ص ��ة يف مكة املكرمة ،وقد جاء يف
َع َرف ُ
القران الكرمي ذكر قبيلة قري�ش ورحلتها يف ال�شتاء وال�صيف لغر�ض التجارة ،قال
(ليلاَ ِف ُق َر ْي ٍ�ش �إِيلاَ ِف ِه ْم ِر ْح َل َة ِّ
ال�ص� � ْي ِف َف ْل َي ْع ُبدُوا َر َّب َه َذا ا ْل َب ْي ِت
ال�ش� �تَاء َو َّ
تعالى ِ :إِ
ا َّل ِذي �أَ ْط َع َم ُهم ِّمن ُج ٍوع َو� َآم َن ُهم ِّمنْ َخ ْو ٍف)( .)58وقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
(التاجر الأمني ال�صدوق مع النبيني وال�صديقيني وال�شهداء)(.)59
واملك ّي ��ون مل يكتف ��وا ب�أن تك ��ونَ مدينتهم مم ًّرا للقوافل فقط ،بل �أ�س ��هموا
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ب�أنف�سهم يف الن�شاط التجاري وال � ّ
أدل على ذلك من كرثة التعابري التجارية واملالية
التي وردت يف القران الكرمي مثل احل�ساب وامليزان والذرة واملثقال والقر�ض(.)60
بل �إنّ النبي محمد �-صلى اهلل عليه و�سلم -عمل بالتجارة قبل بعثته املباركة ،فقد
مال خلديجة بنت خويلد الى ال�شام تاج ًرا(.)61
خرج يف ٍ
و�أم ��ر اهلل �-س ��بحانه وتعالى -بالعدل والإح�س ��ان ،فبالعدل قامت ال�س ��ماء
والأر�ض ،والعدل �س ��بب النجاة ،وينبغي للم�س ��لم � اّأل يقت�ص ��ر اهتمامه على العدل
املجرد بل يتجنب الظلم ،ويدعو �إلى الإح�س ��ان ،فمرتبة الإح�س ��ان عالية عند اهلل
تعالى .ويف هذا ال�ص ��دد قال الزبيدي� :أمر اهلل تعالى بالعدل والإح�س ��ان جمي ًعا،
وكل منهم ��ا م�أم ��ور به يف جميع املعامالت ،لأنّ العدل �س ��بب جناة و�س�ل�امة ر�أ�س
املال ،والإح�سان �سبب الفوز بر�ضى اهلل(.)62
وتعد التجارة من �أف�ض ��ل الك�س ��ب اذا ّ
توخى التاجر طرائق الك�س ��ب احلالل
والتزم ب�آدابها ،وقول الر�س ��ول �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم( :بي ٌع مربو ٌر) �إ�ش ��ارة �إلى
التجارة.
والتجارة م�شروعة بقوله تعالىَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا ال َت�أْ ُك ُلوا �أَ ْم َوا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم
ِبا ْل َب ِاط � ِ�ل �إِ اَّل َ�أنْ َت ُك ��ونَ جِ َ
ا�ض ِم ْن ُك ْم َوال َت ْق ُت ُلوا �أَ ْن ُف َ�س� � ُك ْم �إِنَّ اللهَّ َ َكانَ ِب ُك ْم
تا َر ًة َعنْ َت َر ٍ
َر ِحي ًما)( .)63و�س ��بق �أن �أوردنا �س ��ورة قري�ش التي �أ�ش ��ارت �إلى الن�ش ��اط التجاري
لهذه القبيلة .وقد كان للعرب قبل الإ�س�ل�ام �أ�س ��واق كثرية عامرة وم�ش ��هورة(.)64
و�إن ر�س ��ول اهلل �-ص ��لى اهلل علي ��ه و�آله و�س ��لم -بع ��د دخوله �إل ��ى املدينة اختار
م�س ��احة من الأر�ض وجعلها �س ��و ًقا وقال(:هذا �سوقكم فال ُينتق�صنّ وال ُي�ضربنّ
علي ��ه خراج)( .)65وكان يف هذا ال�س ��وق مكان لبيع اخلي ��ل والإبل والغنم ،وكل نوع
من �أنواع ال�س ��لع يف ذلك الع�ص ��ر( .)66وقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
(التاجر ال�ص ��دوق الأمني امل�سلم ،مع ال�ش ��هداء يوم القيامة)( ،)67وهذا احلديث
ي�ؤكد �أهمية ال�ص ��دق والبحث عن م�صلحة املجتمع يف كل �أنواع التعامل التجاري.
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442

813

ﺎن 1442
ﻳﻨﺎﻳﺮ-ﻓاﻳﺮ 2021م
اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط/
ﻛﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎدﻳّ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط /ﻳﻨﺎﻳﺮ-ﻓاﻳﺮ 2021م

12 11
12 11

56
56

وع ��ن �أب ��ي هريرة ،ق ��ال النبي يف معن ��ى قوله تعال ��ىِ ( :ر َج ��ا ٌل ال ُت ْل ِه ِيه � ْ�م جِ َ
تا َر ٌة
َوال َب ْي ٌع َعنْ ِذ ْك ِر اللهَّ ِ )( .)68قال( :هم الذين ي�ضربون يف الأر�ض ،يبتغون من ف�ضل
ات
اهلل ع� � ّز وج� � ّل)( .)69وقال جماه ��د(� )70إن معنى قوله تعالى�( :أَ ْن ِف ُق ��وا ِمنْ َط ِّي َب ِ
َما َك َ�س� � ْبت ُْم)( ،)71قال� :أي �أنفقوا من الأرباح التي ح�ص ��لتم عليها من التجارة()72؛
�أي الإنفاق من الأرباح التي يجنيها امل�سلم من العمل بالتجارة.
ويف احلديث النبوي ال�ش ��ريف �إ�شارات كثرية �إلى التجارة والن�شاط التجاري،
ف�ضلاً عن تبيان ف�ض ��ل التجارة والعمل بها وال�سماحة يف البيع وال�شراء وال�صدق
يف التعامل .قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم( :الرزق ع�شرون با ًبا فت�سعة
ع�ش ��ر با ًبا للتاجر وباب لل�ص ��انع بيده)( .)73وقال � ً
أي�ض ��ا( :ت�سعة �أع�شار الرزق يف
التجارة)( .)74وقال الر�س ��ول( :من �أ�صاب من �شيء فليلزمه)( .)75واملق�صود من
�أ�ص ��اب ك�س� � ًبا من عمل مب ��اح فعليه مالزمت ��ه وال يعدل عنه �إلى غ�ي�ره( .)76وهذا
م ��ا �أك ��ده اخلليفة عمر بن اخلطاب -ر�ض ��ي اهلل -عنه الذي ق ��ال( :من جّاتر يف
�ش ��يء ثالث مرات ،فلم ُي�صب فيه ،فليتحول �إلى غريه)( .)77وقال �أي�ضا( :التاجر
ال�صدوق حتت ظل العر�ش يوم القيامة)(.)78
وقد �أ�شاع الر�سول الكرمي يف �أحاديثه و�أفعاله فك ًرا جتار ًيا �أ�صبح من �أدبيات
التجارة والن�شاط التجاري يلتزم به امل�سلمون يف بيعهم و�شرائهم ،لأن �إهمال تعلم
املعامل ��ة قد ُيوقع التاجر باحلرام؛ لأنه ق ��د اليتحرى املباح بيعه من احلرام ،وقد
يقع يف �شبهات البيع وال�شراء(.)79
والر�أي نف�سه لدى عبد اهلل بن عمر الذي قال� :إذا مل ُير َزق �أحدكم يف البلد،
فليتج ��ر �إلى بلد غريه( .)80وقال عبد اهلل بن دينار( )81ومو�س ��ى بن عقبة( )82قاال:
اذا ُرز َِق �أحدك ��م يف الوجه من التجارة فلريمه( .)83ولقي رجل احل�س ��ن بن يحيى
ب�أر�ض احلب�شة معه جتارة فقال له :ما الذي بلغ بك ها هنا ،ف�أخربه فعذله الرجل،
وحر�صا عليها؟ فقال احل�سن :يا هذا �إن الذي حملني
فقال� :أكل هذا طل ًبا للدنيا
ً
على هذا كراهة احلاجة �إلى مثلك(.)84
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قال عا�ص ��م بن عمر بن اخلطاب( :)85بع ��ث �إ ّ
يل عمر عند الهجري(� )86أو عند
جال�سا يف امل�سجد ،فحمد اهلل و�أثنى عليه ،ثم قال:
�صالة ال�صبح ،ف�أتيته فوجدته ً
�أما بعد ،ف�إين مل �أكن �أرى �ش ��ي ًئا من هذا املال يح ّل يل قبل �أن ن�أتيه �إال بحقه ،ثم
كنت �أنفق � ُ�ت عليك من مال اهلل
كان �أُج ��رة يل من ��ه حني وليته فع ��اد �أمانتي ،و�إن ُ
عز وجل� -ش ��ه ًرا ،فل�س ��ت بزائدك عليه و�إن �أعطيك متري العام بالعالية ،فبعهخلدمت ��ك ،ثم ائ ��ت رجلاً من قومك ،وكن �إلى جنبه ،ف�إذا ابتاع �ش ��ي ًئا ف�ش ��اركه،
و�أنفقه عليك وعلى �أهلك .قال :فذهبت وفعلت(.)87
قال عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه(:من مل يتف ّقه فال يتجر يف �سوقنا)(.)88
وقال � ً
أي�ضا :ما خلق اهلل -عز وجل -ميتة �أموتها ،بعد القتل يف �سبيل اهلل عز وجل
�أح ��ب �إ ّ
يل من �أن �أموت بني �ش ��عبتي رحل(� )89أ�ض ��رب يف الأر�ض ابتغي من ف�ض ��ل
اهلل ع ��ز وج ��ل( .)90قال جماهد :معنى قوله تعالى ( َيا َ�أ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا �أَ ْن ِف ُقوا ِمنْ
ات َما َك َ�س� � ْبت ُْم َوممِ َّ ا �أَ ْخ َر ْج َنا َل ُك ْم ِم ��نَ ْ َ أ
ال ْر ِ�ض َوال َت َي َّم ُموا الخْ َ ِبيثَ ِم ْن ُه ُت ْن ِف ُقونَ
َط ِّي َب ِ
َو َل�سْ ت ُْم ِب� ِآخ ِذي ِه ِ�إ اَّل �أَنْ ُت ْغ ِم ُ�ضوا ِفي ِه َو ْاع َل ُموا �أَنَّ اللهَّ َ َغ ِن ٌّي َح ِمي ٌد)(� .)91أي :اال�شتغال
بالتجارة( .)92وقال ال�ش ��عبي :التجارة ن�ص ��ف الرزق( .)93وق ��ال معاوية لعمرو بن
العا�ص :ما املروءة؟ قال :العفة واحلرفة(.)94
ق ��ال عمري ب ��ن �إ�س ��حاق( :)95خرج �أب ��و بكر وعلى عاتق ��ه عب� ��أة( )96له ،فقال
ل ��ه رج ��ل� :أَرين �أَك ِف َك  ،ق ��ال فقال� :إليك عن ��ي ،ال تعود� ،أنت واب ��ن اخلطاب من
عيايل( .)97واخلليفة �أبو بكر ال�صديق -ر�ضي اهلل عنه -هنا رف�ض من هذا الرجل
امل�ساعدة و�أ�ص ّر على �أن يتولى عمله بنف�سه.
ره ُم م ��ن جتارة �أحب �إيل من ع�ش ��رة من عطايا(.)99
وق ��ال �أب ��و وائل( :)98الدِّ َ
وهو يق�صد �أهمية العمل والرتكيز على التجارة ،وعدم الركون �إلى العطاء فقط.
خرجت �أن ��ا و�أبي من ذرود( )101حت ��ى ننتهي �إلى
وقال �أ�ص ��بغ ب ��ن نباتة(:)100
ُ
املدينة يف غل�س( ،)102والنا�س يف ال�ص�ل�اة ،فان�صرف النا�س من �صالتهم ،فخرج
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النا�س على �أ�س ��واقهم ،و ُد ِف َع �إلينا رجل معه د ّرة ل ��ه ،فقال :يا�أعرابي� ،أتبيع؟ فلم
�أزل �أ�س ��اوم( )103ب ��ه حتى �أر�ض ��يته على ثم ��ن ،و�إذا هو عمر ب ��ن اخلطاب ،فجعل
يط ��وف يف ال�س ��وق ،ي�أمرهم بتقوى اهلل -عز وج ��لُ -يقبل فيها و ُيدب ��ر ،ثم ت�أخر
عل ��ى �أبي ،فقال له :حب�س ��تني ،لي�س هذا ماوعدتني .ثم م� � ّر الثانية ،فقال له مثل
ذل ��ك ،ف ��رد عليه عمر :ال �أزيد حتى �أوفيك .ثم م ّر به الثالثة ،فوثب �أبي مغ�ض� � ًبا،
ف�أخ ��ذ بثياب عمر ،فقال له :كذبتني وظلمتني ،ولهزه( .)104فوثب امل�س ��لمون �إليه:
ي ��ا عدو اهلل لهزت �أمري امل�ؤمنني! ف�أخذ عمر ثياب �أبي فجره وال ميلك من نف�س ��ه
�ش ��ي ًئا ،وكان �شديدً ا ،انتهى به �إلى ق�صاب ،فقال :عزمت عليك� ،أو �أق�سمت عليك
لتعط�ي�نّ هذا حقه ،فلك ربحي ،وكان عمر باع الغنم منه ،فقال :يا �أمري امل�ؤمنني،
ال ،ولك ��ن �أُعطي هذا حق ��ه و�أهبك ربحك .ف�أخرج حق ��ه ،ف�أعطاه ،فقال له عمر:
ا�س ��توفيت؟ قال :نع ��م .فقال له عمر :بقي حقنا عليك ،لهزت ��ك التي لهزتني ،قد
تركته ��ا هلل -عز وجل -ولك .قال الأ�ص ��بغ :وك�أين �أنظ ��ر اليه  -يعني عمر � -أخذ
ربحه حل ًما معلقة يف يده الي�س ��رى ،ويف يده اليمنى الد ّرة يدور يف الأ�س ��واق حتى
دخل رحله(.)105
وكان اخلليف ��ة عم ��ر ب ��ن اخلطاب قد راى محمد بن �س�ي�رين ميار�س عمل
البي ��ع وال�ش ��راء يف �س ��وق املدينة ف�أكرب م ��ن موقفه هذا .وعن محمد بن �س�ي�رين
علي ومعي
ع ��ن �أبي ��ه( )106قال� :ش ��هدتُ مع عمر بن اخلط ��اب عند املغرب ،ف�أب ��ى ّ
ُرزمي ��ة( )107يل� ،أق ��وم يف هذا ال�س ��وق ،ف�أ�ش�ت�ري و�أبيع .قال :يا مع�ش ��ر قري�ش ،ال
يغلبنك ��م هذا و�أ�ص ��حابه على التج ��ارة ،ف�إنها ثلث املُلك( .)108وه ��و يريد �أن يذ ّكر
قري�ش مبا �سبق �أن ُعرفوا به يف جمال الن�شاط التجاري الذي �أ�شري اليه يف القران
الكرمي يف �سورة قري�ش.
قال ��ت عائ�ش ��ة :كان �أبو بكر م ��ن �أجتر قري�ش حتى دخ ��ل يف الإمارة( .)109مر
تركت ال�س ��وق،
زيد بن ثابت( )110باحلكم بن عتبة( ،)111وعنده جماعة ،فقال :قد َ
وقعدتَ مع ه�ؤالء؟! قم �إلى �سوقك ف�إ ّنه خري لك(.)112
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وكان محمد بن �سريين يرى �أن ال�ضرب يف الأر�ض وممار�سة الن�شاط التجاري
احل َرف ،ف�إذا �أتاه رجل من العرب قال له :ما َل َك ال تتجر؟ كان �أبو بكر
من �أف�ضل ِ
تاجر قري�ش( .)113وقال �أيوب ال�سختياين :كان �أبو قالبة( )114ي�أمرين بلزوم ال�سوق
وال�صنعة ،ويقول� :إنّ الغنى من العافية( .)115وقال �سعيد بن امل�س ّيب :كان �أ�صحاب
ر�س ��ول اهلل يتجرون يف بحر الروم ،منهم طلحة بن عبيد اهلل و�س ��عيد بن زيد بن
عمرو بن نفيل( .)116ومن �أجل �أن ال ين�ش ��غل امل�س ��لم بالتجارة عن دينه قال عمرو
اب ��ن دينار الأعور :كنت مع �س ��امل بن عبد اهلل( )117ونحن نريد ال�ص�ل�اة ،،فنظر
�إلى ال�س ��وق وق ��د َخ َمروا( )118متاعهم ،وقاموا �إلى ال�ص�ل�اة ،فتلى �س ��املِ ( :ر َجا ٌل
ال ُت ْل ِه ِيه ْم جِ َ
تا َر ٌة َوال َب ْي ٌع َعنْ ِذ ْك ِر اللهَّ ِ )( ،)119قال :هم ه�ؤالء(.)120
احلذق يف التجارة:
ق ��ال اخلليفة عم ��ر بن اخلطاب -ر�ض ��ي اهلل عنه -لغ�ل�ام كان يبيع الرطب
يف �س ��وق املدينة :انف�ش ��ها ف�إ ّنه �أح�س ��ن لها ،و�أتى على غالم يبيع احللل فقال� :إذا
كان الثوب عاجزً ا فان�ش ��ره و�أنت جال�س ،و�إن كان وا�س ًعا فان�شره و�أنت قائم .فقيل
لعمر :اهلل اهلل �إلى عمر .فقال� :إمنا هي ال�س ��وق( .)121وهذا يعني �أن اخلليفة عمر
يريد �أن يبعد الباعة عن �آية �شبه يف البيع.
أ�سي�س ��ا على ذلك قال عمر بن اخلطاب� :إذا �أراد �أحدكم �أن ي�شرتي بع ًريا
وت� ً
فلينظر �إلى العظيم الطويل فلي�ضربه بع�صاه� ،إذا وجده حديد الف�ؤاد فلي�شره ف�إ ّنه
يخلف� � ُه فيه خ�ي ً�را اليخلفه فيه ثمن( .)122وهذا ي�ش�ي�ر �إلى �أنّ اخلليفة كان ير�ش ��د
الذين ميار�س ��ون عمليات البيع وال�ش ��راء �إلى نوع ال�سلعة اجليدة التي فيها مردود
مادي جيد.
و�أن اخلليف ��ة الأموي عمر بن عبد العزيز ق ��د �أخذ بتوجيه عمر بن اخلطاب
فقال� :إذا ا�ش�ت�رى �أحدكم �شي ًئا فلي�ستج ّد (�أي ي�ش�ت�ري اجلديد) ف�إنه �إمنا يعيب
عقله ال درهمه(� .)123أي :من �أراد ان ي�ش�ت�ري �س ��لعة وف�ضل الرخي�صة على الغالية
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ف�إنه يكون قد �أعاب عقله ،مبعنى �أن ال�سلعة الغالية تعادل ما يدفع فيها ومن يفعل
ذلك يكون كمن �أهان ماله ومل ُيهن عقله لأن ال�سلعة الرخي�صة مهما بلغت جودتها
ف�إنها الت�ساوي ال�سلعة الغالية حت ًما.
وق ��ال علي بن محمد الذي كان كث ًريا مايحثّ على �ش ��راء ال�س ��لعة اجلديدة:
الغ�ب ُ�ن يف �ش ��يئني ،يف ال ��رداءة والغ�ل�اء .ف� ��إذا ا�س ��تجددتَ فقد �س ��لمت من �أحد
العيبني( .)124وت�أكيدًا على هذا التوجه كان معاوية بن �أبي �س ��فيان كث ًريا ما يقول:
�أن ��ا �أعل ��م �أرخ�ص ما ُيباع يف ال�س ��وق و�أغ�ل�اه .قيل :وكيف؟ قال� :أعل ��م �أنّ اجل ّيد
غال ،وال ��رديء
رخي�ص( .)125وقال �أبو العالي ��ة( )126يخاطب خالد بن دينار(:)127
ٍ
ٌ
�إذا ا�شرتيت �شي ًئا فا�شرت �أجوده(.)128
ومل ت�شغل امل�س�ؤولني يف الدولة مهامهم عن تت ّبع �أمور النا�س ففي هذا ال�ش�أن
قال يون�س بن �أبي �إ�س ��حاق(� )129أن الإمام علي بن �أبي طالب -عليه ال�س�ل�ام -مر
بجارية قد ا�ش�ت�رت حل ًما بدره ��م ،وهي تقول :زِدين .فقال :زِده ��ا ،ويحك ،ف�إ ّنه
اعظم لربكة الربح( .)130و�أح�س ��ب �أنّ االمام علي -عليه ال�س�ل�ام -انطلق يف ر�أيه
هذا من قول النبي �-ص ��لى اهلل عليه و�سلم -للوزان( :زن وارجح)( .)131ومن هنا
انطلق االمام علي يف قوله للجزار ،الن قول النبي �أعاله يدل على �أن الرجحان يف
الوزن من الورع بالن�سبة للبائع ،وهو �أف�ضل لأنّ التطفيف حرام(.)132
ق ��ال رج ��ل من جهين ��ة :بعثني �أب ��ي يف خالفة عم ��ر بن اخلط ��اب ب ُنجد
كنت قري ًبا من املدينة �إذا �أنا برجل عامد �إلى املدينة وقد
لأبيعه ��نّ باملدينة ،فلما ُ
م ��ال حمل حماري ،فقلت :يا عبد اهلل� ،أَ ِع ّني على حمل حماري حتى �أعد َله ،قال:
نع ��م ي ��ا ُبن � ّ�ي .فقام معي حت ��ى �أَ َع َد َله ،فق ��ال يل :من �أنت؟ قلت :ف�ل�ان بن فالن
ا ُ
جلهن ��ي .فطلب منه �أن يخرب �أباه ب�أن يعتني ب�إبله ال �س ��يما ال�ص ��غرية ال�س ��ن وال
يفرط بواحدة منها(.)134

()133

ويف جمال احلثّ على العمل يف التجارة وطلب الك�س ��ب من كل �س ��بل احلالل
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�س� ��أل الهيثم بن جميل عب ��د اهلل بن املبارك عن التجارة م ��ع البالد البعيدة التي
ألت عبد اهلل بن املب ��ارك� :أَ جَّت ُر يف
توج ��ب املتاج ��رة معها ركوب البحر فقال� :س� �� ُ
�تغن عن النا�س( .)135قال �س ��وار بن عبد
ات ْر يف ال ِّرب
البح ��ر؟ قال :جَّ ِ
ِ
والبحر ،وا�س � ِ
اهلل(� :)136س� ��ألت احل�س ��ن الب�ص ��ري ع ��ن ركوب البح ��ر؟ فقال� :إلى ذل ��ك انتهى
احلر�ص(.)137
وق ��ال اخلليفة عمر بن اخلطاب وهو يحث على املتاجرة بالعطور :لو كنت
تاج ًرا ما اخرتتُ على ال ِعطر �شي ًئا� .إن فاتني ربحه ما فاتني ريحه(.)138
ويف �ض ��وء ذلك تعد التجارة من �أو�سع طرق الك�سب حلاجة النا�س �إليها ،وقد
�أجمع الفقهاء على م�ش ��روعيتها .وحثّ الإ�س�ل�ام على العمل بالتجارة وو�ضع لهذا
إ�سالم
العمل �ضوابط لكي تخرجه من دائرة املمنوع �إلى ف�ضاء امل�سموح� .إذ َح َّر َم ال ُ
وترويج ال�س ��لع بحلف اليمني ال ��كاذب ،واالحتكار وغريها من
ال ِغ� � َّ�ش بكل �أنواعه،
َ
طرق التجارة غري امل�شروعة(.)139
احلث على املتاجرة بالب ِّز:
لقيت اب ًنا لأبي هريرة ب ُعمان
قال �س ��عيد بن �أبي عروبة( :)140منذ ثالثني �سنة ُ
فقلت له :و�أنت �أي�ض ��ا تعالج الب� �زَّ؟ فحدثني عن �أبي هريرة
يعال ��ج( )141الب َّز(ُ ،)142
�أن ر�س ��ول اهلل �-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم -ا�ست�شاره رجل يف البيوع ،ف�أ�شار عليه
ِّ
بالبز ،اجتلبت اخل�ص ��ب للم�س ��لمني وكذا وكذا وع َّد َد ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�آله و�سل-م �أ�شياء( .)143لأنّ الذين ُيقبلون على �شرائه هم من ِعلية القوم فيحقق
أرباحا جيدة.
البائع � ً
قال �أبو بكر ال�صديق -ر�ضي اهلل عنه� -أنّ النبي �-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم-
ق ��ال�( :إنّ �أهل اجلنة ال يتبايعون ولو تبايعوا ما تبايع ��وا �إال بالبزّ)(� .)144أتى رج ٌل
�إلى النبي فقال :يا ر�سول اهلل� ،أي التجارة ت�أمرين؟ قال( :عليك ِّ
بالبز)( .)145و�إن
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يعقوب بن محمد بن طحالء قال :كان �إ�سحاق بن ي�سار( )146مولى �آل مخرمة مي ُّر
إبراهيم
بنا نحن البزَّازين ،ونحن نعالج البزَّ ،فيقول :الزموا جتارتكم ف�إنّ �أباكم �
َ
كان بزَّا ًزا( .)147وقال �س ��عيد بن امل�س ��يب :ما جتار ٌة �أح � َّ�ب �إ ّ
يل من ِّ
البز ما مل يكن
العرب من التجارة؟
في ��ه �أَيمْ ا ٌن( .)148قال ابن عمر :قيل يا ر�س ��ول اهلل ،م ��ا َي ْح ِم ُد ُ
قال :بيع ِّ
حكيم
النبي �-ص ��لى اهلل عليه و�س ��لمَ -
البز و�إقامة احلوانيت( .)149و�أمر َّ
بن حزام بالتجارة يف ِّ
البز
والطعام(.)150
ِ
فوائد تربية املوا�شي:
تناول � ْ�ت �أحادي ��ثُ الر�س ��ول الكرمي م�س� ��ألة تنمي ��ة الرثوة احليواني ��ة والرفق
باحلي ��وان واحلر� ��ص عليه و�أن ��ه كان يتخ ��ذ الو�س ��ائل الكفيلة واملجدي ��ة لتنميته
وتكث�ي�ره .و�آثرنا �أن نتن ��اول تربية احليوانات واالهتمام بالرثوة احليوانية �ض ��من
فق ��رة الزراع ��ة للعالق ��ة الوثيقة الت ��ي تربط بني هذين الن�ش ��اطني ،ك ��ون بع�ض
احليوانات ت�ص ��بح �أدوات �إنتاج يف الزراعة حني ت�س ��تخدم يف احلراثة وال�سقي �أو
حرا�س ��ة املا�شية .والر�س ��ول نف�س ��ه قد �أملح �إلى عالقة تربية احليوانات بالزراعة
�ال املرء مهر ٌة
ح�ي�ن ذك ��ر يف حديثه عن الزراعة وتربي ��ة احليوان فقال( :خ ُري م � ِ
م�أمور ٌة �أو �سك ٌة م�أبور ٌة)(.)151
واحليوانات من �أنعام وما�ش ��ية ودواجن هي ثروة اقت�ص ��ادية وقد تكون بع�ض
احليوانات م�ش ��روع �إنتاج ،ك�إنتاج احلليب �أو �إنت ��اج اللحم� ،أو ما ي�س ��تفاد
م ��ن �أ�ص ��وافها �أو ت�س ��تخدم يف التنق ��ل وحم ��ل ا لأثق ��ال ،ق ��ال تعا ل ��ى:
َ
�ام َل ِع�ْبَرْ َ ًة ُّن�سْ � � ِقي ُكم ممِّ َّ ��ا فيِ ُب ُطو ِن� � ِه ِم ��ن َب�ْيِنِْ َف ْر ٍث
( َو �إِ نَّ َل ُك � ْ�م فيِ ا لأ ْن َع � ِ
َو َد ٍم َّل َب ًن ��ا َخا ِل ً�ص ��ا َ�س� ��آ ِئ ًغا ِل َّل�ش ��ا ِر ِب َني ) (  . )152و ق ��ال( :ا للهَّ ُ ا َّل � ِ�ذ ي َج َع � َ�ل
اج ًة
َل ُك � ُ�م ْ أ
الَ ْن َع َ
ام ِلترَْ َك ُبوا ِم ْن َها َو ِم ْن َها َت�أْ ُك ُلونَ ! َو َل ُك ْم ِفي َها َم َنا ِف ُع َو ِل َت ْب ُل ُغوا َع َل ْي َها َح َ
فيِ ُ�ص� �دُو ِر ُك ْم َو َع َل ْي َه ��ا َو َع َلى ا ْل ُف ْل � ِ�ك تحُْ َم ُلونَ )( .)153والذي ّ
يطلع على �س�ي�رة النبي
يعلم حر�ص ��ه على الرفق باحليوان واملحافظة عليه بل اتـخـاذ الـو�س ��ائـل لتـنمـيته
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وتـكثـريه .فـهـو �-ص� �لـى اهلل عـليه و�سـلم -يـو�ص ��ي �أم هانئ بنت �أبي طالب برتبية
الغنم �إذ قال لها( :اتخذي غن ًما يا �أم هانئ ،ف�إنها تروح بخري وتغدو بخري)(.)154
والغنم فيها الربكة ،فهي مت�سي بخري وت�صبح بخري؛ � ْأي ما تنتجه من اللنب،
وهي �سريعة التنا�سل لأنها تلد مرة و�أحيا ًنا مرتني يف ال�سنة ،وقد تلد مولودين(.)155
وكان الر�س ��ول يكره �أن ُتذبح �أنثى الغنم لأنها و�س ��يلة التكاثر والتنا�س ��ل وو�س ��يلة
احل�ص ��ول على احلليب ،فقد نزل ر�س ��ول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم� -ضي ًفا على
�أحد الأن�ص ��ار ،ف�أخذ الأن�ص ��اري ال�سكني ليذبح �ش ��ا ًة له فقال له الر�سول�( :إ ّياك
واحللوب) �أو قال( :ذات الدر)( )156ولكي ال ت�س ��تخدم احليوانات لأغرا�ض �أخرى
غ�ي�ر الإنت ��اج �أو احلرث �أو ال�س ��قي ،نبه الر�س ��ول �إل ��ى ذلك وحثّ امل�س ��لمني على
االلتزام بهذا الأمر(.)157
وعن الإمام علي بن �أبي طالب -عليه ال�سالم -قال :ملا قدم النبي �-صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم� -إلى املدينة مهاج ًرا قال( :يا مع�شر قري�ش �إنكم حتبون املا�شية)
مو�ص َ
يك
( .)158وقال �س ��هل بن حنيف ين�صح عمر بن عبد الرحمن :ابنَ �أُختي �إين ِ
ري لك من �أبيك لو خلوتَ بهْ ،اع َلم �أنّ املا�ش ��ية مال
بو�ص� � ّية� ،إن �أخذت بها فهي خ ٌ
�أهله ��ا ،و�أن الن�ض ��ح تعول الأر�ض لي� ��س مبال� ،إنمّ ا كان �أحدن ��ا يف اجلاهلية يقوم
فيه بنف�س ��ه وزوجته وبنيه ،ثم يرد مبزيه وحببته عليهم ،فلما ُركبت فيه الدواب،
ق�صر �أهله(.)159
و�أُ�شربت فيه الأدهان ،و ُلب�ست فيه الثياب َّ
وكان الر�سول ينهى عن تربية الكالب �إال �أن تكون هذه الكالب ،كالب حراثة
�أو حرا�سة للما�شية؛ �إذ قال( :من �أم�سك كل ًبا ف�إنه ينق�ص كل يوم من عمله قرياط
اال كلب حراثة �أو ما�شية)( .)160بل �إ ّنه �-صلى اهلل عليه و�سلم -يدعو من وجد دابة
العلف لها،
عجز �أه ُلها �أن يعلفوها ف�س� � ّيبوها� ،أن مي�س ��كها ويبادر ويحييها بتقدمي ِ
وعندئ ��ذ يكون مال ًكا لها ،فقال( :من وج ��د داب َة قد عجز عنها �أه ُلها؛ �أن يعلفوها
ف�س ّيبوها ف�أخذها ف�أحياها فهي له)( .)161وهذا نظري �إحياء الأر�ض يف قوله( :من
�أحيا � ً
أر�ضا لي�ست لأحد فهو �أحق بها)(.)162
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وقال وهو يحث على تربية اخليول( :اخلي ُل معقو ٌد يف نوا�صيها اخلري �إلى يوم
الفار�س ثالث َة �أ�س ��هم� ،س ��ه ٌم
القيام ��ة)( ،)163ويف توزيع �أموال الغنيمة كان يعطي
َ
له و�س ��همني لفر�سه ،وهذا ي�شري �إلى �أ ّنه �-ص ��لى اهلل عليه و�سلم -يريد �أن ي�شجع
امل�س ��لمني عل ��ى تربية اخليل ليقاتلوا عليها()164؛ لأن قت ��ال اجلندي وهو على ظهر
الفر�س �أم�ضى من قتاله راجلاً �أو على بعري �أو بغل �أو �أي حيوان �آخر؛ الن اخليول
متتاز مبهارتها وخفتها يف احلركة.
وح ��ث النبـي عــل ��ى اقتـنـ ��اء وتربيـة ال�ش� �يـاه واملتاجرة بها فقال( :ال�ش ��ا ُة
ُ
والثالث �شياه
برك ٌة)( .)165ويف حديث �آخر قال( :ال�ش ��ا ُة برك ٌة ،وال�شاتان بركتان،
ث�ل ُ
�اث بركات)( .)166وقال( :ال�ش ��ا ُة م ��ن دواب اجلنة)( ،)167يري ��د بذلك �أن يحث
امل�سلمني على تربية الأغنام لأنّ يف تربيتها �إ�صالح للمال وتنميته .كما قال( :عليكم
بالغنم ،ف�إنها من دواب اجلنة ،ف�ص ّلوا يف مراحها( )168وام�سحوا رغامها)(.)169
ويف حديث �آخر حث الر�س ��ول الأغنياء على تربية الغنم ،والفقراء على تربية
الدج ��اج ،وعلى ما يبدو �أن ال�س ��بب يف هذا التق�س ��يم� ،أن الغن ��م حتتاج �إلى رعي
وعلف واعتن ��اء يف تربيتها وبالتايل فهي حتتاج �إلى من يكون عنده �إمكانية مادية
لك ��ي يتمكن من توف�ي�ر العلف واملرعى لها� .أما الدجاج فاملعروف �أنها تتغذى على
ما تلتقطه من الأر�ض وال حتتاج �إلى م�ؤونة كبرية مثل الغنم.
وترد مرويات كثرية حتث على ا�س ��تثمار الأموال يف اقتناء الإبل والغنم؛ لأنها
جت ��ارة مربح ��ة وت�أتي مب ��ردودات ملتعددة من لبنه ��ا و�ص ��وفها وتكاثرها وحلمها
وجلودها ،ف�ض�ًل�ااً عن ا�س ��تخدام الإبل يف ال�س ��فر وحم ��ل الأثقال .كم ��ا �أن البيئة
التي كان يعي�ش فيها امل�س ��لمون الأوائل تتطلب تربية هذه احليوانات وت�ساعد على
تكاثره ��ا ومنائها .فال غراب ��ة �أن يكون هناك �أحاديث للر�س ��ول حتث على اقتناء
الأغن ��ام فع ��ن عطاء بن �أب ��ي رب ��اح(� : )170أمر ر�س ��ول اهلل �-ص ��لى اهلل عليه و�آله
و�سلم -الأغنياء �أن يتخذوا ال�ض�أن (الغنم) ،و�أمر الفقراء (امل�ساكني) �أن يتخذوا
الدجاج( .)171ال �سيما �أن �سعر الدجاج قليل وتكاثرها �أ�سرع.
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وق ��ال مطر الوراق( :)172من كان يف بيته �ش ��اة ل�ب�ن ،تباعد الفق ُر منه �أربعني
فر�س � ً�خا( .)173وقال معاوية لرجل :ما جتارتك؟ قال :بيع الإبل ،قال� :أما علمت �أن
�أفواهها حرب ،وجلودها ُجرب ،وبعرها حطب ،وت�أكل الذهب؟( .)174وكان �أعراب
البادية يعتزّون باقتناء الإبل و�إكثارها وعدم التفريط بها �إال يف حاالت اال�ضطرار،
بيت ُيبنى� ،أو د ٌم ُيرقى� ،أو �ض ��يف ُيقرى(.)175
فقال ��وا� :أكرموا الإب ��ل �إال يف ثالثٌ :
وقال �أكثم بن �ص ��يفي(� :)176أكرموا الإبل ،ف�إنها :مه� � ُر الكرمية ،و َر ُقو ُء( )177الدم،
و�س ُفن ال ِّرب(.)178
ُ
احلث على اقتناء العقارات ِّ
وال�ضياع:
ويف جمال غريزة حب التملك التي ُفطر عليها الإن�س ��ان قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�س ��لم( :من باع دا ًرا فلم يجعل ثمنه ��ا يف مثلها مل يبارك له فيه)(.)179
والر�س ��ول الك ��رمي هنا يحث امل�س ��لمني الذين ي�ض ��طرون �إلى بيع دوره ��م �إلى �أن
بدل عنها.
ي�سارعوا �إلى �شراء ٍ
ومل تكن تو�ص ��يات الر�سول تقت�ص ��ر على ال ُّدور ال�سكنية فح�سب ،و�إمنا كانت
أنواعا �أخرى من الأمالك ففي هذا ال�صدد قال( :من باع � ً
أر�ضا
توجيهاته ت�ش ��مل � ً
�أو دا ًرا مل يبارك له �إال �أن يجعله يف مثله)(.)180
انت َب َه الإن�س ��انُ منذ وق ��ت مبكر �إلى �أهمية ا�س ��تثمار الأر� ��ض واالعتماد على
م ��ا تنتج ��ه من غ ّلة ُتع ّد �أ�سا�س ��ية يف حيات ��ه .ومل يكن امل�س ��لمون يف غفلة عن هذا
الرافد احليوي الذي ي�شكل قوت يومهم �أ�سوة ببقية النا�س مما جعل النبي �-صلى
اهلل عليه و�س ��لم -يحثّ امل�س ��لمني على مزاولة العمل الزراعي والإ�سهام يف ت�أمني
متطلباته ��م اليومية ،ويف هذا ال�ص ��دد ق ��ال( :ملّا َخلق ُ
اهلل -عز وجل -املعي�ش ��ة،
جعل املعي�شة يف احلرث( )181والغنم)( .)182وقال( :ال تتخذوا ال�ضيعة( )183فرتغبوا
يف الدني ��ا)( .)184وهذا عبد اهلل الزبري بن الع ��وام يقول :مل يدع الزبري دينا ًرا وال
دره ًما� ،إال �أر�ض�ي�ن ،منها الغابة ،و�إحدى ع�ش ��ر دا ًرا باملدينة ،ودارين بالب�صرة،
ودا ًرا بالكوفة ،ودا ًرا مب�صر(.)185
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وقال عثمان بن مظعون( :)186وجدت مكتو ًبا يف التوراة :من باع عقا ًرا �أو ورثها
عن �أبيه ،مل يجعل ثمنها يف عقار ،دعت عليه طريف النهار �أن ال ُيبارك له فيه(.)187
وجاءت امر�أ ٌة من ثقيف �إلى احل�س ��ن الب�ص ��ري فقالت� :إنيّ يف �ض ��يق ،فك ّلم �أخي
وخبه بخرب
يبيع بع�ض �س ��باخنا �أو بع�ض �أر�ضنا فنتّ�سع .ف�أر�سل �إليه فجاء وك ّلمه رّ
�أخته وما �شكت وهو �ساكت ،ثم قام فقال :يا �أبا �سعيد �إ ّنا �أهل بيت ال نبيع رّ
التاب
حتى ن�صري �إلى رّ
التاب(.)188
وكان ه�ش ��ام بن عبد امللك يقول :ثالث ال ت�ص ��غر ال�ش ��ريف :تعاهد ال�ض ��يعة
و�إ�صالح املعي�شة وطلب احلق و�إن ق ّل(.)189
وبع ��د ،فهذا ماوقف ��ت عليه من �أخبار وتعليقات عن �أنواع املكا�س ��ب يف الفكر
االقت�صادي الإ�سالمي ،و�صلى اهلل و�سلم على نبيّنا محمد وعلى �آله و�سلم.
الهوامش
( )1الف�س ��يلة :النخل ��ة ال�ص ��غرية .ينظ ��ر :الفراهيدي ،اخلليل ب ��ن �أحمد بن عم ��ر (ت170هـ) ،العني،
حتقيق :د .إبراهيم ال�س ��امرائي و د .مهدي املخزومي (القاهرة ،دار مكتبة الهالل ،د .ت) ،ج ،7
�ص .260
(� )2أحمد� ،أحمد بن محمد بن حنبل (ت241هـ) ،امل�س ��ند (بريوت ،دار �ص ��ادر ،د .ت) ،ج � ،3ص .191
ابن حميد ،عبد بن حميد (ت249هـ) ،م�س ��ند عبد بن حميد ،حتقيق� :ص ��بحي البدري ال�سامرائي
ومحمود محمد خليل (بريوت ،عامل الكتب� )1988 ،ص .366
( )3املاوردي ،علي بن محمد (ت450هـ) ،النكت والعيون ،حتقيق :ال�سيد بن عبد املق�صود (بريوت ،دار
الكتب العلمية ،د .ت) ،ج � ،6ص .139
( )4الغزايل ،محمد بن محمد (ت505هـ) ،احياء علوم الدين (بريوت ،دار الكتب العلمية ،د .ت) ج،2
�ص .767
( )5ال�شيباين ،محمد بن احل�سن (ت189هـ) ،االكت�ساب يف الرزق امل�ستطاب ،قدم له وعلق عليه :ال�شيخ
محمد عرنو�س (بريوت ،دار الكتب العلمية� ،)1986 ،ص .64
(� )6سورة املزمل� ،آية .20
( )7الطربي ،محمد بن جرير (ت310هـ) ،جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن ،ت�ص ��حيح� :صدقي جميل
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العطار (بريوت ،دار الفكر ،)1985 ،ج � ،29ص .176
( )8ال�ش ��يباين ،ال�س�ي�ر الكبري ،حتقيق :د� .صالح الدين املنجد (القاهرة ،مطبعة م�صر ،)1957 ،ج ،3
�ص .1012
( )9القرطبي ،محمد بن �أحمد (ت671هـ) ،اجلامع لأحكام القر�آن (بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي،
 ،)1985ج� ،19ص.55
( )10م .ن� .ص .56
( )11احلاكم ،محمد بن عبد اهلل (ت405هـ) ،امل�ستدرك على ال�صحيحني ،حتقيق :د .يو�سف املرع�شلي
(بريوت ،دار املعرفة1406 ،هـ) ،ج � ،2ص .6
(� )12سور �آل عمران� ،آية  .159املاوردي ،النكت والعيون ،ج � ،1ص .432
(� )13أحمد ،امل�س ��ند ،ج � ،5ص  .151البيهقي� ،أحمد بن احل�س�ي�ن (ت458ه) ،ال�س ��نن الكربى (بريوت،
دار الفكر ،د.ت) ،ج � ،9ص .160
( )14الزمخ�شري ،محمود بن عمر (ت538هـ)� ،أ�سا�س البالغة (القاهرة ،مطابع ال�شعب� ،)1960 ،ص
 .6الفريوز�آب ��ادي ،محم ��د بن يعقوب (ت817هـ) ،القامو�س املحيط والقابو�س الو�س ��يط (بريوت،
دار العلم للجميع ،د.ت) ،ج � ،1ص .362
( )15الن�سفي ،عمر بن محمد (ت537هـ) ،طلبة الطلبة يف اال�صطالحات الفقهية ،حتقيق :ال�شيخ خليل
املي�س (بريوت ،دار القلم1986 ،م)� ،ص .253
( )16احلط ��اب ،محمد بن محمد (ت954هـ) ،مواهب اجلليل ل�ش ��رح مخت�ص ��ر خليل ،حتقيق :ال�ش ��يخ
زكريا عمريات (بريوت ،دار الكتب العلمية ،)1977 ،ج � ،4ص .121
(� )17سورة الطالق ،الآية .6
( )18ابن ماجة ،محمد بن يزيد (ت275ه)� ،سنن ابن ماجة ،حتقيق :محمد ف�ؤاد عبد الباقي (بريوت،
دار الفكر ،د.ت) ،ج � ،2ص .817
( )19ابن حزم ،علي بن �أحمد (ت456هـ) ،املحلى بالآثار يف �ش ��رح املجلى باالخت�ص ��ار ،حتقيق� :أحمد
محم ��د �ش ��اكر (ب�ي�روت ،دار الفك ��ر ،د .ت) ،ج � ،8ص .183 - 182الأ�س ��يوطي ،محم ��د بن �أحمد
(ت880هـ) ،جواهر العقود ومعني الق�ض ��اة واملوقعني وال�شهود ،حتقيق :م�سعد عبد احلميد محمد
(بريوت ،دار الكتب العلمية1996 ،م)� ،ص .165
(� )20سورة الق�ص�ص ،الآيتان .27 - 26
( )21البخاري ،محمد بن �إ�سماعيل (ت256هـ)� ،صحيح البخاري ،مراجعة :د .م�صطفى ديب (بريوت،
دار ابن كثري ،)1987 ،ج � ،3ص  .53البيهقي ،ال�سنن الكربى ،ج � ،6ص .124
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(� )22سورة عب�س ،الآيات .31 - 24
(� )23أحمد ،امل�سند ،ج � ،3ص  .468البيهقي ،ال�سنن الكربى ،ج � ،10ص .64
( )24اب ��ن �إدري� ��س ،عب ��د اهلل بن عبد العزيز (الدكت ��ور) ،جمتمع املدينة يف عهد الر�س ��ول (الريا�ض،
مطابع جامعة امللك �سعود1982 ،م)� ،ص .50
( )25البخاري� ،صحيح ،ج � ،2ص .817
( )26اب ��ن حب ��ان ،محمد بن حبان (ت 354هـ)� ،ص ��حيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حتقيق� :ش ��عيب
االرنا�ؤوط (بريوت ،م�ؤ�س�س ��ة الر�س ��الة1987 ،م) ،ج � ،11ص  .594البيهقي ،ال�سنن الكربى ،ج ،6
�ص .129
( )27الهندي ،علي بن ح�س ��ام الدين (ت975هـ) ،كنز العمال يف �سنن الأقوال والأفعال ،حتقيق :ال�شيخ
بكري حياين وال�شيخ �صفوة ال�سقا (بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،)1989 ،ج � ،4ص .32
( )28البيهقي ،ال�سنن الكربى ،ج � ،6ص .138
( )29اب ��ن �أبي الدنيا ،عبد اهلل بن محمد (ت 281هـ)� ،إ�ص�ل�اح امل ��ال ،حتقيق :محمد عبد القادر عطا
(بريوت ،امل�ؤ�س�سة الثقافية� ،)1993 ،ص .91
(� )30أحمد ،امل�س ��ند ،ج � ،3ص  147و  .192م�س ��لم بن احلجاج بن م�س ��لم (ت261هـ)� ،ص ��حيح م�سلم،
حتقيق :محمد ف�ؤاد عبد الباقي (بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي1954 ،م) ،ج � ،3ص .1188
(� )31سورة املدثر� ،آية.12 ،
( )32الغل ��ة :الدخل من كراء الأر�ض .ينظر :الرازي ،محمد بن �أبي بكر (ت666هـ) ،مختار ال�ص ��حاح
(بريوت ،دار الكتب العلمية1967 ،م)� ،ص .250
( )33البغ ��وي ،احل�س�ي�ن بن م�س ��عود (ت510هـ) ،لب ��اب الت�أويل يف معامل التنزي ��ل ،حتقيق :خالد العك
ومروان �س ��وار (بريوت ،دار املعرفة1987 ،م) ،ج � ،4ص  .414ابن اجلوزي ،عبد الرحمن بن علي
(ت597ه� �ـ) ،زاد امل�س�ي�ر يف علم التف�س�ي�ر ،حتقيق :محم ��د عبد الرحمن عب ��د اهلل (بريوت ،دار
الفكر ،)1987 ،ج � ،8ص .124
( )34محمد بن ال�س ��ائب بن ب�ش ��ر الكلبي �أبو الن�ض ��ر الكويف ،الن�سابة املف�س ��ر ،مات �سنة  146ه .ينظر:
ابن حجر� ،أحمد بن علي (ت852هـ) تقريب التهذيب ،حتقيق :محمد عوامة (حلب ،دار الر�شيد،
 ،)1991ج � ،2ص .163
(� )35سورة البقرة� ،آية .267
( )36اب ��ن �آدم ،يحيى ب ��ن �آدم (ت203ه) ،اخلراج ،حتقيق� :أحمد محمد �ش ��اكر (بريوت ،دار املعرفة،
� ،)1979ص  .132الطربي ،جامع البيان ،ج � ،3ص .112
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( )37عبيد بن �ش ��رية اجلرهمي �أحد املعمرين �أدرك النبي �ص ��لى اهلل عليه و�سلم وا�ستقدمه معاوية من
�ص ��نعاء �إلى دم�ش ��ق وحاوره هذه املحاورة توفى يف حدود �س ��نة  67هـ .ينظر :ابن حجر ،الإ�ص ��ابة
يف متييز ال�ص ��حابة ،درا�س ��ة وحتقيق :ال�شيخ عادل �أحمد وال�ش ��يخ علي محمد (بريوت ،دار الكتب
العلمية ،)1995 ،ج � ،5ص .89
(ُ )38ي�ص ��طكانُ :ي�ضربان ،من ال�صك وهو ال�ضرب� ،أي ُي�ض ��ربان حتى ميكن اال�ستفادة منهما .ينظر:
ابن الأثري ،املبارك بن محمد (ت606هـ) ،النهاية يف غريب احلديث والأثر ،حتقيق :طاهر �أحمد
و محمود محمد (القاهرة ،املكتبة الإ�سالمية ،)1963 ،ج � ،3ص.42
( )39ابن عبد ربه� ،أحمد بن محمد (ت328هـ) ،العقد الفريد ،ت�ص ��حيح� :أحمد �أمني و�أحمد ال�ش ��ريف
(القاهرة ،مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة ،)1965 ،ج � ،2ص  .340ابن ع�س ��اكر ،علي بن احل�سن
(ت571هـ) ،تاريخ دم�شق ،حتقيق :علي �شريي (بريوت ،دار الفكر ،)1995،ج� ،38ص.205
( )40عب ��د اهلل ب ��ن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب الها�ش ��مي� ،أبو يحيى املدين ،ثقة ،مات
�سنة  199هـ .ينظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج � ،1ص .426
( )41محم ��د بن م�س ��لم بن عبيد اهلل بن �ش ��هاب ب ��ن عبد اهلل بن احلارث بن زهرة بن كالب القر�ش ��ي
الزهري� ،أبو بكر ،الفقيه احلافظ ،متفق على جاللته و�إتقانه ،مات �سنة  125هـ .ينظر :ابن حجر،
تقريب التهذيب ،ج � ،1ص .207
( )42ذو خ�شب :ب�ضم �أوله وثانيه وبالباء املعجمة الواحدة ،مو�ضع على مرحلة من املدينة باجتاه طريق
أرا�ض خ�صبة .ينظر :البكري ،عبد اهلل بن عبد العزيز (ت487هـ) ،معجم ماا�ستعجم
ال�شام فيه � ٍ
من �أ�سماء البالد واملوا�ضع ،حتقيق :م�صطفى ال�سقا (بريوت ،عامل الكتب ،)1983 ،ج � ،2ص.500
( )43اب ��ن عبد الرب ،يو�س ��ف بن عب ��د اهلل (ت463هـ) ،بهجة املجال�س وان� ��س املجال�س ،حتقيق :محمد
مرعي (بريوت ،دار الكتب العلمية ،د .ت)� ،ص .129
( )44م�سلم� ،صحيح ،ج � ،5ص  .27ابن حميد ،م�سند� ،ص .455
(� )45صع�ص ��عة بن �ص ��وحان العبدي ،نزيل الكوفة تابعي كبري مخ�ض ��رم ،ف�ص ��يح ثقة ،مات يف خالفة
معاوية .ينظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج � ،1ص .367
( )46ال�ب�رة :حبة القمح ،وال�س ��مراء الأج ��ود منها .ينظر :اجلوهري� ،إ�س ��ماعيل بن حماد (ت393هـ)،
ال�صحاح ،حتقيق� :أحمد عبد الغفور (بريوت ،دار العلم للماليني1407،هـ) ،ج � ،2ص .588
( )47ابن قتيبة ،عبد اهلل بن م�سلم (ت276هـ) ،عيون الأخبار ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون (القاهرة،
دار املع ��ارف�� � ،)1965 ،ص  .38اب ��ن عبد ال�ب�ر ،بهجة املجال�س�� � ،ص  .129ابن عب ��د ربه ،العقد
الفريد ،ج � ،2ص .339
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( )48يق�صد بها االبل النوا�ضح والتي ت�ستخدم يف �إدارة الدواليب ل�سقي الأرا�ضي الزراعية.
( )49ابن قتيبة ،عيون الأخبار� ،ص  .38ابن عبد الرب ،بهجة املجال�س� ،ص .130
( )50ابن عبد الرب ،بهجة املجال�س� ،ص .129
( )51البخاري� ،صحيح ،ج � ،4ص  .52ابن ع�ساكر ،تاريخ دم�شق ،ج � ،18ص .431
( )52البخاري� ،صحيح ،ج � ،2ص  .817م�سلم� ،صحيح ،ج � ،3ص .1188
( )53اخلراج� ،ص  .63ينظر :ال�ص�ل�ابي ،محمد (الدكتور) ا�س ��نى املطالب يف �سرية �أمري امل�ؤمنني علي
بن �أبي طالب (دم�شق ،دار ابن كثري� ،)2003 ،ص .140
( )54ال�سرخ�سي ،محمد بن �أحمد (ت483ه) ،املب�سوط ،ت�صحيح جماعة من العلماء (القاهرة ،مطبعة
ال�سعادة1324 ،هـ) ،ج � ،23ص  .2ابن العوام ،يحيى بن محمد (ت580هـ) ،الفالحة ،حتقيق :دون
جوزيف �أنتونيو (مدريد1802 ،م) ،ج � ،1ص .4
( )55ال�سرخ�س ��ي� ،ش ��رح كتاب ال�سري الكبري ،حتقيق :د� .صالح الدين املنجد (القاهرة ،مطبعة م�صر،
 ،)1957ج � ،1ص  .15واجلرف :مو�ضع يبعد عن املدينة ثالثة �أميال جتاه ال�شام .ينظر :احلمريي،
محمد بن محمد (ت900هـ) ،الرو�ض املعطار يف خرب الأقطار ،حتقيق :د� .إح�سان عبا�س (بريوت،
مطابع هيدلربغ1984 ،م)� ،ص .159
( )56الدارقطني ،علي بن عمر (ت385هـ)� ،س ��نن الدارقطني ،حتقيق :جمدي من�ص ��ور (بريوت ،دار
الكتب العلمية ،)1985،ج � ،4ص  .112وثمغ :مو�ض ��ع �أر� ��ض لعمر بن اخلطاب تلقاء املدينة ،جعله
�ص ��دقة يف �سبيل اهلل .ينظر :ياقوت ،ياقوت بن عبد اهلل (ت626هـ) ،معجم البلدان (بريوت ،دار
�إحياء الرتاث العربي ،)1979 ،ج � ،2ص .84
( )57الأحم ��د نك ��ري ،عبد النبي بن عبد الر�س ��ول (ت ق12هـ) د�س ��تور العلماء ،ترجمة :ح�س ��ن هاين
(بريوت ،دار الكتب العلمية ،)2000 ،ج � ،1ص .188
(� )58سورة قري�ش ،الآيات .4 - 1
( )59الرتم ��ذي ،محم ��د بن عي�س ��ى (ت279هـ)� ،س ��نن الرتمذي ،حتقي ��ق :عبد الوه ��اب عبد اللطيف
(بريوت ،دار الفكر ،)1983،ج � ،2ص  .341احلاكم ،امل�ستدرك ،ج � ،2ص .6
( )60العلي� ،ص ��الح �أحمد (الدكتور) ،محا�ض ��رات يف تاريخ العرب قبل الإ�س�ل�ام (املو�صل ،دار الكتب
للطباعة والن�شر ،)1981 ،ج � ،1ص .96
( )61اب ��ن �س ��يد النا�س ،محمد بن محمد (ت734هـ) ،عيون الأثر يف فنون املغازي وال�ش ��مائل وال�س�ي�ر
(بريوت ،م�ؤ�س�سة عز الدين1986 ،م) ،ج � ،1ص  .69املقريزي� ،أحمد بن علي (ت 845هـ) ،امتاع
الأ�سماع مبا للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم من االحوال والأموال واحلفدة واملتاع ،حتقيق :محمد عبد
احلميد (بريوت ،دار الكتب العلمية ،)1999 ،ج � ،5ص .65
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( )62الزبيدي ،محمد بن محمد (ت1205هـ)� ،إحتاف ال�سادة املتقني ب�شرح �إحياء علوم الدين (بريوت،
دار الكتب العلمية ،د.ت) ،ج � ،6ص .394
(� )63سورة الن�ساء� ،آية .29
( )64الطربي ،تاريخ الر�س ��ل وامللوك (بريوت ،دار الكتب العلمي ��ة1407 ،هـ) ج � ،2ص  .252املرزوقي،
�أحم ��د بن محمد (ت421ه� �ـ) ،الأزمنة والأمكنة (حيدر �آباد الدكن ،مطبعة جمل�س دائرة املعارف
العثمانية1332 ،هـ) ،ج � ،2ص .168
( )65ابن ماجة� ،سنن ،ج � ،2ص .751
( )66امل�ص ��ري ،عبد ال�سميع ،مقومات االقت�صاد الإ�سالمي (القاهرة ،دار الطباعة والن�شر الإ�سالمية،
� ،)1990ص .87
( )67الرتمذي� ،سنن ،ج � ،3ص  .515ابن ماجة� ،سنن ،ج � ،2ص  .724احلاكم ،امل�ستدرك ،ج � ،2ص .6
(� )68سورة النور� ،آية .37
( )69القرطب ��ي ،اجلامع لأحكام القران ،ج � ،12ص  .279ال�ش ��وكاين ،محمد بن علي (ت1250ه) ،فتح
القدي ��ر اجلام ��ع بني فن ��ي الرواية والدراية من علم التف�س�ي�ر (بريوت ،عامل الكت ��ب ،د.ت) ،ج ،4
�ص.37
( )70جماه ��د ب ��ن جرب �أبو احلج ��اج املخزومي موالهم املكي ،ثقة �إمام يف التف�س�ي�ر والعلم ،مات �س ��نة
101هـ .ينظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج � ،2ص .229
(� )71سورة البقرة� ،آية .267
( )72اب ��ن �آدم ،اخل ��راج�� � ،ص  .132جماه ��د ،جماهد بن ج�ب�ر (ت104هـ) ،تف�س�ي�ر جماهد ،حتقيق:
عبد الرحمن الطاهر بن محمد (�إ�س�ل�ام �آباد ،من�ش ��ورات جممع البحوث الإ�سالمية ،د.ت) ،ج ،1
�ص.116
( )73الديلمي� ،ش�ي�رويه بن �ش ��هردار (ت509هـ) ،فردو�س الأخبار مب�أث ��ور اخلطاب املخرج على كتاب
ال�ش ��هاب ،حتقيق� :س ��عيد ب�س ��يوين (بريوت ،دار الكتب العلمية1986 ،م)،ج � ،5ص  .287الهندي،
كنز العمال ،ج � ،4ص .33
( )74الغ ��زايل� ،إحياء علوم الدي ��ن ،ج � ،2ص  .62ابن حجر ،املطالب العالية بزوائد امل�س ��انيد الثمانية
(الريا�ض دار العا�صمة� ،)1998 ،ص .1368
( )75ابن ماجة� ،س ��نن ،ج � ،2ص  .726الق�ض ��اعي ،محمد بن �س�ل�امة (ت 454هـ) ،م�س ��ند ال�ش ��هاب،
حتقيق :حمدي عبد املجيد ال�سلفي (بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،)1995 ،ج � ،1ص  .238ال�سيوطي،
عبد الرحمن بن �أبي بكر (ت911هـ) ،اجلامع ال�ص ��غري يف �أحاديث الب�ش�ي�ر النذير (بريوت ،دار
الفكر1985 ،م) ،ج � ،2ص .571

اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442

829

ﺎن 1442
ﻳﻨﺎﻳﺮ-ﻓاﻳﺮ 2021م
اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط/
ﻛﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎدﻳّ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط /ﻳﻨﺎﻳﺮ-ﻓاﻳﺮ 2021م

12 11
12 11

56
56

( )76املن ��اوي ،عبد الر�ؤوف بن علي (ت1031هـ) ،في�ض القدير �ش ��رح اجلامع ال�ص ��غري ،تعليق� :أحمد
عبد ال�سالم (بريوت ،دار الكتب العلمية ،)1994 ،ج � ،6ص .85
( )77ابن �أبي �ش ��يبة ،عبد اهلل بن محمد (ت235هـ) ،امل�ص ��نف يف الأحاديث والآثار ،علق عليه� :س ��عيد
اللحام (بريوت ،دار الفكر ،)1988 ،ج � ،5ص  .393الهندي ،كنز العمال ،ج � ،4ص .125
( )78ال�سيوطي ،اجلامع ال�صغري ،ج � ،1ص .520
(� )79سابق ،ال�شيخ �سيد ،فقه ال�سنة (بريوت ،دار الكتاب العربي ،)1977 ،ج � ،3ص .44
( )80ابن عبد الرب ،بهجة املجال�س� ،ص .149
( )81عب ��د اهلل ب ��ن دين ��ار العدوي موالهم �أبو عب ��د الرحمن املدين ،ثقة مات �س ��نة  127هـ .ينظر :ابن
حجر ،تقريب التهذيب ،ج � ،1ص .413
( )82مو�سى بن عقبة الأ�سدي ،مولى �آل الزبري ،ثقة فقيه �إمام يف املغازي ،مات �سنة  141هـ .ينظر :ابن
حجر ،تقريب التهذيب ،ج � ،2ص .286
( )83الرم� :إ�ص�ل�اح ال�شيء اذا ف�س ��د بع�ضه ،واملق�صود هنا :فلريمه �أي ليحافظ عليه وال يدخل عليه ما
يف�سده .ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج � ،12ص .251
( )84ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .78
( )85ولد يف حياة النبي ،مات �سنة  70هـ .ينظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج � ،1ص .385
( )86الهج�ي�ر :منت�ص ��ف النه ��ار عند زوال ال�ش ��م�س مع الظهر ،ويق ��ال الهجري لأن النا�س ي�س ��كنون يف
بيوته ��م ،ك�أنه ��م قد تهاجروا .ينظر :الزبي ��دي ،تاج العرو�س من جواه ��ر العرو�س (بريوت ،مكتبة
احلياة ،د.ت) ،ج � ،7ص .612
( )87ابن �س ��عد ،محمد بن �س ��عد (ت230هـ) ،الطبقات الكربى (بريوت ،دار �ص ��ادر ،د.ت) ،ج � ،3ص
 .277ابن �ش ��بة ،عمر بن زيد (ت262هـ) ،تاريخ املدينة املنورة ،حتقيق :علي محمد (بريوت ،دار
الكتب العلمية ،د.ت) ،ج � ،2ص .699
( )88النووي ،يحيى بن �ش ��رف (ت676هـ) ،املجموع �ش ��رح املهذب (القاهرة ،مطبعة الإمام ،د .ت) ،ج
� ،13ص  .378القرطبي ،اجلامع لأحكام القران ،ج � ،5ص .29
( )89الرحل :مركب البعري ،وجمعه �أرحل ورحال .ينظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج � ،11ص .274
( )90ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج � ،1ص .311
(� )91سورة البقرة� ،آية  .267ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .73
( )92الطربي ،جامع البيان ،ج � ،3ص .113
( )93ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .78
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( )94ابن ع�ساكر ،تاريخ دم�شق ،ج � ،24ص .337
( )95عمري بن �إ�س ��حاق القر�ش ��ي �أبو محمد ،مولى بني ها�شم ،مقبول ،مات بعد املئة .ينظر :ابن حجر،
تقريب التهذيب ،ج� ،2ص.86
( )96عب�أة :احلمل والثقل من �أي �ش ��يء كان واجلمع الأعباء وهي الأحمال والأثقال .ينظر :ابن منظور،
ل�سان العرب ،ج� ،1ص.117
( )97ابن �سعد ،الطبقات ،ج � ،3ص .184
(� )98ش ��قيق بن �س ��لمة الأ�سدي �أبو وائل الكويف ،ثقة مخ�ض ��رم ،مات يف خالفة عمر بن عبد العزيز وله
� 100سنة .ينظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب ج � ،1ص .354
( )99ابن �سعد ،الطبقات ،ج � ،6ص .101
(� )100أ�ص ��بغ بن نباتة التميمي احلنظلي الكويف �أبو القا�س ��م ،مات بعد املئة .ينظر :ابن حجر ،تقريب
التهذيب ،ج� ،1ص .81
( )101ذرود :بك�س ��ر �أول ��ه و�س ��كون ثانيه وفتح الواد و�آخره دال مهملة ،ا�س ��م جبل ق ��رب املدينة .ينظر:
ياقوت ،معجم البلدان ،ج � ،3ص .6
( )102ال َغ َل َ�س :ظلمة �آخر الليل .ينظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج � ،6ص .156
( )103ال�سوم :املغاالة ،يقال� :ساومت �أي غاليت .ينظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج� ،12 ،ص .310
( )104لهزه� :أخذه ب�شدة يريد �ضربه .ينظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج � ،5ص .407
( )105اب ��ن �أب ��ي الدنيا ،التوا�ض ��ع واخلمول ،حتقيق :محمد عب ��د القادر (ب�ي�روت ،دار الكتب العلمية،
� ،)1989ص .133
(� )106أبو عمرة �س�ي�رين الأن�ص ��اري من �سبي عني التمر ،مولى �أن�س بن مالك كاتبه على � 40ألف درهم
�أداها ف�أعتقه .ينظر :ابن �سعد ،الطبقات ،ج � ،7ص .120
(ُ )107رزمية :ت�صغري ُرزمة ،ما �شد يف ثوب واحد .ينظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج � ،12ص .240
( )108اب ��ن اجلوزي ،مناقب �أم�ي�ر امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ،حتقيق :حلمي محمد (القاهرة ،دار ابن
خلدون� ،)1996 ،ص .193
( )109ابن ع�ساكر ،تاريخ دم�شق ،ج � ،30ص .430
( )110زيد بن ثابت بن ال�ضحاك الأن�صاري البخاري �أبو �سعيد �صحابي م�شهور ،كتب الوحي ،مات �سنة
 45هـ .ينظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج � ،1ص .272
( )111احلكم بن عتبة �أبو محمد الكندي الكويف ،توفى �س ��نة  114هـ .ينظر :ال�ص ��فدي ،خليل بن �أيبك
(ت764ه� �ـ) ،الوايف بالوفي ��ات ،حتقيق� :أحمد االرنا�ؤوط ،وتركي م�ص ��طفى (ب�ي�روت ،دار احياء
الرتاث العربي ، )2000 ،ج � ،13ص .69
( )112ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .76
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( )113ابن �أبي �شيبة ،امل�صنف ،ج � ،5ص .258
( )114عب ��د اهلل ب ��ن زيد ب ��ن عامر �أبو قالبة اجلرمي الب�ص ��ري� ،أح ��د الأعالم ،كان عار ًفا بالق�ض ��اء
والأحكام ،تويف �سنة 107هـ .ينظر :ابن ع�ساكر ،تاريخ دم�شق ،ج � ،28ص .283
( )115ابن قتيبة ،عيون الأخبار� ،ص  .29الغزايل ،احياء ،ج � ،2ص .62
( )116ابن ع�س ��اكر ،تاريخ دم�ش ��ق ،ج � ،25ص  .57العيني ،محمود بن �أحمد (ت855هـ) ،عمدة القاري
يف �ش ��رح �ص ��حيح البخاري (ب�ي�روت ،دار �إحياء ال�ت�راث ،د .ت) ،ج � ،14ص  .87ال�ش ��وكاين ،نيل
الأوطار من �أحاديث �سيد الأخيار �شرح منتقى الأخبار (بريوت ،دار اجليل ،)1973 ،ج � ،5ص .14
(� )117س ��امل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب القر�شي العدوي� ،أبو عمر املدين ،احد الفقهاء ال�سبعة،
كان ثبتًا عابدً ا فا�ض�ًل�ااً  ،كان ُي�ش ��به ب�أبيه يف الهدى وال�سمت ،مات يف �آخر �سنة  106هـ .ينظر :ابن
حجر ،تقريب التهذيب ،ج � ،1ص .280
و�س�ُت�ررُ وا ،ومن ��ه اخلمر �س ��ميت ،لأنها ت�س�ت�ر العقل وتخمره .ينظ ��ر :ابن الأثري،
(َ )118خ َم ��روا :وا َرواَ ،
النهاية ،ج � ،2ص .77
(� )119سورة النور� ،آية  .37ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .77
( )120اب ��ن كث�ي�ر� ،إ�س ��ماعيل بن عمر (ت774ه) ،تف�س�ي�ر الق ��ر�آن العظيم (ب�ي�روت ،دار �إحياء الكتب
العربية ،د.ت) ،ج � ،3ص .306
( )121ابن �شبة ،تاريخ املدينة ،ج � ،2ص .748
( )122ابن قتيبة ،عيون الأخبار� ،ص  .37ابن عبد الرب ،بهجة املجال�س� ،ص .135
( )123ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .86
( )124ابن عبد الرب ،بهجة املجال�س� ،ص  .135الزمخ�ش ��ري ،ربيع الأبرار ون�ص ��و�ص الأخيار ،حتقيق:
عبد الأمري مهنا (بريوت ،م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات )1992 ،ج � ،2ص .2604
( )125ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .86
( )126رفيع بن مهران �أبو العالية الرياحي الب�ص ��ري ،الإمام املقرئ املف�س ��ر ،قيل �إنّ له �ص ��حبة ،توفى
�سنة 90هـ .ال�صفدي ،الوايف بالوفيات ،ج � ،14ص .93
( )127خالد بن دينار التيمي ال�س ��عدي �أبو خلدة الب�ص ��ري اخلياط� ،صدوق ،مات بعد املئة .ينظر :ابن
حجر ،تقريب التهذيب ،ج � ،1ص .213
( )128اخلطي ��ب البغ ��دادي� ،أحمد بن علي (ت463ه� �ـ) ،تاريخ بغداد ،حتقيق :م�ص ��طفى عبد القادر
(بريوت ،دار الكتب العلمية1987 ،م) ،ج � ،14ص .281
( )129يون�س بن �أبي �إ�سحاق ال�سبيعي �أبو �إ�سرائيل الكويف� ،صدوق ،مات �سنة  152هـ .ينظر :ابن حجر،
تقريب التهذيب ،ج � ،2ص .384
( )130ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .86
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(� )131أحمد ،امل�س ��ند ،ج� ،4ص  .352الدارمي ،عبد اهلل بن عبد الرحمن (ت255هـ)� ،س ��نن الدارمي
(دم�شق ،مطبعة االعتدال1349 ،هـ) ،ج � ،2ص  .260الن�سائي� ،أحمد بن علي (ت303هـ) ،ال�سنن
الكربى (القاهرة ،املكتبة التجارية الكربى1930 ،م) ،ج � ،4ص .35
( )132ابن العربي ،محمد بن عبد اهلل (ت 543هـ) ،عار�ضة االحوذي ب�شرح �صحيح الرتمذي (بريوت،
دار الكتب العلمية ،د .ت) ،ج � ،6ص .39
( )133النجد :الناقة الغزيرة اللنب .ينظر :الفراهيدي ،العني ،ج � ،6ص .85
( )134ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .61
( )135ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .77
(� )136س ��وار بن عبد اهلل بن قدامة بن عنزة بن نقب بن عمرو التميمي العنربي ،كان قا�ضي الب�صرة،
وم�ش ��هور يف الق�ضاء� ،صدوق محمود ال�سرية ،مات �سنة 156ه .ينظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب،
ج � ،1ص .339
( )137ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .77
( )138اب ��ن �أبي احلديد ،عبد احلميد بن هبة اهلل (ت656هـ)� ،ش ��رح نهج البالغة ،حتقيق :محمد �أبو
الف�ضل �إبراهيم (القاهرة ،دار �إحياء الكتب العربية1959 ،م) ،ج � ،12ص .68
( )139اجلمال ،محمد عبد املنعم ،مو�س ��وعة االقت�ص ��اد الإ�س�ل�امي (القاهرة ،دار الكتب الإ�س�ل�امية،
� ،)1980ص .32
(� )140س ��عيد بن مهران الي�ش ��كري ،موالهم �أبو الن�ض ��ر الب�ص ��ري ،ثقة حافظ ،له ت�صانيف ،مات �سنة
 156ه .ينظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج � ،1ص .302
( )141يعالج :ي�ستخرج منه ما علق فيه وهو لي�س مبثله .ينظر :ابن الأثري ،النهاية ،ج � ،3ص .287
( )142الب ��ز :الثي ��اب� ،أو متاع البيت من الثياب ونحوها ،وبائعه البزاز ،وحرفته البزازة وقد ي�أتي معنى
البز :احلرير .ينظر :الفراهيدي ،العني ،ج � ،7ص .353
( )143الهندي ،كنز العمال ،ج � ،4ص .31
(� )144أب ��و يعل ��ى� ،أحمد بن علي (ت307هـ) ،م�س ��ند �أبو يعلى املو�ص ��لي ،حتقيق :ح�س�ي�ن �س ��ليم �أحمد
(دم�شق ،دار امل�أمون للرتاث ،د.ت) ،ج � ،1ص  .104الهيثمي ،علي بن �أبي بكر (ت807هـ) ،جممع
الزوائد ومنبع الفوائد (بريوت ،دار الكتب العلمية1988 ،م) ،ج � ،4ص .63
( )145الهندي ،كنز العمال ،ج � ،4ص .31
(� )146إ�س ��حاق بن ي�س ��ار املدين ،والد محمد �ص ��احب املغ ��ازي ،ثقة مات بعد املئة .ينظ ��ر :ابن حجر،
تقريب التهذيب،ج� ،1ص.62
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( )147ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،ج � ،30ص .246
( )148ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .79
( )149ابن حبان ،املجروحني من املحدثني وال�ض ��عفاء واملرتوكني ،حتقيق :محمد �إبراهيم زايد (حلب،
دار الوعي1396 ،هـ) ،ج � ،2ص .124
( )150ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .81
(� )151أحمد ،امل�سند ،ج � ،3ص  .468البيهقي ،ال�سنن الكربى ،ج � ،10ص .64
(� )152سورة النحل� ،آية .66
(� )153سورة غافر� ،آية .79
(� )154أحمد ،امل�سند ،ج � ،6ص  .343الهيثمي ،جممع الزوائد ،ج � ،4ص .66
( )155البن ��ا� ،أحم ��د عب ��د الرحمن ،الفت ��ح الرباين لرتتيب م�س ��ند االم ��ام �أحمد بن حنبل ال�ش ��يباين
(القاهرة ،دار احياء الرتاث العربي ،د .ت) ،ج � ،15ص .11
( )156ابن ماجة� ،سنن ،ج � ،2ص � .1062أبو يعلى ،امل�سند ،ج � ،1ص .80
( )157ينظر� :أحمد ،امل�س ��ند ،ج � ،2ص  .382البخاري� ،ص ��حيح ،ج � ،3ص  .67ابن حبان� ،ص ��حيح ابن
حبان ،ج � ،14ص .407
( )158البيهقي ،ال�سنن الكربى ،ج � ،6ص .138
( )159ابن قتيبة ،عيون الأخبار� ،ص  .38ابن عبد الرب ،بهجة املجال�س� ،ص .130
( )160البخاري� ،صحيح ،ج � ،3ص  .67م�سلم� ،صحيح ،ج � ،5ص .38
(� )161أبو داود� ،س ��ليمان بن الأ�ش ��عث (ت275هـ)� ،س ��نن �أبي داود ،حتقيق� :سعيد محمد (بريوت ،دار
الفكر1952 ،م) ،ج � ،2ص  .148الدارقطني� ،سنن ،ج � ،3ص .57
( )162الن�سائي ،ال�سنن الكربى ،ج � ،3ص  .404البيهقي ،ال�سنن الكربى ،ج � ،6ص .141
( )163مال ��ك ،مالك بن ان�س (ت179هـ) ،املوط� ��أ ،حتقيق :محمد ف�ؤاد عبد الباقي (بريوت ،دار �إحياء
الرتاث العربي1985 ،م) ،ج � ،2ص  .467البخاري� ،صحيح ،ج � ،3ص .215
( )164امل ��اوردي ،الأحكام ال�س ��لطانية والواليات الدينية ،درا�س ��ة وحتقيق :د .محمد جا�س ��م احلديثي
(بغداد ،مطبعة املجمع العلمي العراقي� ،)2001 ،ص .178
( )165ابن ماجة� ،سنن ،ج � ،2ص  .773الهندي ،كنز العمال ،ج � ،12ص .324
( )166ابن ماجة� ،سنن ،ج � ،2ص .773
( )167مالك ،املوط�أ ،ج � ،2ص � .933أحمد ،امل�سند ،ج � ،2ص  .436ابن ماجة� ،سنن ،ج � ،2ص .773
( )168املراح :املو�ض ��ع الذي تروح اليه املا�ش ��ية وت�أوي �إليه ليلاً  .ابن عبد الرب ،التمهيد ملا يف املوط�أ من
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املعاين والأ�سانيد ،حتقيق :م�صطفى �أحمد ومحمد عبد الكبري (الرباط ،من�شورات وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية1387 ،هـ) ،ج � ،19ص .213
( )169مالك ،املوط�أ ،ج � ،2ص � .933أحمد ،امل�س ��ند ،ج � ،2ص  .436ابن ماجة� ،س ��نن ،ج � ،2ص .773
والرغ ��ام :ه ��و ما ي�س ��يل من الأن ��ف ،وهو املُخ ��اط ،ويجوز �أن يكون م�س ��ح الرتاب عنه ��ا رعاية لها
�احا ل�ش� ��أنها .ينظ ��ر :احلربي� ،إبراهيم بن �إ�س ��حاق (ت285هـ) ،غري ��ب احلديث ،حتقيق:
و�إ�ص�ل ً
د�.سليمان �إبراهيم محمد (مكة املكرمة ،من�شورات ،جامعة �أم القرى1405 ،هـ) ،ج � ،3ص .1077
( )170عط ��اء بن �أبي رباح املكي ،ثقة فا�ض ��ل ،مات �س ��نة  114ه .ينظر :اب ��ن حجر ،تقريب التهذيب ،ج
� ،2ص .22
( )171ابن ماجة� ،س ��نن ،ج � ،2ص  .773ابن راهويه� ،إ�س ��حاق بن �إبراهيم (ت238هـ) ،م�س ��ند �إ�سحاق
اب ��ن راهويه ،حتقيق :د .عبد الغفور عبد احلق ح�س�ي�ن (املدينة املنورة ،مكتبة الإميان1991 ،م)،
ج� ،3ص .641
( )172مطر بن طهمان الوراق �أبو رجاء ال�سلمي موالهم اخلرا�ساين� ،سكن الب�صرة� ،صدوق ،مات �سنة
 125هـ .ينظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج � ،2ص .252
( )173الفر�س ��خ :م�س ��افة للطريق ،ي�س ��اوي اثنا ع�ش ��ر الف ذراع .ينظر :ياقوت ،معج ��م البلدان ،ج ،1
�ص.36
( )174ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .83
( )175ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .41
(� )176أكث ��م ب ��ن �ص ��يفي بن رباح بن احلارث بن مخا�ش ��ن التميمي ،حكيم الع ��رب يف اجلاهلية� ،أدرك
الإ�سالم ،و َق َ�صدَ املدينة يف مئة من قومه ُيريدون الإ�سالم ،فمات يف الطريق ،ومل ير النبي ،و�أ�سلم
من بلغ املدينة من �أ�ص ��حابه ،وهو الذي �أنزلت فيه الآية الكرميةَ ( :و َمنْ ُي َه ِاج ْر فيِ َ�س� � ِب ِيل اللهَّ ِ َي ِج ْد
الَ ْر ِ�ض ُم َر َاغ ًما َك ِث ًريا َو َ�س� � َع ًة َو َمنْ َيخْ ُر ْج ِمنْ َب ْي ِت ِه ُم َه ِاج ًرا ِ�إ َلى اللهَّ ِ َو َر ُ�س ��و ِل ِه ُث َّم ُي ْد ِر ْك ُه المْ َ ْوتُ َف َق ْد
فيِ ْ أ
َو َق َع �أَ ْج ُر ُه َع َلى اللهَّ ِ َو َكانَ اللهَّ ُ َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما) (�س ��ورة الن�ساء� ،آية  .)100توفى �سنة  9ه .ينظر :ابن
حجر ،الإ�صابة ،ج � ،1ص .113
( )177ال َّرقوء :الإبل التي تُعطى يف الديات فتحقن بها الدماء .ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج � ،1ص .88
(� )178أب ��و عبي ��د ،القا�س ��م بن �س�ل�ام (ت224ه� �ـ) ،االمثال ،حتقي ��ق وتعليق :د .عب ��د املجيد قطام�ش
(دم�شق ،دار امل�أمون� ،)1980 ،ص .190
( )179ابن ماجة� ،س ��نن،ج � ،2ص � .832أحمد ،امل�س ��ند ،ج � ،3ص  .467الدارمي� ،سنن ،ج � ،2ص .273
البيهقي ،ال�سنن الكربى ،ج � ،6ص .33
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(� )180أحمد ،امل�سند ،ج � ،4ص  .307ابن ماجة� ،سنن ،ج � ،2ص  .832الدارمي� ،سنن ،ج � ،2ص .273
( )181احل ��رث :الك�س ��ب وجم ��ع املال ،وقد ُيراد باحلرث املكا�س ��ب .ينظ ��ر :ابن الأث�ي�ر ،النهاية ،ج ،1
�ص.360
( )182الهندي ،كنز العمال ،ج � ،4ص .32
( )183ال�ض ��يعة :الب�س ��تان �أو املزرعة �أو القرية� ،أي الأر�ض املنتجة .ينظر :ابن منظور ،ل�س ��ان العرب،
ج� ،8ص .230
( )184الرتمذي� ،سنن ،ج � ،4ص  .565الغزايل ،احياء ج� ،3ص  .233الهيثمي ،موارد الظم�آن �إلى زوائد
ابن حبان ،حتقيق :محمد عبد الرزاق حمزة (بريوت ،دار الكتب العلمية ،د.ت) � ،ص .612
( )185ال�شامي ،محمد بن يو�سف (ت942ه)� ،سبل الهدى والر�شاد يف �سرية خري العباد ،حتقيق :ال�شيخ
عادل �أحمد عبد املوجود وال�ش ��يخ علي محمد عو�ض (بريوت ،دار الكتب العلمية1993 ،م) ،ج ،11
�ص .313
( )186عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ،يكنى �أبا ال�س ��ائب ،كان عابدً ا .ينظر:
ابن اجلوزي� ،ص ��فة ال�ص ��فوة ،حتقيق :محم ��ود فاخ ��وري ود .محمد راو�س قلعج ��ي (بريوت ،دار
املعرفة ،)1979 ،ج � ،1ص .449
( )187ابن ادم ،اخلراج� ،ص .83
( )188ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .90
( )189ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .57

12 11

56

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1442
ّ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط /ﻳﻨﺎﻳﺮ -ﻓاﻳﺮ 2021م

836

ِ
ِ
ن ِّ
الع َرب َّي ِة
احل
الط
فَ ُّ
باعة يف َ
ضارة َ
اإلسالمية
الدكتور عبد ال�سالم اجلعماطي

توطئـــة:
ظ ّل فنُّ الطباعة يف احل�ض ��ارة العربية الإ�سالمية ،التي تعود �إلى قرون خلت
قبل (وتنربغ ،قليل احل�ض ��ور �ض ��من جمال اهتمامات امل�ؤرخني والأثريني العرب،
حيث تبقى الأبحاث التي ن�شرت ب�ش�أنه معدودة على امل�ستوى الكمي ،ومحدودة على
امل�س ��توى املنهجي والتوثيقي؛ وميكن �أن نذكر يف هذا ال�صدد على �سبيل الإجمال،
�أبر َز ما ن�ش ��ر على امل�س ��توى العربي ،منذ بداية اهتمام الدار�سني العرب بطباعة
القوالب العربية الإ�سالمية؛ ولعل �أقدمها يعود �إلى �سنة 1937م ،متمثال يف املقال
ال ��ذي ن�ش ��ره حبيب زيات بعن ��وان «الدرهم الكاغ ��د»( ،)1ومل نقف على درا�س ��ات
مع ّمقة يف هذا املبحث �إال يف �أوا�سط الت�سعينيات مع املحا�ضرة التي قدمها الدكتور
وحيد قدورة عن «�أوائل املطبوعات العربية يف تركيا وبالد ال�ش ��ام»� ،ض ��من ندوة
دولية عن «تاريخ الطباعة حتى انتهاء القرن التا�س ��ع ع�شر»( ،)2ومع الف�صل الذي
خ�ص�ص ��ه الباحث العراقي الدكتور قا�سم ال�س ��امرائي يف بع�ض كتبه عن «طباعة
الكتاب الإ�س�ل�امي»( .)3وميكن الوقوف كذلك على بحثني حديثني �صدرا يف العقد
الأخ�ي�ر ،حول الطباع ��ة العربية املبكرة؛ �أحدهما مل�ؤرخ العلوم ال�س ��عودي الدكتور
املهند� ��س لطف اهلل قاري ،وقد ن�ش ��ر باللغة الإجنليزية بعنوان�« :أ�ض ��واء جديدة
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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على مو�ض ��وع الطباعة بالقوالب يف الرتاث الإ�س�ل�امي الو�سيط («New lights

)4()»on Block Printing in Medieval Islam؛ والبح ��ث الآخ ��ر للدار�س ��ة
املغربية لطيفة اﻟ(ندوز ،التي ا�ش ��تملت �أطروحتها على ف�صل عن بواكري الطباعة
باملغ ��رب( .)5فيم ��ا حظي هذا املبحث بعناية امل�ست�ش ��رقني الغربي�ي�ن واهتمامهم،
منذ منت�ص ��ف القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر ،ونذكر من بني ُر ّواد هذا املجال ،امل�ست�شرق
النم�س ��اوي جوزيف هامر بورغ�شتال ،الذي ن�ش ��ر بح ًثا بعنوان« :مقطع ن�صي من
كتاب الإحاطة عن فن الطباعة ل ��دى عرب الأندل�س»( ،)6ومواطنه الآخر جوزيف
فون كاراباجيك ،الذي ن�شر درا�س ��ة يف مو�ضوع «الربديات العربية»( ،)7وما ن�شره
كذلك امل�ست�شرقان الإيطاليان فريديريك بونوال بيه( )8وجورجيو ليفي ديالفيدا(،)9
والأمريكيان توما�س فران�س ��ي�س كارتر  ،عن اخرتاع الطباعة العربية وانت�ش ��ارها
بالعامل الغربي( ،)10وبولييت ( ،)R. W. Bullietالذي در�س قوالب الطباعة العربية
خالل الع�ص ��ور الو�سطى( .)11وحاليا ُيع ّد امل�ست�ش ��رق الأمريكي كارل �شيفر ،رائد
�وما
ه ��ذا املبحث العلم ��ي بالواليات املتحدة ،ويف هذا ال�ص ��دد ،ن�ش ��ر كتا ًبا مو�س � ً
بعن ��وان« :ال�س ��حر الغام�ض :التمائم املطبوعة بوا�س ��طة قوال ��ب الطباعة العربية
يف الع�ص ��ور الو�س ��طى يف املكتبات واخلزائ ��ن الأمريكية والأوروبية»(� .)12إ�ض ��افة
�إل ��ى ندرة الأبحاث العربية بهذا ال�ش� ��أن ،وعدم تعميق البحث العلمي حول عوامل
ظهورها ونه�ض ��تها ،ثم �أ�سباب وظروف توقفها واختفائها ،نلحظ �أنّ املو�ضوع ظل
�إلى الآن اً
جمال لت�ض ��ارب الآراء حول �أ ّولية الطباعة يف دار الإ�س�ل�ام ،وم�ص ��ادر
ا�س ��تجالب تقني ��ات الطباعة العتيقة بالقوال ��ب �أو املعاري� ��ض ،وبالنظر �إلى ندرة
التاريخي� ،أ�ضحى
الن�ص ��و�ص امل�ص ��در ّية ال�ص ��ريحة واملف�ص ��لة عن هذا املبحث
ّ
الباب م�ش� � ّر ًعا �أمام جمموعة من الت�أويالت املغر�ض ��ة( ،)13والأحكام امل�سبقة(،)14
التي نرى �أنّ جلها ال ي�ستند �إلى حجج ن�صية ودالئل منطقية.
وينبغي يف البداية �أن نربط بني جماالت تبدو للوهلة الأولى متباعدة ،ويتعلق
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الأمر ّ
ب�سك النقود ،والكتابة على �سطح الأ�سطرالبات ،وحفر الأختام ،ونق�ش علب
العاج الفاخرة ،و�ص ��ناعة اخلزف واجل�صّ واخل�ش ��ب ،فامل�صادر التاريخية تقدم
يف هذا ال�صدد �صو ًرا جل ّي ًة عن جهود العرب وامل�سلمني يف هذا املجال منذ القرن
الأول للهجرة/ال�سابع للميالد؛ فالقرار الذي اتخذه اخلليفة الأموي عبد امللك ابن
مروان منذ عام 74هـ694/م لتعريب ال ُع ْم َلة الإ�سالمية ،وجهود علماء الإ�سالم يف
نق� ��ش الأفالك واملن ��ازل واملطالع على وجه الأ�س ��طرالبات املعدنية ،والكتابة على
الأخت ��ام والطوابع الديوانية التي كانت الأ�س ��ا�س يف طباعة القوالب( ،)15والنق�ش
عل ��ى ال�ص ��ناديق العاجية الأنيق ��ة التي كانت حتف ��ظ بداخلها الأ�ش ��ياء الثمينة،
ف�ض�ًل�ااً عن القوالب اخلزفية واجل�ص� � ّية والعرائ�ض اخل�شبية ،التي حفرت عليها
كتابات عربية مبختلف اخلطوط والتوريقات ،جميعها ت�شهد على رونق املحفورات
( )Gravuresالكتابية العربية يف م�شارق دار الإ�سالم ومغاربها،
•هل الطباعة فن �صيني �أم عربي؟
تع ��ود جمموعة من اللق ��ى الأثرية للقوالب الطباعي ��ة ،واملطبوعات املوجودة
مبختل ��ف متاح ��ف ومكتبات الع ��امل� ،إلى عهود �س ��ابقة ع ��ن الطباع ��ة يف البالد
الأوروبية ،فقد وجدت املطبوعات بال�ص�ي�ن واليابان منذ القرن الثامن امليالدي،
ورمبا قبله ،وكانت الطريقة التي ت�س ��تخدم هناك تعتم ��د على الطباعة بالقوالب
اخل�ش ��بية ،وتعود �أقدم وثيقة مطبوعة بوا�سطة تقنية القوالب اخل�شبية يف ال�صني
�إلى �سنة 757م ،وهي تت�ضمن �أحد الن�صو�ص البوذية املقد�سة امل�سمى «راهاراين
�س ��وترا»� ،أ ّما �أقدم كتاب مطبوع بهذه الطريقة ،فقد طبع �س ��نة 868م ،ويت�ض ��من
الن�ص البوذي امل�س ��مى «�س ��وترا املا�س ��ية»( .)16وهذه الطريق ��ة يف الطباعة تالئم
الثقاف ��ات التي ت�س ��تخدم �آالف ال�ص ��ور والرموز ،وكل �ص ��ورة �أو رم ��ز ميثل كلمة
كامل ��ة ،ولي� ��س حرو ًفا هجائي ��ة ال تتجاوز الثالث�ي�ن حر ًفا ،ورمبا لهذا ال�س ��بب مل
يك ��ن الخرتاع ال�ص ��ينيني للوحة الأحرف املعدنية املتحرك ��ة – فيما بعد – �أهمية
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كبرية( .)17ويعزى هذا الأمر كذلك �إلى كون الكتابة لدى �ش ��عوب ال�شرق الأق�صى
مل تقت�ص ��ر على جمرد ترتيب للرموز �أو احل ��روف للتعبري عن فكرة ما ،بل عملاً
فن ًّيا يف ح ّد ذاته ،ومن هنا؛ ف�إن الطباعة بوا�سطة القوالب اخل�شبية �ش ّكلت اً
جمال
للفنان�ي�ن اخلطاطني للتعبري ع ��ن ذواتهم� ،أكرث بكثري مما كان ��ت توفره الطباعة
بوا�سطة الأحرف املعدنية املتحركة(.)18
وبلغت الطباعة بال�ص�ي�ن �إلى �أوجها يف القرنني احلادي ع�ش ��ر والثاين ع�شر،
حيث ات�سع نطاق الطباعة احلكومية ،وانت�شرت معامل الطباعة ال�شعبية يف �شمال
الب�ل�اد وجنوبها .وخ�ل�ال الفرتة املمتدة ما بني  1041و1048م ،اخرتع ال�ص ��يني
«بي �شنغ» ( )Pi Chingالطباعة ال�صل�صالية املتحركة .ثم ظهرت يف نهاية القرن
13م الطباعة باحلروف اخل�شبية املتحركة ،على يد «وانغ ت�شن» (.)Wang Chen
ويعترب الكتاب املقد�س البوذي املطبوع بلغة «�شي�ش ��يا» الذي يعود �إلى �سنة 1298م
�أقدم املطبوعات اخل�ش ��بية الباقية �إلى يومنا هذا .وخالل الفرتة نف�س ��ها ظهرت
احلروف الطباعية الق�ص ��ديرية املتحركة ،وخالل القرنني  14و15م ،ا�ستخدمت
احلروف الطباعية النحا�س ��ية املتحركة على نطاق وا�س ��ع ،وطبعت بها «مو�سوعة
الكتب القدمية واحلديثة»(.)19
و�ص ��دِّ َرت تقنية الطباعة بالقوالب من ال�صني �إلى اليابان منذ �أوا�سط القرن
ُ
10م ،و�إلى كوريا يف القرن 11م ،و�إلى الغرب من �آ�سيا يف القرن 13م ،ثم عرب بالد
فار�س وم�ص ��ر يف اجتاه �أوروبا منذ القرن 14م .ونظ ًرا لكون الأبجدية ال�ص ��ينية
ت�ض ��م ما ب�ي�ن  2000و 40.000حرف منف�ص ��ل ،فقد كان ��ت الطباعة باحلروف
تواجه �ص ��عوبات تقنية عوي�صة ،فعلى �سبيل املثال ،تطلبت طباعة الكتاب البوذي
املقد� ��س (� )Tripitikaس ��نة 970م� 130.000 ،ص ��فحة ،مما �ش ��كل عائقا �أمام
تعميم ا�ستخدام هذه الطباعة ،فا�ستمروا يف الطباعة بقوالب اخل�شب(.)20
بينم ��ا يحتم ��ل بع�ض م�ؤرخ ��ي العل ��وم والتقني ��ات� ،أنّ الع ��رب كانوا منذ
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منت�ص ��ف القرن 5هـ11/م ،على دراية تامة بالطباعة .ويرجح امل�ست�شرق جوزيف
هام ��ر بورغ�ش ��تال� ،أنّ العرب قد نقل ��وا تقنية الطباعة بالقوالب عن ال�ص ��ينيني،
�إم ��ا عقب فتحهم لأجزاء من الهند وات�ص ��الهم بال�ص�ي�ن� ،أو ع ��ن طريق القوافل
التجارية ،عرب �س ��مرقند و�إيران و�سوريا ،فيما عرف بطريق احلرير .والظاهر �أنّ
هذه الطباعة كانت بالقوالب ،وهي تقنية عرفت بال�صني منذ عهود مبكرة ن�سب ًّيا
كما �أ�سلفنا القول(.)21
وبعودتنا �إلى جمموعة من امل�صادر التاريخية العربية التي ت�شتمل على روايات
ت�ؤرخ لوقائع وترتجم ل�شخ�ص ��يات ترجع زمن ًّيا �إل ��ى القرنني 3-2هـ9-8/م ،نقف
على جمموعة من الإ�شارات املقت�ضبة تت�ضمن � ً
ألفاظا وعبارات من قبيل «الطابع»
يف ترجمة قا�ض ��ي اجلماعة بقرطبة محمد بن ب�ش�ي�ر (ت 198هـ814/م( ،)22فقد
جاء فيها ما ن�صه:
«وملا ويل الق�ض ��اء محمد بن ب�ش�ي�ر ،طبع طوابع ع�شرة ،فلم تزل يف خريطته
�إلى �أن مات ،كان �إذا �أتاه الرجل ي�س�أل الطابع ،كا�شفه عمن يجبه ،ف�إن كان قريبا
بقرطب ��ة �أعطاه طاب ًعا ،و�أمر الكاتب برقم ا�س ��مه وم�س ��كنه ،وفيمن �أخذ الطابع،
ويقول� :إياك �إن كنت ظاملًا �أن تقدم على �أحد بطابعي ،ويعهد �إليه ب�صرف الطابع
بعين ��ه .و�إن كان بعيدً ا�ُ ،أ ّجل له بقدر ذلك .فلم تزل تلك الطوابع ترتدد على يديه
حتى تويف»(.)23
ون�س ��تنتج من رواية �أخرى عن هذا القا�ض ��ي ،مفادها �أن تلك الطوابع كانت
«ترتدد بني النا�س مثل الأدوات»()24؛ ما يك�ش ��ف عن كونها قد �صنعت مبواد �صلبة
متما�سكة ،تقاوم عوادي الزمن واالبتذال بفعل تداولها بني املتقا�ضني ،فهل يتعلق
الأمر بقوالب طباعية� ،أكرث مما يوحي الن�ص بكونها مطبوعات؟
ينبغي تو�ض ��يح بع�ض الألفاظ احل�ض ��ارية الواردة يف هذا االقتبا�س الن�ص ��ي
النفي�س ،وخا�ص ��ة ما يت�صل منها مببحث الطباعة ومتعلقاتها؛ كلفظة «اخلريطة»
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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التي �أطلقت على �أ�ش ��ياء عديدة يف احل�ض ��ارة العربية الإ�سالمية؛ فهي تطلق لدى
�أرب ��اب الأموال والتج ��ارات على الكي�س املُ َع� � ّد حلمل ال ُّن ُق ��ود؛ �أي« :ال ُه ْميان»(،)25
ول ��دى �أهل الدواوي ��ن على الوع ��اء �أو َ
احل ِقيبة التي يتخذونها حلم ��ل كتب ال ُع ّمال
خل ِر َ
وال� � ُوالة()26؛ حيث جاء يف «تاج العرو�س»« :ا َ
الكي�س ُم َ�ش� � َّر ٌج ِمن �أَ َد ٍم
يطةِ :م ْثل ِ
�أو ِخ َر ٍق ،و ُيت ََّخ ُذ ما ُ�ش� � ِّب َه ِبه ِل ُكت ُِب ال ُع َّمالَ ،ف ُي ْب َعثُ بها»؛ ويق�ص ��د بها نف�س املدلول
لدى الق�ض ��اة – على غرار ما جاء يف الرواية ال�س ��الفة – فاخلريطة تتخذ لحِ َ ْمل
«الطواب ��ع « وحفظها( ،)27بل جند َ
«خريطة م�ص ��فحة»( )28لدى العا ّمة من الزهاد
حلفظ ا ُ
خلبز املُ َك�سّ ر ،وباقي �أ�صناف الأطعمة.
ي�س ِ
واملُتَ�ص ِّوفة ُي ْق َ�ص ُد بها ِك ٌ
�ستوجب حتليل هذا الن�ص الفريد ،الوقوف على بع�ض العبارات الواردة
كما َي ِ
اخرتاع جديد
أمام
فيه ،كقول اخل�ش ��ني �إن القا�ضي «طبع طوابع ع�ش ��رة»؛ فنحن � َ
ٍ
و�س � ّ�جلته كتب الرتاجم والطبقات ،فلو كان الأمر يتعلق
ا�سرتعى انتبا َه ُمعا�صريه َ
بخامت القا�ض ��ي ،ملا ا�س ��تدعى الأمر �ص ��نع ع�ش ��ر ن�س ��خ من الطاب ��ع؛ �إن الأمر يف
اعتقادنا يدعو �إلى البحث والتق�ص ��ي عن املدلول الذي ق�ص ��ده �ش ��اهد الواقعة �أو
راويه ��ا محمد بن و�ض ��اح (ت 287ه������ـ900/م)� ،أو ناقل الن� ��ص محمد بن حارث
ونرجح �أنّ الطابع املق�ص ��ود هو �إط ��ار معدين �أو
اخل�ش ��ني (ت 361ه������ـ971/م)ّ ،
جل ��دي �أو خ�ش ��بي حفرت علي ��ه معطيات دقيق ��ة وموحدة يف �ص ��يغتها ،تفيد �أم ًرا
ق�ض ��ائ ًّيا با�ستدعاء امل ّدعى عليه من قبل القا�ض ��ي محمد بن ب�شري ،فلو افرت�ضنا
�أنّ القا�ض ��ي كان يختم على مذكرات اال�س ��تدعاء التي ي�سلمها للمدعي ،ملا �ألزمه
ب�ضرورة �إرجاع الطابع.
وقد بلغ حر�ص القا�ضي املذكور على ا�سرتجاع طوابعه الع�شرة� ،أ ّنه كان ي�أمر
كات َبه ب َر ْقم ا�س ��م املدعي وم�س ��كنه( ،)29حتى ال يخفى عليه �أمره ،ودليل �آخر على
�أهمية هذه الطوابع� ،أنها ظلت محفوظة لديه حتى وافته املنية.
أختاما
�إنّ ما يعزز لدينا فر�ض ��ية كون الطوابع التي �ص ��نعها ابن ب�شري لي�ست � ً
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على ما هو �ش ��ائع حت ��ى الآن يف الدواوين والإدارات العامة واخلا�ص ��ة ،و�إمنا هي
منوذج موحد ا�ستن�س ��خت منه ع�شر ن�س ��خ؛ كون الأمري احلكم بن ه�شام كانت له
نازلة مع القا�ضي نف�سه ،ومن خاللها يك�شف م�صدر هذه الرواية� ،أنّ احلكم كان
خا�ص ��ا يف التوا�ص ��ل مع هذا القا�ض ��ي يف توقيع ال�شهادات ،وقد
ي�س ��تخدم طاب ًعا ً
�أع ��رب عن ذل ��ك الأمري ذاته يف �إحدى املنا�س ��بات بقوله« :هذه �ش ��هادتي بخطي
حت ��ت طابعي»( .)30وهنا يتبني �أن املق�ص ��ود من كالم الأمري احلكم الرب�ض ��ي �أنه
خت ��م �ش ��هادته �أو مهرها بخامت الإمارة اخلا�ص به ،وه ��ذا �أمر معروف وله جمال
درا�سته اخلا�صة امل�سماة بعلم الأختام ( ،)Heraldryالذي يدر�س مختلف اللقى
الأثرية من �أختام ورنوك و�شارات كانت ت�ستخدم يف مهر الوثائق وال�سجالت(.)31
ومما يع�ض ��د هذه الفر�ض ��ية كذلك �أنّ تداول الطوابع الق�ض ��ائية ظل اً
معمول
تقليد
زمني طويل يف احل�ض ��ارة العربية الإ�س�ل�امية بالأندل�س ،و�أنّ َ
به على مدى ٍّ
�ص ��ناعة الطوابع باتَ �أم ًرا م�ألو ًفا منذ القرن 4هـ10/م ،فالقا�ضي محمد بن �أبي
زمن�ي�ن (ت399 .ه������ـ1009/م) يذكر �أنّ «من �ش� ��أن ح ّكام الع ��دل ،واملعروف من
�س�ي�رهم يف رفع اخل�ص ��وم� ،أنه �إن كان املدعى عليه مع َ
احل َكم يف م�صره �أو قري ًبا
من ��ه بالأميال الي�س�ي�رة ،رفعه بطابع يدفع ��ه �إلى امل ّدعي ،و�إن ر�أى �أن ير�س ��ل فيه
اً
ر�سول من �أعوانه ،فعل ما يح�ضره من االجتهاد يف ذلك»(.)32
ويبدو �أنّ هذا التقليد ظل �س ��ار ًيا كذلك خ�ل�ال القرن 5هـ11/م؛ ف�أبو الوليد
�س ��ليمان الباجي (ت474 .ه������ـ1081/م) يتحدث عن اتخاذ ق�ض ��اة زمنه لطوابع
خا�ص ��ة بهم ،وين�ص على وجوب ت�ص ��ريف القا�ض ��ي لطابعه يف ا�ستدعاء املدعى
موحدً ا على �ص ��عيد دار الإ�س�ل�ام،
عليه �إلى جمل�س حكمه ،بل لعل هذا الأمر بات ّ
�إذا ا�ستح�ضرنا �أنّ الباجي طلب العلم بامل�شرق و�أطال املكوث به ،قبل �أن يعود �إلى
موطن ��ه الأندل�س ،وربمّ ا عاين ما كان عليه العمل بامل�ش ��رق العربي .يقول يف هذا
ن�صه« :ومن �سري الق�ضاء �أن يجعل القا�ضي بني يديه طوابع ،قد طبع
ال�ص ��دد ما ّ
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عل ��ى جميعها بخامته ،ف� ��إذا �أتاه م ّد ٍع دفع �إليه طاب ًعا يرفع به خ�ص ��مه الذي معه
يف م�ص ��ره ،بعد �أن ي�س� ��أله عن دعواه ،ف�إن كانت مما يج ��ب رفعه بها� ،أمره برفع
�صاحبه بالطابع الذي يدفع �إليه»(.)33
ويف ن� ��ص م ��ن الرتاث الأندل�س ��ي الدف�ي�ن ،ما يك�ش ��ف عن انت�ش ��ار الطباعة
بالقوالب بالأندل�س خالل �أواخر ع�ص ��ر اخلالفة و�ص ��در ع�ص ��ر الطوائف؛ فابن
عب ��د الر�ؤوف (ت426 .هـ1033/م) الذي و�ض ��ع كتا ًبا يف احل�س ��بة ،انطال ًقا من
معاينات ��ه املديدة لأحوال �أهل بلده ،خا�ص ��ة �أن ��ه «كان حاك ًما على مظامل قرطبة،
كقا�ض للمظامل بقرطبة»( .)34ي�سجل وجود
زمن احلمودية وبعدهم ،وطالت واليته ٍ
طباعة مبكرة بالأندل�س على قوالب ثابتة؛ يقول ابن عبد الر�ؤوف يف هذا ال�صدد
ما ن�صه:
«ف�أ ّم ��ا �أهل الأح ��راز وغريهم ،في�ؤم ��رون �أن يكتبوها ب�أيديه ��م ،وال يكتبوها
على القالب ،ف�إنه لي�س مبخطوط ،وينهون عن الكالم عليها بتلك امل�س ��اطري التي
لهم»(.)35
والظاهر من كالم هذا املحت�س ��ب� ،أنّ �أهل الأندل�س خالل ع�ص ��ره ،كانوا قد
تو�صلوا �إلى ابتكار تقنيات متطورة لطباعة الأحراز وامل�ساطري ،ومل تعوزهم احليلة
ّ
يف �إتقان طباعتها بوا�سطة القوالب الطباعية ،بالقدر الذي كانت معه ت�شتبه على
النا� ��س مبا هو مخطوط .وربمّ ا د ّلت ا�س ��تعانتهم بالطباعة يف �إنتاجها ،على كرثة
الطلب والإقبال عليها ،و�ضيق �أوقات كاتبيها عن حتريرها بخط �أيديهم.
•النقود الورقية ،ابتكار عربي:
نالحظ بلوغ الطباعة مب�شرق دار الإ�سالم خالل القرن 6هـ12/م مبل ًغا متطو ًرا
خالل عهد الأمري نور الدين ب ��ن زنكي(511هـ1118/م569-هـ1174-م) ،حيث
كانت النقود بدورها تطبع على ال َو َرق الكاغد بدم�شق ،و�سميت وقتئذ «قراطي�س»،
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ن�صا عظيم الفائدة يف الك�شف عن قيمة
ويقدم امل�ؤرخ �أبو �ش ��امة يف هذا ال�ص ��دد ًّ
ه ��ذه النقود الورقية ،وت�أرجح �أ�س ��عار تداوله ��ا بني الزيادة والنق�ص ��ان؛ وعموما
فقد كان ��ت العمالت النقدية الورقي ��ة ترتاوح قيمتها مقابل الدين ��ار الذهبي ،ما
بني  60و 67قرطا�س ��ا لكل دين ��ار؛ وقد حاول بع�ض التجار وال�ص ��يارفة �إقناع نور
الدي ��ن ب ��ن زنكي ب�إلغاء ت ��داول العملة الورقية بدم�ش ��ق ،بي ��د �أن مطلبهم هذا مل
يح ��ظ بقبول ��ه ،بالنظر �إلى ما فيه من م�ض ��رة على �أرباب الأم ��وال الذين راكموا
ثروات طائلة من العملة القرطا�س ��ية؛ يقول امل�ؤرخ الدم�ش ��قي �أبو �شامة ما ن�صه:
التجار ،و�شكوا �أنّ القراطي�س كان �ستون منها بدينار ،ف�صار
«ح�ض ��ر جماعة من ّ
�س ��بعة و�ستون بدينار ،وتزيد وتنق�ص ،فيخ�س ��رون .ف�س�أل امللك العادل عن كيفية
احلال ،فذكروا �أن عقد املعاملة على ا�س ��م الدينار ،وال يرى الدينار يف الو�س ��ط،
و�إمنا يع ُّدون القراطي�س بال�س ��عر ،تارة �س ��تني بدينار ،وتارة �سبعة و�ستني بدينار،
و�أ�ش ��ار كل واحد من احلا�ضرين على نور الدين �أن ي�ضرب الدينار با�سمه ،وتكون
املعامل ��ة بالدنان�ي�ر امللكية ،وتبطل القراطي�س بال ُكل َّية .ف�س ��كت �س ��اعة وقال� :إذا
بت بيوت الرعية ،ف�إن ك َّل
�ربت الدينار و�أبطلت املعاملة بالقراطي�س فك�أنيّ خ ّر ُ
�ض � ُ
ال�سوقة عنده ع�شرة �آالف وع�شرون �ألف قرطا�س� ،أي�ش يعمل به ،فيكون
واحد من ُّ
�س ��ب ًبا خلراب بيته .قال :ف� ّأي �ش ��فقة تكون �أعظم من هذا على الرعية»( .)36ومن
امل�ؤكد �أنّ هذه العملة الورقية ا�س ��تمر تداولها �إلى نهاية عهد ال�سلطان نور الدين،
فقد كانت نفقته مقدرة بالقراطي�س ،كما �أنه كان يدفع بوا�س ��طتها �أجور موظفي
بالطه ال�س ��لطاين ،وهو ما جاء يف ترجمته الت ��ي �أوردها الذهبي ،وفيها �أنه «كان
له بر�س ��م نفقته خا�صة يف ال�ش ��هر من اجلزية ما يبلغ �ألفي قرطا�س ،ي�صرفها يف
قرطا�سا بدينار»(.)37
ك�سوته وم�أكوله و�أجرة ط ّباخه وخ ّياطه ،كل �ستني
ً
وامل�ؤكد تاريخ ًّيا� ،أنّ طباعة الأوراق النقدية يف احل�ضارة العربية الإ�سالمية،
مل تقت�ص ��ر عل ��ى هذا املثال الفريد ،بل �إنّ تكرار �إ�ص ��دار عم�ل�ات نقدية من قبل
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العدي ��د من الدول الإ�س�ل�امية ،رمبا د ّل ��ت على �أنّ هذه الظاه ��رة كان لها امتداد
كبري عل ��ى امل�س ��توى الزمني ،فاملل ��ك الع ��ادل الأيوب ��ي (615–596هـ– 1200/
1218هـ) وهو �أخو ال�س ��لطان �ص�ل�اح الدين الأيوبي ،كان قد �أ�ص ��در بدوره �س ��نة
611هـ1215/م نقودًا كاغدية ،تدعى «القراطي�س ال�س ��ود العادلية بدم�ش ��ق ،كما
يتعامل النا�س بالورق بالديار امل�ص ��رية ،بقيت زما ًنا .ثم بطل �ض ��ربها وتناق�صت
م ��ن �أي ��دي النا�س� ،إلى �أن ت ��ويف امللك الع ��ادل»( ،)38وقد جاء ذك ��ر امل�ؤرخني لها،
على �س ��بيل ت�شبيهها بنظرياتها التي �أ�ص ��درت يف بالد م�صر قبلها ،مما يتيح لنا
ا�س ��تنتاج �أنّ النقود الورقية رمبا كانت �إح ��دى الثوابت املالية يف الدولتني الزنكية
والأيوبية بامل�شرق العربي.
وم ��ن الن�ص ��و�ص التاريخي ��ة الت ��ي يج ��در الوق ��وف عليه ��ا يف ب ��اب التالقح
احل�ض ��اري بني بالد الإ�س�ل�ام وال�ص�ي�ن ،من خالل م�ش ��اهدات الرحالة والتجار
وال�س ��فراء ب�ي�ن الطرف�ي�ن ،م ��ا �س ��جله الطبيب امل�س ��لم ر�ش ��يد الدين ف�ض ��ل اهلل
الهم ��ذاين )718–644ه������ـ1318–1247/م) ،الذي وطئت قدمه �أر�ض ال�ص�ي�ن
وان�ض ��م �إلى حا�شية �س�ل�اطني املغول ،و�أ ّلف تاريخه ب�أمر ال�س ��لطان غازان خان،
و�أ ّرخ في ��ه لدولتهم منذ الن�ش� ��أة وحتى عهد ال�س ��لطان محم ��د خودابندا �أوجلايتو
(716–678هـ1316–1280/م) ثامن امللوك الإيلخانيني .حكم خالل الفرتة ما
بني عامي 1316–1304م .وهو ابن حفيد هوالكو .ويذكر يف هذا ال�صدد يف �إ�شارة
�أولى �إلى العملة الورقية ،ما ن�صه« :ويف �أوائل جمادى الثانية �سنة 693هـ1294/م
تبادل املغول الر�أي بخ�ص ��و�ص طبع �أوراق العملة «جاو»»( .)39ويف رواية مب�س ��وطة
�ش ��رح فيها الهمذاين ما ترتب عن انت�ش ��ار ه ��ذه العملة الورقي ��ة مبقاطعة تربيز
التابعة �آنئذ للإمرباطورية املغولية ،من خراب ب�س ��بب تداول هذه العملة الورقية،
حيث يقول�« :إنّ اجلاو عبارة عن قرطا�س مختوم بخامت امللك ،يتعامل به يف جميع
بالد اخلطا بدال من الدراهم .و�أ ّما عملتهم النقدية فهي «البال�ش» ال�سبائك ،التي
ت�صل �إلى اخلزانة العامرة [ ]...ويف يوم ال�سبت � 19شوال �سنة 693هـ1294/م،
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�أظه ��روا اجلاو يف مدينة تربيز وروجوه فيها ،وكانت الأوامر تق�ض ��ي بقتل كل من
�بوعا واحدً ا خ�شية ال�سيف.
ال يتعامل به يف احلال .ف�ص ��ار النا�س يتعاملون به �أ�س � ً
لكنهم مل يكونوا يعطون �أحدً ا �شيئا يف مقابل هذا اجلاو .وقد ا�ضطر معظم �سكان
تربيز �إلى الرحيل عن بلدهم ،و�أخفوا الأقم�ش ��ة والأغذية من الأ�س ��واق ،بحيث مل
يعد يوجد �ش ��يء ق ��ط ،و�أخذ النا�س يلج� ��أون �إلى احلدائق لتن ��اول الفواكه []...
وعاقبة الأمر �أن اجلاو مل ي�ؤ ّد �إلى نيجة ،فرتك التعامل به»(.)40
�إنّ تاري ��خ ت ��داول العم�ل�ات الورقية العربية بال�ش ��ام خالل القرن ال�س ��اد�س
للهجرة ،ومعاينة الطبيب العربي امل�س ��لم ف�ض ��ل اهلل الهم ��ذاين للعمالت الورقية
بالإمرباطوري ��ة املغولية ،تك�ش ��ف ع ��ن وجود تراب ��ط وثيق ب�ي�ن الظاهرتني؛ ومن
الأمور التي �س ��نقف عليها الح ًقا يف رحلة ابن بطوطة �إلى بالد ال�ص�ي�ن� ،أنّ عملة
«البال�ش ��ت» التي و�صفها بدقة كبرية ،نقف عليها يف �شهادة الهمذاين نف�سه ،على
�أنه ��ا عمل ��ة نقدية كان اً
معمول بها يف الإمرباطوري ��ة املغولية من قبل ،والربط بني
الروايتني يدفعنا �إلى البحث عن �أ�صول م�شرتكة لهذه الت�سمية.
وتع ّد الأحداث التي �س ��جلتها احلولي ��ات العربية عن العمالت الورقية وكيفية
تداولها بال�ش ��ام خالل القرن ال�س ��اد�س الهجري ،وبال�ص�ي�ن منذ منت�صف القرن
ال�س ��ابع الهجري� ،س ��ابقة عن رواية ماركو بولو ،الذي َح ّل بال�ص�ي�ن للمرة الثانية
عاما ،وقدم و�ص� � ًفا
نحو �س ��نة 1275م ،وعا�ش به ��ا لفرتة زمنية مديدة تناهز ً 17
دقي ًق ��ا للعملة الورقي ��ة التي ت�س ��تخدم يف معامالت ال�ص ��ينيني التجارية واملالية؛
ويقول الرحالة الإيطايل يف هذا ال�صدد ما ن�صه:
«وتعطى هذه العملة الورقية �ش ��رعيتها [ ]...ك�أمنا هي م�صنوعة من خال�ص
الذهب �أو الف�ضة ،وذلك �أنه يف كل عملة منها كان عدد من املوظفني املخ�ص�صني،
ال يقت�صرون فقط على و�ضع �أ�سمائهم ،بل ميهرونها ب�أختامهم � ً
أي�ضا ،ف�إذا �صدرت
هذه العملية منهم جميعا على املنوال املتبع ،يتولى كبريهم ،املفو�ض من جاللته،
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وقد غم�س يف �ص ��باغ الزجنفر القرمزي اخلامت امللكي املو�ض ��وع يف حيازته ،ختم
مطبوعا عليها،
قطع ��ة الورق به ،بحيث يبقى �ش ��كل اخلامت امل�ص ��بوغ بالزجنف ��ر
ً
وبهذا تكت�س ��ب �صفة ال�ش ��رعية التامة لعملة متداولة ،ويعد تزويرها جرمية كربى
عقوبته ��ا الإع ��دام .ف�إذا مت �س � ّ�ك ه ��ذه العمل ��ة الورقية هك ��ذا يف مقادير كبرية،
تدوول ��ت بكل جزء من �أجزاء دولة اخلان الأعظم ،كما اليجر�ؤ �أي �إن�س ��ان – و�إال
عر� ��ض حيات ��ه للموت – على رف�ض قبوله ��ا عملة للدفع .ومن ثم ف� ��إن كل رعاياه
يتقبلونها بغري تردد ،وذلك لأنهم ي�س ��تطيعون الت�صرف فيها ،با�ستخدامها ثانية
يف �ش ��راء الب�ضائع ،التي قد يحتاجون �إليها ،مثل اللآلئ �أو اجلواهر �أو الذهب �أو
الف�ضة .وخال�صة القول� ،إن يف الإمكان احل�صول بها على كل �سلعة»(.)41
ون�س ��تنتج من رواية ماركو بولو هذه� ،أنّ الأوراق النقدية ال�ص ��ينية يف القرن
7هـ13/م ،كانت تختم بختم �أو طابع لت�ص ��بح لها قيمته ��ا التداولية واالئتمانية.
وهو �أمر ال ن�س ��تبعده يف العملة الزنكية� ،إن مل يكن القالب الطباعي نف�س ��ه الذي
طبعت به هذه القراطي�س «النقدية» م�ش ��تملاً على نق�ش بطابع ال�س ��لطان .وهو ما
يجعلها عملة نقدية �أكرث حبكة يف �ص ��ناعتها� ،إذا ما قورنت بالرواية ال�س ��الفة عن
العملة الورقية ال�صينية الالحقة لها زمن ًّيا ،والتي كانت متهر فيما بعد �إ�صدارها،
ب�صباغ خا�ص من قبل املفو�ض امللكي.
الرحال ��ة املغرب ��ي اب ��ن بطوط ��ة اللوات ��ي الطنج ��ي (ت.
كذل ��ك عاي ��ن ّ
779هـ1378/م) العملة الورقية يف فرتة الحقة بنحو القرن عن ماركو بولو ،وعن
هذه العملة الورقية التي و�صف كيفية املعامالت التجارية لأهل ال�صني بها ،و كانت
ت�س ��مى عندهم «بال�شت» ()Bao Chao؛ يقول ما يلي« :و�أهل ال�صني ال يتبايعون
بدين ��ار وال دره ��م ،وجمي ��ع ما يتح�ص ��ل ببالدهم م ��ن ذلك ي�س ��بكونه قطعا كما
ذكرناه ،و�إمنا بيعهم و�ش ��را�ؤهم بقطع كاغد ،كل قطعة منها قدر الكف ،مطبوعة
بطابع ال�س ��لطان ،وت�س ��مى اخلم�س والع�ش ��رين قطعة منها َبا ِل�شْ ت( ،بباء موحدة
و�ألف والم مك�س ��ورة و�شني معجم م�سكن وتاء معلوة) ،وهو مبعنى الدينار عندنا.
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و�إذا متزّقت تلك الكواغد يف يد �إن�س ��ان حملها �إلى دا ٍر كدا ِر ال�س� � ّكة عندنا ،ف�أخذ
عو�ض ��ها ُج ُددًا ودفع تلك ،وال ُيعطي على ذلك �أُجرة وال �سواها ،لأن الذين يتولون
عملها ،لهم الأرزاق اجلارية من قبل ال�سلطان .وقد ُو ِّكل بتلك الدار �أمري من كبار
الأمراء ،و�إذا م�ضى الإن�سان �إلى ال�سوق بدرهم ف�ضة �أو دينار يريد �شراء �شيء،مل
ي�ؤخذ منه وال يلتفت �إليه ،حتى ي�صرفه بال َبا ِل�شْ ت ،وي�شرتي به ما �أراد»(.)42

()43

عملة (البال�شت) الورقية يف زمن زيارة ابن بطوطة لل�صني

وهذه املقارنة التاريخية بني ظاهرتني متباعدتني يف الزمان واملكان ،ت�س ��مح
بالق ��ول �إنّ الت�أث�ي�ر يف هذا املجال بالذات رمب ��ا كان اجتاهه اجلغرايف من الغرب
�إلى ال�ش ��رق� ،أي �أنه ت�أثري عربي – �ص ��يني� ،أو فار�س ��ي – �ص ��يني ،ولي�س العك�س؛
و�أكرب دليل بني �أيدينا �أنّ لفظة « َبا ِل�شْ ْت» نف�سها فار�سية دخيلة على اللغة ال�صينية،
مثلما �أثبت عبد الهادي التازي – محقق الرحلة(.)44
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•طباعة القوالب العربية:
ق ��د ن�ص ��ادف يف املعاج ��م وكتب ال�ت�راث العربية كلم ��ة ّ
«الط ْر� ��س» ،دون �أن
تق ��دم لنا مزي ��دً ا من املدلول احل�ض ��اري والتقن ��ي لهذه اللفظة؛ فه ��ي تعني لدى
«ال�ص � ِ�حيفة �إذا
الفريوز�آبادي «�إع ��ادة الكتابة على املكتوب»( ،)45وعند الزبيديَّ :
ُك ِت َب � ْ�ت ِّ
«الكتاب
كالط ْل�س� ...أو هي التي ُك ِت َب ْت ُث َّم ُم ِح َي ْت»( ،)46ويف «ل�س ��ان العرب»ِ :
ال ��ذي ُم ِح � َ�ي ُث ّم ُك ِت َب ،واجلم ��ع �أَ ْط َرا�س ُ
وط ُرو� ��سّ ]...[ .
والط ْر�س الكتاب املمحو
الكتابة ،وفعل ��ك به الت َّْطري� ��س»( .)47و�أعتقد �أنّ هذا
ال ��ذي ُي�س� �تَطاع �أن ُتعاد عليه ِ
الت�ش ��وي�ش الواقع يف تعريف اللفظة لدى املعجميني املتقدمني� ،إمنا مرده �إلى عدم
�إمكان الوقوف على مدلولها التقني الدقيق ببعده التاريخي واحل�ض ��اري العربي،
ولهذا ال�س ��بب بالذات نالحظ تناقل املعاجم امل�س ��طرة �آن ًفا ل ��ذات التعاريف ،مع
فروق طفيفة �أو تو�ضيحات �إ�ضافية.
�أ ّم ��ا ا�س ��م َّ
«الط ْر� ��ش» ،الذي ُيقابل يف معن ��اه عملية الكتابة على ال�ص ��حائف
املطبوعة بوا�س ��طة قوالب الطباعة( ،)48فه ��ي حقيقة تاريخية تثبتها اللقى الأثرية
املوج ��ودة يف بع�ض متاحف العامل ،كما ت�ؤكدها امل�ص ��ادر املُ�ؤ َّل َفة يف جمال التقانة
وعل ��م احلي ��ل و�ألعاب اخلفة اليدوية ( ،)49على غرار م ��ا نقف عليه يف كتاب «زهر
الب�س ��اتني ،يف عل ��م امل�ش ��اتني» – وهو م�ؤلف علم ��ي نفي�س يف بابه – من و�ص ��ف
دقي ��ق للطباعة العربية بالقوال ��ب؛ وت َِر ُد يف الن�ص كذلك لفظ ��ة مرادفة للقوالب
الطباعية ،وهي «املعاري�ض» ،يقول الزرخوين يف و�صف هذه التقنية الفريدة بدار
الإ�سالم ما ن�صه:
ماطية� :أعظمهم حي�ًل اً ومك ًرا ،ولهم طرائق كث�ي�رة :منها �أنّ
ال�س� � ْر ِ
«ومنهم ِّ
الهياكل التي معهم مكتوبة ،ف�إنها بغري القلم� ،إمنا هي بالقوالب اخل�شب املحفورة،
وي�سمونها املعاري�ض .والطر�ش بها عبارة عن الكتابة»(.)50
ولنقف قليال مع هذا الن�ص ،وما ا�ش ��تمل عليه من �ألفاظ ح�ض ��ارية حتتاج –
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�رماطية» املذك ��ورون يف الن�ص لفظة
ـ»ال�س � ِ
يف اعتقادن ��ا – �إلى بع�ض التو�ض ��يح؛ ف ِّ
ح�ض ��ارية عربي ��ة قلما ا�ش ��تملت عليه ��ا معاجم اللغة الف�ص ��يحة ،وق ��د جاء ذكر
الكت ��اب �أو ال ُكتّاب يف الرتاث العربي� ،ض ��من لغ ��ة املُ ِكدِّ ين
«ال�س ��رماط» ،مبعن ��ى ِ
ِّ
وال�شّ � ّ�ح ِاذين( .)51ومن املعلوم �أنّ لفظة «املعاري�ض» �أ�ض ��حت تعني يف لغة ال ُّن�سّ ��اخ
و َك َت َب ��ة الدواوين ،تلك ال�ش ��كايات واملطالب التي ُي�س ��ت� َأجر عليها الكاتب ليحررها
ل�صاحبها �أو لل�شخ�ص املُطا َلب بتقدميها للدواوين واملحاكم(.)52
ومن الن�صو�ص الطريفة يف بابها ،حول الطباعة بالعربية على اجللد يف بالد
املغ ��رب خ�ل�ال القرن 12هـ18/م� ،أي قبل ا�س ��تقدام املطبع ��ة احلجرية فيما بعد
هذا التاريخ بنحو قرن من الزمن؛ وقفنا على �إ�ش ��ارة �إليها يف رحلة البولوين يان
الرحالة
بوتوت�س ��كي (� )Jan Potockiس ��نة 1791م �إلى املغرب ،وفيها يذكر هذا ّ
�أنّ املغاربة ا�ستخدموا تقنية لطباعة احلروف والتطريز بالر�سوم والأ�شكال ،على
اجللود بدار الدباغة يف تطوان؛ حيث يقول« :وقد ر�أيت املدابغ الهائلة ،التي تطبع
ا�س ��م «مغربي» على كل اجللود التي ت�ص ��بغ .والتطريزات التي يقومون بها ت�ش ��به
تل ��ك التي يف الق�س ��طنطينية»( .)53وهو ما يفيد وجود تقني ��ة عالية لهذه الطباعة
اجللدية املر ّكبة ،التي كانت تدر عائدات مالية ج�سيمة على خزينة الدولة.
•ظهور الطباعة احلديثة بدار الإ�سالم:
الواق ��ع �أنّ الطباعة التي �ش ��هدها التاريخ احلديث بد ًءا من منت�ص ��ف القرن
9هـ15/م ،مل تكن غريبة وال بعيدة عن متناول امل�سلمني ،وذلك منذ العقود الأولى
الخرتاعه ��ا من قبل الأملاين يوهان جوتنربغ؛ بل عل ��ى العك�س من ذلك ،فقد كان
امل�س ��لمون على عل ��م بالطباعة اجلديدة بالأحرف املعدني ��ة املتحركة( ،)54غري �أنّ
املطبوعات العربية الأولى التي وردت على دار الإ�سالم من البالد الأوروبية كانت
عموما منها ،و�سبب ذلك
مخيبة للآمالَ ،وم ْدعاة لنفور علمائهم و�أهل القلم العرب ً
يكمن يف كرثة الأخطاء الطباعية التي كانت تعرتيها جملة ،خا�صة الكتب الدينية
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وعلى ر�أ�س ��ها القر�آن الكرمي( .)55ومع ذلك ،فقد احت�ض ��نت احلوا�ضر الإ�سالمية
الكربى مطابع منذ القرن اخلام�س ع�شر ،غري �أنها كانت تعمل باحلروف العربية،
ومن بني الأمثلة عليها ،مطبعة ال ِّر ّبي �إ�سحاق ِج ْر ُ�سون ( ،)Isaak Gersonالتي
�أقامه ��ا يف الأ�س ��تانة من ��ذ �أواخر الق ��رن 15م .كما تثبت كت ��ب التاريخ والطبعات
الأولى للكتب املكت�شفة حدي ًثا� ،أنّ الق�سطنطينية كانت تتوفر على مطابع ع�صرية
بع ��د نح ��و ثالثة عق ��ود على دخول امل�س ��لمني الأت ��راك �إليها ،وعلى �إث ��ر ترخي�ص
ال�س ��لطان العثماين بايزيد الث ��اين (الذي تولى احلكم ما ب�ي�ن 1512–1481م)
لليهود املطرودين من �إ�سبانيا ب�إقامة مطابع عربية لهم بالإمرباطورية العثمانية،
من �أجل طباعة كتبهم منذ عام 1494م( ،)56وقد احتفظت املكتبات العاملية بن�سخ
م ��ن الكتب التي طبعت ب�إ�س ��طنبول منذ �س ��نة 1543م ،ففي هذه ال�س ��نة بالذات،
طبع بالأ�ستانة الن�ص العربي لرحلة اليهودي الأندل�سي بنيامني ابن يونة التطيلي،
وهي احلقبة بالذات التي �شهدت انت�شار الطبعات العربية ب�أوروبا الغربية(.)57
كما عرف املغرب الأق�صى ،منذ �أواخر القرن اخلام�س ع�شر ،دخول الطباعة
عن طريق اليهود الأندل�س ��يني الذي طردوا من �إ�س ��بانيا ابتداء من �سنة 1492م،
عقب �س ��قوط دولة بني ن�ص ��ر بغرناطة ،ومن الربتغال ابتداء من �س ��نة 1497م،
فحملوا معهم �آالته ��م الطباعية ،وعملوا على طباعة الكثري من امل�ؤلفات العربية؛
ويعت�ب�ر «كت ��اب التباريك وال�ص ��لوات» لداود يو�س ��ف �أبو درهم ،م ��ن �أقدم الكتب
العربية املن�ش ��ورة بفا�س منذ �س ��نة 1516م(� ،)58إ�ض ��افة �إلى التف�سري الذي و�ضعه
ال ِّر ّب ��ي �إ�س ��حاق �أباربانيل على التوراة ،وال ��ذي طبع بفا�س �س ��نة 1525م ،وتوجد
ن�سخة منه مبكتبة جامعة ِ�س ْن ِ�سنا ِتي بوالية �أوهايو الأمريكية( .)59وتعد املطبعة التي
ن�ش� � َئت يف دير قزحيا بلبنان �سنة 1585م ،من �أقدم املطابع التي �أ�س�ست مب�شرق
�أُ ِ
البالد العربية ،وقد قامت لأغرا�ض دينية ،ومل تكن باملطبعة الن�شيطة(.)60
لقد ذهب العديد من الدار�س�ي�ن �إلى القول �إنّ عدم انت�شار املطابع باحلروف

12 11

56

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1442
ّ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط /ﻳﻨﺎﻳﺮ -ﻓاﻳﺮ 2021م

852

العربية يف الن�ص ��ف الثاين من الق ��رن 15م ،يعود �إلى اتخ ��اذ اخلالفة العثمانية
موق ًف ��ا ً
راف�ض ��ا له ��ا منذ البداي ��ة ،رمبا بت�أثري من علم ��اء امل�س ��لمني� ،أو خو ًفا من
حتريف كتب ال�ش ��ريعة الإ�س�ل�امية ،وقد د�أب عدد منهم على ترديد رواية م�ؤداها
�أنّ اخللفاء العثمانيني رف�ضوا ب�شكل �صريح �إدخال املطبعة �إلى البالد الإ�سالمية،
حني �أ�ص ��در ال�سلطان بايزيد الثاين �سنة 1485م فرمانا نهى فيه رعاياه امل�سلمني
ع ��ن ا�س ��تعمال املطبوعات ،وجت ��دد هذا الفرم ��ان يف عهد ابنه وخلفه ال�س ��لطان
�س ��ليم الأول �س ��نة 1515م»( .)61وهي رواية يك ّذبها الباحث الرتكي الدكتور �سهيل
�ص ��ابان؛ الذي ي�ؤكد يف املقابل �أنّ املعار�ض�ي�ن الأولني لدخول املطبعة العربية �إلى
خل ّطاطون ،فقد كان عددهم يبلغ ع�ش ��رين �ألف ّ
الدول ��ة العثمانية هم ا َ
خطاط يف
ا�س ��طنبول وحدها ،وكان �س ��ماحهم بدخ ��ول املطبعة العربية �إل ��ى بالدهم ،ينذر
ب�إفال�سهم وانتفاء �أ�سباب معي�ش ��تهم التي ارتبطت بالكتابة والن�سخ والوراقة(.)62
كم ��ا ال ينبغي �أن نغفل الدور ال�س ��لبي الذي �أدت ��ه الدوائر الديني ��ة ب�أوروبا ،وعلى
ر�أ�س ��ها البابوية يف روما التي كانت حتول دون �إقامة �أية مطبعة باحلروف العربية
ل ��دى امل�س ��يحيني املارونيني بجبل لبنان� ،إذ �أنها مل ت�س ��اند امل�ش ��اريع التي قدمها
التالمي ��ذ املارونيون لطباع ��ة كتب عربية بامل�ش ��رق ،وهي حقيق ��ة �أثبتها الباحث
وحيد قدورة( .)63ناهيك عن املعار�ض ��ة ال�ش ��ديدة التي �أبدتها العا ّمة جتاه الكتب
العربية املطبوعة يف �أوروبا(.)64
وي ��كاد يجمع جمهور امل�ؤرخني امل�ش ��تغلني مبباحث تاري ��خ الطباعة� ،أنّ دخول
املطبعة احلديثة لدار الإ�سالم ،جاء مت�أخ ًرا باملقارنة مع تاريخ اخرتاعها ب�أوروبا
يف �أوا�س ��ط القرن اخلام�س ع�شر؛ ف�أول ترخي�ص ب�إن�شاء املطبعة �أتى مع الفرمان
الذي �أ�ص ��دره ال�س ��لطان العثماين �أحمد الثالث �س ��نة 1129هـ1717/م ،ل�ص ��الح
املدعو �س ��عيد بن محمد جلبي ،ابن �س ��فري العثمانيني بباري�س ،والذي �شغل الح ًقا
من�ص ��ب ال�صدر الأعظم لدى الباب العايل .وكان الفرمان املذكور قد خ َّول �سعيد

اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442

853

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط /ﻳﻨﺎﻳﺮ-ﻓاﻳﺮ 2021م

12 11

56

جلبي ،احلق يف «ا�س ��تخدام الطباعة يف طبع كتب احلكمة واللغة والتاريخ و�س ��ائر
الفن ��ون ،عل ��ى �أن يتعهد بعدم طبع القر�آن وكتب التف�س�ي�ر واحلديث والفقه وعلم
الكالم ،و�أرفق الفرمان بفتوى �ش ��يخ الإ�س�ل�ام عبد اهلل �أفندي ،جتيز ا�س ��تخدام
املطبعة يف نف�س احلدود املذكورة»(.)65
�شخ�ص ��ا �آخر غيو ًرا
ويف ذات احلقبة على وجه التقريب ،قي�ض اهلل عز وجل ً
عل ��ى طباعة الكت ��اب العربي بالأ�س ��تانة العلي ��ة ،ويتعلق الأم ��ر ب�إبراهيم متفرقة
(1745-1674م)� ،ص ��احب مطبع ��ة حملت اال�س ��م نف�س ��ه ،وقد كان ��ت من �أولى
الأولي ��ات لدي ��ه� ،إخراج امل�ؤلف ��ات املكتوبة من قب ��ل العلماء الأت ��راك الذين كانوا
يتقن ��ون الت�ألي ��ف باللغ ��ة العربي ��ة ،فخرجت �إلى الن ��ور عدة �أعمال خ�ل�ال العمر
الق�ص�ي�ر الذي عا�شته مطبعته ،ما بني �س ��نتي 1727و1743م ،وكان من �أ�شهرها
ن�ص الرحلة املو�س ��ومة بعنوان «حتفة الكبار ،يف �أ�سفار البحار» (1729م) ،مل�ؤرخ
العلوم الرتكي م�ص ��طفى بن عبد اهلل املعروف ب�ي�ن �أهل الديوان الهمايوين بلقب
حاجي خليفة( .)66وبعد هذه املرحلة املبكرة من تاريخ الطباعة العربية الع�صرية،
�ش ��هدت البالد الإ�س�ل�امية ظهور مطابع يف مختلف احلوا�ضر الكربى ،و�ساهمت
حركة النه�ض ��ة العربية بامل�شرق يف ت�ش ��جيع عدد من الكتبيني على خو�ض جتربة
الن�شر ،فا�ستوردوا لهذا الغر�ض مطابع ع�صرية من البالد الأوروبية.
خال�صـ ــة:
يت�ض ��ح م ��ن خ�ل�ال مختل ��ف الدالئ ��ل والقرائ ��ن� ،أنّ احل�ض ��ارة العربية
الإ�س�ل�امية ،مل تك ��ن مبن�أى عن االخرتاع ��ات التقنية الكربى التي تو�ص ��لت �إليها
عبقرية الإن�س ��ان يف م�شارق الأر�ض ومغاربها ،ومل تغفل عن �إيجاد �آليات وتقنيات
و�أ�ساليب يف �سبيل ن�شر املعرفة واال�ستكثار من الن�صو�ص املكتوبة ،بوا�سطة تقنيات
كان ��ت �آن ��ذاك هي الأرقى والأجنع م ��ن بني كل املبتكرات التي قدمتها ح�ض ��ارات
العامل .ومل تكن الطباعة بالقوالب �إال وج ًها م�ش ��ر ًقا ومظه ًرا �س ��اط ًعا من مظاهر
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رقي هذه احل�ض ��ارة ،و�إحرازها ق�صب ال�س ��بق فيها ،وهو �أمر مل يعد مو�ضع �شك
�أو التبا�س ،كما هو ال�ش� ��أن يف ابتكارات العرب وامل�س ��لمني يف العديد من املجاالت
كال�ساعات العمومية ،و�آالت املالحة الفلكية ،ومعدات الغو�ص يف الأعماق ،و�أ�ساليب
التحنيط وحفظ اجلثث والأ�شياء ال�سريعة التلف ،وغريها من االبتكارات الفريدة
يف بابه ��ا ،التي تنتظر من جمه ��ور الباحثني املهتمني بعلم «االكتناه العربي» جتلية
غوام�ض ��ها و�أ�سرارها ،وتبيان الإ�س ��هامات الأ�صيلة للح�ضارة العربية يف ابتكارها
وتطويرها.
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مالحق لل�صور:

متيم ��ة فاطمية من الق ��رن احلادي
ع�شر مع خامت �سليمان (ع) م�صر؛
موق ��عhttps://www.pinterest. :
615585842789674968/com/pin
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متيمة (طر�ش) بطباعة متعددة الألوان
م�صر �أو �إيران ما بني القرنني  10و 11م ،طول86,6 :؛ عر�ض� 4,5 :سم
موقع:
https://www.pinterest.com/pin/157907530667686537/

لفيفة طل�سمية  ،خرا�سان  ،بالد فار�س  ،القرن 12 /11م.
موقع:
https://www.pinterest.com/pin/531424824767118164
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متيم ��ة طل�س ��مية من القرن احلادي ع�ش ��ر طبعت يف م�ص ��ر :ح�ب�ر على ورق
(� 7.9 × 24.9سم):
موقع:
https://www.pinterest.com/pin/59391288805939051/
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�ص ��ور لقوالب الطباعة العربية م�ص ��نوعة من املعادن �ضمن مقتنيات متحف
()68
الفن الإ�سالمي بالدوحة
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ه ��و �ص ��ناعة الأمدّة والطواب ��ع والأختام ،وكيفية قلع الكتاب ��ة من الرقاق والأث ��واب وما يتعلق بهذه
ّ
واخلطاطني .كما ت�أول بع�ض امل�ست�شرقني ما جاء يف كتاب
ال�ص ��ناعة التي ميار�س ��ها جمهور الكتبة
«احللة ال�سرياء» البن الأبار ،ولي�س البن الأثري ،كما تذكر الأ�ستاذة لطيفة اﻟكندوز ،والإ�شارة املنوه
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( )23محم ��د ب ��ن ب�ش�ي�ر بن �ش ��راحيل املعافري الأندل�س ��ي (ت198 .ه� �ـ814/م) :هو قا�ض ��ي اجلماعة
بقرطب ��ة ،واله الأم�ي�ر احلك ��م ب ��ن ه�ش ��ام الرب�ض ��ي (206-180ه� �ـ822-797/م)؛ ترجمته يف:
محمد بن حارث اخل�ش ��ني القروي ،ق�ض ��اة قرطبة ،حتقيق �إبراهيم الأبياري ،ال�سل�سلة الأندل�سية،
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العطار احل�سيني ،القاهرة :مكتبة اخلاجني1415 ،هـ53–47 :1994/؛ �أبو مروان حيان بن خلف
ب ��ن حيان القرطبي ،املقتب�س من �أنباء �أهل الأندل�س :قطعة الأمري عبد الرحمن الأو�س ��ط ،حتقيق
محمود علي مكي ،جلنة �إحياء الرتاث الإ�س�ل�امي ،القاهرة1415 ،هـ – 1994م187–186 :؛ ابن
عذاري املراك�ش ��ي� ،أبو العبا�س �أحمد بن محمد ،البيان املغرب يف �أخبار الأندل�س واملغرب ،حتقيق
ج� .س .كوالن و�إ .ليفي بروفن�سال؛ ط ،3 .بريوت :الدار العربية للكتاب ـ دار الثقافة78/2 :1983 ،؛
�أبو يحيى الي�س ��ع بن عي�س ��ى بن حزم الغافقي اجل ّياين ،املغرب يف محا�سن املغرب ،حتقيق د .عبد
ال�سالم اجلعماطي ،من�شورات دار الأمان ،الرباط :مطبعة الأمنية1437 ،هـ.121–120 :2016/
( )24اخل�شني ،ق�ضاة قرطبة ،م� .س.77 :.
( )25يف رواية امل�ؤرخ الأندل�سي ابن حيان القرطبي ،جاء الن�ص ب�صيغة فيها بع�ض االختالف؛ وهو قوله:
«ملا ويل محمد بن ب�ش�ي�ر الق�ض ��اء طبع ع�شرة طوابع ،ومل تزل يف خريطته بعينها �إلى �أن مات .كان
�إذا جاءه الرجل ي�س� ��أله طابعا لرفع خ�صمه ،ك�ش ��ف عمن يريده له ،ف�إن كان قريبا بقرطبة �أعطاه
بزم ا�سمه وم�سكنه وا�سم من �أخذ الطابع فيه ،ويقول له� :إياك
طابعا من تلك الطوابع ،و�أمر كاتبه ِّ
�إن كن ��ت مبط�ل�ا �أو عاديا �أن تقدم على �أخذ طابعي فينالك مني ما ي�س ��و�ؤك .ويعهد �إليه ب�ص ��رف
الطابع بعينه �إليه �إذا ح�ض ��ر خ�صمه .و�إن كان خ�صمه بعيداَّ � ،أجل له بقدر بعده .فلم تزل الطوابع
ت�ت�ردد بني النا�س مث ��ل الأدوات تقيمهم وتقعدهم ،ي�ص ��رفونها بحالها �إلى يدي ��ه حتى تويف»؛ ابن
حيان ،ال�سفر الثاين من كتاب املقتب�س ،حتقيق د .محمود علي مكي ،ط ،1 .من�شورات مركز امللك
في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،الريا�ض1424 ،هـ2003/م.208–207 :
(� )26أبو عبد اهلل محمد فتوح بن عبد اهلل احلميدي ،جذوة املقتب�س يف ذكر والة الأندل�س و�أ�سماء رواة
احلدي ��ث و�أهل الفق ��ه والآداب وذوي النباهة وال�ش ��عر ،حتقيق محمد بن تاوي ��ت ،القاهرة :مكتبة
اخلاجني ،د .ت.223 :
( )27محم ��د مرت�ض ��ى احل�س ��يني الزبيدي ،ت ��اج العرو�س م ��ن جواه ��ر القامو�س ،حتقيق عب ��د العليم
الطحاوي ،مراجعة عبد ال�ستار �أحمد فراج� ،سل�سلة الرتاث العربي ( ،)16املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب ،الكويت :مطبعة حكومة الكويت1400 ،هـ1980/م.243/19 :
(28) Reinhart P. A. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 2 vol.,
Beyrouth : Librairie du Liban, 1968, t. I, p. 363.

( )29طاهر ال�ص ��ديف ،ال�سر امل�صون ،فيما �أكرم به املخل�ص ��ون ،حتقيق حليمة فرحات ،ط ،1 .بريوت:
دار الغرب الإ�سالمي.65 :1998 ،
( )30يف رواي ��ة اب ��ن حي ��ان وطبعات �أخ ��رى لكتاب ق�ض ��اة قرطبة ،وردت اللفظة ب�ص ��يغة «بز ّم ا�س ��مه
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وم�س ��كنه»؛ والزمامُ :ي َع ّر ُفه اخلزاعي بقوله�« :إمنا قيل له زمام لأنه م�ش ��تق من زمام الناقة ،الذي
ه ��و مانعه ��ا من �إرادة هواها ،وقا�ص ��رها على املكان ال ��ذي عقلت فيه .قال :وكذلك الزمام �س ��مي
زماما حل�ص ��ر الأم ��ور فيه ،وزمها وعقلها عن التلف ،وخ�ش ��ية الن�س ��يان لها ،واتق ��اء الغفلة فيها.
ق ��ال :وقي ��ل للزمام ديوان لأنه جعل كالكتاب الذي تد ّون في ��ه املعاين والعلوم وتبني ،لتعلم ولتحفظ
يف كل وقت ،فهو مد ّون لتقييد الأ�ش ��ياء واملعاين التي يخ�ش ��ى عليها الن�س ��يان»؛ علي بن محمد ابن
�س ��عود اخلزاعي ،تخريج الدالالت ال�س ��معية على ما كان يف عهد ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
من احلرف وال�ص ��نائع والعماالت ال�ش ��رعية ،حتقيق د� .إح�س ��ان عبا�س ،ط ،2 .بريوت :دار الغرب
الإ�سالمي1419 ،هـ1999-م.248 :
(� )31أبو احل�س ��ن بن عبد اهلل بن احل�س ��ن النباهي املالقي ،تاريخ الق�ض ��اء يف الأندل�س امل�سمى املرقبة
العليا فيمن ي�ستحق الق�ضاء والفتيا ،حتقيق جلنة �إحياء الرتاث العربي ،ط ،5 .بريوت :دار الآفاق
اجلديدة.49 :1983 ،
( )32عب ��د الواح ��د ذنون طه� ،أ�ص ��ول البح ��ث التاريخي ،ط ،1 .ب�ي�روت :دار املدار الإ�س�ل�امي:2004 ،
.48–47
(� )33أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عي�سى بن محمد بن �إبراهيم ابن �أبي زمنني ،منتخب الأحكام،
حتقيق عبد اهلل بن عطية الردّاد الغامدي ،مكة :املكتبة املكية ـ م�ؤ�س�سة الر ّيان ،د .ت.85/1 :.
(� )34أبو الوليد �س ��ليمان بن خلف الباجي ،ف�ص ��ول الأحكام ،وبيان ما م�ض ��ى عليه العمل عند الفقهاء
واحل ّكام ،حتقيق الباتول بن علي ،من�شورات وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،املحمدية :مطبعة
ف�ضالة1410 ،هـ.200 :1990/
(� )35أحمد بن عبد اهلل ابن عبد الر�ؤوف القرطبي� ،آداب احل�سبة واملحت�سب ،حتقيق فاطمة الإدري�سي،
الطبعة الأولى ،بريوت :دار ابن حزم1425 ،هـ( ،2005/مقدمة التحقيق).11 :
( )36نف�س امل�صدر.108-107 :
(� )37ش ��هاب الدين عبد الرحمن بن �إ�س ��ماعيل بن �إبراهيم املقد�سي الدم�ش ��قي ،املعروف ب�أبي �شامة،
كتاب الرو�ض ��تني ،يف �أخبار الدولتني النورية وال�صالحية ،حتقيق �إبراهيم الزيبق ،ط ،1 .بريوت:
م�ؤ�س�سة الر�سالة1418 ،هـ–1997م.65–64/1 :
(� )38ش ��م�س الدين محمد بن �أحمد بن عثمان الذهبي� ،س�ي�ر �أعالم النبالء ،حتقيق �ش ��عيب الأرن�ؤوط
ومحمد نعيم العرق�سو�سي ،الطبعة الأولى ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة1405 ،هـ1985/م.536/20 :
(� )39ش ��هاب الدي ��ن �أحمد بن عب ��د الوهاب النويري ،نهاي ��ة الأرب ،يف فن ��ون الأدب ،حتقيق د .جنيب
م�صطفى فواز ،ود .حكمت ك�شلي فواز ،بريوت :دار الكتب العلمية2004– 1424،م :اجلزء التا�سع
والع�شرون.42 : ،
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( )40ر�ش ��يد الدين ف�ض ��ل اهلل الهمذاين ،جام ��ع التواريخ :تاريخ املغول الإيلخاني ��ون تاريخ �أبناء هوالكو
من �آباقاخان �إلى كيخاتوخان ،نقله �إلى العربية محمد �ص ��ادق ن�ش� ��أت وف�ؤاد عبد املعطي ال�صياد،
مراجع ��ة يحيى اخل�ش ��اب ،املجلد الثاين ،اجل ��زء الثاين ،وزارة الثقافة والإر�ش ��اد القومي ،الإدارة
العام ��ة للثقاف ��ة ،اجلمهوري ��ة العربية املتح ��دة ،دار �إحياء الكت ��ب العربية  ،مطبعة عي�س ��ى البابي
احللبي و �شركاه ،د .ت.181/2 :.
( )41نف�سه.184–181 :
( )42مارك ��و بول ��و ،رحالت ماركو بولو ،ترجمة عبد العزيز جاويد� ،سل�س ��لة الألف كتاب الثاين (،)202
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب.65 – 64/2 :1996 ،
(� )43ش ��م�س الدي ��ن �أبو عب ��د اهلل محمد بن عبد اهلل ب ��ن بطوطة اللواتي الطنج ��ي ،رحلة ابن بطوطة،
امل�س ��ماة حتف ��ة النظار يف غرائب الأم�ص ��ار وعجائب الأ�س ��فار ،حتقي ��ق د .عبد اله ��ادي التازي،
مطبوعات �أكادميية اململكة املغربية� ،سل�سلة «الرتاث»1417 ،هـ1997-م.129/4 :
( )44اب ��ن بطوط ��ة الطنجي ،رحلة بن بطوط ��ة.131/4 :؛ ويجدر الوقوف على التعلي ��ق الوارد عن هذه
العلم ��ة يف ملحق امل�س ��تدراكات عل ��ى رحلة ابن بطوطة ،ن�ش ��ر وزارة الثقافة ،الرب ��اط :مطبعة دار
املناهل2004/1425 ،م105 :؛ ويفيد �أنّ ال�س ��فري ال�ص ��يني يف الرباط قدم �شرحا مل�ضمون الكتابة
عل ��ى الورق ��ة النقدية؛ فمعنى النق� ��ش الأول� :أنّ من زور الورقة يحكم عليه بامل ��وت ،ومعنى النق�ش
الثاين :للبنك وحده حق �إ�صدار هذه الورقة.
( )45يجدر مراجعة التعليقني 43و ،44اللذين �أوردهما املحقق عن هذه العملة الورقية :وم�ضمون �أولهما
�أن لفظة بال�شت ا�ستعملت للقطعة الذهبية والف�ضية ،و�أن اللغة الفار�سية انت�شرت يف الإمرباطورية
ال�ص ��ينية ويف البالط كذلك؛ والآخر �أنّ املحقق ا�س ��تنفذ كل الو�سائل ملعرفة مدلول لفظ البال�شت،
وا�س ��تطاع بف�ض ��ل جهوده معرف ��ة مقابلها يف اللغة ال�ص ��ينية  BAO CHAOالت ��ي تعني النقد
النفي�س ،و�أنها كانت تطلق لدى املغول على قطعة ذهبية معينة املقدار.
( )46جم ��د الدي ��ن محمد بن يعقوب الفريوز�آبادي ،القامو�س املحي ��ط ،حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف
م�ؤ�س�سة الر�سالة حتت �إ�شراف محمد نعيم العرق�سو�سي ،بريوت.553 :1998 ،
( )47محم ��د مرت�ض ��ى احل�س ��يني الزبيدي ،تاج العرو�س م ��ن جواهر القامو�س ،حتقي ��ق محمود محمد
الطناحي ،مراجعة م�ص ��طفى حجازي وعبد ال�س ��تار �أحمد فراج� ،سل�س ��لة ال�ت�راث العربي (،)16
املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت :مطبعة حكومة الكويت.194/16 :2004 ،
(� )48أب ��و الف�ض ��ل جم ��ال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي امل�ص ��ري ،ل�س ��ان العرب ،ط،I .
بريوت :دار �صادر1410 ،هـ1990 -م.121/6 :
(49) Karl R. Schaefer, “The Scheide Tarsh,” Princeton University
Library Chronicle 56:3 (Spring 1995), pp. 430–400.
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( )49قدم يف بحثه م�س ��تجدات عن مو�ض ��وع الطباعة العربية بالقوالب خالل الع�ص ��ور الو�س ��طى ،كما
ن�صو�ص ��ا
ا�س ��تدرك الهفوات والتعميمات التي وقع فيها امل�ست�ش ��رقون ،ناهيك عن كونه ا�س ��تعر�ض
ً
�أخرى جديدة ،من الرتاث العلمي العربي حول الطباعة بالقوالب .و�إذا كان امل�ست�ش ��رق �ش ��يفر قد
عر�ض يف كتابه ال�سالف ذكره ،قال ًبا معدنيا للطباعة ،محفوظا حاليا يف مدينة كال�سكو الربيطانية،
واعت�ب�ر �أن ��ه الوحيد الذي و�ص ��ل �إلينا؛ ف� ��إن لطف اهلل قاري ك�ش ��ف عن ثالث قطع �أثرية ،ف�ض�ل�ا
ع ��ن قطعة مطبوعة تراثية طولها نحو � 87س ��م ،موجودة يف متحف “جمموع ��ة ديڤد” بكوبنهاكن
(الدامنارك)؛ انظرGari, Lutfallah, « New lights on Block Printing :
7 .in Medieval Islam”, op. cit, p
( )50محم ��د ب ��ن �أب ��ي بكر بن عمر الزرخوين ،زهر الب�س ��اتني ،يف علم امل�ش ��اتني :كت ��اب تراثي نادر يف
التقان ��ة وال�ص ��ناعات ،حتقيق الدكت ��ور لطف اهلل قاري ،القاه ��رة :مكتبة الإمام البخاري للن�ش ��ر
والتوزيع.187 :2012 ،
( )51ياقوت احلموي ،معجم الأدباء ،حتقيق د� .إح�س ��ان عبا�س ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي ،الطبعة:
الأول ��ى1414 ،ه� �ـ1993/م1397/3 :؛ وع ّل ��ق عليه ��ا املحقق يف احلا�ش ��ية رقم 1 :بالق ��ول�« :أظنه
ي�ستعمل لغة املكدّين؛ فال�سرماط عندهم هو الكتاب».
( )52علي بن �إبراهيم النملة ،الوراقة و�أ�شهر �أعالم الوراقني :درا�سة يف الن�شر القدمي ونقل املعلومات،
مكتبة امللك فهد الوطنية ،الريا�ض1415 ،هـ1995/م.27 :
( )53ي ��ان بوتوت�س ��كي ،رحلة يف �إمرباطوري ��ة املغرب متت خالل �س ��نة 1791م ،ترجمة عبد اهلل باعلي،
الرباط :مطابع الرباط نت.57 :2014 ،
( )54خالد عزب و�آخرون ،وعاء املعرفة :من احلجر �إلى الن�شر الفوري ،م� .س.72 :.
( )55جورج عطية ،الكتاب يف العامل الإ�س�ل�امي :الكلمة املكتوبة كو�س ��يلة لالت�ص ��ال يف منطقة ال�ش ��رق
الأو�س ��ط ،ترجمة عبد ال�س ��تار احللوجي� ،سل�سلة عامل املعرفة� ،إ�ص ��دارات املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب ـ الكويت ،العدد� ،297 :شعبان 1424ﻫ�/أكتوبر .20 :2003
( )56د .وحيد قدوة� ،أوائل املطبوعات العربية يف تركيا وبالد ال�ش ��ام ،من�ش ��ور �ضمن �أعمال ندوة تاريخ
الطباعة حتى انتهاء القرن التا�سع ع�شر ،الطبعة الأولى ،مركز جمعة املاجد للثقافة الرتاث ـ دبي،
املجمع الثقايف ـ �أبو ظبي.113 :1996 ،
( )57الرب ��ي بنيام�ي�ن بن يونة التطيلي النباري الأندل�س ��ي ،رحلة ابن يونة الأندل�س ��ي �إلى بالد ال�ش ��رق
الإ�س�ل�امي ،ترجمة وتعليق عزرا حداد ،ومراجعة د .رحاب خ�ضر عكاوي ،بريوت :دار ابن زيدون،
1416هـ1996/م( ،مقدمة املرتجم).37:
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( )58لطيفة اﻟكندوز ،تاريخ الطباعة والن�شر باملغرب ،م� .س.69-67 :
( )59نف�س املرجع.78 :
( )60خالد عزب و�آخرون ،وعاء املعرفة :من احلجر �إلى الن�شر الفوري73 ،؛ جمموعة من امل�ؤلفني ،ندوة
تاريخ الطباعة حتى انتهاء القرن التا�سع ع�شر ،الطبعة الأولى ،مركز جمعة املاجد للثقافة الرتاث
ـ دبي ،املجمع الثقايف ـ �أبو ظبي.4 :1996 ،
( )61لطيفة اﻟكندوز ،تاريخ الطباعة والن�شر باملغرب ،م� .س.47-46 :
( )62د .عبد الكرمي �إبراهيم ال�س ��مك ،الطباعة يف امل�ش ��رق العربي ،جملة �أحوال املعرفة ،ال�س ��نة 19ن
العدد ،77 :ربيع الآخر 1436هــ فرباير 2015م.75 :
( )63د .وحيد قدورة� ،أوائل املطبوعات العربية يف تركيا وبالد ال�شام ،م� .س.116 :.
( )64نف�س املرجع.117 :
( )65د .عبد الكرمي �إبراهيم ال�سمك ،الطباعة يف امل�شرق العربي ،م� .س.48 :.
( )66عبد احلفيظ الطبايلي ،يف �أ�سفار الأ�سطول العثماين :رحلة مع كاتب جلبي وم�ؤلفه «حتفة الكبار،
يف �أ�س ��فار البحار»� ،ض ��من �أعمال ندوة «ال�سفر يف العامل العربي الإ�س�ل�امي :التوا�صل واحلداثة»،
تن�س ��يق عب ��د الرحمن امل ��ودن وعبد الرحي ��م بنحادة ،من�ش ��ورات كلي ��ة الآداب والعلوم الإن�س ��انية
بالرباط ،جامعة محمد اخلام�س� ،سل�سلة ندوات ومناظرات (رقم ،)108 :الدار البي�ضاء :مطبعة
النجاح اجلديدة.68-67 :2003 ،
(67) Gari, Lutfallah “ New lights on Block Printing in Medieval Islam”,
op. cit, p. 15-12.
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فهارس
فهار�س ال�سنة ال�ساد�سة واخلم�سني
�أو ًال :ال ُك َّتاب واملع ِّلقون
�أحمد �إ�سماعيل النعيمي 619
�أحمد الزبيدي 241
�أحمد خان 439 ،257
�أحمد عطية 397
�إ�سلم بن ال�سبتي 649
العرابي خل�ضر 531
حمدي عبداهلل البطران 125
خالد فهمي 339
عبدالرزاق حويزي 571 ،51
عبدال�سالم اجلعماطي 837
عبدالعزيز احليدري 319
عالء م�صري النهر 7
محمد �إبراهيم الفيومي 161

محمد ال�ساير 417 ،211
محمد الق�شعمي 605
محمد با�سل عيون ال�سود 783
محمد جمعة الدربي 669 ،25
محمد عاطف الرتا�س 291
محمد عبدو فلفل 475
محمد محمود الدروبي 459 ،297 ،135
مرزوق يون�س 593
م�صطفى عطية جمعة 739
مقتدر حمدان عبداملجيد 805
نا�صر ال�شدوي 509
يو�سف ال�سناري 79
ثان ًيا :املو�ضوعات العامة

}ل�س ��وف{ يف القر�آن الكرمي :درا�س ��ة
لتوجيهات املف�سرين واملعربني 161
�أبو عل ��ي املنطقي :حياته وم ��ا تبقى من
�شعره 417 ،211

�إ�ش ��كالية الرواية التاريخية غري ا َمل ْع ُز َّوة
عند املعا�صرين 7
�أعالم العرب :العالمة املحقق يحيى بن
وهيب اجلبوري 459 ،297 ،135
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دور ن ��ور الدين محمود زنك ��ي يف توحيد
م�ص ��ر وبالد ال�ش ��ام ملواجهة ال�ص ��ليبيني
241
دي ��وان ال�س ��مو�أل� :ص ��نعة �أب ��ي عبداهلل
نفطويه 79
رحلة احل ��ج املعا�ص ��رة :باعثها وغر�ض
كتابتها 319
ف ��ن الطباع ��ة يف احل�ض ��ارة العربي ��ة
الإ�سالمية 837
قراءة ن�ص ��ية ملعاين ح ��روف اجلر عند
ال�شم�سان 475
قراءة نقدي ��ة لكتاب (املواد واملداخل يف
املعجم التاريخي) 669
كت ��اب الإع�ل�ام بالأماك ��ن والأعالم وما
تبقى منه للعالمة محمد �صالح النا�صري
649
معجمي ��ة ال�س�ي�رة النبوي ��ة :احل ��دود
ومناهج الت�صنيف والوظائف 339
مفاتيح احلكم وم�ص ��ابيح الظلم لر�شيد
الدين الوطواط 51
ال�صغاين ونوادرها 439 ،257
مكتبة َّ
نظ ��رات يف مخت�ص ��ر ت ��اج املجام ��ع
واملعاجم ل�شهاب الدين القو�صي 783

�أعالم العرب :ح�سن ال�سبع 605
ال ��دالالت النف�س ��ية يف �ص ��ور الرحل ��ة
وال�صراع يف ال�شعر اجلاهلي 619
املعي ��اران :الأخالق ��ي واجلم ��ايل يف
الرتاث النقدي العربي 531
الهن ��د يف كت ��اب «حتقي ��ق م ��ا للهن ��د»
للبريوين 739
�أن ��واع املكا�س ��ب يف الفك ��ر االقت�ص ��ادي
الإ�سالمي 805
�إهداءات العرب 775
بري ��د الع ��رب :اغ�ت�راب ال�شخ�ص ��ية
الروائية العربية املعا�ص ��رة «رواية الغرف
أمنوذجا» 125
الأخرى � ً
بريد العرب :امل�س ��تدرك على �شعر زياد
الأعجم 593
بري ��د الع ��رب :كت ��اب (نتائ ��ج الفكر يف
النحو) بني حتقيقني 291
تاري ��خ قنون ��ا و�س ��وقها ب�ي�ن اجل ��دل
والرباهني 509
تنبيه ��ات عرو�ض ��ية على حتقي ��ق كتاب
املجموع اللفيف 571
حاجة كتاب �س ��يبويه �إل ��ى حتقيق جديد
25
ثال ًثا :الأعالم
�إبراهيم الد�سوقي 670
الأب �أن�ستا�س الكرملي 94
�إبراهيم الزيبق 9 ،8
الأب لوي�س �شيخو ،86 ،85 ،84 ،81 ،79
93 ،90 ،87
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�إبراهي ��م ال�س ��امرائي ،147 ،140 ،139
792
�إبراهيم ال�سيد 146
�إبراهيم املازين ،334 ،330 ،323 ،320
335
�إبراهيم �أمني ال�شواربي 54
�إبراهيم �أني� ��س ،679 ،678 ،677 ،675
،694 ،693 ،692 ،688 ،687 ،684 ،681
712 ،710 ،696
�إبراهيم باج�س عبداملجيد 57
�إبراهيم بن ال�سري الزجاج ،176 ،169
403 ،402 ،273 ،192 ،182
�إبراهيم بن محمد بن عبداهلل 390
�إبراهي ��م رفعت با�ش ��ا ،328 ،321 ،320
334
�إبراهيم �صالح 784
�إبراهيم عليه ال�سالم 384 ،322 ،319
�إبراهيم متفرقة 854
�إبراهيم محمد حبيب ،331 ،324 ،320
335 ،334 ،332
�إبراهيم مدكور 719 ،715 ،685 ،679
�إبراهيم جنا 679
�أبل �أر�سالن 52
ابن �أبي الدم 11
اب ��ن �أب ��ي الع ��ز الهم ��ذاين ،187 ،185

192 ،191
ابن �أبي رحلة احلم�صي 786
ابن �أبي �شيبة 535
ابن �أبي عتيق 540
ابن �إ�سحاق 657 ،370
ابن �أف�ضل الكرجي 454
ابن الأبر�ش 786
ابن الأثري 347 ،242 ،17 ،16 ،11
ابن الأجدابي 405 ،341
اب ��ن الأعراب ��ي ،402 ،400 ،270 ،264
596
ابن الأنباري 274 ،270 ،267 ،171
ابن البيطار 699
ابن اجلوزي 786 ،400 ،303 ،295
اب ��ن احلاج ��ب ،182 ،180 ،177 ،165
184
ابن احل�شاء 342
ابن الدبيثي 9
ابن الدماغ النحوي 786
ابن الرومي 791 ،788 ،718 ،579
ابن ال�ساعاتي 785
ابن ال�سراج 270 ،171
اب ��ن ال�س ��كيت ،450 ،341 ،274 ،265
677 ،455
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ابن ال�سيد البطليو�سي 342
ابن ال�شبل البغدادي 792
ابن ال�شجري 176
ابن العدمي 11
ابن الع�صار الرقي 261
ابن العالف ال�شاعر 214
ابن الغالف ،هبة اهلل ال�شريازي 214
ابن الفرات امل�صري 21 ،20
ابن الف�صيح 785
ابن الفوطي 455
ابن القطاع 704
ابن القالن�سي 11
ابن القوطية 704 ،341
ابن القيم 525 ،295 ،292
ابن املدبر 560
ابن امل�ستويف 9
ابن املعتز 792 ،785
ابن املنري ال�سكندري 189
ابن النبيه امل�صري 796 ،785
ابن بادي�س 662 ،661
ابن ب�سام 547 ،82
ابن بطوطة 848 ،847
ابن تغري بردي 242
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ابن ثابت البغدادي 271
ابن جريج 540
ابن جن ��ي ،493 ،402 ،346 ،271 ،176
691 ،553 ،496 ،494
ابن جنيدل 361
ابن حديدة الأن�صاري 343 ،342
ابن حزم 662 ،547 ،546 ،545
ابن حماد بن بلكري زيدي 661
ابن خالويه 272 ،192 ،187
ابن خفاجة 786
ابن خلكان 661
ابن خمي�س 361
ابن دحية 293
ابن دريد ،272 ،266 ،262 ،83 ،82 ،80
675 ،447 ،442 ،353 ،347 ،345 ،283
ابن دقماق� ،ص ��ارم الدين �إبراهيم ،20
21
ابن ر�ش ��يق القريواين ،786 ،558 ،544
787
ابن زريك 245
ابن زقاق الأندل�سي 786
ابن �سارة املغربي 794
ابن �سكرة الها�شمي 786
اب ��ن �س�ل�ام اجلمح ��ي ،553 ،271 ،81
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638 ،630 ،565 ،564 ،559
ابن �سنان اخلفاجي 793 ،789
ابن �سيده 699 ،698 ،693 ،341 ،45
ابن �سينا 406
ابن �شبه ،عمر 275
ابن �شرف البغدادي 785
ابن �شرف القريواين 787 ،786 ،785
ابن �شم�س اخلالفة 785 ،304
ابن �شهيد الأندل�سي 785
ابن طباطبا 543 ،542 ،541 ،540
ابن طريف 341
ابن طولون الدم�شقي 343
ابن عا�صم الثقفي الغربايل 404
ابن عبا�س 808 ،526
ابن عبد ربه 787 ،786
ابن عبد الر�ؤوف 844
اب ��ن عبدالظاه ��ر ،14 ،13 ،12 ،10 ،9
20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15
ابن عبدة الن�سابة 280 ،266
ابن عرفة� ،إبراهيم بن محمد 284
ابن عزيز ال�سج�ستاين 341 ،274
ابن ع�ساكر ،عز الدين محمد 11 ،9
ابن ع�سكر 792

ابن ع�صفور 46
ابن عطية 785 ،183 ،167 ،166
ابن عقيل 46 ،38
ابن عنني 785
اب ��ن فار�س� ،أبو زكريا ،341 ،278 ،264
،699 ،698 ،688 ،676 ،675 ،449 ،370
721
ابن ف�ضل اهلل العمري 465 ،304
ابن ف ّلو�س 785
ابن قا�ضي �شهبة 293
اب ��ن قتيب ��ة الدين ��وري ،345 ،279 ،45
629 ،627 ،626 ،405 ،404 ،397
ابن كثري 177
ابن ل�ؤل�ؤ الذهبي 788
ابن مالك 502 ،501 ،173 ،168 ،165
ابن محرق 106
ابن مظفر 785
ابن معروف 426 ،221
ابن مقبل ،متيم بن �أبي بن نقبل 451
ابن مكعرب 598
ابن منظور 692 ،676 ،675 ،402
ابن منقذ 785 ،784
ابن منري 786
ابن ميمون 306 ،301 ،150
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ابن نباتة ال�سعدي 785
ابن نبهان 786
ابن هانئ املغربي 785
ابن هبة اهلل الأفط�سي 304
ابن ه�شام (عبدامللك الب�صري) ،344
371 ،370 ،362 ،354 ،351
ابن ه�ش ��ام الأن�ص ��اري ،177 ،173 ،46
182
ابن وا�ص ��ل ،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،7
21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16
ابن وكيع التن�سي 785 ،544
ابن يو�سف ال�صاحلي ال�شامي 346
�أب ��و �إبراهي ��م �إ�س ��حاق الفاراب ��ي ،278
704 ،341
�أبو �إ�سحاق �إبراهيم الأزدي 258
�أبو �إ�سحاق �إبراهيم احلربي 271
�أبو �إ�سحاق الغزي 52
�أبو �إ�سحاق الفزاري 407 ،406
�أبو الأ�سود الد�ؤيل 787 ،444
�أبو البقاء ال�شبلي 293
�أبو احل�سن التهامي 787
�أبو احل�سن احل�صري 796 ،786
�أبو احل�سن اللحياين 671 ،280
�أبو احل�سن بن احلاج 785
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�أبو احل�س ��ن علي الهنائي ( ُكراع النمل)
283
�أبو احل�س ��ن علي الواح ��دي ،166 ،164
192 ،185 ،182
�أبو احل�سن علي بن �أحمد احلرازي 258
�أبو احل�سن علي بن عبدالرحيم الع�صار
ال�سلمي 442
�أب ��و الريحان محمد ب ��ن �أحمد البريوين
،743 ،742 ،741 ،740 ،739 ،409 ،406
،750 ،749 ،748 ،747 ،746 ،745 ،744
،758 ،757 ،756 ،755 ،754 ،752 ،751
،765 ،764 ،763 ،762 ،761 ،760 ،759
767 ،766
�أبو ال�سعود 191 ،183 ،175 ،165
�أبو ال�صلت الأندل�سي 785
�أبو الطاهر جعفر بن علي الكتامي 789
�أبو الطيب محمد بن �أحمد الو�شاء 464
�أبو العالية 818
�أبو العبا�س الأبر�ش 789
�أبو العبا�س الإيران�شهري 750
�أبو العرب �إ�سماعيل القو�صي 9
�أبو العرب محمد بن �أحمد التميمي 464
�أبو العالء املعري 547 ،303 ،282
�أب ��و الغنائ ��م محم ��د بن �أحم ��د اخلالل
445 ،441 ،274 ،265
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�أبو الغول ُّ
الطهوي 449
�أبو الغول النه�شلي 706 ،449
�أبو الفتح الب�ستي 785
�أب ��و الفت ��ح عبدالواح ��د ب ��ن احل�س ��ن
الباقرجي 270
�أبو الفتوح �أحمد بن محمد الغزايل 659
�أبو الفرج الهمذاين 785
�أبو الف�ضل جعفر اخلالفة 465
�أبو الف�ض ��ل عبيد اهلل بن �أحمد امليكايل
464 ،308 ،305
�أبو القا�س ��م الآم ��دي ،443 ،441 ،268
561 ،558 ،553 ،542 ،448 ،446 ،445
�أبو القا�س ��م الأندل�س ��ي ال�س ��هيلي ،291
375 ،344 ،296 ،295 ،293
�أبو القا�سم بن الأبر�ش 789
�أب ��و القا�س ��م بن عل ��ي احلري ��ري ،271
786 ،455
�أبو القا�سم �سعد اهلل 146
�أبو القا�س ��م عبداهلل ب ��ن محمد الأزدي
269
�أبو القا�س ��م محمود (اخلاقان املعظم)
52
�أبو املهو�ش الأ�سدي 599
�أبو النجم 451
�أبو الوليد �سليمان الباجي 843

�أبو اليقظان� ،سحيم بن حف�ص 284
�أبو �أو�س �إبراهيم ال�شم�س ��ان ،476 ،475
،485 ،484 ،483 ،482 ،481 ،480 ،477
،492 ،491 ،490 ،489 ،488 ،487 ،486
،499 ،498 ،497 ،496 ،495 ،494 ،493
503 ،502 ،501
�أبو بكر اخلوارزمي 272
�أب ��و بكر ال�ص ��ديق ر�ض ��ي اهلل عنه ،55
719 ،717 ،816 ،815 ،514
�أبو بكر بن العالف 417 ،223
�أبو بك ��ر محمد الآج ��ري املرزبان ،281
455
�أبو بكر محمد ال�شافعي 82
�أبو تراب 270
�أبو متام 793 ،786 ،552 ،269
�أبو جبرية الأن�صاري 581
�أب ��و جعف ��ر �أحمد النح ��وي الطربي ،21
303 ،276
�أبو جعفر احل�صار 789 ،785
�أب ��و جعف ��ر املن�ص ��ور (اخلليف ��ة) ،406
407
�أب ��و جعف ��ر النحا� ��س ،192 ،187 ،170
345
�أب ��و حامت ال�سج�س ��تاين ،267 ،262 ،33
442 ،341 ،273
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�أبو حامد الغزايل 659
�أبو حزام غالب بن احلارث الع ّكلي 446
�أب ��و حنيفة الدين ��وري ،402 ،397 ،273
406 ،404 ،403
�أبو حي ��ان الغرناط ��ي ،170 ،167 ،166
194 ،183 ،179 ،172
�أبو حية النمريي 462 ،306 ،299
�أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث 274
�أبو داوود 526
�أبو دلف 795
�أبو دهبل اجلمحي 446
�أبو د�ؤاد الإيادي 231
�أبو دواد العاملي 446 ،441
�أبو دواد جارية بن احلجاج الإيادي 446
�أبو ذر اخل�شني 354 ،351 ،349 ،341
�أب ��و ذ�ؤي ��ب اله ��ذيل ،446 ،442 ،107
656 ،642 ،641
�أبو زبيد حرملة بن املنذر الطائي 447
�أبو زياد يزيد بن عبداهلل الكالبي 280
�أبو زيد الأن�صاري 273 ،94 ،29
�أبو �سعد الهروي 52
�أبو �س ��عد عبدالكرمي ال�س ��معاين،512 ،
661 ،513
�أب ��و �س ��عيد ال�س ��كري ،441 ،274 ،265
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450 ،447 ،445 ،443 ،442
�أبو �سعيد ال�سمعاين 455
�أبو �س ��ليمان �أحمد اخلطابي ،272 ،266
789 ،558 ،343 ،341
�أبو �سهل الهروي ،495 ،283 ،266 ،272
496
�أبو �شامة املقد�سي 845 ،11 ،9 ،8
�أبو طالب 448
�أبو طاهر املقرئ 82
�أبو عبداهلل احلميدي 399
�أبو عبداهلل الني�سابوري 284
�أبو عبداهلل محمد القرطبي ،169 ،166
806 ،192 ،183 ،170
�أبو عبداهلل محمد بن املبارك ال�ض ��رير
788
�أبو عبداهلل محمد بن عمر الواقدي 464
�أبو عبيد البكري ،519 ،518 ،360 ،342
657 ،649 ،521 ،520
�أبو عبيد القا�س ��م بن �سالم ،341 ،276
402 ،400 ،399
�أبو عبيد اهلل املرزباين 281 ،83 ،82
�أبو عبيد الهروي 346 ،283
�أب ��و عبيدة معمر بن املثن ��ى ،276 ،103
451 ،443 ،345
�أبو علي �أحمد املرزوقي 464 ،405 ،281

874

�أبو علي احل�سني بن خوارزم �شاه 63 ،58
�أب ��و عل ��ي الفار�س ��ي ،178 ،172 ،170
277 ،274 ،186 ،181 ،180 ،179
�أبو علي الف�ض ��ل بن احل�س ��ن الطرب�سي
194 ،191 ،182 ،178 ،171 ،170 ،166
�أبو علي القايل 704
�أب ��و علي املنطقي الب�ص ��ري ،212 ،211
،219 ،218 ،217 ،216 ،215 ،214 ،213
،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220
،233 ،232 ،231 ،230 ،229 ،228 ،227
417 ،236 ،235 ،234
�أب ��و عمر الزاه ��د (غالم ثعل ��ب) ،268
277
�أبو عمر الهروي 284
�أبو عمر بن حيويه 82
�أبو عمرو اجلرمي 46 ،34 ،29
�أبو عمرو ال�شيباين 704 ،277
�أبو عمرو بن العالء 539 ،284
�أبو فرا�س احلمداين 792
�أبو قابو�س احلمريي 790
�أبو قالبة 817 ،449
�أبو مالك الب�صري 284
�أبو محمد الأ�سود الغندجاين 277
�أب ��و محم ��د الأمري ،عبداهلل بن �س ��عيد
284

�أبو محمد ال�شاطبي 20
�أبو محمد الفقع�سي 450 ،443
�أبو محمد اليزيدي 284
�أبو مدين �أحمد الفا�سي 370
�أبو م�سحل الأعرابي 281
�أبو معاذ الباهلي 284
�أبو مع�شر البلخي 408 ،407 ،406 ،397
�أبو من�ص ��ور الأزه ��ري ،265 ،261 ،45
402 ،347 ،269 ،266
�أبو من�ص ��ور الثعالب ��ي ،341 ،305 ،304
798 ،544 ،466 ،465
�أبو من�صور محمد ال�سمعاين 275
�أبو مو�سى الأ�شعري 656 ،538
�أبو ن�صر احلميدي 400
�أبو ن�صر ال�سجزي 406
�أب ��و ن�ص ��ر� ،أحمد ب ��ن حامت (�ص ��احب
الأ�صمعي) 282
�أب ��و نوا�س ،784 ،575 ،574 ،552 ،221
788
�أبو هريرة 819 ،814 ،381
�أبو هالل الع�سكري 796 ،576 ،554
�أبو وائل 815
�أبو يعلى 671
�أبوبكر محمد بن �إ�سحاق املطلبي 345
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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أبي بن خلف 657
� ُّ
�أُبي بن كعب 686
الأبريد بن املعذر الرياحي 597
�أبني بن زهري 357
الأبيوردي 784
الأثرم 451 ،443
�أثيلة العبدي 444
�أثينا 765
�إح�سان عبا�س 545 ،340 ،303
�أحمد الأرنا�ؤوط ،424 ،422 ،421 ،420
،433 ،431 ،430 ،429 ،428 ،427 ،425
434
�أحمد الأن�صاري 794
�أحمد الثالث 853
�أحمد ال�شيخ 128
�أحمد �أمني 138 ،137
�أحمد بك تيمور 54
�أحمد بن �إبراهيم بن �شاذان 82
�أحمد بن عبداجلبار العطاردي 82
�أحمد بن عثمان الأبهري 268
�أحمد بن عمر الزيلعي 521
�أحم ��د بن محم ��د الب�ش ��تي اخلارزجني
272
�أحمد بن محمد اخلراط 191 ،187
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�أحمد بن مريف البارقي 510
�أحمد ب ��ن يحيى ثعل ��ب ،105 ،103 ،93
271 ،270 ،171 ،264
�أحم ��د ب ��ن يو�س ��ف اجلاب ��ر ،301 ،144
463 ،305
�أحمد ح�سن الزيات 140 ،138
�أحمد �شفيق اخلطيب ،690 ،688 ،686
714 ،713 ،711 ،680 ،673
�أحمد طه ر�ضوان 376 ،374 ،373
�أحمد عبيد 303
�أحمد عبيد الدعا�س 192 ،191 ،187
�أحمد محمد احلويف 140
�أحمد محمد خلف اهلل 139
�أحم ��د مخت ��ار عم ��ر ،687 ،686 ،674
716 ،711 ،710 ،708 ،696 ،694
�أحمد مطلوب 147
�أحمد ناجي القي�سي 139
�أحمد يحيى 112
الأحنف بن قي�س 663
الأحو�ص 444
الأخطل 725 ،706 ،444 ،111 ،102
الأخف�ش الأو�سط 284 ،46 ،33
الأخف�ش ال�صغري 284 ،269
�آدم عليه ال�سالم 812

876

�إدوارد اخلراط 128
�أدوارد براون (م�ست�ش ��رق) ،300 ،142
466
�إدوارد �سعيد 751
الأرجاين 793 ،786 ،785
الأرزين ،محمد يحيى 273 ،266
�أر�سطا طالي�س 543
�أرقتنيو�س 765
الأزرق ��ي ،514 ،512 ،511 ،510 ،360
521 ،520 ،519 ،518
�أ�سامة بن منقذ 466 ،304 ،11
�إ�سحاق بن وهب العالف 82
�إ�سحاق بن ي�سار 820
�إ�سحاق عليه ال�سالم 384
�أ�س ��د الدين �ش�ي�ركوه ،248 ،247 ،246
252 ،251 ،249
�أ�سد بن ناع�صة التنوخي 444
�إ�سفنديار 762
�إ�سماعيل احلامدي 335 ،327
�إ�سماعيل با�شا البغدادي 55
�إ�سماعيل بن جعفر ال�صادق 242 ،242
�إ�س ��ماعيل ب ��ن حم ��اد اجلوه ��ري ،259
660 ،656 ،401 ،343 ،341 ،271
�إ�سماعيل عليه ال�سالم 384

�إ�سماعيل فهد �إ�سماعيل 128
�إ�سماعيل مظهر 709 ،703 ،677
الأ�صمعي ،403 ،402 ،269 ،267 ،113
658 ،540 ،539
�أ�صبغ بن نباتة 816 ،815
الأع�ش ��ى ،99 ،98 ،97 ،92 ،46 ،39
714 ،630 ،444 ،228 ،109 ،106
الأغلب العجلي 444
�إقليد�س 745
�أكثم بن �صيفي 823
�أكدمل (ملك ال�سينغال) 650
�أم الكميت بن معروف الفقع�سي 450
�أم ب�شر بن الرباء 390
�أم �سلمة (ام امل�ؤمنني) 721
�أم معبد 352
�أم هانئ بنت �أبي طالب 821
الإمام ال�شافعي 792 ،10
الإمام بطال بن �أحمد 258
ام ��ر�ؤ القي� ��س ،441 ،229 ،97 ،46 ،29
،551 ،544 ،539 ،517 ،516 ،445 ،444
637 ،630 ،625 ،557
�أم ��وري (مل ��ك مملك ��ة القد� ��س) ،247
248
�أمية بن �أبي ال�صلت 535 ،445
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الأمري املختار بن عمر الرتوزي 650
�إميل بديع يعقوب 26
�أمني الدولة محمد الأفط�سي 573 ،465
الأنباري 191 ،190 ،187 ،186
�أن�ستا�س الكرملي 79
�أنو �شروان 661
�أو� ��س ب ��ن حج ��ر ،112 ،111 ،102 ،90
445 ،230
�أوملان 716 ،711 ،676 ،673
�أيف�سط�س 765
�إينا�س عبا�س توفيق خ�ض ��ر ،387 ،377
391
�أيوب ال�سختياين 817
الباخرزي 792 ،785 ،784
با�سديو 761
الباقالين 544
بايزيد الثاين 853 ،852
البحرتي 721
البخاري 746 ،671
بدر بن �سرحان الأ�شيحي 662
بدوي طبانة 717
البديع الإ�سطرالبي 794
الرببهاري 84
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بركة خان 19
برهاما �سدهانتا 745
بروكلمان 370 ،57
الربيق بن عيا�ض الهذيل 445
ب�شار بن برد 706
ب�شار عواد معروف 373
ب�شر بن �أبي خازم 637 ،626 ،445
بطليمو�س 745 ،409
البعيث 107
البالدي 523 ،520 ،516 ،515
البلهبذ (مغني ك�سرى) 586
بنيامني بن يونة التطيلي 852
بهاء الدولة البويهي 214
بهاء الدين بن �شداد 662 ،242 ،11
بهج ��ت عبدالواح ��د �ص ��الح ،189 ،187
196 ،192 ،191
بولييت 838
بي�شينغ 840
البي�ضاوي ،191 ،184 ،183 ،178 ،165
195
ت�أبط �شرا 445
تاج الدين الكندي 9
التربيزي 185

878

تركي م�صطفى ،424 ،422 ،421 ،420
،433 ،431 ،430 ،429 ،428 ،427 ،425
434
الرتمذي 746
ت�شيكوف 127
ت ��وزون� ،إبراهي ��م ب ��ن محم ��د الطربي
277 ،268
توفيق احلكيم 137
توما�س فرن�سي�س كارتر 838
تيمورلنك 21 ،20
ثروت محمد �سليمان 378 ،377
الرثيا بنت احلارث العبلية 659
ثمامة بن �أثال احلنفي 391
اجلاح ��ظ ،627 ،560 ،558 ،303 ،54
796 ،704 ،629 ،628
جالوت 105
جرب �إبراهيم جربا 128
جربيل عليه ال�سالم 812
جران العود 445
جرير ،113 ،108 ،106 ،101 ،100 ،39
599 ،445 ،441
جزء �أخو ال�شماخ 445
جعدة بن معاوية بن حزن العقيلي 446
جعفر ال�صادق 242

جعفر بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه 539
جعفر بن �سليمان 678
جعفر عبابنة 146
جالل الدين ال�سيوطي ،305 ،304 ،213
752 ،689 ،466 ،464
جليل عطية 147
جمال الدين ال�شيال 12 ،7
جمال الغيطاين 128
جمال محمد مقابلة 594
جميل �سعيد 309 ،140 ،139
جه�ش بن يزيد 266
جوا�س بن القحطل 446
جوا�س بن نعيم ال�ضبي 446
جورجي زيدان 412 ،411 ،398
جورجيو ليفي دال فيدا 838
جوركي 127
جوزيف ن�سيم يو�سف 9
جوزيف فون كارباجيك 838
جوزيف هامر بور غ�شتال 841 ،838
جو�ستاف يان (م�ست�شرق) 26
جونفيف �أمبري 44
جوهر ال�صقلي 243
جيم�س جوي�س 127
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حامت ال�ضامن 796 ،150 ،140
حامت بن عبداهلل الطائي 446
احلاج احلبيب اللم�سي 307
حاجي خليفة 84 ،81
احلارث بن �أبي �شمر الغ�ساين 101 ،97
احلارث بن خالد املخزومي ،306 ،299
462
احلارث بن عوف بن �أبي حارثة 660
حازم القرطاجني 543
احلاك ��م ب�أمر اهلل (اخلليفة العبا�س ��ي)
19 ،18
احلاكم ب�أمر اهلل العبيدي 244
حامد الآمدي الرتكي (اخلطاط) 149
حبيب زيات 837
حبيبة دان�ش �آموز 54
ح�سان بن ثابت ،546 ،539 ،535 ،351
547
ح�سان بن زيد 97
ح�سن �إبراهيم �أحمد ال�سبع ،609 ،605
612 ،611
احل�سن الب�صري 824 ،819 ،537
ح�سن البنا عزالدين 144
ح�سن الفقيه 523 ،521 ،520
احل�سن بن ال�صباح بن علي الإ�سماعيلي
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244
ح�سن بن �سرحان الأ�شيحي 662
احل�سن بن عبداهلل الأ�صبهاين 649
احل�سن بن عبداهلل الع�سكري 277
احل�سن بن محمد ال�صغاين ،258 ،257
،266 ،265 ،264 ،262 ،261 ،260 ،259
283 ،280 ،271 ،269 ،268 ،267
احل�سن بن يحيى اجلرجاين ،182 ،164
814 ،185
ح�سن ح�سني عبدالوهاب 303
ح�سن �شاذيل فرهود 84
ح�سني اجلفال 612 ،610
احل�سني الزهراء 722
احل�سني بن علي 251 ،102
ح�سني م�ؤن�س 303
ح�س�ي�ن ن�ص ��ار ،710 ،675 ،259 ،144
718
احل�صني بن �أو�سي 380
احلطيئة 102
احلظريي 235
احلكم بن �أبي العا�ص 659
احلكم بن عتبة 816
احلكم بن ه�شام الرب�ضي 843
حكيم بن حزام 820 ،519

880

حليمة ال�سعدية 384
حم ��د اجلا�س ��ر ،267 ،148 ،147 ،141
573 ،517 ،514 ،361 ،323 ،303
حمدي البطران 128
حم ��زة ب ��ن عبداملطلب ر�ض ��ي اهلل عنه
539
حميد �أحمد ال�شيبة العماري 526
ُحميد بن ثور الهاليل 653 ،446
حميدة بنت النعمان 41 ،37 ،36
حنظلة الطائي 722
حوط بن ال�سمو�أل 80
حيان بن قرط 97
احلي�ص بي�ص؛ �سعد ال�صيفي 795
خالد بن الوليد 658
خالد بن دينار 818
خالد بن عبداهلل الق�سري 598
خالد بن يزيد 658
خدا�ش بن ب�شر بن خالد 446
خدا�ش بن زهري 464 ،306
خديجة احلديثي 40 ،33
خديجة بنت خويلد 813
خرنق بنت بدر بن هفان بن مالك 446
ُخزر بن لوذان ال�سدو�سي 446

اخلطيب الإ�سكايف 173 ،172
�شهاب الدين اخلفاجي 661
خفاف بن ندبة 28
خلف الأحمر 561 ،284
خلف بن محمد كردو�س 82
اخلليل ب ��ن �أحمد الفراهي ��دي ،32 ،21
672 ،571 ،353 ،341 ،272
خليل عطية 147
خندق الأ�سدي 516 ،514
اخلن�ساء 446 ،41
خوات بن جبري الأن�صاري 359
خوارزم �شاه 56
خري الدين الزركلي 704 ،303 ،83 ،81
داود بن عي�سى بن مو�سى العبا�سي 514
داود �سلوم 146 ،140
داود يو�سف �أبو درهم 852
داوود بن �سلم التيمي 663
داوود عليه ال�سالم 105 ،81
دحية بن خليفة الكلبي 384
درنا بنت عبعبة 41
دعبل اخلزاعي 583 ،273 ،97 ،80
دُكني بن رجاء الفقيمي 446
دالل خليفة 128
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الدماميني 177
دو�س بن عدثان 517 ،514
ديك اجلن 793
ذو الأ�صبع العدواين 706
ذو اخلرق ُ
الطهوي 447
ذو الرمة 447 ،442 ،105 ،102
ذياب بن غامن الثوري 662
راتب النفاح 46 ،33
را�شد بن �سهاب بن عبده 447
الراعي النمريي 656 ،447
الرافعي 137
ال ِّر ّبي �إ�سحاق 852
ربيع ال�صربوت 342
ربيعة بن حذار الأ�سدي 555
رجب عبداجلواد �إبراهيم 717
ر�ستم بن علي 52
ر�شيد الدين ف�ض ��ل اهلل الهمذاين ،846
847
ر�ش ��يد الوط ��واط ،56 ،55 ،54 ،52 ،51
63 ،59 ،58 ،57
الر�صايف 137
ر�ضوان دعبول 307
ر�ضية �سلطانة (ملكة الهند) 453
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رفعت ال�سيد العو�ضي 342
رفيق عبداحلميد بن حمودة 496
الرماين 265
رم ��زي بعلبك ��ي ،424 ،422 ،421 ،420
،433 ،431 ،430 ،429 ،428 ،427 ،425
434
ر�ؤبة 447 ،442 ،262 ،261
ريا�ض زكي 716
الزبرقان بن بدر 555
الزبري بن بكار 538 ،273
الزجاجي 291
الزرخوين 850
زكريا الأن�صاري 187
زكي مبارك 137
الزمخ�ش ��ري ،166 ،165 ،164 ،52 ،30
،178 ،177 ،176 ،172 ،169 ،168 ،167
،195 ،194 ،188 ،185 ،184 ،182 ،179
497 ،401 ،273 ،267 ،266 ،265
الزهاوي 137
زهري ب ��ن �أبي �س ��لمى ،537 ،447 ،100
660 ،637 ،630 ،557 ،548 ،539
زي ��اد الأعج ��م ،595 ،594 ،593 ،447
599 ،598 ،596
زياد بن �أبيه 656 ،500
زياد بن منقذ بن حمل 447 ،442
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زيد بن تركي 447
زيد بن ثابت 816
زيد بن خالد اجلهني 400
زينب بنت يو�سف الثقفية 659
�سابق الدين بوزبا (الأمري) 14 ،13
�سامل بن عبداهلل 817
�سبط ابن اجلوزي 9 ،8
�ستتكيفت�ش 717 ،712 ،688
�ستيفن �أوملان 478
ال�سرق�سطي 704 ،341
�سزكني 84
�سعد البازعي 611 ،610
�سعدية مف ّرح 334 ،333
�سعود الفرج 609
�سعود بن عبدالعزيز (امللك) 322
�سعود عبداجلابر 144
�سعيد �أحمد الناجي 609
�سعيد البادي 333
�سعيد الزبيدي 146
�سعيد بن �أبي عروبة 819
�سعيد بن �أحمد بن جعفر ال�صادق 243
�سعيد بن امل�سيب 820 ،817 ،540
�سعيد بن زيد 817

�سعيد بن محمد جلبي 853
�سعيد من�صور 144
�سلمان الفار�سي ر�ضي اهلل عنه 110
�سليمان الفي�ضي 335 ،328 ،321
�سليمان بن عبدامللك 661 ،658
ال�سمهودي 660
ال�سمو�أل ،99 ،97 ،91 ،87 ،81 ،80 ،79
،116 ،115 ،109 ،108 ،107 ،106 ،103
454 ،447
ال�سمي�سر 547
ال�سمني احللبي 194 ،183 ،179 ،175
ال�سهروردي 790
�سهل بن حنيف 821 ،811
�سهل بن هارون 795
�سهم بن حنظلة الغنوي 447
�سهيل �صابان 853
�سهيل طقو�ش 242
�سهيلة يا�سني اجلبوري 149
�سوار بن عبداهلل 819
�سويد بن �أبي كاهل 598
�س ��يبويه ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،25
345 ،275 ،171 ،46 ،45 ،44 ،38
ال�سيد قا�سم الرجب 138
ال�سريايف 445 ،283 ،265 ،45
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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�سيف الدين الر�شيدي (الأمري) 15 ،13
�سيف الدين بلبان الدوادار 14 ،13
�سيف بن عمر التميمي 275
�شادن عبدالقدو�س �أبو �صالح 430
�شبانة بن الأحيمر الكريف 662
�شجاع الدين الزاهدي 20 ،19
�شرف الدولة البويهي 214 ،213
�شريح بن ال�سمو�أل 99 ،98
ال�شريد بن �سويد 535
ال�شريف الر�ضي 790
ال�ش ��ريف جنم الدين �أ�ستادار (الأمري)
14 ،13
ال�شزري 786
ال�شعبي 815
ال�شعراين 661
�شعيب الأرنا�ؤوط 303
�شعيب بن �أيوب ال�صريفيني 82
�شكري املا�ضي 146
�شكيب �أر�سالن 335 ،334 ،331 ،330
ال�شماخ 448
�ش ��م�س الدين �س ��نقر الرومي (الأمري)
15 ،13
ال�شنتمري 656

12 11

56

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1442
ّ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط /ﻳﻨﺎﻳﺮ -ﻓاﻳﺮ 2021م

�شهاب الدين الن�سوي 9
�ش ��هاب الدي ��ن محم ��ود الآلو�س ��ي ،167
،184 ،183 ،181 ،179 ،175 ،172 ،171
195 ،191
�شهاب بن الع ّيف 448 ،443
�شهاب بن �شداد بن عبيد 448 ،443
�شوقي �ضيف 303 ،140
ال�شيخ طاهر الزاوي 243
ال�ش ��يخ محمد العوري ،330 ،329 ،322
335 ،334 ،332
ال�شيخ محمود يا�سني 324
ال�صاحب بن عباد 401 ،275
�صادق عبداهلل 691 ،683 ،673
ال�صالح �إ�سماعيل 16
�صالح العلي 139
�صالح بن عبدالوهاب 653
�صربي مو�سى 128
�صديق ح�سن خان القنوجي 192 ،183
�صع�صعة 811
ال�ص ��غاين ،91 ،90 ،89 ،88 ،81 ،45
،443 ،442 ،441 ،440 ،439 ،94 ،93
،452 ،451 ،450 ،447 ،446 ،445 ،444
455 ،454 ،453
ال�صفدي 235
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�صفي الرحمن املباركفوري 525
�صفية بنت عبداملطلب 41 ،39
�ص�ل�اح الدي ��ن الأيوب ��ي ،246 ،16 ،11
846 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248 ،247
�ص�ل�اح الدين املنج ��د ،372 ،363 ،350
373
�صالح جرار 145
�صالح خال�ص 139
�صلي�صل بن الأحيمر الكريف 662
�صم�صام الدولة 434 ،216 ،213
�صنع اهلل �إبراهيم 128
ال�صنهاجي 242
ال�صويل 579 ،552
�ضغاطر الأ�سقف 384
�ضمرة بن �ضمرة 275
�ضياء الدين بن الأثري 304
�ضياء الدين �صدر الأئمة 52
�ضياء الدين عمر الب�سطامي 52
�ضيف اهلل العماري 526
طالوت 105
الطاهر �أحمد الزاوي 720
الطاهر بن جلون 127
الطاهر وطار 128

طرفة بن العبد 626 ،535 ،448
الطرماح 598 ،597 ،448
طريف بن متيم العنربي 448
الطغرائي 305 ،300
طلحة الطلحات 597
طلحة بن عبيد اهلل 817
طلحة بن م�صرف الهمداين 190 ،189
الطنطراين 56
طه ح�سني 368 ،140 ،137
طه عبدالر�ؤوف �سعد 344
طه وادي 144
الطوا�شي بهاء الدين �صندل 14 ،13
الطيبي 180
الظاه ��ر بيرب� ��س ،14 ،13 ،12 ،10 ،9
20 ،19 ،18 ،17 ،16
عابد بن �أبي الغيث املردا�سي 662
عاتق بن غيث البالدي 361 ،355 ،349
عادل �أحمد عبداملوجود 293
عاديا (جد ال�سمو�أل) 109 ،80
عارف حكمت 141
عا�صم بن عمر بن اخلطاب 815
العا�ض ��د العبي ��دي ،248 ،247 ،243
252 ،250 ،249
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عاطف ن�صر 144
عامر بن الطفيل 448
عائ�ش ��ة ر�ضي اهلل عنها ،549 ،339 ،99
816
عائ�ش ��ة عبدالرحم ��ن ،332 ،325 ،303
335
عبا�س �إقبال 54
عبا�س ال�صوري 689
عبا�س العقاد 137
العبا� ��س بن عبداملطلب ر�ض ��ي اهلل عنه
400
عبا�س بن محمد الدروي 82
العبا�س بن مردا�س ال�سلمي 462 ،359
عبا�س ح�سن 499 ،498
عبد العلي الودغريي 718
عبد بني احل�سحا�س 559 ،536
عبد مناف 99
عبداجلبار الرفاعي 373
عبداجلبار ال�سامرائي 413
عبداجلبار القزاز 146
عبداحل�سني محيي الدين 722
عبداخلال ��ق ع�ض ��يمة ،36 ،35 ،34 ،33
46
عبدالرحمن ال�صويف 406 ،398
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عبدالرحمن بن �أحمد العجلي 276
عبدالرحمن عطبة 144
عبدالرحمن جميد الربيعي 128
عبدالرحمن نا�صر ال�شدوي 526
عبدالرزاق عبداحلميد حويزي 212
عبدال�سالم الناجم 147
عبدال�س�ل�ام ه ��ارون ،28 ،27 ،26 ،25
،45 ،38 ،37 ،36 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29
46
عبدالعزي ��ز �آل �س ��عود (املل ��ك) ،322
330 ،329 ،323
عبدالعزيز اخلويطر 12
عبدالعزيز الدوري 139
عبدالعزيز امليمني 303 ،268 ،84
عبدالعزيز كامل 368
عبدالعزيز مطر 144
عبدالقادر الأرنا�ؤوط 343
عبدالق ��ادر البغ ��دادي ،511 ،450 ،46
519 ،518
عبدالقادر ال�سعدي 146
عبدالقادر عبداجلليل 146
عبدالقاهر البغدادي 794 ،785
عبدالقاهر اجلرجاين 543 ،532
عبدالكرمي بن الهيثم العاقويل 82
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عبدالك ��رمي خليف ��ة ،676 ،673 ،349
717 ،713 ،705 ،703 ،678
عبداهلل �أبو داه�ش 521 ،520
عبداهلل �أعيان زاده 335 ،326
عبداهلل �أفندي 854
عبداهلل الب�ستاين 707
عبداهلل الرزقي 510
عبداهلل العاليلي 674
عبداهلل بن الزبعرى 552 ،448 ،300
عبداهلل بن الزَّبري الأ�سدي 462 ،299
عبداهلل بن الزبري بن العوام 823 ،811
عبداهلل بن املبارك 819
عبداهلل بن املقفع 754
عبداهلل بن انبوج 653 ،652 ،650
عبداهلل بن حامد املعيقل 608 ،607
عبداهلل بن حذافة ال�سهمي 383
عبداهلل بن ح�سان 448
عبداهلل بن دينار 814
عبداهلل بن �شداد 581
عبداهلل بن طاهر 795
عبداهلل بن عبا�س 658 ،399
عبداهلل بن عبداهلل بن احلارث 810
عبداهلل بن عمر 820 ،814 ،806

عبداهلل بن محمد بن �شاكر 82
عبداهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه ،110
190 ،189
عبداهلل بن يزيد بن معاوية 658
عبداهلل يو�سف الغنيم 573
عبداملح�سن ال�صوري 793
عبدامللك بن بروان 658
عبدامللك بن مروان 839
عبدامللك بن ه�شام املعافري 345
عبدالهادي التازي 849
عبدة بن الطبيب 555 ،462 ،299
عبده الراجحي 717
العبودي 361
عبيد اهلل بن قي�س الرقيات 448
عبيد بن الأبر�ص 626 ،448
عبيداهلل املهدي 251 ،243 ،242
عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة 448
عبيداهلل بن ميمون القداح 251 ،244
عثم ��ان ب ��ن عفان ر�ض ��ي اهلل عن ��ه ،55
663 ،659
عثمان بن مظعون ر�ضي اهلل عنه 824
العجاج 448
ال ُعجري ال�سلويل 448
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عدنان العلي 146
عدنان �أوتكن 455
عدي بن زيد بن مالك 448
العرجي 449
عرفان عبدالباقي الأ�شقر 593
عروة بن �أذينة 462 ،299
عروة بن الزبري 811
عزالدين بن �شداد 10
ع�صماء بنت مروان 351
ع�ض ��د الدولة البويهي ،218 ،216 ،213
431 ،419 ،418 ،233 ،231
عطاء بن �أبي رباح 822
عطاء بن ي�سار 678
عفيف عبدالرحمن 147
عقيل بن ع َّلفة 660
عالء الدين �أت�سز 52
العالء بن احل�سن الوزير 419
العالء بن احل�ضرمي 381
العالء بن �أيبك 791
عالء حموية 146
علباء بن احلارث 516
علقمة الفحل 640 ،638 ،637 ،449
علقمة بن جمزر املدجلي 383
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علي الزبيدي 139
علي الطنطاوي 334 ،331 ،324 ،323
عل ��ي القا�س ��مي ،698 ،691 ،689 ،682
718 ،713
علي الكبي�سي 144
علي النجدي نا�صف 46 ،33
علي ب ��ن �أبي طالب ر�ض ��ي اهلل عنه ،54
821 ،818 ،812 ،809 ،791 ،723 ،277
علي بن �إ�سحاق الزاهي 791
علي بن املبارك احلراين الأحمر 284
علي بن حمزة الك�سائي 280
علي بن داود الر�س ��ويل الغ�س ��اين ،301
464
علي بن رزق الرياحي 662
علي بن مح�سن بن علي التنوخي 455
علي بن محمد 818
علي بن محمد اخلزاعي 340
علي بن محمد بن دينار 455
علي بن نزار بن مع ��د احلاكم ب�أمر اهلل
العبيدي 244
عل ��ي ج ��واد الطاه ��ر ،150 ،147 ،140
463 ،305
علي عبداخلالق 144
علي محمد بركة 331
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علي محمد معو�ض 293
العماد الأ�صفهاين 784 ،53
عماد الدين الكاتب 786
عماد الدين خليل 335 ،332 ،325
عماد الدين زنكي 241
العماد الكاتب 11 ،9
عمارة اليمني 11
عمر الواعظ 793 ،786
عمر بن �أبي ربيعة 659 ،540 ،449
عم ��ر بن اخلط ��اب ر�ض ��ي اهلل عنه ،51
،537 ،536 ،514 ،400 ،112 ،110 ،55
،816 ،815 ،814 ،812 ،557 ،548 ،538
819 ،818 ،817
عمر بن �شبة 514
عمر بن عبدالرحمن 821 ،811
عمر بن عبدالعزيز 817
عمر ب ��ن جل�أ التيم ��ي ،463 ،306 ،299
562
عمر خلوف 94
عمر �سعيد 717 ،680 ،678
عمرة اخلثعمية 41
عمرو بن الأطنانة 449
عمرو بن الأهتم 555
عمرو بن احلارث (امللك الغ�ساين) 624

عمرو بن العا�ص 815 ،292
عمرو بن ثعلبة 518
عمرو بن دينار الأعور 817
عم ��رو ب ��ن �ش� ��أ�س الأ�س ��دي ،306 ،299
463
عمرو بن معبد 382
عم ��رو مدك ��ور ،677 ،676 ،675 ،674
،697 ،696 ،695 ،687 ،684 ،679 ،678
726 ،716 ،715 ،711 ،710 ،709 ،704
عمري بن �إ�سحاق 815
عناد غزوان 140
عنرتة بن �شداد ،626 ،623 ،449 ،230
637
العوراء بنت احلارث بن عوف 660
عو�سجة بن حرملة 381
عي�سى عليه ال�سالم 384 ،105 ،81
العيني 84
غادة ال�سمان 128
غازان خان 846
غ�سان كنفاين 128
غيثان بن جري�س ال�شهري 510
غيالن (الراجز) 27
ف� .سيديلنيك 126
فار�س بن �أبي الغيث املردا�سي 662
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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الفا�ضل الكلنبوي 181
فالح �آل ثاين 147
فتح الدين �سليمان 14
الفتح بن خاقان 279
فتيان ال�شاغوري 786
فخر الدين الرازي 190 ،183 ،178
الف ��راء ،108 ،103 ،101 ،98 ،93 ،92
279 ،190 ،171 ،110
فرانكوكور ديور 126
فرجينا وولف 127
الفرزدق 500 ،499 ،110 ،29 ،28
فرع ��ون ،193 ،174 ،172 ،163 ،105
194
فروة بن ُم�سيك 449
فريديريك بونوالباية 833
الف�ضل بن �أبي علي املردا�سي 662
ف�ضل بن ناه�ض الأ�شيحي 662
فهد ح�سني 611 ،610
ف�ؤاد بك حمزة 323
فيديركوكورينطي 718
الفريوز�آبادي 850 ،694
في�شر 719 ،709 ،708 ،703 ،683 ،675
في�صل بن عبدالعزيز (امللك) 148
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قا�سم ال�سامرائي 837
القا�ضي �أبو علي املح�سن التنوخي 270
القا�ضي اجلرجاين 561
القا�ضي الفا�ضل 17 ،11
القا�ضي عيا�ض 552 ،547 ،347
القتال الكالبي 449
قتيبة بن م�سلم الباهلي 661
القحيف العقيلي 449 ،443
قدامة بن جعفر ،542 ،541 ،537 ،381
556 ،552 ،551 ،543
قراقو�ش 249
القر�شي 559
قرمل بن احلميم 517
القزاز القريواين 341
ق�س بن �ساعدة 723
القطامي التغلبي 107
قطب الدين القباري 20
قطرب النحوي 405 ،404 ،397 ،279
القفطي 406 ،265
قي�س بن احلدادية 449
قي�س بن اخلطيم 100
قي�س بن ذريح الكناين 449 ،657
قي�صر 97
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كارل �شيفر 838
كارلو نيلينو 410 ،406 ،403 ،398
الكامل بن �شاور 249
الكتبي قا�سم الرجب 147
ُكثيرِّ عزة ،515 ،514 ،511 ،495 ،449
583 ،516
كراع النمل 346
ك�سرت (م�ست�شرق) 466 ،300
ك�سرى �أبرويز 586
كعب بن زهري 557 ،552 ،547 ،449
كعب بن مالك 535
كلود كاهن (امل�ست�شرق) 12
كمال ب�شر 705 ،673
كمال عبهري 146
الكميت بن زيد الأ�سدي 449
الكميت بن معروف الفقع�سي 450
كوركي�س عواد 303 ،147
كو�شيار اجليلي 406
الكيزاين 785
لبي ��د بن ربيع ��ة ،459 ،450 ،228 ،140
637 ،636 ،635 ،633 ،559 ،539
لطف اهلل قادري 837
لطيفة الندوز 838

لويجي بخيورنو 126
الليث بن املظفر بن ن�صر 280
ليلى الأخيلية 41
ليلى اجلهينية 450
ليلى العثمان 128
ما �شاء اهلل الفلكي 407
ماركو بولو 848 ،847
مارية القبطية 390
ماريو باي 716
مازن املبارك 343 ،144
ما�ضي بن مغرب 662
املالقي 492 ،483
مالك بن احلارث الأ�شرت 115
مالك بن الريب 450
مالك بن العجالن 450
مالك بن خرمي الهمداين 28
املالكي 786
امل�أمون 791
مانفري ��د ب ��ن فردري ��ك الث ��اين
(الإمرباطور) 10
ماهر فهمي 144
املاوردي 806 ،805
املبارك بن يحيى الغ�ساين 267
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املربد 280 ،268 ،27
املتجردة (زوج النعمان) 633
املتلم�س ،جرير بن عبدامل�سيح 450
املتنبي 553 ،544 ،215
املتوكل الليثي 462 ،299
املثلم بن عمرو التنوخي 450
جماهد 815 ،814 ،105
جمنون بني عامر 450
محا�سن ال�شواء 786
مح�سن غيا�ض 146 ،140
املحلي جالل الدين محمد 167
محمد �إبراهيم البن ��ا ،293 ،292 ،291
296 ،295 ،294
محمد �إبراهيم عبادة 46
محمد �إبراهيم كاظم 143
محمد �أجمل �أيوب الإ�صالحي 573
محمد �أحمد �أبو الفرج 716
محمد �أفندي فهمي 54
محمد الأ�سمر 724
محمد الب�ساطي 128
محم ��د الطاهر بن عا�ش ��ور ،172 ،167
194 ،184 ،183 ،182 ،175
محم ��د الطي ��ب الإبراهي ��م ،189 ،187
196 ،192 ،191
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محمد العلي 610
محمد الغزايل 805
محمد بن �أبي زمنني 843
محم ��د ب ��ن �أبي ن�ص ��ر احلمي ��دي ،267
280 ،278 ،276 ،268
محمد بن �إ�سحاق 809
محمد بن �إ�سحاق الفاكهي 513
محمد بن اجلهم 108 ،93
محمد بن ال�سائب الكلبي ،265 ،99 ،97
810 ،447 ،279 ،266
محمد بن العبا�س اليزيدي 279 ،265
محمد بن القا�سم بن املنبه 762
محمد بن �أيدمر 594
محمد بن ب�شري 842 ،841
محمد بن جابر البتاين 409 ،407 ،397
محمد بن حارث اخل�شني 842
محمد بن حبيب البغ ��دادي ،442 ،441
449 ،446 ،445 ،443
محمد بن حبيب� ،أبو جعفر 280
محمد بن �سابق 105
محمد بن �سريين 817 ،816
محمد بن �شاذان 105
محمد بن �شهاب الزهري 811 ،810
محمد بن طاهر القزويني 455 ،271

892

محمد بن عبدامللك الدقيقي 82
محم ��د ب ��ن عبداملل ��ك بن من�ي�ر الثقفي
659
محم ��د بن عل ��ي ال�ش ��وكاين ،179 ،175
192 ،184 ،183
محمد بن علي املطوعي 370
محمد بن�شريفة 678
محمد بن و�ضاح 842
محمد بهجت الأثري 147
محمد حبيبي 612 ،610
محم ��د ح�س ��ن �آل يا�س�ي�ن ،89 ،87 ،79
93 ،92 ،91 ،90
محمد ح�سن الع�ضا�ض 137
محم ��د ح�س ��ن عبدالعزي ��ز ،678 ،677
،705 ،689 ،684 ،683 ،682 ،696 ،680
،719 ،718 ،717 ،715 ،711 ،710 ،706
726
محمد ح�سني (اخلطاط) 149
محمد ديب 127
محم ��د ر�ش ��اد احلم ��زاوي ،499 ،498
718 ،714 ،713 ،693 ،682 ،673
محم ��د ر�ش ��يد ر�ض ��ا ،183 ،173 ،172
191
محمد �سعيد العامودي 141
محم ��د �ش ��فيق م�ص ��طفى ،322 ،320

335 ،329
محمد �شوقي �أمني 672
محم ��د �ص ��ادق با�ش ��ا ،334 ،327 ،320
335
محمد �ص ��الح بن عبدالوهاب النا�صري
653 ،651 ،650
محمد طاهر الكردي (اخلطاط) 149
محمد طه احلاج ��ري ،297 ،139 ،135
299
محم ��د عبدالرحيم كاف ��ود ،305 ،144
463
محمد عبود العماري 526
محمد علي الدرة 196 ،191 ،189 ،187
محمد فوزي حمزة 26
محم ��د كاظم الب ��كاء ،29 ،28 ،27 ،26
45 ،40 ،39 ،38 ،33 ،32 ،31 ،30
محمد كرد علي 54
محمد محمد ح�سني 139
محمد م�صطفى زيادة 7
محمد م�صطفى هدارة 224
محمد نايف الديلمي 412 ،398
محمد نوري بارجتي 191 ،187
محمد يزيد 27 ،26
محمد ي�سري �إبراهيم 373
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محمد ي�سري �سالمة 373
محمود الأرنا�ؤوط 343
محمود الغزنوي ،745 ،744 ،742 ،741
763 ،762
محمود الوراق 791 ،788
محمود بن �أبي احل�سن الني�سابوري 282
محمود حجازي 144
محمود خودا بندا �أوليجايتو 846
محمود �سعيد عمران 9
محمود �سليمان ياقوت ،191 ،187 ،144
192
محمود �شاكر 303 ،140
محمود �شاكر �ساجت 212
محمود �شكري الألو�سي 242
محمود �صايف 195 ،191 ،188 ،187
محمود غناوي الزهريي 139
محمود فهمي حجازي ،690 ،681 ،674
713 ،691
محمود م�ؤن�س 242
محمود يا�سني 334
محيي الدين الدروي�ش ،191 ،188 ،187
195 ،192
محيي الدين �صبحي 552
املخبل ال�سعدي 555
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املختار بن بون اجلكني 653
املخلب الهاليل 450
املرادي 501 ،497 ،495 ،483
مرة بن عاهان 41
مرت�ض ��ى الزُّبيدي ،684 ،445 ،33 ،30
850 ،813 ،694 ،692
مرثد اخلري بن ذي جدن احلمريي 517
مرجليوث 467 ،300 ،145
مروان بن �أبي حف�صة 790
مرمي عليها ال�سالم 384
مزاحم العقيلي 450 ،40
املزرد 455 ،450
امل�ساور بن النعمان 596
امل�ست�ض ��يء ب�أم ��ر اهلل العبا�س ��ي ،243
252 ،250 ،249
امل�ستن�صر باهلل الثاين (اخلليفة) 13
امل�سعودي 403
م�سلم بن احلجاج 746
م�سلم بن الوليد 663
م�سلمة بن عبدامللك 557
م�شهور �آل �سلمان 84
م�ص ��طفى بن عبداهلل (حاجي خليفة)
854
م�صطفى جواد 455 ،149 ،9

894

م�صطفى عبداملولى 679
م�صطفى عبدالواحد 346
م�صطفى غنيم 386 ،377
م�ص ��طفى محم ��د �ص�ل�اح ،675 ،671
719 ،705 ،682 ،681
م�صطفى محمود 320
م�ضا�ض اجلرهمي 511ـ 518
م�ض ّر�س بن ربعي 450
مطر الوراق 823
مطرود اخلزاعي 450
املعافى بن زكريا 82
معاوية 823 ،818 ،815 ،811 ،810
املعز (اخلليفة) 662 ،661
املعز لدين اهلل العبيدي 243
ّ
معطل الهذيل 450
املغربي 894
املغرية بن املهلب بن �أبي �صفرة 663
املغرية بن حبناء 724 ،451 ،40
املغرية بن �شعبة 658 ،656
املفجع ،محمد بن �أحمد الب�صري 282
ّ
املف�ضل ال�ضبي 447 ،282
املف�ضل بن �سلمة 282
املقريزي ،تقي الدين 21 ،20 ،7

امللك الأ�شرف بن �أق�سي�س 16
امللك الأجمد تقي الدين 16
امللك الزاهر بن �أ�سد الدين 16
املل ��ك ال�س ��عيد بن الظاه ��ر بيرب�س ،16
18 ،17
امللك ال�صالح 16
امللك الظاهر ركن الدين 14
امللك العادل �أبو بكر 16
امللك العادل الأيوبي 846
امللك القاهر بن املعظم 16
امللك املجاهد 16
امللك امل�سعود 16
امللك املظفر 16
امللك املغيث عمر 18
امللك املن�صور 16
امللك النا�صر 15 ،13
امللك النا�صر داود 16
امللك النا�صر لدين اهلل 258
امللك عالء الدين 16
املنت�صر العبيدي 244
منذر بن ال�سمو�أل 80
املنذر بن �ساوي 381
املن�صور الثاين (امللك) 10
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من�صور الفقيه 785
منظور الأ�سدي 451
املهدي 791
مهدي املخزومي 140 ،139
امل�ؤرج ال�سدو�سي 282
مو�سى بن عقبة 814
مو�س ��ى عليه ال�س�ل�ام ،173 ،163 ،105
384
م�ؤن�س بن يحيى ال�صنربي 661
م�ؤن�س بن يحيى املذكور 662
ميخائيل عواد 147
مي�ساء اخلواجا 611 ،610
مي�سون بنت بحدل الكالبية 41
ميمون ��ة بنت احل ��ارث ر�ض ��ي اهلل عنها
657
النابغة اجلعدي 451
النابغة الذبياين ،539 ،451 ،443 ،228
660 ،656 ،633 ،630 ،624 ،559 ،557
نا�صر الدين الأ�سد 691 ،677 ،675
نا�ص ��ر الدي ��ن ب ��ن �ص�ي�رم اخلزن ��دار
(الأمري) 14 ،13
نا�صر بن بزرجمهر 465
النامي 792
النجا�شي 102
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جنم الدين �أيوب 250
النجريمي 447 ،442
الندمي 406 ،282 ،267 ،93 ،83
الن�سائي 526
الن�سفي 694
ن�شوان بن �سعيد احلمريي 401
ن�صر بن هارون 421 ،215
ن�صري الدين الطو�سي 406
ن�صري بن �أبي ن�صري الرازي 284
الن�ضر بن �شميل 275
النطنزي 793 ،786
النعمان بن املنذر 633 ،632 ،631
النعمان بن ب�شري الأن�صاري 462 ،451
نفطوي ��ه ،97 ،93 ،85 ،83 ،82 ،80 ،79
447 ،284 ،116 ،102
نور الدين محمود زنكي ،242 ،241 ،11
،251 ،250 ،249 ،248 ،247 ،246 ،245
845 ،844 ،253 ،252
نوري حمودي القي�سي 300 ،140
النووي 660
نيكل�سون 371
نيكيتا الي�سيف 242
هارون الر�شيد 791
هارون بن زكريا الهجري 649

896

ه ��ارون ب ��ن عثمان احل�س ��ائي احلمريي
515 ،511
ها�شم الطعان 140
ها�شم محمد البغدادي 300 ،149
هدبة بن اخل�ش ��رم الع ��ذري ،306 ،300
787 ،786 ،463
هرتويغ درنربغ (م�ست�شرق) 26
ه�شام بن عبدامللك 824
هالكو خان 846 ،453
هالل ناجي 594 ،147
الهمداين 522 ،520 ،518 ،511 ،360
هند بنت عتبة 102 ،41
هومريو�س 532
الهيثم بن جميل 819
الهيثم بن كليب ال�شا�شي 275
وانغ ت�شني 840
وحيد قدورة 853 ،837
وج بن عبد احلي 657
الوزير ابن ال�سالر 245
الوزير ابن �صاحلان 432
الوزي ��ر �أبو القا�س ��م العالء بن احل�س ��ن
234 ،218 ،214 ،212
الوزير �ش ��اور ال�سعدي ،248 ،247 ،246
249

الوزير �ضرغام 247 ،246
الوزير محمد بن احل�س ��ن بن �ص ��احلان
230 ،218 ،214
الوزير م�ؤيد الدين بن العلقمي 455
الوقاف العقيلي 451
وكيع بن ح�سان الغداين 661
وليد �إخال�صي 128
الوليد بن عبدامللك 658 ،557
وليم فوكرن 127
ياق ��وت احلم ��وي ،212 ،211 ،83 ،51
،521 ،513 ،360 ،265 ،258 ،235 ،215
649
ياقوت امل�ستع�صمي 465 ،304
يان بوتوت�سكي 821
يحيى �أبو املعاطي العبا�سي 342
يحي ��ى اجلبوري ،138 ،137 ،136 ،135
،146 ،145 ،144 ،143 ،141 ،140 ،139
،298 ،297 ،151 ،150 ،149 ،148 ،147
،306 ،305 ،304 ،303 ،302 ،301 ،300
573 ،459 ،309 ،308 ،307
يحيى بن معبد 595
يحيى عبدالعظيم ح�سانني 430
يحيى عبدالوهاب 139
يحيى عليه ال�سالم 105 ،81
يزيد بن معاوية 451
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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يو�سف خليف 140
يو�سف عزالدين 139
يو�سف عليه ال�سالم 168 ،105 ،81
يون�س بن �أبي �إ�سحاق 818
يون�س بن حبيب 283

اليزيدي 104 ،80
يعقوب بن �إ�سحاق الكندي 573
يعقوب بن محمد بن طحالء 820
يعقوب عليه ال�سالم 384 ،173 ،168
يو�سف العارف 335 ،334 ،333
يو�سف �إليان �سركي�س 56
يوهان جوتنبريغ 851 ،837
يو�سف بكار 594 ،593 ،145 ،144
راب ًعا :القبائل والأ�سر واجلماعات
�أتابك 16 ،14 ،13
�أزد �شنوءة 517 ،516
�أ�سد 511
�أ�سلم 380
�آل البيت 514
�آل احلارث 517
�آل بلكني 662
�آل طلحة 663
�آل مخرمة 820
الأتراك 854 ،852 ،653
الأرمن 743
الآريون 756
الأزد 586 ،521 ،514
الأ�سباط 384
الإ�سماعيلية 252 ،244 ،243 ،242
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الإ�سماعيلية النزارية 244
الأعاجم 560
الأندل�سيون 796 ،786
الإيطاليون 126
الإيلخانيون 846
البابكية 242
الباطنية 244 ،242
الرباهمة 758 ،756 ،753
الرببر 662 ،661
الب�صريون 177 ،168
البلغار 743
التتار 745
الرتك 762 ،743
التعليمية (الفرقة) 242
اجلاهليون 230

898

اجلراهمة 518 ،511
احل�شا�شون 252 ،244
احلمودية 844
اخلرمية 242
اخللفاء الرا�شدون 538 ،366 ،343
اخلوارج 655 ،514
الرحالون 326
الرهبان 359
الروم 743 ،384
الزنكيون 252 ،251 ،243
ال�سبعية 242
ال�سرماطية 851 ،850
ال�س�ل�اجقة ،251 ،244 ،243 ،241 ،16
252
ال�شعراء العبا�سيون 224 ،219
ال�شعراء العرب 228 ،226
ال�شناقطة 652
ال�شيعة 242
ال�صحابة 533 ،366 ،343
ال�صقالبة 743
ال�ص ��ليبيون ،246 ،245 ،244 ،241
253 ،252 ،251 ،250 ،248 ،247
ال�صوفية 752

ال�صينيون 847 ،841 ،839
العبا�سيون 252
العبيديون 244 ،243
العرب ،103 ،98 ،80 ،52 ،45 ،35 ،32
،262 ،258 ،196 ،164 ،148 ،141 ،107
،405 ،402 ،400 ،399 ،397 ،267 ،262
، ،413 ،412 ،410 ،409 ،408 ،406
،453 ،447 ،443 ،442 ،441 ،440 ،439
،547 ،532 ،520 ،517 ،515 ،513 ،511
،565 ،563 ،560 ،557 ،556 ،552 ،548
،639 ،638 ،636 ،634 ،621 ،572 ،571
،661 ،660 ،656 ،653 ،652 ،650 ،649
،764 ،760 ،757 ،746 ،699 ،683 ،662
،840 ،839 ،837 ،820 ،817 ،813 ،812
855 ،851 ،841
العلويون 249
العمالقة 657
الغربيون 838 ،684 ،621
الغزنويون 762
الفر�س 765 ،764 ،762
الفرجن 249 ،248 ،16 ،15
الفال�سفة 554
الفال�سفة اليونانيون 542
القرامطة 252 ،244 ،242
الكوفيون 171 ،169
اللغويون 499 ،345
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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املحمرة (فرقة) 242
املردا�سيون 662
امل�ست�شرقون 838 ،751 ،747
امل�سيحيون 755
امل�سيحيون املارونيون 853
املعجميون 345
املغاربة 851 ،786 ،291
املغول 846 ،20
املف�سرون 500 ،196 ،184 ،162 ،161
املكيون 812
املناطقة 563
املنافقون 365
النبيون 384
النحاة 501 ،500 ،497 ،496
النحويون ،476 ،193 ،182 ،180 ،166
501 ،497 ،495 ،491 ،484
الن�صارى 752 ،359
الهجيم 599
الهذليون 451 ،442 ،441
الهن ��ود ،756 ،754 ،751 ،746 ،744
،765 ،764 ،763 ،760 ،759 ،758 ،757
766
اليهود 852 ،390 ،359 ،104
اليونانيون 765 ،759 ،751
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�أهل الب�صرة 212
�أهل احلجاز 634 ،110
�أهل الكوفة 112
�أهل اليمن 515 ،511
�أهل تيماء 81
�أهل م�أرب 518 ،511
�أهل م�صر 249 ،248
�أهل مكة 514
باهلة 445
بكر بن وائل 517 ،516 ،511
بلحارث 515
بنو �أرحب 655
بنو �أ�سد 660 ،517 ،516 ،515 ،97
بنو �إ�سرائيل 365
بنو اجلرمز 382
بنو احلارث بن كع ��ب ،517 ،514 ،511
518
بنو الطماح 448
بنو �أيوب 16 ،8 ،7
بنو متيم 33
بنو حرام 516
بنو دو�س 517 ،514
بنو زرعة 382

900

خزاعة 380
دو�س 518 ،517 ،514
ربيعة 110 ،91 ،37
رياح 662 ،661
زغبة 662 ،661
زناتة 662 ،661
�سلول 100
�صنهاجة 662 ،661
طيئ 634 ،104 ،81
عامر 107 ،100
عرت 595
عدي 661
علماء الأندل�س 33
غني 514
فال�سفة اليونان 532
قبيلة الأو�صام 519
قبيلة اجلبور 136
قبيلة املغول الذهبية 19
قبيلة جدي�س 526
قبيلة ذباب 661
قبيلة زغب 661
قبيلة عوف 661
قرة 662

بنو �سعد 660
بنو �سليم 661 ،588 ،359
بنو �شعبة 516
بنو �شنخ 382
بنو �شيبان 448 ،445 ،443
بنو طهية 448
بنو عامر 659
بنو عبيد 97
بنو عدثان 511
بنو عمرو بن كالب 449
بنو كليب 102
بنو كنانة 511
بنو مروان 661
بنو ن�صر 852
بنو ها�شم 270
بنو هالل 661
تغلب 517 ،516
متيم 380 ،110
ثقيف 824 ،658 ،657
جرم 599
جرهم 518
جهينة 818 ،381
حمري 517
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قري� ��ش ،812 ،809 ،557 ،365 ،110
821 ،817 ،816
قريظة 114 ،86
ق�ضاعة 586
كالب 114
كلب 97
كليب 92
كنانة 522 ،516 ،515
كندة 115

جمو�س هجر 381
ُم َّرة 177
مردا�س رياح 662 ،661
مردا�س �سليم 662 ،661
نزار 97 ،80
هذيل 658
همدان 655
هوازن 658
يهود املدينة 81

خام�سافحصلاو تالجملاو بتكلا :
ً

�أب ��كار الأف ��كار يف الر�س ��ائل والأ�ش ��عار
(مخطوط) 55
�أبنية كتاب �سيبويه 269
�أح�سن املحا�سن للثعالبي 466 ،305
�إحياء علوم الدين 659
�أخبار كندة البن الكلبي 279
�أخبار كندة لل�سج�ستاين 274
�أخبار مكة للأزرقي 360
�أخبار ملوك بني عبيد لل�صنهاجي 242
�أخب ��ار و�أ�ش ��عار و�آداب ون ��وادر وحك ��م
لياقوت امل�ستع�صمي 465 ،304
�إخ ��راج ما يف العني من الغلط للمف�ض ��ل
بن �سلمة 282

12 11

56

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1442
ّ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط /ﻳﻨﺎﻳﺮ -ﻓاﻳﺮ 2021م

�أخالق الوزيرين 596
�أدب الدنيا والدين للماوردي 795
�أدب الكاتب البن قتيبة 279 ،45
�أراجي ��ز �أبي ح ��زام غالب ب ��ن احلارث
الع ّكلي 446
�أراجيز الأغلب العجلي 444
�أراجيز دُكني بن رجاء الفقيمي 446
�أراجيز مالك بن الريب 450
�إر�شاد العقل لأبي ال�سعود 191 ،183
�أر� ��ض املعج ��زات لعائ�ش ��ة عبدالرحمن
335
�أ�سا�س البالغة للزمخ�شري ،676 ،401
706 ،704

902

�أ�سامي الأ�سد البن خالويه 272
�أ�سامي الأ�سد لأبي �سهل الهروي 283
�أ�سامي الأ�سد وكناه لل�صغاين 270
�أ�سامي ال�شعراء للمرزباين 281
ا�ستعارة خلق الإن�سان البن فار�س 278
�أ�س�س علم اللغة ملاريو باي 716
�أ�سماء البلدان للنا�صري 651
�أ�سماء خيل العرب وفر�سانها لثعلب 271
�أ�س ��ماء �س ��يوف الع ��رب امل�ش ��هورة البن
الكلبي 279 ،265
ا�شتقاق �أ�سماء البلدان البن الكلبي 279
�أ�شعار �أبي الأ�سود الد�ؤيل 444
�أ�شعار الأن�صار لبع�ض النا�س 445
�أ�شعار الربيق بن عيا�ض الهذيل 445
�أ�شعار اجلن للمرزباين 281
�أ�شعار املثلم بن عمرو التنوخي 450
�أ�شعار النعمان بن ب�شري الأن�صاري 451
�أ�شعار الهذليني 451
�أ�شعار باهلة 445
�أ�شعار بني الطماح 448
�أ�شعار بني �شيبان 445
�أ�شعار بني ُطهية 448
�أ�شعار بني عمرو بن كالب بن ربيعة 449

�أ�شعار طريف بن متيم العنربي 448
�إ�صالح املنطق البن ال�سكيت ،341 ،274
677
�أ�صول �إقليد�س 745
�أ�ص ��ول ال�ش ��عر العربي ملرجلي ��وث ،145
467 ،300
�أ�ض ��واء جديدة عل ��ى مو�ض ��وع الطباعة
بالقوال ��ب يف الرتاث الإ�س�ل�امي احلديث
(بحث) 837
�إع ��راب الق ��ر�آن الك ��رمي املي�س ��ر ،185
195 ،188
�إعراب القر�آن الكرمي لياقوت 187
�إعراب القر�آن للإبراهيم 187
�إعراب القر�آن للأن�صاري 191 ،187
�إعراب القر�آن للدروي�ش 187
�إعراب القر�آن للدعا�س 187
�إعراب القر�آن للنحا�س 192 ،187
�إعراب ثالثني �س ��ورة البن خالويه ،187
192
�أعالم احلديث للخطابي 272
�إعالم ال�سائلني عن كتّاب �سيد املر�سلني
(�ص) البن طولون الدم�شقي343
�أعمال جلنة معجم لغة ال�شعر 706
افرتاق العرب البن الكلبي 280
�إفراد كلمات يف القر�آن البن فار�س 278
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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الإتباع واملزاوجة البن فار�س 278
االجتاهات احلديثة يف �صناعة املعجمات
706
الإجابة عن معاين القر�آن 56
االختيارات للأ�صمعي 269
الآداب البن �شم�س اخلالفة 304
الأدب يف ع�صر النبوة 706
الأرب ��ع مق ��االت يف �أح ��كام النج ��وم
لبطليمو�س 409
االرت�س ��امات اللطاف ل�ش ��كيب �أر�سالن
335 ،334
الأزمنة والأمكنة للمرزوقي 405
الأزمنة والأنواء البن الأجدابي 405
الأزمنة وتلبية اجلاهلي ��ة لقطرب ،397
405
الأزهية يف علم احلروف للهروي 496
اال�ستدراك على �سيبويه للزبيدي 33
اال�ست�شراق لإدوارد �سعيد 751
اال�ست�ش ��هاد يف املعجم اللغوي التاريخي
706 ،681 ،675 ،671
اال�ستيفاء يف ال�شروط لنفطويه 83
الإ�سالم وال�شعر للجبوري 459 ،298
الأ�سماء املبهمة البن ثابت 271
اال�شتقاق البن دريد 353 ،345 ،272
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الأ�صمعيات للأ�صمعي 269
االعتبار البن منقذ 11
الإع ��راب املف�ص ��ل لبهج ��ت ،191 ،187
192
الأعالم امل�شهورة للنا�صري 652
الإع�ل�ام بالأماكن والأعالم للنا�ص ��ري
653 ،651 ،650
الأعالم للزركلي 706 ،704 ،81
الأغاين للأ�ص ��فهاين ،584 ،578 ،518
787 ،706
االقت�ضابات لنفطويه 83
الأقوال الكافية والف�ص ��ول ال�ش ��افية يف
اخليل 464 ،301
الألف ��اظ املحدث ��ة يف املعاج ��م العربي ��ة
املعا�صرة 716 ،712 ،706 ،681
الأمايل لنفطويه 83
الأمثال املولدة للخوارزمي 595 ،582
الأمثال لنفطويه 83
الأمط ��ار والرياح وتغ�ّي رّ�ر الأهوية للبلخي
406
الإمالء املخت�ص ��ر يف �شرح غريب ال�سري
للخ�شني 349
الأن�ساب لل�سمعاين 661
الأنواء عند العرب لل�سامرائي 413
الأنواء للدينوري ،405 ،404 ،402 ،397
406

904

الأوائل للع�سكري 596 ،576
الأوراق لل�صويل 579
البارع للقايل 704
البحث اللغوي عند العرب 714 ،706
البح ��ر املحي ��ط لأبي حي ��ان ،183 ،166
194 ،191
البخالء للجاحظ 597
البداية والنهاية 795 ،794
الب�صائر والذخائر 694 ،693 ،576
البيان للأنباري 191 ،187
البيان والتبيني 599 ،585 ،584
التاريخ الباهر البن الأثري 11
التاريخ املظفري البن �أبي الدم 11
التاريخ لنفطويه 83
التجربة الإجنليزية يف املعجم التاريخي
وحتديات العن�صر الب�شري (بحث) 717
التحري ��ر والتنوي ��ر الب ��ن عا�ش ��ور ،183
195 ،192 ،191 ،184
التح ��ف والأنوار املنتخ ��ب من البالغات
والأ�شعار للثعالبي 465 ،304
التحفة الإيقاظي ��ة يف الرحلة احلجازية
335 ،329 ،328
التذك ��رة احلمدوني ��ة ،793 ،787 ،578
795

التذكرة ال�سعدية 597 ،595
التذكرة الفخرية لل�صاحب الأربلي 790
التذكرة للفار�سي 277
التط ��ور اللغوي مظاه ��ره وعلله وقوانينه
716 ،712
التعابري اال�صطالحية يف �أ�سا�س البالغة
716
التعبري اال�صطالحي 704
التعليقات والنوادر 649
التف�سري الب�سيط للواحدي 192 ،182
التكملة والذيل وال�ص ��لة لل�ص ��غاين ،45
451 ،450 ،448 ،447 ،263 ،259
التمثيل واملحا�ضرة 791
التنبيه والإ�شراف للم�سعودي 403
التهذيب للأزهري 347
التهذيب للعجلي 277
التوراة 852 ،824 ،105
التوقيعات على كتاب �سيبويه 44
اجلامع البن البيطار 699
اجلامع للقرطبي 192 ،183
اجلاهلي ��ة :مقدم ��ة يف احلي ��اة العربية
لدرا�سة ال�شعر اجلاهلي 406 ،299
اجلدول يف �إعراب القر�آن ل�صايف ،187
191

اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442

905

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط /ﻳﻨﺎﻳﺮ-ﻓاﻳﺮ 2021م

12 11

56

اجلمه ��رة الب ��ن دري ��د ،272 ،82 ،80
675 ،353 ،347
اجليم لل�شيباين 704 ،277
احل�سوة البي�سانية يف الأن�ساب احل�سانية
للنا�صري 651
احلما�سة الب�صرية 787
احلما�سة ال�شجرية 792
احلما�سة لأبي متام 704
احلن�ي�ن والغرب ��ة يف ال�ش ��عر العرب ��ي
للجبوري 461 ،304
احلوادث اجلامعة البن الفوطي 455
احلرية ومكة و�صلتهما بالقبائل العربية
لك�سرت 467 ،300
احليوان للجاحظ 704 ،558
اخلزانة للبغدادي 447 ،445
اخل�صائ�ص البن جني 496
اخل ��ط والكتاب ��ة يف احل�ض ��ارة العربية
460 ،302 ،149
ال ��دارات والربق واحلمات والعرف البن
فار�س 278
الدر الفريد وبيت الق�ص ��يد ،595 ،594
796 ،794 ،793 ،791 ،599 ،597
الدر امل�صون لل�سمني احللبي 191 ،183
الدره ��م الكاغد (مق ��ال) حلبيب زيات
837
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الداللة يف املعجم العربي املعا�صر 716
الدولة الأموية مقوماتها ور�سالتها 715
الذخرية يف علم الب�صرية 659
الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة 792
الذي ��ل عل ��ى املحا�ض ��رات واملح ��اورات
امل�سمى بالزيادات لل�سيوطي 466
الذي ��ل عل ��ى املحا�ض ��رات واملح ��اورات
امل�سمى بالزيارات لل�سيوطي 304
الذيل والتكملة لكتابي املو�ص ��ول وال�صلة
للمراك�شي 789
الذيل وال�ص ��لة لكتاب التكملة لل�صغاين
271
الرحالت احلجية ليو�سف العارف ،334
335
الرحلة احلامدية 335
الرحل ��ة ال�س ��عودية احلجازي ��ة النجدية
335 ،334
الرد على املف�ض ��ل يف نق�ضه على اخلليل
لنفطويه 83
الرد على من قال بخلق القر�آن لنفطويه
83
الرو�ض الأنف يف تف�سري ال�سرية النبوية
لل�سهيلي 376 ،375 ،344
الرو�ض الزاهر يف �سرية الظاهر بيرب�س
البن عبدالظاهر 12 ،10

906

الرو�ضتني لأبي �شامة 11
الزاه ��ر يف مع ��اين كلم ��ات النا�س البن
الأنباري 270
الزهرة 789
الزين ��ة يف ال�ش ��عر اجلاهل ��ي للجب ��وري
406 ،301
ال�ساماكاليتا 745
ال�س ��جع النوئي وداللته على الأزمنة عند
العرب للديلمي 412 ،398
ال�س ��حر الغام� ��ض :التمائ ��م املطبوع ��ة
بوا�س ��طة قوال ��ب الطباع ��ة العربي ��ة يف
الع�صور الو�س ��طى يف املكتبات واخلزائن
الأمريكية والأوروبية 838
ال�سلطان نور الدين لنيكيتا الي�سيف 242
ال�سلوك ملعرفة دول امللوك للمقريزي 7
ال�س�ي�رة النبوية البن ه�شام ،351 ،344
371 ،370 ،362 ،359 ،355 ،354
ال�ش ��عر الإ�س�ل�امي والأم ��وي للجب ��وري
461 ،304
ال�ش ��عر اجلاهل ��ي :خ�صائ�ص ��ه وفنون ��ه
للجبوري 460 ،300 ،145
ال�شعر البن �شم�س اخلالفة 304
ال�شعراء و�أخبارهم للمرزباين 281
ال�شعور بالعور لل�صفدي 787
ال�شهادات لنفطويه 83

ال�شوارد يف اللغة ،279 ،274 ،270 ،259
283
ال�ش ��واهد يف املعج ��م التاريخي (مقال)
719 ،713
ال�شريازيات للفار�سي 277
ال�صاحبي البن فار�س 278
ال�صحاح يف اللغة للجوهري ،271 ،259
452 ،401 ،347 ،343 ،341
ال�صداقة وال�صديق 789
ال�ص ��راع الإ�س�ل�امي ال�ص ��ليبي ملحمود
م�ؤن�س 242
ال�ص�ل�اة على النبي املحبوب للنا�ص ��ري
651
الطبقات الكربى لل�شعراين 661
الطريق �إلى الكعبة 320
الظرف والظرفاء 791
العباب الزاخر واللباب الفاخر ،89 ،88
،270 ،269 ،268 ،266 ،263 ،259 ،90
،277 ،276 ،275 ،274 ،273 ،272 ،271
،443 ،441 ،283 ،282 ،281 ،280 ،279
454 ،452 ،450 ،447 ،446
العربية الف�ص ��حى احلديثة ل�ستتكيفت�ش
717 ،712
العقد الفريد 791 ،787 ،535
العمدة البن ر�شيق 794
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العم ��ل باال�س ��طرالب امل�س ��طح للفزاري
407
الع�ي�ن للخلي ��ل ،353 ،341 ،272 ،83
675 ،586
الغريب امل�صنف للقا�سم بن �سالم ،276
341
الغريب لل�سمعاين 275
الغريبني يف القر�آن واحلديث لأبي عبيد
الهروي 346 ،283
الغزل العذري للجبوري 461 ،304
الفاخر للمف�ضل بن �سلمة 282
الفا�ض ��ل يف �ص ��فة الأدب الكامل للو�شاء
302
الفا�ض ��ل يف �ص ��فة الأدب الكامل للو�شاء
464
الفائ ��ق يف غريب احلديث للزمخ�ش ��ري
273 ،267 ،266 ،30
الفتوح ��ات الكوازي ��ة يف ال�س ��ياحة �إل ��ى
الأرا�ضي احلجازية 335 ،326
الفرج بعد ال�شدة للتنوخي 791 ،271
الفرق البن ال�سكيت 274
الفرق للأ�صمعي 269
الفريد للهمذاين 192 ،191 ،187
الفهر�ست للندمي ،282 ،268 ،267 ،93
406
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الفوائد العالئية (مخطوط) 55
�ألقاب ال�شعراء البن الكلبي 280
القامو�س املحيط 31
القانون امل�سعودي للبريوين 409
القلب والإبدال البن ال�سكيت 275
الق ��وايف والرد على من زع ��م �أن العرب
ت�شتق الكالم بع�ضه من بع�ض 83
القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب لل�شهري
510
الكام ��ل يف التاريخ الب ��ن الأثري ،16 ،11
242
الكتاب يف احل�ضارة الإ�سالمية للجبوري
461 ،306 ،302
الكتاب ل�س ��يبويه ،33 ،32 ،29 ،26 ،25
291 ،275 ،46 ،44
الكت ��اب ل�س ��يبويه ن�س ��خة �أندل�س ��ية من
القرن 6هـ 44
الك�شكول 788
الكلم النا�صحة واحلكم ال�صاحلة 54
الكلمة :درا�سة لغوية 704
الكناية والتعري�ض 596
اللغة العربي ��ة وحاجتها �إلى معجم لغوي
تاريخي 677
اللغة واملجتمع 712
املتوكلي لل�سيوطي 689
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املثالب لأبي عبيدة 276
املثلث لأبي �سهل الهروي 283
املثلث للبطليو�سي 342
املثنى واملكنى واملبنى البن ال�سكيت 275
املجتب ��ى م ��ن م�ش ��كل �إع ��راب الق ��ر�آن
الكرمي للخراط 187
املجدد للهنائي 283
املجرد للهنائي 283
املج�صطي لبطليمو�س 745
املجمل البن فار�س 452 ،341 ،278
املجموع اللفيف للأفط�س ��ي ،465 ،304
589 ،585 ،576 ،573
املجموع للخوارزمي 272
املحا�سن والأ�ضداد 795
املحا�سن وامل�ساوئ 795
املحا�ضرات واملحاورات لل�سيوطي ،303
464
املحرب لأبي جعفر 281
املحرر الوجيز البن عطية 192 ،183
املحكم البن �سيده 341 ،45
املحمدون م ��ن ال�ش ��عراء للقفطي ،788
792
املحن لأبي الع ��رب التميمي ،303 ،301
464

املحيط يف اللغة لل�صاحب 401 ،275
املخ�ص�ص 699 ،698 ،693
املداخالت للزاهد 277
املذاكرة 795
املذكر وامل�ؤنث البن الأنباري 270
املذيل على الرو�ضتني 9 ،8
املرق�ص ��ات واملطرب ��ات للمغرب ��ي ،789
793
امل�ستدرك على دواوين ال�شعراء لل�ضامن
796
امل�ست�ش ��رقون وال�ش ��عر اجلاهل ��ي :ب�ي�ن
ال�شك والتوثيق 461 ،302
امل�ستطرف 796 ،794 ،793 ،788
امل�سند الكبري لل�شا�شي 275
امل�شارق للقا�ضي عيا�ض 347
امل�صادر لنفطويه 83
امل�صباح امل�ضييء يف كتاب النبي (�ص)
ور�س ��له �إل ��ى مل ��وك الأر� ��ض م ��ن عرب ��ي
وعجمي البن حديدة الأن�صاري 342
امل�صباح املنري 704 ،676
املط ��رب من �أ�ش ��عار املغ ��رب البن دحية
796
املعاجم العربية مع اعتناء خا�ص مبعجم
العني 714 ،710
املعاجم اللغوية يف �ض ��وء درا�س ��ات علم
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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اللغة احلديث 716
املعارف البن قتيبة 279
املعاري�ض البن فار�س 278
املعاين واال�شتقاق البن منقذ 466 ،304
املعجم الإجنليزي بني املا�ضي واحلا�ضر
704
املعج ��م التاريخ ��ي ،683 ،682 ،681
720 ،699 ،697 ،690 ،689
املعجم التاريخي العربي :ق�ضاياه وطرق
�إجنازه (مقال) 714 ،713 ،709
املعجم التاريخي للعربية (مقال) 708
املعجم التاريخي للغة العربية 714 ،708
املعجم التاريخي للغة العربية 714
املعج ��م التاريخي للغة العربية بني الأمل
والعمل 719 ،715 ،677
املعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربي ��ة وثائق
ومناذج 726 ،715 ،706
املعج ��م التاريخ ��ي ومتطلب ��ات املثق ��ف
املعا�صر (مقال) 713
املعجم العربي الأ�سا�سي 719
املعجم العربي املعا�صر 710 ،678
املعجم العربي ن�ش�أته وتطوره 704
املعجم العرب ��ي :بحوث يف املادة واملنهج
والتطبيق 726 ،716
املعج ��م الكب�ي�ر ،675 ،673 ،672 ،670
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،696 ،695 ،687 ،686 ،685 ،680 ،678
،709 ،706 ،705 ،703 ،701 ،700 ،698
،725 ،724 ،723 ،722 ،721 ،720 ،715
726
املعجم الكبري :املنهج والتطبيق 715
املعجم اللغ ��وي التاريخي لفي�ش ��ر ،672
،711 ،706 ،705 ،703 ،675 ،674 ،673
719
املعجم املو�سوعي لألفاظ القر�آن الكرمي
وقراءاته 714
املعجم الوجيز 699 ،695
املعجم الو�سيط ،686 ،685 ،681 ،679
711 ،700 ،696 ،695 ،694 ،693 ،687
املعجم لأبي يعلى 671
املعنى يف املعج ��م التاريخي للغة العربية
(مقال) 713
املف�صل للزمخ�شري 168
املف�ضليات 704 ،282
املف َّوف لأبي جعفر 281
املقامات للحريري 271
املقايي�س البن فار�س 279
املقتب�س للمرزباين 271
املقت�ضب للمربد 35
املق�صور واملمدود البن الأنباري 270
املق�صور واملمدود للأ�صمعي 270
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املق�صور واملمدود للفراء 279
املق�صور واملمدود لنفطويه 84
املقنع يف النحو لنفطويه 83
املكنى واملثنى لأبي �سهل الهروي 283
املالب� ��س العربي ��ة يف الع�ص ��ر اجلاهلي
للجبوري 460 ،301
امللح لنفطويه 83
امللخ�ص من غري ��ب احلديث للباقرجي
270
املنار لر�شيد ر�ضا 191 ،183
املنازل والديار البن منقذ 794
املنتحل للثعالبي 793
املنتخ ��ب املخت ��ار م ��ن ن ��وادر الأ�ش ��عار
للجبوري 466 ،305
املنتخ ��ل للمكي ��ايل ،305 ،303 ،298
464 ،308
املنتخل للميكايل 595
املنتظم البن اجلوزي 792
املنتقى من مكارم الأخالق 790
املنتهى يف الكمال 595
املن�ص ��ف يف نقد ال�ش ��عر للتني�سي ،791
795
املنمق لأبي جعفر 281
املنمق لأبي �سهل الهروي 283

املنمنم لأبي جعفر 281
امل ��واد واملداخ ��ل يف املعج ��م التاريخ ��ي
726 ،670
املوازنة البن فار�س 279
املواعظ واالعتبار للمقريزي 7
امل�ؤتلف واملختلف لأبي جعفر 281
املو�سوعة ال�شعرية 699
املو�شح للزاهد 277
املو�شح للمرزباين 555
املو�شى لأبي جعفر 281
امل�ؤنق للمرزباين 281
النبذة يف تاريخ الزمان للنا�صري 652
النج ��وم الزاهرة البن تغري بردي ،242
786
الن�ساء احلاكمات من اجلواري وامللكات
للجبوري 461 ،304
الن�سب البن بكار 273
النقود الزواهر (مخطوط) 55
النك ��ت الع�ص ��رية يف �أخب ��ار ال ��وزراء
الفاطمية لعمارة اليمني 11
النهاية البن الأثري 347
النوادر ال�سلطانية البن �شداد 242 ،11
النوادر البن الأعرابي 270
النوادر البن �سالم 271
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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النوادر لأبي زيد 273 ،33
النوادر لأبي عبيدة 276
النوادر لأبي م�سحل 282
النوادر للأخف�ش ال�صغري 269
النوادر للحياين 280
النوادر للفراء 279
النوادر للك�سائي 280
النوادر للكالبي 280
الهفوات النادرة 578
الوايف بالوفيات ،421 ،420 ،236 ،235
،430 ،429 ،428 ،427 ،425 ،424 ،422
،787 ،786 ،784 ،435 ،434 ،433 ،431
796 ،792 ،791 ،789
الياق ��وت واملرج ��ان يف �إع ��راب الق ��ر�آن
لبارجتي 191 ،187
�أمايل الزجاجي 577
�أمايل القايل 787
�أمايل املرزوقي 464 ،302
�أمثال القر�آن لنفطويه 83
�أن�س اللهفان م ��ن كالم عثمان بن عفان
(مخطوط) 55
�أن�ساب بني �شيبان مل�ؤرج 282
�أنوار التنزيل للبي�ضاوي 191 ،183
�أنوار الربيع يف �أنواع البديع البن مع�صوم
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796 ،795 ،788
�أيام العرب يف اجلاهلية 516
�أيام العرب لأبي جعفر 280
�أيام العرب لأبي عبيدة 276
�أميان وعيمان لأبي زيد 273
ببليوجرافي ��ة الأعم ��ال الت ��ي تناول ��ت
املعجم التاريخي (بحث) 669
بدائع الفوائد البن القيم 295 ،292
برنامج املحلل ال�صريف 724 ،708 ،699
ب�ستان الواعظني 787
بغية الطلب 784
بالد العرب للح�سن الأ�صبهاين 649
بهجة املجال�س 791 ،788 ،787
بورانا�س (ملحمة هندية) 758
بو�صلة للحب والده�شة 608
ت ��اج العرو� ��س للزبي ��دي ،454 ،31 ،30
842 ،694
تاج املجامع واملعاجم 784
تاري ��خ �آداب اللغ ��ة العربي ��ة جلورج ��ي
زيدان 410 ،398
تاريخ الإ�سالم للذهبي 791 ،784
تاريخ الرتاث العربي 84
تاريخ اجلزائر الثقايف 146
تاريخ احلكماء للقفطي 406
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تاريخ اخللفاء لل�سيوطي 213
تاريخ الزنكيني ل�سهيل طقو�ش 242
تاري ��خ ال�ش ��رق الإ�س�ل�امي احلدي ��ث
وح�ضارته زمن املماليك والعثمانيني 715
تاريخ الطربي 21
تاري ��خ املعجم التاريخ ��ي العربي ( ُمتَع)
يف نطاق العربية ،املبادرات الرائدة 718
تاريخ بغداد 791 ،790
تاريخ دم�شق البن ع�ساكر 794 ،11
تاريخ مكة للأزرقي 518 ،511
ت�أويل م�شكل القر�آن 597
تتلوى كاف الت�ش ��بيه :درا�سات يف جتربة
ح�سن ال�سبع 610
حتفة الأحوذي 525
حتفة ال�صديق يف كالم �أبي بكر ال�صديق
(مخطوط) 55
حتف ��ة الكبار يف �أ�س ��فار البحار حلاجي
خليفة 854
حتقي ��ق ما للهن ��د من مقول ��ة مقبولة يف
العقل �أو مرذول 748 ،747 ،739
حتيا اللغة العربية وي�سقط �سيبويه 715
تخريج الدالالت ال�س ��معية عل ��ى ما كان
يف عه ��د ر�س ��ول اهلل (� ��ص) م ��ن احلرف
وال�صنائع والعماالت ال�شرعية 340
تزيني الأ�سواق لل�ضرير 793 ،788

تطور داللة الكلم ��ة يف املعجم العربي يف
�ضوء ا�ستخدام اللغة العربية املعا�صرة يف
م�صر 712
تف�س�ي�ر الألف ��اظ الطبية البن احل�ش ��اء
342
تف�سري اجلاللني 193 ،183
تف�سري القر�آن و�إعرابه للدرة 187
تف�سري القرطبي 795
تف�سري الكاف ال�شاف للطرب�سي 178
تف�سري الك�شاف للزمخ�شري ،168 ،166
191 ،182 ،178
تف�سري الن�سفي 694
تف�سري الو�سيط للواحدي 166
تف�س�ي�ر غري ��ب م ��ا يف ال�ص ��حيحني
البخاري وم�سلم 399
تف�ضيل الأتراك على �سائر الأجيال 94
تقومي املف�سد واملزال عن جهته من كالم
العرب لل�سج�ستاين 274
تلقيح العقول 595
تهذيب اللغ ��ة للأزهري ،265 ،261 ،45
452 ،269
توق الفرا�شة �إلى النجمة 608
جامع الأفعال للزاهد 277
جامع اللغات للقزاز 341
جريدة الريا�ض 333
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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جريدة ال�سيا�سة امل�صرية 330 ،329
جريدة ال�شورى 330
جريدة اليوم ال�سعودية 606 ،605
جمل الغرائب للني�سابوري 282
جمل من �أن�ساب الأ�شراف 598
جمهرة العرب 267
جمهرة اللغة 266
جمهرة الن�س ��ب البن الكلبي ،280 ،266
595
جمهرة توقيعات العرب 309
جهود جممع اللغ ��ة العربية بالقاهرة يف
درا�سة العربية املعا�صرة 717 ،677
جوامع اجلام ��ع للطرب�س ��ي ،182 ،178
194 ،191
جوامع املوجود خلواطر الهنود 745
جوان ��ب م ��ن اال�س ��تخدام الوظيفي للغة
(بحث من�شور) 484
جواهر القالئد وزواهر الفرائد 57 ،54
حدائق الأدب للأبهري 269
حدائق ال�سحر يف دقائق ال�شعر للوطواط
53
حديقة الزمن الآتي 609 ،607
حروف اجل ��ر :دالالتها وعالقاتها ،475
494 ،491 ،490 ،486 ،484 ،482
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ح�سن املحا�ضرة 790
حكم ال�صحابة الأربعة (مخطوط) 56
حما�سة الظرفاء 791
حوا�شي بع�ض مخطوطات كتاب �سيبويه
املن�س ��وخة يف بغ ��داد بني القرن�ي�ن الثالث
والراب ��ع الهجري�ي�ن التا�س ��ع والعا�ش ��ر
امليالديني 44
حوليات �سوق حبا�شة 521
حولي ��ات كلي ��ة الإن�س ��انيات والعل ��وم
االجتماعية بجامعة قطر 307
حوليات كلية ال�شريعة بجامعة قطر 307
حولي ��ة كلي ��ة الإن�س ��انيات والعل ��وم
االجتماعية بجامعة قطر 144
حياة احليوان 791
خريدة الدهر 794
خريدة الق�صر 789
خزانة الأدب 450
خزان ��ة الأدب يف �أن�س ��اب الع ��رب الب ��ن
انبوج 653 ،652
خزانة الأدب للبغدادي 518 ،511
خزانة الأدب للحموي 788
خال�صة الأثر ملحمد املحبي 794
خال�صة م�شروع اخلطة العلمية للمعجم
التاريخي للغة العربية 718
خلق الإن�سان للأ�صمعي 269
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خيال اخل�سوفيني 745
خيل العرب البن الأعرابي 270
درا�سات يف الداللة واملعجم 717
درا�س ��ات معجمي ��ة نحو قامو� ��س عربي
تاريخي وق�ضايا �أخرى 718
داللة الألفاظ لإبراهيم �أني�س 716 ،712
دليل الأدباء ب ��دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية 608
دمية الق�صر للباخرزي 795
دور الكلم ��ة يف اللغ ��ة لأوملان ،711 ،676
716
دور بيت احلكمة ودور العلم يف احل�ضارة
الإ�سالمية 461 ،304
ديوان ابن الرومي 791 ،718 ،579
ديوان ابن املعتز 792
ديوان ابن املعذل 576
ديوان ابن النبيه 796
ديوان ابن ر�شيق 787
ديوان ابن �سنان اخلفاجي 793 ،789
ديوان ابن �شرف القريواين 787
ديوان �أبي الأ�سود الد�ؤيل 787 ،582
ديوان �أبي احل�سن التهامي 787
ديوان �أبي د�ؤاد العاملي 446
ديوان �أبي زبيد حرملة بن املنذر الطائي
447

ديوان �أبي نوا�س 788 ،575 ،574
دي ��وان �أحمد بن يو�س ��ف اجلاب ��ر ، 305
463
ديوان �أراجيز �أبي النجم 451
ديوان �أراجيز �أبي محمد الفقع�سي 450
ديوان �أراجيز العجاج 448
ديوان �أراجيز ر�ؤبة 447 ،442
دي ��وان �أراجيز منظور بن حبة الأ�س ��دي
451
ديوان �أ�شعار الطرماح 448
ديوان �أ�شعار النابغة اجلعدي 451
ديوان �أ�شعار ب�شر بن �أبي خازم 445
ديوان �أ�ش ��عار حامت ب ��ن عبداهلل الطائي
446
ديوان �أ�ش ��عار خرنق بنت ب ��در بن هفان
بن مالك 446
ديوان �أ�ش ��عار ُخزر بن لوذان ال�سدو�سي
446
ديوان �أ�شعار عبيد الأبر�ص 448
ديوان �أ�شعار عنرتة بن �شداد 449
ديوان �أ�شعار ُكثيرِّ 449
ديوان �أ�شعار كعب بن زهري 449
ديوان �أ�شعار ّ
معطل الهذيل 450
ديوان الأدب للفارابي 704 ،341 ،278
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915

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط /ﻳﻨﺎﻳﺮ-ﻓاﻳﺮ 2021م

12 11

56

ديوان الأدب وميدان العرب لل�سج�ستاين
724
ديوان الأرجاين 793
ديوان الأع�شى 714
ديوان الإمام ال�شافعي 792
ديوان الباخرزي 792
ديوان احلي�ص بي�ص 795
دي ��وان ال�س ��مو�أل ،85 ،84 ،81 ،80 ،79
447 ،454 ،94 ،90 ،89
ديوان ال�سهروردي 790
ديوان ال�شريف الر�ضي 790
ديوان ال�صبابة 793 ،793 ،791 ،788
ديوان الطرماح 598 ،597
ديوان الطغرائي 463 ،305
ديوان العبا�س بن مردا�س ال�سلمي ،299
462
ديوان الكميت بن زيد الأ�سدي 449
ديوان املزرد برواية ابن ال�سكيت 94
ديوان املعاين 793
ديوان الوزير الزيات 309 ،305
ديوان امرئ القي�س 445 ،441 ،29
ديوان �أو�س بن حجر 445
ديوان ت�أبط �شرا 445
ديوان جرير 599 ،447 ،441
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ديوان دعبل اخلزاعي 583
ديوان ديك اجلن 793
ديوان ذي اخلرق ُ
الطهوي 447
ديوان ذي الرمة 447 ،442
ديوان زهري بن �أبي �سلمى 447
ديوان زياد الأعجم 447
دي ��وان �س ��حيم عب ��د بن ��ي احل�س ��حا�س
(�صنعهة نفطويه) 84
ديوان �سويد بن �أبي كاهل 598
ديوان �ش ��عر ابن مقبل ،متيم بن �أبي بن
نقبل 451
ديوان �شعر �أبي دواد العاملي 441
ديوان �شعر �أبي طالب 448
ديوان �ش ��عر �أ�س ��د بن ناع�ص ��ة التنوخي
444
ديوان �شعر الأخطل 444
ديوان �شعر الأع�شى 444
ديوان �شعر اخلن�ساء 446
ديوان �شعر ال ُعجري ال�سلويل 448
ديوان �شعر الفرزدق 449
ديوان �ش ��عر خدا�ش بن ب�ش ��ر ب ��ن خالد
446
ديوان �ش ��عر را�ش ��د بن �س ��هاب بن عبده
447
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ديوان �شعر طرفة بن العبد 448
دي ��وان �ش ��عر عبي ��داهلل بن عب ��داهلل بن
عتبة 448
ديوان �شعر علقمة بن عبدة 449
ديوان �شعر عمرو بن الأطنانة 449
ديوان �شعر قي�س بن ذريح 449
ديوان �شعر لبيد بن ربيعة 450
ديوان �شعر منظور الأ�سدي 451
ديوان عبد ربه 787
ديوان علي بن �أبي طالب 791
ديوان كثري عزة 583
ديوان محمود الوراق 791 ،788
ديوان مروان بن �أبي حف�صة 790
ديوان هدبة بن اخل�شرم 787
ذكريات مطوية 719
ذم اخلط�أ يف ال�شعر البن فار�س 278
ذم الهوى 791
ذيل تاريخ بغداد 794 ،787
ذيل مر�آة الزمان 786
را�شكات الهند 745
رامايانا (ملحمة هندية) 758
ربيع الأبرار 796 ،598
رحلة احلج والعمرة 334

رحل ��ة �إل ��ى احلج ��از لإبراهي ��م املازين
335 ،334 ،320
رحل ��ة يف الأر�ض املقد�س ��ة الب ��ن حبيب
335 ،334 ،320
رحل ��ة يف قل ��ب احلج ��از وجن ��د ملحم ��د
�شفيق 320
رحل ��ة كوك ��ب احل ��ج ملحمد با�ش ��ا ،320
335 ،334
رحل ��ة م ��ر�آة احلرم�ي�ن لإبراهيم با�ش ��ا
334 ،320
رحلة م�ش ��عل املحمل ملحمد با�ش ��ا ،320
335 ،334 ،327
ر�سالة الثالثة البن فار�س 449
ر�س ��الة ر�ش ��يد الدي ��ن الوط ��واط فيم ��ا
ج ��رى بينه وب�ي�ن الإمام الزمخ�ش ��ري من
املحاورات 54
ر�س ��الة يف ال�ش ��ك عل ��ى قيا� ��س اخلل ��ف
والأ�شكال املقت�ص ��رة على الكلي والك�شف
(مخطوط) 56
ر�س ��الة يف �أن�س ��اب العلويني املتفرقني يف
بالد التكرور 651
ر�سائل البلغاء 54
ر�سائل اجلاحظ 796
ركالت ترجيح 611 ،609 ،607 ،606
رواية الغرف الأخرى جلربا 128 ،125
روح البيان 192 ،191
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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روح الروح 793
روح املعاين للآلو�سي 195 ،184 ،183
رو�ضة العقالء 788
رو�ضة املحبني 791
ريا� ��ض الألب ��اب مبحا�س ��ن الآداب
لل�سيوطي 466 ،305
ريحانة الألبا للخفاجي 794 ،793
زاد املعاد 525
زجر النابح للمعري 282
زخارف ال�سلوك للنا�صري 651
زهر الأكم 795
زهر الب�ساتني يف علم امل�شاتني 850
زوائد محمد �صالح 651
زيتها و�سهر القناديل 609 ،608 ،607
�س ��بل اله ��دى والر�ش ��اد يف �س�ي�رة خ�ي�ر
العباد البن يو�سف ال�صاحلي 346
�سراج امللوك 794
�سرور النف�س للتيفا�شي 792
�س ��قطات ابن دريد يف اجلمهرة للزاهد
277
�سالفة الع�صر 794
�سل�سلة نفائ�س املخطوطات 87
�سلوة احلزين البن �أبي حجلة 794
�سنن �أبي داود 274 ،258
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�سوترا املا�سية 839
�س ��وط ع ��ذاب عل ��ى كل ك ��ذاب (نظم)
للنا�صري 651
�سري �أعالم النبالء 583
�سرية �أبي زيد الهاليل 137
�سرية عنرتة 137
�شرح (بانت �سعاد) لنفطويه 83
�شرح ابن عقيل 38
�شرح الت�سهيل البن مالك 501
�شرح احلما�سة للمرزوقي 281
�شرح ال�شواهد للعيني 84
�شرح امل�ضنون به 788
�شرح املقاالت الأربع لبطليمو�س 398
�ش ��رح ديوان املزرد برواية ابن ال�س ��كيت
455 ،450
�ش ��رح ديوان جرير لأبي �س ��عيد ال�سكري
445
�شرح ر�سالة ابن �أبي زيد 651
�شرح على الدرر اللوامع البن بري 651
�شرح كتاب �سيبويه لل�سريايف 45
�ش ��رح كلم ��ات اخللف ��اء الرا�ش ��دين
(مخطوط) 56
�شرح المية الأفعال البن مالك 651
�شرح المية ال�شقراطي�سي للنا�صري 651
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�ش ��رح ورقات �إمام احلرمني يف الأ�صول
للنا�صري 561
�شرح و�سيلة ابن بون البن انبوج 653
�شعر �أبي الغول ُّ
الطهوي 449
�شعر �أبي الغول النه�شلي 449
�شعر �أبي حية النمريي 462
�شعر �أبي دهبل اجلمحي 446
�ش ��عر �أب ��ي دواد جاري ��ة ب ��ن احلج ��اج
الإيادي 446
�شعر �أبي ذ�ؤيب الهذيل 446
�شعر �أبي قالبة 449
�شعر �أثيلة العبدي 444
�شعر الأبريد الرياحي 597
�شعر الأحو�ص 444
�شعر احلارث بن خالد املخزومي 462
�شعر الراعي �أبي جندل النمريي 447
�شعر ال�شماخ 448
�شعر العرجي 449
�شعر القتال الكالبي 449
�شعر القحيف العقيلي 449
�شعر الكميت بن معروف الفقع�سي 450
�شعر املتلم�س ،جرير بن عبدامل�سيح 450
�شعر املتوكل الليثي 462

�ش ��عر املخ�ض ��رمني و�أث ��ر الإ�س�ل�ام فيه
للجبوري 459 ،299 ،139
�شعر املخلب الهاليل 450
�شعر املغرية بن حبناء 451
�شعر النابغة الذبياين 451
�ش ��عر النعمان بن ب�شري الأن�صاري ،299
462
�شعر الوقاف العقيلي 451
�ش ��عر �أم الكميت بن معروف الفقع�س ��ي
450
�شعر �أمية بن �أبي ال�صلت 445
�شعر بنت ها�شم بن عبد مناف 451
�شعر جران العود 445
�شعر جزء �أخي ال�شماخ 445
�ش ��عر جعدة بن معاوية بن حزن العقيلي
446
�شعر جندل 446
�شعر جوا�س بن القحطل 446
�شعر جوا�س بن نعيم ال�ضبي 446
�شعر ُحميد بن ثور الهاليل 446
�ش ��عر خدا�ش ب ��ن زهري العام ��ري ،301
464
�شعر زياد الأعجم 594 ،593
�شعر زياد بن منقذ بن حمل 447
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�شعر زيد بن تركي 447
�شعر �سهم بن حنظلة الغنوي 447
�شعر �شهاب بن الع ّيف 448
�شعر �شهاب بن �شداد بن عبيد 448
�شعر عامر بن الطفيل 448
�ش ��عر عبداهلل بن الزبع ��رى ،305 ،298
448
�شعر عبداهلل بن الزبري الأ�سدي 462
�شعر عبداهلل بن ح�سان 448
�شعر عبدة بن الطبيب 462
�شعر عبيد اهلل بن قي�س الرقيات 448
�شعر عدي بن زيد بن مالك 448
�شعر عروة بن �أذينة 462
�شعر عمر بن �أبي بيعة 449
�شعر عمر بن جل�أ التيمي 463
�شعر عمرو بن �ش�أ�س الأ�سدي 463
�شعر فروة بن ُم�سيك 449
�شعر قي�س بن احلدادية 449
�شعر ليلى اجلهينية 450
�شعر مالك بن العجالن 450
�شعر جمنون بني عامر 450
�شعر مزاحم العقيلي 450
�شعر م�ض ّر�س بن ربعي 450
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�شعر مطرود اخلزاعي 450
�شعر هدبة بن اخل�شرم العذري 463
�شعر يزيد بن معاوية 451
�شعراء �أمويون 597
�شعراء عبا�سيون 795
�ش ��عراء مبدعون من اجلزي ��رة واخلليج
609
�شم�س العلوم لن�شوان احلمريي 401
�صحيح ابن خزمية 722 ،714
�صحيفة �أم القرى 323
�صعوبات اال�ست�شهاد ال�شعري يف املعجم
العربي التاريخي 719
�ص ��فة جزي ��رة الع ��رب للهم ��داين ،360
511
�ص ��ناعة املعج ��م احلدي ��ث ،710 ،704
711
�صناعة املعجم الو�سيط 710
�صور الكواكب الثمانية والأربعني 398
�صيد اخلاطر البن اجلوزي 295
�ضالة الأديب للغندجاين 278
�ض ��وء ال�شهاب يف الإيجاز والإ�سهاب من
كالم بن عبدالوهاب 651
طبع ��ات الكتاب ل�س ��يبويه و�أ�ص ��ولها من
الن�سخ املخطوطة 44
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طبعة م�شوهة لكتاب �سيبويه 26
طبقات ال�شعراء البن املعتز 791
طبقات النحاة البن قا�ضي �شهبة 293
طبقات فحول ال�ش ��عراء البن �سالم ،81
638 ،271
عب ��داهلل بن الزبع ��رى :حيات ��ه وحتقيق
�شعره 463
ع�صور اللغة العربية (بحث) 717
عقود اللآلئ و�سعود اللآلئ 54
علل الغريب امل�صنف البن فار�س 278
علم البيان لبدوي طبانة 717
علم الداللة لأحمد مختار 716
عل ��م الفل ��ك :تاريخ ��ه عن ��د الع ��رب يف
القرون الو�سطى لكارلو نيلينو ،403 ،398
410
علم اللغة و�صناعة املعجم 704
عل ��ي ب ��ن احل�س ��ن الباخ ��رزي :حيات ��ه
و�شعره وديوانه 719
عنوان النفا�سة يف �شرح احلما�سة 599
عود �إلى الإح�ص ��ائيات اللغوية لإبراهيم
�أني�س (مقال) 710
عني الأدب وال�سيا�سة 791
عيون الأخبار 796 ،794 ،791
عيون الأنباء 794

غذاء الألباب لل�سفاريني 793
غرائب الكلم يف رغائب احلكم 54
غرر الأقوال ودرر الأمثال 54
غرر اخل�صائ�ص 795 ،793 ،788 ،787
غريب احلديث البن قتيبة 279
غريب احلديث لأبي عبيدة 276
غريب احلديث للحربي 271
غري ��ب احلدي ��ث للخطاب ��ي ،272 ،266
343 ،341
غريب احلديث للقا�س ��م بن �سالم ،276
400 ،399
غريب ال�سري للخ�شني 341
غريب الق ��ر�آن البن عزيز ال�سج�س ��تاين
341
غريب القر�آن لنفطويه 83
غوام�ض احلديث للنا�صري 651
فائت اجلمهرة للزاهد 277
فتح الألقاب للنا�صري 651
فتح البيان للقنوجي 192 ،183
فتح القدير لل�شوكاين 192 ،183
فتيا فقيه العرب البن فار�س 278
فحول ال�شعراء للأ�صمعي 269 ،267
فرحة الأديب للغندجاين 278
ف�ص ��ل اخلطاب من كالم �أمري امل�ؤمنني
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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عمر بن اخلطاب (مخطوط) 55
ف�صل املقال 787
ف�صيح ثعلب 341
ف�ضائل ال�شام 455
ف�ض ��ائل ال ��كالب على كثري مم ��ن لب�س
الثياب 455 ،281 ،94
فقه اللغة للثعالبي 341
فهر�س املخطوطات الإ�س�ل�امية بجامعة
كلمربدج لأدوارد براون 466 ،300 ،142
فوات الوفي ��ات البن �ش ��اكر ،788 ،787
792
يف رحاب ال�ت�راث العربي :درا�س ��ات يف
جتليات الفكر واحل�ضارة والأدب للجبوري
461 ،304
يف �س ��راة غامد وزهران حلمد اجلا�س ��ر
517 ،514
يف قلب جند واحلجاز ملحمد �شفيق 335
قامو�س الأدب والأدباء يف اململكة العربية
ال�سعودية 608
قانون الأركند 745
ق�صائد جاهلية نادرة 463 ،301
ق�ض ��ايا التع ��دي والل ��زوم يف الدر� ��س
النحوي 498 ،482
قالئد اجلمان 788
كت ��اب اطرغ�� �شّ وابرغ�شّ الب ��ن خالويه
272
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كتاب الآبار لأبي عبيدة 276
كتاب الإبل لل�سج�ستاين 274
كتاب الأبواب لل�سج�ستاين 274
كتاب الأجنا�س البن حامت 282
كتاب اال�س ��طرالبات والعمل بها ملا �ش ��اء
اهلل الفلكي 407
كتاب الأ�صنام البن الكلبي 280
كتاب الأ�ضداد البن الأنباري 270
كتاب الأ�ضداد لقطرب 279
كتاب الأ�ضداد لل�سج�ستاين 274
كتاب االعتبار لأبي عبيدة 276
كتاب االعتقاب لأبي تراب 270
كتاب الأفعال البن القطاع 704
كتاب الأفعال البن القوطية 704
كتاب الأفعال لل�سرق�سطي 704
كتاب الآفق البن خالويه 272
كتاب الألفاظ البن ال�سكيت 274 ،265
كتاب الأموال للقا�سم بن �سالم 276
كتاب االنفعال لل�صغاين 270 ،259
كتاب الأنواء لقطرب 404
كت ��اب الأن ��واء والأزمنة ومعرف ��ة �أعيان
الكواكب البن عا�صم 404
كتاب البارع للمف�ضل بن �سلمة 282
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كتاب البحث البن ال�سكيت 274
كتاب البحث لل�صغاين 265
كتاب البهي للفراء 279
كتاب التاج لأبي عبيدة 276
كتاب التاريخ لنفطويه 83
كتاب التباريك وال�صلوات لداوود يو�سف
852
كت ��اب الرتقي� ��ص لأبي القا�س ��م الأزدي
269
الت�صحيف للح�سن الع�سكري 277
كتاب الت�صغري البن ال�سكيت 274
التكملة على العني للخارزجني 272
كتاب الثالثة البن فار�س 278
كتاب اجلبال البن �شميل 275
كتاب اجلمل للزجاجي 291
كتاب احلروف لل�شيباين 277
كتاب اخليل للأ�صمعي 269
كتاب اخليل للغندجاين 278
كتاب الردة للواقدي 464 ،302
كتاب الزبرج البن خاقان 279
كتاب الزينة لل�سج�ستاين 274
كتاب ال�سر للبلخي 407 ،397
كتاب ال�شعر لأبي الف�ضل جعفر اخلالفة
465

كتاب الطري لأبي جعفر 280
كتاب الطري لل�سج�ستاين 274
كتاب الفتوح للتميمي 275
كتاب اللغات ليون�س بن حبيب 283
كتاب الليث لليث 280
املبهج البن جني 271
كتاب املعمرين البن الكلبي 280
كتاب املعمرين البن �شبه 275
كتاب املعمرين لل�سج�ستاين 274
كتاب املنقذ للمفجع 282
كتاب النبات للدينوري 273
كتاب النخلة لأبي جعفر 281
كتاب النخلة لل�سج�ستاين 274
كت ��اب الهمز لأب ��ي زيد الأن�ص ��اري ،94
273
كتاب الهمز للأ�صمعي 270
كتاب الوحو�ش للأ�صمعي 270
كتاب الوزراء لنفطويه 83
كتاب اليواقيت لغالم ثعلب 277 ،268
كتاب خب�أة لأبي زيد 273
كتاب ذو وذات لأبي القا�سم الأزدي 269
فعال لل�صغاين 451 ،259
كتاب ِ
كتاب فعال للغندجاين 278
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كتاب فعالن لل�صغاين 259
كتاب فعلت و�أفعلت للزجاج 273
كت ��اب يف �أن العرب تتكل ��م طب ًعا ال تعلما
83
كتاب كال البن فار�س 278
كتاب ما جاء له ا�س ��مان �أحدهما �أ�ش ��هر
من �صاحبه لأبي جعفر 281
كتاب من ا�ستُجيب دعوتهم يف اجلاهلية
والإ�سالم لأبي جعفر 281
كتاب نابه ونبيه لأبي زيد 273
كتاب يافع ويفعة لأبي زيد 273
كتاب يفعول لل�صغاين 259
ك�شف الظنون 84 ،81
ك�شف امل�شكل على �صحيح البخاري 400
كفاية املتحفظ البن الأجدابي 341
كل الطرق ت�ؤدي �إلى املزرعة 607
كليلة ودمنة 754
كنايات الأدباء و�إ�شارات البلغاء 597
لباب الإحياء للغزايل 659
لباب الآداب 787
لبيد بن ربيعة العامري :حياته ودرا�س ��ة
�شعره وتخريج ما مل يخرج منه 139
لبي ��د بن ربيع ��ة العامري :درا�س ��ة �أدبية
للجبوري 298
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حلن العامة لأبي بكر الزبيدي 341
حلن العامة والتطور اللغو ي،714 ،712
716
ل�س ��ان الع ��رب ،684 ،682 ،679 ،402
850 ،704 ،693
لطائف الأمثال وطرائف الأقوال 54
لمُ ح امللح للحظريي 430 ،236 ،235
ليايل الناطفي 607
ليايل عنان 611 ،607
لي�س يف كالم العرب البن خالويه 272
ماهاباراتا 758
جمال�س العلماء والأدباء واخللفاء :مر�آة
للح�ضارة العربية الإ�سالمية 461
جملة الأ�ستاذ 307
جملة الأقالم 307
جملة البالغ 307
جملة البيان الكويتية 307
جملة البيان بجامع ��ة �آل البيت الأردنية
307
جملة الرتاث العربي 593
جملة اجلامعة امل�ستن�صرية 307
جملة الدوحة القطرية 307
جملة الر�سالة 324 ،323
جملة ال�شرق 79

924

جمل ��ة الع ��رب ،594 ،573 ،307 ،141
669
جملة العلوم اللبنانية 307
جملة الفهر�ست 391 ،387 ،377
جملة الكتَّاب 307
جملة املجمع العلمي العراقي 307
جملة امل�شرق 85
جملة املعجمية 683
جملة املعرفة ال�سورية 307
جملة املعلم اجلديد 307
جملة املقتب�س 54
جملة املنار 146
جملة املنارة بجامع ��ة �آل البيت الأردنية
307
جملة املورد 466 ،307 ،300 ،142
جملة الن�ص اجلديد 606
جملة رابطة العامل الإ�سالمي 141
جملة عامل الكتب ال�سعودية ،573 ،307
576
جملة كلية الآداب بجامعة بغداد 307
جملة كلية ال�شريعة بجامعة بغداد 307
جملة جمم ��ع اللغة العربي ��ة ،676 ،672
،717 ،714 ،713 ،709 ،708 ،705 ،677
726

جمل ��ة مرك ��ز الوثائ ��ق والدرا�س ��ات
الإن�سانية بجامعة قطر 307
جملة معهد املخطوطات العربية 307
جمم ��ع البحرين لل�ص ��غاين ،263 ،259
450 ،448
جمم ��ع البي ��ان للطرب�س ��ي ،182 ،178
194 ،191
جمموعة املعاين 788
محم ��د بن عبداملل ��ك الزيات� :س�ي�رته،
�أدبه ،حتقيق ديوانه 464 ،303
محن ال�شعراء والأدباء وما �أ�صابهم من
ال�س ��جن والتعذيب والقت ��ل والبالء ،303
461
مخت�صر التحفة االثني ع�شرية للألو�سي
242
مخت�صر ال�سرية البن فار�س 370
مخت�صر املخت�صر (مخطوط) 784
مدارج ال�سالكني 795
مدونة املكتب ال�شاملة 699
مذيل التاريخ للدم�ش ��قي البن القالن�سي
11
مر�آة اجلنان 790
مر�آة الزمان يف تواريخ الأعيان 9 ،8
مر�ش ��د الزوار يف قبور الأبرار لل�ش ��افعي
789
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م�س�ألة �سبحان لنفطويه 84
م�س ��الك الأب�ص ��ار البن ف�ضل اهلل ،304
789 ،788 ،465 ،305
م�س ��تعذب الأخب ��ار ب�أطي ��ب الأخب ��ار
للفا�سي 370
م�ص ��ادر ال�س�ي�رة النبوية ملحمد ي�س ��ري
�سالمة 373
م�صارع الع�شاق 796 ،793
مطل ��وب كل طالب من كالم علي بن �أبي
طالب 57
م ��ع املخطوط ��ات العربي ��ة :ذكري ��ات
و�أ�س ��فار و�ص�ل�ات مبحب ��ي ال�ت�راث ،304
461
معاجم الأفعال البن طريف 341
معاجم جممع اللغة العربية 715
معاين ال�شعر البن ال�سراج 270
معاين ال�شعر البن ال�سكيت 275
معاين القر�آن للزجاج 192 ،182
معاهد التن�صي�ص 791 ،787 ،599
معج ��م �أ�س ��ماء امل�ؤلف ��ات املوريتاني ��ة
املخطوطة 653
معجم �أعالم القطيف 609
معجم �أك�سفورد التاريخي 708 ،675
معج ��م الأدباء لياق ��وت ،235 ،211 ،83
،421 ،420 ،419 ،418 ،417 ،265 ،236
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،428 ،427 ،426 ،425 ،424 ،423 ،422
،435 ،434 ،433 ،432 ،431 ،430 ،429
794 ،787
معجم الأمثال 704
معج ��م البابط�ي�ن لل�ش ��عراء الع ��رب
املعا�صرين 610
معجم الب�ستان للب�ستاين 707
معجم البلدان لياقوت ،512 ،380 ،360
650 ،517 ،514
معج ��م ال�س�ي�رة النبوي ��ة ل�ث�روت محمد
378 ،377
معجم ال�س�ي�رة النبوية مل�ص ��طفى غنيم
386 ،377
معجم ال�س�ي�رة النبوية :عر� ��ض وتقييم
لإينا�س خ�ضر 377
معجم ال�شعراء لدعبل 273
معجم ال�شعراء للآمدي 268
معجم ال�شعراء للمرزباين 790 ،281
معجم ال�صواب اللغوي 670
معجم الق�صيم للعبودي 361
معجم اللغة العربية املعا�صرة 707 ،670
معج ��م املع ��امل اجلغرافي ��ة يف ال�س�ي�رة
النبوية للبالدي 355 ،349
معجم املعاين 526
معجم املكنز الكبري 671

926

معجم اليمامة البن خمي�س 361
معجم �شعر ال�سرية النبوية 373
معجم �شمال اململكة حلمد اجلا�سر 361
معجم عالية جند البن جنيدل 361
معجم علم اللغة التطبيقي 714 ،704
معجم علم اللغة النظري 714 ،704
معج ��م في�ش ��ر ب�ي�ن طبعت�ي�ن جممعيتني
(مقال) 669
معجم لغة ال�شعر العربي 708
معجم لوجنمان 703
معجم ما ا�س ��تعجم للبكري ،360 ،342
649 ،518
معج ��م م ��ا �ألف ع ��ن ر�س ��ول اهلل (�ص)
للمنجد 363 ،350
معجم ما كتب عن الر�س ��ول و�أهل البيت
للرفاعي 373
معجم معامل احلجاز للبالدي 361
معج ��م معامل مك ��ة التاريخي ��ة والأثرية
للبالدي 361
مغن ��ي اللبيب الب ��ن ه�ش ��ام ،181 ،173
182
مفاتي ��ح احلك ��م وم�ص ��ابيح الظلم ،51
63 ،62 ،54
مفاتيح الغيب للرازي 183
مفرج الكروب يف �أخب ��ار بني �أيوب البن

وا�صل 12 ،10 ،7
مقاتل الفر�سان لأبي عبيدة 276
مقامات احلريري 455
مقايي�س اللغة 698 ،675
مقطع ن�ص ��ي من كتاب الإحاطة عن فن
الطباعة لدى عرب الأندل�س (بحث) 838
م ��ن �أدب الرح�ل�ات لعم ��اد الدين خليل
335
م ��ن نفح ��ات احل ��رم لعل ��ي الطنطاوي
334 ،323
منته ��ى الطلب م ��ن �أ�ش ��عار العرب البن
ميمون 306 ،301 ،150
منظوم ��ة يف �أولي ��ات التاري ��خ و�ش ��رحها
للنا�صري 652
منه ��ج البح ��ث وحتقي ��ق الن�ص ��و�ص
للجبوري 460 ،302
منهج معجم لغة ال�شعر العربي 701
منية املتكلمني وغنية املتعلمني 54
مو�س ��وعة الأدب العرب ��ي ال�س ��عودي
احلديث :ن�صو�ص مختارة ودرا�سات 607
مو�سوعة ال�شخ�صيات ال�سعودية 607
مو�س ��وعة الفهر�س ��ة الو�ص ��فية مل�ص ��ادر
ال�س�ي�رة النبوي ��ة ملحم ��د ي�س ��ري �إبراهيم
373
مو�س ��وعة جام ��ع العل ��وم /عرب ��ي –
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�إجنليزي – فرن�سي 690
مو�سوعة م�صطلحات �أبجد العلوم 690
مو�س ��وعة م�ص ��طلحات علم املنطق عند
العرب 690
م�ؤن�س الوحدة البن الأثري اجلزري ،304
599 ،465
نتائ ��ج الفك ��ر يف النحو لل�س ��هيلي ،291
295 ،293
نرث اللآلئ م ��ن كالم �أمري امل�ؤمنني علي
بن �أبي طالب 54
نرث النظم وحل العقد للثعالبي 790
نح ��و املعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربي ��ة
(بحث) 717
نزهة الأب�صار للعنابي 793 ،595
نزهة الأديب للغندجاين 278
ن�سب عدنان وقحطان للمربد 280 ،268
ن�سيم الريا�ض للخفاجي 660
نظ ��ام احلكوم ��ة النبوي ��ة (الرتاتي ��ب
الإدارية) للكتاين 342

نظم �أ�سماء اهلل احل�سنى للنا�صري 652
نظم الأوليات للنا�صري 652
نفح الطيب 794
نفحة الريحانة للمحبي 794 ،793
نقائ� ��ض جرير والف ��رزدق لأب ��ي عبيدة
276
نهاية الأرب 790
نهج البالغة و�شرحه 277
نوادر �ضمرة بن �ضمرة 276
هذا اجلناح جناحي ل�سعدية مفرح 334
وثيقة يف �ش�أن �أوالد �أبي ال�سباع والكائنني
باركيز للنا�صري 652
وفيات الأعي ��ان ،793 ،790 ،786 ،784
795 ،794
وفي ��ات الأعي ��ان ونب ��ذة م ��ن تاريخ هذا
الزمان للنا�صري 652
ياقوقة اللحن لثعلب 271
يتيمة الدهر 790

�ساد�سا :الكتب واملجالت وال�صحف
ً
�أج�أ (جبل) 634
�أبرق العزاف 660
�إربد 147
�أبو ظبي 465 ،307 ،304
�أروان 358
�أبو قبي�س 357
�إ�سبانيا 852 ،709 ،149
�أثينية 765
�إ�سربطة 533
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�إ�ستانبول 149
�إ�سطنبول 853 ،852
�آ�سيا 245
�آ�سيا الو�سطى 267 ،258
�إ�شبيلية 657
�أ�صبهان 525
�أفريقيا 662 ،661 ،245
�أفغان�ستان 746 ،741
�أك�سفورد 149
الأجيفر 515
الأردن ،241 ،148 ،147 ،146 ،145
349
الأرك 9
الإ�سكندرية 377 ،243 ،20 ،19
الأنا�ضول 250
الأندل�س 844 ،843 ،652 ،150 ،33
البابني (منطقة يف �صعيد م�صر) ،248
252
الباك�ستان 762
البحر الأحمر 522 ،512
البحر املتو�سط 252 ،250 ،246 ،245
البحرين 381 ،380 ،244
الربتغال 852
الب�صرة 823 ،656 ،213

البقيع 390
البالد الإ�سالمية 260 ،241
البالد الأوروبية 854 ،851 ،839
البالد العربية 453 ،258 ،257 ،136
البندقية 406
البيت احلرام 333 ،328
البيت العتيق (الكعبة) 324 ،319
التنعيم 656
الثلبوت 580
الثلمان 580
الثماد 515
الثوية (الكوفة) 656
اجلامع الأقمر 10
اجلامع الأموي 8
اجلامعة الأردنية 148
اجلامعة التون�سية 142
اجلحفة 663
اجلزيرة العربية 521 ،258
اجلوالن 16
اجليزة 10
احلب�شة 814 ،383
احلج ��از ،323 ،320 ،261 ،250 ،141
660 ،650 ،634 ،335 ،334 ،330 ،324
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احلديبية 400
احلرم املكي ال�شريف 141
احلرمان ال�شريفان 328 ،325
الدار البي�ضاء 718
الدمام 609 ،608 ،606 ،605
الدهناء 660
الدوحة 463 ،462 ،307
الديار الليبية 243
الديار امل�صرية 17
الرباط 455 ،454 ،370 ،90 ،88
الربع اخلايل 516
ال َّرحا (جبل) 656
الرملة 244
الريا�ض ،606 ،605 ،373 ،56 ،55 ،54
607
الزاب 662
الزالقة 8
ال�سرين 522
ال�سند 630 ،453 ،257
ال�سودان 743 ،248
ال�سو�س الأق�صى (املغرب) 743
ال�سينغال 650
ال�ش ��ام ،244 ،243 ،241 ،17 ،15 ،13
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،813 ،745 ،663 ،251 ،248 ،247 ،246
847
ال�شاهاجان 663
ال�شرف (جبل) 657
ال�شرق الأق�صى 840
ال�صعيد 18
ال�صليالت 524 ،509
ال�ص�ي�ن ،840 ،839 ،762 ،743 ،533
848 ،847 ،846 ،841
الطائف 660 ،659 ،658 ،657 ،521
الطرف 660
العامل الإ�سالمي 243 ،241
العراق ،144 ،143 ،142 ،138 ،15 ،13
،442 ،310 ،309 ،261 ،260 ،243 ،150
762 ،745 ،447
ال ِعر�ض (واد باليمامة) 659
العزّاف 660
العلياء 630
الفجالة 54
الفرات 15 ،13
الفلبني 144
القاه ��رة ،243 ،140 ،56 ،25 ،20 ،10
،307 ،299 ،292 ،291 ،250 ،248 ،245
،670 ،463 ،377 ،373 ،350 ،344 ،342
725 ،719 ،717 ،714 ،698 ،694 ،672

930

القد�س ال�شريف 251 ،247 ،241
القرطاء 385
الق�سطنطينية 852 ،851
القطيف 609
القنفذة 522 ،516 ،512
القريوان 662 ،661
الكعبة امل�شرفة 334 ،244
الكوفة 823 ،656 ،243 ،112 ،84
الكويت 463 ،462 ،459 ،307 ،298
�أملانيا 149
املتحف العراقي 455 ،454 ،450 ،447
املجمع الثقايف ب�أبو ظبي 304
املجمع العلمي ال�سوري 702
املجمع العلمي العراقي 702
املدر�سة النظامية 52
املدين ��ة املن ��ورة ،390 ،367 ،365 ،141
،816 ،815 ،813 ،809 ،808 ،663 ،660
823 ،821 ،818 ،817
املر 580
املروت 580
امل�سجد الأق�صى 150
امل�شرق العربي 846 ،843 ،745 ،241
املطبع ��ة الكاثوليكية للآباء الي�س ��وعيني
85 ،79

املعق�ص 523 ،522 ،520 ،512
املغ ��رب ،661 ،652 ،650 ،455 ،454
851 ،838 ،743
املغرب الأق�صى 852 ،325
املكتبة ال�شنقيطية 652
املكتبة الوطنية بباري�س 573 ،149
املُالل 663
املل�صة 520
اململك ��ة العربي ��ة ال�س ��عودية،141 ،56
609 ،322
املنطق ��ة ال�ش ��رقية (ال�س ��عودية) ،605
606
املنيا 248
املهدية (املغرب) 662
املهدية (تون�س) 243
املو�صل 241 ،16
النادي الأدبي باملنطقة ال�ش ��رقية ،606
608 ،607
النا�صرية (العراق) 137
النجف 463 ،462 ،307
النوبة 265
الهجرية 522
الهن ��د ،231 ،220 ،219 ،218 ،149
،453 ،419 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257
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،746 ،745 ،744 ،743 ،741 ،740 ،739
،754 ،753 ،752 ،751 ،750 ،748 ،747
،762 ،761 ،760 ،759 ،758 ،757 ،756
841 ،767 ،766 ،765 ،764 ،763
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،342 ،25
718
الوطن العربي 148 ،147
الواليات املتح ��دة الأمريكية ،608 ،606
838
اليابان 840 ،839
اليمامة 659 ،656 ،526 ،522
اليم ��ن ،442 ،261 ،260 ،258 ،250
،522 ،519 ،517 ،515 ،514 ،511 ،447
656
اليونان 533 ،532
�أم القرى 319
�أم جحدم 522
�إجنلرتا 685
�أوروبا 853 ،840 ،245 ،244 ،54
�أوروبا الغربية 852
�أوزبك�ستان 746
�أوهايو الأمريكية 852
�إيران 841 ،746 ،373 ،63 ،58
باب املعظم (بغداد) 138
بارق 520 ،519 ،518 ،514 ،510
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باروامخ (جزيرة) 763
باري�س 853 ،573 ،299 ،56
باك�ستان 258
بانقيا 98
بحر الروم 817
بحر فار�س 743
بخارى 746
بدر 380
برقة 661
برقة ثهمد 626
برلني 149 ،56
بريطانيا 149 ،141
بغداد ،137 ،136 ،94 ،88 ،87 ،79 ،44
،251 ،250 ،243 ،150 ،142 ،140 ،138
،299 ،298 ،265 ،262 ،261 ،259 ،258
،460 ،459 ،455 ،453 ،452 ،447 ،307
743 ،467 ،463 ،462
بقرة (بارق) 520
بالد احلجاز 525
بالد الروم 762 ،743
بالد ال�سند 762
بالد ال�ش ��ام ،245 ،242 ،241 ،16 ،11
837 ،253 ،252 ،250 ،247
بالد امل�سلمني 252 ،241
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بالد املغرب 851
بالد الهند 453 ،262
بالد بني عامر 659
بالد �شنقيط 652 ،650
بالد فار�س 745 ،244
بالد ما وراء النهر 744
بلبي�س 248 ،247
بلخ 663 ،52
بلدة �سلمية 243
بلوج�ستان 453
بنغازي 467 ،460 ،307 ،145
بيت املقد�س 390
بئر ب�ضاعة 258
بريوت ،301 ،299 ،293 ،141 ،85 ،79
،463 ،462 ،461 ،460 ،459 ،343 ،307
717 ،714 ،607 ،593 ،467 ،465 ،464
بي�شة 656 ،654 ،653
تبالة 517
تربيز 847 ،846
تبوك 379
تثليث 656 ،654 ،522
ترك�ستان 746
تركمان�ستان 512

تركيا 837 ،149 ،57
ترمذ 746
تهام ��ة ،656 ،520 ،519 ،517 ،514
663
تهامة الأزد 511
توران 63 ،58
تولوز 608 ،606
تون� ��س ،340 ،307 ،243 ،242 ،142
683 ،465
توهني 762
تيماء 106 ،99
ثربان (جبل) 520
ثلوث عمارة 525
ثمامة 358
جامع الإمام �أبي حنيفة النعمان ببغداد
150
جامع عمرو بن العا�ص 10
جامعة �إربد الأهلية 146
جامعة �أك�سفورد 675
جامع ��ة �آل البي ��ت الأردني ��ة ،148 ،145
308
جامعة الأزهر 291 ،51
جامعة الإ�سكندرية 139
جامعة الأنبار 211
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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جامعة القاهرة 670 ،144 ،139
جامعة القرويني 325
جامعة القلم 332
جامعة امللك �سعود 606 ،56
جامعة الريموك 148
جامعة �إنديانا 608 ،606
جامع ��ة بغ ��داد ،143 ،140 ،139 ،138
467
ن�سناتي الأمريكية 852
جامعة ِ�س ِ
جامعة قار يون�س 467 ،460 ،145
جامعة قطر 463 ،145 ،144 ،143
جامعة كامربدج 301 ،141
جامعة م�ؤتة 148
جامعة ييل 150
جبال ال�سراة ال�شرقية 512
جبال ثميدة 526 ،525
جبل اجلليل 359
جبل ال�صاحلية 15 ،13
جبل غزوان 657
جبل قا�سيون 8
جبل لبنان 853
جدة 521
ُجر�ش 522
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جزيرة العرب 522 ،442 ،258
جزيرة �صقلية 10
جمعة ربيعة 524 ،523 ،509
جمعية املعجمية العربية بتون�س 683
حبا�شة 519 ،513 ،511
حداب ال�صليالت 523
حداب القر�شة 523 ،521
ح�صن الأبلق 106 ،99 ،98
ح�صن الكرك 18
ح�صن حارم 247
ح�ضرة 517 ،514
حلب 21 ،20 ،15 ،13
حلي (بارق) 520 ،519 ،516 ،510
حلي العليا 522
حماة 16 ،10
حم�ص 16
حم�ضة القحمة 522
ُحنني 656 ،98
حوران 16
حومانة الدراج 660
حيدران 661
خرا�سان 744 ،663 ،661 ،52
خزانة الأمري �صرغتم�ش 454
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خوارزم 746 ،267 ،265
خيرب 812 ،81
دار ابن حزم 84
دار الثقافة ببريوت 717
دار اخلراز 84
دار الغرب الإ�سالمي 340
دار الغريب بالقاهرة 717
دار القلم 25
دار الكتاب العربي 25
دار الكتب العلمية 293
دار الكتب امل�صرية 454 ،377 ،84 ،56
دارة امللك عبدالعزيز 608
دَغمِ ر 453
دم�ش ��ق ،299 ،243 ،94 ،79 ،15 ،8
845 ،844 ،593 ،464 ،463 ،462 ،307
دومة اجلندل 656
ديار الأو�صام 519 ،514 ،510
ديار بارق 509
دير قزحية 852
ذات �أع�شار 520
ذات الرقاع 388 ،357
ذات ال�سال�سل 388
ذقان 626
ذو اخلل�صة 357

ذو املجاز 656
رو�سيا 127
روما 853
زرود 660
�ساحل بلوج�ستان 453
�سبت اجلارة 524 ،523 ،512 ،509
�سران 520
�سرف 656
ِ
�سلمى (جبل) 634
�سمرقند 841 ،746
�سنجار 16
�سواكن 515 ،511
�سوريا 841
�سوق ال�سراي 138
�سوق ال�صفافري 137
�س ��وق حبا�ش ��ة ،513 ،511 ،510 ،509
525 ،521 ،520 ،518 ،514
�سوق عكاظ 521 ،514
�سوي�سرا 126
�سيهات 605
�شعف عنز 522
�شمال �إفريقيا 251 ،241
�شمال ال�شام 243
�شمال الهند 742
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�شوران (حرة بني �سليم) 588
�شرياز 213 ،212
�صعيد م�صر 657 ،248
�صغانيان 258
َ�صول (يف �صعيد م�صر) 657
ُ�صول 657
طاجيك�ستان 746
طرابل�س الغرب 243
ط�شقند 746
طهران 373 ،54
طو�س 660 ،659
طوكيو 56
عدن 98
ع�شم معدن 522
عكاظ 656
عليكره 149
َعم ��ان ،307 ،303 ،150 ،147 ،135
466 ،465 ،464 ،461 ،460 ،349
ُعمان 819 ،599 ،522
غرب �آ�سيا 840
غر�س (بئر) 380
غرناطة 852
غزالة (قرية يف طو�س) 660
غزنة 762 ،258
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غزوين 659
غور ال�سراة 520
فار�س 840 ،762 ،425 ،29
فا�س 852
فدك 812
فرغانة 661
فرن�سا 608 ،606 ،149
فل�سطني 359 ،241
فيد 634
قاب�س 661
قرطبة 844 ،841
قرقرى 659
قرن الثعالب 661
قرن املنازل 661
قرية احلم�ضة 522
قرية اخلرباء 509
قرية املقرا 509
قرية �ساحل 509
قطر 149 ،144 ،143
قلعة ال�شياطني (لنك) 763
قلعة املوت 244
قلعة دم�شق 15
قنطرة لبلة 657
قنون ��ا ،516 ،515 ،514 ،511 ،509
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،524 ،523 ،521 ،520 ،519 ،518 ،517
525
كا�شغر (ال�صني) 743
كامربدج 142
ُكدُمل (جبل) 522
ك�شمري 762
كلكتا 25
كندهار 762
كوريا 840
الهور 744 ،258
لبنان 852
ليبيا 145
ليكنهو 149
م�أرب 518 ،511
جممع اللغة العربية (دم�شق) 464
جمم ��ع اللغ ��ة العربي ��ة بالقاه ��رة ،498
،701 ،699 ،698 ،695 ،694 ،672 ،670
،719 ،718 ،717 ،713 ،708 ،707 ،703
725 ،720
جمنة 656
محافظة العر�ضيات 521 ،512
محلة املهدية 136
محلة قنرب 137
مدينة املفرق (الأردن) 145
مركز امللك في�ص ��ل للبحوث والدرا�سات

الإ�سالمية 56
مرو 663 ،512
مرو الروذ 663
مرو ال�شاهجان 663 ،513
م�سجد القبلتني 391
م�سجد النبي 258
م�سقط 453
م�صر ،241 ،163 ،54 ،19 ،17 ،16 ،11
،248 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242
،327 ،322 ،310 ،253 ،252 ،250 ،249
،823 ،712 ،650 ،642 ،533 ،377 ،346
846 ،840
مطبعة �إبراهيم متفرقة 854
مطبعة ال ِّر ّبي �إ�سحاق جر�سون 852
مطبعة املعارف 87 ،79 ،54
مطبعة بوالق ،33 ،32 ،28 ،27 ،26 ،25
46 ،36 ،34
معق�ص منرة 509
معهد املخطوطات العربية ،89 ،88 ،56
292
مكة املكرمة ،365 ،349 ،258 ،141 ،19
،519 ،518 ،515 ،514 ،512 ،511 ،367
812 ،661 ،759 ،657 ،656 ،521
مكتبة الآداب بالقاهرة 714
مكتبة الإ�سكوريال ب�إ�سبانيا 149
مكتبة الإجنلو امل�صرية 714
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1442
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مكتبة اخلاجني 25
مكتبة الدولة برلني 56
مكتبة املتحف الربيطاين 149
مكتب ��ة املدر�س ��ة النظامي ��ة ،262 ،261
266
مكتبة امللك عبدالعزيز العامة 55 ،54
مكتبة امللك فهد الوطنية 605
مكتبة املنار 329
مكتبة �أنقرة الوطنية 455
مكتبة �آيا �صوفيا 57
مكتبة بودليانا بجامعة �أك�سفورد 149
مكتب ��ة جام ��ع ال�ش ��يخ �إبراهي ��م با�ش ��ا
ب�إ�سكندرية 292
ن�سناتي الأمريكية 852
مكتبة جامعة ِ�س ِ
مكتبة جامعة كامربدج 149
مكتبة دير الإ�سكوريال 407
مكتبة زهراء ال�شرق 714
مكتبة في�ض اهلل برتكيا 292
مكتبة معهد الثقافة والدرا�سات ال�شرقية
بطوكيو 56
ذرود 815
منى 656
م�ؤ�س�سة الر�سالة 343
م�ؤ�س�سة املختار 344
م�ؤ�س�سة عكاظ ال�سعودية 607
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ميدان دم�شق 16
جند 335 ،334 ،320
نخلة 660
منرة 522 ،512
نهر ثورا 8
َ
هر�شى (جبل يف تهامة) 663
وادي �أبيان 512
وادي احلفياء 512
وادي الدحي�ض 525
وادي الليث 522
وادي بي�ض 516
وادي جبجب 523
وادي قنونا 515 ،512 ،510 ،509
وادي مركوب 522
َو ّج (الطائف) 657
و�سط �آ�سيا 745 ،743
والتة (موريتانيا) 650
والية احلو�ض الغربي (موريتانيا) 650
والية جيالن 244
يربين 522
يبنبم 654
يرثب 38
يذبل 626
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