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أجمعن.وصحبه وعلميآله الله، عبد بن محمد علمي واللام والصلاة ف، الحمد 

الئشرشيد بن يوسم، الدكتور اسم عاى دلي ما أول، دلي قفل وبعد، 
بعضق اليماق المعالمي الرحمن عبد العلامة للشخ به تنويه ، ١١١٣٨٧^،

البغدادي٠لالخطيب كتابه ق الهلحان محمود الدكتور كلام رأيت ويعدها كتثهل٢ا، 
اةتنسناذلك وقبل الخهليب، عن للعش يكتاُس، منيدا ؛ الحديث١٠١٣علوم ق وأثرْ 
سنيأول ل ، ٣١٩٤٩عام العش حققه الذي العلم،، تقييد ١١الخعليب كتاب 

اسمإلى بالا ألمح، لم ١^٥٠—، ذللئ، ق لكني سنة، ثلاثين نحو قبل الجامعية دراستي 
المحقق!

فكرةراودتتى المنثورة، حهودْ على واطلعته كتبه، بعمى فرأيته أن وبعد 
مقالاته.جمع 

منالقراءة عن الكتاب كثار مقالأرتح أجمع كنته ستوايتح ثلاُثه من أكثر وقبل 
مماالعش الدكتور مقالات لألتقامحل الفرصة تللتج ناهتبلته المختلفة، المجلات 

قبلللنشر دته وأعل. يه، بأسن لا عل.دا فجمعهتط لنشرها، تمهيدا المجلات من نير 

كرئ.والدارج انمن ضم العش j الفصح :  ١٢٣ -  ٢٣• A/ الأعلام j الزركلي هال )١( 
٢٤٠، ٢٣٤)آ(اكك؛ل\/ 

)٣(



اسى« ii،،،l_اهّ ٦
الخطيبعن كتابه وهي لمؤلفاته، مقدماته إليها أصم أن رأين، لم سنة، نحو 

لكتابونمحقيقه العلوم، وتصنيف، الكتيح، ودور الأموية، والدولة البغدادي، 
المجلدالتارخ مم الفلاهرية لمخطوطات ولفهرسته للخهلسب،، العلم تقييد 

أربعينمن يقرب ما ذللث، من فاحتمع فلهاوزن، يوليوس لكتاب ولرجمته الأول، 
علىيشف ما منها ممر على مضى وقد نوابغ، ودرر موابغ بحوث فيها محالة، 

ذاتمقالاته تزال وما متقلة، دراسات ائل المبعمى عن وكتبت، سنة، سبعين 
العلم،هدا تراث من يندرس كاد ما يعفى أحيينا قد فنكون؛دللث، بابيا، ل أهمية 
البحاثة.المؤرخ لهدا النسيان بملويه أن أوسلث، علنا وبعثنا 

اهتمامهموصؤع عن يخرج لا عظمها كان ؤإن مقالاته موضوعات وتتنوغ 
ولهوالمخهلوطات، العلم وتدوين والمكتبات والكتب، التاريخ وهو ألا الرئيس، 

مصهلفئالشيخ نابين ق ومقاله صفوان، ابنه ولد حين كمقاله الوحدانيان، بعض 
ونحوها.اف رحمهما السباعي 

فراهمفردة، يحويا تكون أن تصالح فهي العلول، مقالاته من كثير ل ؤيلاحفل 
المجلة.من أعداد أوأربعة ثلاثة إلئ يقسمها 

العربيالعلمي المجمع مجلتي ق منثورة مقالاته أغلب، أن أيما ؤيلاحظ 
حفارةمجلة ق مقالات أرع له نشريتإ ييتما يمصر، الثقافة ومجلة بدمشق، 
المعرفة.مجلة ق ومقالتان الإسلام، 

التنقيب،،وسدة الثح.ثإ، وجدة الفكرة، عمق من مقالاته ق ما القارئ وميرئ 

بعنوانله مقال من ذللثؤ على مثالا نضرب أن ؤيكفي ممته، ؤيشع يبهره بمب—، 
-قال الإسلام® ق والمدهبية الفكرية التيارات تاريخ ل العربية المكتبات ءادور 
بذلت،إف دهر فيه• لي يثفع شفيعا لي أن ررعلى —• تقصيره عن للقارئ يعتدر وهو 



 >w_ ًجزV
الصلةبعض له تكون بأن جديرا مطبوعا كتانا تركت فما مضتا، طؤيلأ جهدا شه 

ققيمة مخطوطات فيها بمكتبه ممعت، وما فرأته، إلا العربية المكتبات 

الأستانةوز أوروبا عواصم ق مخلوطاتها على واطنمث، إلازرتها العربي التارخ 
بحثيق هفواق لي غفرتم الشفيع بيدا رضيتم فان مصر. وق الشام بلاد وق 

•غاينى٠٠بلؤغ عن وتقصيري 

يكتباوقد راسخة، قدم فيه وله التاريح ق مختص المولفا أن الذكر عن وغني 
بالشريعةتتعلق أو والفرق، المدام، بشاة تعلق لها حضاؤية أو تاؤيخية ضايا قق 

بلوغهعن يقصر وقد منها، جوانب ق الصواب يحالفه فلا — قلتها على — والعقيدة 
ذللئ،وْع ه، نقوالاختيار الهول( ق أو المقصود عن الدقيق العلمي التعبير لناحية 

أنهري-با ولا والبحث،... والإكمال( بالتأمل حديرة وتحليلات نفلرات ، فللولف
لمريدالبابا فتح أنه ؤيكفي والنصفة، الدقة وتوحئ والفلر، البحث، ق اجتهد 

معمرة؟مقبولة الوقت، ذللئ، ق مثله موؤخ من وهي والزيادة، التحقيق 

قإلا والقدمان، المقالات هد؛( علؤي التعليق غرضي من يكن فلم وعليه 
تصححأو معلومة بإضافة مختصرات تتبيهات أو مقتضبات باثارات قليلة، مواطن 

تعليقي؛حتمتإ وقد المولفط، كلام من يوهم أو يشكل ما إيضاح أو ظاهر حهلآ 
الولم،.حواشي عن لها تمييزا ]العّمرانء 

ترتيتاترتيبها توحينتط ولكن كتابتها، تاريح على لا المقالات رتبت، وقن 
أوليةالة بمئم النوى، الحديث، وكتابة العلم تدؤين بمالة بدءا موضوعنا؛ 

الحروفعلى الكلام ث-م العين، لكتاب الخليل تاليف، ق قيل وما المعاجم تدوين 
؛المقالاتذللثه أتبعنا ئم اللاتينية، بالحروف الكتابة دعاة علئ والرد العربية 

عنومقالين الحضارة، روح عن معلولا مقالا ثم والكتب،، يالكتثات التعلقة 



ببعضالتعرف ق مقالات عدة ثم العربي، رمية العوبي الأدب حمائص 
متعددة.يمناسبات متعالمة متفرقة أغراض ق يمقالأت ثم والمخهلوطات، الكتب 
المرجمة.أو المحققة أو كتبه مات يمض. الكتاب وحتمتا 

بالعربية،المشورة ومقدماته مقالاته من شيء بمني، لم الجمع ببمذا وأُلنني 
اليونيكولخفلمة قدمه؛القرنية الإسلامية(; )الحضارة بعنوان بحث له نعم 

:La Civilisation musulumane expliquee a la lumiereعنوان تمت، 

du monothcismc  . بنمهترجمه ما منه نثرت ؤإنما جميعه، هنا حل يل• لم
بغيرمنثور ولأنه كاملا، عليه أقف، لم لأل الإسلام، حضارة مجلة ل ونشره 

منافله مترجم، غير أو مترجما به وأفادنا بقيته الباحثين أحل. وجل. ولو العربية، 
،.الشكر١١جزيل 

هومحاصراتبل ا؛تاواء، تأليفه من هو فليس العباسةا؛ الخلافة ارعصر كتابه أما 
فيهاوونع الحاصرات، هده بهلثاعان الهللأب أحد سمي بدمشق، الشريعة كلية ق له 

للهلحبإعداده العش الفؤج محمل-أبو ح. إلى العش أسرة فعهل.ت الأحهلاء، من الكثير 
هدامفتح مقدمته سقنا )وقو ذلالئ،. فكان له والتضءيم فهارسه وصغ وتصحيحه 

الكتاب(.

يوسف،، تأليفمن أنه غلافه علؤو رسم الذي الأديان® ررتاريح كتاب وكدللثؤ 
أعددمشق بجامعة الشريعة للكلية دراسي مقرر أنه غ١لفلاهر الزحيلي، ومحمد العش 
وغلافه.حرم رأيت، ولكن اذكتاب علؤل أقف، ولم الزحيلي. وأكمله بعصه العش 

بخصوصهالإسكو لمظمة العام المدير التويجري ءبا.الزيز الدكتور راصللم، وتد 
ذلك.اش م ءدهّ اليونكوللحمرل مننلمة بمخاطة نوعل. 



٩ج 
أنهالأءلأم؛لأ، ق ترحمته ق الزركلي ونقله ودْشقلا، اللغة مجمع مجلة وق 

لوأته وأظن شيئا، المخهلوطايت، هذه -محر عن أدرى فلا ومخطوطة، مطوعة كت1 ترك 
إعادةعلق حرصهم ذلك يؤيد طباعته، عن ورثته ناحر لما للنشر جاهز شيء ثمة كان 
دروسهمن مجردا طلابه بعض طبعه أن بعد محررا العباسية الخلافة عصر كتاب طع 

التهديم.هن.ا ق سدكرها التي مقدمته ق العش محمل. د. شرحه كما لجامعة، اق 

التعريففيها مواد أرع والمقدمامحت، المقالات هده يدي بين أقدم أن ورأيت 
حديدةمختصرة ترحمة كتابة عن فاغنتنى جهوده، وببعص العش يوسف ؛الدكتور 

;)٣^

مؤرخالبغدادي الخطب لكتاب تقدمة كتبها أمتزر؛، أحمد للأستاذ كلمة -١ 
للعس.ومحدثها بغداد 

قنثرت العش، يوسف صفوان الدكتور لابنه للحش، ترحمة فيها ٢—كلمة 
ومصروالشام المراق لبلاد الخامة وشبه الخامة الخربية الكتب رردور كتاب مقدمة 

الوّيهل®.لخصر اق 

.•\oo/ir(\)

.٦٣•/Mr)

ترجمةولا دراسة عنه يكب فلم التاريخ، دارسي من ظلم ند يتمآلثه الخش اككور أن ورأيي )٣( 
وماسنة، وعشرين نحوحس قبل عنه له كلمة ق مري تل. عمر د. دللiا إلئ أشار وند وافية، 

وجهودْالعش الدكتور عن علمية دراسة نجيل إلن ها أدعو وأنا ا ذكرا ما علن الأمر زال 
والتراثية.التاريخية 

كانالش التقافة مجلة ق الكابه مجال له فح العش المكريوث أمين أحمد الأستاذ إعجاب )٤( 
•وغيرها لتدؤينالعلم ومهالأت، المعجمية الدراا>ت، من عددا فكتبح يرأستحريرها، 



اسمدس ه •١ 
عنه.تدمرى اللام عبد ■كمر للدكتور مقال 

للمؤلف.العباسية الخلافة عصر لكتاب العش أبوالفرج محمل. ئ.. مقدمة ~ ٤ 

زودقإذ العلأونة أحمد الأستاذ أحي أنكر المقتضية الملإقل.مة ط، حتم ول 
حمله،من نموذج ومنه العش، يومف بالدكتور المتعلقة الوثاتق بعض بصور 

أفاداقحيث، الفحطاق بندر وأ. الشرقاوي عبدالعاؤلي الشيخ الكريمين وأحوى 
أرسلالذي الزهراف حالي د. والصديق لبعضها، وصور مقالاته، عناؤين يعفى 

ليمجلةاكقافةكاملةلأفادةءاّ

لكب

اسمّ ٥٠٠٥٠ق بض 

القاهرة ١٤٤ها/جمادئالأرلن/•



تقديم

ؤسدهابغداد طيغ المدادى، القس 

د>ا(أسق اصداصد 

للبحثحادا للعالم، مخلصا تناطا، ممتلئا ثائا العش يوسف، الأستاذ عرفت، 
الشرقية،الكتب، ق نابنا زمنه أطول بمرق أن الغربية ثقافته تمعه لم الحق، وراء 

الشرق.لنا حلفه الذي العفليم ؛'!، jjlعلؤي الغرب من اكتبه الذي المنهج صوء طا ل م

مودةعلى أطللض دمشق ق المعري العلاء أبي مهرحان ل به التهست، ولما 
المزدحما كان وقتنا أن ومع الخليب، بكر أبي بغداد مؤرخ ق وصعه لكتاب 

وقتاأحتلس أن اجتهدت الليل منتصف، ق لننام عودسا حين إلا نا لأنففيه همغ 
خاصة.بأكملها فصول وقراءة عامة، وتصفحه الكتاب، هذا على للطلاع 

النورجوعه الدرس، علط المولفإ وصر البحن،، دقة قرأت فيما أعجبني 
أشتاتها،بين ، والتاليفمنها، والاستفادة ومهلثوعق، مخطوطة بين كثيرة، مفلان 

ونزعاتهوتقافتنه وأخلاقه حياته ق البغدادي للخعلببإ واضحة صورة لنا ليخرج 
.• إلح. عظمنه وصر خدمات، من العلم إلئ أمداه وما به، الثقة ومقدار 

•)١(صْ~٦ 



اسمدس ه  ١٢
صادقةصورة كان عظيم مويخ على يطلعنا فهو ٌسى، نواح ْن قيم والكتاب 

عصرياعرصا يعرصه وهو الأولى، الإسلام عصور ق والمحدثين للمورحين 
نيقدم وهو أحاذ، حديد برواء فتزينها القديمة الأولى المادة ؤيتخدم حدابتا، 

علميللسير والاستحثاث بقدمائنا، الإعجاب ق نتغله كيف القديم لتراثنا مثلا 
فته.والتيئل عليه والصبر العلم حب ق منهجهم 

هدامنه صدر إذا المؤلف أن من يعدها ما على تدل طليعة ذلك فوق وهو 
—وأمثاله هو — يغني ناصج قدير مؤلف منه فسيكون حياته، ربح ق وهو الكتاب 
للخير.اممه وفقه الإنتاج. وأحن التاليم بخير العرييه المكته 

ا'سأ«،يا



<١١٥٥١الله 
اّمؤم|،،ذؤ 0افهان  ٠٥٥٤ايديفك 

عنهترجمة كتابة ق معلومات عن ؤتذائق والدي أوراق بين أبحث كنت 
موان( ٢٠١ ٩٤ OTYY)العدد الثقافة لمجلة كته مقال ^ أنع بي فإذا دفتقة، 
غمرته؛مناسبةوالسرور عادة المن بعواطف يفيض الممال ؤإذا صفوان( لابنى 

ربيا ءألأ العبارات; >رذه ينهيه وهو قوله فيه ما أحمل من وكان الجديد، مولوده 
كماشيحا يصيح حتى وأدمه أرغب، كما شابا صفوان أرئ حتى عمرى فا مد 

عادةبالوحريا يوم، بعد يوما بالفخر جديرا أكون حتى تربيته على وقوف ؛يتغي؛ 
يرئحتى أب عمركل ل ومد ينيخ، حتى طفل كل حياة أدم رب يا ألا بحدآذا انا 

قدير((.شيء كل علئ وأنت، الخالق، أنت، إنلئ، يافعا، طفله 

فقد— بتمامها له تتحقق لم التي الأمنية لتللث، وحرق قرأت، بما تأثري وبين 
السادسةق وهو المنون يد فقطفته الغربة، بلاد ق عنه يحيد وأنا رِئئألئت، تول، 

يجانيها،بما عباراته وفصيح بمثاله، كلامه جميل أبالله أن وعجزي — والخمسين 
الأق مدركا دين، من جزءا أرد على السيرة، هده أكتب، أن على لزاما وجدت؛ فمد 

معفلمه.ولا كله الدين رذ علئ أقدر 

قوممر والشام العراق لبلاد العامة وثبه العامة العربية الكتب، )دور كتاب مقدمة من !١( 
الفكر.دار .طعة الوّيط(ص٣١-٠٢العمر 



اسمدس ه ،١ 
حالةعاى تطق لا الكمال مثال أبنائهم نظر ق الاياء أن ترئ التي المقولة ولعل 

دأباإليهما اوج«ع وأدب، وامحعة ثقافة رحل كان فقد والدي، نحو علي انطباقها ْثل 
معصراحة كله ذللث، ؤينين ن؛نا. ومنطئا متزئا، ومكينا مرهقا، ؤإحاثا لدراسة، اق 
ه.نفكرامة علئ حرصه مع ولايواري، يراش لكن فما الاحرين، دٌع ه نم

مالأو يتبوأه منم، ؤلريق عن لا إليها، بملمح لا لكن فقد للشهرة حبه ورغم 
رقصةق كتبه ما ولعل متقئا• يكون أن له يريد يتركه علمي بأثر ؤإنما يجمعه، 
كانما وعالئ الأنملباق، تمام عليه ينطق الفراهيدي أحمد بن الخليل عن عبقري( 

منللخليل يتهيأ كان الخلق وذللث، العقل رُبءدا قايأدت وهويصفه يكونه، أن يبتغي 
للأشياءفكره يطلق كان والخلق، بالإ؛داع يسعفه ما الن|هن وصفاء والفرع الونت، 

ظواهرهايرئ لا حقيقتها، إلئ والوصول كنهها استخراج يحاول به، المحيطة 
الظواهرتللثج موحد قانون ق تجمع أصولا منها تخرج يأن يحاول بل فقتل، 

الميا|ءيناا.سان ودللئه يعة، المالمتقاربة 

لزال ما وهو أمين، أحمد الكبر الأستاذ عنه قاله ما ذللث، إلئ وأصيف، 
الأستاذ>اعرذن، البغدادي(: )الخف، عن كتابه مقدمة له كتبؤ حنما شبابه، 

لمالحق، وراء البحث، ق حادا للعلم، مخلصا نشاطا، ممتلئا شابا العش يوسف، 
صوءلطا م الشرقية، الكتب، ق نابثا زمنه أطول يمحرفج أن الغربية ثقافته تمنعه 

الشرق*.لنا حلفه الذي العفليم التراُث، علئ الغرب، ل اكتبه الذي المنهج 

وكان١م، ٩ ١ ١ ه ٩١٣٢ عام الشام >ابلس من الميناء منطقة ق تءهأّث ولد 
ماوهو طرابلس، أهله غادر ثم بالتجارة، يعمل الحال متوسعد لأب شر الأ بن الأ 

السواحلتضرب أحذلت، التي الفن مدافع من هم بأنفناجين صغيرا، زال 



١٠ج 
إلئثم حمص مدينة إلئ منها فتوجهوا الأولئ، العالمية الحرب حلال اللبنانية 
أرباحا.ورائها من وحى الغذائية بالواد تجارته والده فيها أرس حيث حلب، 

منةالأولئ )البكالوريا( علؤل وحصل الثانوي، تعليه والدي تلقئ حلب ول 
)مكتب،الساإهلانية المدرسة ق فدرس دمشق، إلئ محافر ثم  ٢١٩٢٩- ٠١٣٤٨

م. ١٩٣هرا  ١٣٥٠محنة بتفوق الثانية )البكالوريا( على منها وحمل عض( 

سنواتثلاث باريس ق وأمفئ وربون، الجامعة ل للدراسة فرنسا فأوفدته 
ونالوعلومه، الغرب حفارة على واطاغ غربية، ثقافة حلالها اكتب ونيما، 
شهادةعلئ أيما وحصل م ١  ٩٣٤ ٠١٣٥٣عام الأداب ق انس الليدرجة بعدها 

؛باري%.ري.الروكل مدرسة ق الكت.—، دور نفليم تل 

،د ١٣٥٤عام الظاهرية الوْلنية الكتب، لدار مدينا همن دمشق إلئ عاد ولما 
أي— الأن فيها يعمل من بعض حدثني وقد تنفليم، أحن يتنفليمها فقام م، ١  ٩٣٥

زالما لها وضعه الذي والحفثل التصنيف، نظام أل — عاما ين حممن أكثر بعد 
كلها.الرئيسة بخطوطه فيها متبعا 

مجالهم،والأدباء العلمام يشارك الظاهرية فيها نولن التي المدة ق وكان 
علي،كرد محمد الأستاذ منزل ق تعقد كانت، الشر الأسبوعية الثلاثاء ة جلومنها 
الزينوالسياسيين الأدباء من العديد إلن تعزف، كما آنذاك، الحلي الجمع رئيس 
الفترة.الئ٠ L-jكانوا

والدتهقريبات إحدئ كثارة، سلام ة بالأناقترن ، ١٩٤١- ٠١٣٦٠عام وق 
همعنه حملت رقتن(، حتر له وكانت وبشن، بوليين مها ورزق طرابلس، من 

محته•علن انال وهومعلمتن والحنا العلم إلن فمخ ورعايتهم، أولاده تربية 



اسشM\_ ه  ١٦
الرزاقعبد الأستاذ الكبير القانوق على دمثق ق يتعرف أن الأقدار ونشاء 

باشنجيب الدين صلاح الأستاذ محلفولته صديق ومع معه فيمضي نهورى، ال
العربي.العالم أوص؛ع ق يتباحثون محلويلة أوقائا 

بفانتل. العربية، الدول جامعة ق العمل أجل من نهوري الالأستاذ له سعى وند 
الذيومو المخْلوٍلات، لمعهد ومديتا للجنة أمينا وعمل فيها، الثقافية الالجنة إلي 
أميناكان كما ؛ ٠٠١٩٥ -  ١٩٤٦•ما"آاه/ . ١٣٦٦خطته ووضع إنثاءْ اقترح كان 

أعمالق وشارك مرى، ق؛ستتإ والثاق الإسكندؤية، ق الأول العرُي الثقال للمؤتمر 
فيها.العربية الد.ول لجامعة ممثلا وانتدب باليونكو، الترجمة لجنة 

محليثةفرصة سنوات حمى تقارب مدة الكنانة عاصمة ق إقامته له هتأت 
أحمدالفترة تاللئ، ق أصدقائه من وكان ومفكريها، ممر أدباء من بالكثير للأجتماع 

الأمادمع صلأاقإه اّ.تثمردتتا كما وعرهم، الحصرى وساعي حمن ومحله أمن 
أعجبإذ ه، نفق حاصر أير الصداقة لهذه وكان مصر، إلى عودته بعد نهوري ال

الأفق.يعيد الفلرة عميق ومفكنا باحتا به 

لها،حثه وترسخ العربية بالوحدة إيمانه تعميق ق أثر ممر ق لحياته وكان 
الأولئالرسالة أوروبا، إلئ عديدة مقرات وبعد هناك، إقامتته حلال وأعد 

عثرومصر والشام العراق ق العربية الكتب، دور وموصوعها)تارخ سكتورا٥، 
يرا-؛عأن أجله من اصعلر موصؤع وهو الدارس( نشأة ق وأثرها الوسيهل الحمر 

الكتبدور الغرض لهذا وزار مادته، لجمع الإسلامي العربي التاؤيح أ؛عحايث، كل 
آلافثلاثة من نحو علئ واطلع ومصر، وبالئس وفتنا وتركيا ولنان سوؤيا 3، 

مهلبؤع.مجلد شمانمائة من أكثر وقرأ مخهلوط، 



١٧جل 
الكتبياة موصؤع للدكتوراه الأمحاميه الرسالة تحفر ق واعترصه 

للخطبالعلم( )تقسي بعنوان الموصؤع هدا عن كتاب نشر إلئ فاصهلر والكتابة، 
فيهابين واسعة بمقدمه للكتاب وقدم وكتابته، الحلم نشأة تاؤيخ ق وهو البغدادي، 

قالدولة )دكتوراه للدكتوراه الثانية الرسالة موضع والكتاب النشأة، تلك تاريخ 
يدرجةوربون الجامعة من  ٢١٩٤٩ ٠٥١٣٦٩عام درجتها نال التي الأداب( 
وققليلون إلا يناله لا تقدير وهدا المناقشة، لجنة من تبننة كتاب هع جدا، مشن؛، 
نادرة.حالأيتؤ 

ثمويية، الللجامعة أمينا فعنن م  ١٩٥٠ ٠٥١٣١^عام دمشق إلي رجع 
صايقهالذي المنصب هدا ق حلويلأ يبق لم لكنه السورية، الإذاعة لإدارة اندب 
فكره.وشغل 

رؤٌُّائهأحد بأذ رعة، البءذْ الإذاعة تركه سيب عن مرة حدئنى أنه وأذكر 
يستحقلا لأته حهلي؛ أمر يمله لم ما فرفض العمل، من موءلفا بهلرد شفويا أمره 

أنوالغريب الفور، على استقالته فقدم الموفلمؤ، إقالة أو إقالته بين مخير الطرد، 
حديث،.بما يعلم لم الموظف 

بينالجامهة أمين منصب فيها فشغل السورية، الجامعة إلئ الإذاعة من انتقل 
فعميداالشريعة، كلية و أّتادا •هها_هههاموءين \^/ rvc)_\yv'عاص 

بنغازيق الليبية الجامحة إلئ أعير الأثناء تلك، وق ، ١٩٦٤٥١٣٨٤عام لها 
.١  ١٩٦ ، ١٩٦٠الدراسي العام ق مكتبتها تنسيق بمهمة 

أحييت،مسألة ذهنه ق يدور م ١ ٩ ٥ ٠ ٥ ١  ٠٣٧ عام دمشق الئ عودته منذ وكان 
والتينفسه، عليه ملكتذ التي وهواذثه الشاغل، شغله وأصثحن، الكثير، وقته من 



ه ١٨
لكنتوالكتابة؛ والحساب الدراسة ق يمضيها الاإيالي أجلها من سهر جعل 

للثعوب،التاريخية والدورات الأمم وتقدم الحضارات نشوء ير نفمحاولته 
التعاعييالتشاؤل مرتبهل الشعوب نشاط أن أماس علئ ذلك يفر أن وحاول 

الأرض.على حياة وجدت لما لولاها التي للشمس 

انالأنوعلم والملك والجيولوجيا والرياصيات الفيزياء علوم إلئ فعاد 
للشس،الفلكية والدورات والشعوب الدموية، وزمره الإنسان ءلباع بين ليربمل 
عامبين أوروبا ق بجولة قام كما الموصوعل١ا، حول البحولث، من عددا وكتب 
ومراكزالجامحات من عدد ل فيها حاصر م ١  ٩٥٨-١  ٩٥٧ه/  ١٣٧٨ِ ١٣٧٧

 ،sثرحولكن ومعارض، مؤيد بين العلماء فانقسم تلك،، فكرته باسطا البحورث
لل.لكافيصعب العلوم، س عددا بل واحدا، علما تتناول لا لأما صعبا؛ النظرية 

بمج٠الها.توعبها يأن الواحد الاحتصاصى صاحمخ على 

قأّتيقفل كنت، وكم ونته، وتستهاكج ذهنه تشغل الفكرة هذه زالت، وما 
حدتولقد يكتب. أو يحسب أو يء؛لالح املث، ما مكتبه علئ لأجده الباكر الصباح 
عادةبأحيانا تمده لكنت، أنبما ْع التاؤيخ، ق وعمله الأدبي ئشاطه من النظرية 

علمياشرحا التاؤيخية المعضلات أهم س واحدة ثرح أنه اعممد إذ عفليمة، 
وسيلةذلك، ل يكون وند واحد، صعيد علئ والعلم التار؛ح بتن فجمع منْلقيا، 

الشعوب.نشاط لنجد.يد علية 

جديدة،علوم ق الخوض إلئر أجلها من احتاج لأنه نفلريته؛ عليه أوقل.تإ وقد 

زالعصرازآالبحوث. هد0 هن سيثا ينشر لم لعله لتا، حما 



١٩ج 
الصددبهذا يمكننا لا يدورنا ونحن تجاوزها• يصعب عقبات أمام أحيائا والوقوف 

طموحاته،إذ قوله يمكن الذي ولكن للأيام، مروك فذللث، الفلرية، صحة مناقشة 
انية،للأنالعظيمة الحديدة المفيدة الأشياء تقديم ق ورغبته وتفكيره 

بهاءالقيام من جده يتمكن فلم يه، أصر مما كانت، 
امالأحرادها مق بت، تعارا كبقوس الماث كؤإذا 

ه ١٣٨٧ق أثرها علئ وتوق تمهله، لم صدرية بذيحة أصيب، ما أسنغ وما 
.٣١٩٦٧ان)^(ني ١١

يضيءالذي الوجه ويظل المبدعة، المثالية الهلموح الهادئة الشخصية وتتمي 
فتهيمثر يوم يأق أن وعسى الأيام، ْع ونثراتا يحتذي مثاب والمعرفة التفكير بنور 

أوبعضه.تحقق حلمه فيكون بالعلوم، التارخ 

العلمأهل نفوس ل ؤيقئ أنساها، لا مائلة عفليمة ذكرئ شي ق والدي ظو 
العهلر.الذكر له تحمل ان حآثار من ترك بما العظام، جنودهما أحد واكقافة 

tjSiijالههاائأني كتبه فض 

صنمناعربي كتاب وهوأول( م( ١  ٩٣٧لمنق والمعارف)حل العلوم تصنيف، .
للعلوم.كونت، أوغت، تصنيف، من تتقي منهلقية، بهلريقة العلوم فيه 

فيهدرس ( ٣١٩٤٥دمشق )ط- ومحدثهابغداد مويخ البغدادي لخفي، ا. 
قيمتهبتن ووصل والخلقية، ية النقصفاته وعرض البغدادي، الخطبب، شخصية 

وأنهالعمر، ذللث، صفات ص كان أنه وبتن فيه، كان الذي العمر وصفة وأثره 
مذهبهتقوية علئ وتدريه بتاليفه عمل وأنه اتجاه، من فيه يتمخض كان ما يمثل 



اسش٠٥١٠٠ه •٢ 
أصحابه.عن لوفاع اق 

عنفيه تحدث ( ٤٢رقم مية»اهمأ« 3، م ١ ٩  ٤٣القاهرة همقرى)ط صة ق- 
الفراهيدي.أحمد بن الخليل 

ابتدأ( ٢١٩٦٥دمشق لها)ط ومهدت سقتها الش والأحداث الأمؤية لدولة ا- 
الحوادث.تيار وجهت التي العوامل عن يكثف أن وحاول عثمان، فتنة من فيه 

عنوان؛لليونّكوتحت يالفرنية قل.مه بحث الإسلامية. لحضارة ا~ 

La civilisationmusulmaneexpliquee a lalumiere du monotheisme

حممهاوجملهاوترجمها:ايش ومذالكتب 

قكتاب أهم وهو ( ٢١٩٤٩دمشق )محل البغدادي للخهليب العلم قييد ت~ 
الأجيالأثر تناولت، مقدمة له وصع الحالو.أ،، تدوين تاؤخ تناول العربية 

وجل•جل محن الاتجاه j الاختلاف وجود وين التدؤئن، j المتتابعة 

(.٢١٩٥٦دمشق فلهاوزن)مله ليوليوس وسقوطها، العربية لدولة ا~ 

م(.١ ٩ ٤ ^١ دمشق )ط الذلاهرية الكت_، دار ق وملحقاته اكاريح مخلوطان رس هل~ 

والمحاضراتالمجلات ل كتبها التي المقالات من عديد جاني، إلى هدا، 
الثقافية.الخناسات ق ألقاها التي 

أنالث،فاعلم ترغب،، كما شابا تراق بان تكتمل لم والدي يا أمنتتلث، كانت فإذا 
الحياة،مقومات من واحل. إلا الجد وما حلوة، وذكرئ وعاطفة روحا معنا بقيت 

وأثره.وعمله بفكره بل بجسيم، الإنسان يقي ولا 



ءا(١٩٦٧-١٩١١الهض)يوم 

اسصديغة ايلم ص فم 
هدءري>ا(ال،طلآم سةةودصسد 

المكتباتعن يه بالقرنكتابنا اقتنيت الأن، من عاما أربعين من أكثر قبل 
العش®رريوسف الدكتور لموثقه الوسيط، العصر حلال ومصر الشام ق العربية 

ولمالدكتوراه. درحة ليل أؤلروحتي إساد ق اعتمدثها الش المراجع أحد وكان 
دمشقق مْلوع الكتاب وأن خصوصنا الميناء، ما>ينة من المؤلم< أن أدرى أكن 
نبيهأو مؤلفه، ولادة مكان الئ يثير ما الكتاب مقدمة ق وليس ، ١  ٩٦٧عام 

ررفهرسوهو مكتبتي، تضنه له آحر كتاب ق الحال وكدلاك به، تعريف 
سنةمطبؤع بدمشق" الفلاهرية الكتيا دار ق وملحقاته التاريخ مخطوطات 

نشرمحيث البغدادي، للخْلسب، العلماا تقييد ١١بحنوازت ، ijljوكتاب ، ١٩٤٧
بدمشقطبع وقد اكدؤين، ق المتتابعة الأجيال أثر فيها تناول له مقاو.مة مع محقما، 

المرءيظن بحيث بدمشق، مهلبؤع أكثرها وأ؛حايث، أحرى كتب، وله ، ١٩٤٩سنة 
دمشق•مواليد من قى دمأنه 

جمعةمركز ١١ى محاصرة لإلقاء قليلة سنوات قبل أدض أن تعالئ افه ؤيثاء 

الشكة.علن وتراثها طرابلس ذاكرة موقع ق تشر 



أؤِ«داههاسش ١٢
لييقدم وأن الراث، كتب تحقيق ق تجربي عن بدبي® والتراث للثقافة الماحي 
العربيةالكتب أدور بعنوان؛ كتاب بينها ومن إصداراته، من كتب مجموعق المركز 
للدكتورالوسيط®، العصر ق وممر والتام العراق لبلاد العامة وثبه العامة 

ومحمدأباظة نزار ية؛ القرنالهلبعة عن ترحمه ؛العربية، وهو العش، 
للمولفاترحمة الكتاب وق ، ١٩٩١العاصر الفكر دار عن بيروت ق وصدر 

مواليدمن هو — الولم، أن ءرذتv ومنه العش® ارصفوان الدكتور ابنه كتبها 
منأنه ْع له، أوترجم به عرف أن الباحئين من لأحد ببق ولم الميناء، مدينة 

الماضي.القرن ق الميناء أنجثتهم الذين الأعلام العلماء 
;٢١فقال)رايومف® الدكتور أبيه عن العش® ررصفوان الدكتور كتب وقد 

العش؛يوسف، الدكتور آثار من 

فيهتحدث ( ٤٢رقم ءإقرأ® سلسلة ق ١ ٩  ٤٣القاهرة ق )طبع عبقري ِةصة 
كانالخلق وذللث، العقل، ٠اب٠ذا قائلأ؛ ومحقه وقد الفراهيدي، أحمد بن الخليل عن 

كانوالخااق. يسعفه؛الإ؛داع ما الان>هن وصفاء والفراغ الوقت من للخليل يتهيا 
حقيقتها،الئ والوصول كنهها استخراج يحاول به، الحيطة للأشياء فكره يطلق 

المتضاربةالفلواهر تاللئ، موحد قانون ق تجمع أمجولأ منها يتخرج أن يحاول 
المدعين®.شأن وذللث، المتشبعة، 

العروض،علم استخرج من أول وهو لغوي، نحوي عالم وءالفراهيدي® 
٠٣٧٨٦ه/  ١٧٠محنة ق تول العرب• أشعار به وحصن 

وأبقيناهنا. تكرارها عن بن.لارث، فاكممينا صضحاتج، نل محقناها التي رحمته نص ساق 
إصافة.فيه مما العش مؤلفات علن الكلام بعض 



 >u_ ٢٢ظ
أهموهو . ٢١٩٤٩بدمثق طح البغدادي للخهليب تحقيق وهو العلم؛ ""تقييد 

قدموهلء الحل.ث، تدؤين تاؤخ البغدادي الخهليب فيه تناول العربية ل كتاب 
ارعرفتش.' ما المحقق عن كلمته ق وحاء أميزرا؛، أحمد الكبير الأستاذ للتحقيق 
وراءالبحث ق حادآ للعالم، مخلصا نشاطح، ممتلئطا سابح العش يوسف، الأستاذ 
م1لهل1االشرقية، الكتب، ق ناسثا زمنه أطول ، يصرفأن الغربية ثقافته تمنعه لم الحق، 

الشرق.لما ح1فه الذي العفليم ال؛رايث، علئ الغرب ق به اكتالذي النهج ضوء 
م(ب١  ٩٧٦بدمشق )طع بالفرسيه العربية، الكتب، دور 

ا١دارعن صفحايته حمى نحو المش الد|.كتور ، الولفأفرد الكتاب هدا وق 
١م،ل١ الهجري الخامس القرن مائة 3، ازدهارها عوامل من وأن بْلرابلس. العلم® 

والكتان،والحرير الصوف، أقمشة وصناعة بمحرفيها وغناها بزراعتها، المدينة غمى 
الثقافة.ق وبالتالي الكتب،، نشر ق أسهم الورق لصناعة معمل إلئ بالإصافة 
ابنعن ؤيتقل طرابلس، ق للدراسة العري« العلاء ارأيي مجيء ذللث، بعد ؤبماول 

احتلالهمعند العلم بدار للمكتبة الصليبيين إحراق كتفية عن روايته طتئ أبي 
العلم®اادار علئ الفلر تولوا ممن اثنين اسم يذكر ثم ١م■ ١ ٠ ٩ ْء-/ ٠ ٢ عام للمدينة 

الفضلأبو والقاصي بالقاضي، ، العروقالهلرابلي علي بن بشر بن الحسين همات 
دارأنشأ عمار ابن المللئح حلال إن قوله: الحلي العديم ابن عن ؤينقل لوح، أبي بن 

وحويينفي وهو العلاء* ؛^؛، ١٠وفاة من نة ٢ّ ٤ بعد أي  ٢١٠٨'ه/  ٤٧٢عام العلم 
الن.كورؤقبلالتاؤيح الحلم® رردار 

محقناوند ومحينيا( بغالاد مؤرخ العدائي لكتايب،)الخطيب، أمين أحمد نل.م إنما ت نلت، ,١( 
لالعمران[صفحايتح. نبل هنا كاملة مقدمته 



اسمدس او<  ٢٤
اظزالكن الطرابلي بشر ابن القاصي أن أولا ذكر فهو ذك. j أحطأ وقر 

الصوريالمحن عبد الشاعر امتدحه بشر ابن أن نعرف ونحن العلم. دار على 
موجودةلكنت ^٢٠، ٠١١رردار أن يعني وهذا ديوانه، ؟ا؛هخآ*امفي محنة المتوقؤي 

الاسم.-يدا ومعروفه 

انالملك حلال إن يقول! نجده الحلبي،، العاويم رابن نص الئ وبعودتنا 
يخفئ.لا كما كبير فارق اللفغلين وبين )أنشأ( يقل ولم العالم( دار )حدد عمار 
وكثرةفيها الكتب عدد لازدياد ونظرآ الاللئ،، حلال قبل الوار وحوي يؤكد وهذا 

أعلاهالمذكورة المسة ق بنائها وتجديد قام؛توسيعها فيها الحالم وطالبه الأساتذة 
.العديمء ءان رواية نمى حسب 

أبي®ابن الصواب على فهو تحريف، اسمه فمي لوح" أبي ُُا؛ن القاصي أما 
بالدال.وليس بالراء روح،، 

..نصه؛ بما قوله العش الدكتور كتاب ق الأحرئ الأ-خؤتاء ومن 
وقال!طي، أبي بن ذكره بالقاصي. المعروف الهلرابلي علي بن بشر بن الحسين 

حطسا-يا يباهي الخطب ق كتا؛1ا وصنف أدسا، بطرابلس العالم دار صاحب لكن 
علئله حكم وةالت الكراجكي ذكرها البغدادي الخطيب مع مناظرة وله ثباته، ابن 

العلم.ق بالتقدم الخعليب 

يحلءنل.ما . ٣١٠٦٩ه/  ٤٦٢عام من سعبان شهر ل الناظرة هاوه ولكنت 
العلم.دار افتتاح قبل أي طرابلس، الخطيب 

الناقشة،أدوات يملك لا لأنه به ؤيسالم الممى، ^ا سيقرأ العادي القارئ إن 
العالمي.التحقيق ناصية ولا 



٢٥و م»ة 
ابنبين المناظرة ذكر الذي هو الكراحكي أن هو - الغلط أو الخطأ ومكمن 

عاممن ثعبان شهر ق الناظرة تارخ وأن البغدادي، والخطب الهلرابلي بثر 
٢١^٤٦٢ ٠٦٩.

*أبوهو الكراحكي إن المهلورت هذه كاتب وخادمه، العلم طالمثؤ ؤيقول، 
الفقه،ق ألم، الشعة، علماء كبار من الخيمي® عثمان بن علي بن محمد القح 
وأقامامها، بانوالرياصيات، والفلك، والعلب، والحكمة، الكلام وعلم 

ولهوصور، صيدا لأمراء وأنفق عمار، بني لأمراء وألف، طويلأ، وهتنا بملرابلى 
لبنانتاؤخ ق والأعلام العل-اء عن موسوعتنا ق أحصيناها المصتفامتج ءثرارتح 
الشام.وساحل 

يذكرفكيف، ؛،و. ٤ ٩ عام ق صور بمدينة وفاته عن المصادر أحمت وقد 
عاى؟!عثر بثلاثة وفاته بعد بهلرابلص حرت، الي الناظرة 

لحلالبغدادي الخهلمت، أن وحدنا الأساسية، القديمة الصادر الئ وبالعودة 
أنذاك.حرمت، الناظرة أن لدينا والمرحح ؛ه.  ٤٧أولأعام طرابلس 

وهوأنجبته، التي الميناء لمدينة وتحنة العش، يوسف، الدكتور افه رحم 
التكريم.يتحق 



اسسةا()ا(ا)ءهمالخلافة هاب المي سءة 

اساالفة سد١٥٥ د. 

وتحرياتهأعماله نتاج يعطي أن قبل مفكنا عالنا المنون يد حهلفت لقد 
حزءإلا الفقيد ينثر لم العش. يوسف الدكتور المرحوم هو ذلك تفكيره، ويمرات 

بهلونهن كثيرة معالومات جمع أنه علمي حد وق الملمية• أعماله هن يسيرا 
أنقبل نقص للأسم، ولكن أبحاثه؛ عناصر لتكون وأءاJها صنفها القديمة، الكتب 

العظيم.الخلي باض إلا قوة ولا حول فلا النور؛ إلى الأبحايث، هده تخرج 
الستة٠للأبا على الخبامي الهد تاؤخ ق محاصرايت، ألقى دحمنآئ4 الفقيد كان 

دونوطعها الحاصرات هن>0 جمع طلابه أحد أن يبدو الشريعة. كلية من الثالثة 
المرحوم.عليها يْللع أن ودون تصحيح، ولا تقيح ولا مذيب 

وتصحيف،تحرش هناك فكان سرعة، يلقى سمعه ما الهلال_، مجل لقد 

نقط،ولا حص فقرات، ولا فرعية، عناؤين فلا متصلا، الكلام ااaلالب جعل كير• 
وصحف،،فأنقص الكاتبة الألة علئ الضارب وأتى أحيانا. الجمل بين فواصل ولا 

والتشويش.الخلط من غاية j الخمل فأتئ 

التيوالخلريقة الفقيد، أوردها التي المعلومات فإن آنما ذكرت مما الرغم بو 

،و. ١٤٠٢الأولئ الطبعة الفكر، دار ٧. — صْ للعش العباسة الخلافة عمر ارخ تا 



٢٧ؤ م»اة 
وتحليلالطور، حلال من تتجلئ التي واكأملأت، الموضع، -با عرض 

وهوالراحل، المقيد عند الممكير ق أصالة عالئ يدل ذك كل الدقيقة... المواقف 
الهمة.هده قبول على حفزق الدي 

مراحعتها،بعد المنة هذه ق الحاصرات! هده تنثر أن ق الفقيد أمره رغبت، 
هدهتتم أن الممكن غير من أنه وحدت إليها، نفلرت عندما بالأمر. إلؤ، فعهدت 

حرصاودقة تانيا يتطالمج الأمر هدا لأن الدراسية، المنة هده حلال ق الراحعة 

هل.اإنجاز تتطلب، اضطرارية دواعي هناك أن يبدو ولكن العلمي، الفقيد اسم على 
الصعوبة،غاية ق وكانت، المهمة، هده أقبل أن فاضطررت المنة؛ هده ل العمل 

.وتنقيحه تصحيحه من أمهل حديد من البحث، إنناء لأن 

حمحليئات،علن مزت فقد الميل هدا ق بدلتها التي الجهود من بالرغم 
قغيرها كثيرا سأحد أق ثالث، ولا والمواب. الخطأ جدول ق بعضها تلافيت 

النصوصأصول إلئ دائما أر"أع أن حاولت، ذللث، ومع الأحرئ• المراجعات 
علئأحاففل أن ق واجتهدت لها، مطابئا التصحيح ليكون المراجع، من المقتهلفة 
تكملالهوامش ل طفيفة بتعليقات واكتفيت، ترتيبه، وءائ المرحوم أملوب 

المقص.بعض 

ثانوية،وعناؤين فرعية عناوين فوصعت، الكتاب، بإحراج ما شيئا عنيتا 
تحت،حطوطا ووضعن، لها، تمييزا أمول بحرف، الأعلام أسماء وضعنؤ 

المدن،الأعلام، فهارست الكتاب إلئ أضفت الهامة. القاط أو المصطلحات 
ثبئابه وألحقت، دعدوس. ممؤح محمل الميد الهنالب ة اعل. بمالمصطالحات، 

الصورمن بنيء الكتاب جملت، والصواب. بالخطأ وجاوولأ ؛المراجع 



اسمهلاس ه  ٢٨
الماّي،•العهد ق الإسلامي العربي العالم امتداد سن وبممور الموصحة، 

هلْسيل لي يروا الدين الزملاء الإخوان بفضل أعترف أن يجب 
المعهدومدير تدنيقي، على صر الذي المْلبعة، صاحب أولا وهم المراجعة، 

الدكتوراليد اأنuهرية المكتبة ومدير ومعاونوه، رJمون أندريه اليد القرني 
محمدالأستاذ واليد المراجع؛ تييئة ق اعدول مالدين ومعاونوه حن عزة 

للزهراوي•الجراحة آلات ورمم الخريطة هيأ الذي الخولي 

ئدأكون أن وأرجو بالرحمة، الفقيد يتغمد أن سهاةئؤنآق اف أسأل وأخيرا 
إلىإرسالي الكرام الزملاء من وآمل آثاره، من أثر إبراز ق ما حد إلئ أسهمت، 

نطاقعن تخرج ألا )على أقفل بشكل نوصح أن يجب، كان التي القاط يعص 
منوافه فيها. أنا وقعت، أو إليها أنتبه لم التي الأغلامحل ؤإلئ والراجعة( التدقيق 

القصد.وراء 

\٩٩^/y/T لأ^۴^ف /y







ارإرطرءر)اأق اسء| هدوبن  ٠٥،

؛^"٩٣٢

منوتقيها \ذ>ضذع من فتحفظها العلم مائة تتناول أن من أصعق الذاكرة 
يعتمدمن حيانة دوما آخرين، عند ووهنت، أناس عند قوينا ولثن الشرود؛ 

ويثز(حا•عليها 

ولاالتقييد، إلا له نمير فلا الإخلاص، ؤيبتغي الخيانة يأين والعلم هذا، 
التدؤين.إلا ضياعه من حاففل 

أنعالئ القويمة، أركانبما من ركن فتدؤيته الحضارة، أصول من أصل والعلم 
المجدون،السابقون فمنهم يه؛ وعملها التدؤين على إمالها سرعة ق تختلفا الأمم 

الزمن،من ان للأنبد ولا متحيلة، فالهلفرة كان وأيا المبهلئون؛ المقصرون ومنهم 
وامتدراكها.حاجته تامين إلؤل بحده فتعمد يدرك، يكن لم ما فيه يدرك 

الذيالزمن هو فما طلبه، علي رسولها وحص العلم، أحبما أمة والعربا 
منذالتسجيل من موقفها كان ماذا وهوالحديث،؟ الأول علمها تدون أن قبل قضته 

مخهلوطاحماله عليها وثقل قيده عليها أعر صرحه؟ له وبنتا العلم نثدُتا أن 

كافة/الخرداهمص؛؛-أآ.خ؛سره؛بمام.



اسش ٥٥١٥٠ه  ٢٢
يه؟سجيتها محتا أم محفوظا، 

تبعهم،ومن والمقريري حلدون وابن كالدهبي المتقدمون، العارفون أجاب 
فقالواتالتقييد، شان ؤيهمل العربية الحافظة بقوة ضم جوابا 

بأفلامهم،يتعنون ولا ذاكرتم، عالئ يعتمدون فرن ويعص هريا العرب لث 
إلئيحتاج لا ينساه، ولا فيالتقطه الشيء مع يالحاففل، الدكؤ، شان ذللث، ق شاتم 
صابط.إلئ يفتقر ولا مذكر، 

والناسطويل زمن ومضى الأفواه- وتناقلته الأذهان ق الرأي هدا ونت 
العربيةخدموا الذين المستشرقين من ( S'prcngcr)اشرنجر ؤإذا يلهجون؛4، 

اسمهالبغدادي لالخد_، كتاب عش يعثر حين وابتهاجا طرتا يصفق والإسلام 
استخدامتؤيد وأخبارا القدم، الرأي تنبذ شواهد فيه وجد فقل- الءلماال١،، راتقييل- 

حولموسعا مقالا أنشأ نبيهم. عن المحمولة العالم كتابة ق لأقلامهم الملمين 
عالميالعاصرون العرب عالماء وعثر وجده، ما المستشرقون وتناقل اكتشافه، 

ومجادل.مقتغ بين فكانوا استخرج، ما شبيه 

وعنوانهكتابه الكثير المستشرق ( Goldziher)كولدذيهر صنف ول 
بأنالقاتلين من سخر ® muharnmadanischestudienالإسلامية »الأ؛حاءث، 

الأخبارق تأمل ذلك، فعل أن بعد ولكنه طويلا، دهرا الكتابة عن امتنعوا العرب 

مجموعته،ول الإسلامية، ايتج للورامحالقرني - المعهل يموازرة الكتاي، هذا هلع ق ثرعنا )١( 
فصوله،_ LKJموسعة هدا، لبحثنا تتصل له وصعناها التي والمقدمة قريب• عما وسيصدر 
\لأخر.يعضه وملخصة 

]العمران[دمشق. ق ١ ٩ ٤ ٩ سنة العش بتحقيق الكتاب طبع نلت• 



٣٣و اسم ^ ٥٥فهاة 
تارةفوجدها وغير0، البغدادي الخهليب عن نقلا اااثارنجراا محلفه عرصها التي 

أنمرة وتذكر عنها، س بأنه تدعي وطودا العلم، كتابة أجاز الرسول بان تقول 
بعضكتب وتعرض لها، كراهتهم تروى أن تلبث، لا ثم عليها، حضوا الصحابة 
الأحر.بعضهم اّتتكاف، تدكر يم للعلم، التابعن 

الوضعيد حلالها يرئ أن وأراد سوءا، الأحبار ببذه يظن ذللئح، رأئ 
منهماكل يذود سلاحا الأحبار هن،0 من اتخذا متناصلين، حزبين فتصور والتزؤير، 

فرؤعوضع ل اعتمدوا الذين - الرأي أهل إن فقالت حممه، ؤيدغ رأيه عن به 
أنحججهم من كان — النه رسول حديثا شأن وأهملوا عقلهم على النريعة 
بأحياررأيهم وأبدوا أمره• وتنتن، معالمه، فغابح، ؤلويلأ، لهزا يكتب، لم الحديث، 

فعلتهم،فعلوا بل واجمين، حمومهم يقفإ ولم يكتبج. لم أنه تثبتؤ احتلقوها 
الكتابة.إباحة ق أحاديث، الرسول إلئ فنسبوا لقولهم، تأييدا الأُتحار واحتلقوا 

ظنهبل ؛،رهان، رأيه يسند لم أنه غير مقتننعا، مؤمنا ذللث، اركولدزيهر® عرض 
بأذالقول آثز لماذا إدا يسألهI أن للمعرض فكان ظاهزا، وحما بديهيا أمرا 

التاإ«وين؟أحبار ي لحل الكذب، أن عنده ثبن، أن يعد دون الحديث، 

قالوضع بحدوث، الفلز إن فيقول؛ ذالثإ من أكثر يتشدد أن وللمحرض 
الأنه إلئ ذللئ، مجرما، قضاء التاريح على يقضي الفلز، عند والوقوف، الأحبار، 

سا.الحق من يغني 

ؤيبينفيزدريها، الضعيفة الأحبار عن يكثفج أن ؛كوأا.زيهر أولى كان وما 
اعتصمبل ذلالث٠، من شيئا يفعل لم لكنه عليها، فيعتمد الصحيحة الأحبار 

الوضع.واعتقد بالتناقض 

النحن ؤإذا الكتابة، عن تس من أحبار رواة ل فنفلرنا فاته، ما نعوض أن أردنا 



اسشيلده ه  ٢٤
منمحن وجدنا ل للرأي، بتعصب اشتهر من محنهم نلف لم رأيه، علن دليل أي نجد 
لديافصح الرأي، أهل إلئ انتميا سن ^;١ بما وأخدم الكابة عالئ إقباله لط ذكر 

أثبتهورواه.فيما خطآكولدنيهر 

العلماءلعل تارة! فنقول التناقض، به نزيل الذي الوجه ق نفكر فهلفقنا 
ذلكإلءأ، منهم كلأ يدع أباحها، وحزب، الكتابة، كره فحزب، حزبين، ق انتثلموا 

وجودينقض ما فيها فنجد جمعناها التي الأحبار إلئ ونر-ءع وأهواؤه، ميوله 
والمحبة.الاختصاصي سائق التحزب، 

الرأيين؛آحي. الأحل. ق أنزا العلماء إقامة وسحل والوطن للتتة لعل طورات نقول نم 
ينهم.فيما مختلفين الواحد البلد أهل فزئ أخبارنا إلئ ونرجع الأخر، وترك 

بعضفنجد أباح، وغيرهم بموا، الذين هم الصحابة لعل أخرئ! ناره نقول نم 
ؤيكرهون.يبيحون الصحابة بعض نجد بل يكره، الأخر وبعضهم يسح الصحابة 

الأخيارنونع أن محالنا يخْلر الفشل، إلا نصادف فلا ذللث، كل نفرض أن بعد 
الاختلاف.عن وتتبئ التهلور، إلي تشير عليها توالت، التي والعصور الأجيال علن 

محبةالعلم وتقييد الكتابة من المسالمين موقف يمملور أن عجيتا فليس 
عنمنهم جيل فثمتغ لأجيالهم، تبعا ؤإمالأ، تساهلا وكرهها، رهمة ويغصا، 

أنالأمر وكل رابع، جيل ؤيتاكر ثالث،، جيل ؤيحثذ آخر، جيل ؤيتسامح الكتابة 
بيتها.يمتر وأن الأجيال هدْ الباحث يحدد 

يتصانيفاصطدمنا فقد تصورنا، يحيث لة السه0 من ليس الأمر أن غير 
بدايةحى الرسول عصر مند منها، سا يعددون وزعوها للأجيال القدماء 

ممتة، ١٤٠حلال توالت أحيال ستة على عندهم تدل وهي العباسية، الخلافة 



٢٥و اسم هدويق قفاه 
الأملبأذيال نتعثر وعدنا بغيتنا، نر فلم الطبقات هذه علئ أحبارنا ووزعنا 

منحن إن أنه فوجدنا تصنيفهم، ق النظر وأمعنا نيامي، لم أننا على المفقود، 
أخرئ•جهة من ساء فقد جهة 

طبقةتخلف، العلم، حلقات ق التصدر عالئ العلماء تتالي بدقة يبين أنه حننه 
أنهوسووه العباسي، الحكم أوائل حى طبقات ست ذس من فيكون طبقة، منهم 
واحد•جتل ل طقتض يدرج 

عاماعشرين من أكثر يمتد لا ذؤيه بين وتصدره العالم نشاط أن حما كان فلئن 
حتىيمتد إليه ورجوعهم عنه، الناس وأحد له، فنثره _ عليه اتفقوا ما لل ع— 

أر!عتز،ءاما•

أنيستطع ما بمقدار الجيل نحدد أن للهلبقات وتصنيفنا بحثنا ق يهمنا والذي 
الجيلنعتبمر أن علينا وجمت، ولذللث، له، ترأسه بمقدار لا العلم، سبيل ق يعمل 

سنة•أربعين 

نحاولالفكر مجهدين فيها وتأملنا الأحبار؛مقتضاه، وصنفنا كيلك اعتبرناه 
أناإلينا حيل بل ويتضاءل، يتلاشى الاصعلراب ؤإذا يتبدد التناقض ؤإذا الفهم، 

بعدالأخار ووجا-نا تم، الذي والاتجاه حصل الذي اكلور غور سبر إلئ وفقنا 
لهما.ممزا وبيايا والعصر، للبيئة صحيحة صورة أجيالها ق تصنيفها 

حمسة.إما فنقولI الأجيال بتقسيم ونبدأه بحثنا، نتيجة وهاكم 
بوفاته.ؤينتهي الرسول: عهد 

؛ه.٠ منة طالب، أبي عربن وفاةآخرهم قريامن ؤيتهي عهدالخلفاءالوايدين: 



المشدس ه  ٢٦
قأي . ٠٠٨ منة حوالي وينتهي الأولزت واكابعن المتأحرين الصحابة عهد 

مروان.بن عبدالملك عهد أواخر 

هثامخلافة أواخر ل ه ١ ٢ ' سنة حوالي ؤيتتهي المتوطيزت اكابمتن عهد 
الملك.عبد بن 

إلئالخلافة انتقال يعد . ٠١٦٠محة حوالي وينتهي المتآخريزت التابعين عهد 
الماص•بمي 

عنالأجمال هده من جمل j( تتاخر أو عالم وفاة تتقدم أن شيء ل بمونأ ولا 
وتممناحيل، من فرد حياة لا جمل حياة حددنا إنما فنحن حددناها؛ التي المدة 

يزيلأنه إلا مزية له يكن لم ؤإذا والعلم، والمجتمع السياسة ق تطووا يواش هل"ا 
هن.ااموصوعنا ل ولكثت مزية به لحنت العلم، كتابة ل الأخيار من التناقض 

ممدا

تبيحهانجدها الكتابة، ق اض رسول عن وردت الك، الأحاديث استعرصنا إذا 
حديثانعندنا بقي يبدوصعيثا ما كل منها رفعنا إذا حتى خرئ، أ تارة وتكرهها تارة، 

صحيحازت

سيئاسوئعني ®لاتكتبوا قال؛ الّمحاس أن الخيري ممد أبي أحدهماعن 
.القرآن غين عني كتب فمن القرآن، 

سيءكل أكتب كنت قال؛ العاص ين عمرو بن عبداض عن الأخر والحل•يث 
شيءكل تكتنم، إنك، فقالوا؛ قريش فنهتني حفظه، أريد الله رسول من أسمعه 
فامكّن،والرصا؛ الغضب، ق يتكلم بشر اش ورسول الله.، رمول من تسمعه 



٣٧ط اسم ^ ٥٥ففإف 
ماسده نفسي فوالدي اااكش_،، فقال: س الله لرسول ذلك فدكرت الكتاب، عن 

^،٠^إلا متي خرج 

يقول:حسثا هريرة، أيي عن المروى الصحيح الخمأ الأحتز الحديث، ؤيويد 
عمرو،ابن الله عبد من كان ما إلا مني، حديثا أكثر الله رسول أصحاب من ما 

أكتب.لا وكنت، يكتب كان فإنه 

بمع•••



اسءا)ا،ق اسم فدويق فحإة 

أمماهع متناقضمن، عمرويدوان بن اف، وعبد سعيد أبي عن الحديثان هدان 
التناقفى؟هدا شان فما الصحيحة، الأحاديث من 

يعفىقولهم نفصل وأن وأسلافه، الخطيب قاله مما تقيد نأن إلا لنا ليس 
أحرئ،تارة يبيحه ثم مرة، حديثه كتابة الرسول يمغ ألا بديهي فقول• التفصيل 

عنهالحديث، كتابة الرسول يمغ ولماذا المغ، يناق ما الإباحة ق يكن لم إذا إلا 
القرآن؟دون 

كانمن وأن آنذاك، العرب ق قاJالة كانت، الكتابة أن يعرفون العالم ذوى إن 
مجهدامتحتا ذللثج يفعل كان ل التدؤين، ؤيتقن الكتابة يحن يكن لم يكتب 

أفؤخوقد إلا منها >دغ فلا عليها، يكب الأسهلر من عدد ق طويلا وقئا باذلا ه، نف
فييعالقرآن، علئ حديثه الرسول أفيوتر كدلالئ،، الأمر كان ؤإذا معها• جهده 

افه!كتاب تد-وين فيهملون به فراغهم يضيعون الصحابة 

ؤيلتثس،به يختلهل أن الصحف، ق القرآن مع الحل،يث، كتب، إن يخثى ألا ثم 

امجلأاس/الددأهم/هآسرهلوا/صأ_و.



٢٩ح اسم فهإة 
أويرمون والحديث الهمان بين يفصلون بحيث الكتابة ق الحداقة من ليسوا والقوم 

القرآندون الحديث على الانكباب حشية إذا المتع فسبب تنسيق! أو تصنيف 
به.التباسه وحوف 

الحديث؟بكتابة عمرو بن الله لعبد الرسول إذن مع ذلك يتتاق فهل وبعدت 

ؤيممنها،الكتابة يحسن عمروكان بن اممه عبد أن عرفنا إذا وتناقص تناف من ليس 
أوجهد بدل دون غيرها يكتب أن المنزلة الايات كتابة من يهمغ أن بعد فيتهليع 

والحديث.القرآن بين يخلط أن من صمان لالكتابة إحسانه وق وقت؛ إضاعة 

لهمصدايا يجد الإباحة ؤإمكان المغ لأسباب الواقعي المنطقي التعليل هدا 
سنراه.كما الصحابة عن روئ فيما 

ماتحلءيد إلئ ذلك نتحدئ يل التعليل، علئ نقتصر ألا الواجب فمن وبعدت 
يميهاكان التي صحيفته ق دون ما لما الخطيب ذكر وقد عمرو. بن اض عبد دونه 

يحبكان وصلواُت، أدعية به فإذا ه، نفعلى حرصه عليها ؤيحرصى )رالصادقةا< 
يحففلها.أن 

قكتتا السلام، عليه أملئ، فقد الرسول، عن كتّ_ا ما كل ليس ذللثج أن علت 
قومحفلمهإ المفتوحة، الأقهنار ق وعماله رمله نيا جهز والأحكام الشرائع 

قالرسول عن كتب ما يتعدئ لا وبالجملة، الإيمان، ولففل والفرائض الصدقات 

يعتورهاكيلا سالمة؛ بنصوصها تحفغل أن يجب أمور ق صفحات عشر عصره 
أوحفظا، الرسول عن المجابة نقله فقد ذلك سوئ ما أما التشويه، أو التغيير 
وفقههم.بلفغلهم ذللث، بعد رووه ثم فاتقنوه، تعلموه عملا 

الرسول.زمن التدوين حال كان ذللئ، 



اسش ٥٥٥٠ه  ٤٠
الراشدين،الخلفاء عصر وهو الأولين، الصحابة عصر إلئ انتقلنا إذا حتى 

التيالرمول كتبؤ موئ الحديثؤ، تدؤين كراهة على متفقة الكالمة وحدنا 
فيحرقوما.الكتب، يتتبعون الصحابة وحدنا بل ذكرناها، 

تمعهم الرسول، وموقفا موقفهم لنا ر يفما علئ أقوالهم ل لعثر ؤإنا 
أتتخذونوي٠ولت نضرة، أبي إكتايثؤ عن يمتغ الخيري سعيد أبو هدا 
مصاحف،.نجعلها ولا ئكتثكم لا إنا تقرأوما! مصاحف، أتجعلونه قرآنا! الحديث، 

والقرآن.الرسائل إلا المحق، ق نكتبه لا إنا يقوون عباس ابن وهذا 

سبيهاالحديث، يجعلوا أن أبوا الأولين الصحابة أن ذللث، س صريحا ؤيثدو 
الأمثال،لنا ؤيضربون به، ويضاهي اض بكلام فيثتبه الصحف، ق يكتب، بالقرآن، 

حاقملته أّخرئ، كتبا القه كتاب، تط حانإلى كتبتؤ التي القديمة للأمم جرئ عما 
اض.كتائبه وتركت، 

عليهأن باحرة وحد ثم السنن، كتب، عاى عزم وقد الخهلاُثج بن عمر وهاكم 
منه.الناس كتب، ما بإحراق وأمر الحديث،، كتب، فترك بثيء، اف كتائب، يلبس ألا 

الالذي فالموس الكتابة، عن الرسول لنهي إيضاح هذا الصحابة رأي وق 
إذاحتى الحديث،، يكتب، بألا حري وكتابته، القرآن لنسخ الوقت، س متعا يجد 
وسبيلهذا، ذللثه. س وحاشاه اض، كلام على الرسول كلام يقدم كمن كانا كتبه 

ولممتثاحة، صحفج على الكتابة بمعرفة مبتدئون كتبهما إذا بينهما قريت، الاشتباه 
فيه؟وينه تل. أذيع أو المصحف، ق جمع قد القرآن يكن 

حديذللئح ق استرا به، التباس لا واصح صريح الأولين الصحابة موقف، 
وأفعاله.وأقواله الرسول 



٤١ؤ اسم ^ ٥٥فضاة 
امحباببطلت إذا رأيهم يتغير أن وحب صحيحا، الموقف هدا كان ؤإذا 

أويقتض، بين المصحف ق يجمع القرآن هوذا فها كدللث،، الأمر كان ولقد منعهم• 
ونشرهلنسخه ها نفتبدل العلماء من طبقة ذي وهاهي الجلدة، لكراؤص ال 

وكثرةالكتابة انتثار ذللث، ويرافق منه، تضغ الصحف ذي هي وها الناس، بين 
—الرانيض الخلفاء عصر بعد التأحرض الصحابة عهد ق وذللث، اتقنوها، الدض 

الجيلشهدوا الدض الصحابة موقفح تبدل فهل ~ ٨ ٠ سنة حوالي إلئ ٤ * سنة من 
بعده؟ما إلئ وعاشوا الماضي 

الحال.بتبدل موقفهم وتغير المابق، رأيهم عن عدلوا أتبم بمكان الهلرافة من 
والتشهد.القرآن إلا نكتب، لا كنا الخدريت أبوسعيد قال 

غيرهما.يكتبون أصبحوا أنبم على ذللئ، ؤيدل 
القرآنير نفؤيكتب، علي، قضاء فيها صحما يتخل. عباس ض اف4 عبد وهدا 

عنها.ومي الكتابة كره أن بعل 

عليه،وتهدمه به، والتباسه للقرآن، العلم مضاهاة من الخشية لأن ذللئ، كل 
احهنكثر وحين فيهما، فيحفنل دفتين بين إلا يكتبا لا القرآن أصح حين امتنعن، 
صحف،ق الحديث، كتابة ق الأن يحصل ضرر وأي بالصحفج، كتابته وبطلتؤ 

التدؤين،فجاز والالتباس، المضاهاة ؛هللت، الماحق! حلود تخلد ولا تضح 
المهي.فيعود عادا إذا أف 

الخماحفج.ككراؤيس كراؤيس للحد.يثح تتخل.وا لا يقول! الضحاك اسمعوا 

يصبحإذ الكراريس، ل العلم كتابة يكرهون ومجاطا ؤإبراهيم ليثا وهاكم 
ذلل؛،.س هي إنما والكراهة قرآنا؛ العالم 



اسم ٥٥٥٠ه  ٤٢
قالعلم كتابة قاحل أيدا، لالش؛ه سيل يكون ألا فاراد بعضهم تشدد ولقد 
الحففل،صعبة فهي المخعي، كإبراهيم س فقط العظام أطراف علئ أي - الأطراف، 

بعيدة.الكراريس وبين بينها والمضاهاة 

العنايةمن أي الأولين، الصحابة بعض منه حشي مما التابعين يعص وحشي 
الكتب،.تخليد من قمعوا القرآن، عن بما والأنتغال وتناقالها ؛المحق، 

عيرق فمحوها بعدي، من أحد يليها أن أحثي ويقول> كتبه يمحو عبيدة وكان 
الكتب،،بإحراق يأمر طاوس وكان كتانا. عني تخلدن لا لإبراهيمت وفال مواضعها. 

ذلك،.على باحرة ندم من ومنهم يمحوها، ثم الأحايين، يكتهبؤ بعضهم وكان 

كراهةإلا فيه وليس للكتابج، الأولين التابعين كراهة ق روي وأمثاله هدا 
وهيالناس، ؤيتداوله الله، كتاب، حلول فيخلي بالقرآن، يماهي الذي الكتاب، 

بشروط،محلآودة أبما إلا الصحابة، عن روي عما يمضموبما تختلف، لا كراهة 

التدؤين■عن المطلق النهي فتها وليس 

المأثورةكراهته معها تمتغ يثروط العلم تقييد إباحة الأولين التابعين نبيل 
الأولين.والصحابة الرسول عن 

الجيل.هن.ا أحبار منطوق هذا 

عنكثيرة أحبارا الإباحة حايبح إلئ نجد فانا تعترضنا، جديدة صعوبة أن علئ 
الأحبار؟هذْ شاك فما عنها، الهي أو الكتابة عن الامتناع 

ذللثحيفعلون عنها يمتنعون س فإن الكتابة، عن الأمتتاع من العجب، ليس 
الامتناعأما حال، كل علن قلائل وهم اكدؤين، إلئ حاجتهم وعدم حففلهم لشدة 



٤٢سج اسا قضاة 
روىومن التدؤين، عدم عش وأدل حطزا، أشد فهو للناس، الحدث إكتاب، عن 

آما؟ذكرنا ما يخالف، رأي لهم كان فهل كشرون، الأمتناع هدا عنهم 

عمرين ايئه كبد — الحديث إكتاب عن امتنعوا من أسماء ق النظر أمعنا إذا 

وعبيدةالمخعي ؤإبراهيم الميب بن وسعيد زيد بن وجابر السمي ؤإبراهيم 
منإلا بينهم ينب ولم فقهاء، جميعا وجدناهم - كثير وغيرهم والقاسم وطاوص 

العلم.إكتاب يجيزون جميعا المحدثين ووجدنا والإفناء، بالفقه اتمف 

الإكتابعن الفقهاء يمغ الذي فما مهمة، البحث ل ظاهرة التيجة تلك 
اكتشافه.يجب لمرا الأمر ي إن الماح؟ إلئ بالمحدتين ؤيدغ 

إناالأولن، اكابمن ص الإمماب كراهة ي وردت اض الأخار فلخامل 
قنفلرنا إذا ؤإننا منها، أربعة ل إلا الحدث كتابة كراهة علي تنص لا واجدوها 

وروايته،علمه ق صعق من بينهم وجدنا الأربعة الأنمار هذه نقلوا الذين الرجال 
هطواكراهة على بصراحة ينمن ما نجد لم المعيقة الأحبار هدْ أزلما إذا حتى 

الحدث.لإكتاب، الجيل 

وطخاصة، الحديث إكتاب عن لا الإكتاب، عن امتنعوا الفقهاء أن إذا فالأمر 
ذواجتهادهم بالمائل فتواهم أليس عنهم؟ ويروئ الفقهاء عن ينقل الذي 

يكونوهل الحديث،، من ونصوصن القران من ايامنن، على ذللثح ق يستندون العلم، 

رأيهمتدؤين من أي ءنهمإ الكتابة من الناس منعوا إذا ذللت، بعد غريبا 
الحكيم.الذكر وآيايت، الرسول أحاديث، حام، إلئ واجتهادهم، 

دليل؟س فهل والتخمين، الحدس إلي نستند إنما هذا قولنا ق أننا على 



اساسده«،ا،، 
ثانبن زيد كاعتدار الرأي، لكتابة كراهتهم تروي احبارا الوا؛ع ق نجد إننا 

برأيي.أنول إنما عدرا، مروان يا قال؛ فقد مروال، كثاب، عنه يكسب، أن عن 

عنامتناعهم روي الدين الفقهاء وهومن - المس-، بن سمد إلي رحل وحاء 
الرحل،فكتب، فاجابه، رأيه، عن سأله ثم عليه، فاملاه شيء، عن أله ف— الإكتاب، 

1للرحل سعيد فقال رأيالث،! محمد أبا يا أيكتي، سعيال،ت حلساء من رجل فقال 
فخرقها.الصحيفة، فناوله ناوليها. 

غدا!عنه أر"أع أن عسى ما تكتبون قالت رأيلئا• يكتبون إنبمم نيدت بن لجابر وفيل 
كرهواأتيم عنهم المزرحون حديث، علماء عن روين، الأقوال هده وكل 

أيالعلم، كتابة ق ليت( ا3كراهة أن علئ صريحة دلالة تدل وهي الناس، إكتاب 
إنماتخصيص دون النهي ي ورديت، التي الأحبار وأن الرأي، كتابة ي بل الحدبثح، 

حاصة.الرأي بيا قصد 

سالأولين والصحابة الرسول كراهة أمر ق حدُثخ ما الأمر هدا ؤيثابه 
الخويثس يخشونه كانوا فما دونه، عليه الانكياب، أو بالقرآن الحل.يحج التباس 
يالحديثه.والتباسه الرأي من الأولين التابمن حشية أصبح 

وأنالعهد، ^ا ق مباحا خزا أصبحت، الحل.ين( كتابة أن القول ومحصل 
رجال.بقعة ءالدهم يتجاوز لا حفظا الحدين، تناقلوا الدين 

فقدالكتب،، وصع إلئ تحل-اْ بل فقهل، الحديث، كتابة عند الأمر يقف ولم 
القرآن،ير نفق كتب، سبحة ص أكثر ذكره، إلينا انتهئ مما العصر، هدا ق جمع 
هل.هأن على والوصايا. الفرائص ي ثلاثة س وأكثر المنن، ق عشرين س وأكثر 

وتدرج،تلمه منثورة متفرقة صحف( هي إنما نعرفها، التي ككتثنا ليت، الكتب، 



٤٥و هدمح،ا>ااسم نهاة 
والفصول.الأبواب على م تقلم 

عنأحبار لنا رؤيت بحيث الكئرة من أصبحت الكتب هده أن القول ومجمل 
إلئقلأبة أبي كتب وماJتا يعير، حمل عباس ابن كتب وبلغت وفلان، فلأن كتب 

يرهنا.عشر بقعة كراء فادئ أيوب 

إذاندهش لن الأولين، التابعين عصر ق الكبر انتثار من ذكرنا الذي يعد 
يكتبون— بالتقرسبر ١ ٢ ٠ محتة إلئ ٨ ٠ منة من — التابعين من الومش الهلبقة رأينا 

عمروينعن يكون أن إلا اللهم الكتابة، عن النهي عنهم فلا!حلغنا ويكيونه، العلم 
كانفقد رأيه، كتابة حنج إنما ولكنه عنه، يكبر من على •مج أنه عنه ذكر دينار؛ 
حجر.ق نقر كانه فيكتثونه فنخرهم، رأينا عن يسألوننا متدمزاI يقول 

ذلكرؤإكتابه؛ المحديثر كتابة على المتومهلين التابعين عمر ق الاتفاق يثر حل. 

الحصرهازا ق اتخاويث، الحاو،ي.ث، كتابة إن بل فهل، القرآن عن حشية من يعد لم أنه 
رسميق.صفة 

أنالمدينة ق عامله حزم بن بكر أبي إر يوعز العزيز همد بن عمر فهاكم 
ؤيامرحزم، ابن دوما التي الكنثر ثري أن قبل ؤيتوق اممه، رمول حديث، له يكتب، 

كلإلئ فارمل دفاتر، فكتبها المنن، يكتب، بان الزهري شهاب بن محمد أيمبما 
للحل.يثإ.رسمى تل.وين أول هدا وكان ّ دفترا أرض 

يرملاللكر عبد ن هشام لهن.ا العزيز، عبد بن بعمر أمية بتي حلفاء واقتدئ 
الدفاتروهده به. يتحدث ما عنه فيكتبان ستين، يلازمانه شهاب ابن إلئ كاتبتن 

وبابغالزهري• علم من الكثتر وفها قتل، حنن يزيد، بن الولثد حزاش من تحمل 
كتبرأنس بن ماللث، الإمام إن قيل: حش الزهري، عن نقلتج التي الكتب، ق الماس 



ءخاه،ةااسشه  ٤٦
عديدة.صناديق ملأت كتبا عنه 

المحدثصار حفا العصر هذا ق كرت قد فالصحف ذلك،، من لكن أئ1 
ووصتلهم، بمّححها وص عليه، الكتب مرأون وهم تلأميد0، إلئ يستمع 
تعدادها.عن المجال يقصر كثير وعددها العلم مواد ق الكتي، 

علىوزعت ولا متسعا، منيما الأبواب علئ مق، لم الكنم، هدْ أن علئ 
الأحباردرجت الم، العاري كتب ل إلا اللهم مفردة، وعناؤين خاصة فصول 

حدوبجا.تاؤيح بتتابع الغزوات ترتيب علئ فيها 

الكتابةفيه وفثت ؛الكتب،، ملئ عصر ق المتأخرين التابعين ؤليقة وتنشأ 
إلىيغادرونه كادوا ما ولكنهم العصر، هذا ل تشأوا يالتصنيفج؛ فيه وشؤع 

عددارأينا حتى العلم فيه يرأسون لكدوا وما — ؛التهريب،  ١٢٠سنة منذ — عصرهم 
ؤينحوالكتبخ، هجران فيهللسمإ عليه، اعتاد ما علئ ويثور نشأته، يخالف، متهم كيرا 

قالعلم يحفغل أن على حرصوا الذين الصحابة زمن ؤيندب الكتابة، علئ باللائمة 
الملور.ق لا الصدور 

بقية.للمقال 



اال،طلءر>ا<ق اسم هءين ماة 

غراسهالكن المنهلق، ونذهل الفكر، تدهس غريبة، هذه ثورمم تبدو 
الاسترساللجماح كح هي إنما فالثورة وحيالأ؛ وهنا إلا ليستا ومخالفتها 
للعلم.الأصلية الشاة أصقاع بعض مخرب ذللث، بحر ؤلما بالتيؤين، والأنرمالث 

لها.وامتنكارهم المتاحرين التابعين أقوال ق الكتب، علمي الورة هذ0 نمير ونجد 

العلمإليها أفضى التي الحالة يندب، الشام، ق العلم شيح الأوزاعي فهذا 
 Iأهله.غير إلئ وصار نوره ذهّثا الكتب، إئ العلم صار لما فيقول

النامحى.ستضل الكتب، هذ0 ت فيقول الكتب، أثمر ينمي البصري عون ابن وهذا 

منلأن الكتابة كرهوا إنما فيقول! الصحابة بحال البصري علية ابن ؤيتثهد 
القران.عن -يا يستغلوا أن يكرهون فكانوا نيا، فاعجبوا الكتب، اتخذوا قبلكم كان 

وهوالأولون، والتابعون والصحابة الرسول حشيه ما بعض إن يقال! والحق 
أقبلفقد فعلا، وقع قد تداوله، وكثرة ثكله ق غيره، الله؛كتاب، كتايج يصاهئ أن 

منأول ولعل المجلدة، أي؛ال،كتبإ بالمصاحف،، الحديث، كتابة علمي الناس بعض 
قعلمه كان فقد الس،اثمق، الجيل أهل من الكلاعي، حالي دللث، من سيء عنه روي 

.١ ٠ - صا< ١/  ٩٤أمموُر٥ ٢  froyالثمددالثقافة/ مجلة )١( 



اسماهِ  ٤٨
السابق،الجيل ق وتداولها الأحاديث، كتابة وكثرت وعرا، أزرار له مصحم، 

بعيدة.مغالاة ذللثج ق بعده الذي الجيل أهل وغالى 

الكتب،هده ثر خافق من الماخرين التابعين من ظهر إن إدا عجم-، لا 
البدعة^٥ نبد وأراد وتداولها، ثكلها ق اض كتائب، نحاهت، الك، المحيثه، 
الكتابة،مقام يقوم الحففل كان حسثا الصحابة عمحر بساطة إلى والرجؤيع الخهليرة، 
الكتب،،علن الناس اعتمد حينما ^١ خف، قد الحففل أن برأيهم تمسكا وزادهم 
كتاب.بلا الرواية ل الاصعلراب وظهر الذاكرة، وساءت 

إلئالسابق الجيل أواخر منذ فعمدوا ذللت،، المتأخرين التابعين بعض رأئ 
ماقائلا: بذلك، يعتز العزيز عبد بن سعيد فكان الكتابة؛ وترك يالحفنل الاعتصام 

يحففل.كان أنه يعنى قهل• حديثا كتبت، 

محاه،حففله فإذا الحديث،، يكتب، سماعا الحفظ على يقدر لا من وكان 
ورؤيت،سالمة، بن وحماد صمرة، بن وعاصم الثوري، وسفيان الحداء، كخالد 

قال(حتى الحفغل، دون الكتان علن يعتمدون من على النكير ي عنهم الأُتحار 
القراطيس.العلم تولع م بثس سفيان؛ 

أنعلى منها والمحذرون لها والدافعون للكتب، تنكرون المسهؤلاء وعزم 
عادةمن بني أمامهم منيعا مدا وحل.وا لكنهم بعميدتمم؛ الناس ياخذوا 

المن يمروا أن س أكثر يجد.وا فلم منها؛ بد لا وبدعة قاهرة وحاجة استحكمت،، 
شواهدويتخذ حفظناأ ما الكناب لولا بقوله؛ علتهم فيرد ويجادلوه، برأيهم يقول 

الؤاكش_، مي، عننؤ علمها تعالن؛ اش قول تسمعوا لم أو فيقول• لقرآن اس 
[.٠٢بميأّل،رن(ولأصه]د: 



٤٩و اسر س فضاة 
لكنحنما ^، ٧١الأجيال ق مثيل لها ليس جديدة ظاهرة المثاذة هد0 

فرققويا، شديدا خصاما لكنت يمتعون، الأخر وبعضهم يكتبون العلماء بعض 
بسن•إل الناس 

مواانقالعالماء بان القول إلئ ®كولدزيهرا؛ دعا مما هو الاختلاف هذا ولعل 
حينيص_، لم أنه عالي عدمها؛ أو الكتابة جواز شأن ق متخاصمتين طائفتين إلى 

أهلمن هم مخالفيهم ؤإن الرأي، أهل هم الكتابة جواز عدم ادعى من إن قالت 
عنامتغ من الرأي أهل من لأن الفثتتن، هاتين بين يكن لم فالخلاف الحديث. 

الثوري؛وسفيان إدريس، بن اض وب- زيل•، بن وحماد يونس، بن يسى الكتابة، 
بنؤيحيئ قدامة، بن وزائدة سعد، ابن والليث ملمة، بن كحماد أنرها، من وبينهم 
بنير،بن وهشيم علية، كابن الكتابة، كره من المحدثين ومن وغيرهم. اليمان 

عمار،بن وعكرمة الكلأعي، كقي أجازها من ومنهم وغيرهم، صمرة بن وعاصم 
وغيرهم.أنس، بن وماك 

بينتوحد مشتركة أوصاف من ليس أل والتأمل الح-ث، بعد لنا بدا والنءي 
واستعدواالرأي، ل أفرادهما اتفق حزبين الفريقان فليس الْلائفتين؛ إحدئ أصحابإ 
عقيدةعن برأيهم تمسكوا إنما بعصا، بعضهم يناصر متضامنين، المعركة لخوض 

مستحتكمة.عادة عن أو خاص، ذوق عن أو شخمية، ميول عن أو ية، نف

قتثاحنتا أتيما ولو بالغاية، متفقتان المتخاصمتين الهiائفتين أن وءنا.نا 
الكتابة،كرهت، التي حداهما ؤإ به، والتقال.م العلم عن الدفاع نبغي فكلتاهما القول؛ 

اندون الكتابة أمر فقوُت، عادلت، أما على حا، ظننه سوء من حية دلل فعلت، إنما 
بينونثرها وروايتها الكت—، تصنيف، ق أفرادها اشترك فقد ؛دللثح؛ الناس تشعر 



هىلإقاسىه  ٥٠

يرسون^٠٣ أبي وابن والأوزاعي المني ومعمر عثة ابن نهدا الماس؛ 
حركةإلا حركتهم لكنت ما ؤيولفوما، بمأتفوترا ثم الكتب س التدمر صوت 
وتجنهمكينة كراهة الكتاب منهم كر0 س أما الثر. فيه يرون لما وتخفيثا رمزية، 

يؤبهلا العلماء س تليل فعدد 

بنصوصهالعلم لرنوا الذين هم الجيل هذا علماء أن هو قوله يجب والذي 
بينونشروه للخلف،، مهلوه الذين وهم التقليدية، بابوابه ووصعوه النهاتية، 
الرأييكتب، أن محفلورا لكن وقد المصنفة، الكتي، ق رأيهم أدحلوا بل الملمؤ، 

فيالجيلاوا؛ق.

الإسلام.ق العلم كتابة نشأة ق القول مجمل هذا 

حظرالرسول أن ذكرنا حض بما، مر التي المراحل عرض إلئ وفقنا ولعلنا 
أقواله،كتابة عمرو بن اش لعبد وأباح عليه، تقدمه وحثي بالقرآن الحلوين، التباس 

الرسول،صراط على الأولون الصحابة ومار يخشاه، لكن ما عليه أمن وفد 
وحثواعليها، يكتب، القرآن ولكن المحقر، ق الحديث، كتابة س فامتنعوا 

وكثردثتين، بين مصحف، ق القرآن جمع إذا حتى القرآن، دون من عليه الانكباب 
منحل ق أنفسهم الأولون والتابعون المتاحرون انمحاية وحد ووراثوْ، كتابه 

كتابتهيكرهون لكنوا أمم إلا عليها، الحديث، يدونون فصاروا المحق،، استعمال 
أوالكتّبذ بإحراق يأمرون وقد وتقدمه، ميزته للقرآن يبقى كى بالكراريس، 

الله.كتاب س يدلا الناس يتخذها أن من حشية محوها، 

فيمايمزحون قد لأنرّم عنهم، الكتابة عن ينهون فكانوا متهم الفقهاء أما 
قيخط؛ون وقد بالاجتهاد، والأثر ؛الإفتاء، والرواية بالرأي، الحديث، يقولونه 



٥١ؤ اسم همح1؛ق فهاة 
الناسيدعوا ألا وواجبهم كتبوها، ألا فواجبهم واجتهادهم، ؤإفتائهم رأيهم 
الحديث،.دون من بيا يعنون 

انكب،عصر فهو — المتوسعلين التابعين جيل أي — بعدهم ياق الدي الجيل أما 
مضمونا،سالما الرسول هول، فيها يحفظوا أن يريدون الصحف،، على أصحابه فته 

تدؤينأن رأوا تلاهم الذي الجيل ي تلاميدهم نمير إذا حتى وممتبون، نيكتبون 
قكالقرآن يكتنم، أصبح أته ورأوا القرآن، على منها يخني كثرة كثر العلم 

—القرآن أن إلئ للأذهان تنبيها والإكتاب، الكتابة عن بعضهم فامتغ مجصحفج، 
ولكنهمشيء، به يفاهئ لا متداولا متالوا مقدما يبقئ أن يجب — الله كتاب وهو 

لالكت_إ،؛تصنيفهم الكتابة تثبيت، على مرا يعملون كانوا ذللثج من بالرغم 
العلم.لأسفار ووضعهم 

هوالقرآن أن نفوسهم ق وخلدوا الناس، أذهان ل فأثبتوا صنعا، أحنوا ولقد 
سأبوانا إلا ليت، الحديث، وغير الحديثؤ وأن المصحم،، هو وأنه الكتاب، 

وفصولا.العلم 

البححج.تم 

■دمسق 

٠٩٠٥٣





اهد4دده1تيسجءا

اس)ا<بن القس  ١٥٠^٥٥ اسن" ' ءاب ههادأء 

قالناس أقوال وتضاربت الغموصؤر، من كثير ونشأته العين® ٠ بكتاب أحاط 
لشمهيتخذ أن الباحث عالئ ليصعب حتى فيه، الطعن وكثر شديدا، تضاربا مؤلفه 
الذيالأثر وحن الكتاب قيمة من هذا وأين شائبة، كل من حالصا رأيا بشأنه 

حروفعلئ الرتيب ظهر وفيه أولها، كان إذ العربية؛ المعاجم عالم محا أحدثه 
أحذ.وعنه العجم، 

وعنواممتعارى بحثا العين كتاب ل للبحث، عمرنا علماء بعض تعرض وقد 

معتاليفه، وكيفية نشأته تايخ بالتفصيل يذكروا لم حميعا أمم غير نواحيه، ببعض 

^عالمربي/اسدآ/\سر؛إ؟\/صم\إ_مآ؛.
اللغةآداب ل زيدان حرجي الأستاذ ت أبحاثهم نثر تاريخ ترتيب علن منهم نذكر )٢( 

والأساذ Y-v-؟ ٢٢٦٦: الإسلام صحن ل أمين أحمد والأستاذ  ١٣٤- ١  ٢٢٢: الرئة 
مذكراتعنه )أحذ  ١٩٣١عام ألقاْ العربية المعاجم عن له درس ق مارميه وليام 

والأستاذالمذكرات( هذه بإعارق وتقفلا الكتابي، وحلل.ون المبارك ممحمد الأستاذان 
٤٥- »_Y؛  ٣٢انمود الأولئ السنة الممانة مجلة j الكرملي مارى تاص أنالأب 

هذه.دراسا خلال مندكرهأ الش الأ؛حاُث، من ذلك غير إلن .٣٣  ٣٢_ UYوالعدد 



اسشده|ه ه  ٥٤
العلومتاؤيخ من بل العربية، اللغة علم تايخ من القدر جليل نمل ذس أن 

ذللث،المعجم، حروف على الألفافل ترتيب نشوء ق أثر من له لما عامة؛ العربية 
وقدموهمنه، واستفادوا أقروه التأليف، ق مجا الرب ٌؤلْو اتخذه الذي الرتيب 
الثمر.أحن منه يجنون الغريّح لعلماء خالصا 

ذلالث،إلئ وسيلي اسنهلعت،، ما الثغرة هده أسد أن البهصت، هدا ق وساحاول، 
بناؤه،اس كيف، أذكر ثم وأحررها، العين كتاب ق العلماء أقوال، أولا أدرس أن 

ذللثج،ق أحمد بن الخليل وأثر المعجم، حروف علئ الرتيب، إلئ فأستهلرد 
بنانه.تاسيس بعد الكتا>٣إ إتمام صورة ل البحث، وأحتتم 

ءهممم1ب»اسماءوضوئس ١

نا؛غةأحمدرا، بن الخليل أي إليه، سسبإ من حياة ل راالعين٠١ كتاب، يعرف لم 
معروفتلميد عنه الكتاب، يرو ولم الأنغام، ، ومثقفالعروض علم ومبمع العرب 

نمربن المفلفر بن الليث، ورواه ١ ٧ ٥ أو ١ ٧ ٠ سنة وفاته بعد ظهر ل تلامذته، من 

jبروكلمان والأساذ  ٠٩٤ T/ الأمنسيت الفة الإسلام معلمة ي نم، ابن الأ-تاذ ذكر 
فيهاترجم الش ١ ٠ ٩ / ١ أيقا له ذيله وق '١ ٠ / ١ ( G. A.Lالعرية)الاداب تاريخ 

الأصتاذكركرطعه يراق، للالمرين الجويين أحّار إليهات وشيم، احمد، بن للخلل 
ق١ ٦ ١ / ١ ٥ محير ابن وتاييح  l١٨/ ، ١ ٦ ٠ سنة وذاتا ل الأير لأبن والكامل ص٨٢ 

لطاسكبرئالعادة ومفتاح  ٢٧٥؛/القراء طقات ق النهاية وغابة  ١٧٠سة وذاُ—، 
وتقيحص٩٧٣  ٤٢٨تاريخ الظاهرية، نسخة مهبة، قاصي لأبن النحوين وطقامحت،  ٩٥/ ا 

١٢٢يصد ميرزا ورجال،  ١٢٨علي لأيي المقال، ومنتهى  ٤٠ا/٢١ للمامقاي القال، 
٠١٢٧٨طعة ١ ٤ ٧ - ١ ٤ ٤ ص نباتة لابن العيون، وسرح 



٥٥و محاو1ةدهمح|أقس.ا 
خراسان.فقهاء من ساررا؛ ابن 

الخليل،إلئ نسبته استنكار الئ مرء من يدعوأكثر ما ررالعين® كتاب ل وظهر 
وأطقالعيزرآد كتاب j الأغالط كثرة علئ اللغة علماء اتفق قل: لقد حئ 

الما والفساد والخلل التخليهل من فيه فإن فيهل"ا،. القدح علق منهم الجمهور 
قأمة كان والخليل نفسهل؛،. عن فضلا الخليل أتباع أصغر على يحمل أن يجوز 
معاقمن الكتاب ق وغ ما أن ذللن، إلئ زد إليهرْ،. الخلل نسبة عن به يربأ اللغة 

الخليلأن ْع را"، البصريين ، ^٥٠٢وبخلاف الكوفيين، مدهب، هوعلى النحوإنما 
يآق.فيما سنراها الكتاب على أحرئ ماحي وهناللث، البصريين. شيح 

نسبةالمفلفر بن اللسن، ادعاء تعليل ق تستقيم لا الحجج هدء كل أن علق 
إليه.ض، أن عام كل إبداعسئ والكتاب الخليل، إلئ الكتاب 

الخليل;إلئ نسبته أمر ق أيع طوائف، إلى وانقموا العلماء آراء تفاربت، وكذ.للثؤ 

ا)العينا(.بكتاب له لاعلائة الخليل بأن القول الأولن اظاتفة إل نب 

لويامُت، ( Zetterstenزترسين)فة من  ٢٧ص اللغة عذب j الأزهري له يترجم )١( 
.٢٢٧- ٢٢٢رشادالأريب،،طعةْارجاووئ،أ/ 

.١ مرا٢ الأسماءواللعان، الزوي،مانيِح )٢( 
٠٥٨،٢٨ا/، ١٢٨٣الإمماعلة، فة )٣(المزهر، 

١٢٩٦طعة حان، حن صديق لمحمد واللغة  ١٤٥؛ الزهر، ل حى ابن عن )٤( 
.١ ءسخه 

.٤ ١ الزهرا/ j الزيدي عن )٥( 
.٢ ٩ ٠ أ/ ،  ١١٣ ١ ًس اممون وكثف، ٤ ٢ / ١ الزهر ذ الزيدي عن )٦( 



ماهءاسىه  ٠٦
الخليلعن الكتاب يروهدا »لم مال: ( ١٣٢ -  ٢٢٣)دريد بن كر أبا أن فذكر 

الة)ا(أا.هدا عمل أته الأحبار من شيء ق ولاروي أحد، 
رناقضه)آ(،ما له الجمهرة كتاب ق ورد فقد هدا، يقل لم دريد ابن أن والحق 

المعاصرالفقيه ( ٢٣٨)-راهويه ابن روئ فقد وحهلأ، كيره مغالاة الخر وق 
(٣٩٥)-فارس ابن لنا وذكر ذلك، سترئ كما ، ءملهj١٣ شيع الخليل أن لئث، 

حانبن ومعروف الأصفهاق لوة بن بتيار إلئ أوصله ند بمرؤيا الكتاب قرأ أنه 
الخل)؛(.عن الليث عن 

-بمداالعين كتاب سمع أنه ( ٣٤٧—  ٢٥٨)درستويه بن محمد أبو وذكر 
منصوربن محمد حدثني الكسروىت مهدى بن علي الحسن أبو *نال، الإسثادت 

كنت،سيارت بن نمر بن المفلفر بن الليث، قال قاوت المحدث، بالزاج المعروف 
أّيرإلئاسيل)ْ،«إنىآحرطذكر.

حليفة)ما،حيربن بن محمد وأبوبكر ( ٤٦٣الرالأندلي)آ،)-عبد ابن ورواه 
الجبارعبد معاذ أبي عن مهدى، بن علي الخن أبي إلن يصل بسند )آ*ه-هلأه( 

.٤ ص٣٤_٦ فلوحل طعة القهرت ل )١( 
تصدىمن ناتعب المن، كتاب أحمد... ين الخليل الرحمن أيوعد ألف روقل، ث )/٣ ل نال، )٢( 

لغايه".

.٢٢٢مارحليواّث،٦/ طعة لي١متc، الأري._، ؤإرثاد اللأزهري النهدب )٣( 
.١ ص العلمي المجمع ل ممررة نخة اللغة، ل المقاييس ( ٤ ) 

)ه(قالفهرستآ؛

٤٦:١)٦(فياJزهر

.٣٤ص٩ الأندلية الكتبة 3، شيوخه عن مارواْ فهرسة ل، )٧( 



٥٧ظ -أمحوو1ةددقيقسم 
الخلثل•الرحمن همد أثي عن اللنش، ستار بن المقلم بن الليث عن يزيد، بن 

فظنوارواية، دون كثيرين علماء إش انتقل ررالعيناا كتاب أن رأوا الناس ولعل 
يقل•لم ما دريد ابن إئ نموا له، رواية لا أف 

روايةولا موجود العين رركتاب إن قال أنه ثعلّسؤ عن وذكروا 
ألفهلعله له: فقيل فانكرْ، عنه ٢(  ٠٣)-ثمل بن الضر سئل وقالوا: له)ا(اا 
ولعلهما،. أحمدرى بن الخليل دفنت حتى البصرة من حرجي أو فقال: يعدك! 

به.نجح بل الخليل، إش به نكان لما الكتاب صاحب لوكان الضر أن وا ن

بلدمن العين كتاب ورد ررلما يلي: ما الأكتاب رقص ي الزبيدىر٣، وذكر 
يأيلغولفحه إنكار، أشد وأصحابه حاتم أبو أذكره حاتم، أبي زمن ل خراسان 

الزلل،من سليما الخلل من بريئا يكون أن عش حاتم أبو ينكره لا وكيف الدير، 
به،يسمعون ولا الكتاب هدا يعرفون لا طويلة مدة بعد الخليل أصحاب عبمر وقد 

وأمثالهم...الأحفش الحسن وأبو علي بن ونمر ومورج تميل بن الضر منهم 
قاربفيما وذلك ،، Uu_l؛حال وق حاتم أبي زمان ق بأحرة الكتاب ظهر ثم 

.٥٠١،٤١٢ ٥ سنة توق حاتم أبا لأن والمائتين، الخمسين 

عمروبن مزرج فنص أبو يعرفه لا فمم، تحقيق؛ القول هدا ق وليس 

•٦.الفهرست )١( 

 )٢(/nا\\•^.الضر: وانفنرعن  ٢٢٧إرشاد\L4بروكلمان\إ٦'\وؤ
)مالز،رإ:أ؛ّ

وذيله١ ٠ ٧ / ١ بروكلمان الجتاق: محمد بن سهل حاتم أبي عن وانظر .  ٤٣المزهرا: )٤( 
.٦٧م/



اسمؤب  ٥٨
عليهواستدرك ، ٢١٢٠المد؛؛ابن يمول كما عليه استدرك وقد  ٢١ااعجليراليومي 

ثميلبن والضر ( ١٩٥ستة )تول مورج عرفه قد ؤإذ أبما• ، ش٠يل١٣بن الضر 
.٢ ٥ ٠ ضة قبل حرامان من انتقل قد فهو ٢( ٠ ٤ أو ٢ ٠ ٣ سة )توي 

يلتفت®ولم تقول؛ إذ بقتته، ل نشك تجعلنا تاريخية آغلامحل الخر هذا ففي 
الخليلعن الكتاب ولوصح منه، حرف رواية استجاروا ولا العلماء، من أحد إليه 

وتحليهكمهم، تزمحن إلئ وأشثاههم الأعرابي وابن والزيدي الأصمعي لبدر 
عثتيدأبي، حاتم كأبي، بعدهم من وكدللئ، لعلمه، والفل الخليل عن عملهم 

منالخليل عن كتابه ل نقل أحدا علمنا فما المصنفين، من وغيرهم ؤيعقوب 
حرياء.اللغة 

لملأمم فدللثج الكتاب؛ من الرواية تجيزوا يلم الحلمام هؤلاء أن قبلنا ؤإذا 
الخليلأنر بنمي، عنهم موثويا جمرا نتلؤ، لم إننا يقال، والحمح، الكتاب، براوتم، يثقوا 

عن؛؛^5؛، لا الاعتراصاتر هدْ يورد الذي الزبيدي إن حتى باثا، نفيا الكتاب من 
الكتاب.ق يده الخليل 

الخلل.إر الكتاب الخانة ئلخائف،ن 

أبيكتاب اللنة أنررأءلئكس،يدعي الذي فارس)-هه"ا( ابن رأسها وعاد 

)؛(انخلر:

)آ(الفهرتّآ؛لأ

الأعيانوفيات ١، ١ ص؛ ، ١٢٦٤فة للأنارى، الأبء نزهة ، Y٢٩١/ الظون كثف، )٣( 



٥٩ط أهوويةسسجما 
الذيالأنباري ومنها العيزرا،" كتاب المس أحمل بن الخلل الرحمن عبد 

بنالليث علئ العين كتاب وأملئ اللغة، صبط من أول •الخليل إن يقول 
الذلفررآ(«.

ومحمد، حليفة١٤بن بكر وأبو ، حالدون١٣ابن للكتاب; الخليل بتأليف ؤيقول 
ثسبلآدوابن حانلْ، حن صديق 

علىودليلنا الكتاب، علئ الطاعن إلئ ينتبهوا لم ؛دللن، قالواحين ولعلهم 
إلنه ينفبه ينأن يخثئ العين كتاب أحطاء يذكر حين فارس ابن أن ذلك 

Uالإحلال من فته فان الخليل إلئ المسوب الكتاب •وأما فيقول: الخليل، 
بدليل،قولها توثق لم الهلائفة هذه أن يبدو وكذلك اللغةر٧ااا علهاء علئ به لاحفاء 

تحرير.بلا عواهنه علئ لقته أل 

الليث.فأتمه يتمه، أن قل ومات بالكتاب، شؤع الخليل أن تدعي الثالثة والطاتفة 
راهويهبن الخفللي إبراهيم بن إسحاق نعلم، ما علن بذلك، قال من وأول 

ثستافقد الكتاب، فيها ألف التي البلدة تلك ان، حرامعالم وهو ( ٢٣٨)—الفقيه 

١٠ ص اسة ق المقاسى )١( 

)آ(نزءةالأنء;هه.
اسة.وباب القيمة )٣( 

.٣٤٩حير ابن رواْ ما فهرسة )٤( 

)ه(اولغةا-ما.

.٩٤الإمنسيةآ/ الفة الإسلام، معلمة )٦( 
•١ ح ص ،  ١٣٢٨المريد مطبعة الدنة، فقه ل الصاحي )٧( 



دساسشه  ٦٠
منيهمغ ولم الخلل ومات صالحا، رحلا المغلفر بن الليث رركان قال: أنه عنه 

وذكرالخاولرا(« لأنه ض كله، الكتاب يممق أن ١^، فأحب ١^،، يآب 

سوقيفق أن الليث وأحب وحده، العين باب منه عمل الخليل ®كان قال: أنه عنه 
،®.فصف؛ائيه١٢الخليل 

الخليل:ترجمة ي الحاة طمات ق قال فقد ( ٣٦٨)-المراق وي 

اليوطييقول كما العبارة وهذه المشهوررم® المعروف العين كتاب أول ®عمل 
العينل؛اا،.كتاب يكمل لم الخليل أن ق ®صريحة 

أناللغويين بين حلائا ير لم ررأنه ويدعي ( ٣٧٠.  ٢٨٢)الأزهري وءالثهما 
ابنوأن أحمد، بن الخليل الرحمن عد لأبي العين كتاب أول ق المجمل الثابت، 

فيهرْ(<،.عن إ1ْ تكفه بعد عليه الكتاب أكمل الثلفر 

اوعلماءلا'آ.من عدد هؤلاء ؤيتع 

^؛،بن الهمز عن فروي الفكرة، هده حول الأقاصيص حيكت وقد 
وكانبزوجها، نكاية الليث امرأة فحرفته يازكتاب، الليث، كافأ الخليل أن المهلبي 

.٢٣٢الأرب-،!/ إرشاد  ٢٧اكهزسح )١( 
.٢٩•؟/ اممرن ، وكثف٢  ٢١٠الأريبأ/إرشاد )٢( 

الوعاةمة ق ومنه صغّأ ، ١  ٩١٠٦يروُت، كرنكو، الأصتاذ نشره المرين، الثمين أحار )٠٦( 
٢٤٦٠.

)إ(اوزهما;لأمؤ

)ه(اكهالِبهّأ.

.١ ٤ ص؛ العيون، مرح ،  ١٨٢إرشادهإ/ ق يانوُت، )٦( 



٦١و أمحااوبةفدويقسم 
حرجوكيلك الصف يجمعوا أن العلمأء إلئ فرغب نصفه، حفظ قد 

اوىالأوف،را،.همرهتالكتاب 

الماحيأن فوحد الكتاب درس ص عند مردودة حميعا الهلائفة هده وأقوال 
كماالأبواب س وغيره العين باب وق وآحره، الكتاب أول ق هي، هي عليه 

للأبواب.تبعا وتنقص تريد ولوأما سنرئ، 

الخليلأن ترئ التي الهلادفة قول وجيه اعتراض كل من ينجو الذي والرأي 
الأبنيةحمر ثم ورتبها، الكتاب أبواب وصع أنه أي يحشه، ولم الكتاب رمم 

واشتقاقها.معناها يذكر أن دون والمهمااة المستعملة 

ررإنمايقول; الذي ٩ ١ - ٢ ٠ ئعيب،)٠ يحين بن أحمن. أولها ق ونذكر 
لماحشاه هو لكن ولو يحثه، ولم رسمه الخليل لأن العين كتاب ق الغلهل وقع 
مثله)■؟(((.ير لم رحل الخليل لأن شيء؛ فيه بقي 

المحويين،مراتم، كتاب ق ( ١٣٨ بعد اللغوي)توق أبوالهليم، الرأي حذا ؤياحذ 
يأخذو؛الالثح يحثوهر؛ااا أن قبل س وتوق أبوابه، رب ررهوالذي الخليل بان ؤيقول 

؛اوأكثرتيقول حين عليه والممتدرك الحين كتاب ملحص ( ٣٧٩- ٣ ١ )٦ الزبيدي 

،١٩٣٩إقبال، عباس طعة المعتز، لأبن والوزراء الخلفاء مدح ق الشعراء طقايت، )١( 
 A_٤٢ ٥ الوعاة بب ، ٣٩الزهرا/ ، ٢٢٣الأرب،أ■/ؤإرثاد محه، ضلا  ٣٩٣

)أ(انفلرءنهفي>لبروىلا0ا/اخأ.
اللغوي.الق، أبي عن نقلا ذلك وكل ٢ ٩ ٠ الظوزآ/ وكثف  ٣٩/ الزهرا )٣( 
اق1ن.الالمدران )٤( 



ه«داساس0 ١٢
ا(«.كماله) مل هلك ثم العرب، كلام وثقف أصله بوب الخليل أن فه الظن 

قوقوعا وأبعدها الصحة، إلؤلر حميعا الاراء أقرب الطائفة هذه ورأى 
وناقصالشرح، يقتضي مقتضب ولكنه بحثتا، صدر ق رأيناها التي الأءاراصات، 

الكتاب.من حقه بكل أالخاJل لايمي 

يتح■••

فقولذلك من أكثر ( ٣٩٢ح؛ئ)-ابن ؤتحففل . ٢٩١الفلنون؟/ وكثف ٤ ١ المزهرا/ 
يلهولم إيماء الكتاب هازا عمل إلن أومأ فلعله عمل، نه للخليل كان ّفإن ترجيحا؛ 

صاحبرأى وأصعل أوسم أنه غير حص ابن رأي من ويقرب ا ٥ ٥ الألباء )نزهة ا ه ينف
إذص٧٥ ، ١ ٩ ١ ٤ ب آ الثال والجزء ، ال—-^٠٤ العرب لغة ذ لطعه* العين 'كتاب مقالة 

أءاو_اعنم يروئ الذي وأما الليث، هو العين نص مدون أن فهو الخاص رأينا أما ٠ يقول؛ 
بصورتهتدؤينه إلئ الليث لغ الذي هو أنه كما أحمد، بن الخليل فهو المس ق جاء ما 

ال٠عهودeا.



أقدةددمحينيسجم
اصد)١(الظيدبق ص اليوي اسق هاب وهاديغ 

اسقهاب س كداسق ٢■ 

وكيفيةتاليفه مراحل دراسة إلئ يدعونا الكتاب ق الخليل أثر استقصاء إن 
الجامعةالكتب بتاليف حافلا العباسيين عصر أول نرئ فإنا فعلنا ؤإذا وصعه، 

العلاء،بن عمرو أبو يدوما القراءات إلى جريج، ابن يجمعه الحدين، من للعلوم• 
التاريخإلئ ومحمد، وأبويوسفج والشافعي ماللئ، وأحكامه مادته يقيد الفقه إلمي 

يفصلالمحو إلن وغيره، الذكري يجمعه الشعر إلئ وتلاميذه، الواقدي هله يب
أحمد.بن الخليل قواعده 

كانؤإذا جمعاء، الحربية اللغة ألفاظ بجمع بمحفل لغويا نرئ أن دون ذللئ، كل 
بابق اللغة معاق وق المختلفة، أبواحا ي اللغة نوادر ق يولفون شرعوا اللغويون 

لغاترمر"ا؛الأعراب عن يتلقهن زال ما العلاء أبوعمروبن كان ؤإذا ،، •حاص١٢منها 

.٤  ٦٨- ٤ ٦ ٠ ص / ١ ٩ ٤ ١ أكتوبر ١ / ١ * العدد / العريي العلمي المجمع مجلة ( ١ ) 
٦.٢ 'آ_ه ٦ ٤ / Y الإسلام صحن ق بك أمين أحمد الأستاذ كته الذي الممتع الفصل انثلر )٢( 
.٣٢٥ا/ ، ١٣٣٧حيدرآبادلليافص، الجنان مرآة ، ٢٨٦الأصازل/ وفيات )٣( 



اسش٠^٥٥ ه  ٦٤
الكتب،ومن الصحف من عديدة أسفاط ق  ٢١مماعانه أحمد بن والخليل 

اللنة!ألفاط حمر من هذا كل فأين 

أبدا،مادما يستنفد لا الهلريقة هذه عالئ اللغة جمع أن ذلك إلى زد 
ومعروالذاكرة، الفكر ق لها مقيد لا واسعة واللغة تخطر؛بال،، لا كثيرة ألفاظ 

أولا،اللغة تدوين إلئ بالحاجة ومعرفة وذكاء، نفلر من به اطه حياه بما الخليل 
قريحته،وكد ذللث،، ق فكره فاعمل ثانتا، بالحاجة واف مج عن البحن، وبوجومحبح 

روئفيما أحد شأوه يبلغ لم ذللثه، ق فريدا كان فقد بقريحته، وناهيلث، 
وقوانينهاالأولية الأشياء أصول إلئ يرجع أن الابدلع ق أسلوبه وكان المؤرخون، 

فقل:شئت إن ضابطا، علم لأكل أن يرئ وكان تفاصيلها، منها يستنتج العامة 
حسانا.أنلأفقل:أصول!ا.

والألفاظاللغة صابعل أن يرئ أن شأنه هذا كان من علئ يصعم، فهل ويعد؛ 
حصرمن علئ يحر هل أو بعض، ْع بعضها بامتزاجها تولفها الحروف، هي 

أبنيةيضع وهو — يجد أن عجيبة المفاعيل من بضروب وعروضها العرب بحور 
—وحماّيةرأأا ورباعية وثلاثيه ثنائية إلئ مها ؤيقأومصادرها، والأسماء الأفعال 

.١٦٤اكهدس_امأ/ ق؛بوس_ا سيبويه يقول كما رطلا عشرين منها جمع ، ١١
والثلاثيالثنائي علن أصناف: أربعة علن مني العرب كلام أحمدت بن الخليل وقال ( ٢١

منومثلها هل، بل، ند، نحوت جوض علف كان فا الثنائي فأما والخماسي، والرباعي 
أحرئ،ثلاثة علف مبني جرج' فرب، نوللث،ت نحو على والثلاثي تال: الأدوات. 
قال:أحرف... أربعة علف مني نرطس، هملج، دحرج، نوللث،ت نحو والرباعي 

تالت الليث، تال أسهها. وما ونعثر وكنهل، وثمردل، سفرجل، نحو؛ والخماسي 
فمهماأحرف، حمسة من أكثر الأفعال ق ولا الأسماء ق بناء للعرب، ليس ت الخليل 



٦٥ؤ 
حرفكل أحد من أمهل فا الحصر، مهلة حرفين من المكونة الثناية الألفاؤل أن 

أحرئ.وتأحيرْ تارة بتقديمه الحروف من غيره مع وجمعه العربية حروف من 
منذلك غير وْع وثب، بنؤ الثاءت وْع بت، تب التاءت ْع ، تولفمثلا فالباء 
غيرهاتراكيم، عن ذللئ، وقل إدا، مهل تراتجها فحصر البناء، حذا ثبيها الحروف، 

حرما• ٢٨تبلغ حى لحروف اس 

عالئالحصول( أن الثام، بطره يرئ( ثم الثناتية، الاراكيِا يجد بالخليل ؤإذا 
ثمآحرين، حرفين مع حرف تركيب، صرومحب، مختلف، بأحد يكون الثلاثي تراكيب 

منحرف لكل ذللثإ إعادة مع الحروف، آخر إلئ وثالنؤ آخر وحرف أحدهما ْع 
وتراكيب،آنثا، تراكيبه أخديت، اليتم( الحرف مع تركيبه إلئ الالتفات؛ دون الحروف، 

يثملها.السابق الحصر أسلوبؤ أن إلا عددا، أكثر الخمامي ثم الرباعي، 

ؤيحدثناالمفلفر، بن الليث، تلميذء إلئ به يسر واضحا، طريقه الخليل يجد 
أنلو يومات لي فقال، أحمد، بن الخليل إلئ أمير راكنتح فيقولا الفلفر ابن بدللثج 

حميعذللثؤ ق لأستوهمب، أمثله، ما علئ وثاء وتاء وباء ألف، ، وألفقصد ائا إن
،وكيفله؛ فقلتت، قال،؛ بتة. منه شيء عنه يخرج لا أصل له وميأ الرب، كلام 

ليسوأنه والخماسي، والرباعي والثلاثي الثنائي( على يؤلفه قال؛ ذللث،؟ يكون 
أقفولا لي، ؤيصم( أمتفهمه فجعل!، اللمث،؛ قال، منه. أكثر كلام للعرب، يعرف 

زلمتؤضا وحججت؛،؛ اعتل، ثم أياما، المعي هذا ق إليه فاختلفت، يمفج، ما علئ 

نحوتالبناء، على رائدة أنما فاعلم اسم أو فعل ؤ، أحرف ة خمعلن زيادة وجدتؤ 
.٣٩للأزهرتم( التهديبؤ هونرعل...٠ إنما قرعبلأنة، 



اسشه  ٦٦
ليا'لا،•يشرحه مالكن فيبطل علته ق يموت أن وخشيت مثمئاعليه، 

فلمفيه، فكره وأعمل ؛احتراعه التفكير استمر الخليل ولكن 
الكلمةق يبقى لا معتل، حرف الألف لأن ُث،؛ ت ب أ أول من يبتدئ أن يمكنه 

تستويولا صبهله يصعب بما الابتداء أفد وما ؤيغيرها، يتغير يل شكله، على 
٢٣١٠٠بحجةإلا الباء، وهو أولا، الثاق يجعل أن كره الحروف أول فاته ررفلما ؤلريقه 

الباء.لأحد حاجة من يعد فلم الألفباء، برست، أحل الألف، رفع لأن 

منهتتم الحروف لرتيي، أملوتا يتدبر جعل الألفباء ترتيب، أغفل لما ثم 
أوعاهكان مما الحروف مخارج إلئ الفكر به فانتهل أنشأه، ^٠^( ١١العمل ق الفائدة 

قربت،الفم ق مخارجها حمسب، الحروف رتبه إن أنه فوجل. النحو، ق روسه دل 
الحاءفآصبح..تح بعض، من بعضها نهلقها طريقة بثا من المتثاحة الحروف 

الغين.قرب الخاء قرب الهاء قرب 

وردتبنصوص نين متأ منها نتخيل جليلة، فواتي لدلل؛إ وجد أنه بد ولا 
بحفيهع بعضها يمتزج لا بالمخارج المتشاببة الحروف أن العين كتاب ق عفوا 

تراكست،أحرجت، ببعض بعضها صرب إن وهي نادرار؛، إلا الألفاظ- تكوين 3، 

.YYU/nالأريب،ؤإرثاد )ا(الفهرس،'ا؛ 
.٢٦٨الروسه/-اج ، ٣٤٩الرب٩/ زن ، ٣٩للأزهري اكهويك، )٢( 

)٣(اJمادراUبمن.

الحروفمن استعماله يكثر وما الحروف تقارب مر ٨ / ١ العرب لسان ق متفلور ابن ذكر { ٤ ) 

جنيلابن الإعراب صناعته صر وز| ٥. فانظ نيه، وأحسن استقصاه بحنا وهو يقل، وما 
بعضهاالحروف مزج من الرب من-امط ق انمل الكتاب آ-حر ١ ٥ عام النلاهرية نسخة 

يقحُ•وما منه، بمحن وما يمتغ، وما ذللئح، من يجوز وما ببعض، 



٦٧ؤ اكووبةددمحيواسه| 
قبعض نرب بعضه المهمل يجت«ع أن أحن وما العرب، يستعملها لم مهملة 

قياتلفان لا والحاء *العين العيزت كتاب ق يقال أن أحسن وما يتفرق، فلا الكتاب 
العينمباشرة بعدهما يهمل ثم ، ١١مخرجيها®لقرب الحروف أصلية واحدة كلمة 

الفاءرى.مع العين نم الهاء، مع 

وهيواليم، والباء والفاء والون واللام الراء إن بل فحب، ذلل؛، وليس 
كثرتالمملى، ق وسهلت، اللسان بس وبذل ذلقت، *لما وثغوية يلما سمست، التي 

فإنبعضها، من أو منها يعرئ التام الخماسي بناء من شيء فليس الكلام، بنية أق 
وليسمولد أنه فاعلم الشفوية أو الدلق الحروف من معرئ خماسي عليلثف ورد 
اليرب*)"؟(.كلام صحيح من 

الحروفبعض من بميرئ لا منه الأكثر الجمهور فإن المسهل الرباعي ررأما 
والشفوية،الذلى حروف من معرئ منثسعل رباعي امم بناء من حاء أومهما الدلق® 

أوإحداهما(()٤(.والدال الين ومن أوكليهما، الهللاقة حرثي أحد من يعرئ لا فإنه 

الرباعيق ببعض بعضها الحروف صروب أن واصحا ذللئ، من ويبدو 

)ا(فياكهن_بلأزهرىص-م
مص• للأزهري اكهذسب، ق )٢( 

)مآ(ءناسولفيصب،صاإ.

حرثاعشر عة تفإما المصمتة اوأما الخليل." نال المفلفرت ابن غير وعن • ٤ ٢ التهذيب، )٤( 
كلامحميع ل واحدا غلت، البناء، ل قلت، اكلأقة حروف، من عريت، ؤإذا صحيحا... 

المنة"غير كيلك، رباعيا كلاما ولا حاصة، المصتة بالحروف بناؤه حماسا المب 
التهذس،ماأ.



»غاهتاسىه  ٦٨
غمهملويذلك والشفوة، الدلق الحروف فيه يحل ما إلا مهمل، والخمامي 

مخارجها.على الحروف ترتيب بعد الكتاب ق متقاربا ياق والخماسي الرباعي 

الواحدةتحل قل. المتشامة الحروف أن وهي جليلة، أحرئ فائدة الرتيب ولهذا 
يس؛الإبمال.ما وذلاك٠ معناها، يتغير أن دون واحدة كلمة ق الأحرئ مكان منها 

المينا، جعلتها مشت، إن القاف، بق تصاد كل أن الخليل يفهمنا وهكذ.ا 
.٢١واحدةركلمة تكون أن بعد أومنفصلة، بالقاف كاJتا متصلة نبالي 

منقريبا سهلا، منهلقيا علمتا الكتاب ترتيب تجعل الش الفوائد هاوه الخليل وجد 

الحروفترتيث، ق فرغب، أوتشابه، صالة دون وتمتزج الأشياء فيه تتداحل لا الحففل.، 
غايةمع يتفق تأليئا وألفها مخارجها، ووصع الحروف علئ فاقبل المخارج، على 

منكله الكلام مخرج فوجد كلها الحروف إلئ ررفنخلر منه يتوحاه وما ونبجه الكتاب 
أنأراد إذا كان أنه إياها ذوقه وكان الحلق، ق أيحلها به بالابتداء أولاها فصير الحلق، 

العينفوجد الخ... أج أمن، أب الحرف أؤلهر ثم بالألف،، فاه فح الحرف يدوق 
بحدمنها مخرجه قرب ما ثم العين، الكتاب أول، فجعل وأدحلها، الحلق 3، أقصاها 

لأجق ه-خغ تالفهتعح وهدا ،... الحروف١٢أتزآحر حتئ فالأرفع، الأرفع العين 
ىل٣،•سزءليمدتءلذدث،رل،نقبموا ص ض ش 

.١  ٩٣٦الثاف كانون ٢ ٤ مارسه الأستاذ دروس عن ١ ٠ ص،، انمن محاب من ر١( 
.٢٦٨الروسه/-اج  ٩٣٤ آ/ الرب وزن ٤  ٠٣٩اكهاويب ق )٢( 
ومدارجأحيان ٧ / ا العرب ولمان ٤ إ_ه ءسإ آحر محل ق الأزهرتم، وذكر . ٤ ٠ مديب )٣( 

الحاء،منها وأرفع انمن، كلها الحروف اأقءس أحمدت بن الخليل نال، قالا؛ الحروف، 
ولولاالهاء، ثم انمن، مخرج من الحاء مخرج لقرب العض؛ لأسهت الحاء 3، بحة ولولا 



٦٩امحوو،ةهدهبنيسبما 

سيلاالمريض لترتيب المخالف الترتيب هذا من اللغويين بعض ؤيجعل 

المريض•شخ الخلثل إلكن، نسته ول الكتاب ل للطعن 

أتهالعين صاحب ذكر  ١٠(! ٢٥٠نحو )توق الكوق سالمة ض المقفل فيقول( 
أل،سيبويه ذكره واليتم، مخرجا، الحروف أنمى لأنيا العين بحرف كتابه بدأ 

.٢١مخرجا*)الحروف أنمى الهمزة 

التغيير.يضه حرف لأما الهمزة أممهل الخليل أل، المقفل ءلال_، أبو ونى 

V-تقض ذلك أن ؤيرئ الهاء، علكن، العض، تقديم علكن، الزيدي يعترض ثم 
الخليلعن الترتيب هذا نقل الن.ي الوحيد ليس الليث ولكن الخليل، إلئ الكتاب 
يحذافيره)''آ،.عنه غيره نقله بل للخليل، إياه بته نق لشك 

يروي٢، )"٩٩ البصري الحوتم؛ إبراهيم ض أحمد ض محمل. أز| ذلك إلؤب زد 

الحاء،من الهاء مخرج همب الحاء لأسهت ~ الهاء ل ْهة مرة• وأال، ~ الهاء 3، هئة 
حيزؤ، والكاف القاف ثم واحل.، حيز ل والغين الخاء ثم واحل.، حيز ق الثلاثة نهازْ 

ثمواحد، حيز 3، والزامح، والين الصاد ثم واحل.، حيز 3، والضاد والشين الجيم ثم واحل-، 
يكنولم الهواء، ل ثلاثة والألف والواو الياء ثم واحد، حيز 3، ثلاثة والميم والباء الفاء 

الجزيريالمعاقرتم، يلان بن اف عبد بن الفرج أبو وضع وفد ءيرْا إلن سب، حيز لها 
٩١٢ ١ الظنون")/ وكشف، ٤ ء / المزهر١ ق فانفلرها مظومة أ؛؛ايت، 3، الخليل حروف ترتيب 

.٤٧، ٤٥، ٤١التهذيبؤ 3أ بالتفصيل وأحيانها الحروف ترب عن واننلر  ١٦•واللغة 
بدأتقال: »ولو قاتلا: المفضل ويطرد  ٩١٢ الفلزن-)/١ وكثف الزهرا/0؛ ق )١( 

إلاصحيح، هدا وكلامه أولن• لكان بالحروف. اخلاطا وأشد الكلام أكثر لأما بالخين 
٤٠ ٦ / ١ الزهر 3، ان كيابن برواية يئامه ما الخليل عن ورد أته 

_U؛.اكهد؛ب 3، الأزهمك، ذلك ذم كما )٢( 



اسلدس ه •٧ 
بالهاءيبدأ لم ُإنه يقول• حث بالهاء، الابتداء عدم عن فته ي*تدر نصا الخليل عن 

كلهلأنه شيء علئ شيء بتقديم العلم وليس • • لها• صوت لا حقيقة مهموسة لأما 
تصرئار١(((.أكئرها بالممديم وأولاها معرفته... يحتاجإلئ مما 

اا؛تقاويمحتئ المريض، مدهب عن يختلف الخليل ترتيب أن الربيدي يئرئ 
وتأ-خيرها(ارآ(.الحروف من ذللث، غير 

وترتيبالخليل ترتيب بين والتاحير التقديم ق ما احتلائا هناللث، أن والحق 
الاختلافلهدا أرئ ولكني ، الخليل١٣عن معظمه أحن- الن-ى كتابه ذ سويه 
الضادوردت فقد منه، المتوحاة والسهولة الكاب تأليف اقتضاها عملية دواعي 

قليلةلأتبما فيها الخليل يدحلها ولم الن>ولقية، الحروف ْع متيويه رتبب تق 
المستعملةالحروف من يدحل ما قصد؛الن-ولقية الخليل إن قلنا وقد الاستعمال، 

وقدتقارب، الحرفين نعلق ول الصاد، مع الضاد جعل وهكن-ا ليحسنها، لكلمة اق 
فجعلالحروف، حدوث *أساب كتابه ل سننا ابن الميلوف ذللث، علن وافقه 
الصاد)أ(.قبل الضاد 

الجيممع سيبويه أوردها فقد الياء، ل والخليل سيبويه بين آحر واحتلاف 
وهيخالصة عملية لغاية المعتلأُتح ْع الحروف آخر ل الخليل وعل-ها والشين، 

)ا(فياوز،را/ا-؛.
.٢٩٠الفلوزأ/وممن، )أ(اوزعرا/آ؛ 

الخليل،عن ياخذْ لم كتابه ل سويه ترب إن مارسه." الأستاذ ؤيقول ٤ * ٥ الكتاب٢/ )٣( 
الخليل.هوعمل العين كتاب ترتيب وأن الخليل، عن رواه أنه يذكي للم 

>س\. ١٣٣٢)٤(فةالقاهرة،سة 



٧١و ا'محاو|ةدهوبقس.ا 
المعتلات.إفراد 

يدكرأن أما وتعليلء، خاصة إليه الانتباه بجدر الذي الاختلاف هوكل وهدا 

الزاي،فبل السين قبل الصاد الخليل ؤيذكر الصاد، ثم المن ئل الزاي سويه 
علئيميزها، تمير فارق لا مشابية متقاربة أحرف فهي اذتمير، بالاختلاف فليس 

)لسيبويه عد ق ذللئ، مثل وقل ذلك،. ق سيبويه وخالف الخليل وافق سينا ابن أن 
ل(ؤن )ر والخليل ذر( 

تغيرأن بعد حدثا ، ١١١٠٠١مأن كثير لا الذين الاختلافين هذين أن لي ويظهر 
والخليلسيبويه بين اختلاف كان فان وكذللث، الخليل. ترتيب ل الضاد مكان 
هوؤإنما ■حنير'آ، ابن يقول كما العين كتاب ل واصهلراتاء *خهللأ ذللث، فليس 
التآليم،.ق والإحكام المهولة توخي من عملية نتيجة 

ذكرناه،الذي ؛أسلوبه مخارجهاعلئ الحروف ترتيب الخليل وضع أن بعد 
وتمييزالعربية، اللغة أبنية حمر وهي ألا كتابه، من الأصلية غايته إلئ منه انتقل 

ببعضلّأا.بعضها ازحروف صرب من يركبا مما المهمل من المستعمل 

مخالفتهمن ينج لم صيبويه، ترتيب ؤيفر ترتيبه العض كتاب على بأخذ الذي جى ابن فإن ، ١١
.٢ ١ ٩ و; ، ١ ٥ • علم الفلاعرية نخة الإعراب، صناعه سر هكد.ا. أوتأخير بتقديم 
الأبق.)آا(الص 

ابنالطريقة ولخص  ٢٦٩٢٦٨الإّلأملإ/صحن ق ذلك >يقة أمين أحمد ذكر )٠١( 
العلومأبجد ل خان صديق حن محمد عنه وقل اللغة، باب ل المقدمة ل حلدون 

.٦١رد  ١٤



»افاهتاسشه  ٧٢
المزرا،•كتاب مقدمة من بنص مستأسين فعل كيف ولنتخيل 

يتبعهالذي الحرف هع يؤلفه بالعض، مبتدئا أولا الثنائي أبنية حصر إلئ عمد 
معالعين وكدللئ، مهمل؛ فركيبهما يأتلفان، لا الحرفين إن قائلات الحاء، وهو 

منفيستخرج القاف، مع العين يأحد ثم الفاءرآ؛. ْع ثم الخاء مع والعين الهاء، 
الكافمع العين يأحد ثم أحرئ، وتاحيرها تارة العين بتقديم قع( )عق، ذللثج 

إلىليعود الحروف، آحر إن ينتهي حس وذكيا ثاتا، بتاحيرها ثم أولا بتقديمها 
ذلكفعل لأته يسبقها؛ ما ؤيغفل يليها ما مع فيركها الحاء، وهو التالي، الحرف، 

يسبقالدى الحرف، وهو - الألف، إلئ ينتهي حص حرف، بكل ذللئ، ؤيفعل آما، 
الثلاثية،الأمية إلئ ينتقل ثم ومن ضربين، فقط حرف بآحر فيضربه - حرف آخر 

والخامسإلئآخربالرابع نم الثالث،، بالحرف رع،ح، الأولين الحرفين فضرب 
حزا.وهلم الخاء، يلي بما ؤيفر-؛ا الخاء مع الحين إلئ يحمد ثم الحروف، 

ضِ——-؟رحد حرفيزأم ْع حرف تألف إلى 'لرثقه ولمهم 
ك\أن ولممرض حرقا، رووّه من رأس كل علن ووقح مثلثا 

الأولالحرف احمع ب( ر، )ضى، هي الثلاثة الحروف 
علؤيتحصل والثاق الثالث، مع احمعه ثم )صرب( علن تحصل الثالث، مع الثاف مع 

معالثاق احمع ثم )ربض( علئ تحمل والأول الثالث، مع الثاق اجمع ثم )صر( 

)ا(فياكهاوِبصه1.

يتعها.وما ٥ ص' الأزهري التهذبتح ل )٢( 
أما ٣٦المزهرا/ ى وملها  ٥١٢دريد"آ/ لابن الجمهرة ل هدْ الشرح ؤلريفة تجد ( ٣١

٤(.)تمذي_،ه مثالا الخليل أحدها الص ها نفنهي فرضناها التي الحروف 



٧٣ؤ امحلو،ةددمح،مسجم 
تحملوالأول بالثاف واصربه الثالث حد ثم )رصب( على تحمل والثالث الأول 

أوجه.ستة فتلك )بضر( علئ تحمل فالثاني( بالأول تم ربرض( علئ 

الحروفمن حرف يقرب ألا الثنائي ق كما تقتفي الطريقة هدْ أن ولاشك 
الرباعيأحد الثلاز ص انتهئ، إذا حنن الحروف، من سفه بما إله الوصول حين 

تليها.التي الحروف من حرق كل ْع بالتتابع يمربما الأول، الثلاثة بالحروف وابتدأ 

الأربعةالحروق صروب تأليفا ؤلريقة ولفهم 
حرئا،روومه من رأس كل علئ ووقع مربنا، ارسم 

العيناصرب، ر( 3، يا الأربعة)ع الحروف كانت، فإذا 
علئتحمل ر( ق س)بح تتكون التي الستة بالأوجه 

ثمعرما( عربي، عقجر، عقرب، عجرق، )•مفر، 
؛عرف(،)بعقر، علن تحمل ق( ر )ع من تتكون التي الستة بالأوحه الباء اضرب 

تحملما مجمؤع يكون بالراء، ثم بالقاف كدللث، وافعل برفر( برعق، بقعر، ؛قيع، 
مهمل•أكثرها وجها، وعشرين أربعة عله 

أنوذلكا وجها؛ وعشرين مائة علئ تتصرف الخماسية ٠روالكالمة الخليلت قال 
وعشرونأربعة وهي الر؛اعي، وجوم ف أحرف، حمسة وهي صربنا، حروفها 

•وجها*را؛ 

تمربأحرف أربعة فيه يوحد أنه إلا والرباعي، كالثلاثى الخماسي وحصر 
العربية.حروف من يتبعها بما 

.٤٥التهدب )؛(ق 



اسش٥٥١٠٠ه  ٧٤
كتابه!أول ق الليث عنه كتب والضرب الحساب هذا من الخليل انتهى ولما 

العربكلام مدار عليها التي ث ت ب أ حروف من أحمد بن الخليل ألفه ما ررهذا 
بهتكلمت ما جمح بذلك يعرف أن أراد عته، منها شيء يخرج ولا وألفاظها، 

شيء(()١(.منها عنه يشذ ولا وأمثالها، أسعارها ق العرب 

الحسابية بملريقة والمهملة المتعملة الأبنية حصر الأولى الكتاب فغاية 
ففلنواكتابه، إلئ رجعوا ممن كثيرون الغاية تلك يفهم ولم معنا، مر كما تخْلئ، 

عالهفأحد الأبنية، لا العرب استعملها التي الألفانل كل كتابه ذ يذكر أن أراد أنه 
الخليل.كتاب صعقي علئ اشتمل كتابه أن البمتي أحمد 

،امتدiLJiالبمتي، كتاب من الص هذا قرأُت، ررولما فيقول: الأزهري ويهزأ 
أراد0ما الخليل من يفهم لم أنه وامتيقننؤ فهمه، وصعق، فطنته وقلة عقله علئ به 

قصده(()؟(.للذي يفهلن ولم 

فقال:عنه، الكلام لنفي طريقة الخليل ذكر ما معنى من فارس ابن واتخذ 
كلامآخر هذا قوله: من خاتمته ق وما الخليل، إلئ المنسوب الكتاب رافأما 

ذلك(ا)'ا(.يقول أن من ثنازه جل فه وأتقئ أويع الخليل ففدكان العرب• 
بلالكلام، هذا من وورعه نقاه يمس ما فليس الخليل أراد ما فهم—ا قد ؤإذ 

ألفاؤلهم،منها العرب أخذ التي الأبنية عدد يحسب أن يستملح أنه تقهم إنلثا 
وللثلاثيوجهين، للثنائي أن عرف ففد تخْلئ، لا لناصية بملريقة فحل ما وذللث، 

.ص٩٢للأزهري التذهيب، ل )١( 
السابق.المصدر ق )٢( 

)ماكاحصحاّ



٧٥ؤاهاويةددمحيقسجم
وجها،وعثرين مائة وللخماص وجها، وعشرين أربعة وللرباعي أوجه، ستة 

منهاكل من تخؤج التي الأبنية عدد حاب فكان العربية، حروف عدد وعرف 
،.أمهل١١الحاصل وجمع ممكنا، 

المكرر؛ؤإسقامحل الحساب بعد والمهملة المستعملة العرب أبنية عدد وهاك 
٧٥٦ الثنائي

١٩٦٥٦ الثلاز

٤٩١٤٠ ٠ الربام،

١١٧٩٣٦٠ ٠ الخماسي

١٢٣٠٥٤١٢ المجمؤع

وبغية ٣٧المزهرا/ ق الخليل عن الأصفهاني حمزة مروياعن والتعداد الحساب ردهذاو( 
حمنين محمد بكر أبو الحسارب هدا وحمسب  ٢٩١الظنوزلإ/ وكسف  ٢٤٣الرعاة 

قأيصا الحساب وورد  ٠٣٧المزهرا/عنه نقله فيما العين كتاب مختصر ل الزييدي 
3،ذلك نيدان ^ frfrوروئ  ٣٧٣٦/ المزهرا ذلك ونقل . ٥١٢دربدم لابن الجمهرة 

الأحرئعن الواحدة تختلف الحسابات هده لكني ■  ١٣٤العر؛ية٢/ ^>^ ١١آداب تاريخ 
٦٦٩٩٤٠)الأبنية من والمستعمل الهمل مجمؤع أذ< الزبيديي ذكر إذ بيتا، احتلائا  ٠)

٦٦٥٩٤٠الأصل )ول  يذكرحمزة فان مطعنا( فمه نئتح إن غلعل وهو ٠ 
يظهرْكما ( ١٢٣٠٥٤٠٦)أو اليغية من الطِوعة النمخة j، كما ( ١٢٣١٥٤١٢)

الثلاثيصروب أن المؤلفان هذان ذكر ؤإذا المزهر. ؤ، وما التفاصيل جمع حامحلي 
من،أغفلي منهم كلأ أن ق شك ولا ( ١٥٦٢٠)ضروبه أن دريد ا؛زا ذكر ( ١٩٦٥٠)

فلهرويخللث< الأحر، عده ما المكرر أو المعتلي ومن، الأحر، يغفله لم ما الحروف 
يزيدالماخ أو الهتابعين حطأ أن إلئ أيما الإثارة ويجير بينهم. فيما الاختلاف 
الحد.هذا بينهمإلن الاختلاف 



اسشه  ٧٦
عن؛ الأصمهاق١١حمزة ذكره ما هع تفاصيله جمح ق هذا حابنا ؤيتفق 

هذاأن شك ولا ١(  ٩٦٥أبنته)٠ عدد أن ذكر فقد الثلاثي، ق إلا اللهم الخليل، 
الناسخين.من خطآ 

؛يع•

وكشف ٣٤٣الوعاة بغية وق الصحة، إلن المصادر ا؛ذرب، وتعداده لمزهرا/٧٣ اق 
.٦٩١\ذظو0^إ 



ا'ءسدعهّهسه«ا
<١١بئراصد l_(  ٥٠اسلادُهى هاب ٥^٠٠ 

٥٥ق بداس واهياصو الصم ٥^٠٥ ( jitالفأس ٢• 

وبعدصابطة، شاملة عالمية طريقة العرب أبية حصرم من الخلل همغ أن بعد 
لكلأثبت ند هدا مجه أن يفته لم الهجاء، حروف تتابع على الأبية تللثإ أدرج أن 

منها،يتألف التي للحروف تبعا فيه يرد خاصا مكاثا العربية تراكيب من تركيب 
المكان.ذلك معرفة الومع ق أصبح وأنه 

منموصعها تحرف أن وأردت كلمة عن مالت فإذا ١١كتابه! ل الليث عنه ممال 
المتقدمالكتاب ق واحدا منها وحدت فمهما الكلمة، حروف إلئ فاظر الكتاب، 

الكتاب«رءا(.فهوفيذلك 

الكلمةهده حروف من حرف أي فاظر ررممعرا، موصع تجد أن تريد أنك هب 
ررالعين«حرف لواحاو ؤإنك مخارجها، على الحروف ترتيب ق الأحرين يتقدم 
إلئارِتع التركيب، ثلاثي *ّْع® أن وبما ررالميم®• نم ارالسين® الأحرين من يتلوْ 

معالعين باب عن ابحث نم منها، العين فمل واظر الكتاب، ق الثلاثي أبواب 

.٥ ٢ ١ _ ٥ ١ ص؟ / ١ ٩ ٤ ١ نؤسر ١ / ١ ١ الخلد العربي/ الخلمي المجمع مجالة )١( 
)أ(اكهدبلأزءريصآإ•



اسشدس ه  ٧٨
الذيودJالالiا الميم. مع والين العين صرب إلئ نارمع عاليه وقعت فإذا الين، 

مخارجعلى جميعها رنت والضروب والأبواب الفصول أن ذلك ق يخْلئ لا 
فيها.درجت الش الحروف 

فيهوعرف الأبنية كل فيه حصرت كتاب إيجاد إلي الخليل وفق وكيلك 
إلاالكلمات( مواصع تحديد إلي الوصول للخاليل يتهيأ لم أنه غير منها، كل موصع 
إلئأوتوقيعا رغبة قصد دون أو يقصد أدئ الألفاظ حمر ق أسلوبه أن أي عرصا، 
الكلمات.مواصع تحديد 

المعجم،حروف على اللغة كتب تاليف ق العرب بأسقية عالماونا وادعى 
الأخريعضه ونجم اليونانية، اللغوية بالاثار منهم غفلة على دعواهم بمس وبّيا 

إحداثافيه يدعوا لم بعيدا شوطا يه وساروا الاخرين، عن يأخذوه لم الٌرب أن من 
دونفكانوا علومهم، صروب من صرب كل ق منه واستفادوا لمحدث، جديدا 
الأمم.دون من أربابه جدال 

قبلءال٠اؤها ألم( فقد إليه، سبقتهم اليونان إن يقال أن الحق من أن على 
منهانذكر الهجاء، حروف على مرنة المعاجم من عددا المحمدية الرسالة ظهور 
حمتامنه ألف، الذي الإساكندراق اللغوي  pamphiliusبامفيليوس معجم 

helladiusهيلاديوس ومعجم أأ0محءه8لاآ سوبيريون وأكمله مجلدة، وتعين 
هيزيثيوسومعجم  ٢٢ميلأديةل ٣٩٠سنة حوالي الإسكندرية ق حوبر كاهن 

 )١(edition, Encyclopaedia Britennica  ١ ١ U./< ٩١ ,١

)أ(المِانق.

paulys-Real-encyclopaedia begonnen von G. jملاديوص عن واظر 
١٩٣١ ,stuuttgart  ١٧١ ١ ١ ١, ؤ ١ ٠ ٣ ■wissowa



٧٩ؤ اكدو1ةددمحيقسها 
hesychius ٢١١٠الإمكتلراز.

الوأنه وأمثالها، المعاجم هده من ترتيبه أحد الخليل أن الذهن ق يجول وفد 
عللاأن غير قويما، وجيها يبدو رأى وهدا القل، ل أسبقيته إلا ذللث، ق له قفل 

وتزيله.تنقضه عديدة 

حركةولأن اليونانية، لجهله يونان معاجم يعرف أن للخليل كان ما أنه أولها 
الرشيد،عهد ل إلا ثمرها تجن لم وهي مذكورا، شنئا تكن لم عصره ق الترجمة 
فيها.توق قد الخليل يكون أن يغل—، الش السنة أي ١ ٧ ٠ منة بالخلافة بويع والرشيد 

قمعروئا كان بعدهما ومن والمامون الرشيد عصر ق ترجم ما أن وهب 
المعروفلأرمعلو الحروف ككتاب الحروف، علئ المؤلمة الكتب، ومنها عمره، 

بنيحنى زكريا وأبو إسحاق وابنه إسحاق بن حنين منه نقل الذي بالإلهيات، 
.٢٢وأسهلاثرعدي 

فعلكما المعجم، حروف على الأدوية كتب ألفوا عصره حكماء أن وهبا 
،٣١١الحروفعلق المفردة الأدؤية كتاب ق ٢( )"٨٩ حنين بن إسحاق يعقوب أبو 

علياففردة الأدؤية قوئ وككتاب (>؛< ٢٦٤- ١٩٤)حنين أبيه عن يقال وكما 

 )١(ene.brit  ق مزيثيوس ترجمة واننلر السابق، الصpaulya ١٣٢٢ .vولعل١١١.٢
لالشك من هنالك عا عالئ المعاجم هذه ل يدخل نيروز صاحب  Mcrodianمعجم 

٩١ • .٨-^  Enebritموكه ممر بعد الحروف عالن رب يكون أن 
)آ(الفهرت،اه'آ،ا؛نالقفشاإ_آ؛.

)"آ(الفهر.تها/'آ،ا/ا،آ'،ا،'"ا

ابنأن ذلك ويويد تأليئا، لا ترجمة ذلك ق عنه ذكر ما يكون وقد ١ ٩ ١ أصيبعة١/ أبي ابن )٤( 
قتأليما له يدكر ولم لجالينوس( المفردة الأدؤية اسمه)كتاب كتاب ترجمة له ذكر النديم 



اسىءم،ه،ة« ه-  ٨٠
أهلمن صهاربخت، بن نمص الحروف 

للألفاظمعجم بتأليف يوحي الكتب هده أسلوب فليس لكن، ذللئ، أن هب 
التيالمفردان، من نليلأ عدذا إلا تقم لا التكتب، هده فإن لكملة؛ يحويها اللغوية 

ترتيب،علئ المغردة الأدؤية وبحث، منها؛ الأول، الحرف باعتبار إلا ترتب لم 
نفولل'آ؛.ما على دليل أكبر سينا لابن القانون كتاب ق )أبجدهوز( الجمل حروف 

علىا'؛للأءه علئ الرهان إلا ترتيبهم اليونان عن الخليل أحد شت وليس 
منأن إذ موحود، عكه علئ والدليل عليه، دليل لا أمر وذللث، اللغوية، معاجمهم 

واللغةالأدب آثار بمعرفة يعنوا لم العربي والأدب المربية اللغة علهاء أن القرر 
معاجممعرفتهم بعدم يقيئا تزدد الخين كتاب لوب أم ق قولهم تأمل ثم اليوذاذية• 
اليونان•

المربية!شيوخ من شيخ وهو اللغوتم،، علي، بن( الواحد همد الهليب أبو نال 
علىالعرب كلام تأليفه ذللئ، فمن إليها، يسيؤإ لم بدائع الخين، كناب مؤلف، أبيع ٠١

الحروف،ارم.

حمر3، الخليل ذما ررثم ت المشهورين اللغويين( من وهو الربيدى، وقال 
سواه،أحد تعرصها ولا غيره، يتعاؤلها لم التي الإحاؤلة من مذهبه الكلام حميع 
وتعافياالعجم، حروف من الأبنية قيام وبين جميعه، ورم الكلام، جمع فثقما 

>ا،أ(.ذلالث،)الفهرست،،

.٢٩٨)؛(الفهرس، 

.١٢٤صفحة من ، ١٥ ٩٣ستة روما طعة )٢( 

)م(المزهما/؟آ،ىفاممونآ/'هآءنهممر.



٨١ظ 
إوه«)ا(.بق يلم وإبد1ع فيه يتقدم لهابنظرلم الحروف 

علئالمطلعون المؤرخون يه قال بل اللغويين، علئ القول هدا يقتصر ولم 
ممابصاحب ®صغ قاورأد فقد الأصبهانر، الحسن بن كحمزة القدماء تواؤخ 

الذيالعين كتاب بناء اميه من الدنيا... الله حلق مند أحد يصنعه لم ما العين 
قاطبة*.الأمم من أمة لغة بمحصر 

اليونانيةاللغة معاجم من معجم علئ اطلعوا لو ذللئ، يقولون كانوا أتراهم 
كتبوبين العربية علمهاء بين معدومة كانت الصلة أن إلا الحروف، علئ المخرجة 

اليولأنية!اللغة 

عنتهوأحد بالخليل اتصل إمحامحا بن حنين بأن جلجل ابن قول وأما 
الخليلوفاة يعد أي  ٢٤١١٩٤سنة كان حنين مولد لأن باطلة؛ فدعوئ العرييةر'ا، 

بطريقةللخليل حنين إيحاء من بالبال يخطر ماقد كل ينقص وبطلأنيا بكثير، 
اليونان.

ترئألا اليونان، أسلوب عن شيئا يعرف لم الخليل إن الفصل القول أن أما 
٢٣وأملوميما لا حدوهمر، وحذا  ٢٣أسلولأتبع ذللث، من شيئا عرف لوكان أنه 

الترتيبهو فترتيبهم والعامة، الخاصة أفهام إلئ وأقرب لوبه، إٌمن أمهل 

)ا(اوزهرا/اأ.

ومآةالخانا/ّاا-م.)■آ(وذاتالأءيانا/"اما؛ 
الأمم،طبقات ق الأندلسي وصاعد ٢ ٥ ٠ العبري، وابن ا/ايا،هحا أصيبعة أبي ابن ل )٣( 

صا"ّآّ، ١٩١٢يرون 

الطبعةالإصلأم، معلمة ق  sutcrوصوتر العين، ق مقالات الحشر كتاب مقدمة مايرهوفح، )٤( 
.١٩٠آ/ماه"اوابنأبيأصثعة\/الأرنبة 



اسش ٥٥٥٠ه  ٨٢
فيهدرجت فقد المحلJة، معاجمنا وق الغرب أهل معاجم ق اليوم المعروف 

لجأمهل، واضح ذلك وكل دهما)ا( U ثم الثاف ثم الأول حرفها باعتبار الألفاظ 
معبعضها الحروف مماريب مختلف أحذ إلئ ويعمي الرتيب هدا الخليل ييع 

رأيت؟كما بعض 

حروفعلئ الرتيب ابدلع إلئ توصل الخليل أن من آما فلناْ ما إلئ وتعود 
لمعاجمعلاقة فلا العربية، ألفاظ حصر ق غايته ذلك إلئ به آل عرصا العجم 

أدركواالعرب لغويي أن فندعى ذلك، من أكثر تقول أن نستهليع بل ذللئ،. ق اليونان 
ففدمعاجمهم، علئ يهللعوا أن دون الخليل لأسلوب المخالف اليونان أسلوب 

فأسلوباليونان، أسلوب يثابه ما إلئ متتاع مملور بنتيجة ببمم أدت بمراحل مروا 
حيتاثيم أديا العصور حلال رؤيدا رؤيدا الأسلوب هذا وتطور العين كتاب 

ذلك!إيضاح وهاك اليونان، طريقة معرفة إلئ يفتقروا أن دون وصلوا، 

العين،كتاب تأليف إلئ دفعته التي لغايته أوفق يجد لم الخليل أن كيف رأينا 
فحلعندما وأنه مخارجها، علئ الحروف ترتيب من العرب، أبنية حصر وهي ألا 

منتتكون التي الألفاظ مختلف واحد محل ق يجمع أن الخير من وجد نلك١ 
عنالرباعي عن الثلاثي عن الثنائي يفصل وأن سعض، بعضها الحروف صرب 

ترتيب،من والغاية سعروا، أن بعد اللغويين أن كيف نرئ ومحوف الخماسي، 

الثالث،وحينا والثاق، الأول الحرف، اعتبار عاى انتصريت، القديمة اووزان؛ة المعاجم معفلم )١( 
يآحذأن مقل كيف، إذ لدعوانا،  jLjbوهدا ( pau•.v١١.٦٧ا)syللترتيب، أسانا 
الأجمع الكلمة حروف، يعتر الخليل فنرئ عنه، ينقل من إليه يصل مما بأبعد المقلد 

الأولن.الثلاثة الحروف 



٨٢و هدهاا>ا \له' 
الوصولمسل يقرب طراز علئ المعاجم تأليفا إلئ بالحاجة حميتا، ند الخليل 

عرفواكانوا لو كما ذلك، إلئ واحدة دفعة يوفقوا لم معناها، ومعرفة الكلا١تا إلئ 
أسلوبعلئ التعديل تلو التعديل يدخلون طويلا زمنا صروا بل اليونان، مج 

آخرأسلوب إلئ تعدوْ اليونان أملوب إلئ الوصول من قربوا إذا حتى الخليل، 
به.اختصوا الذي مجهم أصبح 

يشجهعجما يجد لم ( ٢٨٥- ١  ٩٧)الحربي بن إبراهيم إسحاق أبو وهدا 
الحديثغريما ل كتابه دل وقد ؛ ١١نحوهنحا ما أو العين، كتاب غير منواله علئ 
درجعلئ حرصه إلا أسلوبه من يتبع فلم غايته، يفهم أن دون الخليل تلد أنه علئ 

ْعورثعر( رمر( ْع ررم( كدكر ببعض، بعضها الحروفا ملها;يما مختلفا 
درجأما للحد معجم ق الرتيما هدا من الفائدة خلو مع رتمع( ْع رعثر( 

ولعلفلارى. وغيرهما الثلاثي عن الثنائي فمل وأما ما، لرتيمج نعا الحروف 

حمدؤيهبن شمر عمرو لأبي الجيم كتاب من  ٥٧٣الإمحكوريال حزانة نسخة نر لم ( )١ 
الجيم'بحرف وبدأ المعجمة الحروف علئ رأسسه الذي ٢( ٠ ٦ أو ٢ ٠ )~ه الهروي 

وانفلر٢ ٥ - ٢ ٤ للأزهري اللغة رمذيِا وفاته يعد وتفرق حياته، ل به صن أنه لنيل 
عورضأو العين كتاب فيها هدب التي اللغة كتب، وذهبتط ( ١  ٥٧والبلغة  ١/٤٦ المزهر 
محدْأن والغال_ا ( ٣٥حلكازآ/ رابن ( ٢٥'نحو رتوق سلمة أبي بن للمنضل كالب١رع 
تفلهرلا نهي تلتها، التي الكتب، أسلوب ذلك، عالئ يدل كما الخليل، حذو حذرتؤ الكتب، 
أسلوبه.إلئ ية بالنتجددا 

ومجمل( ٤٢لغة الظاهرية، رمخهلوهلة للحربي الحاوي.ثح غريب من ة الخامالجلدة )٢( 
هذْسوئ حدة، علئ صحابي كل أحادينا غريبؤ يأحذ أنه الكتاب هذا ترتيبا 

عبدين، حلو غريب ذكر فإذا الحروف، من عدد اريما مفأعدد كل ل ؤيدرج ، الأحاديث، 
بابعفر... باب عرف... باب مع*•• باب الخاص، الحديث، مثلان تال عباس بن افه 



ده،ةااسشه  ٨٤
صابطالجمعه يجدطريما أن يتهلمرلم وأنه جديد، كتابه موضع أن ذلك، ق عيره 
حصر.ق تدخل لا التي المغيرة الكتاب، أبواب ق منظما 

الرابع،القرن من الخازرنجي البمتي محمد بن أحمد الخليل مج على وسار 
عالئكتابه ترتيب من بدا يجد لم كتابه، ينقض وأن عليه ينتقد أن حاول، أنه وُع 

صروبوذكر ذللث،، وغير وثلاثي ثنائي إئ الأبنية ونمل الحروف، مخارج 
،.١١الكالمارتؤومقاليب، ، الحروف

ق( ٣٧٩)-والزبيدي ل الأزهري أيما الخليل حذو وحدا 
محكمهر؛ا.ؤ، ( ٤ )"٨٥ سيده بن إسماعيل بن علي الحز وأبو ، مختمر٥١٣

منهاكلأ ارإن ويقول(I والمحكم التهدم، كتاب أسلوب منظور ابن وينتقي 
عنهوحلاهم عدبا موردا للناس شيع واصعه وكأن المنال(... عمر مهللب 

رعف.

يذكر٣ ٠ صن ففي ا كتابه ترتيب على امتدلأتا ومنه عيوبه يعفى التهذيب ق الأزهري بمدد آ ١ أ 
)أبضعين(الباء مع والداء العين باب ل ص٦٣ ( jj)نونع( والزاتم( والقاف المن باب ل، 

والوا)،)قعود(.والقاف العين باب ؤر  ٣٧٠٢٠وف، 

المصرينالكتب، دار وفهرس  ١١٤٠٢٠البلغة واظر ءل*ة )٢( 
ويروىونا/ا،أا.

العلوموأبجد اللغة، باب حلدون لابنؤ والمقدمة T/٦٣ المصرية الكتب، دار فهرس )٣( 
٦١٥.

١٨١٦محصر لفانديلثح، القتؤع واكفاء ١  ٦٧واللغة  ٦١٥العلوم وأبجد اللغة، باب j( المقدمة )٤( 

)ه(ننالعربا/م.



٨٥و الءاهْا هده|أأ، 
عليهتعديل إدخال دون به، واقتديا الخليل طريق اتبعا انبما عليه خفي وقد 

والحاجة.الغاية تغير يقتضيه 

مما١^ ق و؛، ولكنه التعديل، إدخال إلى بالحاجة يؤيد بن بم أبو ؤيثعر 
نائلاتبذلك واعتز مخارجها علؤي الحروف ترتيب عن عدل أن بعد فهو فيه، ونعا 

أعلقبالقلوب كانت إذ المعجمة، الحروف تأليف علئ الجمهرة كتاب رروأجرينا 
الجهةهذه من وطالبها الخاصة، كعلم 7ءا العامة علم وكان أنفد، الأسملع وق 

أحدق الخليل مج يلع أن يستني لم ذللثإ فعل أن ل١ابعد الحيرة® من بعيدا 
عنثنائيها وفصل وقلبها، وعكها ببعض، بعضها الحروف ضرب ، مختلف

يوافقذللث، ق الخليل فحله ما أن يدر لم وكأنه ومعتلها، لفيفها وأحاو ثلاثيها، 
بزتسب،أحذ لوكان الخليل وأن الألفثاء، حروف ترتيب، لا الحلق حروف ترتسسؤ 

آخر.طريما ه لفلاخممل الألفثاء 

علئتعديل إدخال دون ( ٣٨٥— ) عباد بن الماحست، دريد ابن ونح 
أّالو؛هرآ<.

الأنه وعرف فاتبما، ما ( ٣٣٢)—ولأي بن محمد بن أحمد العباس أبو وأدرك 
أنغير من الكتاب من موضعه يعرف أن العين كتاب ق الحرف ارطالي، يمكن 
والمعتلوالأصلي الزائد وعرف اكصريقح، ق نظر قد يكون أن إلا يقرأه، 

منيمكن ما على الكلمة وتصريف والخماسي... والرباعي والثلاثي والصحيح 

)ا(الجمهرةا/موقاسمهرمحها/ي؛.

الكبدال وغهرم، ١  ١٨- ١ ١ صْ ، ١  ٩٣٢دمشق بك، مريم لخليل هماد بن الصاحب )٢( 
.المرة؟/٥٣



اسم_،i، ه  ٨٦
الزوائدمن تحتمل ما ؤإلحائها الحركات، وجوه عالئ اللفظ ل تصريفها وجوه 

الطريقيعلم أن إلى هذا مع ؤيحتاج نيادة، بلا تصريفها بعد الرواتد، ومواضع 
عرفالأشياء هذه عرف فإذا العرب، كلام حمر إلئ منها الخليل وصل التي 

الُينُلا،•كتاب مايطلبامن موصع 

وهداآخر، طريما يتخد أن الخليل نمد ما غير غرضه كان من عالئ أن وفهم 
الكلماتكل الألف باب ق وذاكرا الحروف، سائر علئ الألف مقدما فعل ما 

التيالكلمات الحروف من حرف كل وق ، ١٦٢تدأ التي والممدودة المقصورة 
الحرف.ذلك أولها 

يجعلبأن يفكر لم لكنه اللغؤية، المعاجم أصحاب جميع ذللث، ق سبق وفد 
أرادومن ذللث،، ق مضهلرتا كتابه فورد يعدهما، وما الثاقوالثالث، الحرف يعم الرتيب 

حرفأول، يماثل أولها التي ال،كلمات كل يتصفح أن عليه وجب، فيه كلمت علق يعثر أن 
ناقصا.عمله يأق أن لأبد الذي المبتدئ شأن ذللث، ق وشأنه الكلمة، هل.ه من 

القوطتةبن العزيز همد بن عمر بن محمد بكر أبي من فكرا أوسع كان أنه علئ 
قمماثل بحرف تسدئ التي الكلمات درج إلى بالحاجة شعر الذي ( ٣٦٧)—

ولكنهالأول(، الحرف على ترتيبه ولأي،ابن فحل كما ففعل واحد، مكان 
الجتاقعزيز ين محمد أبو وهل-ب الحالقيرىّ الحروف ترتيب، علئ حاففل 

الأول،،يحرفها اJت٠ائالأ الألفاظ جمع عائ يقتصر فلم ولأي، ابن ْلريقة ( ٣٣٣)-

.٤ ٦ / ١ المزهر ق وعنه ص؟' ، ١٩٠٨مصر له، والممدود المقصور ( ١ ) 

. ١٨٩٤ليدن جويدي، طعة له، والرباعية الثلاثية الأفيال ل )٢( 



٨٧و اكوويةهدمح|أقسها 
وكسرلا؛•وصم فتح من حرفهاالأول ل حركاتماالخفيفة رنهاعلى بل 

ابنفارس بن أحمد الخض لأبي بل المهدا ولأل وابن دربد ابن دترتسا 
أولاض اصات وجمع الألفباء، بترتيب فأحد ( ٣٩٥- ٣٢٩المزويى)زكريا 
غيرالترتيب، ق والثاك الئاق الخرف اعتبار ذلك إلئ وزاد متماثل، منها حرف 

وثلاثيهثنائية إلئ للأبنية يمه تقق يتابعه فهو عمله، ق يظهر الخليل أثر أن 
هنفالخرف ق ؤيتبعها حدة، علئ الثنائية الكلمامحت، فيذكر ذلك، من وأكثر 

وقد ٠١أحرف، ثلاثة من أكثر على الُرب كلام من حاء بما  ٠٠ثم الثلاثية، بالأبنية 
آحرارهدا فقال؛ حديد بشيء أتى أنه وعرف اللغةر٢، مجمل ق الترتسي، هذا انح 

كتابهق ه نفالترتيس، على وحافثل أبوا؛هاال"أ، ترتبي، وتدبر فاحفظه اللغة، مجمل 

الهمزةباب ق يعدد المهلوعن، والنسخة ٣ * لغة الظاهرية، نسخة له، القرأن غريب ير نف( ١ ) 
الخ.أندادا، أليم، أأنذرتمم، مثلا. المفتوحة 

الجزءالأول.)مآ(طعةالعادةماا<ا 

يجِحولكن ورنة■ آحر ، ١٢٣لغة الظاعرية، هخطوؤلة اللغة، مجمل من الأحتر الجزء )٣( 
أنيجب الذي بالفاء بيتيئ لا الأبواب نأول، كاملا، ليس الثلاثي أبنية ق ترتيبه أن القول 
ؤيتتهيي)ءن.ر( ييتدئ يثااثهما، ومحا والذال العين باب ذلك على مثالا وحذ به، يبدئ 

يفعل،لما ثاما تعليلا ز ولم ئ)عرج( ؤينتهي د)ءرز( ييتدئ بعدم والذي ئ)جذب( 

منحرف من كل علن العربية، حروف ءل-د. علن ثنن تحركتن دولامحن أحذ ولعله 
الثاقالدولاب ؤيدير الثنائي، صور يأحد حين الدولابين أحد يدير نكان الألفثاء، حروف 

بزينبهمااللءوران هذا فا معه تخرج الحم، المستعملة الأبنية ويجل الثلاثي، إلى ينتقل حين 
يختلأن دون اللغة معاجم إلن وارجؤع ركهما سبيل( له يهل والذي يخش، لا الذي 

معيتحرك اكال نجعل والثاف، الأول الل'ولأب بين ما صلة وجود فرصنا ؤإذا رسه• 
ينقرالثاف الدولاب أن كيف أدركتا الحرف، حرف محن الانتقال حين الأول الدولاب 



اسم٠٥٥١٠٠ه *، 
،.الالغة١١مقاييس 

الصحاحكتاب يفلهر اليونان، ترتيبا تماما يوافق لغوى معجم يظهر أن وقل 
وتهفارس، ابن ترتيب، ولا اليونان ترتيبا يشابه لا بكر، جديد برببا للجوهري 

المعاجم.ترتيب، تطور أجراء مختلف نربمل كانتا الض الحلمة تنفلثه 
عالئلالارتي>با أسانا الممدر من الأحير الحرف، هواعتبار الجوهري وترتيب، 

نخرتبالمتماثل الأخير ، الحرفذايت، الك.لادت، اجتمعت، ومتى العجم، ه حروف
نمالأول، حرفها باعتارئ 

سين؛الجوهري لترتيب مارمته الأستاذ ؤيرئ 
قانتشروا الذين للئجاع عوتا معجمه يكون أن أراد الجوهري أن أولهما• 

^^١,انتشارا عصره 

الأخيرل"اا.أكثرمماياُيرحرفهاالأول( يغيرحرفهاالأبنية اشتقاق( أن وثانيهما• 

التيانبن غالبا بن تمام فالفج الايغة، الجوهري حهله ما على الرببا ومحار 
التربح-بذا وأخذ للترب،)؛(. أماتا الأخير الحرف باعتار »ئرِمه« ( ٤٣٦)-

الثلاثية.الألفاظ ابتداء ، iUJbفيخهلئ يتمرعليه، ألا وحب، حرلح على 
العربي.العلمي المجمع ل الممورة المخة ( ١ ) 

الكتاب،س ٧ / الهورينيا نمر مقدمة وانفلر ١  ٢٨٢بولاق، المربية، وصحاح اللغة تاج )٢( 
.٦١٥الملوم وأ؛جاو اللغة، باب خلدون لأبن والقل.مة 

الكاف.خلدون والأّتاذ البارك محمد الأ-تاذ التقاط ^٦٣٩١  ١٣)•آ(مندرمهو 

الكلمامحت،جمع وهو آحر، شنئا نمتفج التيان ابن أن على  ١٩١٤عام إ/(١١ العرب لغة )٤( 
الأحرئ.تلو الواحدة الماثل، الوزن ذاُت، 



٨٩سج اكوويةقدمحيتيالهاج«ا 
وتعهم؛ المحكم١١كتاب لخمس الذي المتنصر، صاحب الحس أيي ين محمد 

؛.المعاحم١٢أصحاب حل لك ذل 
عليه،درجناه ما عاى التهلور ق قولنا ينقضون الحديث أصحاب إن يقال وقد 

أسماءرو_، ( ٢٥٦- ١٩٤)البخاري إبراهيم بن إسماعيل بن محمد قمتهم 
^١٠١١٣١٣٨حروف، علئ الكبير تاريخه ق المحدثين 

يونانبهلرائق معرفة الناس أبعد الحديثه أصحاب أن ذللث، على والجواب 
فرتبالأسماء، تعداد غير اللغة أن أدرك منهم عفريا أن أمرهمم وكل بكمها، واتصالا 
أبوذلك ق وقلده الأولل؛ا الحرف، ترتيبه ق يتعد لم لكنه الأول، حروفها علؤل الأسماء 

ذالدولأبي)؛آأ-'ام(فيكتابصوالأسماءرْ<.

بثرين الحسن القاسم أبو تعديل أي دون الحديث، أصحاب غير من وتبعه 
محمداممه عبيد وأبو الشعراء، أسماء ق والختلم، الوتلف، ق ( ٠٣٧ )~ الأمدي 

،.الشعراء١٦معجم ق ( ٣٨٤— ٣٩٧)المرزبانر عمران بن 

.٦١٥العلوم وابجد الينة، باب ل خلدون لأبن المقدمة ( ١ ) 
فيرنونالأول، الحرف من للتغتر عرضة أكر الأ-ص الحرف أن يرون من اللغومحن ومن )٢( 

بنمحمد الدين كأتير ينهما، ما على ثم الأثض، على تم الأول، الحرف على معاجمهم 
سالقرآن ل بما الأؤسط )تحفة كتابه ل ٧( ٤ ٥ — ٦ ٥ ٤ ) الحيان( الأندلسي علي بن يوصف—، 

.١٩٢٤حماة الغرب( 

.١١•ص لالسخاوىا، التاؤيخ ذم لن بالتوبتح الإعلان )٣( 
(١٠ )٥  ٦٦مجمؤع ظاهرية، الكبير، البخاري تاؤيح من، الأول الجزء ( ٤ ر 
٥ّ ٢ / ١ ،  ٦٣/ ا ، ١٢/ ؤءا بالتتاع المحتلمة أمامه را"؛ع ، ١٣٢٣حيدرابادطيعة ( ٥ ) 

كرنكو.الأّتاذ الكتاين هدين نشر )٦( 



اسشه  ٩٠
والثالث،الثاق الحرف اعتيارهم ق اليونانيين ناو يدركوا لم كلهم ولكنهم 

لوتحريا سمهم، من لنهج إكمالا الخامس العصر محدثو إلا ذللثج فعل وما 
ا.المراحعة١١تسهيل 

ينقلوهأن دون الحروف على الكتب بأرتيثج أحدوا العرب، إن القول،؛ ومجمل 
يستفيدواأن دون يجهم س، يخالفمج إلى طويلة بمراحل وأوصلوه اليونان؛ عن 
بالخليلأحرئ فكم اليونان لوب أّيجهلون جميعا كانوا ولثن قبلهم؛ فعلوه مما 
أسلوحمعن أسلوبه واختلاف اليونان، أنر عن زمانه بعد ح عليه، معللعا يكون ألا 

وغا؛تهعنغايتهم•

الفهرستj والطومي بغدادا/مآ؛٢ تارخ j البغدادي الخف، ذس، ن، فول، U اننلر 
م،آ•



اووبةةادؤيقسم

ا'س)ا(بق اصو م اا>هى المن كتاب 
القامة

سظسس سد ائب إأئءا صة ٤! 

العينكتاب أبواب رتب الذي هو الخليل أن واضح التاؤخ من دليل ْع رأينا 
أنإلا بدليل، هذا عمله ينفي العلم أهل من أحدا نر ولم بناءه، وصور مجه ووصع 

الخليلحاجة بعضهم على ذهب مخارجها، علئ الخروف، ترتسبا من نتما يكون 
التاليم،صرورة عند نياما وذلك، تلامذته، بعض عته روئ لما مخالفة جعلها إلئ 

الذيالخد هذا إلى للكتاب باليقين معرفتنا وتنتهي المستقيم، والنهج الواضح 
قويمةتاريخية نصوصا نرئ لا حيث ذللشا بعد نا نقل النلئ، ؤيتسرب رممتا٥، 

الذيذرب ولكن ذكرنا، مما أبعد الختاب ق للخليل أوا الثابت، بالدليل تذكر 
ء

حا-ا.ينبعث، 

إلايعوزنا ولن والخنلق، الحقل دليل نعدم فلن الثابتة التاريح أنوالط فقدنا فلئن 
المالئ آخر ثكيء أي قبل ولنقرر صحته• على لنستدلا نعرف ما على عرضه 

نخلتها:

.٥ ٥ ٤ — ٥ ٤ »_U / ١ ٩ ٤ ١ مبر دي١ / ١ ٢ العدد العربي/ العلمي المجمع مجلة 



ءدا{تدااسساهس  ٩٢
إليهيترب لا بحيث الثقة من والصرف اللغت ق الخليل علم أن أولها• 

ماإلا منه يراء فالخليل الكتاب ق محرق أو لغوى حلل ْن يعرض مما الاصعلراب، 
ندر.

بمبفيما صادق وويع، نمق من عنه عرف ما عاى الليث، أن الئان،: ومددنا 
حجة.كلامه أصح به يخل لم إذا حى الأول، بالمدأ أحل إذا إلا صاحبه، إلئ 

كتابق ورد اوزي الخنأ ق مفلرنا عليهما، مسنا التْلرين هذين قررنا فإذا 
وهلدعواه؟ هي فما به، الليث صدق تعتر أن وحاولنا العلماء، ذكره مما العين، 

الكتاب؟ق الواقع الاصعلراب وين ينها نوفق أن ستهليع 
أنه^، Jbؤيريد أحمد، بن الخليل الرحمن عبد أبي إلى الكتاب اللين، يتسم، 

ؤألفالخليل أن باوللئ، يقصد ولا يلي، فيما نراه آحر وثسا مجه، وواضع مبدعه 
ماعلي بملي الحلتل كان ١٠يقول• نفه اللين.، أن ذللثؤ على ودليلنا برمته، الكتاب 

الكتابءرا(.عملت أن إلئ فاثبته، فإذاصح عنه. مل لي؛ يمول فيه، وماشلث، يحففل. 
ووضعهأتمه الذي وأن كاملا، الكتاب يضع لم الخليل أن بمن، هذا وقوله 

عملتؤأن ®إلئ فوله؛ ذللث، يوضح كما ه، نفالليحؤ هو النهائية صيغته على 
ُولمعلمهم، من استفاد الدين العلماء أقوال على معتمدا إلا أتمه وما الكتاب® 

وحلهمالكتاب، ق اسمهم وذكر وآراءهم، أقوالهم التهم فنسب، استفادته، ينكر 
ومنهموالضريرأم وعرام ليلى وأبي كزادل-ْلآ، خراسان، حلوا الذين الأءراب، من 

 ( ١ ) j القهر—نؤ درسويه ابن دواية العين كتاب(الأربم، إرشاد ، ٤٣ /I٢٢٧.)
الأساذنقل مارسه، الأساذ دروس عن عجر، مائة ول ص٧٦ العين محاب س عدق مادة ق )٢( 

الخانء

المبارك.الأستاذ نقل مارسه، الأستاذ دروس عن )٣( 



٩٣و العام مدو|ةهدويق 
•مدرايرأيي الأعرابي وابن والأصمعي يو؛هلا، العرافون، 

ولعلهاهؤلاء، عن الزمن ق متأخرة وروايات أسماء الشأن هذا ق يدخل ولا 
يقولما علئ ظهر فقد أصله، إلئ الوراقون أصافها ثم الكاب علئ تعليهان، كانت، 
المتأخرين،عن الحكايات فيه ووقع رواياته، واصعلراب نسخه ق ا)اختلأفإ ثعال_إ 

■المحيسن*لما أشعار من Jالرذولا والاستشهاد 

فعلكما لنا وليس اللمث،، أو الخليل علئ تبعته تقع لا مما ذلك، وكل 
أنعلنا ما وكل للخليل ليس الكابح أن علئ حجة ذللث، من نتخذ أن الز؛يدىل؛،، 

الكابح.أصل من لوكانت، كما -با نقتا الروايات -اذْ نثق لا 

مقاميجل أخطاء يضمن الكابح بل ذللئخ، علئ يقتصر لا الأمر أن عاى 
الكتاب،أن علئ تبا ويحتج الزبيدي يحددها كما هي وتللئؤ إليه، بتها نعن الخليل 

للخليل•لتمح 

الكوفيينمذهب، وهو الخما■_،، الثلاثي باب ل المفاعف، الرباعي إدخال٠ ١٠
للخليلالكلأب أن ولو أخره... إلئ أوله من الكاب استمر ذلك، وعلئ خاصة، 

عليهمعرض الكتاب، أن مارب الأستاذ ؤيرى العين كتاب، من حيع مادة ل )١( 
مواده.ل رأيهم يا-و0 فكانوا 

)آ(اوزهرا/أ؛.

رنخةالمقاسم، ل قائم، ابن يقول اسا.راكه ؤ، الزبيدي عن نقلا  ٤٢/ ا المزهر ل )٣( 
الخليلكتاب اوأرى العين؛ كتاب من سخيف معر سن، ذكر أن بعد ( ٤٥*ص الجمع 

١الحكايار.تؤء هن.ه لثل الحلم أهل عند تطامن إنما 
المزمر.من الماس النص )٤( 



»فاا؛ماسشه ،٩ 
والثلاثيوالمعتل الصحح من الخفيف الثنائي تثقيف عاليه أشكل ولا أعجزْ لما 

اعاس،ق يعفه فأدحل اللفيف، سماه باب ق كله ذلك جعل ولما بعلتين، العتل 
علئالعتل الثلاثي ولوصع هوبخلافه، عما شيء منه ينفصل لا حلطا فته وحلهل 
الرباعيحلعل ولما والهمزة، الواو معتل من الياء مثل ليستبين، الثلاثة أمامه 

آحرهما«)ا(.أولهماإلئ من والخماسي 

لأماالكتاب بناء أصل إلئ يرجع ومعقلها ترئ، كما فادحة لأحطاء إما 
الكتابمج وصع الذي هو الخليل أن ق ثلث، لا أن رأينا وقد منه، مفردة أبواب 

تعللها؟فكيفه وأبوابه، 

أنعلى الرهان مع الخليل، وفاة يعد بالكتاب ملحقة فرصها إلا لها تعليل لا 
ح2؛لأ.فالحقها اللسن،، بال عن وغزب الأصلي، الكتاب وصع ق لحفل موصعها 

يعتدلا الخليل أن تر ألم ممكن، والرهان صحيح الفرض هدا أن والحي 
يتكررالتي الألفافل الرب كلام من أحصاه فيما يدخل فلا الأبنية، من بالماعف 

أبنيةق عنده يدخل الصحيح من ، الخفيففالثتائي وكدللثح حروفهارأ، من حرف، 
بعلتين.العتل والثلاثي منه العتل وكدللثج الثنائي، 

لمأنه ظن الليث، ولكن ورسمها، الأبنية تعداده حين ذللئ، أدرك الخليل أن إلا 
جهة*من أخطأ الليث، أن كما )اللفيف،( أسماه محاص باب ق فجمعها يلحنلها 

مماوهدا رباعية* مائة ق ثلاثية مادة أو أصلية مادة ق مزيدا حريا فذكر التمريض، 

.٦٦٩!'مخممزا ir)\{\دذهم\ا

المجمعمن ص  ٨٤٦المقالة هال0 ق وانفلر  ٢٤٣الوعام وبغية  ٣٧المزهرا/ )٢( 
.١ ٦ الجلد ١ ' العدد الخلي 



٩٥و ماو|ةهدمبقسبما 
غيرهيجد ولم اوسوطيلا، فتتبعه الكتاب، أخطاء حملة ق وعدده الزييدي به عتره 
الكتاب.به يمر مما 

المهملوميز العرب أبنية وصع الخليل أن إلا الأخهلاء هذْ وجود بمني وماذا 
تربلما ذلك فعل ولو مشتقاتبا، ذكر على يأف أن دون منها المستعمل من 

الكتاب.الخطرالئ 

ذللث،؟خلاف الليث يدعي فهل وبمد■ 

منيستفسر حين قولنا يريا هو بل يفعل، لم ولكنه ثقتنا، ممد فعل إن إنه 
قفيقول، الخث.تقامتح معنى عن سأله وحين مهملا، ما بناء عده علة عن الخليل 
ؤيقولمهمل؟*رآا )عكش( قلت، أين *من العيزت كتاب ق وقوله الأولئ، الحالة 

قال!المخلع؟ ق تقول ماذا لقيته! إذ للخليل ااقاJت، نفسه: ازكتاب ق لثانية اق 
وأورد0ا<ر'آا.البسسهل. من صرب الخلع 
تحتيةنفه علئ اخد لم الخليل أن علئ بينة دلالة يدل إلا ذللئ، كل إن 
بيديه.ويهتدي يستشيره أن على لليث،، ذللثإ ترك بل الكتاب، أبواب 

التيالألفاظ ق لها مصل.ادا تجد البح-ث، إليها يفضي التي النتيجة وهده 
اليوؤرأ؛،•عنه ونقالها الزبيدي فاوكرها العين، كتاب ق مصحفة وحدت 

)ا(اوزعرا/"آ؛.

المارك.الأستاذ عذكرات ل مارسه الأستاذ دروس عن ١ صّاه العين كتاب )٢( 
مارميه.الأستاذ دروس عن مائة)حلع( العين كتاب )٣( 
 )٤( /Yفريدطعة )إرسال، العين كتاب تصحيف ق ثعلب يقوله ما وانظر . ١  ٩٦— ١  ٩٣المزهر

الرئصم\ا/؛؛(.



اسمدس ه  ٩٦
والرم()اللخج، لفنلين إلا بنائه أصل ل مصحف أته ق يشك ما بينها وليس 

فذكرذك، ق خالفه الفيروزابادي ولكن لهما، وجود لا أف الريدي• قال 
ومعراهي وءالت )الرم( وذكر الغمصاال١، ارأموأ هو وiالت )اللخج( 

جدال.دون فيهما الزبيدي نول تأييد يمكن فلا وكدك الخوراناال٢، 

معيوصع ق عرصا أو المشتقة، الكلمامحت، ق يع التصحيف أن يبقى والذي 
هينفيفح لم الخليل أن من قلنا لما تأييد وهدا مصحفإ، الأبنية من لثناء مشتق 

الااسث،.إلئ ^ك عهد بل معانيها، ولا الكلماُت، اشتقاق 

صادئافكان قال، ما غير الخليل إلئ ينسب لم الليث، أن يبدوواضحا وهكذا 
فذكالخاليل، إليه به عهد فيما أحهلآ يكون أن أما به. نثق أن لنا وحق عواه، دق 

فيهاوقع التي الأخهئاء إن ثم وثيق، بمكان اللغة معرفة ل يكن لم أنه إلئ يرجع 
لها.شأن كبير لا يْلة، ب

•هانوه التي العين كتاب، من الأغلامحل نتع أف بعد التوٌلي، يقوله ٌا اّع 
فرأيت،أحره، إلئ الزبيدي استدراك ءلالعت,ه ءوفد قال! عليه، استل.راكه ق الزبيدي 

فيهادعئ وبعضه والاشتقاق، التصريف جهة من غالبه فيه خش فيما التخهلئة وجه 

أوكذب،، اللفغلة هذه يقال بأن اللغة، حيثذ من لفظه ق يخطأ أنه وأما ؤ، الممحيف
ذك((رُا(.يقع لم فمعاذاض لاتعرفط، 

^،JJصح كيف، وهو• النتيجة، عفليم كبيرالشان موال الذهن ل يجول وهنا 

•٩ ٤ الروسآ/ تاج وانغرّ القاموس، )١( 
١٢١١العروسح/ تاج واننلر القاموس، )٢( 
)٣(



٩٧ؤ أهرواإةسسجوا 

قأحطا بكتير؛ ذلك هودون فيما أحطا أنه مع الكلمات، معانر مرد ق يخطئ ألا 
الألفاظ؟ق وصحف، ، التمريف

معاقوضع الذي ليس وهوأنه واحد، شيء عن يخرج لا ذلك عن والجواب 
قذللث، يدعكب كما فهو حطأ، الكتان لامتلأ ذلك، فعل ولو ونحراها، الألفاظ 

منه.أحدها الخليل إلئ الكتاب نسمته 

تم،قد الكتاب بأن يشعر مما الكلمات، معاق الخليل عن ياحن. كيف، ولكن 
وكيفالكتاب؟ أبواب ق الكلمات تونع ق ؤيخطئ الكتاب أبواب ل يغير ثم 

يمحقها؟ثم الكلمات معاق الخليل عن يأحذ 

مامنه أحذ عنه سأله أو الخليل عليه أملى ما حلا أنه إلا ذللثؤ عن جواب لا 
الألفاظ.معاق من صحفه ق ودونه جمعه كان 

قائلا:ري البن أبوزكر اله حين للغة الخليل تدؤين بكثرة سويه ويشهد 
عشرينإلا كتبا معه أجد لم فقال: منها؟ عليلاح يملي كتا الخليل مع رأيت ررهل 

منفاملأء المحو من ممعن، وما الحرب، لغات من سمعه ما دقيق بخط■ فيها رطلا 
.٢١(()قلبه 

كتابمنها يدون لأن كافية الدقيق الخءل. ذات العشرين الأرطال  aJu،إن أما 
العينكتاب عن يده يبعد أو أجله بدنو الخليل يشحر فهل العين، كتاب من أكثر 

وضعه!والوضع كتابه والتكتاب إليه، حا يوصي ولا الليثج علق حا فيبخل 

وقعكيف ر تفوهي ميما لا الفكرة، هذه بقبول يقضي المنهلق أن إلا 

امذيبالهِبم/أأ\.



اسش« _liه  ٩٨
وهيآخر، بشيء لا معجم غير خط من بالنقل إلا يكون لا والتصحيف التصحيمؤ، 

قكب ما تونيع إلى الليث عمد حين الكلمات اشتماق ق الخطأ ، jjكيف تفر 
تنمصهالكتاب بناء أن إليه خيل أنه وكيف الكتاب، أبواب على الخليل صحائف—، 

اللفيفح.أسماه بباب الكتاب آخر ق فآصافها والمعتلة المضاعفة الأبنية 

 Iالعيزتكتاب تاؤيخ عن الحث، نتيجة تظهره ما زبدة الأن وهاك الخلاصة

وصفاءخامحلره حن به وأدئ العربية، اللغة أبنية بحصر يفكر زمنا الخليل أقام 
سبيلافاتخذها ،، الحروفوهي ألا العربية، الكلمة عناصر إلئ الرجؤع إلى قريحته 

الثنائي،على للحصول مرة ببعض بعضها بضرب العربية، اللغة ألفاظ حصر إلئ 
الثلاثيوأبنية الثلاثي، لاستخراج نفها الثنائي؛الأحرف، من معه حرج ما وصرب 

الخماسي.إلئ للوصول بما الرباعي وأبنية الرباعي، إلئ لللؤغ العرية ، بحروف
منللمهمل حصنا النهلق ق مخارجها علن الحروف، ترتيب، بعد وذلك، 

المخرج،متقاربة ، حروقمن يركب، إنما المهمل وأءالبإ متقاربة، بأمكنة الألفافذ 
الذلاقة.حروف، أي للنطق، المحنة الحروف، من حرفإ فيه يدخل لم مما أو 

الأولترتيبه من شيئا يغير أن للمهمل المتقارب الحمر ق أسلوبه واصهلره 
لسيبويه.لقنه كان مما الحروف، لمخارج 

خلل،فيه يالخلها لا ضبطا اللغة أبنية وصبهل هذا، عمله من انتهئ أن وبعد 
قذللئ، إلئ فاشار حروفها، علئ الأبنية ترتيب، من مكنه الحصر ق أسلوبه أن وحد 

قاليونان طريقة يعرف، أن دون الحروف، على الرسبإ مبيع فكان كتابه، مقدمة 
عمله،مراحل علئ المنلفر، بن اللبثج أصدقائه؛ أو تلامذته أحد يطال، وكان ذللثج، 
فناولهبنفسه، الكتاب إتمام استهناعته بعدم شعر ونمله شديدا، اهتماما منه فيجد 



٩٩ح أه|و1ةهدفصسبمر 
الأغلب،على الكتاب مقدمة ومنها فصوله، بعض رح ث عاليه يملي وصار إياه، 

معرفته.عليه ر تععما يأل أن إليه وو3لا|ب 

لتلميذهقدم أو فأوصى الكتاب، ترك إلئ باصهلراره أو أحله، بدنو شعر ثم 
منوبعضها عنهم، ونملها الأعراب من سمعها كان اللغة، ق صحائفه 

رطلاعشرين تزن التي الصحف هده ق اجتمع قد وكان حياته، حلال اللغوية 
حيثالكتاب ءليارت، ق يوزعها أن اللسث علمي كان عديدة ومنتقات مفردات 

اشتمالها.مصدر يقتضى 

قدذلك إلئ لأ،بللمكنقدضا،وكان اسلهكنإماتافياس أن غير 
والأول١  ٨٨أو  ١٧٥— ) ، عودي١١الممحن بن القاسم والنحوعلى التصريف قرأ 

بالتصريفالكوفة علم يكن ولم الكوفة، علما•، من عالم هذا والقاسم أصح( 
إليهوانضم العين، كتاب إلئ أثره فامتد الكوفيين، غير عند القدر عالي والمحو 

الليث،.معرفة ق الضعف بعض 

تصحيف،وؤلهر الأبنية، علئ الاشتقاق توزع حبثا من حهلآ الكتاب ق ففلهر 
أستاذه.صحائف من إعجامها يضبهل أن الليث، يستطع لم التي لفاؤله أق 

الأعرابمن كثيرا فسأل أستاذه، بتميحة عمل الليث، أن حعلورة الأمر وزاد 
أقوالهمونمسبإ وأصولها، معانيها له سكثف، لم اشتقاقات عن واللغويين 
الخليل،مؤلفه أن ذكر وقد الكتاب، على أحذ مما هذا فكان إليهم، وأحويتهم 

يذكر■لم عدد منها وبقي أجمع، المشتقان يستنفد لم ذللث، كل أن علئ 

•٦ / ١ الرفاءى٧ فريالّ طبعة الأريب، إرثاد 



اسلدس ه "١ 
الورانن،أيدي محن ووقع أصحابه، بعض إلا اليثا عن الكتاب يرو ولم 
هذاالعراق علهاء ورأئ الناص، اعتن ق يزينه أنه إليهم حيل ما إله قاصافوا 
قليلاإلا قدره بجلالة له يقروا أن وأبوا فامتنكروْ هذا، بضعفه وثعروا الكتاب 

ألفاظبزيادة بعضهم واعتز عليه، المتهجمون كثر العلماء يعفى نبذْ ولما منهم، 
المادةعلئ فاعترض بحفهم وتجرا الكتاب، ، صعقمن يقرب بما عليه منتقة 

منفكان المستعملراا. من المهمل تمييز وهم، بنفسه، الخليل وصعها الك، 
ذلكوأبت، يحقا، بعضهم وحطا للكتاب، العلماء من فريق فانتصر ثعلهل، أمرهم 

تنقضي.فلا وضعها أحكم أشياء الكتاب j، أن 

المعاجمؤ، ينتشران تاليفه ومج مادته كانت فيه، يتجادلون العلماء كان وفيما 
مغيرأو له، مختصر من كبير؛ فارق دون منواله على سجت، والمح، بعته المح، 

محورامتبودا ظل، فقد ه نفالكتاب أما فصوله. لبعض موسع أو حروفه، لترتيب، 
باللغةؤإذا تنمو، ؛المعاجم ؤإذا يْلهر، أن دون الحربية اللغة انتثار على يساعد 
وأبيع،وضح فيما أحمي. ابن الخليل لولا لها ليتهيا كان ما صطا تضبهل العربية 
مدينةالحربية فاللغة ؤإحلاص، بثجاعة عليه أقدم فيما المغلفر بن الليثإ ولولا 

طويلا.ومتحيا تعيش، أن اف شاء ما لهما 

أليسولكن عظيم، حفل سوء فيها قصة وهي ماضيه، ق العين كتاب قصة هذه 
3،له الله يقيضى فلا هازا، عصرنا حتئ كتابنا الخت، سوء يتابع أن الغرابة من 

إحراجه3، يشيع مدقئا عالمؤا نامرا الكرملي مارمخ، أنتاص الأب شخم، 
صغيرجزء عند طبعه فتوقف  ١٩١٤سنة العالمية الحرب يرّل حتى ؛الطاعة، 

.٤ صّآ الفهرست، 3، ذللث، انفلر ( ١ل 



١٠١ؤ اكووبةددمحينيسجْا 
بمقدارإلا ينتشر فلا بأصله، الدهر مكر يحمل ه نفالجزء هذا أن عن منه، 

دمشق.ق نسخة اليوم منه ترئ تكاد لا حتئ هزيل، 

الكرمليالعلامة فيعزم وحاصره، ماصيه من انحر مستقبله أيكون ندرى ولا 
بانتفاخر أن لها التي العراقية، المعارف وزارة نفقاته ق توآزره كاملا، طبعه على 

عرالإهمال ياق أم عاتا، المرة اسم ورفعوا العراق ق نشؤوا ممن واضعه 
معجمأول العربية اللغة فتفقد منه، الوحيدتين المخهلوطتين النسختين أو النسخة 

يعرفلا نقى تلميد منه روئ مما وتتبعاته وعلمه الخليل ذكاء فيه وأثريه، 
فيها.عنه يقل ما أحن وما اللغة، ق الخليل علم أحل وما الكدبح. 

البحث،.انتهئ 





اكدسةادبة محإملأء اس 

اولأتس)ا(المؤف مساوئ - ١ 

محقون؟أم العربية الحروف هجر إلى يدعون الذين أولئك هم أمرفوف 
ألايدافعون؟ هم الخير عن أم أمتعنتون السبيل؛ عليهم يقهلعون الدين وهؤلاء 
الأمرق فقها الحزبين من لكل أن فادعي الصراحة، نحو أنحو بأن لي فشح 

ونقلنا.

قلمكانه تبعا منها حرف كل صور بتعدد العربية، الكتابة أن الأولين يساء 
المتعلم،تجهد والكسر(، والفم )الفتح الحركات،من أصلها ؤيخلو الكلمة، 
بالحروفالقراءة متعلم يقضيه الذي الزمن أضعاف ثلاثة تعلمها ق فيقضي 

سبيلاالمملحون يجد ولا والجد• عي والالأناة ؤلمهم ل ليس من فينفر اللاتينية؛ 
يكدحأن اءهم وهالحفارة. إلن ونسيء التقدم تمغ التي الأمية على القضاء إلى 

ألفامحل— كاوللث، ومعفلمها — المشكلة غير الكتابة قراءة حين ليضبْل ذهنه القارئ 
إلئيفضي ذلك، أن وهالهم معناها؛ يفهم فلا وبهم تلتبى لئلا والكتاب،، الشعراء 

بحروفالشرور هذه كفوا الإفرنج ورأوا هجره. ثم القوى الأدب قراءة من التعبق 
لهمبدا أحرئ وبين سووها، فلهر حروف بين المقارنة فوجدوا ففكروا أنقذتبمم؛ 

الخير.ل ورغبة الشر من إنقادا الصالح؛الهلالح، استبدال إلئ تدفر صلاحها، 

حمالمن يثدوما! محاسنه إلئ وفزعوا العربي، للخهل فغضبوا معارضوهم أما 
نزءاترّم،مخالفيهم على فأبوا بالارادث١، الصلة انقهإاع حشوا ثم ذللئ،؛ وغير واحتزال 



اسش ٥٥٧٠ه  ١٠٤
وكيلكتركها. صرر من بكثير أقل صررها إن نانليزت العربية بالحروف ونمسكوا 

أوأسلوب أو عادة ق ومحل.ثين قدماء بين حربا هو فليس الأمر؛ حعلورة تْلهر 
أحديدعي كما العرب صلاح غايته شريف، نقال هو بل لها، ثان كبير لا ٠لاهرة 

الآ-حر.الحزب يدعي كما عنهم الضلال ومغ الحزبين، 

مماأكثر العناية من حانتا يعش أن ترئ أمحلا الخلورة، ؛تللثح أتررمت، إذا 
الفنيبالخث، المائة يتناول م قيه الأن ح فل ما كان إذا ميما لا له، تم 

الفصل؟!

وأنالفني، والنفلر بالتفصيل البحث ينله لم ما عش أقتصر أن إذن بي حري 
حمامتهمإلئ أعمد لن أق التحمس أهل عني وليتجاوز فيه. القول كثر عما أعرض 

عنديفلها الفن، ووماممل العلم بدلال الأم علئ أدل أن إلا غايتي فما فأوقدها، 
الأخيرة.الكلمة 

الفلرمن إذن بد فلا العربية؛ بالحروف اللاتينية الحروف استبدال هي والقضية 
هيفهل كدللت،، تكن لم ؤإن الصلاح، كل صالحة هي هل اللاتينية لحروف اق 

وهلالحركاُتح، لتادية بهلراتقها تصالح هل فيها الفلر من يد ولا العربية؟ من أصلح 
هيتلكر اللاتينية؟ الحروف إلئ الالتجاء دون الحركات، نقص درء المكن من 

ْعاتفاق على النتيجة كانت، فإذا الصدد؛ هال.ا ل تبحث، أن يجسب، التي المال 
حجة.وهويت، نتيجة حنتا العربي، نفس ق تختلج الّد، العواحلف 

إلينايخيل وقد وبأصلها. بداما اللاتينية الحروف صلاح ق النفلر الأمر وأول 
الجدليحتمل لا أمر ذللث، أن الغرب، بومحاو بالاعجاب المفرؤلين الشرقيين نحن 

عواره.إلن ؤينير يضعفه، يقر أن إلا يايى اللأتيتي الحرف أن غير الشلث،. يقبل ولا 



١٠٥ججز سءاوهدهفاومس< 
المحالة- The imprintفتصفه شكله من تدمرون هم أنفأهله هم وها 

Une choseتامة"." بداهة العوار بديهي "أمر بأنه: والهلباعة- الخل j المخممة 
aussi evidenment defe9tueuse " هريرتيقول ثم -  ١٩١٣منة وذلك

التيالساعة أزفت #لقد >y\\ انتقادا تتقدم أن بعد ١،  ٩٣٦سنة  H. Bayerبائر 
هل.ه.hC بينيو. شارل وين.كر اّصياا. مع فيها الصالة نقهير أن يجب 

أواللأتبي، الخل هجران فطلبوا المرصون يغرق بألا فنصح وغيرها، النزعات 
التقليل.ية.صوره عن الابتعاد 

الشكلمعقد أنه الخل، هدا علن الخترصين اعتراضات من يوحد والدي 
علىاللأتتنية الحروف، بان يدعي قائل ؤوب • الحرف، واضح غير أي القراءة، صحب 

كماالأصوات تودي نميج، من للتنلر تحاوثه وما قراءاتيا، وصعوبة شكالها تعقيل. 
ليسذللث، من شيئا ولكن بالثكل• تميعه ما التائية بحسن فتحوض تودئ، أن يجب 

عجزذكروا ما وشد اللاتينية، الألفباء من تدمروا ما كثيرا الأخصائيين فإن صحيحا؛ 
الأمرببمم أفقي وند سنها• أن يجبا التي الأصوات أداء عن الحاضرة الحروف 

الحروف،أن علئ ؛ن.للثه ودلواعليها؛ يتفقوا لم متقاربة، مختاشة حروف إ؛داع إلئ 
الشكل•ق مقمرة هي، كما الأصوات أداء عن عاجزة الحاضرة اللاتينية 

هاصضاثلأسة

منأصلح لهي ذلك، كل j نمرت ؤإن أما، يجد فد المخالف أن علن 
الحروفل الإخماتيون يجا-ْ الن.ي النقصان أن ؤيدعي العربية، الحروف 
•المربية الحروف، ي و.أقوئ لهوأشد اللاتينية، 

مرتالش النواقص ؤ، العربي بالخل اللاتيني الخل نقارن أن إذن بنا يجدر 



ه«،ا،ئماسل،••١ 
فترىالصرر؛ امحلت يق يدء ذي رلتئارتيمابادئ الاحري عبيي أيهايريح معالترئ 

ياللأتينية.ينابله مما شكله ق أبط العربية حروف من حرف كل أن العين رأى 
وجهفيه ليس ما حذف بعد يلي فيما أنفنرها 

abtgl١drzsfkqImnwأبتجحدرزسفقكلمنو
تعجبولا اللاتينية؟! ق يقابله مما وأوجز أبط عربي حرف كل رم أن ترئ ألا 
اسمعمقصود. أمر العربي الخط ق الصورة اؤلة بإنما اتفاق، مجرد فليس هدا، من 
الخلالحروف هذه جمح أصل ارإل قالوا: الصناعة، هذه أهل ذلك، ق يقوله ما 

إنم الدائرة• بعفى هو ال-ى المقوس والخهل الدائرة، قطر هو اودي المستقيم 
نتإذا حروفها، مقادير كان ما المؤتالغادثv وأحن وأوصعحها الخهلوط أجود 

ابتدأواإتبمم أوصح، بعبارة أو متقاربة،،: متناسة ية نتكون بعفس، إلئ بعضها 
متقاربة،متناسبة بنسبة نوعوه م المستقيم، الخهل هو الذي الأشكال، بأبسمل 

القلقثندي:قال قليلة. وصور بمقادير الحروف كل القوس ومن منه فاستخرجوا 

لأنللاختصار، الصور تقليل ، ^١٧وقصدوا بالنقط.، الحروف يعفى بين اوفرقوا 
صور*ترجع قال: ثم الصور®؛ فتكثر صورة حرف لكل يجعل أن س أخف، ذلك، 

ؤيظهرمن،والميم"• والنون والراء والخم الألم، وهي: صور، إلئحس الخروف 
الصوركثرة فإن الصور، تخفيف، إلؤي ءما«وا حتى الخروف يبساطة عنوا أمم هلءا 

اللاتينيةبالحروف ونع وهوما التعقياو، إلئ ؛ود.ى وهاواالأصول، تل-اخل إلئ داعية 
سا.اختلائا يعفن عن بعضها فاختلف، وصورها، أشكالها تعدديته الش 

الخروفتمييز تسهيل منه الغاية كانت، إن الاغتفار، كل مغتفر التعقيد نلائإ 

ولكنبمهمتها. للقيام الحروف إصلاح إلئ سيلا يصبح إن بعض، عن بعضها 
والعكساطة، البعن بعل.ه الوصؤح عن بعيال ذكرنا، كما اللاتيني، الحرف 



١٠٧ؤ سءااممحفاومس 
سبيلوتبعد الحروف، تشايه إلؤي تودي لكنت إذا تغتفر لا فالبّاطة بالعكس؛ 

التل؟هذا إلئ مدعاة اضري الحرف ل هي فهل تعص• عن بعضها نمتنها 

كتمييزالقراءة حين الكلمات تمييز أن نعرف أن يجب ذلك عن للجواب 
منقهلعة كل ق تنظر أن دون فتعرفه شخص إلؤلر تنظر كيف أرأيت ت الأشخاص 

وبياجيه حان قال القراءة. ق تفعل وكذللئ، -ما، تميزه خاصة مميزات ق ل وجهه، 
Piaget : التاثجتوّموبآلة ل القراءة تحاليل من علما »لقد

Tachistoscope ، اتكلمةصورة علزادراك الربعة القراءة و نعتمد الواقع ل أنا
هدههي فما وبعاّ، يظن• كما منها حرف كل ئراءة من لا يعني جموعيا*؛ مل 

دلأفررواذك ق يقول أحرئ؟ صور عن صور تمتاز أن يمكن وهل الصورة؟ 
Delacroix ! عالوواختلافه أبعادها تحددها دلالة، ذات مجموعة هي الكلمة ارإن

وعلوهاحروفها وعرض الكلمة صورة رءإن آخر! محل ل وقال الملرا، عن حروفها 
منصورة لكمة لكل أن ذللث، من ؤيوخذ القراءة. حين معرفتها ق عفلص، أهمية لها 

ليجمعهاحدة عالمي منها حرف كل القارئ يقرأ فلا وتميز، -بما تعرف كتابتها حث 
التيالحروف منها نظره فيخطف مجملة، عليها عينه تقع ل الكلمة، ببما فيتمور 

إذافيدركها. وتعرجاتبما الكلمة طول من الخاطف المظر هل.ا ؤيفيد غيرها؛ تعلو 

المكتويةالكلمة من أوصح العربية بالحروف المكتوبة الكلمة أن تبين ذللث،، فهمنا 
اللاتينية،ق منه بكثير أشي. العربية ق الحروف علو اختلاف لأن اللاتينية؛ بالحروف 

يفلأو يعلوه، فجلها نتعداه، فلا الهلر عالكي تطرد التي العربية الحروف لت قل 
سّرطاالأخصائيون عده فيما اللاتينية الحروف على تمتناز أتبما يبدو وكيلك عنه. 

ليسما المزايا من فيها أن تقا-م، ما على علاوة ندعي، ؤإننا الكلمة. قراءة لتسهيل 
بتعبيرأو التمييز؛ كل لها مميزة صورة كلمة لكل تعمر فهي اللاتينية، لحروق اق 



اسشدس ه  ١٠٨
شكولا له. شبيه لا ثكلا تبدو حتى خاصة شخصية كلمة لكل تعطي هي علمي، 

المتقاربةالمتماثلة الأشياء ق منه أقوئ المتثاثية غير الأشياء بين التمييز أن 

بينالتمييز من أصعب شكلهما ق الأخوين بين التمييز ترئ ألا بالثكل• 
الغرباء؟!

جواناؤيسرق التجربة. تخالفها قد نظرية أقوال تقدم ما كل إن بمولت قائلا لعل 
أبّهلأن وذلك الأمر. ءال.ا ق عجينا تائيا الننلر تؤيد التجربة بأن أقول• أن ذلك عن 

مسافةإلئ تصل حتى عنهما تبتعد أن هو مختلفين، شيئين وصوح بين للمقارنة وجه 
الأنكتانا،خو أوصح. الأول بأن فتحكم الأخر، علمك ؤيغمض أحل.هما، تميزفيها 

واحاو،مقياس من بالعربية وأخرئ اللاتينية كتابة؛الحروف، واحدة صفحة ق جمع 
علؤيتقدر أن دون العربية الكتابة فيها تتميز مسافة مدرك إنلث، عنه؛ ابتعل، ثم واننره 

فكانت،غيرى، لكثيرين وأريته بنفسي، الأمر هدا اخت؛ريتؤ وقل اللاتينية. الكتابة قراءة 
منوأفلهر وأشرق أنصع العربية الكتابة أن منها وتبين الوضوح، كل واضحة النتيجة 
اللاتينية.الكتابة 

للئ،ذكريت، إذا تعجبه قد الأمر؟ لهدا تعطى أهمية وأية ذللنج، من يستنتج ماذا 
؛،UJbمدينون وأمم البصر، ضبرو ا فرنق العالية الماوارس تلامين. مجن y./ ٥ أن 

اللاتينيةلحروفهم خاصى، بنؤع به، ينون مل• وهم والكتابة، القراءة على لانكبابم 
المريحةحروفنا نرك أن يليق فهل ذكر. ما وضوحها وقلة تقصيرها ق ذكر التي 

إنلعمري بيننا؟! العيون أمراض فتكثر اللاتيني الخهو ناخد وأن للعين، الواضحة 
إنسان.يرتضيه لا ذليثه 

علماءقال سواه. إلئ يتعداه إنه العيون! مرضى على يقتصر الأٌر وليت 



١٠٩ضج سءااهرهفالمسة 
أومث، رستا المرسومة الحروف معرفة ق عوبة يالم القارئ معر ءاذا العينياتت 
منكان ؤإذا بصعوبة، إلا تنلهر لا الحروف هذه كانت ؤإذا \مفرطا؛ 'مسالصغيرة 

)o(المهللوبة الإمارة أن على للامتدلأل التعمد، أوغير المعمد التفكير الواجب 

الصفحةيمحتوئ المعلقة الدماغية الائتلأفات تقع فلا دون)u(، أو)n( دون)ه( 
القارئأن بدلك يعنون يفرأ"• بما القارئ اهتمام ويقل جزئية، وبصورة ببهل■؛، إلا 

حينماعنها ينقطع وأنه النفلر؛ إجهاد وحف، الحرف وصح كلما بالقراءة شويا يزداد 
الختلاستبدال بان القول إلئ يحقننا ذللث، أن جرم لا منها• عيونه بتعب بشعر 

عنالإقبال من هم، ما وكثير العرب، من الهمة أصحاب غير يمنع بالعربي اللأتبي، 
■حاسرين الاستبدال ؟أذا فنرتل■ المراءة، 

JLlj ،قوأثرها الصورة حسثإ من بالعربية، اللاتينية الحروف مضاهاة نتيجة هى ؛
توديالحربية الحروف أن ندعي أن نريد لا كنا فلئن الأصوات، أداء ق أما العين• 

الحروفأصلح بأنيا نجاهر بان حريون فنحن اللاتينية، من أحن اللغات أصوات 
عشراثنا الحروف من العربية وق حصيصا. لها وصعن، لأما العربية، ادية عر 
ظ-،ع،غ،ط، ض، ص، ذ، ُثخ،ح،خ، )الهمزة، هي اللاتينية، ق لها مثل لا حرما 
إرالحروف، ^ه تبقى يأن باشا فهمي العزيز عثل• الأستاذ معالي اصتلر وقد ق(• 

العربية؛من بدلا اللاتينية الحروف باتخاذ اقآراحه ق اللاتينية، الحروف جانب 
•العرب لفغل على للدلالة الحروف أصلح هي العربية الحروف أن بدلك وأثثتج 

حيثمن حروفهم نقصان إلئ انتبهوا الإفرنج أن تقا-م مما واضحا يبدو 
حروفل له أثر لا هدا نقماما وأن إصلاحها؛ يحاولون فهم والماطة، الوضوح 
يجعلهاالامتياز هلءا وأن اطتها، وببوضوحها الحروف هده امتازت بل العرب، 

العربأصوات تودي لا اللاتينية الحروف وأن للقراءة؛ تنويما وأكثر للعين، أريح 



هىلإقاسىإوَ  ١١٠
الأصوات.لهدم خصيصا رصعت التي العرية للحروف حلائا الأحوال، من بحال 

نفرطأن يريدون لا يالعريية، اللاتينية الحروف استبدال إفير الدامن فان ويعد، 

كثرأن يريدون لا وهم أحده، يمرحون ما عالئ وتفوقها صلاحها ظهر بحروف 
إذاشك ولا ذلك يريدون لا إمم القراءة؛ عش إنالنا ينل وأن محننا، المر صعقاء 
فيلتحقموه.نقول. ما تحققوا 

يتح•

العشيوسف 



الخوببةااةة1بة قسء اولأسبة 

وااهوةات)\(الد صوف ببق المحق ٢- 

استبقاءوجوب الفنية بالأدلة نثبت أن تقدم، فيما استهلعنا، أننا إلينا يخل 
كللعل ت يقول قد المعترض أن غير اللاتينية، من أصلح لأتيا المربية الحروف 

خلوهالمربي الخل ل الأساسية المشكلة أن ست، نولكنلئ، صحيح، ذكريث، الذي 
صورابادحالها اللاتينية الحروف وأن الكلمة، صد_، ق الحركاُن، إلئ الإثارة من 

معهاتتضاءل حدمة المربية اللغة تخدم والكر( والرفر للحركات؛)الفتح مستقلة 
كمانقرأ يجعلنا الذي الإصلاح هذا بشأن تخف؛ تأو عليها، الفنية انتقاداتلث، 

رقيناأتوحر والتي بيتنا التقنية الأمية على ويقضي نقرأ، كما ونكتب، نكتب، 

ميتةحاطثة محاولة أنه أرئ ولكنى وأعظمه؛ أحله ل به، أمحتخف، لا كلأ، 
أنعلئ بالدليل أتيت، إذا حتى اللغات، وعلم التاؤيح ذللئ، على ودليلي السيجة، 

بحروفالحركات بيان وهو بالخربي، اللاتيني الحرف استبدال من المشوي الأمر 
إذاإق السامية، اللغات ملكة ناباه أمر الحرف، بعد الكلمة أصل ل مقحمة 

فاعل.أندا وها للمعترصين، اعتراض رددتآحر ذللث، استهلعت، 

منلمعي تضع أن أردت إذا علماؤها، آرره كما المامية، اللغات ق أن ذللث، 

اس؛ا،أ/0'ايوووأأا'ا/ص؟_آا.)ا(مجاةاكائن/ 



اسشدس ه  ١١٢
حروفومن  consonnesالصامتة الحروف من زكت عاليه، يدل لفظا المياق 

مصدزاأكبحت كلمة  voyellesالد حروف من أو  semi-voyellesالعلة 
أوزمنية حالات على تدل كثيرة اشتماثان المصدر هذا عن ؤيخرج المعص؛ لهذا 

وتدلالمصدر حروق على تحاففل الاشتقائات هذه ولكن المعنى، لهذا شكلية 

معناه.على 

racineالصاJر هو الماصة اللغات ل التكلمة أصل اران : cahenكاهن قال 
عامةبصورة هى العناصر هذه تكونه؛ الأمامية العناصر من عدد مصدر ولكل 

الحروفأو العلة حروف هع بالتتاوب المد حروف تكون وند الصامتة، الحروف 
وحدهاوهى الصدر، من المشتمة الكلمات ق تتغير لا الأصلية والعناصر الثابتة، 

الخاصةالأهمية وتظهر اسما. أو كان فعلا الممصود، المعي على تدل الض 
-ياتكتب الي الكتابة ق معنى من للكلمة بما تظهر للمصدر، المكونة للعناصر 

،ا١١ترممااالتي هي وحدها الصامتة الحروف أن فالأصل والمامية، المامية اللغات 

consonnesالحروف علل تعتمد المامية اللغات »إن ولفنون: إمرائل وقال 

ولذلكالحروف، إلئ نص، ما بمقدار  voyellesالأصوات إلئ تلتفت ولا وحدها، 
الآررة(ارأآ(.اللغات ق الحال هي كما للأصوات علامات الحروف بين يوحد لم 

 ١()les langues du monde  ٨٥من.
lesالمامة اللغات ق الحروف أهمية عن وانفلر • ١ ٤ من الماهية اللغات تاريخ )٢( 

Renan -Histoire general des ١١٧١٩"'ndeهlangues du m
languessemitiques- paris eolmean  للديوروعيوبه، مزاباْ ١^^،، الخل

.٢٧٥ه/ الوهابعزامالثمافة عبد 



١١٢و |ه|الآءاامهفاسدست 
الكلمةأصل ق بإثارة الحركات علئ يدل لم أنه العلماء أقوال من ترئ ألا 
عناصرها،من أوعنصنا الكلمة أصول من أصلا تعل لا لأما الحرف، بعد السامية 

أنيمكن ولا عدهم، حرئا فليستا الحركة أما الحرف، هو فيها أصلا يعد ما وأن 
اللغةمعيار ذللث، حالف دخلتا إذا حتئ مستقل، كحرف الكلمة محيا ق تدخل 
إرصعها وأصل 

أفهامعن إلا التْلبيقية، نتاتجه ق بعيدا نْلريا علميا الكلام هدا ييدو قد 
ألهامإلى نتاتجه تقرب ألا علي محنم اللغات؛ علم ل الإخصاء أصحاب 

وهيالسامية، اللغات ق والحرف الحركة بين الفرق عن ييان وذللثا الجمهور، 
بينهما.المماثلة تايئ 

قفائدته لعفليم إيراده آثرت الفكر، إجهاد لتتمه يقتضي اليان هدا أن وُع 
فطنواقد العرب نحاة فوجدت تبسيطه ق اجتهدت وقد أقول، ما علئ الدلالة 
حركات،والكسر والضم القح سموا حين المد وحرف الحركة بين للفرق 

الكسر،التاء وحركة الضم، )كتنر( من الكاف حركة فقالوا حا، الحروف فوصفوا 
يضمفقالوات آخر، وصما الكلمة ه هال حركات وصفوا ثم الفتح؛ الباء وحركة 
يلإليه، إضافة لا للحرف صفة هي ءنا.ُم فالحركة الباء. وفتح التاء وكر الكاف 

ينطويأنه يمعنئ ،، ٢١١٠الحرفتحل عرض الحركة ®إن القراءاتت علماء قال 
حروفسميت، فقد الممدودة والياء والواو الألفا أما به• تمتزج هي أو علتها، 
.١٦٠خاص صوت لها كالحرق، لأما الأبجدية وأدخلوها؛الحروق المد، 

ذكر0ما يه فوافقوا عليه، اصيللحوا وما العربي النحو واضعو أدركه ما ذللثح 

١٣، ٢٨قراءة ظاهّرية/ / للأنصاري الجزؤية ح رث 



اسم ٠٥٥٥٠ه  ١١٤
الحركةوأن الحرف، هو عدهم الأصل أن علئ ودلوا السامية، اللغات علماء 

أوالغمة يتلك ؤيتصف الخاصة، سغمتها ضلعه تحله بل محه، تستقل لا له صفة 
تعبيرهم.عالئ الحركة بتلك 

نملقل اختلفوا وقد بالحركة، المملق يفية ق آخر تأيدا لكلامهم وأرئ 
الحركةتنهلق ت بعضهم فمال أو؛عدْلا،؟ أومعه الحرف نطق قبل يقع هل الحركة، 

الجرجافالقاهر وعبد الفارسي علي أبو وقال يعده. ت حتى ابن وقال الحرف. قبل 
معه.إما البقاء وأبو وأبوحيان 

أنذللث، ويان التصوبم-،، بعض يصوما امحبارا الأراء هده من لكل أن وأرئ 
الذيالهواء من ت ثلاثة أشياء من تبمحدث الماد، حرف تثابه ذلك ق وهي الحركة، 

الشفتينإمحلباق من ثم ما، بشكل الهواء علئ اللسان إطاق من ثم الحلق، من يخرج 
الحركةهواء إلئ محتاجة فهي المتحركة الصامتة الحروف أما آخر. بشكل عليه 

قبلحادثا الحركة هواء كان الحلق، أقصى العلق مكان اعتثرنا فإذا صوما، ليحمل 
الحرف.قبل تحدث الحركة بأن القول ما حوارا فجاز الصامنإ، الحرف 

فييعالصامت،، الحرف يتكون أن إلا؛ع-د أرا يحدث لا الهواء هدا أن عاى 
الحركة.يحدث الحرف بأن القول وجس، ومنه يالأنهللاق، للهواء المجال 

انتهاءوقبل مباشرة يتلوه الصامت،، الحرف صوت يحمل الهواء إن ثم 
وتجريالفم من الهواء فيخرج بالحركة، اللسان انaلباع شكل الحرف هذا حدوث 

وشرح، ١٦- ١٤، ١٦٨نحو فناهرة، -بمي، لأبن الصناعي صر ل اختلافهم انفلر )١( 
وهمع، ٤١٠٧-  ٤١٠٦، ١٠٠٤نحو ظاهرية، القارص، عر لأبي للإيفاح الجرحاق 

.١ ٩ آ/ ،  ١٦٠٢٧منة عادة المطعة للسوطي، الهوامع 



١١٥و ادسمدا|مسة إملاء 
مجموعةحارج بطلق ذلك من مزيج فيظهر الحركة، بشكل أثرها الشفتان عليه 

الحرف.مع تنهلق الحركة بأن القول يجيز المزج وهذا النطق، أعضاء 
الحركةخروج صفة أن ق لاشك أنه غير المتناقضة، الاراء بين يومق كيلك، 

ؤيتصفبالحرف الحركة ءندْ فقرن السامع، أذن تطرق الش هي الحرف، مع 
ماوهذا الحرف. تحل الحركة إن قولهم من العربية علماء نصيه ما وهذا بها، هذا 

الونيةرا،تقصيدته ل الجعثرى الدين برهان بماقاله قصدوه لعلهم 
انممرنالحق ول وقا وهييعده أو شكله ابق موالحرف 

بالحرف.امتزجت وقد الفم من الحركة خروج باقرامما عى إذا هذا 

امتزاجبالتجربة فشت، إليه، ذمنا ما بجيد  Phonetiqueالصوتيات علم ونرئ 
الحربي.انملق ل الحركة يعادل وهوما المد، حرف بداية الصامت، الحرف 

ال)الصامتة( دهي الحروف، بعض بأن حكم القد ؛ RousssHotروملو قال 
تخرجأن لأتتطح شعوب وهالك  Voydlcsالمد اعدة بمإلا نعلمها يمكن 

الحرفينحدوث ؤيختلعل مل.. صوت بيتهما تفحم أن دون متتابعين حرفين 
أوالأحر ببداية أحدهما  Detenteإطلاق يقرن حى المد( وحرق )الصامت، 

الحلقيةالأحرف ق أقل والد الحرف بين والاتحاد ...  Tensionيتقلصه 
Aspires  مندرحة إلئ يصل الحلقية غير الأحرف ق أنه ض غيرها، ق منه

مثلا)a( الألف فللففل الصامت، للحرف الأساسية الصورة معها تتغير ة الوحل. 

الخلقأما الألف. وتخرج المهللوب الوضع والشفتان( اللسان الأعضاء)أي تأحذ 

٦٠ ، ٥ ٤ قراءة ظاهرية، القرآن، تجويد ق الجمان قود عا 





١١٧و سءاامهفادمسة 
وأولالمد. حرف أول حدوث بوقت معا( وآحرها منتصفها وحينا دوما، آخرها 
هدا،من دلالة أقوئ الأمر بل العربية؟ اللغة ي ، الحركة١١هو أليس المد حرف 

معأثر0، رأينا تمييزا والد الحركة بين التمييز إلئ السامية اللغات تدعو حاجة فأية 
بالحرفالطو إدغام أليس واحدة؟ طيعة ومن واحد أصل من الغلق ل أمما 

منه؟مكانها ويحدد المد عن فيمينها كيانبما للحركة يعهلي هوالدى الصامت 

بما،ومقترنة ممزوجة فهي الصامتة، الحروف ق تندغم الحركة أن والخلاصة 
عتها.ينفصل لم ؤإن فيتعها المد حرف أما 

الحرفنملق يعد بوصعها تحتفثل والشفتين اللسان أن النهلق ق ذلك وبيان 
بقيةانقمال دون الصدر من الاهتزاز هدا ؤينقل الصوتية، الحبال فتهتز وحركته، 

المد.حرق فيحدث الحركة، هواء 

الفرقيثبتون — الحروف وإيماع اللفنل موسيقئ ق الثقة وهم - العروصيين ونرئ 
لهما٠ثالث لا مختلفين محيئين بين الشعر أوزان ق يتميزون والد، الحركة بين 

بهيبتدئ أن العروض لصاحب يجغي ما أول أن ®اعلم ر؛هلأا• عد ابن قال 
أومتحركا®.ساكنا يكون يعدوأن لا الكلام فإن والمتحرك؛ الساكن معرفة 

الحركةميزوا بل كلأ، وحركته! الحرف بين يفرقوا لم العروضيين أن ترئ ألا 

زمانأضعاف أو صعق ق تقع المصونة الممدودة الألف أن شنا اعلم متنا• ابن نال ( ١١
حرف،إلن حرف من الانتقال فيها يصح الي الأزمنة أصغر ق تقع الفتحة وأن الفتحة، 
الحروفحدوث رأسباب للكسرة المصوتة والياء للفتحة المصوتة الواو تبة وكيلك 

طعة'آما،ص؛ا(.

.١  ٨٨ fx، ١٢ ٩٣سنة الخامرة، الخهلبعة مصر، الفريد، العقد )٢( 
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متحركا.يتع سائ حرئا تعلم، كما المد، حرف فعدوا تعها، الذي المد حرف عن 

متصلةمحي بل مستقلا، العربية الكلمة ق أصلا لمت، الحركة أن تتبين كيلك، 
الماميةاللغارتإ علماء ذكره لما تأييد وهدا بها، ؤيتصم، تحش الصامت، بالحرف 

تتمفإالتي العلة وحروف الصامتة، الحروف اللغات هذه ق الأصل أن من 
الأصليالمعي من متعاودة حالات عنها ينجم والكون الحركة من بضروب، 
لأما، الصدر١١ق أصلا الحركة تدخل أن الأحوال من بحال يمكن ولا للكلمة، 
عنه.لها استقلال ولا به، إلا لها شان لا للحرف، ملازمة 

عنه!مستقلة أما علئ يدل الحرف بعد رمم لها يوصع أن يجوز فكيف وبعد 
إلاوجود لها ليس الحرف، صفات من صفة وهي حرئا، تصبح أن يجوز وكتف 

مهه!بل بعدم، تلففل لا وهي الحرف، بعد إثارة لها ترسم أن يجوز وكيف ^١ 

يتح••

ام؛تنرالوم قولهم يجمعها إضافية حروف الأصلية المصدر حروف علن يدخل وقد ؛١( 
بمدده.نحتي ما يعارض لا وعال.ا للكلمة، الأصلي المعى من حالات ؤن؛ج 



T ا|مسة)0الهؤوف إص طرس

قالحركات إليي الإشارة من حلوها وهو الأصيل، العرسة الكتابة عب إن 
لمكانهتبعا صور عدة منها حرف لكل أن وهي الك؛رئ، وصعوبتها الكلمة، صلب 

منلها الشعب محن طقة علئ ومما العلم كان حين به يعتد لا أمرا كان ~ الكلمة من 
اللغة،ؤإتقان القراءة، لتعلم الصعوبات بمغالثة يعفها ما والهمة والقوة الذكاء 

قحين بعد حينا ي ذللئ، من كانت؛الرغم ؤإن ،، والتصريفالمحو ؤإحان 
والملل.والمشقة الاصعلراب 

أنالعبث فمن إنسان، كل يدركها عامة الثقافة تكون أن نريد ونحن اليوم، أما 
يعدالتصريف، ؤإحسان اللغة لإتقان والذكاء الهمة الشعب مجموعة من ننتظر 

عنيصدون يفتأون لا منها الكثيرين وسترئ القراءة، تعلم ق والمحمل الحبر 
ذلكيعدهم أن دون القراءة تعلم ق حيامم من رسوات، يسلخون داموا ما العلم، 
أيرعددا وسترئ المشقة، من حالمة قراءة الجيد، والأدب الحق العلم لقراءة 
صورلتلقن سنة نصفح من أكثر يقتضي أنه يجدون داموا ما التعلم، يأبون 

الألفاظ.لتهجية ثم الحروف، 

القراءةتعلم الثم.ب رحل عاد مهلوا شيء، كل قل الثقافة أداة فأصلحوا ألا 

ا<'اأغطس؛؛ه>/الُددا-ا'آآ/ :ا(.جااةاكقاغن/ 
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فلاذلك تفعلوا لم إذا مزاولتها، ق المتعلم عند صحوبه كل انيلوا قدرتم، ما 

والرقي.بالتقدم أفكاركم تشغلوا ولا العامة، الشعسة الثقافة تشدوا 

يقعونفهبوا قرن؛ نمق نحو مند الحاجة تللئ، الإصلاح أرباب أدرك 
فهميرالعزيز عبد الأستاذ العالي، صاص، ونفلر الإصلاح، وينشدون الهلرائؤر 

الكامل،الإصلاح ينشد وراح ذللئ،، يحجبه فلم أحدثوه، فيما نفلره بثاقب باشا 
المزالصحيحة القراءة ق يحتاج وألا وقت،، أقمر ق القراءة العربي، يتعلم أن يريد 

الكتابةق الإصلاح هدا إلئ، سبيلا يلمؤ لم ولما لغة، أو نحو أو ، صرفمعرفة 
بالدعرةالقمل له وكان باسمها، الجهاد فاعلني اللاتينية، الحروف، ق ألفاه العربية 

سبيله.ي الحمل، علئ، الناس، ؤيحن الإصلاح، إلئ، 

العربيةكتابة مفاسد الكبير، الأستاذ هدا لرأى احترامنا مع لنا، ظهر أنه على 
عن،عجزها العربية الحروفج أنعلن، نقول(أ فمرنا تقدم، كما اللاتينية، بالحروف 
هلالإصلاح؟ منيحميط كل ؤينثده الجiليرئ الأستاذ ينثل.ه الذي التام الإصلاح 

نضعأن نستطع ألا عليه؟ قدرتبا بعدم عليها الطعن، سيل وتبميئ أمامه بضعفها تقر 
الشكل،هذ.ا ق ندحل، وأن به، يحرف واحدا ثكلا العربية حروف من، حرف لكل 

زسياقمر الحروف الحربي، فيتعلم الحرف، حركة عني، تدل، واضحة إثاراُت، 
حاجتهزالت، وقد والصرف المحو يتعلم أن هبل، القراءة ؤيتقنر صورها؛ قلت، وقد 

فيها؟إليهما 

تحول،كانت، الأيام صروف ولكن، بعيد، عهد منذ اورق تالأفكار هذه كانت، 
ويهزالأر>ؤماع يهمع باشا فهمي الأستاذ معالي، اقتراح جاء حم، بيا، اعتّامح، دون 

لولاأحرئ، مرة بشأنه العناية م، أصرف كديت، ولكني، حماستي،. فالهّب، القلوب، 



١٢١و |ه،لأءااسمفاومسة 
وقالحثيثا دفعا إليه دفعني رغبته، عند نزولا اسمه ذكر عن أمسك كسنا، أستادا أن 

يعادلشيء فأي به؛ وقفت إن العمل هذا من قائده أكثر تجد لن إنك قال• فيما 
الشالهضة تكون لن بها؟ ونتقدم ونتصل ونعلم ونفكر نتعلم التي الأداة إصلاح 

أصالخت،إذا إلا النهضات، لكبيرات مضاهية قوية، تامة مريعة بيا قائمون نحن 
كانإذ فيك اممه وبارلئ. الأستاذ، ميدي أي صدقت فلنصالحها! توجهها، الي الأداة 
قويااصنا د٠ثالائ، ضنينا 

وصاربنحمائه، الله فهداق المشجع، الجميل الدغ هدا بعد العمل على يأت 
وهانذاالمنشود، الإصلاح وجدت أق صديد، وعناء حلويل جهل بعل- إلي، يختل 
أصالصت،وقد أمته يري أن يهمه عربي كل ؤإلى المحتمة، الأوساط إلئ أقدمه 
والقدم.الهضة إلئ طريقها ق  ١٢-فانتفعت الأولئ، أدانيا 

مختلفتين:قهلعتين بين العربية الحروق، ل التميز الممكن من أنه لي ظهر 
الخمحلفهو ذيله، وأما ^L،،، يلتقي حتى بدايته فهو رأسه، أما وذيله• الحرف رأس 
ووجدتبه. ينتهي الذي الختل هو أعم، بشكل أو يعده، الل-ي بالحرف يصله الن-ي 

تفقلت، جهد، دون الألف، سوئ الحروف كل على يري أن يمكن القسيم ا هن- أن 
أحرئقهلحة ذيله واعتبرتا أبدا، تتغير لا عليه دالة منه قتلعة الحرف رأس اعتبرتا لو 

تلك،نجد أن ويقي المشكلة، حلت، الحرف، لحركة تبعا أربعة أشكالا تأخذ 
صورته.أصل يتغير أن دون الحرف ذيل بيا يبدو الي الأربعة الأشكال 

العربي،الخط. أصل إلن ورجعت، الأشكال، هذ0 إيجاد ل الفلر أطلت، وقل. 
ووجدتوتزيينه، كجميله ة عديل. أنواعا الحرف ذيل ينوعون الخْناطين فوجدمتإ 

الإ-يامعن وأبعدها ؛صوله نحن ما على لللءلألة وأصلحها أنواعهم أبستل 
وهى:فاقررتيا، الأتية، الأشكال 
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المفتؤح.للحرف المتمم الحهل 

اسور.لأحرق المكر)٨( الخل 

المضموم.ليحرق  ٢١١)٦^الأعلئ إلئ المضموم المقوس الخهل 

الماكن.(اللجرف ) آخر مستقيم بخهل الأيمن بهلرفه المكن المستقيم الخهل 
حركته.على دلت الحرف رأس إلى أحدها صم إذا الإشارات هذه 

تختلفلا العربية، الحروف س حرف كل لرأس واحدة صورة نجد أن ويقي 
)انثلرهاالصور تللث، فوحدين، الإشارات،، هده وتجاري الأصلية الصورة عن 

قالإشارات ْع تهلبيقها وانفلر بالحركات، امتزاجها هع ١ رقم الشكل ق مفردة 
اللاتينية(.الحروف باقراح مثالا انخل. الذي يالص ر٠م٢ الشكل 
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اثكل 

إشارةصعق إلئ نظري لفت أن الحصرى بك مامحي الأستاذ معالي الكبير للمريي أشكر 
فاسحسنها.الإشارة، ءأذه الضعف إزالة إلئ فبادرت للضمة، وضعتها كتت 





هاسل ١٢٤

بصورةوصعوبتها العربية القراءة إشكال تحل أما الهلريقة هذه أمر وحلاصة 
ذلكإلئ وهي العربية، الكابة علؤي تفوق أدئ اللأتبية للحروف فيها يعود لا 

محاسنتجمع إما واحلةت ؛كلمة أو العربية، الكتابة مزايا سائر على تحافغل 
مساوئهما.وتخلومن الكتابتين 

كبيرة.بمثقة إلا الخهلية الكتابة على ترى لا طريقتك إن ٠ائلت يقول وند 

 Iأوثرأق علئ الخهلية، بالكتابة سهلة يجعلها طفيما تعديلا وحدت قد فأقول
الخلية،للكتابة الحالي بالثكل يحتفظ أن أرئ لأف التعديل؛ هدا ذكر عدم 

أقوالاإلا الكاتبة الألة إلئ يحتاج لا فيما بأقلأما نخط لا أنا ذلك ق وحجتي 
يقترحونالغرب أهل وهاك لضبهلها، حاجة ولا فيها، وطيدا أصلا الإعرابج ليس 

وأكثراحتزالأرا،.أمؤع لتصبح حهلوطهم المدمن حروف ترغ أن 
همزةكانت بالقالم تخهل. بقيت إذا الحالي بالشكل الكتابة أن ذلك إلئ زد 
منللتدمر مجالا الممثلة للأجيال تيع لا بحث والحدث، القديم بين الوصل 
القديم.بالثكل الخهلوطة أو المهلبوعق الكتب 

فأنتوالتعاليم؛ التعلم صعوبة عاى أيقيت، الاحتفاظ حذا ولكنك وفد 
الجا.يدةاالحروف جانب إلن الحالية الحروف لرمى إلئ تضعلر 

يكتبواأن بحد إلا الحالية الحروف لرمى إلئ المتعلمون يعمي لن فأنولت 
تحلميصبح ثم المبتدئين، يد حركة توافق وهي ؤيتقنوها، الحديثة بالحروف 

٥٦٨العدد العربي؛ الخهل مزايا حول عرفة عزت محمود الأستاذ مقالة انفلر 
اوةأاٍس•؛؛.



١٢٥حز سءالهوهفاس>س 
لكلطفلوتناظرها؛ الصور تشابه إليهم يقربه مهلا، أمرا عندهم القديمة المحروق 

المخلطة،الحروف إلئ مها يتمل ثم أولا مطبوعة الحروف ئابة يتعلم الغربي 
الصور.احتلاف رغم ينصبه ولا ذللئا يتعته فلا 

العربلغة خدمت والمملبيق، المر لها افه قيض إذا حى طريقتي، هى هدم 

•وآحرا أولا الموفق واف وتقدمهم• وحضارتم 





ااهوسقدوراصأت 

اسمق والذهسة الفكدبة القيادات اديخ قق 
وههم)\ءهالات،ام العداق ق اسلي المادس الفلق حض 

أورح ث دون هي كما به يجلها شريط على الحوادث عرض إن ^^، ١٠١١إن 
إلاتجاربه ي يزد للم له، الدارس أعماق إلى يدخل ولم وأصم، أبكم كان ت*ليلً 
سطا.مقدارا 

قصصاالحادثة ونمت كيف عليك يقص أن على يقتصر الذي والمونخ 
وصما.ؤيصمها صؤبطا الأمور يضبهل هومزرخ إنما تعليلها أو تفسيرها دون صحيحا 

مقصرفهو الحوادث وصف ق أحاد إن لكنه مجيد. مؤرخ الكثيرين ذْلر ي ولعله 
أماالظاهرة. الصورة علئ إلا يهللعك لا الأمامية وعواملها الحقيقية أمبا-با يان بل 
•قلمه علمي يفلهر ولا فيفوته وتحركها توجهها أشياء س تحتها انهلوئ ما 

المقصر.الهج هذا علن صفحاته أوسع ي الأن حتى كتب العربي ، ٠٣والتا
الداحليةالعوامل أما صحيحا. تسجيلا حوادثه نجيل ق يتبارون والمورحون 

،(.١٩٦٢ّة ٤ ص ، ١ العدد اس الإّلأم، حفارة مجلة 
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كافية.بعناية الأن حتى تحظ فلم ونيرها بينها وتربط الحوادث توجه الض 

المورحضبقلم نجد لا إننا .. الفكرية الاتجاهات ذلك؛ على مثلا لنضرب 
وعنالتاؤيخ، ذلك بحوادث صالتها وعن تاؤيخنا، تهلور ق أثرها عن كافيا شرحا 

ؤبممونمالها يتعرضون المورختن من المج؛دين أن ييب لا توجيهه• ل اشتراكها 
التامةعلاقتها هو منها إجمالا يفوتبمم الذي لكن الدقة، ق ينقص أو يزيد وصما 

إمحنارها.ق وسيرها معها وتجاوبها التاريخية بالحوادث 

شاق،ءع_، أمر المعنوية بالاتجاهات التاؤيخ حوادث مزج أن والواير 
أومدينة بناء أو دولة فسقوط حدوتها؛ حين مادية تكون تكاد التاريح فحوادث 

الذيالمادي الامحنار ق واليان الكشف سهلة تفلهر إنما نورة أوحدوث ترعة فح 
وبيانه.احتلازه ضب نسيجها ق لحل الذي المعنوي العنصر أما فيه، وقعت، 

أنعلى بلهرونه• المعنوى العنصر هدا إئ يصلون لا الدين المؤرخين ولنعذر 
الحوادثوراء تكمن التي الخفية العوامل يا ليبينوا الهللب، ل عليهم نلح أن لنا 

صحيحا.كثما ذلك، لكشف، أنقمهم يجهدوا أن هم وعليهم الفلاهرة. 
احتلأءق تقصيرهم المؤرخين علؤل ينعون الدين أولثلئ، حملة من كنت، ولقد 

أولثلئ،حملة ق كنت، ولكنى التارخ، بفلواهر وتمسكهم التاريخية الحوادث خفايا 
التعثر،هدا علمي اللوم أشد أنفتهم ؤيلومون الخفايا تللئ، معرفة ق يتعثرون الدين 
الصحيمحة.العربي التاريح أهداف، إدراك عن القصور لعلى 

الخفايا،يجتلي أن يريد بمن تحف، الش بالمخاؤلر الشعور أشد أشعر وكنت، 
أنالسهل من كان فلئن والحوادث، الأخبار وراء الكامنة العوامل إئ ينفد وأن 

يعرفهاأن عليه حدا المعم، فمن العوامل، بهده ه عارفأنه فيدعى المؤرخ يجازف، 
منلكشفها بد ولا هولة بنفسها عن ، تكثفلا المترة فالعوامل حقيقتها، علئ 



١٢٩و اصاهاضسقتيهرئالإص 
كبير.استعداد إلا يتم لا والفحص عليها، الفحص 

عنالمادية التفاصيل أدق المؤرخ يدي بين تجتمع أن الاستعداد هذا وأول 
جهدبعد إلا ذلك يأق ولا ميدان كل ق يه أحاؤل عما البياuت وأوسع الحادث 

هائل■ونتح مفن 
منهانم صفحاما. من كثير ق مهلوية مصادرْ فتنت ما المي، وتاؤخ 

يستخدملم مفهرس منها وفم يقهرس، لم مطمع منها وفم يطبع، لم مخْلوط 
صفةلها ليت لأما إليها يلتمتؤ لا للتاؤخ مصادر ذلك إلئ أصفح تخرج. يولم 

أصولمن ذلك لحر إلئ واجتماعية ومذهبية وأدبيه وفقهية فلسفية مواد من التاريخ؛ 
التاؤيخ.إمحنار ل له تعرض لم لأما يديه بين جاهزة يجدها أن المؤرخ على يصعب 

عليكم،صأعرصه الذي بحش الئ معن لاعتذر الهلؤيلة المقدمة هذه قدمت 
العربيةالمكنيات تاريح فيصل ظاهر، غير حقي ميدان ل يجول أن يبغي بحث إنه 

يتلك،هاوا يمر أن ؤيحاول والمذهيية، الميامية والنرعات الفكرية بالاتجاهات 
يتعثر.يكبووأن بآن أحرام فا بهذه، وتللثؤ 

نمامضنتا، طويلا جهدا فيه بذلت، إي وهو فيه؛ لي يشفع شفيعا لي أن على 
إلاالعربية الكتبا>ت، بتاؤيخ الصلة بعص له تكون بأن ا جدين مهلبوعا كتانا تركت، 
زرتماإلا العربي التاريخ ق قيمة مخءلوطااتإ فيها بمكتبه سمعت، وما فرأته، 

مصرّوق الشام بلاد وق الأستانة وق أوروبا عواصم ق مخمحلوطانما علئ واطلعتا 
غايتي•بلهمغ عن وتقصيري بحثي j( هفواق لي غفرتم الشفيع مذا رصيتم فان 

مهمادورا لحبحج العربية الكتباُتإ أن أبين أن هذه محاصري ق فهدق ويعل، 
عواملوراء ذلك< ق كمنت، عناصره، من عنصرا كانت، أو التاريخ وادث حق 

يفصللحثلاُتؤ ق إلا فيه تبدو فلا حفي، محتار وراء دورها تلعسظ كاك أو أحري 



اسشدس ه  ١٢٠
لها.شان كيير لا لمحات أتيا ليختل حتى يير، يفاصل بينها الزمن 

العربيةالكب خزائن بأن الإدعاء من العجب أشد يعجبون منا كثيرين ولعل 
دورهاوتلعب اتجاهها ق الحوادث تلك وتشارك اكارخ حوادث وراء تكمن 

عليناقصه ما على أو الحاصر عصرنا عليه عودنا ما على معتادون إنا ذلك فيها• 
والخفيةالفلاهرْ الحقائق طلب ق غاص الذي التاريخ ذللث، الغربية، الأمم تايفح 

دوروجود الئ ظننا يلفت لم لكنه إليه، ومق ما إئ الأحيان من كشر j فوثق معا 
الأمم.تلك تاريخ حوادث ق للمكتبات 

أنذلك تاريخنا، حوادث ق أثر العربية الكتب لخزائن يكون أن نستبعد إننا 
يجبأنتا على الغرب• تاريخ حوادث ق اشتراكها يفلهر لم الغربية الكتب خزائن 

وتاؤيخناعلينا. يصدق لا قل الغرب أهل علق يصدق فما نستبعد وألا نعجب ألا 
وهلالغرب، لأهل التي اليول، نفى لنا تكون أن ينبغي وهل الغرب• تاريخ غير 

هواناولما طبعنا فلنا لا، وذوقهم؟ مزاجهم هو وذوقنا مزاجنا يكون أن من بد لا 
يشتهون.ما ولهم 

ألحمي نلهر عشق للكتاب، بتحئقهم الأخرئ الأمم علكي يمتازون العرب إن 
وصفحق الأخرئ الأمم آداب دونته مما كثير علكي أطلعتا ولقد بليغ• بين بشكل 

وماالعربي. الأدب ق الكتاب يه وصم، مما يقرب أو يعادل ما أجد فلم الكتاب 
ووصفؤوالإجادة• الإحاطة ق آية الحيوان® رركتاب ق وصفه ق الجاحفل كتبه 

أتهغير قالوه، ما نتع موصوعي وليس كثيرون. كتاب ويعده الجاحفل قبل الكتاب، 
أثرسنرئ كما له كان رجل قلم من له وصما عليكم أتلو أن المفيد من يكون قد 

ويدلالكتاب يصفح المأمون الخليفة وهو ألا العربية المكتبات تاريخ ي يير 



١٣١ؤ ااةساتاضسقيسمالإص 
5يقولتله تعنقه على يدلك 

^،٤٧أذم ولا للعوض، أوفر ولا للصدر، أثرح ولا للنفس، آثر شيء )لا 
إثارة،أبلغ ولا خلائا، ض ولا وقاما، أكثر ولا للجان، أشد ولا للمان، أبل ولا 
عاقبته،وتحمد غائلته، وتضل مرونته وتقل فائدته تكثر كتاب من عبارة أكثر ولا 

العقولعن ومترحم يتحفغل، لا وجليس يخل، لا وصاحب يمل لا محدمث، وهو 
أحلمهما ؤيجدد الحففل، أماته ما يحم السالفة، والأمم الخالية والحكم الماضية 

الملوك(.حان إذا ؤيدوم الثقة، قْني إذا ؤيصل الغبارة، حجبته ما وي؛رز الدهر، 

عجيب؛*،ووهل جامحا. وحبا كبيرة معاق تحمل الوصف هدا ي كلمة كل إن 
حيامم!ق كبيزا دورا يلعب الكتاب نرئ وأن بالكتاب يتاترون العرب ئ تر أن ذللثح 

انكثكما واليفها وقراءما الكتب عم انكبم، أمة كله العالم ق ليس 
منأكثر الكتب، يحثون لأمم لا الحديثة، الغربية الشعوب بعض إلا اللهم العرب، 
لماالعرب، عند منها أكثر ميرة عندهم الكتب، يثر ومحائل لأن بل العرب، 
القديم.تاؤيخيم ق الهلباعة العرب يعرف، ولم ذللث، ل أنر من للعلباعة 

أنوهو يهل: ببمثال التألم، على العرب انكباب عن مريعة فكرة ولناحد 
القرنأي عصره حى ال٠ؤلفة الكب، أسماء فيه ذكر كتانا وضع الأندلسيين أحد 

عودحسب، إذا مجاد.ا، وحمين ستة من أكثر ق كتابه فجاء الهجري، السابع 
تجاوزاليوم حص شعتا أظن ولا كتاب• مليون تجاوزت فته يكرت التي الكتبج 

كتاب.مليون تاليفه عدد 

لمالا-ين •،كة أهل أن وءو ت عنه ينبينا ;دمل »مثال !؛C5^_،، العر'ب ''ب أئ 
كانترالرسالة، ظهور حين ويقرأون يكتبون رجلا عشر سبعة غير عندهم يكن 

فيهايقرأون الحرم من قريثة كتب حزانة حوت قد الأول القرن منتمف، ق بلدمم 



ده،|اااسشإو<  ١٣٢
أيقا.والأحبار الشعر بل فحب النبوية والأحاديث الكريم القرآن لا 

كتبفيه بيت أيما الأول القرن منتصف ق ليالي أبي بن الرحمن لعبد وكان 
أمديمضي ولما يحدث ذلك كل هلعام. عن إلا تفرقوا قلما القراء فيه إليه يجتمع 

والكتابة.القراءة تعلمهم علئ يط ب

يعدتعجب فهل أبدا، العرب حب عاليها ؤإماله الكتب حثه شعب من ليس 
الدول؟!وتطور السياسة حوادث منها حيامم ل أثر للكتب كان إذا ذلك 

السياسةأن الأمور أبسمل فمن الأثر■ ذلك للكتب يكون ألا من نعجب أن يجب 
يكتبأن أراد ولو إليهم• والمحببة الناس قلوب على الزينة الأشياء دوما نستخدم 

فالمالالضخمة. المجلدات لملاوا التاريح حوادث ق مثلا المال أثر ق المورحون 
المالمن أحب والكتاب التارخ. ق كبيرا دورا نمب أنه بد ولا النفوس إلؤي محبب 

أيما.التاراح حوادث ق بقّّهله أقام أنه يد فلا الحين، س كثير ق العربي نفس إلئ 
فاحتملواالكتب إلئ الرب ميل والدعوة الحكم ورحال المياسة رحال عرف 
الورقفيه قل عمر ق الصعب س وكان الميل. هدا ضوء ق نحوهم سياستهم 

الخهلةتكون فماذا كريما. توزيعا الناس عالئ الكتب تونع أن الكتب معر وغلا 
بيتأو حزانة ق الخالية الثمينة الكب تضع أن إلا هو غما حدا، بسيط الأمر إذن؟ 

وهداالأثر• كل فيه وتؤثر إليها تجتنلبه حتى فيه، يقرأ أن يريد لمن وتهللقها دار أو 
دولتهم•أوائل ذ الماس مي، حكام أدركه ما 

قدالأمويين أن تبين أن لتا يسغي ومتامتهم ذلك ؤ، حهلتهم نذكر أن وقبل 
وكانصفح ل الشام بلاد غير ق كانوا أمم وهو سياستهم، ق كبيزا حهنا أحهلأوا 
وكانالأموي. للحكم معادين الحجاز أهل علماء كان آحر. صف ق الخلماء 

فلمالشام غير الأحرئ الأقطار علماء أما أيما؟ لهم محالين انمراق أهل علماء 



١٢٢و الإ،طدم ذتايهخ الموسة اصات 
كبيزا.عيارهم يظهر لم إن أمية سي الحسص صلة علئ يكونوا 

بضقدم فيه زلت حطأ يكن لم الثام غير ل أمية لبني العلماء عداوة إن نعم 
أميةبني أن اعتقدوا العلماء لأن محوئا، إليه ميقوا بل أوجهل. معرفة غير عن أمية 

منيتقربوا أن كثيرا يحاولوا لم أمية بني أن على عنهم، الابتعاد يجب مغتصبون 
واحداإلا اللهم يزيلوها فلم كبيرة تفصلهم التي الهوة أن ظنوا ولعلهم العلماء، 

العزيز.عبد بن عمر هو منهم 

عليهم،ثورتبمم يعلنوا أن نل أمة بمي حطأ أدركوا فقد الماس بنو أما 
الدعوةبعض مع ثورمم عن رضاهم وكسبوا جانبهم إلل العلماء فامحتمالوا 

قالعلماء يكون أن حاولوا الحكم على العباس بنو استولى ولما لها• الخفية 
إلىمالين نا قمنهم وألموا محايدين، ألموهم أنمم غير جابهم  djbصمهم 

لكنهمعليهم• العلماء فيولبوا أمية بني حْلا يخْلئوا أن بإمكانمم وكان العلويتن، 
•جرا صداقتهم إل جروهم ل عاداهم من عداء عن تغاصوا 

بنوواصل هميد بن عمرو أتاع من المعتزلة هم الأم أول، عادوهم والدين 
الإنسانوأن يرضى؛الثللم لا عائل اممه أن يعتقدون الذين المعتزلة أولئك عهناء، 

الزكيةالنفس ذي محمد مع حرجوا المعتزلة أولئك وأفعاله، تصرفاته ق حز 
منهمالمنصور أبوجعفر ينتقم ولم المنصور. عهد ق حرجوا حينما إبراهيم وأحيه 

عنه.نفوسهم وعفت ماله عن امتنعوا أتيم بيد ماله، وحزائن صل،ره لهم قح بل 
وهوإلا أمامه يضعفوا أن إلا يستطيعون لا و\حد شيئا هناللث، أن وعلن 

قليكونوا الخليفة من قريبا متناولهم ق ولتوصع الكتب، ل يل«هم فلتهللق الكتب،، 
جميعا.عليهم ليهيمن العاّجّاء من غيرهم ولتهللقيد وحوله، كتفه 



ه«،اساسش ١٢٤
العلماءفيها وجمع قصره ق للكتب خزاتة أنشأ فقد جعفر أبو فعله ما وهذا 

رعايته.وتحت له فالغوا فيها، الكتب بتأليف إليهم وعهد فيها البحث لهم وأًللق 
وفلاسفة،وأطاء منجمين من الإسلامي العالم أقطار من العلماء استحفبمن بل 

المقفعوابن والطريق جرائل بن جرجس منهم الخزانة، تللث، و فوصعهم 
هؤلاءوألف الضتي، والمفضل إسحاق بن ومحمل الفزاري إبراهيم بن ومحمد 

الكتب.وترجموا له 

يجمعوممالعالماء شأن ق بحده أئ لن الملريق المنصور جعفر أبو فتح 
عصرأئ ثم طريقته، علئ المهدي ار فتاليفها، إليهم ؤيْللون الكتب، حول 

مكاياوتحل خاصن كيان ه خاصة ة لمزممحيية تصح الكتب فإذا الرشيد 
الحكمة.بيت هي ة الموسوتلك الخلافة، قصر ق عزيزا 

خزانةأنه جانب إلى ه للمترجمين ومقر الفلسفة لكتب مركز الحكمة وبيتا 
؛جراياتاوالمولفين والمترجمين الأمناء الحكمة بيعتا ق الرشيد ووصع الكتبا. 

وكانوالأدباء؟ للعلهاء كعبة قصره فأصح الروم بلاد من الكتب، وأحضر معينة. 
يتصرفونأيل.يهم ق الحكمة ببتا وكان عصره، أول ل الأمر اصحابا الرامكة 

ومعهمالثحوسن أيدي إلمحي يزول به ؤإذا وجماعاتهم، أتاعهم إليه فأدخلوا فيه، 
يكس،لم للرامكة نكثته يعد هارون إن والأغالّ_ا توبخن،، ين الفضل الفرس من 

يفتركهم كبير، عددهم لأن ينكثهم أن يطع يكن لم ولعله أصدماءهم، 
قدالأمين وكان المأمون. إلمي هدا آل حتى الحكمة بيّتخ ق واستمروا مراكزهم 

كثيزا؟حم يحفل ولم العلماء شأن أهمل 
يحيفأمر حوله، الحلماء يجمع أن همه أول كان بغداد المأمون لمحل ولما 



١٢٥و اسم قاريخ ي الخدببة اصاه 
منله فاختار بغداد، أهل من العالم وأهل الفقهاء وجو0 له يجمع أن أكتم بن 

وخاضاتل معن وسأل المامون لهم وحلس وأحضرهم رجلا أربعين أعلامهم 
يجلىعنده محته وأصححت، إليهم جلساته واستمرت والعلم، الحديث، نون فق 

الكتبمنهم وقرنا يديه محن فثتنافلوون الحكمة محت محا جمعه يوم كل إليهم 
•إليهم المحسة 

مجالهنا وليس توسيعا. ووسعه يقيما تقليما الحكمة بيت، المأمون ونظم 
وأثره.الست، هدا دور هو إنما يهمنا فالذي الحكمة، بيتإ ق عمله عن الكلام 

بيتالا للحكمة بيوئا المأمون عهد ل أصح الحكمة بيت أن نعلم أن وبمبا 
النجومأحوال فته يبحثون للمنجمين فبيتا رنيه، عليه ستا كل واحدا، 

فيه،يولفون للأدباء وبيتا الكتيا، فيه يرحمون للمرحمين وبيتا ؤينجمون، 

الخ... للحكماء وبيتا 

خزائنل يجتمع لم ما الأثيمين كتب من هذه الحكمة بيوت ل واجتمع 
الذيالورق وزن الذهبا من يأخذون ترحمتها عش المرحمون وعكفا أحرئ، 
وغيرالمرحمة الكسبظ هذه يس على العلماء وانكب عليه• الرحمة يكتبون 

منها،الجديد واستخراج أهوالها شتات وجهع ومعارصتها ونفيرها المرحمة 
يقوممن لهم ووصع ؤيتعلمون، فيها يقرؤون للقراء الحكمة بيوت وأؤللمتؤ 
.٠١الحكمة ستا راصاحمحتج منهم الواحد يدعي؛، خزان فيها فنص—، بأمرهم، 

المعرفة،من حديد حو إلئ الحكمة بيوت إلئ المختلفين الكتب، تللثؤ ونقلتا 

نفوسهمفاصهلر؛ت، والنبؤغ، والفلسفة العلم ألوان من حديدا عالما فرأوا 
أدمغتهم.واشتغلتا الجديده، لمعرفتهم 



ءةاه،؛ااسشه  ١٢٦
عالةيظل أن أئ العالم هذا أن العربي— العلم معجزة وتلك — حمل والدي 

العلم.فحزب يدوره هو فاييع القدماء، مائدة فتات علؤي يعيش وأن غيره، على 
أنعجب فلا الجال.يدة، للثقافة والأحداث الابدلع مشعل حمالة هم المعتزلة وكان 
قالاعتزال أثر نجد ونحن للمأمون، الحكمة ست، ق أنر أكر تولوا الذين محم كانوا 
وهومعتزلي هو الأول فرئيسه الرشيله، عصر من له الأولى الأيام منذ البيت هذا 

وهمسامية. مكانة فيه يحتلون المعتزلة واستمر الوبختي. سهل بن الفضل 
ءهدْبآحر إلى فيه الإيداع أصحاب 

هذهللمأمون الحكمة بيت، ق كان البغدادية الاعتزال مدرسة مقر إن بل 
العلافالهذيل وأبو الأشرس بن ويمامة المريسيلا، بشر يرأسها المدرسة 
ويجادلون.وينافنون الحكمة ست ل يجتمعون وكانوا والنظام، 

أنيعلن ؛المأمون ؤإذا الأثر، ؛ذلكؤ الدولة دمغوا حتى بعيدا أثرهم وامتد 
وهوألا ماورمتهم به تقول بما تقول الدولة أن أي مذهبهم، هو الأولة مذم، 

مدارسس غيرها من أكثر بغداد مدرسة -يا احتمت، نغلرية القرآن• ؛خلؤ، القول 
والكوفة.البصرة كمدرسة الأحرئ الاعتزال 

أنالواجب، من أن إلا القرآن، بخلق القول وعن الاعتزال عن بحثنا وليس 
الفلاسفةكتب، بقراءة الحكمة ستط ق وتقوئ تثثث، القرأن بخلق القول أن نبين 

قيجتمعون كانوا ممن النصارئ سئما لا الأحرئ الديانات أصحاب ومتاقثة 
عديدة.مجالس ق كبيرة مناقشات فيه والأحرين العلماء ؤيناقشون الحكمة بيتإ 

]العمران[ااالعوأسا! الئ؛ الأتية الصفحة ول هنا المجلة ل تحرف !١( 



١٢٧و ااد،طلآم قادبخ ق العدسة اصاه 
بنوجرانل ٌاّويه بن ليوحنا ١^٠^؛>، بن محيحتى إسحاق بن حنض منهم 

شأن3، يجادلهم من على يخرصرا بأن حرين النمارئ هؤلاء وكان بختيثؤع، 
لكنؤإذا القرآن، يقول كما اف لكلمة هو المسح إن فيقولوزن المسيح، ألوهية 
—السالخين من المنة أهل يعتقد كما أزلي الأة كلام لأن مثله أزلي فهو كلمته 

كلفدعا الدعوئ، هذْ عاى ردا الدولة مذب أعلن المأمون أن الغلن وأغلب 
طعاالقول هذا وينهلوي مخلومحا. بل أزليا ليس اض كلام بأن القول إلئ العلماء 

إلها.يكون أن يمكن فلا مخلوئا بل أزليا ليس افه من وهوكلمة المسيح أن على 
ألقئبل الحكمة، بيت، ق التجسيم هذا الاعتزالية المأمون مياسة وتجسمت، 

وهوالحكمة بيتا رؤساء من رئيى إلى عنها والدذاع المياسة هذه بمقاليد المأمون 
أنمن الناس ومغ مكان، كل ق مذهبه إلئ الدعوة لبسر وأؤللق المربي، بثر 

المعتزلة.رأى بخلاف، يجاهروا 

قائلاتالمصور جامع ق صوته فيرير بغداد إلن مكة من يأق جريئا عالما أن إلا 
عبدواسمه العالم هذا على اليد وتوصع الجمع فيضهلرب مخلوق، غير القرآن إن 

أنالحليفة من فيطلم، المجرمون، يوحد كما المأمون إلئ ؤيوحل. الكناق، العزيز 
ؤينتهىالمأمون. ؤيرأمه الخاؤلرة مجلي ويخل القرآن ل لينافنره بثنر يجمعه 

العزيزعبد بانتصار هذا العزيز عبد وضعه الذي الحيدة® كتااب، ١٠يقصه ما على الأمر 
يقولإذ العزيز عد على الخليفة صدر يوغر بل يذعن لا بشرا لكن بثر• على 

قجمعة كل عادة يعمي الذي المجلي ق وذللث، وزملأنه أصحابه بلمان متكلما 
لقدّ موضع للكلام فينا يثق لم بقاءك اممه أؤنال المؤمنين أمير ريا الحكمة! بيت 

الساجدق ونداهم علينا العامة وتوالم، والذل المكروه من نا أنفل لحقنا 
ّهته(اْع البلد هذا علينا ضاق وفد والهلرق والأسواق 



اسشه  ١٢٨
يفعلهما قيمة ما إذ الإثارة، كل لالمأمون مثير فهو القول هذا ق الظر ولنمعن 

فيه،وأيرهم الشعب تقة فقدوا إن لهم وتوجيهه للعلماء رعايته من المأمون 
منالمؤمنين أمير هيبة الكنازر~ العزيز عبد يقصد ~ روأزال ت يقول بثر وأصاف 

والفلرالفقه أهل وبجميع وحشمه وخدمه أوليائه اتر بوأغراهم الرعية قلولت، 
ويديعوه(.ذللث، يثيعوا أن وأمرهم وعبيده، أوليائه من 

نفهعن هدا يدالمر لم ولو جرا، العزيز عبد إليه لجر وأمر المأمون ثائرة وثارت 
يكفن،ولم به. وصف، مما شيئا يفعل لم أنه أبان لكنه وامتحن، لاصْلهد دظع خير 

الناس.عن ينقهلمر وأن المناؤلر؛ عن يسكت، بأن العهد أعهلن أن بعد إلا عنه الخليفة 

لدهلإ_،ممثلا المأمون عهد ق كان الحكمة بت أن الحادثة هذه من لنا يبدو 
اليامةحركايت، من عنيفة حركة خالفه كمنث، بل الدهب،، لدللث، وقائدا الدولة 

القولحركة عارصوا الدين الدين عالماء اصعلهاد وهى المأمون، عهد ق العباسية 
فانالمأمون، قبضة من يفلت، أن الكناق العزيز عبد استْلاع فلئن القرآن، بخلق 

العلماءكل على عهد يوحد بأن أوامرْ أصدر أن عصره آحر ق يلمث، لم المأمون 
توافيهأن وقبل ؤيحبى. يقيل يوافق لم ومن أزلي لا مخلوق القرآن بأن بالإقرار 

،-٦١يتوانئ وألا المياسة، هاز0 علئ يسير بأن المعتصم خلمه أوصى منيته 
مدرسةبه تقول يما تقول لا التي العناصر كل اصهلهاد الدولة سياسة فأًثحت، 

الخزائناتخذوا الذين المعتزلة تقوية إلئ الحركة هذه وأديت، الحكمة. بينت، 

الدولةق يوثرون عضة أصحوا أتيم درجة إل شأنمم ونوى ومركرا، لهم مقرا 
النام،•علن ومرضه مذمهم فتعلن برأيهم، محنوجهوما بملابعهم فتلجعونما 

هيالن١هثية الا.ولة سياسة الأساس! هذا على والواثق المهتصم حكم استمر 



١٢٩ؤ اسم قايهغ ي الخدس الةس1ه 
وفاةبعد حدث جديدا نيئا أن على الحكمة، بيت ق العاملون يريده كما الاعتزال 

الخليفة،يختارون العراق ق الأمر أصحاب، هم أصبحوا الأتراك أن ذللت، الواثق! 
الواثق•بن المتوكل هم اختاروا ئد 

فعامةصدهم. تسنده قوة من وليس أمامهم صعيما نفه المتوكل ووجد 
لرجالحدث الذي الاصهلهاد وعلى الاعتزال مياسة علق حانقين كانوا الناس 
منقاسوها التي المحنة وعلى وأقرانه، حنبل بن كأحمد السنة أهل من الدين 

شيءعلى بقادؤين وعصبته الحكمة بيت، يكن ولم القرآن. للقول؛خلق مخالفتهم 
أهلعلماء من المسجونين سراح يهللق به فإذا ذللنخ المتوكل وأدرك الأتراك. أمام 

وقفىوشتتهم المعتزلة وأبعد القرآن، ؛خلق إقرارهم لعدم اخذوا الذين المنة 
الحكمة!عنبيمتإ شيئا مع ن نعود فلا به، وتمركزهم الحكمة بسّتط نفلمام علقر 

حكامشيمة س ليس هذا لأن ؤيغلقحزائنها الكتّت، يثتننج لم المتوكل إن نعم 
القرآنبان الأمير يقر أن الأمرئ فداء ق اشترؤل بل رجالها، نتع أنه على الربح، 

إنهفيقولون! المسح شأن ق الروم يناقشون الروم عنلء الأمرئ وكان مخلوق. غير 
أزلثا.ليس لكنه اممه هوكلام الذي كالقرآن شانه أزلثا ليس ل،كنه اممه كلمة 



الخوسةدهوا1ةسات 

ااهم|ةؤسسقسضسسقةاددءاسراه 

ؤههم)ا(الخواق ق اسرى 

إليه.يلجأون لهم ملجأ عن محثوا أصحابه، وعاى الحكمة بيت، عن لفي 
ب،وأثرهم جانإ إلئ قوتم وعد الكتب محن حنامم علن اعتادوا قد ولكنوا 

وأسمرهاأحدثوها جديدة ة مرّ\ؤأ الخكاء نمور ق الحكمة بيوت من فخرجوا 
ؤيتاقنون.ؤيدرمحون فيها يقيمون مستقلة دار ق للكتب حزاتن وهي العلم؛' رردار 

كانشيئا أن على مصعر، يهل■ بوجه على البصرة وق الموصل ق ذللئ، بدأوا 
القرنل أتت الاعتزال أن ذللئ، وبيان عفليمة؛ محنة بالاعتزال فأنزل حدينؤ فد 

الفلسفةوءرi، الحضارة روح تفهم أنه بقليل وبعده المأمون عصر للهجرة الثالث، 
تنشرهاأن حرية الحفارة كانت، التي الزندقة أمام متينا مدا ووفمؤ العلوم ومحر 

شيء،كل ق أغرق بل القلقة ق أغرق لكنه الدين الاعتزال وفلسف، الناس. بين 
الدينأصول بعض علئ الخروج ؤإلئ خصومه اصعلهاد إلئ الأمر به آل حتئ 

الل،ينيالفكر حفليرة إلئ تعيده للاعتزال إصلاح حركة من بد لا وكان الأصلية، 

.٢١٩٦٢السة"آ،انمودآ،صمآآ-امث الإ،لام، حفارة مجلة )١( 



١٤١و اسءا قايهغ ق اّوببة اصات 
منالاعتزال كبها اض اسماب بكل الإصلاح هدا يحفظ أن علكن الأصل 

أمامالدين عن ^١٤ ١١١ق بطرائقه يحتفظ أن وعلمي والفلقة، والعلم الحضارة 
الزندقة.

ثابتافيقفح النهائي الاستقرار ثلور ق ني الالإسلام ليدخل هدا من بد لا كان 
عظيمارحلا السنة لأهل اض وقيض تتلقفه، كانت، التي العديدة التيارايت، أمام سامحا 

مكاسبهخير الاعتزال من استخلمى الذي الأشعري وهوأبوالحن العمل بيدا نام 
معهثلائم وجعلها السلفيلاا، المن.هت، أحضان ق المكاسب، ، iAi؛؛؛ذألقٍي 

مننفهم أن ؤيجبؤ الاعتزال، من يمرأ أنه ه نقالوقت، ق الأشعري وأعلن وتتوافق. 
الفكرية.والحدلقة الفلسفة ق إغراقهم ومن المعتزلة مٍالغايت، من يمرأ أنه هذا قوله 

أهلمن المفكرين عند عظيما صل.ئ الأسعري الحز أمح، حركة ولقيبمتإ 
تتفقأنيا حركته وأتيتت، العراق، أهل من والأحناف، الثوافعة بين سئما لا السنة 

الاعتزالعلمل قاضية تكون تكاد ضربة فكانت، السلفي، الإسلام روح مع 
والتخمى.والكون الاستكانة إلى اصهلرهؤلاء أن بالفعل وحا.دث، وأصحابه. 

والبصرة،الموصل ق المرددة المتخوفة العلم، ُدور حركة اختفت، وهكذا 
دورعلى استولت، قوية جريثة بحركة الراح القرن منتمف، ق ءوص.تإ أما على 

دعمواوأهل أصحا'._، للمعتزلة كان أنه ذللئ، بشأما؟ وقامته نبتتهما العلم 
الثبعةمحغلم وكان الثيعة، وزعماء البيت، آل وهم نشأته أول منذ الاعتزال 

رسالتهوألم، اعتزاله، عن الأشعري رجع حين بٌِي، ولعله المؤلف،، من تجوز هذا ل ا 
بنأحمل. والإمام الحل-ين، وأهل اللف، هب، لن. ورجوعه عقيدته فيها وصح الش الإبانة، 

]المران[الجملة. ل حنز 



اسشدس ه  ١٤٢
وصربالسياسية محنته الاعتزال امتحن فلما إليه، ؤيدعون بالاعتزال يقولون 

فيهؤيقرغون يلائمهم حديد ميدان عن بحثوا الشديدة صريته الاعتزال الأشعري 
حربممل اللهم الملائمة• كل يلائمهم يكن لم الاعتزال أن والواقع جهودهم. 
ْعأما اف، بمشيئة فرصا مقروصا الجائر الحاكم يكون أن ينفي كان لأنه للأمويتن 

لهم.مدهتا واتخذوه العباسيون تلقفه بل كبير، بشيء يفدهم فلم الماسيين 

أنخاصة منهم الباؤلنية المذاهب ولأصحاب إجمالا للشيعة فلهر أن بعل 
ووجدوااتخذوها جديدة قة فالإلئ عمدوا يفيدهم يعد ولم زمنه انقضى الاعتزال 

والفلقةالغنوصية الفاوسفة هي الفلسمة نالك أكثر، ميولهم *ع تتفق أما 
يمحالله أن ترئ المدئ واسعة نفلرية تضع الفلمة هذْ الجديدة، الأفلاؤلونية 

فيخولهمالتمير~ هذا صح إن كوف~ وتطور إلهي بفيض خاصة قوة الأفراد بعض 
إنمافهو التشح، يبنيه ما أنمى وهذا العليا، والكلمة واليهلرة القيادة هذه منحة 

فهمفيها، معارضة لا تامة قيادة الإسلام سوون قيادة ق البيت أهل حق إلى يستند 
النبوية.الرسالة علم مر يتوارثون وهم الأوصياء وهم العلم أصحاب 

فلسفنامذهتا الحديثة والأفلامحلونية الغنوصية أساس على التشح كون وهكذا 
واستبقواالاعتزال محل وأحلوْ الوفاء. وحلان الصفا إخوان مذهب هو جديدا 

الإسلاميالعالم علئ أقبلوا نم الدهب، بمذا يضر لا U علئ الاعتزال من 
فيه.هذا مذهبهم ينشرون 

لمالفكر أن بد ولا المذهب، هذا لهم تنشر التي الأداة ل فكروا أمم بد ولا 
والموصلالبصرة ق يوسسها ألاعتزال أخذ الني العلم فدور بعيدا،  ٢٠٢يدهتا 
علئمبنية فهي المذهب، هذا لشر الأدوات أصلح هي جريء غير مترددا 



١٤٣و الإ،طلآءا قايهغ ق الخدس اصات 
هيإذ الجديد، مذهبهم الفلسفة على مبنية وهي الأصلي، ميمهم وهو الاعتزال 

يعتواوأن يتلقفوها أن -يم أحرئ فما كلسفة، هي والحكمة الحكمة بيوت يتت 
وتينوها.المعتزلة أيدي من تلقفوها وهكوا -يا، 

إر~ ورعايتها العلم دور نني إلى بالنيعة دفع الذي الب أن وبديهي 
الحكمة؛بيوت رعاية الئ العباس بني يقع الذي ببا اليشابه ذكرتا" ما جانب 

ؤإذاحوله، يجتمعون والمتعلمين العلماء يجدب، مغنامحليس الكتاب، أن وهو 
الحكم.رحال ومحندوا قومم ظهرت به رابهلة لهم جعلتا 

نشرهو يهمهم كان قاليي ذلل؛،، س أكثر بالكتمبح ابتغوا الشيعة إن بل 
فلينفقلنشره. ؤإطارا المذهب لد.للث، غيناء الكتب، من أحن وليس مديهم، 

يسمونماجميلة فخمة للكتب دور ق نفقة أحن والأدب العلم رجال على الشيعة 
الليلفيها يقيمون لهم مكنا يجعلونما بل شل فيها يجمعوخمم لا العلم® ®دور 

للعلماءمركز الحكمة بيوت لأن للحكمة بيوت س أكثر إذن العلم فدور والنهار، 
ومكن.ومقر ممركز الحلم دور أما يكنونما، لا لكنهم 

لمدعنالها! مكنه يكون وأن الكتب، بين يقيم أن من العالم عند أجمل وما 
وهوعصره ق أكبرهم وطا العلم. بدور يقيموا أن والأدباء العلماء كثار حلم كان 

وأحالف،I لسابور— العالم دار ولحل بغل.اد إلئ محافر وقد — يقول المعري أبوالعلاء 
بدارالإقامة أثرت ولكني الرجال أتكثر؛لقاء ولا النب، س أسكثر سافرت ما 

والديأيما؛ ؤيقول فيه. باقامتي الزمن يسعفج لم مكان أنفس فثاهدت العلم، 
سيءكل يني العلاء وأبو العلم، دار أي . ١٢-الكتب، دار مكان البلاد لتللئ، أقد>مني 

فيقول:ببغداد الحلم دار ذكر عند 



اسمدس ه ،،١ 
اثمانيأم الضمي ليت صاسين ا ذكرتها مإذا أدرى ا مواف 

موجهافيقول العلم لدار حبه اطه عبد بن الواحد عبد الهيثم أبو أحوْ ؤيعرف 
بغدادتإلن كلامه 

اراوعملجة ه منويخوض ردئ اليعتق اك فأته وحليت
وداراوم للعلا ركبزال ا مه ويلبفبمك م العلبدار نغما 

فهدالبه، من العلم دار أحدت الذي الوحيد الشاعر المعري العلاء أبو وليس 
يعادلفيها يوما وأن مكان، يعادلها لا أنيا يرئ له المعاصر الشاعر الديلمي محهيار 
يقول!حيش، غيرها ق نة ّ

اعةئهل بيوتك لي تا بهدورا ان مامحي بنل ا نزلن
ّاعةابض بوم فكان بمر حولا عنكؤ يوم كل وعوض 

ودورها،وحزامها يالكتب، والمتعلين العالخاء يجلبوا أن الشيعة رحال نمد 
فيهاالجراية وناول جانبها إلي الكن ؤلريقة عن الشيعة بحبل يربطوهم وأن 

يحصلونما علئ يحصلوا أن الشعراء فيتمتئ الدهك، وغير الدهك، عليهم يوزعون 
عليه.

بهلرابلسالملم دار أهل مثل لوكان يود الخياؤل ابن الدمثثي الشاعر وهدا 
كانالذي لوح أبي بن الفضل أبا القاصي فيعانكح ياحنءون الذي الذهب، يأخذ 

فيقول:عليهم المال توزيع يتولئ 
الرشادنهغ تعدل اكنث، وميتتي تنامحف، كياالفضل أب

ادلصؤإق ي مثلوحلأُت، انحم—دور رواء ةوم_ا أوردث، ف

تارةفتنجح تعاليمها، تنثر وأخذت وفيها، حولها الخلماء الملم دور حمعت، 



١٤٥ؤ الإملأم قاييخ ي الخوببة الهساه 
تقلأو تكبر بشدة بدورها تقوم آخر. حينا وتتردد حينا وتجرؤ أحرئ وتخفق 
وكانتجريثة، غير مترددة كانت العراق ففي والأمكنة، والأحوال، الفلروف، حب 
وأقوئأجرأ فكانت، الشام، ؤ، أما العلفرة. إلئ منها يعوما ق الاعتدالط إلئ أقرب 

أنشأهاالش العلم دار نشطت، فقد ممر ق أما وخصومة. معارضة تلقئ كانت، وإ0 
إننعم الإسماعيلية، للدعرة أول، مركزا وأصحح، ^١ نشاطا اطه امر الحاكم 
أحيانق بخسائر تمتى كانت، يل دوما فيها موفقة تكن لم الإسماعيلية الدعوة 
وعقيدتهاالفاحلمية الحكومة مدهميذ دوما تمثل كانت، أما على نادرة. ليت، 

الدعوةأصول، تلقئ الحكمة مجالس وق، الحكمة مجالس فيها تعمد وكانت، 

ويتولئوميمهم• القاطمين علم -صرض ومها أصولها وبمح، حطنها وتوصثح 
الحين.أكثر ي الدعاة داعي ؤادارما العلم دار أم 

أهللأراء ومنهللما المن.هيية للدعرة صكرا الكتس، خراتن أصبحت.، وهكذا 
والترعات.الفرق 

أوودعوتها؟ الحلم دور أمام واجمين محاكتين السنة أهل كان فهل وبعد، 
عنالأصل( الدفاع دور إلهم انتهئ اان-يز، وهم الأشاعرة كان هل بالأحرئ 
استقرتالش للحركة تمدوا الن.ين هم أمم مذعنين. خاضعين لفى الالإسلام 

التيالعلماا رردار ق أي خاصة القاهرة ق متحمنا الخمام ؤيفلهر العلم دور 3، 
العلمدار اغ بأم الحاكم أنتها أن مند السّنة فأهل أشكالها، بأجرأ الحركة قادت 

بنالغني عبد رأسهم وعلئ حركتهم. ؤيوقفون ؤيناخرومم الشيعة قيها يجادلون 
يعيدهاثم فيها، تغلبوا لأم العلم دار ؤيقفل الخليفة وطاردهم الأردي صعيد 

ستكينون.لا لكنهم صدهم حصنها وقد 



اسى٠^٥٥ ه  ١٤٦
الغنوصيةعلى البي التشع معارصة يتطيعون لا أثم الأشاعرة أدرك وكد 

عليهمبل رحيم، الاعتزال مكاسب عاى المني بمذهبهم الحديثة والأفلامحلونية 
وهوأبوبكرالاتجاْ. هدا تزعم رجلا لهم اض فقيض بالفلسفة، القلقة قابلوا أن 

الجوهرأو الدرة مذهب — الأشعري علئ معتمدا — الباتلاق وأبرز الباقلاق، 
هدااعتمد الغتوصي، الشٍعة مدهب به وعارض النهائي، شكله ق الفردي 

الحديثة.الأفلأضنية الفلسفة لمحارب الأرمطوطالمة القلقة علئ الدب 
مشيئةيتح بل — التمير هذا صح إن — الغنوصي التطور سنة يتح لا الكون أن وقرر 

وكانوالمعلول، العلة بين الصالة اعتبار مع يشاء كما لحظة كل ق يطوره اممه، 
عليهم.شره من باش استعاذوا رأوه إذا فكانوا للشيعة حمم أشد الباقلاق 

المنيعة،بوبه بتي يد ق كان فقد للاشاعرة، ملأتم غير المراق ل الحكم كان 
لالملاحقة الأتراك بين مدهبهم فنشروا صالحة، حهلة إلئ الأشاعرة فلجأ 

وكانالمراق. غزوا حينما اللاجقة هؤلاء مع المراق محوا واكتخاصة، ابير ني
أنوحدث ما، الملم دار من يتخلصوا أن بغداد احتلوا أن يعد لهم ؛ Iaأول 

اليومق الملم دار إلئ الحريق فأئ الكوخ، ق حريما أحدثت بغداد ق الخوغاء 
قوادهممن هامم. وهو الكندري الملك عبد فقعد بغداد، إلئ لاحقة اللحل الان.ي 
ؤيوزعها.بلده إلى ويرسلها المريق بعد الباقية الكتب يفرق 

دارأغلق ممر ففي والشام، ممر ق الملاحقة سياسة الدين صلاح واتخذ 
حلم،.حرائن كب من كثيرا وحاشيته كتابه وهمت، حلب ول كمها، وفرق الملم 

يقتصروالم والأكراد اللاحقة وراء يكمنون كانوا الذين الأشاعرة أن علئ 
تمثلحديدة دارا مكانها وا يومحأن حاولوا بل الملم، دور على القضاء على 



١٤٧و اسم _ ي اّوببة الةس1ت 
بيوترا أممن فيها ولع التي المشاكل ق يقعوا ألا علئ واتجاههم، مذهبهم 
المشاكل؟هذه يتحاثون فكيم، العلم ودور الحكمة 

المعين ياتجاْ يلزمهم وأن العلماء على يهيمن أن يتهلع قد الحاكم إن 
فاذاالكتب،، على يهيمن أن يتهليع لا الحاكم لكن يده• ق اختيارهم كان إذا سئما 
أفكارحول اجتماعهم كان والمعلمون العلماء حوله يجتمع أسانا الكتب، كانت، 
إنماوهو أخاه. أحلءها يخالفؤ بعض هع يحفها متفارُت، سياوة واتجاهات كثترة 
إنماواحد؟ اتجاه علؤي إذن يجمعهم فكيف، موحد اتحاد علئ يجمعهم أن يريد 

الكتب،من العد.د وهذبا لهم. أسانا يكون تحدد الكتب، من عدد يل ؛تحل. يجمعهم 
ّونشره تدريه تتولئ منه موثوقة أيد بين يلقئ أن يجب 

دورمكان تحل حديده ه مومتأسيس ق الأساعره خطة ولدت وكذلالثج 
قمثلا وتتخذها أوقافها نغلام ق لها مثلا العالم دار تتخو ة المرمهذه الحالم. 

تنحىأما إلا لهم• الأجور تقديم ل مثلا وتتخن«ها فيها والمعلمين العلماء إيواء 
فيهاالكتب، خزائن تعد لا بحث ثان مركز إلئ الأول مركزها عن الكتسؤ خزانن 

ة.المرّأجزاء من جزء هي بل المؤسسة حوله تدور ،؛.^، ١١الحور 

علئتمتاز منها أفراد الكتب، خزائن ما تزدان التي العديدة الكثيرة الكتب، وبين 
هيالمؤسسة تللث، أصلا، وتتخذ وتحففل تدوس التي الكتبا فتصبح غيرها 
اّ.رّةأزاحت، أصح بعبارة بل العلم، دار محل الخ١رسة حلتإ وهكذا ة. اسرٌ

الأشعري.اسم ببغداد النظامية اّ.رسة يايبح علن وكتب، مكاما، لتمحي العلم دار 
عصرأنه الإسلام ل تارح بداية لورّثج الأٌهذا علئ المدارس تكوين إن 
والتطويرالتجديد عهد انقضئ العلم دور عهد فيانقضاء العربية. الثقافة ق جاويد 



اسشهدااد،؛ا، ه  ١٤٨
تلورأن علمي الأمر واستقر الربية وغير الإسلامية غير الثقافات أماس على 

حالمة.عربية إسلامية بأس مائية بلورة الإسلامية الثقافة 

الكتببين التفاعل عهد أن وهو الأهمية، خالص مهم أمر ذلك عن ونتج 
محلهوحل ينقضي، كاد أو انقضى العلم حزاتن تحويها الك، المتعددة المختلفة 

أكثرترتب والتي تستنتج، مما أكثر تلخص التي المدرسية التعليمية الكتب عهد 
كتباحول تدور أصبحتا فالل.راسة تجدد، مما أكثر توصح والتي تمزج، مما 

محددة.مدرسية 

سالهلانليحل المتنوعة المختلفة الكتء_ا مجموعات سلهنان زال وهكذا 
ذهبتحالفرد، ّالطان وحل الجمع سلهنان ذهبؤ المحددة، الكتنبؤ مفردات 

الحاكمةهي بمجموعها الكتب، ك١نتا أوتوقرامحليته، وحيت، العلم ديمقراطة 
والدييحففل. والذي يدرس الذي هو إذ التحكم، هو منها عدد أو أحدها فأصح 

عليه.الإجازة تؤحل٠ 

فتظنالكتب.،، حزانن تاؤج ل الأنقلأربا هن.ا شأن ق نبالغ ألا يجب أننا على 
وأنوكثر ازداد التأليف، أن العجبح س بل تياءلأت، أو حمت، العلمية الحركة أن 

هونموره أن >مب الذي لكن وتعددوا، كثروا الأساتذة وأن وانتثر نوّع، العلم 
وأنوالقالب، القل٣ا ق متقاربة نماذج تعقلي أصبءح.تا التعل.اد ق الكثرة تللن، أن 

الكثرة.محله لتحل قل التنوع 

القرنأوامعل وهو التاريخ ذللئح منذ الكتب، حزائن على حكم فقد كان وايا 
الدارسق وهناك هنا نونع وأن ثانويا، دورها يصح بأن الهجري الخامس 
يتباهونالدولة رحال أحذ التي العديا.ة 



١٤٩و قاييءاسم ق الخدسة اصاه 
حيريدورها وقامت أداء حير مهمتها أدت قد كانت الكتب حزائن أن على 

التياراتآوت التي هي بل حب، الئ حنتا الفكرية الحركات ْع سارت إما قيام• 
فيهاوكون للحكمة بيوئا كانت، يوم الاعتزال إليها لجأ •• فيها فاستقرت الفكرية 

القولوهو اعتمد0، الدي مدهبه وقرصن الفكر دولة على منها وأمرق عصبة 
يتعثر،منها وحرج عليها فقضي دولته زالتإ نم حهبمومه، واصعلهد القرآن بخلق 
غيرالعلم دور اتخذ لكنه ومحورا، أساسا فيها المكتبة اتخذ العلم دور الق فلجأ 

والأفلاطونيةالغنوصية وفلقة التشح هت، من إلى أسلمها ثم قوي، ولا جريء 
وترددمرافقها علئ وقرصتا والأدب، العلم حركة العلم دور فحكمتإ الحديثة، 

والمجالسيالمناظرات تذحر وكانت، العفلماء، سكاما ق ورغما العلماء إليها 
وتتصاؤع،فيها تتزاحم والأراء وتتمادم تتقاوفيها والمذام، والبحسث،. والتفكير 
لأنتتتكس :،ا إذا نم متين، جم وعلم قوي، مختمر مزيج ذللث، كل من ويخرج 

المزجيريد لا مذم، وهو جديد، فكري تيار إلئ أميل كانتا الإسلام روح 
يبغيإنه والاستقرار. الهدوء يغى أنه واصهلفائه، الراُت، تصفية يبغي إنما والخلهل 
موحدا.سلما صاما الإسلام 

فحلت،للمدارس الميداو وأحلت، المكتبات، ومعها العلم دور انتكست، 
ووزنهقيمته يضح أن من بدلا الكتان لكن وأثبتتها• صفاتبما بعمى ونقلت، محلها 

فلاالتعليم، حلقات يترأس فصار وترفعا. قوه ازداد لعله ل فيها، متصدرا فتئ ما 
ويشرح-ويفر فيها يفرأ بوجوده إلا تتم 

العربي،التارخ ل كبمرئ مكانة ذات الكتب، أن تقدم مما ظاهر فلعله وبعد، 
^؛٠١١١والدور المكانة جذه أحاطت، التي الظروف ببيان التوفيق بعض وققنا ولعلنا 
ذلاائانفعل لم فإنا الدور، الإطناب؛ذلك، بعضي أطنبنا ولأن التاريخ، ذلك، ق حققته 



اسم ٥٥١٤٠إهَ  ١٠•
أحاطمما حال بارز بشكل الدور هدا سن أن أردنا بل حقها، من أكثر الكتب لعهلي 

0رزأن يجب أنه مع حلفها فكمن التاؤخ، حوادث ق أحفته وعناصر عوامل من به 
للصواب.الملهم واف لنا، تجش ما عش نواحيه بمص إبرازْ ل وفقنا ولعلنا محها، 



ادومرا()أ(ئى فظقها س ايائ الخوسة تطويدورالقص 

شاهدااليوم حص نثأتيا مند اكاريح حلال العربية الكتب دور تطور ل إن 
وفماالثقافية بمتها وقامت العصور، حاجات مع حنب إلئ حنتا تمشت أنيا علئ 
الحاجات._، 

الكريم،القرآن إلا كتاب من أيديهم بض وليس جزيرمم من العرب حرج 
مافيه يجدون الكتاب، هال.ا علن معتمل.)ن فاتحين، البالااسان يخترقون فراحوا 

إلىالفطري ذكاوهم دعاهم حتئ عليهم طويل زمن ينقض لم ولكن يطلون، 
الأقدمينكتب على فأقبلوا واثارهم، المتةا.مين أحبار ومعرفة الحالم دراسة 

للترجمةدار فح إلئ ذللث، ق الأمر -يم ووصل لغتهم، إلئ يترجمونيا وشرعوا 
الرشيد.هارون عمر ق ذللث، وكان ومترجمون، ومحاب حماظ عليها منظمة، 

علومتشمل والحكمة الحكمة( )بيت أو الحكمة( د)دار الد.ار هدْ سميت، 
والرياصات.والهلبيعيات بفروعها الفلمة أي العملية، الأتدمين 

منإلا تكون لا الترجمة ولكن للترجمة، قلنا، كما الءار، هد0 احدئت، 

يؤلفهاأءلروحة حلاصة وهي العش، يوصف السد الكتِ، دار محاغفل كلمة ( ١ ) 
JiJLl يايئس•السوريون جامعة إلئ المنة هل-ه ل مها

١الددا،_'ا/ )أا(.جالةالمبمعاسس/ 



اسش ٥٥٥٠ؤ-  ١٥٢
فهمعلى المرجمين يساعد ما هنالك كان إذا إلا وتحسن تكمل ولا الكتب، 

تعلقأو تشرحها كب المترجمة الكتب مع وجد إذا أي يترجموتيا، التي الكتب 
يؤهلهاأن الحكمة دار أوحد من علن فكان والبحث،، بالمادة تقارحا أو عليها 

الحكمة.بكسم، 

كتبمن كثثرا مقدارا عمورية واقعة ق الرشيد هارون غنم ففد نلكا؛ وكان 
فتللث،الحكمة، دار جميعا -يا وكون كتبهم، من عنده كان ما إلئ أصافه الأقومين 

أول،فكانت، لاكت>ِ_،، حزائن فيها وتكونن، كتا، شيء كل قبل إدا جمعت، قد الدار 
كتبها،من ناحيته ق كل متقيدين اخ، والنوالمطالعون القراء أمها عربية مكتبة 
الخالصة.الحربية أو المترجمة، غير الأحنثية أو المترجمة، العربية منها سواء 

جمعت،للترجمة دار شكل على الأولى( نشأتبما نثأيت، إدا العربية الكتس، فدور 
الكسم،كثرُت، حتى ذللث، على الأمر ومازال والياحثين، للعلهاء وهيئت، الكتب، فيها 

منفكان ثانوية، الكتب، دور مهمة وأصبحت، وانتشرت؛، وعمتج المترجمة 
الشيء؟هنوا يكون وماذا آحر، شيء محلها يحل أن إدا الواجب، 

العمرذللثج ق الانتشار ق أحدت قد كاتتط العربية وال٠ؤلفات الكتب، إن 
العرُبفعنله والعلم حما، العربي الحلم هو العربية الكتب، وموصؤع كبيرا، انتشارا 
للعلم.دار هنالئ. يكون أن إدا الواجب، من فكان والتاريخ، والأدب الدين 

الحاكموأنشأ بغداد، ق للعلم دارا أنشا أردثير بن مابور فإن ذلك،، تم وقد 
قأمثالها وأنشنت، طرابلس، ق نحوها عالئ عمار وبنو الماهرة، ق مثلها الله بأمر 

الأصليةالعلم كشث، حففل الدور هدْ من الأولي الغاية وكانت، الأخرئ، البلدان 
ثانية،صمة هده صفتهّا إلي أصيم، شيء آنن.اك حمل ولكن للمْلالعة، وعرصها 



١٥٣و الخوببة دؤداص 
صفةإليها أصاف والذي العلم، ل دروس فيها يلقى فكان المدارس، صفة 

عالمين،أساتذة •تش الدرس إلئ كبيرة حاجة ق كانوا الناس أن المدرسة 
الناسفاقبل مدارس، يعد هنالك يكن ولم بالدروس، تضيق الماجد وأصبحت 
للكتب،فيها قراءتءم عن عدا الدروس، فيها يتلقون العلم دور إئ مفملرين 

نوعه.ل فريد أنه علئ منه، للأستغراب مكان لا ؤلبيعي أمر وذلك 

القرنانتهاء بعد أي وانتشرت، العربيه البلاد ق المدارس أمشتت أن ويعد 
بمعناهاالكتب دور مكانبا وظهر الاحتفاء، ق العلم دور شرعتا الخامس، 
الشعب،طبقات معظم بين وانتشاره العلم توسع الحركة هده ووافق الحقيقي، 

هدهق كذلك الأمر وكان عامة، وماممل له تخصص أن إدا الواجب س فكان 
علئيعمل المختلفة الأحياء ق ا منتشن منها كبير عدد بلدة كل ق يرئ فكان الدور، 
مداركه.ؤإنماء الشعب تثقيف 

علنالفاتحون التر قفئ فقد طويلا، الحركة هذه تدم لم للأسف! يا ولكن 
استولواالذين الحكام يشأ ولم فادا، فيها وعاثوا ودمروها وأحرقوها الدور هذه 
نقمةفالعلم الشعب، طبقات ق ثانية مرة العلم يعم أن الفتوح هده بعد البلاد علئ 
أنعلن بقادؤين يكونوا ولم قوية، كان—، مهما يده علئ تضرب النلالم، علئ 

بلغمهما الجهل ولأن الإسلام، ق دحلوا لأمم تاما قضاء العلم علن يقضوا 
خاصةبهلبقة العلم حصر إلئ فاصهلروا الراسخة، عقيدمم علن يأق فلا بالناس 

الدينية،المال.ارس فانشأوا لهم، وفية فتبقئ إنعامهم عليها يغدقون لشعب، اس 
كانت،التي الدارس هذه إلئ ملتجئة الاحتفاء ق الكتّب، دور سرعت، وكذللثج 

الأصبحت، الثاس، القرن أوائل س أي التاريخ، ذللتج ومنذ السابق، ق منها قنا 
المدارس.ق إلا عامة مكتبات تجد 



اسشدس ه  ١٥٤
دورإنشاء ق شئ وفته الماصي، القرن أواحر حتى ذلك على الأم ودام 

علؤيقاصية العرب يلاد ق تنتثر شرعت حديثة تيصة ذلك ووافق عامة، كب 

محصورةالأهمية عظيمة كتب دور نشاهد نرال لا ذلك رغم ولكننا الجهل، ظلام 
يقضيسوف ذكرناه الذي التطور أن على الماضي، تراث هي نديمة دارس مل 

وفيهاقيمتها، تظهر ففيها العامة، الكتب دور إلئ تلتجيء ؤيجعلها حتما عليها 
والشر.واشمص الدرس الاحثون عليها يقل 

تامةموافقة ووافقته العصر رؤح هع سارت ترئ، كما العربية، الكتب دور إن 
عليهاوأتت الأفدمين علوم نثرت للحكمة دار فمن القيام، حق عليها بما وقامت 

منتخل لم ولكنها والمهلالعة، الكتب أمرها أساس للعلم دار إلئ بالرحمة، 
 ،_Uلتكونالمدارس إلى التجات ومنها الكلمة، بمعنى عامة كتب دار إلى التي

ومندروسهم، إلقاء ق عليها ؤيعتمدون جهلهم بما يسرون للمدرمين، الأساس 
اسمهاواستعادت خاصا، كيايا ها لتففثكالت، الأستقلالية حياتها إلئ عادت ثم 

الكتب(.القديم)دار 

.؛jlaعصرنا ق أسست الى الكن—، دور بان نقول،• أن إلى يقودنا هن-ا بحثنا إن 
يحتاضوقد بشيء، المدرسة عن تختلف، لا الماضي، ترايث، هي قبله والدي 

الذيالتطور ولثيجة لدلك، فهي بالخدمة، وتتبادلأن الأحرئ عن بالواحدة 
طبقاتمختلف، تثقيف، فيه قومي عمل إلن كرئ، خدمة إلئ مدعوة إليه وصلت، 
فيجي،بها، إلا الطبقات هازه تثقيف، يتم ولا سيء، كل تبل عامة فهي ، الشعب، 

حركتها،نتل وألا لتقدمها الأسباب تهنئ وأن العمل، هدا إلي نزطها أن إذا عالما 
الخذلانتقبل ولا التطور، مع ونير الفرص، تغتنم أمة أننا برهنا قد نكون وبدللثج 

العالم.ائة مق 



iU_l »ااهاهوبماا<ا1جع،دة ؛

وآخرالكتب، رقراءة ي1ق منهم قم مازت ن الكتب دار رواد 
ءلالبمتهم فم آخر! بمعى أو فيها. الكتابة يودون الش المواد بعض لدراسة 
خاصمكان منهم لكل يخصص أن من بد لا كان ذلل؛، وعلئ له. ناثر وآض للعلم، 

لبتحقيقه عنينا ما وط؛ معرفتهم، ودرحة غايتهم ْع تتفق خاصة وفهارس 
الدارهده ق أنشأنا فقد الظاهرية، الكتب دار عالئ أدخالناها الش الجديدة التظيمات، 

والبحاتين.خاصة؛اأهؤلفين وأخرئ عامة قاعة مختلفتيزت قاعتين 

حروف،عالي مرتب الكتم، بأسماء أحدهما فهرسين؛ العامة للقاعة نفلمنا 
الكتم،ذكر عاى فيه اقتصرنا العلوم، مواصع عالئ مرتب والاحر المعجم، 

فيهحصرنا وقد الناس. جمهور وثقافة التلميال ثقافة مع تتفق الض والهمة الحديثة 
بعديعتد لم الدى الهلالح فكر ثيا J، لكهلأ صقا حصرا العلوم مواضع 

العلمية.الخراحعا'تح 

بأسماءأحدهما فهرسين1 لها وضعنا فقد سميناها( رهكدا التأليف، قاعة أما 
العلوممواضيع علئ مرنبإ وثانيهما العجم، حروف، على مرتمؤ الولفين 

صميناهمهليؤع خاص كتاب ق وموادها أصنافها نشرنا حدا، مفصلة بصورة 

صهارمآ_مآا<'آ.١;  ٩٣٧سمر١ ١; ٠ العدد٩- العربي/ العلمي الجمع جلة م١ 



اسم_ LUه  ١٥٦
اليربية،.والمعارف العلوم 'انمنيف 

مقسممنها صنف كل أصلثا، صنما  ٥٣إلئ التصنيف هذا ق شممة والعلوم 
الصنفرنم أولهما عدديزت علئ مشكل رقم منها لكل خاصة، مواد إلئ :التالي 

فالمادةصنفها، ق العددي ترتيبها حب الخاص رقمها وثانيهما إليه، تنتمي الذي 
الرابعالصنف من الثالثة والمائة ١( — )١ مثلا رقمها الأول الصنم، من الأولى 

جرا•وهلم رقمها)؛-٣( 

العلوملواصح مفصل بتعداد ذيلناه التصنيف، هذا إلئ الرجؤع ولمهولة 
إليهاينتمي الي المائة رقم منه موصؤع كل أمام فيه ذكرنا الأبجدي، الرس-، على 
التيالتصنيمؤ من المائة معرفة المهل من أصبح فمد وهكذا التصنيمج، من 

قالمصث، هذا اسم عن بالتفتيش وذللث، إليه، الرجؤع يراد خاصا تحتوي؛حثا 
فيها.يدخل التي المائة رقم على عثر اسمه على عثر وٌتئ المذكور، التعداد 

أساسعلى الكتسؤ دار تتفليم ق مفيدا كونه عن فضلا ذيله، ْع التصنيف، فهذا 
أنإذ المواصع، علئ الرتبة الفلاهرية الكتب دار لفهارص مفتاح هو علمي، 

مجلدة؛هلريمةدفاتر ق الحاجة ص، وترفع تضم أوراق على محررة الفهارس 
،التصتيفمواد مابما، ذكرنا كما تنفليمها، ق اتبعنا وقد الغاية، هذْ مع تتفق خاصة 

الروّإذيله أومن التصنيف، من الانتقال إدا المهل من فأصبح وأرقامه، المهلبؤع 
هانفهي التي الأرقام بوامهلة مباشرة الدار فهارس إلئ الأبجدية الحروف على 

فقدذللث، وعلئ الدار، فهارس أوراق ق أما ها نفوهي وذيله، التصنيف، واد مل 
ؤلريفةومحن العلوم، مواصح على المرنة الفهارس ين'لريقة الصورة بمذه جمعنا 

مفتاحهاوالتي العلوم، لمواصيع العجم حروفج على المرزبة التحليلية الفهارس 



١٥٧سجل اافلأهو|ة داراهب 
المطؤع.التصنيما ذلك ذيل 

العلوممختلف ق مجلد ألف من يقرب ما التأليف لقامة انتخبنا الفائدة تتم ولكي 
الكتبفيها نعرض حزانة نمها القاعة ق ووضعنا للمولفين، الأولئ المراجع لتكون 

المجلات.من الأحيرة الأعداد فيها نعرض وأحرئ الدار، علمي حديثا ترد التي 

المهلبؤع،التصنيم حب المواضح علمي فكان الخزائن ق الكتب ترتيب أما 
أماالتقليم، تاؤيح حتى الدار حوما الش الكتب، على فقط طبق الرتتكا هذا ولكن 

الرتيبهذا ق فصلنا وقد طولها. حب الواردة الكتبا فترتب التاريح هل.ا بعد 
الكتب،حميعا عنها وفصلنا العادية؛ الكتم، عن الدونية والكتك، المجلأيت، 

المائة.صفحاما عدد يتجاوز لا التي الصغيرة 

يأق!كما فهي المختلفتين الطالعة قاعتي ق العمل ساعايتج أما 
١٢الماعة إلئ ٩ الماعة من صباخا: 

٦الماعة آإلئ الماجة من اة: م

قاعةفيها فتفتح اء، م٦ بازعة تبدأ ّاءاءت، ثلايث، ذللثح إلمي ؤيضافط 
الؤلفين،وغير منهم المؤلفين بين التفريق دون عامة للهلالحين فقط التاليفح 

الفهارسوعاى التاليفح قاعق ق الموجودة الكتب، على الجمهوي. لثُللع وذللثط 
تحويها•التي، 

الاستفادةعلى إلء؛لالحين عوئا الجديتوة التتذليمادت، هده تكون أن لنرجو ؤإنا 
تامة.كاملة استفادة الفلاهرية ١^، دار من 





سداد>ا<وداراسم ابوالهلاك 

يحدثهوّمتنا الماس، ود عن يغنيه صدما الكتاب العلاء أبو اتخذ 
منشان ذلك ق وشأنه العلم، من عليه حمي ما على يطلعه وأستادا بأحبارهم، 

وغنيالعبقرية، تبدئ واستنار للعلم، المحثة علمي وتريى بالماس، الرئة على نشأ 
لأحلغمارْ وحاض يالكتس،، العالم العلاء أبو عرف الأستاذ، علئ المخرج عن 

الكنمح.يترك لم وممه عافه ثم الكتب، 

عميئاثأثرا نفسه ق تركت نلالثا ق قصة وهاك 

حلت،،لين أردشير بن سابور أنشأها المى العلم دار حبر العلاء أبا واق 
ذللث،ق رغبة زاده ومما فيها، أصدقائه الكنمح لمجاورة ارتيادها إلن ه نفقارعته 

والعلماء،الأدباء إليهم يجتمع عددهم، كثير فيها، منعمون الأصدقاء أوكالث، أن 
هنفق من ؤيتمع ورأى، حكمة له من ؤيتاقش ومعرفة، فقه له ص فيتكلم 
عادواالملل عليهم محلرأ إذا نم بينهم، تفصل فالكتب، اختلفوا ما فإذا لدلك،، المحبة 

همتهم.نار وأوقدُتإ ضجرهم فثدديت، إليها، 

الإقامةلإيثاره المثقة تللثح علئ يقدم فهل عير، فر والبعيد، الطريق ولكن 
عي؟يل. كما فحمسبخ العلم بدار 

١o-\rصم\نوسرا<*اا،ا/ العديم؛/ :ا(.جلأالثقافة/ 



اسىدس ه  ١٦٠
لكنإنه حياته درس ل تعمق س مع تقول أن فلك نتغريه، ما ذلك ق لكن إن 

نشيطا.فرحا بغداد يقصد تجعله وكيلك رحلته، ق ئ أخر مآرب له 

عنيحث أن غالب، سومة ق ونزل اللام، دار لحل أن بعد عليه لكن 
لحولهيوم حدين، • Xiiبحثه، يطل ولم فيها، والإثامة العالم دار لارتياد السبيل 

الرصي،الشريم، والد وكبيرهم، العلويين سيد الموسوي أحمد أبو توق أن بغداد 
كسبق فرصة لصاحبنا حاننج ويدللث، العالم، دار ناظر لكن الرصي والشريف، 

منينئيه ما عليه وقص به، اتصل أن فكان ممتعة، بقصيدة والده فرثئ عهلفه، 
لهيخلئ أن وأمر الرغبة، تلك، تحقيق ق سرورا الثريفه فأبدئ العلم، دار سكنئ 

ويخدم.به يعنئ أن وأمر به، يليق، العلم دار ق بيت 

أنقصررفنشاهد الحلم دار معه ندحل أولثلث، نحن وها يتحقق، حلمه هو ها 
فيهوكثرت، الكبيرة، الأواوين فيه وتحددت، بالرحام، ، وزحرفبالقوش زين مكانءا 

فيهاالعيس ليكون بخاء عليها أنفق بيوته اللاحثين، العلم.اء لكنئ الثيوت، 
لكنفانه والتنعم، اللذة فيه قوي الكنز برفاهية صاحبنا شعور أن وعلن رغدا. 
إليها.معه بنا فهلم الكن، بيوتؤ إلن حنينه س أكثر العلم سوت، التمتع إلن يحن 

ماالكاتب، علي بن محمد منصور أبو الكتب دار خازن يعمل حنث لندخل 
بأدبصاحبنا يعجب يه! ترحيبه أحمل وما العلاء أبى برؤية الخازن هدا سرور أكثر 

الخازن()على المشرف يأق ثم وفادته، كرم على فيحمدْ حديثه، وحمس الخازن 
ذلكلرؤية يسعون الدار قوام ؤيتلوه الضيف، يحيى فيتقدم على، بن حمد أبو 

وخدمته.برعايته الدار خازن فيوصيهم ___؛، حل الذي الشاعر الكفيف الشاب 

أنؤيعلمه وترتيبها، الدار علئ يْللُه معه ؤيسير بيده، الخازن ياخذ ثم 



١٦١و وداداسم 
وهيالخزاتن، أمام به يمر ثم العلوم. أقام على صنف للكتب فهرنا س.هم 

بالأشعارونمقت المزوق، الخشب من صنعت البيوت، حدران علئ مرصوفة 

آلافعشرة العالد ق تفوق الرفوف، على منضدة الكتب وفيها أبواببما، على 

ستينمند الدولة لسيف، حلمح ق ينخ كان الذي مقلة، ابن آثار أن له ؤيذكر 
المشهور.وقلمه المنسوب بخطه الكثيرة، والدروج المصاحف منها ءنا.هم، كثيرة، 

حصصالأزج هذا إن له• نتقول أناص، فيه ترع حن، أزج محا به سير ثم 
كالونيربينهم، الشهرة وذوي وعلمائهم الناس وجهاء من فيه اماء ئن للقراءة، 

فيها.والبحث، الكتسخ قراءة ق يوم كل ينهمكون ؤإمم وأمثاله، المغربي القاسم أبي 
يعزفأقلامهم وصرير الكتب،، ينقلون اخ النفيها حلى ناحية إلئ يقوده ثم 

)توفيقاسمها إليهم، الكتب، إحراج أمر وليتا فتاة أن له ويذكر العلم، نغمة 
وأنلنفسه، يتسخ من الوارفين هؤلاء من أن وبعلمه حلءمتهم، تحن الموداء( 

يحتفظمن منهم وأن الخزائن، وأصحاب للرؤساء يورقون مأجوؤين، منهم 
الوراقن.سوى ق لحرصها بنخة 

ثمؤيعارصوما، نسخهم يقرأون حلوا نقلهم من فرغوا إذا إنبمم له ؤيقول 
أنذللث، اقتنائها؛ طالب، رغبة ؛^>U؛، ليثيرواالعالم دار س نقلوها أمم عليها يكتبون 

العلماءتعليمات من عليها لما وأصحها، العالم ق نسخ أحسن العلم دار نسخ 
أنولعومن وأندرها، الكتب، ألمن من انتخبت، وقد وسماعامم، وتصحيحهم 

إليها.وما الفلسفة حتن جميعها، العلوم 

بهوأحاؤل كرميه اعتلئ قل أستادا فيجد والارس، الجدل، حلقة إلئ به يلجأ 
رهطايرئ به فإذا السير به يتاح ثم اللغة، ؤ، لرما عليهم يلقي وهو تلاميذه، 



»ف،هتاسله  ١٦٢
وتحينهالعقل أمر ل يتحدثون فسماهم إليهم، فيصغي إلئ انطلقوا 

بهنين اه وأن والفقه، العلم أماس العمل أن يدعي رجل دفيهم وتميحه، 
وجعلالحيوان، بإيلام السرع حكم لما قال، كما كان لو أنه يجيبه وآخر الإنسان، 

حيلهم.بحس فيعجب، منه، ؤينفر ذللثج يايى العقل أن مع وثربايا، إليه تمرنا ذبحه 
منباتا لهم يشرح ؤيسمعه به، أحدقوا قد فقهاء بين تصدر قد شيحا فيرئ يتقدم 

مجازىبأسلوبج لهم ويالعو الشيعة، نحو ينحو أنه حل>يثه من فيدرلث الفقه، أبوابا 
وناظرهاالعلم دار متثئ أن فيعرفا الدعوة، إظهار إلئ صريح تعرض فيه ليس 

قرآها التي الكتب، دور موسي شأن ذللثج ق وشانيما التشح، نثر منها قصدا 
التشح.نشر إلؤي سبيلا العلم خزائن اتخذوا شيعيون وكلهم رحلاته، مختلفج 

غارقونوالقوم فيها، الجدال، احتدم حلقة نحو الخازن منصور أبو به يتجه ثم 
اليريدون الذي الشكل علي الفلأن( اللفنل محص يكون أن يريدون جدلهم، حر بل 

علينشأ قد فهو طبيعيا، ميلا ه نفق ؤيلاقي حديثهم، فيححه آخر، ثكل على 
وتتبعها.اللية دراسة 

حانتاصاحبنا فيأحذ فيفعل، الحلقة، هن.ْ ق به يميت، أن منصور أبا فيرجو 
درحةبلغوا اللمة ق علماء برؤية بعد يمي لم أنه فيرئ البحث،، إلئ ؤينصنا منها 

منهمالقول، صاحبا فتعترض موصوعهم، و يشرك أن إلئ ه نففتنازعه هؤلاء، 
به،يشعروا لم وكآنبم إليه الجماعة فتلتفتا أمره، من الصوابا إلئ ؤيرشده 

الوافدبأنه بعمهم ؤيتمنم شكله، من الغرابة فتاحذهم البحثا، ل لأنيماكهم 
العلم.دار إلن الجديد 

فيقثلونالموسوي، أحمد أبي رثاء ق قصيل.ته له سمع أنه بعضهم ويذكر 



١٦٢ِج وداداسر ابواسلك 
ويعجبؤيعجبون، نيفعل كلامه، من عليهم أشكل ما ير نفإليه ؤيْللبون عليه، 
مجتمعاممإئ دعوته علن النفس فتقر صيفه، علم ؤممر العلم، دار خازن 

ذلكأتعبه قد ؤيكون بذللئج، صاحبنا فير برغبته فيفاتحه الخاصة، وأحاديثهم 
لفهؤيهللق فراشه، عاى ويستلقي ينته، إلى فتعود يخلوبنفسه، أن فيطلبا اليوم، 

لهفيحلو ه، نفبمجامع ؤيأحذ يهلربه يه ؤإذا معادنه، له يصور به فإذا الخيال، 
تضافرتمن وهو منه، غايته على حصل أنه أحق ت ه نفل ويتساءل العالم، 

النحوسءليهأ

وأحدبغداد ق الأدب شخ دار إلى منصور أبو فقاله الجمعة، يوم وكان 
تبدووهناللث، منصور، أبي قبل العلم دار خازن البصري، اللام عبد الشيعة شيوخ 

هذهإلئ صاحبنا وانقطع و-بجته، مروره ق تزيد حديده علمية نواح العلاء لأبي 
حفظه،إلا كتاب عليه يقرأ فلا العلم، دار ق الكتب يقرأ وطفق لها، ونز الحياة 
قايأدتفينشد تغنيه، قيانا الكتب، يعم، وطفق 
ميهالالأصائل مطراب الوزق من ة قيئابور مدار ذ ا لنت، وغن

ذكرواما فإذا الماس، فيه فجادل ؤيكتبه، يحففله حديد علم على يقع وأخذ 
مافإذا بوحا( ي) لففلها الصحح إن قائلا! عليهم رد )يوحا( الثمن أسماء أحد أن 

بدارالقديمة نسخة إلئ أحالهم كست،، اللابن الألفافل بكتاب عليه احتجوا 
حما.قال ما فوجدوا فراحعوها، العلم، 

الماصإلئ فيها أنس والغبطة، العادة أيام العلاء أبي حياة من الأيام هده 
عادة،الدرحات باكبمر كتبها وبين الحلم دار بين وهو ينعر وكان الدنيا، وعالم 
يكنولم الشباب، ؤيعان ق وهو — آنذاك وفيه معيدا، يمي أن له يكتب، لم ولكن 



»افا{دتاسشه  ١٦٤
وذلكبنمه، والاعتداد برأيه، والمجاهرة للصراحة محبة — مدهتا التقية اتخذ قد 

وبالحياة،بالناس أمله علؤي يقضي عليه التعصب، وامتنكاره المتنبي، للشاعر حبه 
ياقودت،تلنا يرويها كما المرتقي ْع المشهورة حادثته إلئ فلنستمع 

ءالو؛إؤيمضاله المحييين، أشعر أته ؤيزعم للمتنبي، يتعصب، العلاء أبو اوكان 
المتخم،يغض المرتضى وكان تمام، وأبي نواس أبمح، مثل بعده، ومن بنار 

يتحوجعل المرتقي فتنقصه المتنبي، ذكر بحضرته يوما فجرئ عليه، ؤيتعصبإ 
قمنازل، يا ررللئ، قوله! إلا الشعر س للمتتبي يكن لم لو العرؤ،ت فقال، عيوبه، 

سوأحرج برجله، فمحتا وأمر المرتقي، فغضستإ فضلا. لكفاه منازل،، القلورتخ 
القصيدة؟هذه بذكر الأعمى أراد شيء أؤ، *أتدرون ت بحفرته لن وقال، ه، مجل
®أراد!فقال،ت أءرذحاا اليد ®النقست، فقيل؛ يذكره، لم منها أجود هو ما للمتسي فإن 

كامل،اق بلي الشهادة فهي اص نمن ذمتي مأتتك، ؤإذا 

مستهلها.أبوالعلاء ذكر التي القصيدة س وهو؛ين، 

الحياة،صفاء وق الناس ق أمل عليه، طرأ ^، ٠٧١هذا بعد للمعري(، يعد لم 
المرتضئ،الشريف، صنائع من كلهم أناس بين العلم دار j( يعيش أن عليه وثقل 

أنأحيه إلءأ، أوحى أن إلى المرتضى بالشرف يلغ الغضب، ولعل يجفونه؛ أصحوا 
الخروجعلئ فازمع تركها j، إليه يلح أن ينتظر لم العلاء أبا ولحل عنها، يبعده 
ومحارذللث،، علئ عزم ولما بغداد. كل عنده فهي أيما بغا.اد من والخروج منها، 
رأيه.عن بالنكوصي اقناءه يحاولون إليه الناس مع المدينة، ق الخر 

وقدبغداد، س رحل يجبهم، لم ولكنه إليه، احتمعوا الذين جاق إنه نقول، ولا 
الدنياق يزهد فيها، وانقعلمر المعرة إلئ وعاد لوداجه، الناس من كبير عدد جرج 



١٦٥-جز أبواسممحهداواسم 
وهوإليها، ويحن العلم دار يذكر زال ما ولكنه المصين( ررهين نفسه ؤيدعو 
صورإذا وهو وحلقاما، أهلها ويذكر الغفران( )رسالة من حنته ق حتى يذكرها 

الأمورصغار ونمور وحيالها، العلم دار نمور فتها والجدل الجنة اجتماعات 
الكافور®.من راأتصع حنته ق صارت التي الرداء( )توفيق حتى فيها، 

ررلووأنه دارهم، إلئ حنينه لهم ؤيذكر العلم، دار ق أصدقاءه يكاتب زال ما 
العلم،دار كانت، الكرخ وق الكرخ، غير بلدا مكن ولا بمرخ، إلا يقدح لم قدر 

حظه،وسوء الناس ويلوم له، حرئ الذي بالمنمام لهم يلوح أن يني لا ولكنه 
هنففتضطرب العلم، دار بذكرئ يفعم كان حاطره إن حتى ؤيرثيه، ذللث، ؤيندب 

نائلاتفيمتثل شويا، المتزهدة 

ثمانياأم الفحئ ليت* صأثتتين ا ذكريها مإذا أدري ا مواض ف

لهمعينا وكانت، الناس، عن انقaلاعه ق العلاء لأبى عزاء الدار تللئ، كاستت، لقد 
قالكما بالواغ يعيثون مما أكثر بالذكرئ يعينون الناس أوليس هده، زق 

حياتهق لويدكراه يسعادة يوم له يكون أن العلاء أبي على كثير وهل الشعراء؟ 
أحبيسة؟ متقشفة أرادها التي 

■دمق 

العش.يوسف 





اس»|اة>اااسرة ريٍ 

توضحالعالمية الحضارات عن أيحاث بكناية الباحثين من عدد اليونكوإلئ عهدت 

وكانئموا، تن أحد وكنت صها، أغلاط من بالأفكار علق ما وتزيل سها وتقرب شأنها 
ففكرتأمرها، أفكارهاوحلاصة نبلة أبين وأن الإسلامية الحضارة أظهراتجاهات أن علي 

 jالحضارةهذه بدرسوا لم الذين أن أعلم وكنت، البحن،، ل أثرع أن ئل كثيزا للت، ذ
بالتمبيتهمونها ابتكار، ولا فيها حديد لا عقيمة حضارة أنها يشون مممنة دراسة 

قح•كل عليها ويدلون حن كل من يجردونها ويصفونها؛الجمود، 

الحضارةعن السوء مزاعم لدحض جميلة فرصة اليونكو تكاليف، ز لي فكان 
بحشأجعل ألا علي كان، أنه على محاسها• ببعض والتعريف، حقيقتها ولبيان الإسلامية 

ذهنيل استقر حى الفكر يي وامتد وفكرت أثره. ؤيتبدد فت4 ففقد ساء أوصيل رد مجرد 
ر,ءر،لها، توجيهها دعن الحضارة لتلك الأولئ والأصول، الأصل عن البحث، وجوب 
سيرها.على وهيمتت، عليها نامت، التي البادئ 

الذيالجديد عن الكشف، إلى سيقضي والمبادئ الأصول، تللث، عن البحثؤ أن وقدرت 
إنإظهارمحاسنها سبيلاإلئ وسيكون بعثته الذي الابتكار وعن الإسلامية الحضارة أحدسه 

١العدد الإسلامية الحضارة مجلة  •٢١٩٦١^"٨٥ ٤ ٠ ص ، ٠



اسىدس ه  ١٦٨
أرفلم الإسلأب الحضارة عن كتب ها حلال ذلك عن الحث وشعت محامن. لها كانت 
إولي: مل محن والمادئ الأصول تلك عن ينفي الكشف إلن نمدت الثاو، الشيء 
الذيالشم ترجمة أقدم أنا وها تدؤيته. ل شرعت اسوفيته ولما ؛حش نتتيعت عليها عثرت 
.١٠٠٠مارت الص وبالوجهة الإملأب الحضارة اصول منه يتصل 

بينالعالم ل انتثر ثم الميلادي المائع القرن ق العرب بين الإسلام ظهر 
منفامتد وأديانيم، ومكيرهم ومافتهم وأخلاقهم ءاداrم ل مختلغض أقوام 

واشتركالهند• أواط إلئ القلزم بحر ومن الأظلمي، الحر إلئ الصين أواسط 
الإسلامية.الحضارة هي له حديدة حضارة بتاء ق الأقوام هؤلاء 

مولودامنها وكونت سمتها التي الحضارات زبدة الحضارة هده أحدت 
محاسنهاق حميعا ؤيوافقها وباطنه، ظاهره كيانه ق حميتا عنها يختلف حديدا 

مزجهي قديمة، حضارات من مصهورة حديل.ة حضارة هي قوما. وحلاصة 
ماأقل كثيرة أنساج من نسجت ولوأتبما وحدها، نسيج هي مختلفة مواد من متسق 

سانذلل؛، ق وشاما غيرها، عن مختلفة بداما قائمة مدنية إما سأما: ق يقال 
الأحرئ.الكبيرة الحضارات 

وكادتوشدة، صعوبة عانن، بل وعر منقة دون الحضارة هده تتكون لم 
اتساقها.قبل وتعدم نشوئها قل وتزول نفسها علئ تنقلب مرات 

ونفلهمبطعهم عناما يقودوا أن يود-ون الإسلام اعتنقوا قوم فكل 
وكيلاعليها يكون أن يود طام وكل بهلا؛عها أنتهلبعها تود فلقة وكل وتفكيرهم، 

واصعلربتالأمواج تعددت وكدللئح روحه، فيها ينمث، أن يحاول دين وكل 
ألوانكل فيها الإسلام علئ عرض قرون ثلاثة من نحوا ذللثج واستمر النعات 
حضارته.منها أقام معينة أمس على استقر ثم انتنع ما منها قامع الحضارة 



١٦٩و اسءابة اسارة يمحو 
عنتمخضت قد فهي الإسلامية الحفارة على الخوف زال الحين ذلك ل
متينة.موحدة ثابتة أصول 

لهاحق وكيف قوية؟ الثديي النزلع من تضج أن الحفارة لتلك استقام كيف 
الزمنْع ثبت تقليد من والمبتكر الكثير من والواحد القديم من الجديد تلد أن 

قوت|ا؟وأماس بنائها وعمود حدتها سر هو ما يتغير؟ لا كاد حتى 

مبينالها شارحا العامة بصمتها الناحية هده يتناول لم أحدا أن المؤمم|ا من 
عليه.قدرت ما حلاتها إلئ هذا بحثي ق ومحاسعن وعواملها• أمابما 

الروح^ا أن وأعتقد الإسلام، بروح ابتكارها وأفر الحضارة هن-ْ أعلل إق 
التيالفثة إلئ الفلفر يحول عليه مثرئا الحضارة محبيل ق الصراع علن مهيمنا قلل 

منيخرج ثم ؤنوفقهم المتخاصمين بين ويجمع الإراء بين ؤيعدل ديدبما اتخذته 
الإسلامية.الحفارة أصل هي وطرائق بمبادئ ووفاقهم صراعهم 

ؤيعدل؟ؤيحكم ويمتد يهيمن أن اّتهلاع وكيف الروح هوهذا ما 
أسنافوجدت الإسلامية الحضارة أمد«با التي والقوة محانه ق كثيرا فكرت لقد 

كونتكثيرة عناصر الإسلام ق أن أومن إف ومع هذا الروح تلك يكون واحدا 
أعتقدفأنا -هذا أومن إق مع واحانمة بنفلرة يره نفيصعب، الدين كهذا دينا وأن قوته 

وهيمنها هذه فاستقت حميعا بتعاليمه أوحت واحدة الإسلامي اللءين روح أن 
مسربها.



اسشدس ه  ١٧٠

تفسروالتوحد، التوحيد فكرة ق وقوته ومتنيه وأصله الإسلام روح 
وتوسعهااستفاقاتها ق ثم ومن أولا، الأولى نشاما ل جميعا الإسلام عناصر 

ثاتا.الشيء بعض 

نوعااليهود عرف فقد بالزمن، للإسلام سابق الإله توحيد أن فيه ينب لا ومما 
بأنالسابقة الأديان من كثير وأقريت، منه، آخر نوعا المسيحيون وعرفح التوحيد من 

الإلهيةالوحدانية ذكرة ابتيع أنه ق إذن الإسلام فضل فليس واحدا. إلها للكون 
وقادهادرحاما أبعد إلئ الفاكرة بمده سما وذكنه لا، لها عهر ايق مدون وأحرجها 

قبلهالفكرة هده كانت، تعاليمه. كل ق يستوحيه له أول، أمانا وجعلها كمالها الق 
شيء،كل محور منها فيجعل هو أما والأفئا،ة، العقول وتهلرق الأذهان، ق تجول 

ومعاكس.عاتق كل من ويحررها صياغة، أدق ويصوغها 

دونمنها وتنساق الإلهية، الوحدانية من تستخلخى التي الأصول هي وهده 
ماأول الإسلام! أرادها كما كاملة حالمة صافية وحدانية كانت، إن وتعنت، تكلف، 

يحدهالا وقدرته صيء، ومن ثيء j( له يلئؤ مر لا اش أن الوحدانية! من يتخلص 
ماكل عبادة من يتحرر أن الإنسان على وأن ميء. فيها معه يشترك ولا شيء، 
فالأصلمالطانه، إلا الهنان بولايؤمن لغيره، ولايخضع إلاه، فلايعبد اممه سوئ 
كلمن التحرر الأصح علئ أو اض غير عبودية من اكحرر هو للوحدانية الأول 

والماصكله ذلكون حمنا لأكون واحدا الإله كان إذا نم اش. ّلءلان غير سالخنان 
وحلقه،عباده أبمم ق يجتمعون هم تثتستا، ولا بينهم تفرقة فلا حلقه، من كلهم 

واحدةتكون أن يجب، وأخلاقهم اف، دين هو واحدا دينا يكون أن يجب ودينهم 



١٧١ؤ دقءاس1دهاسس 

يجبوالماس واحد، حالفها لأن واحدة تكون أن يجب والحقيقة اه، خلق لأما 
الوحدةتظهر حين أشكالها يأحص العالمية تظهر وكيلك واحدة. أمة يكونوا أن 

أوالعالمية.هوالتوحيد للوحداتية الثانب فالأصل ؤإذن صافية. الإلهية 

هوغيره. بم0 أو نله كان ؤإلأ الرمان عن منزه فهو واحدا الإله كان إذا ثم 
ؤإلأالثكل عن منزه هو مكانه، غير آخر مكان ق غيره كان ؤإلأ المكان عن منزه 
ولونياية، بلا والأخر بداية، بلا الأول وهو المكان، عن مترْ أنه ْع بمكان حد 

الثالثفالأصل السامية. الصافية وحدانيته ففقد وتكاثر لتعدد شيء بأي د تحل. 
الخالصة.هوالروحانية إذن للوحدانية 

الكمال،ق الغاية نهو الوحدانية معاق أجلى j( واحدا الإله كان فإذا وبعل، 
لمؤإلأ عليه، ويحض الخير يحب مهللق خير وهو ٌثالي، هو المثال، ي والنهاية 

وتلاائiالشر يفعل أن يتْلح لا أنه المعتزلة وقاك بالنقمى، مثوبا ل كاملا يكن 
الراعفالأصل المعللق. الخير هو اتله إلئ ينب ما أقل بان تشعر منها مبالغة 

الخلقية.هوالمثالية الخالصة للوحدانية 

هي!الكاملة الوحل.انية تقتفيها أربعة أصول اءتقل. ما على فهناك ذلك وعلى 
والثالثةالخالصة، والروحانية العالية، أو والتوحيد اف، غير عبودية من التحرر 

الوحدانيةإلئ يتفلروا لم ومتكلميهم وفلأمفتهم الملمين أن وبديهي الخلقيةّ 
فلسفيةنفلرات الأمر ق اهتم-امهم يستثير كان الذي لأن النفلرة هده محن الإسلامية 
ليسهنا بحثي ولكن وأدق ذكرت مما أومع هو ما ذللث، ق وجدوا وفد أوكلامية 

روحتحديد ق كافية أماسبة عامة هي الأربعة الأصول أن وأرئ فيميا ولا كلامنا 
الشأن.هدا ق يره نفنود ما كل ير ونفالإسلامية الحفارة 



اسىدس ه  ١٧٢
وهوالبساطة ق غاية بسيطا مبدءا وصع الإسلام أن تقدم مما ويتبين 
مشكلةلكل حلا فيه فيجد العالم يواجه أن لم الميسمملح به الإلهية، الوحدانية 
تللث،صوء على إليها ينظر أن إلا عليه فليس الحضارة جابه إذا وهي تعرضه، 

هنفل تصفو أن إلا عليه وليس عتها، تهمع التمحا الأربمة بالأصول، الوحدانية 
مظاهركل تلون حتى قلبه، ق تمر وتأعماقه، إلئ وتدهب الأصول،، تللث، وذهنه 

علئحاففل قد ؛دللث، فيكون بوسمها مها ون؛aلابعها وتهلثعها بلونبا الحضارة 

هديه.واتبع الإسلام روح 

الواحديذكر ثمومه طول، شنأ لا فهو قوتا بعا يالرؤح حذا الملم مع وقد 
تعاليمويقرأ اليوم، ق أكثر أو مائة أو مرايت، عثرة افه( إلا إله )لا فيقول(؛ الأحد، 

الوحدانيةتللث، ه نفق تئست، التعاليم وتللث، الروح، هن.ْ علئ بنيت التي، الليز، 
لهتفصل لم الوحا.انية هد0 كانن، ولئن ببا. الكون يتمور أن فيستهلح ؤإلهاماتبا 

-بايحس وهو وروحه شعوره ق فهي عرضناه الدك، بالشكل متهلما تفصيلا 
دمه.يخالهل إحساسا 

الأولالٌاٌز، كانت أو حفارته، أنشايتج الني هي الروح هذه أن أدم؛، لت 
الحضارةمقوماُت، إلئ نفلر أنه أقول( أن أريأل. إنما لا، الحضارة، تلالث، ق والأحر 

منحلاصة جمع كان ولثن • ضوئها وعلى حلالها، من وأشكالها وعناصرها 
إذنهي الروح فنلك بيا وركبها الروح تللث، عليها أضفى فقد سبقته الني الحضارات 

مادةبه جبلمتج الذي الماء هي قل؛ أو الجايال.ة الحضارة كون الذي الإكسير 
يأق!فيما ذلالث، وبيان صرحها. عليه بتي الذي المخهلعل. فهي مشننج ؤإن الحضارات 

قالتقدم هذا عوامل حصر ؤيمكن الإنسان، به يقوم تقدم كل الحضارة 



١٧٣و }هءاساوهاسصة 
ستخدمها،التي والمائة ومسه، عثله، وهي؛ الإنسان مجرئ تكون أربعة عناصر 

العناصرهال0 من كلأ يالحت، تناولنا إذا أننا أعتقد ؤإق ب• يعيش الذي والجمع 
الوحدانيةعن الممرعة الأربعة الأصول، صوء علئ نتاجها رامحتمصنا الأربعة، 
العناصرمذه نتاج أن محك ولا الإسلامية، الحفارة محر ندرك أن أمكننا الإلهية، 
أرئولكني مذا أءارذح أنا أحيانا. يصعبا آثارها بين التمييز وأن يتداحل الأربعة 

أنعلئ العلماء تواطأ وند الحضارة. عن الكلام ق أسانا لتكون نملح أما 
الحضارةالروحية، الحضارة العقلية، الحضارة أرع؛ حفارالتا عن يتكلوا 
الاجتماعية.الحضارة الخالية، 

الجت«عالإسلأ«ي؟

وهوالإسلامية. الحضارة شيد الذي الإسلامي المجتمع عن الكلام وأول 
وحامي،،ومامي، آري بض وأصولهم، امم أنل مختلفين جماعات من متكون 

قمختلفين أسبانية، إلئ تركية إلئ فارسية إلن عربية من لغاتبمم فا مختلفين، 
الذيالإنليم j، مختلفين حضرية، إلكن بدؤية ومن غربية إلن شرقتة من مافامم 
بينورطبة جافة بين وبارئه حارة بين تختلفا مناطؤر ؤ، مهتدون فهم فيه يعيثون 

منهملكل ماضيهم 3، مختلفين وحضراؤية، صحراؤية بين ومنخفضة جبلية 
ؤيختلفاأحاوادْ من يحفظه ترايث، وعلى الآ'حرير، ْع حروبه على يبنيها مفاخره 

الهلبع،حاد منهم فالربري طباعهم، 3، مختلفون فهم نم ومن غيره. عن به 
وهمالبلاغة. فيمجد العربي أما التامل، عليه يغلب والفارمحي رقيقه، والأتيلي 

الإشارةبه تضن وهذا بخيل، وذاك الكرم، ق غاية كريم فهذا أحلاقهم ق مختلفون 
التناويد.عن يغض وذاك شرفه، من شيئا أصا؛من، إن 



اسى ٥٥٧٠ه  ١٧٤
واحدةحفارة بماء ل يشتركوا وأن يمتزجوا أن أولتك كل امتهناع كيف 

والتفاهم.التعاون علئ مثال لأحمل ذلك من مكنهم ما إن متباينة؟ غير متناسقة 
الإسلاميالدين حا بشر التي الوحدانية لروح موافق وتهلبيق صالح فهم هوإلا وما 

عبادةمن الناس حرر أنه ذلك ق الروح هدا فعل ما وأول معتنقيه. نفوس ق وبثها 
المتساوون أنم حميعا وأفهمهم بعض، علئ بعضهم تلط ومن بعصا، بعضهم 

حلقه.أصل ي بعض علئ ضهم 

فيجلبهمويقويهم المستضعفين نفوس يرغ أن اس.تهلاع هائلا عملا هل.ا وكان 
فاخرجتحته يرزحون كانوا الذي لهلان والالعبودية س حررهم به. ويحببهم إليه 

عليها،يضغط شيء لا كاملة بمواهبهم الإسلامية للحفارة يعملون أناما منهم 
أنفيجب العام الخجمؤع عن مسئول منهم كلأ أن وأفهمهم شخصيتهم وقوئ 
وهوفبقلبه، يقدر لم فان فيلماه، يقدر لم فان بيده، يعمل وأن بنائه، ق يشترك 
الإيمان.، أضعف

بفكرةألزمته العبودية س الإسلامي المجتمع الوؤلنية حررت، أن وبعد 
فليسالمسلم أحو فاللم وضع، بعده ليس وضعا ووضعتها الموحدة، العالمية 

بينءأصيمأ لحوم ألمؤينؤن ؤ.إسا أخوة هو بل فقهل وتوحيدا عالمية إذن الأمر 
بعصا،،.بعضه يسد المرصوص كالبتيان للمسلم المسلم  ١١١[ • ]ااحجرات/ لحوي^ه 

ماله كان الإسلام ق يحل شخص وأي وأموالهم، دمارهم تتكافأ والناس 
أيدون بدللث، العمل على الأولون الخلفاء حرص وقد عليهم• ما وعليه لهم 

منحل أنئ اللم تراب® من وآدم لأدم رركلكم عنصرية ولا وملن لا نم ماون. 
سبالعناية أحق كغريب، هو بل وعثؤيرته، أهاله بين وهو فوطنه، الإسلام بلاد 



١٧٥و اسصبة اسادة يؤء 
فحسب.قولا لا وعملا قولا ذكرت ما وكل القريب. 

بهتقوم ما أقوم ذلك وكل والوطنية. العنصرية عن وبعد أخوة إذن فهنالك 
الساميةالخالصة العالمية هازْ إن ثم يفوها. عما الأشياء وأبعد العالمية الفكرة 

ونظرةالخياة ق له وحق تسامح المسالإم غير مع فهي بالذات لم المخصت ؤإن 
فيتاخئمسلنا يصبح بأن حري وهو الأحد، الواحد اممه خلق من فهو إنسانية، إليه 
لهيهللقوا وأن ذمته، يحفروا أن فعليهم لمين المبلاد ل أقام ؤإذا الملم، ْع 

وليست. يغثوْ ولا يناصحو٥ وأن والعمل، العبادة وممارسة العقيدة ق حريته 
تشهدوالوقانع فالمتثرقون فصبح نقول،، يما تثهل. التي هي الدينية النصوص 

أوواحدة مذبحة تفككها بدء حتى الإسلامية الخمارة تاؤيخ ق يحدث ولم بن.لك 
الفرديةالخوادث قع ؤ لمين الممع عاشوا ممن لمين الملغير جماعي اصْلهاد 

زمان.ولا مكان منها خلو لا التي 

بيتهميفرق لا متساؤين إخوة لمين الممن يجعل أن الإسلام امتهللع وهكل.ا 
يلحفارته، اء لإيمتفاهمين متكاتفن متكافئين فيعملون عنصر، ولا وطن 

يعقدونبل مهلمئنين. آمنين بينهم الإقامة لهم يسهلون لمين المبغير يستعينون 
وسائلهممن مستفيال.ين والمبادلة الود ق مخلصة عهودا لمة المغير الدول( مع 
إليها.واصلين عنها باحثين لخمارة اق 

بعضإلئ بعضهم نفلرتمم ق وأممه جماعاته بين وحد أن بعد الإسلام إن تم 
منوبالرغم وزمان• مكان أي j( حميعا عليهم يري موحدا قانوئا لهم وصع 

المذاهبتلك اختلاف من وبالرغم القانون، هذا ق المختلفة المذاهب حدوث 
لذلكالأولئ المبادئ علن ومجمعة متفقة فإما والخزيئات التفاصيل من ثير كل 



اسشه  ١٧٦
كمااختلافهم \ ajالرسول وأوضحها القرآن ذكرها ام المادئ تك القانون. 

يفرصهالذي التضييق من تنقذهم إذ المسلمين تشمل رحمة إلا الفقهاء يقول 
القانونبذلك التقيد ستهليعون لا لن هل يالاختلاف وذلك الموحد، القانون 

منتمي مالقانون وهذا معاشهم، ل لهم أمهل نظرة إلئ منه يفلتوا أن الموحد 
تكونوهوقانون الثلاثة. الصادر تللث، على والقياس الأئمة ولح٠اع والسنة القرآن 

الإسلامية.الحضارة وضعته ما أقوئ حما وهو عفليمة، وهمقرية هائلة جهود بعد 
والتفسيرالأستنبامحل ق مبدئية أصول على القانون هذا تحرير ق الفقهاء اعتمد وئل. 

قالقضاة يحتذيه مثالا اليوم تعتمد أن تصح بل اخر• قانون لأي شبيهها يتيمر لم 
طقوما.الش القوانين تفسير 

يدق موحدة لهلة اليجعل أن إلي الإسلام يميل الواحد القانون حانسج ؤإلمحي 
استشارةأي الثوري، مبدأ عاى الأصل ق مبنية زمنية روحية سلهلة وهى الخليفة، 

الأمة.عقلاء 

أنيحاولون خوايج فمن مختلفة؛ متناقضة نزءاُت، الإسلام واجه وهتا 
إليالسياسة تدخلها لا الديمقراؤلية، ق عنيفة دمقراثلية الإسلامية الأمة يجعلوا 
للقوةفيها الضعف، يستكين ولا الإيمان قبل الرأي يوجهها ولا الاستقامة جالمح 

لالقل._،.الإيمان ؤيدعون تعمل أن ق حرة السياسة يتركون مرحئة ومن الجامحة. 
أنيرون شيعة ومن السرائر. يتولئ قاف يفلهر لم ؤإن فتعنا النفس خارج ظهر إذا 

ؤيقومونالال.نيوية وسياسته الروحية تعاليمه يوجهون الرسول لأولاد الإسلام إدارة 
عليه.

وحدةزمع سيامي باضهلراب، الأمر وانتهى ونشاحنوا هؤلاء ا واختلف
لعلةيالالاحتفاظ من يتمكنوا لم ؤإن الملمين أن علي الإسلامي• الحكم 



١٧٧}هءاس1دهاسب 

وسياستهمخططهم فيها رصعوا منة مائتي من نحوا إلا الموحدة الحكومية 
علئيجول فالملم الاتصال. ق وقيود حدود بينهم ينشا فلم حضارمم، وأصول 

حاجزدون تنقل وبضائعه قيد، دون أحرها إلئ الإسلام بلاد أول من الإجمال 
قفهو حل أينما والسلم أمامها. عقبات ترئ فلا تسير وعلومه وأفكاره وكتبه 
وحدةكان الإسلامي فالعالم حل. أينما واحد عليه يرى الذي والقانون ولل>ْ. 
قالإسلام فعل ما وأعظم إدارته• تقاسموا والأمراء الملوك من ءل.دا ولوأن تامة، 
حضارةل له مثيل لا أمر وهدا الإسلامية الحفارة لغة وحل أنه التوحيد مادة 

اختلافالجنسسة ق مختلفين أقوام بين وانتثرت رقعته  ٤٢١رقعتها انعت، 
أقوامه.

العربيةاللغة فكانت واتجاهه الإسلام روح القرآن وق العرب بلغة القرآن نزل 
هدهواتسعت حلوا أنى فاستقرت اللغة بءن*ْ القائمون وتمسك الحفارة. لغة 

كثرةذلك عاى وّاءا.ها الحفارة، مذلاهر حمح عن للتمير عجثية بمرونة اللغة 
تصقلهاالأجنبية للألفاظ الأصوات بكثرة وقبولها فيها الأستقاق واس.اع مفرداترا 

الكثيرةبراكيبه نحوها غى ذللث، إلو؛| ضافح خالصة عربية فتصبح عربيا صقلا 
المختلفة.المتعددة الحضارة بأفكار يضيق محدود بآرتيسا تتقيد لا التي 

محلحلت قد كانت حص ثلاثة أو قرنان اللغة هذه على يمضي كاد وما 
هؤلاءومن اللغات أرقى وباما بشرفها يتغنون الح-لاء وأصبح الأخرئ، اللغات 
غيرالعربكثير.العلماء 

فقدالحضارة، تلك ق عفليم أثر الإسلامية الحضارة لغة لتوحين. كان ولقد 
الحضارةلتلك يكون أن أمكن بل المحتلمة، الأفكار بين التقريب بذلك أمكن 

مااستمر اللنة ق التوحيل. ذلك إن القول! الواحب، ومن موحد. وأدب موحد علم 



دهماسىه  ١٧٨
أنهعلى الحفارة، تلك تقهقرت أن بعد وزال أوجها ق الإسلامية الحضارة دات 

بعدإلا فيها زال وما القومي بطابعها تحتفظ أن شاءت قاليالة بلاد ق إلا ينقطع لم 
ائاص:لغتها و بمحئ لا أرا ترك أن 

لالناس جمع ق مظاهرْ بأجلي ؤيتمثل الإسلامي، المجتمع هوتوحيد هذا 
يتعارفونففيه نواحيها، بجميع الاجتماعية حياتهم ق لهم مركزا وجعله راالجا٠عاا 

الماسةيخهلب وفيه حصوماتيم، فيقصر القاصي يجالس وفيه ؤيتفاهمون، 
توحدأن يشأ لم الإسلام فكأن والدروس، الصلاة تقام وفيه الأمة، فيوجهوا 
بينوحد بل فقهل الاجتماعية الحياة مذلاهر من مفلهر كل ق الإسلامية الجماعة 

الجامع.هو واحدا مكائا لها فأنشأ جميعها الذلاهر هذه 
هواللغة وق الحكم وكيفية التشرع وق والجنسات الأفراد بين التوحيد هدا 

ومكنالأصلية، مذلاهرها ق موحدة تكون أن من الإسلامية الحضارة مكن الذي 
ياتهوجنثقافاته ق احتلف هائل واسع عالم ق والاتفاق والتعاون لتفاهم اس 

وماضيه.وأقاليمه 

منالتحرير وذلك الإسلامي المجتهع عم الدي التوحيد هدا جاب إلى 
الفردفعلاقة قوي واضح أمحر وهو المجتمع، دلك ق الروحانية أير نرئ العبوديه 

لمتهي المرء فقيمة روحى، أساس علئ بل مائي أساس علئ تنئ لا بالفرد 
نقمةتوجب يلما بالتجب أي بالمموئ، هي إنما واكب والجاه والغنئ بالقوة 

معالمعرفة أن أي بعلمه عمل عالم الناس وحير يرضيه، ما على وبالإقبال الثه 
الأساس.هي الصالح العمل 

بينالمتادلة الحبة فكرة مو يال منها أقل وليس سامية روحانية فكرة وتلك 



١٧٩و دهءاس1دهاسب 
والضراءالراء ق يتعاونون مفرق بينهم يفرق لا إحوة قلتا كما فهولاع الملمين، 

عليه:وحق أحيه نحو واجب متهم لكل بذمتهم، أدناهم سمي الأس وحين 
أنعليه وحقه أمكه. ما اعده ؤيالنصيحة له ؤيخلص ينصحه أن نحوه واجبه 

ؤللبه.مس المخلص العون عنده يجد 

غيرْل مثيل لها ليس درجة إلئ الإسلامي المجتمع ل الروحانية وتصل 
وأنتجحيزا قصد فمن الخارجي، بالفعل لا الداخلية بالنية الفرد أعمال فتوزن 
ذللئح.علئ يثاب فلا بالخير وقام سوءا قصد ومن الخير، نيته لأن ياثم لم سوءا 

إلئنحوأحيه به يقوم أن يود الذي العمل ينبا أن هو أعماله ق الحكم ومقياس 
يريالذي والقانون محه. عدل يرتقه لم ؤإن به قام لقسه ذللث، ارتقى فإذا ه نف

ثكله.ق مادي ولوأنه أهدافه ق هوروحاق جميعا الناس على 
بلقيد كل ص خالصة حرية لا بشخصه المتعلمة تصرفاته ق حز والفرد 

إرادتهبمحض ه نفأصر ولو حما عليه لنفسه فإن يصره، ولا ينفعه بما محدودة 

عليهاوهويحض الإسلام الق محببة والجماعق والعتب. اللوم تحق يمتجنيا لعد 
للتآلفإإثارة الفردية روح س أفضل الجماعة روح جعل وقد تقويتها، إلئ ؤيرمي 

علنلوحس، _Jlv ولو الحق بغير تْلغى لا أن يجب الجماعق أن على والتقارب• 
للملم.الأعلى هوالمثل الحق كلمة فإعلأء إيقافها، فرد كل 

روابطالإسلامية الحضارة ق الناس روابهل أن على قوي دليل هذا ل كل 
يعملمحددة قوانين علن مبنية الإسلامية الاجتماعية الحياة فليت روحانية، 

ضميره.يوحيه ما يعمل إنه بل وعقوبتها مؤبماتر،ا ٠لائلة تحت، يقع فلا  ١٦٢الإنسان 
وروحه.الإنسان ثلما ق بل ثابتة ضيقة نصوص ق ليس الإسلام ق والحق 



هىلإتي|سبيؤب  ١٨٠
الطبيعةبه تسعف ما بأوّع ذلك طق ويلأسفته الإسلام اتجاه هو ذلاك« 

المؤمنةالطيبة النفوس ذوى عند إلا مرعيا نقول الذي هذا يكن لم دلس انية• الأن
ونتعه.عاليه تحرص كانت وقد لكني؛ 

أحلاقمحبها كانت كهد.ه وروحانية كهذا اتجاها أن القول عن وغنؤ، 
ينو-ض،أن يجب والقانون الاجتماعية. الأخلاق تللتح عنوان هو والخير سامية، 

المنكر.عن والنهي، بالمعروف الأمر عنير متندة الأمة بل وصلاحها، الأمة حير 

عبوديةمن، الناس تحرير أساسه فكان الإسلامي، المجتمع تكون هذا عنخ، 
امح،والتالأخوة وقوامه همتهم. ؤإثارة نخصيتهم وتقوية وّالطاترم الناس 

وختامهأعضائه، بين الروحانية الصلات( وسنده واللغة، الشؤع ل الوحدة وعماده 
والمعروف.الخير توخي 

بينالاختلاف يزيل شك لا ينبغي كما وروعي يجب كما طغ، إذا هذا كل 
بوتقةق ؤيمهرهم الشكوك ؤيزيل الصلات ؤيوطد بينهم الحجاب ؤيرفع الأنوام 
وانصهرتهذه تثكلن( إذا حتى الإسلامية. الأمة هى واحدة أمة فيشكلون واحدة 

إنبل حديدة، كاملة حفارة بناء ق وتتعاون تتساند أن استهلاعت( الإسلام وتقة بل 
الأمةطيه الإسلام أقام الذي الخلقي الروحان الموحد الحرر الكيان هذا 

ؤيهيمنأصله لأنه غيره. عني، قدمناه الحضارة فرؤع من، كبير همج لهو الإسلامية 
تقوم.أن للحضارة يحي، لا وبيوته طيه 

السلياسارةالإس:

كبيرأثر له ما أمة j، العقلي والاتجاه الحقل؟ هو الحضارة من اكاق والعنصر 
الحضارات(وص، وقيمها مقدراتبما طى، يهيمن، الذي هو والعقل جميعا، نزعاما ؤا 



سو رءءاسُةاسءي؛ 
فاسقؤيالإسلامية الحضارة عقل أما والأقوم. الأول العنصر فيها العقل يكون ما 

قالعقلية التيارات تشتتت فهل الحفارة تلك بتت اش الشعوب عقول من 
تصادماالبداية ق تمادت أما نعم، وتباعدت؟ وتضاربت الإسلامية الحضارة 

الأحر.بعضها ْع للتفاهم مجال لا أن بعضها وظن شديدا تنافنا وتنافرت عنيقا 
كلاشتط ثم الاتجاهات وتعددت الأراء كثرت والتنافر التصادم حدث وحين 
جرئومن والرومي الشدد التأمل ل عقله يستخدم فالفارمي لديه بما حرب 
منهاتتخرج شاملة عامة مبادئ وضع سيل ق يعمل وغيرهم سريان من مجراه 
العنانيطلق تم المعرفة واحتزان الخلتل احتزان من يكثر والعربي الأمور، دقائق 
ظهرتالتي الساعة علئ خاصة بصفة تنهلثق مبدعة جديدة بفلرات فيأق لعقله 
تفكيرهمهؤلاء غيئ ويفكر عاما. قانوئا يجعلها أن ق يفكر لم ولكنه فيها، 

أحرئ.أساليب علئ عقلهم ؤيعملون 

المختلفةالاتجاهات تتثلور ثم الاحتكاك، شرر ؤيظهر الأساليب كل وتحتلث، 
بهويعاللونه باحكامه رونه يفالحقل إلن الدين يكلون معتزلة أربع• زعات نق 

ومتفلمةعليه. يخرج لا له موافقا عندهم ثبتا ما ويجا-ون إليه. بونه ؤيت
النعتينتiللئا والكفر بالزندقة يتهمون وحشؤية بالعقل. جميعا الكون يفرون 

الوصوفية يخالفه. لم أم العقل أحالف سواء الدين لحكم إلا لحكم يقرون ولا 
،كثفعلى وتقويتها نفوسهم مذيبا ي هم يقيل• ما بمقل،ار إلا للعقل يأحون 

مديهمإليهاالي الحقيقة فهم عن قاصر عندهم والعقل الجهادية طرقها الحقيقة 
المهيبة.روحهم 

علئتقوم لا واحتلاها تصادما تحدث بان حرية أليسستج الأرع النعات هده 
تكونالضربة تللته كادت لقد عليها. القاضية بالقربة ر ينل. بل حضارة، أساسه 



اسمه  ١٨٢
وقدالأ-حيرة، الكلمة ولها حميعا، بينهم كات )الوحدانية( الإسلام روح أن لولا 

لحكمها.وأذعنوا -jL رصوا 

العملتحرير إلى يرمي الإسلام إن فقووت المتخاصمين بين تقضي هي وهذه 
إلافيه السائد والرأي المجتمع بنظر يتقيد لا فهو اف، سلطان إلا ّلهلان كل من 
المتعوذينيعفى يدعيه بما الحاممل عرصى يفرب أن وله النه، عند من كان إذا 

دونرغباتبما حب تعمل أما إليها ينمون الُي، الخفية الموئ تأثير س والساحرين 
ولكنهذلك، كل له القوئ. لهده حاب دون يجول وأن ببما يكفر أن فللعقل ماع 

الالإنسان ق أودعه وقد الألوهية ق معه يشرك فلا له ويخضع اف حلق من 
بهؤيهتدئ منه يلزمه ما ؤيكتثض الكون ليعرف بل الله دون من له ويخلص ليعيده 

أنفللعقل واياته الكون حوادلنا وهي له، يكشفها أن للدين ليس التي، الفللمات ؤ، 
إلثه•يهتدئ ما منها ويستخرج محندرك ويتأمل فيها يجول 

كلعالئ وهو ببا لم يأن فعليه ويعلها قرآنه ق الله بينها التي الأمور 3، أما 
أمافيدعي يشتط. لا أن فعليه التاييد إيجاد عن قصر ؤإذا فعل إذا تأثيرها يجد حال 

منالأمر كان وأيا والقمان. الضعف، الله حلق وق الله حلق فهومن صحيحة غير 
أنتستطيع ولا ميداما يتعدئ ما علئ تتكسر آلة هو غاية، لا واسطة فالعقل ذللثخ، 

يخطئلا كاملا إلها لتؤ العقل أيها فيا به، للأيمان ؤيدعو اممه يقوله ما تتحدئ 
أنفعاليه الله، نور أمام ، ينكفولكنه الفلل٠ارتإ ق يكشمؤ مصباح نور أنتا إنما 

بسلطانه.ؤيرنحى أمامه يختفي 

أنعليهم ما أناس كل عرف فقد الحادرثف، للمرلع إيقاف التحديد هن.ا ق كان 
فالعقلقاصية تكون تكاد الإلهية قه للقلضربة الموقف، هذا ق كان بالعقل يفعلوا 



١٨٢ؤ دهءاسرةسب 
يفعلافه بل المعرفة مبادئ يضع وأن والكون الخلق سر يكتشف أن يتهلح لا 

تتنحئوأن -مزيمتها ترصي أن إذن فة فللفلعبادْ من للمخكين ؤيلهمه ذلك 
تخرشعلتها.وأن اليدان عن 

إنموالتثتت، الهزيمة يأبون فهم المسلمين الفلاسفة قوة تفلهر وهنا 
الفلماذا الله نور من أصال العقل نور دام فما حهلتهم، تغيير علئ أمرهم يجمعون 

أرسطويعقلهننلر لقد وراءْت العقل نور يبر القلقة ميدان ق كاشما اممه نور نتخذ 
محضذكاء وافه الخالدة المائة وهنالك الإله فهنالك ثنائية نفلرة الكون إلئ 

الفلاسفة،قول هدا للعالم. ستا ليس ولكنه بحبه العالم يحيي هو الإرادة تنقصه 
الوحدانيةمبال.أ إذن الإسلامية القلقة فلتاخد ؤيقرره، بالتوحيد يأمر اطه ولكن 

الملسنالفلاسفة مخيلة ق تسهل، الفكرة هاوْ كادت ما فلسفيا. وصنا ولتضعه 
قوفصلوا الحدوث مبلوأ عن منية غة فلفوضعوا عليها عقولهم وقفوا حتى 
مبتكرةحديدة مادة ذلك ق ووضعوا تفكيرهم، واساع ذكاوهم لهم ثاء ما ذلك، 

الموادعر وعرجوا حقيقتها، عن الأن حتى تفهم ولم بعد دراستها تستنفد لم 
التوحيدية،الإسلامية بالصغة فصبغوها والمعرفة النفس ق الفلسفة من الأحرئ 

عقلهمأحضعوا ّ الخالقة الفلمة اضئلراب وبينوا يخالفها ما كل من وجردوها 
يهمموافلم اطه غير عبودية من عقلهم حرروا ولكنهم للكون يره ونفالإله لحبودية 

وقوةتتفق لا التي والشعوذة بالحر يهتموا ولم واتجاهاترا والجماعات ؛الحكام 
وهآكداالجدة. كل حديدة نغلرية فاوحدوا العنان لعقلهم وأؤللقوا وقدرته، الإله 

اطه.عبودية إلا عبودية كل من لعقولهم تحريرها ل الإسلام روح أفادمم 
أحدهمفيخرج الفلاسفة، عمله ما )المعتزلة( أي المجرد المقل أنصار وعمل 

المقلفيه يشتهل لا الوحدانية مدأ على وضعا الكلام فيضع )الأشعري( وهو 



اسمدس ه  ١٨٤
حددما.التي الدينية النموص وتأييد لتاييدها قوته يستخدم بل ويصول فيجول 

لهافاذعن الخصام وأوقفت، بد>ت، التي الإسلام لروح فيصفقون المتصوفة أما 
الذيالله لور يخضع العقل دام لما مدهبهم، حن علمي دليلا منها ويأحدون الناس 

قلوبنا،ق الإلهي النور هدا عن فلنبحث والإلهام الوحي ءريق عن للشر ينكشف 
إذاك ذكثف الحقائق من كثيزا ولكن الأنيتاء درجة إلئ نصل لن أنا رم، ولا 

ؤلرائقيكونون -م ؤإذا ذللئ، إلئ انقهلعوا الحقيقة. لفهم وأعددناها نفوسنا هدبنا 
أممالمتصوفة ويدعي النفس، وراء س الحقيقة عن ، الكشفق هائلة ومادة عديدة 
ولاذكرْ، أمام مشدوهين نقف، ما والجهاد الكنف، طريق عن الحقائق من أدركوا 

إلىالشك يتطرق لا من بينهم ولكن أومتعودا مخدوعا يبالغ كان س منهم أن بد 
ولعللماما. إلا الحدما البحث، يتناولهم لم وهولأم تفكيره. ورجحان صدقه 
النفسية.الروحانية الدراسة ق مفيدة نتائج عن تكثمط آثارهم دراسة 

ييعموقئا كان لقد البحت،. العلوم ق العقل مءن الإسلامية الروح موقف، وبقي 
شيئاعنها يذكر لم اممه لأن فيها يطع أن يسمملح الحقل فنور العمل، 3، المجال لها 

الإله،عبودية غير عبودية هو ما كل وس والشعوذة الخراiارت، ص حرر العقل ولأن 
والحساب،الجم ق الكثير فيكتشفوا لعقولهم المجال يهللقوا أن الملمين فللياء 

وزراعةطيا س البحت، العلوم غير ق يتحزوا وأن والهلثيعة والكيمياء والهندّة 
سبقوهم.س لهم رسمها التي الحدود فيه يتجاوزون بعيدا شأوا ذللث، ق فيثلغوا 

لهوأطلقت، الشاملة العامة الخلفية الفلرة ق العقل قيدُتغ إذن الإسلام فروح 
الخفية.للقوئ ؤع حف وعدم واختيار وتجربة مشاهدة س ذللئ، سوئ فيما الحرية 

الدين.سلهنان غير س العقل تحرير ق عملها إذن عملتا فالوحا.انية 



١٨٥ؤ دهءااضادةاسب 
يعديكاد حمم هائل أمر فهو بطابعها وطعه العقل اتجاه توحيد ل عملها أما 
التفسيربعض ر ؤيفالإسلامية الروح آيات من آية حال كل على وهو معجزة، 

أنيجب فالعقول أحد، واحد حلق من هكب واحدة حقيقة بوجود أقر الإسلام بان 
وقوةأمزجتها ق احتلفت مهما واكتشافها الحقيقة هده فهم إن جميعا تمل 

واتساقها.العقول وحدة إلئ تودي الحقيقة فوحدة إدراكها. 

وكشفهللمسائل استخراجه كيفية ق فذلاهرة الإسلامي الحقل ق الروحانية أما 
والمقارنةالقياس ق مادية رياضية طريق على يعمل عقلا فليس الجهول. عن 

طريقعن يعمل ولكنه لا التائج واستنتاج المقدمات ووضع والتركيب والتحليل 
عاليهالمعروضة القضايا ق التأمل يكثر أنه ذلك وبيان والتأمل الفكر يعد الإشراق 
بهترضئ لحانا تلمع فجأة تخرج بالنتيجة ؤإذا  Inconscientللاثعور ؤيتركها 

قنقرأ ما وكثٍنا وتقنعها. الروح مع تتفق نتيجة وهي إليه وتستريح والروح النفس 
تركمجموعيا ق وهي الاستخارة، بطريقة حالمتج عويصة قضايا التاريخ كتب 

فلقةأقيمت وقد فيها؟ ؤيفكر العقل يعرضها التي الحلول أحد إلئ ترتاح النفس 
أرسهلوطريقة نحالف الني الروحية الإشراق طريق على الملمين عند المعرفة 
المعرفة.ق المائية 

الذيفهو الأحلاق مع وطرائقه نتاجه ق يتفق أن يجب الإسلامي والعقل هدا 
مايعمل أن سليما صحيحا عقلا كان إن يستملح لا بل إليه ؤيهدي الخير على يدل 
وءالإلئ الودية والدهاء والخديعة الكر أما الحميدة. للأخلاق حلاف هو 

بالسوء،الأمارة النفس صغ من هي إنما الإسلام نفلر ق العقل صغ من فليت، 
قعجب ولا تركها. على وحضه لأباها سليما رجوعا عقله إلئ ان الإنولورحر 

عيب.كل من الخالية السليمة الحقيقة إلئ يودي أن يجب، فالعقل الفلرة هذه 



اسمداا،ت ه  ١٨٦
سيئة.مرة حقيقة إلئ إلا تودي لن والخديعة 

والحرالشعوذة من محرر نور هو الإسلامي العقل أن قلنا مما وظاهر 
ولكنهمحيكشفها الظلم-ات ل يير نور وهو الله لغير والخضؤع الخفية والقوئ 
العقلذلك يكتنفها التي والخقيقة رسله. إلئ أوحاه الوي اممه تور أمام يتفاءل 
عقلثم واختمارا، ونموا وشدة قوة احتلمتا ؤإن إذن واحدة والعقول واحدة 

يخدموأحلاقي والإشراق التأمل طريق عن بالإحمال يعمل روحاف لم الم
الشر•ويأبئ الخير 

:اسس 

النفسوهو الخمارة، تقدم ق يتحكم الذي الثالث، العنصر إلئ ولئتقل 
الخمعن تتفرد هل التقى ق شيء كل قبل لمون الماحتلم، فنقولت وميولها 
إليهمقرب الخم عير أثها اتفقوا يم عنه؟ تنفصم لا منه قهلعة هي أم عته وتتقل 

عرصهاكثيرة أدلة ذللث، عن الدلالة ق ولهم الروحان اتجاههم الاتفاق ذلأث، 
سينا.ابن بالتفصيل 

منالأمر أول الإسلامية الخمارة تسالم فلم ورغباما النفس نزعايتج ق أما 
قاختلافها الممسية ميولها ل مختلفة الإسلام اعتنقت، التي فالأقوام عنيفة هزة 

مانويينكانوا من ومنهم إباحيين مزدكيين كانوا من الفرس فمن العقلية اتجاهاما 

عليها.الإيماء وعدم القس قتل يرون 

والقتلالشهوات، ق تنغمس الحنان الجاهلية ق لقومهم أطلقوا وااحراؤ_، 
مذيس،ل المسيحية بتعاليم تأثروا فقان ومصر الشام سكان أما العمياء. والعصبية 

وقهرهالجم وتعذسا الروح تمجيد ق رأيهم وللهنود للسكينة، وحلولها القوس 



١٨٧ؤ دهءاسارةاسب 
الشهواتإلئ الميالة الإنسانية الطيعة وتعمل يعملون أولئك فكل ذلك عش وقس 

ؤإهمالالنفس عش العناية وقصر الزائد التقشف إر تدعو فئة فثتازت فتكون 

منيه حرية هي بما فتتمع سجيتها على النص تهللق أن تود إباحية وفئة الجم، 
المتصوفةويؤلف الشعراء ويتغنئ ذلك ق الكتاب ؤيكتب ومجون، وشهوة جا0 

فتراهالإسلام روح أما فئتناصلون، بحصى على بعضهم ؤينقم المخالفة آرائهم ق كنتا 
يتحرربأن يقفى شيء كل قل أنه ريب ولا الممحوقة إلا أميل مجا ذلك ل ينتهج 

>ؤأرءم،«تيله شريك لا وحده قافه باه، يشركها لا وأن النفس شهوات من الإنسان 
الناسعبودية من النفس تتحرر بأن يقفى وهو تالفرئنتّاأ[ ه مؤبنه إثتهدر آنحد 

ولامنه. والرهبة الله حب إلا يقيدها شيء ولا حوها ل فتنعللق وملهنامم والجماعة 
منصفت مى فإما وتتحدي تتماثل أن إئ  ١٢يفضي هوالذي التحرر هذا أن شك 

التيهي محال2لانه لغير وحضوّكها الله لعير وعبوديتها غيرها، مع اتحدت فقد أدرانها 
يعفى.مع بحضها وتنازعها وتفارحا اختلافها تخلق 

كالصلاةالعبادات منها وتقويتها النفس لتطهير طرائق الإسلام ووضع 
وتقويةالنفوس تادس_ا ق اللون الفلاسفة يقول كما منها أنني فليس والصوم، 

تعارهو لينتفع عبادته الناس يكلف، لم الله أن وصؤح بكل محبون وهم الروحانية• 
زالعالين عن غني الله فان خدمه، وامنخلءام عبيده بامتعباد المور ١^٥؛-؛  ١٢

منأصل النفس وتهديب الشية. وأمراضهم أنجاسهم ليزل إياها كلفهم 
المتعةوالقحمى الكثيرة المؤلفات عنه وضعت الإسلامية الحضارة ق الأصول 

الممحوقةواختمر الخختالفة. جوانبها من القس ودرست، الراقية والفينة 

وكمائنهاالنفس أحوال دراسة ق الخموفة مدهب، الذاهبين الفلاسفة وبحقي 
أبحاثهمنتائج وقدموا عالية درجات إر ذلك، ق فوصلوا لرفعها، مسيل ؤإيجاد 



ءماات،ةااسىه  ١٨٨
طريقعن النفسية التجربة علئ بحثهم بتوا وقد واسعة. دلالة ذات كثيرة باقوال 

عنعليها الحصول إلئ بل العادة معرفة إلئ وصالوا إمم فقالوات القس مجاهدة 
أنإلئ الملمين فلاسفة من كثير فاتجه التهذيب. وذلك الجاهل..ة _s طريق 
وقالالأحد، الواحد بالإله الأتمال وهي المرجوة العادة تبما يباغ النفس تطهير 
الذاتإلئ ه بنفالإنسان أن أي الاتحاد هي عادة الت المتصوفة بعض 

شاوتهينقضها تعيير هو بل الوحل.انية، عن تعبير أقسى وهن.ا حا. فيتحل. الإلهية 
أأ ة الوحل. ق الحالصة الواحدة الذات 0ع التعلأدة النفواس تتحد فكيف 

موادمن غزيرة مادة وتجار-يم ذلك، ق المسلمين أبحايث، ق نرئ والذ.ى 
فيهايطر لم بل الخويثة، الهلرائق علؤي تعرض ولم تجرت لم اف الإنالكشف 

أنونرئ العارض بحث بيحثها قام قو المستشرفين بعض كان ؤإن متقصا نفلنا 
نواحيهافيتبين والبحث بالتجربة المائة تللثج يل.رس أن الحديث العلم على 

يحلنالتي الرهان من سيشوها حكمه أن نظن والذي فيها. ؤيحكم المختلفة 
يحفلنأن على ان الإنتهساعله حقائق فيها أن ميبين ولكنه المشعوذين، بائر فيها 

ل.ها.دالتي المائة من ييء 

إلىالقوس تمل بل ؤيوالف، بينها يوحد ومذسها النفس فتثقيف كان وأيا 
الماصبين وافتراق والموامؤ، الأديان ق احتلاف، فيه يبقن لا المفاهم من درحة 

وأشملها.مفلاهرها أعم ق والعالية الوحدة تغلهر وهنا عربي. ابن يقول كما 

الحاصل،تحصيل ص فذاك حلقية الروحية الاتجاهات تكون أن إما 
الفاصلةالأحلاق تعليمها مراحله من مرحلة أول الفص يتناول الذي واكهن.يب 

الأدرانتزول ولن ذلك فعلت إذا إلا تصمو لن وهي الخير، فعل علئ وتمرينها 



١٨٩و دهءاسدهبمتج 
منه،والتلذذ المعروف فعل طريق عن الأولى عادة بالشعرت إذا إلا عليها التي 
أوجها.ق عادة الإلئ  ١٦٠نموالتي الخالصة بالغبهلة تشعر ثم ومن 

عنيصدق الإسلامية الثقافة ق والمجتمع العقل عن صدق فما وكذللث، 
ورغباماالنفس م؛ولا من الإنسان يتحرر أن فيجب الحفارة، تللث، ق النفس 
كلحالمة صافية روحه يجعل فانه فعل ؤإذا افه، لغير وحضوعها وهواها 

وأنالأحرئ، الأرواح ُع تتماثل أن امتهلاءتح وحلمت، صمت، ومص الصفاء، 
والإكثارالخير حب درجاما أول مثالية معادة ق شائبة يثريه لا تفاهما تتفاهم 

منه.

:٥٥٧١ض اساارةالإسلأس مقف 

الكثيرينإن بل والمادة، الاقتصاد هو الحفارة عناصر من الراح والعنصر 
إذابحضارة يؤمنون فلا المادية المظاهر إلئ والحضارة التمدن ينسبون الناس من 

هونما الناس. من لهلبقة ولو متوفرة والرفاهية الحياة ق المادية الوسائل تكن لم 
المادة؟ص الإسلامية الحضارة موقف، 

اعتنقت،التي فالشعوب مختلفة؛ وتيارات تصادم الأمر هذا ؤ، حديث، لقد 
والفارسيمتقشثا العربي كان فقد اليومية، حياتما ق مختلفة ميول ذات الإسلام 

العيشنعومة إلن ميالين محويية وسكان العفلمة لوسائل محبا والمصري مرفها 

محازهدوا ومن والريع الحرث هلك يرون من هؤلاء كل بين وكان المادة• ودئانق 
حياةوكانت، الإسلامي، المجتمع ق مجداها النزعات هذه لكل وكان المادة، 

ولاالخشن الصوف، ون يلثالل-ين المتصوفة عيشة حانِإ إلي الباذخة القصور 

والأحرئالأونة بين الفئتين بين الصرلع يحدث وكان اليومي، لئونمم حص يأبمون 



اسم ٥٥٧٠ه  ١٩٠
تاركينهاقصورهم يغادرون المتصوفة بار كانوا القصور ساكني بعمى أن حتى 

متقشمن.متعفغين الأرض و يسوحون ظهريا وراءهم 

هاالاقتصادية؟ الحياة ق الإسلأ*م؛ة الحضارة موقف استقر ماذا علئ ولكن 

الخاص.بلونبما الموقف ذلل؛، فتلون عملها تعمل للإسلام الأربعة المادئ نرئ 

كانمهما العام لم المذْلع وطغيانبما، المادة عبودية من التحرر ذلك وأول 
وأنيزول، المال أن وتنسيه عليه تهلغئ عناية والمفلاهر بالمائة يعنئ لا أن غنيا 

قللإنفاق وامعلة هو غاية لا واسهلة المال وأن الأعمال صالح هو يبقئ الذي 
التخنث،من يجلب، لما الإجمال علن وممقويت، مضر الزاني والرف، اض. سبيل 

أشسبيل ي مفقوملا ولا آظهلم_، يكإزورت> اله٠ة ونمر 
منحالة ق يعيثون الأغنياء ومعفلم لاكوية؛ةّآ[، ه أليؤّ بمسذاص، قاث|رهم 
التقشف،بمظاهر غنا0 ير من متهم يزال لا يل فيها، مبالغة لا متوسهلة الرفاهية 
الببهلة.والحياة 

منيرتهنا ش أمحم، أوعمروؤإاك> لزيد لا ش ملك والمال المائة إن ثم 
لأحلإلا لهم تصبح ولا تالأضاف:خ'اا[ ِللثتذ\رىه وألعبمة :بمثثاؤء.، مى دكثآء 

يضنحكمه ، ٠٣تاحلال الإسلام نجد هذا وق ترد. رهينة عندهم وهي معلوم 
وهومسملوأالزكاة.العالم ق له مثيل لا عجيبا مبدأ 

الفقراءعلن والأغنياء الموسرين ثروة من أربعين من واحد توزيع هم، والزكاة 
قالفقراء علئ ينفؤ، الخسام أن نميرة؛ بعبارة هنأا ومعنئ سنة، كل المستحقين 

لديهاحتمع ما أنحن الحالأرتح معفلم ؤ، يعادل ما ستة أربعين متوسعل ل أى حياته 
كلق تنتقل الملمين ثروة أن أصح وبعثارة الأحيان، من حين ق المال من 



١٩١و دمحءاسدهاسب 

نهمعوفيه الزكاة مبدأ هو هذا آخرين، أناس أيدي إلى أناس أيدي من ستة أربعين 
عالئالمتزكي من تكزنا ليست، أنيا قيمة الزكاة ؤيزيد عجيب. ، الأثزاكية١١من 

ؤإلأبإرادته شاء إن يعهليه عنده لهدا آ!ا ]ال*ارجتأ ه ؤ-م إنما وصدقة الفقير 
منهبمحرم فلا جميعا الناس بين يتنقل وأن للمال العالمية مبدأ ومدوها فمرغنا. 

إلئرالإسلام اتجه بل معنئ• من الحق لكلمة بما فيه حق ان إنولكل إنسان، 
للفقراءلازما يراه ما الأغناء مال من الأحد بمحق للالهلان فأقر الزكاة من أوسع 

هؤلاء.الزكاة ، تكفلم إن 

عجيججبثكل اليومي الاقتصاد إلئ فتخلل الإسلام ل الروحانية مبدأ أما 
قيمتهامن بل لمنها زيادْ أو ندرما عن لا تأتيها وقيمة سرق قللاشياء أيقا، 

غيرهعلئ يشرف كتاب، وكل ^٥^،، ٧١من وأعز وأشرف أقوم فالكتاب، المعنوية 
منغيره من أشرف والخز موضوعه. بقيمة بل المائية بقيمته لا الكتب، من 

فلاأيصا مقدس والخبز مقدمة والحياة اللم، عند الحياة مادة لأنه الماكولأيت، 
بمهن•ولا بالرجل بدام( 

تدرهالذي والمال أصحا-يا ثروة بمقدار لا بعض علئ بعضها يتقدم والهن 
منحير والطب، الحاكم مهنة س حير العالم لمهنة للأمة، الروحية بل؛فاندما 

ضمتهنالمجتمع يفر وما يتعلق؛الو؛قاُت، شيء وكل ذللئج. علئ وقس التجارة 
محتقر.

الإسلاماشزاي عن وكتوا فأرممرون الزلفخ، ممر ق رواج الاشتراكية للنظرية ان ك' 
اليناف ننام الإسلام وأن الاشتراكية، الفلرية محقوهل لكثيرين نين نم ذر، أبي واشتراكية 

زاليمران[والمجتمع. للفرد نظرته ل العدل يحقق الشر نغلريات يثبه 



اسش٥٥١٥٠ه  ١٩٢
ولاحالمة. روحية نظرة وهي والاقتصاد للمائة المجتمع نفلرة هي تلك 

وأنالإسلامي، العالم ق وسقهلمن، اصظرت قد الاقتصاد قوانين أن هذا يعتي 
وماثيء فهذا أبدا، لا الروحة الحاجة قانون محله حل والطلب العرض قانون 
كانت،للمادة المالية القيمة حاني، إلى إنه نقول، إنما فنحن آحر، شيء بمدده نحن 
السوقق سعرها لها والمادة الاحتلأف،، كل الأولئ عن تختلف لها روحية قيمة 
قبعض مع يعضهم الناس ومعاملأيت، هدا لها. المجتمع تقدير ي آحر معر ولها 

عنالعلماء س كثير توؤع وقئ الإمكان. قدر معنوية قيم على نص أن يجب المائة 
ماعلم أن ت الإسلامي الفقه ق العامة والقاءال.ة العلم. ونثر التعليم علق أجور أحد 

عليه.الأحر اJحلم احد لا اّدى للكسب يتعلم لا 

الماصيالقرن أهل من المحلصين لمين المتجار أن يروئ ٌا أعجب ومن 
لمإخوانمم من تاجر إلى المشترى مرسلين حننا بضاعتهم ينع عن يمتنعون كانوا 

الاقتصادأن ذللث، س وأءج_إ التماس. ق راع مثل وهدا يومه• قولتا يكس—، 
وهذامحرمة. عليه فالفائدة فائدة دون وأعارته المال قرض على بني الإسلامي 

العجس،ومن باهر• بشكل الروحية النزعة عليه تغلب، المادي التعامل س نهمع 
فصلةمائيا. واجبا تستلزم الأشخاص بين الروحية العلائق أن الباب هن>ا ق أيفا 

إنالقاصر الأدئ قريبه يعيل أن الأقرباء أقرب من توجت، توالقرابة النسب، 
للمرأةبد ولا يعيله. س منه الأقربين j، يكن لم إن المسن الشيح ؤيعيل إليه احتاج 

حا.ملزم أقربائها وأقرب يعيلها ممن المحتاحة 

قاليومي وللاقتمحاد المادية وللهلأيت، للمادة أن على دليل وغيره ذللف، كل 
البحت.المادي الجانب، علئ كثيرة أحيائا يتغلب، قويا روحيا جانبا الإسلامية الحضارة 



١٩٣بخظ ا{ت،،االأءابة اعضارة لهج 
الإسلامي،المجتمع ق جدا فموية والاقتصاد المادة ق الخالقية الناحية أما 
يحظرتفر التي فالمادة تجارما، أو الأشياء صغ إباحة ق تحكمان والشر فالخير 
السليمة،الن وقلع والمخدرات الطبية غير والسموم كالحمر وتجارتها عملها 

الأدنى،الحد إلى فيها ربمحه يخفض أن التاجر فعلى نفعها يعم التي القانع أما 
والريحالعام. الغ -ها ينمي يخاعة ق ربحه عن لم المالتاجر يتنازل ما وكيتا 

•به وترافع ذلك المشرى طلب أن البح ينقص وهو حال كل علئ ممنؤع الفاحش 
■ميلتن ل نلخصها والعمل للتجارة أحلاق القانون جانب إلئ وهنالك 

بمقدرتهما كل والعامل التاجر يفعل أن وهو المعاملة ق الإحسان الأول; 

الخسارةؤيتحمل البضاعة قيمة من الثلث عن يزيد ما منه يريح فلا معامله لّني 
إنالبضاعة إعادة ويقبل والديون الثمن استيفاء ق ويتساهل والفقير ، الضعيفأمام 
إنيهل-اله لا أن على الفقير يعطي أن أي بالنسيئة ؤيعمل ايتياعها عاى المشري ندم 

ميسرة.له تظهر لم 

يعمما الأول; قسمان والغللم المعاملة، ق الظلم عدم هو الثانر; والمبدأ 
المعاملصرره يخص ما والثاق; النقد، من المزيف، وترؤيج كالاحتكار صرره 

الح•.•عيوببما يكتم وأن فتها ليس يما السلعة على الباع بمي، كان 
علمي.عاملاته،وتري -ها يتقيد أحلائا الإسلامي للاقتمحاد أن ذلك، كل من ؤيظهر 

المادةعبودية من تحررين، الإسلامية الحضارة أن نقدم مما فواصح ويحد 
نظرتماب، جانإلٍي حالمة معنوية نظرة المادة إلئ نذلرتا وأتما جميلا، تحررا 

أخلاقية؟وأصولا روحية مبادئ التعامل ق جعلتج وأتما المادية، 

معللوحا،انية الأربعة الأصول تفاعل عن البحن، ق المه1افج خاتمة هي هده 



ده،ةااسشه  ١٩٤
هذهمن أصل كل أثر بذكر المطاف هذا فالنلخص للحضارة. الأربعة العناصر 
تفنقول مجتمعة العناصر ق الأصول 

بينفوحدت الإسلامي المجتمع ق عملها العالمية أو التوحيد فكرة عملت 
مجتمعهممن وجعلت الأحيرين، مع متسامحين متحابين أخوة وجعلتهم أفراده 
لهمفبينت العقلي اتجاههم بين ووحدت واحد، وسرع واحدة لغة له واحدا وطنا 

القوةق احتلفت مهما إدراكها ق جميعها الحقول تتماثل واحدة حقيقة هناللئ، أن 
ذلكمذيبها إلئ دعتهم أن بعد نقومهم بين وقزبى والاحتمار، والممو والنية 

بينها.الفروق وتقدم وتتماثل فيه تتحد الذي التهذيب 

والمتنفذينالطبقات ملهنان من الفرد فحنرت عملها، التحرير فكرة عملتا ثم 
إلئالخضؤع من عقله وحررت للعمل، ولفحته همته وقرت ه، نفق ثقته فقوت 
نظرتهق قيدته أما إلا طليق، حر وهو إنتاجه فانج والحر، والثعودة الخفية القوئ 

نظرةيعارض كيلا ذللئ، ق سضذلأن فحيت ثيء كل ما ر يفعامة نفلرة الكون إلئ 
والرغباتالشديدة الأهواء محلهلان من الفرد وحررت والإله، الكون إلئ الدين 

والصفاءالكمال مداؤج ق ه نفوانطامتا غلواوه وحمت، مزاجه فاءتل٠ل الجامحة 

الردحي•
فأصبحتايهلا؛عها، وطبعتها الحفارة تلك، فسالت الروحانية فكرة وأتت، 

إلننفلرمم وق المائية محاملامم وق ببعض بعضهم الأفراد صلات ق أثر ذات 
العويصة.الأمور وحل الحقائق اكتشاف وسائل وق الأشياء 

الخيري،بخاتمها جهيعها الذلاهر هن.ه المثالية الأخلاقية الفكرة ختمت، يم 
الخيريخدم العقل وجحلت، الشر، عن ويبتعد المعروف عن يثحت، الفرد فجعلت، 



١٩٥و رهءاسادهاسب 

شيء.كل أول الممر حب ي ومعادتيا القس صفاء وجعلت الرذيلة لثأئ 
الإسلاميةالحضارة برؤح يتمل الذي المم ترجمة لكم قدمت ففد وبعد* 

بذلك.لي فأذك الملأ عن نشره ق اليونكو إدارة استأذنت وقد عنها• بحثي من 
وقومبادئها، الإسلامية الحضارة من بيان ق وقمت، قد أكون أن وأرجو 

حضارةهي إنما السابقة. للحضارات وتقليدا نقلا ليمسن، وأما قوما إيضاح 
انية.إنعالية مثالية أخلاقية متحررة تقدمية مبتكرة جديدة 





اامرضرا<اس سئهى 

بطابعهالماصى جننا الحاصر، أهل نحن كما الماضي أبناء العرب، نحن 
خصايمىنعرف بأن أحرانا فما شخصيتنا، تكوين ق الشديد أثر0 له وكان القوى، 

لغتتاحمائص نعرفح أن لنا ينبغي نفوسنا، أعماق ق عنها لتحث، الماضي ذلكر 
^،LJ_1اهم أمبان لي فاليمح ثخصيتنا، ق ذللثح أثر لترئ وأرضنا وتاريخنا وأدبنا 

العربي.الأدب، حصائص هنا أدرس أن فأحاول المعرفة 

قارئاكنت، وقد له، قارئا إلا فلت، الأدب،، ق الاحتص—اصن أدعي ولت، 
كتبهمن ورأبت، المهلبوعت، كتبه أكثر عالئ القديم العربي الأدب من اطاع٠ت، مدمنا، 

يتناولهاكما إدا العربي الأدب، خصائص أتناول، ولن كبيزا. عددا المخلوطة 
بلكبي_تا، تعمما الأجزاء ق ؤيتعمق الموضؤع أحزاء يحرف، الذي المحتمى 

والملاحظة.والتيصر والتفكير بالمقارنة عمومناتبما ق أتناولها 

منغيره عن فيتميز ، ١٢-يتصف حمائمي يجمع العربي الأدب أن لي يختل 
هازايعنى ولا اتجاهه، ق متراصة مجتمعة منه، متمكنة فيه، عريقة بأنبما الأداب 
فيها،متمكن منها غني أنه يعنيه الن،ى لكن منها' حال الاداب س غيره أن الكلام 

■مّيم،علتةا،سمّه

ماأا،ا/أبريل ١ / ١٦انمJدالمرفه/ ;ا(مجالة 



ه«داساسش،٩١ 
والروح.والتوحد والتهذيب المعرفة أدب بأنه خاصة يتصف العربي الأدب 
ءنالها،سقف القارئ أن أعرف ؤإق واثما، مطمئنا إليه بها أنألفاظ وتلك 

وصفأنبما مع حتب، أورايا رنن قولا فيحبها الظنون حا بعضهم يظن قد بل 
صحيحا.قصدته وتعبير لقيما، أردته 

المعارفقيه جمعت قد ما الأداب من فليس حما، المحرفة أدب العربي الأدب 
أحذمن وأنه الأدسبح، عن خلدون ابن قول ولنن.كر العربي، الأدب ق جمعت، كما 
مجمعأى العرب، ديوان الجاهلي العصر ق النحر وكان بطرف، علم كل من 

علئالثرى الأدب وأخذ المعرفة، نواحي من بشيء الشعر اختص ثم علمهم، 
عدهم.القول ونواحي وفنونم علومهم ل الرب ديوان يكون أن عاتقه 

للزمخشرى،الأبرار( وزربيع الأصبهاق للراغمب، الأدباء( )محاصرات اقرأ 
عنناهيلث، فيهما، ملخصّا الطميح لترئ إنلث، والمعرفة، العالم أبواب كل فيها تجد 
والكلام.والملمة والحديث الفقه 

نثرو) ربه عيد لأبن المريع.( و)الاقد قتيبة لأبن الأحبار( رعتون كتاب وخذ 
الأدب:فنون من صروب خمسة تعرض ترها للآبي، الدر( 

العرب،من والرأي البصيرة وذوي القدماء من الملأمنة عن أخذت وأمثال حكم - ١ 
والفطنة.الخبمرة وقوة التجربة ق وصل وصفاؤها القريحة حن ولدها حكم وهي 

والهنالهلبقات بين الاجتماعية لحياته وعرض الإنسان لطثائع تحليل ٢- 
والصناع.

المعمورة.وجهات الطبيعة وحوادث والنباتات الحية للكائنات وصفإ - ٣ 



١٩٩ادمّ  ٠٥٥١ماض 

العلمية١^١•، وفها الحيوانات، ألسة علئ الكلام فيها صغيرة قصص ٤- 
والأعلام.العلماء وأحبار نوادر وفيها والفلفية، 

وترح.ولهووفرح وغضب حب من اف الأنللمثعور ه_وصف 

قوبدت لطيما ا نثن نثرت وقد العصر ذللئ، معارف ذلك حلال ل وترئ 
قشيبة.حالة 

الأدبتحرر أن لوازمها من وكان الأدب ق بالمعرفة العناية أنر من وكان 
بعضإلا اللهم حيدا، تحررا الخفية العلبيعية القوئ وأثر الخرافات من العربي 

الأدبمج بل أقاصيصه. وبعض أمثاله ق الجاهلي العصر من فيه بقيت رواي، 
حمالهاعلن اق اليونالأدب من أخذها فأهمل مجج، أيما الخرافات العربي 

أخرئ.ولأمباب لأجلها الأدب ذلك، يهمل كاد بل وروعتها، 

يقفالمعرفة، وراء من هي والحميمة الحميمة، عند يمم، العربي الأدب أن الحق 
١والإبرار والإءلهار التمثل ل نيادة الواقع، تصوير ق البالغة بعض مع ءنع.ها 

دليلواسمه القس، وتاذي_ح المقل حقل بيني التهدب-،، أدب المربي والأدب 
كلواضح المربي الأدب ق الأخلاق وأثر وميست،، تأديمت، فالأدب عليه، 

الأدبخلفه ما أهم من ولمل كثير، فيه الحز والخالق الحكمة فجانب، الوضوح، 
تجدأن وثل أخلأما، عملنا نوحيها ان الإنتوجه التي البليغة حكمه لنا المربي 
إنساناامتدح هوإن بل شعرء، ق والدرس الحكمة يلقي أن يحاول لا شاعرا 
حكمته.ق وخلدها ثخمه ق الفضيلة امتدح 

سمنهم كان فقد الفاصلة، للأخلاق مثالا دوما كانوا الأدباء أن هذا يعني ولا 
المنعةلكن الرذيلة، إلئ خفيون دعاة منهم وكان الأخلاقية، الماحية ي اشتهلوا 



اسشدس ؤب  ٢٠٠
الشعراءيجسر ولم فاصلة، أخلاقية نزعة هي يطالعها وطبعته الأدب مادت التي 

القليلة أمثلة ق إلا المأثورة أقوالهم ق الشرور وتأييد الرذيلة مدح على والكتاب 
■بيا يعتد 

علئتغلب خاصة وهي التوحيد. أدب أنه العربي للأدب الأهم والخاصة 
موحداليكون طريقه العربي الأدب اتخذ تمثل. خير وتمثاله خواصه من غيرها 

هذْعن يبعده ميتا طريقه ق يلف فلم وزمان، مكان كل ق ه لتفشبيها متساؤيا 
يمثلأن هو موحدا واحدا يكون أن عن يبعده والذي وأهمله، عته حاد إلا الخاصة 

وأصبحواختلف تعدد ذلك مثل إذا فائه خاصة، بيئة أو محددا مكاثا أو معينا زمنا 
موحدا.عاما يكون أن يبعى وهوإنما خاصا، 

تشوبأن علئ عناصره من مهمة بعناصر يضحي أن العربي الأدب آثر ولقد 
وعنللتميز، الخاص الشخصي الشعور عن التعبير عن ابتعد وهكذا وحدته، 

الخاصة.الصفات ذات البيئة وعن المتميزه، الزمنية الحالة 

الهلثيعةنتاج نتيجة هي التي الميول عن بالتعبير يكترث، لم أنه ذلك، وأول 
وهكذاوالإقليم، العنصر نتيجة هي أوالتي جوهرها، ق المتميزة الشخصية 

الفارسيشخصية فيه تميز فلا فيه، اشتركتا التي الشعوب شخصية فيه صاعت، 
عنوالجركي التركي، عن ي والأندلالعربي، شخصية عن وعواطفه وميوله 

متماثل،للجمال( وتقا_يرهم متشابه، وحبهم واحل.، شعورهم هؤلاء فكل الأفغان(، 
واحدة.ورغبامم 

الشعراءأن ذللث، قليلا، إلا الشاذة العواطف، عن تعبير العربي، الأدب j( وليس 
فيهايتميز لا التي العامة العواطف، علؤ، تعييرهم يقصروا أن علمي درحوا والكتاب 

المجردة.المطالقة الإنسانية العواطف، أي إنسان، عن ان إن



٢٠١ؤ ١^^١ ا؛؛دب ضافص 
الذيالعصر وصفات الزمنية الحالة إيفاح تجنب العربي الأدب إن ثم 
الوقتية،وللميول العصرية، للنزعات فيه أنر فلا الأدبية، القطعة فيه تخرج 

مكانهالعرنى الأدب ي احد لا فالزمن ةلةُ، إلا ورغباتمم العصر أهل ولمشارب 
أوالزمنية أو التارJخية الحوادث إلى الإثارة يتجنب، أنه يعني لا وهذا نادرا، إلا 

الواقعمن مأخوذة قصصه وأكثر دقيق، هذا ق فهو لا، معينين، أشخاص إلئ 
عصر،وأي زمن أي ق تقع أل الممكن من كان قصص لكنها حرت، كما ومرؤية 

ميولهوتمثل خاصة، والعربي عامة، لم المحالة تمثل أنيسا على اختيرت فقد 
زمان.كل ق وعواطفه 

وأنالأدم، ببيئة خاصة عناية يعنى أن العربي الأدب، امتنع هذا كل وبعال 
الخاصةالمحقات عن واضحا تعبيزا فيه تجد فلا ا، -ياللائق المحل يحلها 

اوصفإذا بل وخاصته، ميزاته ق المادي الإطار وعن المحيهلة؛الألم،، للجماعة 
غيرهعن يميزْ يما لا وصفه شيئا وصفا وإذا حماعة، كل ، وصفالجماعق الأديب 

وصفابستانا وصفؤ فإذا أخرئ، بيئة ق لغيره بيها شيجعله بما بل نوعه، من 
بالذات.البستان ذللئ، يصفح أن وتجنسؤ حميعها، البساتين 

مثيرلكني احتجاجا، بعضهم يصرخ قل بل عجيتا، هذا ق كلامي يبدو وقد 
والمقاماتوالقصص والرسائل القصامم. ص عدد أير فخد برأي، القارئ علئ 

وانظرالمحلية، أو التاريخية الحوادث إلئ الإثارة منها وانتنع والأمثال،، والحكم 
أوأيالحربي، الت-اررح أزمنة من زمن أي على سريتط قد تراها إنلئ، فيها؛،b-ذللث،، 

فيها.حالة أي أو العرب، بلدان من بلد 

الزمنيةوالحالات المتميزة، الشخصية العواطف، عن للتعبير التجنب، هدا إن 



Y.r  ءفاا؛هاسىه
إجمالاموضوعاته فأصبحت العربي، الأدب أفق حدد المحلية، والبيئة الحاصرة 

علؤييقممر وصفه وأصح وبيثة، ومكان زمان كل عاص تصدق مهللقة عامة 
العامةالعوامحلم، هي عواؤلمه وأصبحت، والأزمة، الأمكنة ق تتشابه التي النواحي 
فيه.التجديو ناحية ونحافت، مادته صافنؤ وهكذا المءللقة، 

حامدا؟أدتا أصبح أنه ا هن. يعني هل لكن 
التيالنواحي ق بارزة تفلهر العبقرية تللث، وقوته، عبقريته له أدب هو بل لا، 

درامهالزمنية أو أوالمحلية الفردية الحالات، ياورس لم فهوإن فيها، ه نفحصر 
وآرائهمالمتثماحة، التحية الناس عوامحلمإ وصف، ق فهويجيد وتوقع، تقصد 

المشاركةنواحيها ق الأشياء ؤ وصفق وهوينبغ ومكان، زمان كل ق تمري التي 
منثكل بايرز فيمنها خاصا، تجويدا ذللئج ق يجد وحدُتإ، وحيثما كانثإ أينما 

والتعريف،.والتشبيه التمثيل أشكال 

وتمثيلأتتعابير له فإن توفيق، حير — يقال والحق ~ لث، ذلق وفق لقد 

المعللقة، والأوصافوالعواؤلفؤ والميول الأراء عن إفصاح حير تفصح ومجازات 
درحتها.أدب يبلمر أن قل تعبيرا عنها وهويعتر والثيئة، والمكان الزمان عن المجردة 

بلوبراعتهم، تفوقهم ليفلهروا والشعراء الكتاب يتبارئ كان التعابير هده وق 
؛يمت،أنصف، وعن العرب، قالته يسن، أحلم، عن شميل بن النصز يأل المامون كان 

كانبل النبيل.، أصحاب ق قيل ما أحسن عن الواثق ؤيسال قالوه، ما أقغ وعن لهم، 
الل.بياقتالنابغة هوقول العرب قالته أمدح؛بت، إذ ت يقول العسكري أبوأحمد 

٥١اممه أن ر تم أل بن. بيتل. دونما لث، ملكل ترئ سورة  ١٥۶١
كوكب،منهذ يبد لم ءللع.ِتا إذا كواكب، والملوك شص يأت__ك، 



٢٠٢و اّدبى اقأدب ماض 
أفخروقالوا شيء. علئ بقرون فلا ذلك علئ سهم فيما القاد ؤيختمم 

جريرتقول العرب قالته بيت 
غضايا'كلهم الاءس حسبت تميم و بنعليد غضست|ا إذا 

الخ..باطل اش حلا ما شيء كل ألا للبيد: العرب قالتها كلمة أصدق وقالوا: 
كتابهكري المأبوهلال كب حتى العامة، المعاق عن ؤيتتاقثون يسألون فهم 

وبدح.وجميل ؤلريف كل فجمع المعاق® ااديوان أسماه الن.ي 
حياةمن موقفه وهي واحدة، حالة ق قلناه ما ينقض العربي الأدب أن على 

الإطلاقيرك وأن زمئا، محلثا يكون أن ا هل. ق آثر ففد والصحراء، البدو 
تاللث،الإسلام، قبل الأولئ نشأته ينكر أن تهخ يلم أنه هدا ومبب، والتجريد، 

القوي.البارز بهلا؛عها وطعته البادية ق حدثت، التي النشأة 

غيرالخاصة أوللحالأيتؤ للاقليميايت، مكان فيه ليس العربي فالأدب كان وايا 
كلق تصيف، التي العامة الحقائق ؤإلى الإطلاق، إلئ يرمي وهوأدب الهللقة، 

عماوالابتعاد والتوحيل.، التقري٠_، ذللثج ق وغايته كلإنسان، ؤيفهمها ومكان زمان 
التمز.ؤيورمحث، التحالف، يقوي 

كانفهوؤإن النزعة، روحاق أنه بممى الروح، أدب العربي فالأدب وبعد، 
تلويئاالحرفة تاللئا فهويلون الحياة، حوانب على الإنسان ثها طخ المعرفة، أدب 

مدحهرحل مد؛ح أراد فإذا الروحية، بقيمتنها الأشياء إلئ نفلرته وهويمزج روحيا، 
ولموالعفووالصر، والأناة والمروءة والشجاعة كالكرم الروحية، بالصفات 

أوالحمارالحيوان عن تكالم وإذا والجم، والملبس والقصور بالمال يمدحه 
وقدرته.الخالق عفلمة كلامه من ينشد رأيته 

١٢ليمو-بل  ١٦٠ليجمح لا العقل، من أكثر العاطفة إلى يتحديث، أدب وهو 



اسىهداه،||ا اه<  ٢٠٤
الدقة،وعدم تعابيره ق الاحام تحو وهوينحو الأعالئ، الرومحاق المثل نحو 

مهفالذي روحية، هي بل والتعليل، والترح الإيضاح ل لناصية غير ظرائفه 
وافتا.شرحا تشرح لا حال كل علئ وهي بينها، الصالة تجد لا قد متفرقة نفلرات 

أنعلى الحقيقة■ إلى المائي البهم من القس انمللاق علئ الأدب—، ويعتمد 
هزا.مرها شديدة تاملأيت، ق القس تثير عميقة نفلرات تصحبه الأمام 

تللثحاللفغل، يقئ مومحلال من أيصا الروح إلن يتكلم العربي والأدب، 
كماالإيقيع على مني الربي الشعر أن ومعلوم القلوبج، أوتار مر التي الموسيقى 

الخرمحة،الموسمقئ واصع هو الربي الخروض وواصح عليه، الموميقئ بنيت 
والترتب—،.الأصول متماثلة قواعد على الحليل وضعهما 

فيها،وما الحياة للناس معلما تفنه ينصب، الربي الأدب، أن ت القول وزيدة 
يقصدونزعاته، واتجهاته آرائه ق والتجريد وهوينمونموالإؤللاق ومودتل، مهدتا 

مؤلماللناس موحدا ليكون والميتة، والمكان بالزمان المحددة النظرة دون التعميم 
روحيا.سموا ليموبالنفس روحتا تلوينا لغلراته وهويلون وآرائهم، مشاعرهم بين 

الالإجمال أقصد أنا قاتما أقول، لما مخالفة أمثلة علي القارئ يا■حانن ولا 
كانت،التي تللثه لا رجحن، التي والشخصية الشواذ، لا الخامة والصفايت، التفصيل، 

تتعثر،أن بد لا صفة وكل كبوما، لها شخصية فكل ها، لفالخلريق تشق أن تريد 
حين.كل ق يصدق لا الأحيان أكثر ل ق يمل. وما 

أرادمهيبا، علما الماس يعلمه وأن شيء، كل ؤ يعرفأن أراد الخريي والأدب، 
الرؤحمجال ق حم مو يأن أراد والمهللقة، ة الموحل■ الحقيقة على يجمعهم أن 

والمعرفة.باللم عقولهم \و0ل\0وت أن ؛عل. نفوسهم، تنطلق كي 



ففسةاومدىرا(

—طباعنا ؟|ا نتصرر واصحة صورة لديتا هل محالتان فيما يوما نفسي محألت 
صفاتنا؟-٦١ ونحيي مزاجنا -٠١ ونتخيل — العرب، نحن 

فاطرحهمدة يعد إليه أرجع بي ؤإذا الموال، ذللثا ويعد اليوم ذللنا يعد ثم 
عندناوتجالئ نا، عرفنانقهل تاأّرعت وطلأمحي يإلحاح أخرئ مرة نفي على 

وماعناصرها، هي وما عواملها، هي ما الحياة؛ ق محيرتنا يوصوح وأدركنا طبمنا، 
يوجهها؟الذي هو 

الجواب،،على فاضطرب ملحنا، الموال المرة هذه نفي على طرحت 
يغادرلا التمالث،، كل ؛4 أتملث، ثالثة مرة إليه أعود يى ؤإذا الزمن، من حنتا فتركته 
عنه.يالايمماد يرصن ولا ذهني 

توجهالتي هى وطبيعته العريى، ط-يحة نعرف، ألا مخجلا أليس ت نفي ل قلتا 
حاصرنا؟وترصم ماصيتا رسمت، الي، وهي، بلادنا، متقبل 

العرييعن صورة لفي أضع وأن الموال، هدا عن أجببا أن على وعزمتا 
الارتباك،من كثير تولاق حتى ذللثج قصديتن، وما عليه، تنهلق المعالم يينة واضحة 

العرييإن ،; iJlفإذا؛يعفا، يعضها يناقض مخيلتي علن الأفكار توارديتج ففد 
إن،; I«_liؤإذا المحاكة، كل ذللث، تخاك أمثلة وجديت، الإنسان. أخاه يحب، إنانر 

نوفسمأا"ا،؛/صها_؛أ.؛الُاود؛ا/ر؛(مجاوةالعرفة/ 



اسم ٠٥٥٧^ه  ٢٠٦
بلحاملين، كسالى العرب من كيرا وجدت فه- ؤيعئ العمل يحب عامل المبي 

وطنيالعربي إن ت نلت ؤإذا يوماآخر، ونشطا يوما كسولا منهم واحدا وجدت 
فيهايبيت بالقليلة ليستا أمثلة لي تراءت أجله. من شيء بكل ؤيفحي وطنه يحب 

العربيإن قلت،؛ ؤإذا المثالية، فيها وقنت، التضحية فيها وجالت، النواة،  Jljالوطنية 
وتناقضه.تخالفه بل الذكاء، عن تتم لا حالات لي بانت، ذكي• 

دراسةعن فبحثت؛ حله، ق ورغبة يوالى تمكا وانيين ارتماكى، وزاد 

أمكننيالذي بالنيءار ذلك، أجد فلم والتتبع، البحسثؤ من تعفيني لغيري مابقة 
قواسعة آفائا يمتح بأنه ؤيقينا الموال، علئ للرد تثوئا وانيين فيه، البحث، 

الأخطاء.وتجني، الحقاتق ؤإدراك الإصلاح 

وطرحالدهن ذأوةفني ايان، منه وأمتخرج أستجوبه ذهني إلئ ورجعت 
ابنبه تقصمد هل بالمريي؟ تقصد ومن فقال؛ بالجواب، يبال.أ أن قبل الموال علق 

فقلمتؤ:اليوم؟ المدينة ابن يه تقصد أم منة، وJلألائة ألم، قبل عاش الذي البادية 
إلىيتمي، عروبته و< حالص عربي المدينة ابن وهل فقال؛ المدينة. ابن أقصد يل 

يحصىلا أنوام من حليط- هو أم صافية، عربية سلالة قحطان، أو عدنان فؤع 
أصلهم؟ولايضثهل عددهم 

إشكالهتبعد-ت اٌأن أعتم م للكني الموال، هذا من الحيرة فتملكتني 
وتاؤيخ،لغة العروبة إن يقول؛ حيثإ الحمري ساطع أستاذنا قول إلئ بالرجؤع 

تاريخه؛التاريحوامتزج عربية، أرصا وقطن له، لغة الحربية اللغة اتخذ فمن 
عنصريةولا حالمة، اليوم ملالة فلا العنصرية، أو باللألة لا عربي، فهو العربي، 

العربيالوطن سبكه لقل وتاريخه، وثقافته ولغته بوطنه عربي هو صافية، لعالم اق 



٢٠٧و نسصى 

بأنهيؤمن الذي الأمريكي ذلك من أكشر بعردبته برمن عريا فأصح بقاله، 
تكنلم وأمركا أمركي، 

القريب.الزمن من قرون أربعة قل مذكورا شيئا 

يقطنالذي ذلك العربي صفات هي ما السؤال؛ ق وألحقت ذهني وسألت 
العربي؟ويؤمن؛التاريخ الضاد، لغة ويتكلم عربيا، ومحلنا 

حده.عند ووف حبله انقطع حى يجد، ما أدون وكنت ؤيتتح، يحث فجال 
المحاولة الخلاصة هذه معت؛را والنتع، الفكر حلاصة يلي فيما أعرض ؤإل 

درامحةإلى ال-اب تفتح قد محاولة ذللئ، مع لكنها الأحرئ، المحاولات عن تغي 
التيالختافرة الصورة وق الأشياء من موقفه ق التناقض ؤإزالة العربي، محليعة 
علنبمجمله يغلبق لا مأورده الذي الوصف أن الواضح البديهي ومن بما، يظهر 

العرب.لأغلبية العامة الصورة يصفإ ز معين، شخص 

قمتمكة داحلية ية تقعاطفية جسيمتين: قوتين بين حفي صِاع ق العربي 
الوعقل عليها، تقدر والتي ترتفيها التي الوجهة العربي توجه القلب، أعماق 

الحقائقهذه حادة ق إلا يسير فلا الملموسة، والأشياء المجردة إلا؛الحقاثق يعتد 
سواها.ما كل ؤيغادر 

متعادلتينقوتين هوبين الخفي الصّرخ هدا أن العرب حفل سوء ومن 
لأختهاتخضع كلتاهما وقهرها، الأحرئ لغ علن إحداهما تقدر لا متكافئتين، 
مستكينة؟صاغرة الأخرئ فإذا فيه، عليها تتغلب وقنإ يأق حتن حينا، وسايرها 

يفهمبديهة، وهوذكي هديه، علن ير ويرأيه ويْللب لعقله يخضع العربي 



دساسضه *•' 
مريعا؛فهما به المحيطة الأشياء يمهم كبير، فكر إعمال أو صعوبة دون الأشياء 

أبعدل الأشياء بادراك العمق ل ذهنه عش يشدد لا فهو لها تأمله لأن 
فيهايخطف التي ريعة الالفلرة تلك منها يكفيه بل صماما، وأحلص حدودها 
تروكبير.دون التعجل حطمه الخاطر 

تفكيره،مراحل ق يخطئ لا وعقله فيه، عقله يعمل يراه، فيما النظر وهوصادق 
الظاهرة،البادية حقيقته على فهمه بل رآه، ما غير على يفهمه لم شنقا ضم إذا حص 
الخفية.الحقاثق ق يتغلغل ولم الظاهر على اعتمد فلأنه الحكم ل أحهلآ ؤإذا 

للعمل،مجالا العربية العاطفة تجد هنا ومن العربي، العقل تبدوصعق وهنا 
هذاق مديدا صريعا دفنا بالعربي تدير لكنها ايره، وتالعقل بحكم تقبل ضمح، 

بمافإذا إليه، تدفعه فيما مصيبة أوهويظنها العقل، وهويظنها إليها بللمحا الحكم، 
الحقائق،عن أبحدته ها وحل. دفعها من امتيقفل إذا حتى الوي، الطريق عن تبعده 

إرؤيعود ءناوْ، نكسة فتحصل أمامها، منيعا مدا وتقف، تخالفها الحقانق ووجد 
يقلبوفد اصطرابه، فيضطرب فعله، فيما حطاه عقله فيريه رأيه، بمللب عقله 
المثتتخ.الواضح التناقصي بمظهر أعماله فتظهر ه نفعلى 

أقول!ما ير نفوهاك 

لكنهاويقاJرها، الفائدة نحو عئ وهويوراءه، وينطلق ينفعه ما يحب، العربي 
عاطفتهوتأق احتلائها، ق عقلمه يعمل لا مخالفة ظواهر وراء أحياثا عنه تغيب 
طريقأنه يعتمد طريق ي صاحبها فتسير أبانته، وفيما الظواهر تلك، 3، فعلها فتفعل 
لمأنه له تبين حماتق يوما يكتشف، ثم شاويدا، دفعا عاطفته وتل-فعه ونفعه، فائدته 

فيصعب،الخطأ، تصحيح ؤيقصد فترتد صحيحا، وئيدا محيرا نفعه طريق فا ير 
آحر.حينا ؤيسهل حينا، ذللثج عليه 



٢٠٩و الخواص صة 

طربقعن امة الأنتلك إش يصل لم لكنه نفوق، رحوم اف إنواس 
وحبه،اعتباره ووجوب الحماة، ق وحمه الإنسان قيمة ومعرفة والتأمل، الفكر 

تؤذيهاالامية فعاطفته الباطنة، وروحه الداحلة ه نفطريق عن إليها وصل لكنه 

وآلامهم،أتعاحم عنهم لتزيل مائدتمم إلى فتعي أتعاببمم، بما وتضر الاحرين آلام 
تامة.معادة لإمحادهم العمل ق ترغم، لا قد ولكنها 

إذاحس وبصيرة، حب إنسانية منها أكثر وعهلف رحمة إنسانية العربي إنسانية 
عليهافنقم عاد حدودها، حاوزلت، آبا يوما له تبين ثم إنسانيته، ق العربي اندفع 

بدأ.حيث إلئ ببا يرجع أن له وبدا 

يظهرانهلفاء فجأة تنهلفئ بحمامته إذا تم كبيرا، تحمنا حينا يتحمس والعربي 
عمله،له أظهرها حقائق من مرة أول با.أرت، الحماسة تللث، أن والواقع عجينا، 
الذيالثكل غير علئ الحقيقة له تجلت، ثم ثدييا، دفعا عاطفته مسيلها ق ودفعته 

مرةه تحمتثير أن أردم، إذا حس الحماسة، تللئ، فانعلفأت مرة، أول به نمورها 
حديدافهنا يفهمها وأن حيدا، عرصا الأمور له تعرض أن إلكي اصهلررُت، أحرئ 
الحمامة.إلى أحرئ تارة فيعود الحق، هي أما به يعتقل 

الوالهوئ، الحكمة بين والحقيقة، الخيال بين والعقل، العاطفة بين إدا العربي 
الحقائقدرامة ق ولوتعمق الهائي، بهنامه ؤيْلبعه الأخير أثره فيه يوثر أيها تدرى 
أوراضية.مرغمة له عاطفته وحفعتج فيه، ولسار واضحا، الحق طريق له لوجد 

أنيدعي الذي المعروف الرأي يخالف وهذا قوية، فمتينة بالمجتمع صلته أما 
حكمهؤيبني بالفلواهر يغتر وهورأي الاجتماعية، الروح عن بعثي فردي العربي، 

الخادمة.الحوادمحثح بعض علي 



اسم٠٥٥١٠٠ه •١٢ 
عن-با لث! ؤيتمشديدة، حشية ؤيخثاها الاجتماعية، للتقاليد يخفع العربي 

غيرةوبلده عائلته علؤي غيور وهو آحر، حينا واضحة رهبة وعن حيتا، حالمة رغبة 
والنفيس.بالغالي ذللث، مثيل ق يضحى وهو شا-يدة، 

متحمسعربي وهو لقوميته، متحمس قومي وهو لوؤلته، متحمس وطتي هو 
قط.فرديا وليس بحوادثه، مفاحر به معتز لتاريخه محب، وهو لعروبته، 

إدا؟؛الفردية وصفه أين من تقول؛ ولعللثج 

به؟ألحق باطل أو الأعداء من حديعة ، الوصفهذا وهل 

بينوالعمل، العاطفة بين ه نفهوالصراع إنما ذاك، ولا ^ا لا والجواب،! 
لكنبالهلبع، اجتماعي إنه وقومه، لوطنه متحمس العربير إن والحقيقة. الخيال 

الحربيالاجتماعي. العلبع هدا مجن وتقلل التحمس هذا فتهلفئ حينا تأق الحقاتق 
عاطفته،وسكنت، عنها مال هدرا ذهست، تضحيته أن وجد إذا حتى كبرا، يضحى 

معوالمثالة، التضحية عن بعيدا أنانيا، طائنا فرديا أمامه البائية الحقائق إلئ وعاد 
ه.نفأعماق ق أما 

قمنها فعل أسوأ قاليي والخيبة، الفشل الحربي يجنوا أن القادة على يجب 
تجابهعاطفته يدعوا وأن الصمبحة، الحقائق عليه يعرضوا أن عليهم يجب، ه. نف

قوضعحئ عليها ار ماتجاهها ل نفعه أن وعرف، فهمها فمتئ الحقائق، تللئإ 
لأجلها.وامتمايت، سبيلها 

بحقائقلأتمعلدم والعاطفية والوطنية المثالية دامت، ما وطي مثالي العربي 
متانتها.من وتنال منها وميم فيها تنكل 



mو ساامّي 

هوولا فوخويا العربي فليس فوصويته، عن يقال العربي فردية عن يقال وما 
لإبلاغهصلاحه عدم أو صعقه له يشين حال على يثت لا ولكنه الفوضوية، يحبذ 

توازنهؤيختل أموره تضهلرب وعندئذ عنه، ؤيقلح الحال هذا يغير فهو هدفه، 
الفوصئفيدو كيرا، أحواله فهويغير أحكامه ل يعمل أنه وبما ،، uLlajؤيفقد 
فوغويا•ليس وهو عليه، 

هوالعمل كان إن ذلك ل هوكسول بل عمل، لأنه العمل حب لا والعربي 
أمامه،العمل نتيجة وحد إذا إلا يعمل لا فالعربي وراءه، ما لا ذاته بحد المطلوب 

الحمل،فوائد يتذوق ولكنه العمل، حمال يتذوق لا إنه نتيجة، لاع٠ل بأن أوشعر 
أوفعريهحماله، يتلمس فدعه الحربي من جميل عمل على تحمل أن أرديتا فإذا 

معه,للغاية وأبالح وأجدئ أصح وهو لمسا، ذلك، يلمس دعه أو وفائدته، نفعه 
تجدقانت، بلادنا، ق الناس وصع ق العجيب التناقض نمهم يجعلنا ما وهذا 

جانبهمإلى تجد ثم مقدرتمم، وأضاعوا همتهم فقدوا كلأء، حملأء منهم كثيرا 
عليهمنكبين م تراهم ومارهم، ليلهم همهم العمل جعلوا الأفراد من عديدا عددا 

عاطفتهمتدفعهم لم الخاملن أن ذللا، يملون؛ ولا يكلون لا والثيوت، لأسواق اق 
فيه،عملهم ق النفع تبينوا العاملين وأن فيه، ثقتهم أفقدهم •مملهم لأن العمل إلى 
فينهللقونتبينوه أن بعد الهلريق س يتيهون وقد أوملل، كلل دون له متابعون فهم 

ؤيقلبونهفيه فيقفون طريقه غير ق مانر عملهم أن لهم يتبين ثم انهللأما، لعمل ال 
إلئءكسه.

نمقويا، اندفاعا ونفعه حننه له يظهر فيما يندفع العربي إن القول• وحلاصة 
المخالفة.يصطدم؛الحقائق حين أيصا قويا الخلف إلئ يرتل 



اسش٠٥٥١٥٠ؤِ  ٢١٢
عاطفتهجاءت ثم يمما، عمينا إعمالا اللم الذكي عقله العرُي أعمل لر حذا 

العادة.وكانت النجاح لكان إدا قؤيا، حماسا دفعا الصالح السيل ذلك ق تدفعه 

فيه،عقيك أكبر تحمل أن بعد إلا طريق ق ألاتندفع ~ العربي أيها ~ لك إن 
التيالخيبة شمك علئ نوفر وأن صحيحا، وزنا تزنه وأن أعماقه، إلئ تنفذ وأن 

القهقرئ.وتعيدك ءزJ٠تكا تثل لآماللثv؛ قاتلة فالخيبة الريع، التفكير من تنتج 

يركلا واصحا، جلثا عمينا درنا الحقائق يدرسوا أن العربية الأمة ولمادة 
اJواطنضعاى الحقائق تلك عرضوا ذللث، لهم تم إذا حص واردة، ولا شاردة منها 

العون.وحير الاستجابة إلا منهم يروا لن عندئذ فيه، لامواربة عرصا العرب 



الخساسادى)ا()أ(١- 

ينفكفلا وفامم، بعد ؤيخلدم حياتيم ق يلازمهم الشهرة من حفل للأدباء 
المتعة،ذلك، ق يجدون لأيارهم، ونتع بأقوالهم والعناية بشامم التنويه عن الناس 

قالأول المكان الأقدمين العرب، لأدباء كان وكد الفكاهة. على منه ؤيحرصون 
عنهم،البحن، عالئ المعاصرون العلماء أقبل العربي، الفكر لتاؤيخ الحديثة النشأة 

لبعضحيل حتى حياتمم، وبعل أحلاقهم، ووصف أثرهم، ذكر ي الكتب، وتتابحت، 
أبدعهبما أميوه والكتاب،، الشعراء آثار من أثر هو إنما العربي الفكر أن المتعلمين 

يرهقبما شحنت، صفراء كتتا ألفينا العربية أدباء حلقة تحدينا إن وإننا وأكمله، وقواه 
هرمتج.حتئ العهد عليها ؤئال البصر، ؤيغثى المع ؤيثقل العقل 

مدينهو بما الأدباء لغير مدين العربي فالألي، الفهم، — واف ~ أحهiأوا لقد 
قكان ولثن الأدب،. وليد هو مما أكثر العلم وليد فهو العربي الفكر أما لهؤلاء، به 

فلعلماءالعاؤكة، وتثير الخيال وتغذي الحس ، ترهفؤلرافة الأدباء عن اابح..ث، 

0\^إ\<جر\محي{<\إص^\_0\.العدد اكقا0/ مجلة ( ١ ) 

سمنتخل موجز ملخص وهي بدمشق، العوبي العلمي المجمع ل ألمت، محاصرة عنوان )٢( 
بعد.ينشر ولم وصعه أتممنا كتاب، 

صمنمقدمه محقنا وثد المتوسعل، القفر من ص ٢٧٦ق م ١ ٩ ٤ ٥ عام دمشق ل نشر ثم نلتخ؛ 
القالأدت،.لالعمرا0[هذا



اسلدس أوِ ،١٢ 
أنإلا هو وما بالقوة، ؤيوحي بالمكر ؤيحار بالنفس، يمو شان والإسلام العرب 
بمجشحتى ، ١^١۶وتداخل الروايات تكرار منها ؤيرفع الصفر الكتب غار ينفض 

معناها.حن ؤتفر أثرها، جميل العصر لابن 

بشأنهأنوه العرب، علماء أعظم عن البحث، ق قولي على دليلا ألتمس لن ؤإف 
وعالناأمثال، من ومثلا عدة، من واحدا مختار إل بل برأيه، المتصلب به فاقنع 

منحطا علئ ويسير سبقه، من ببمدى يس رجل عن الحث آثرت لقد علماء، من 
قروحه انهللقتإ عالم هو إنما عنجهية، إلى ينسبا ولا عظمة، يدعي لا قبله، 

ماإلا وبالية أورثته، ما إلا بمجد نكرت فلا -با، وتعيس تتغذئ المعرفة ميدان 

رجلرصية، هي حيحا للعواؤلفإ وثيرة هادئة، هي حينا جميلة حياته ببما، أسعفتا 
بركانق به ترمي ثورة فلا بالإحلاصى، وقوي بالجد، وسما حياته، ل الامال عقد 
هدفهكان الغامرة، من ومنعرج التهور، من ومنحدر الصاخبة، العوامحلفا من 

الفائدة.وغايته العمل، 

بينسوأ بل وأقفلها، العصور خير يكن لم عليه، قدرا يعلو فلا عمره أما 
لواحقه،بز ولكنه المامية، الحضارة أيام من سوابقه يدرك فلم والانخفاض، الذروة 

قوةتقلصتؤ وقد أئ الهجري، الخامس القرن هو الحسن، حلقة يختم كاد ثم 
يلوعنه يدفعون له، حماة العراق يأمون اللاحقة، سلهنان وظهر العباسية، الخلافة 

وأهلوالمحاكمة العقل حماة بين ناسبا والصراع الماْلميين، وميْلرة المتشيعين 
دائروالصراع حيرة ق بينهم والعلم متحمسين، يناضلون وجميعهم والتقليد، النقل 
الخلافة.ومقر الإسلام عاصمة بغداد ق ذللئ، كل عليه، والكرة حوله 



٢١٥و اساادي الخطيب 
حااأاومموذقائمم:

ءشيرْإلئ أصله يرجع مهدى، بن ثان بن علي بن أحمد بكر فأبو الرجل أما 
قوالخطابة الإمامة تولى القرآن، حفافل أحد والدم وكان الكوفة؛ أعمال من عربية 

بغداد•غربي جنوبي كثرة قرية وهي درزيجان، 

الآحرْ،جمادئ من بقين لت الخميس يوم بالحجاز غرية ق أبو؛،ير وولد 
والتقئ،العلم روح فيه هذا فيبن أبيه، حجر ق وينشأ وثلثماية، وتسعين اثنتين ستة 

الئيسلمه ثم والعيدين، الجمعة أيام ق للناس موعظته ؤيعظه بالقرآن، ويهذبه 
فطمحقطة، ٠ ثاهة )فلم لعله ٠ و4؛ ، قتاليالكتاية، ٠ اءة الق لعالمه , الطء هلال 

ا■

فيهرعالحديث،، ميلع على أيوم فتحقه سنة، عثرة احدئ الغلام ؤيثغ 
الشيوخمع ؤيقعد ببغداد، المنصور جامع إلئ  ٤٠٣ستة المحرم ق الغلام 

أنعجنمسؤ ولا واحدا، مجلنا عنه فيكتي، البزاز، رزنويه ابن حنقة ل والهللأب، 

النتما إلا الأستاذ عليه يملئ مما يفهم لا فهو الدرس، إلئ ال،كرة يعيد لا رأيناه 
هجرفإن طويلا، يفتر لا أنه علئ آحرْ؛ إلئ المجلس تابع أنه انمبم_، إنما ترغبه، 

نراهنم الفقهاء؛ كبار مجالس على يتردد يفتأ لا فهو سنوات ثلاث الحديثج كتابة 
عاما.عشر أربعة العمر من بلغ وقد الأول، أستاذه مجيري إلئ يعود 

قالشافعية فقيه الطري الطيب أبي عند فيقف الفقه، أساتذة بين يتنقل نم 
مجالسغلام وهو حضر من وأن الفقهاء، طريق ق درج أنه لنا ؤيبدو عمره، 

يزاللا فهو ظننا، ق يخطئنا ولكنه الفقه، إلن عنها ورغب سئمها التحديث، 

الحديث،بكفة فإذا الكفتين، فيه يزن يوم يأق حتى الحديث،، حلقات إلئ يخ؛نلف، 



اسش ٥٥٥٠ه  ٢١٦
إلئفيعمي محدئا، يصح أن علئ العزم يقر بالخطيب ؤإذا الفقه، كفة ترجح 

عامفيسافر الرحلة؛ وهو ألا المشاح، على الحديث جمع ي المحيلين أسلوب 
قفضله ظئر بغداد إلئ راجعا قفل إذا حتى مشايخها، ؤيمع البصرة، إلئ  ٤١٢

أبوأستاذه فافتقر الحديث،؛ من رواية جمعه ما ببعض وتفرد التحديث،، مجالس 
مجلسفجلس عليه، يقرأ أن أله فتصنفه، ق به الاستشهاد إلئ الأزهري القاسم 

أراد.ما سيخه على وقرأ المحديثج، 

ثماروالده ورأئ علمه، من يقتبسون الناص وصار نجمه، تالق وكدإائإ 
الأحديوم الله توفاه فقد محلويلأ، يدم لم ذلالئإ ولكن فرحا، ه نففملئت، قصده، 

هدايومه من والده نعش ق الخهلم، ومثى ها، نفالسنة من سؤال، من للنصف، 

وأبو ٤١٢سنة وحتمنإ لفقده، وبم التراب، واراه حيحإ حرب، باب مقبرة إلئ 
متقبله،له وشاب علمه، له محديث، ولكنه النفس؛ مكور الأب، يتيم بكر 

عزمه.له ورجل 

إلىرٌكأا فإذا جميعا؛ يتنفدها حى بغداد مناخ روايايت، جمع من يمل ولا 
الهبرموجهنم ابور، نيإلى، بالرحلة عليه فامحار البرقانخ، أستاذه استسار غيرها 

3،بلغها التي والدرجة الخهلست، ، يصفمنها فصل ق يقول، نعيم، أبى الحاففل إلئ 
قائلاتبه ؤيوصى الحديث،، ءللثه 

ثان،ين ^؛، بن، أحمد بكر أبو أحونا متعمدا عمدا عندك ما إلئ رحل وفو ١١
بهوفهم ثابتة، وقدم حنة، الشأن هل.ا ق سابقة له ممن الله بحمد وهو الله، أيده 

أمثالهمن لكثير يحصل لم ما منه له وحمل طلبه، وق فيه رحل وقد حن، 
وصحةوالتحفغل التوؤع مع ذلك،، ص الأجتماع عند منه للث، وسينلهر له، الaلالبين 



٢١٧و اسباساهى 

منهصحت أرجوإن وأنا منزلته، عندك وتجمل موقعه، لديك يحن ما التحصيل 
يوردهأن اه عما منه وتحتمل له، تتوفر وأن جابك، له تلين أن الصفة هذه لديلث، 

ماالخلف عن السلف حمل ففديئا الاصهلبار؛ ل أوزيادة الاستكثار، ق تثقيل من 
ينالهلم ما والتفضيل والتقديم بالتخصيص منهم المستحق علئ وتوفروا ثقل، ربما 

الكلمنهم«.

منوالعثرين الثالثة يثيغ ولما الرائعة الجميلة الرسالة برذْ الخْرب ويسير 
فيحشوالدينور، وهمذان وأصبهان ونيابور وحرامان الري فيدخل العمر، 

يرئ.من علم يتلقف أن بعد إلا يعود ولا بامنيته، 

ؤيداكرهيرؤيه، ما ؛عص، الرقاق شيخه يمع  ٤١٩ستة بغداد ق ذا هو ها 
حاصروهدا بكر( أبو )حدثنا ت دروسه ق ويقول شيخه عنه ؤكبه\ ؛الأحاديث،، 

فيهاوأصبح الخطب، حياة ق المجد سع كانت السنة تللث، |ن حرم فلا يبع، 
التحدث.مجالس ق اسمه ؤيدكر الأكابر، عنه يأحن. محييا 

وسه:بمزاياه صورته 

هنفوياخذ صفاما، علئ يحاففل بشخصيته، الخطيب يبل.و السنة تللثح ومني 

هيئته،بكر؛غلاهر أبي تصوير فلنحاول حا، وأقامها عليه عودها م على بالأنُلباع 
ميوله.ومنطالق طاعه، وكامن 

منهيقترب من يشحر ومنظرا، وهيئة حلما الكمال درجة ل كان أنه ذاائ، وأول 
تأملومن سكناته، ل وانهلع حركاته ق نجم ووقار محياْ، على ارتمت، حيية 

حماعددا منها جمع حتى تستهويه، الثياب كانتإ فقد له، ؤإتقانه به بعنايته شعر لباسه 
اتمبمفقلما عناية وهى الإتقان؛ من وحفله طعه عن تنم هده وعنايته به، يتجمل كان 



اسش ٥٥١٠٤٠ه  ٢١٨
العلم.وهو ألا مثله، نائية ولا يعده لذة لا فيما وانرماكا لها، مهم اهمالأ العلماء  ١٢-

الصور،حير عنه يور وأن هيئة، بأحن يبدو أن على فحريهس الخهلسس، أما 
بلالتنقيعل، من حقها ينقصها لا واصحة، حروفه فيرصم حطه، يجيد كان إنه حص 

العالمرغة من هذا وأين التاس، أويعرض يبدوإشكال حين والضبط الشكل من 
منه!أهم هو بما وللعناية سأمه، من للغرنغ القل رعة صق 

علليعتاد ذا هو وها شيء، كل ق الإحسان علئ نفثه فيروض الخهليب أما 
بلالقراءة، صرعة تفوته أن دون عليهما فيقوئ الإعراب، وجودة القراءة حن 
ذللث،.ق المثل به صرب 

سبيلا.إليه اّتهلاع ما الإتقان -٦١ يبغي مظاهره ق وصنه ذللث، 

ولاالسكينة، إلئ ؤيركن الاصملرابج، فهويتجنب، بالناس، علاقاته ق ط؛اعه أما 
أنه نفعليه وتأيئ بالمدح، المناصب، ذوى إلئ يتقرب، ولا شيء، ق السياسة تهمه 

ووقاره.رزانته علئ حافظ -م اتصل إذا حتن العلم؛ طريق عن إلا -هم، يتصل 

الدنيا،مع أمره ذلل؛، كان إن عجبؤ فلا السلطان ذوى مع شأنه هذا كان ومن 
إلنعمدُتج إذا أما وأدب،، علم من منها يصيبه فيما إلا وزنا لها يقيم لا فهو 

عليها.يستعصى فهو لأهلها مهلية وجعله استدراجه 

المحتثمينبعض وذكر — فلأن فقال؛ دنانير، كمه ®وق عليه يدخل علوي وهذا 

وجههفقعلب، مهماتلثج. يعفى ق تصرفه هذا ؤيقول• عليلثؤ لم ي— صور أهل من 
لهقل قال؛ أصحابلثؤ. بعض إلن فتصرفه العلوىأ فقال فيه. لي حاجة لا وقالت 

الخلسبحسجادة علن كمه ونفض تستقله! كأنلثؤ فقال; يريد. من إلن يصرفه 
وأطالوجه، محمر الخطست، فقام دينار. ثلاثمائة هن،ه فقال! اللأنانير، وطرح 



٢١٩و اسساسادى 

راويليلي أبي بن الفضل قال المجد. من وحرج الدنانير ونقص سجادته 
منالدنانير يلتهط ثاعد وهو العلوي، ذلك وذل خروجه، عز أنى فما القمة; 

ؤيجمعها،.المصير ثمق 

اّل،من مقدارا جمع لقد لا، متقثئا، متنهدا كان أنه معنى ذللن، وليس 
نفلراّل إلئ ينغلر كان به، يريانه يضح له عبدا يكون أن يأبى كان ولكنه 

يذله.شرفح يعرض حين عنه الراغبإ منه، لأبد ما إلى المحتاج 

الخهلمت،على أقرأ كنت، قالت المشهور، اللغوي الت؛ريري الخعليب نمس 
فمعدالجامع، منارة أمكن وكنت، له، الموعة الأدب، كتي، بالجامع ؛،حلمته 

الهديةوقال! ورقة أحرج ثم ساعة، فت،حدثنا ق؛تتلث،. أزورك أن أحببتا وقال؛ إلى 
مرةصعد إنه ثم مصرية، دنانير خمة هي فإذا ومضى أقلاما. بيدا اشر تحبة، م

ذللث،اا.من ا نم ووضع أخرئ 
يتعلقولا لزخارفها يأبه فلا الحقيقية، بصورما الحياة يعرف، الخْلم، إن ألا 

قال:ما، 

فرحاعجلتؤ ت، وقذة بلولا ا الدنيا؛زخرفهأخا تفعلن لا 

عحافدوص؛،>Li _iين به وفعله تقلبشيءق ؤع دهرأصفال
ذبحاه بيمامن متقلو وكم ه منيته علافياريسح ثكم 

كانأنه نللئv إلن يضاف، تعففه. عاى تات، ولم تغرم، لم هي إذا عجّتج فلا 
صفره.خلال يوم كل القرآن يختم وكان متورعا، 

متله.يدرك لم إنه الأهلي! شخ ت، غالأبو فيقول مزاياه، العمر أهل ؤيكبر 
ه.نفمثل رأئ أقلنه ولا مثله، رأيت، ما الكرواف• أبو^، ؤيقول 



اسىه  ٢٢٠
قمتواصع فهو منالا، منه يجدان لا والخيلاء التكار ولكن هذا، هو ؤيعرف 

المانعبلهجة أجاب بكر؟ أبو الحافظ أنت، هائلأت أحدهم ماله إذا وهو ه؛ نف
أناالدارهطني، إلئ المحففل انتهئ يقولا إليه، سما ما ية لنمجالا ييع لا الذي 
الخهلمج،.عالي بن أحمد 

العالمشخصية لنا تبدي إنما فهي شيء عالي للتنا إن مجملة، صورته تلك، 
قلناوصفه إجمال أردنا ؤإذا روحه، وسمو ه نفوعفة العالم، إلئ ونفلره بميوله، 

ومنفلزا.وهيئة وحلما، حلما العليا والرتبة الكمال درجة كان إنه المعال؛ مع 



المدادى)اسب ٢! 

و٠مهشJقاهممث

لكنلعله بل والعالم؛ المعرفة ق يكماله والحلق الأحلق ق كماله اقترن 
نعرفأن اسمملعنا أننا الحفل حن ومن آئم، شيء أى من أكثر عله ق محفلوظا 
نعتمدفنحن عليهم، قرأها التي الكتب أسماء علئ نحصل وأن وأقرانه، مشايخه 

واكتمالها.نشأتها ق ثئافته عن للبحث ذلك علؤي 

س_،عن تساءلت، ولعلك، والحديث،، للفقه الدرس بين جمعه محيرته ق ذكرنا 

فقيها,يصيح أن همه لكن أن بحد الحديث، وأحده تركه 

والحديث،العالم، يأحلاق واتصافه للعلم، محبته ق نرا0 ذللث، عن والجواب 
بينعمله ق عمره يقضي لأنه الفقيه، من أكثر بمزاحه ويتمقإ العالم حياة يحيا 
أحلاقهمفيفهم بالناس، يختلهل أن فعليه الفقيه أما وتلامدته، وأماندنه كتبه 

وماتهم.لحم حدا ليفع وعاداتهم 

يهللقأن نجاحا للمرء وكفئ إحهاذا، لا رغبة ؛الحديث، اتصاله تم وكدللق، 
لمالفقهاء عن أحده أن على توجهه• أن حليقة هي حنث فتير الحنان لمواهبه 
الامحتنثاؤلحن منهم فأحل• لزمهم، أعلام حمسة ومنهم حدوئ، دون يدهبإ 

/٢١٧اسد\ص\ةا اض-



هىلإهاسىه  ٢٢٢
العلوموالفقهاء المحدنن غير عن وتلقف لها. حلول ؤإيجاد ائل المورصع 
منهانميته إلينا وصل ما فتعيد قرأها التي الكب أما الأحرئ. الإسلامية العربية 

صغير.وجزء وممرمتوسهل، فخم، مصف كتانابين ( ٤٧٤)

العلومْبن كل من أحد الخهلسب، أن التسمية هده ق الفلر يه بوحي ما وأول 
بعض،على بعضها قفل أنه ولو شيئا، منها يهمل فلم واسع، بطرف الإسلامية 

غيرالعصر، ذلك ق الأديب، صفايت، من هي مشاركة العرمب، علوم ق شارك فهوإدا 
حديثاما ثلثآ من أكثر منها قرأ فقد التارخ، هي عيرها على ؤلختا الّيا المادة أن 
الكتب،.من به 

ونقدالمحدثين تارخ ق معقلمها ألفينا التارخ كتبا ق النفلر أمعنا ؤإذا 
الحديث.تاؤخ ق للتخصص ه نفيعد كان أنه علئ ذلك، ويدلنا رحالهم؛ 
وعلماءالفقهاء على وقرأ أديبا، فعد العربية، علوم ق يكر أبو تثبتج وكيلك، 

قأسلوبه له وراق الحديثط، علم اسثهواه ثم ائل، للماستتباؤله فقوى الأصول، 
هنفق فوحد تاريخهم، يتتبع رحاله علئ فاقبل فيه، التوثق وأراد والضثعل، النقل 

ؤيتتبعرواياته، إلئ يضيفها كتبه يستقصي وصار درسه، ق فامعن التارخ إلئ ميلا 
به.واشتهر فيه أحاد من آثار 

بغداد؛لتاليخ نسيمه 

وتنقطعفيه، سيرته وغادرنا عتره، وقفنا الدي  ٤١٩عام ثقافته كانتط هده 
إنسنة؟ وعثرن حمس حلال يعمل كان فماذا  ٤٤٤سنة حتى حياته عن الأحبار 

إنمافهو سسسما، لغير ينحزل لا كجده، وحد كثقافته، بثقافة تجهز من 

لمإن الأنقهلاع هدا ؤيقتفي الأمد، ذلك كل يستغرق كتاب، أي ولكن للتصنيف،، 
بغداد؟مدينة تاؤيخ يكن 



٢٢٣ؤ اسسساهى 

وهوالمحدثض، تراحم ق بفريغ للحدث طلبه حين شعر بكر أبا أن والحق 
محطكانت وبغداد نيا، نشأوا أو بغداد أنوا الدين للرجال تاؤيخ من حلوها 
عنوالأحد إليها الرحلة ق فكر إلا عالم نبه وقلما الرحال، ومجمع الرحال 

الحفارة،ومثابة لطة، الومقر الخلافة، مركز أما ذلك، إلئ ، يضافمشايخها، 
المسلمين.ومرجع 

ذللث،إلئ يوفقوا فلم فيه، فكر فيما فكروا مله كثيرين أن الخهليب، أدرك 
ذللثإتصنيف، إليه فحبك، عاد ولكنه وانقهلاع، ومعي علم من يقتضي لما التاريح، 
تلويلجمع ذللأإ ق وأسعفه شهرما، حدمة ق ورغبته لبغاساد الشديد حبه اكاؤيخ 

ولاالراحة تعرفإ لا وهمة لغيره، تجتمع لم لكتكإ وقراءة العصر، رجال حير عش 
يخرجبغداد( _)تارخ وؤإذا سنة، وعشرين حمتا ذلك، إلئ فانقءني ، ؛النصب، تشعر 

النهج.مستقيم الر0بى، واضح قشيبة، لة حق 

منهطع مجلدا، عشرين يقاريبؤ ما أو جزء، ومائة تة م ق بغداد تاريخ يقع 
الولف،ويرتضى عفلمتها، من فيفلهر المدينة، ، يوصفؤيبتدئ مجلدا. عشر أربعة 
فهوالقديمة، ومساحتها وسكتها وحماماتبا ها اح.• متعداد ق غالتإ أحبار رواية 
البلدان.حير أنبا لها لمحبته مقتغ 

والأدبالمياسة رجال من ما، من أو بغداد سكن من ترجمة إلئ ينتقل ثم 
فيعتمدالحل.ين،، رجال عن البحث، حين إلا يتومع لا ولكنه الدينية، والعلوم 

مجالالنزعاته ييع فلا بكر، أبي علئ الحدتين مج ؤيغلِت، عنهم. ورد ما اّتقه,اء 
الرجال.نقد ق إلا اللهم عنه، يوحد أورأى إنشاؤء، إليه ينسك، بقول للفلهور 

ولاأسطرها، حلال ه نفطهر فلا وقعتا، كما التاريخ حوادث يصفا 



مه،||ااسشه  ٢٢٤
ولايفكر، لا ش المؤ أن التارح نرأ لمن يخيل حتى فيها، قيمة لثعورْ يحب 

jyi  النموص،وراء يختفي فالصنف، ذللئ،، حلاف، الأمر أن على الأشياء؛ غور
القارئفكر وجه رتبها إذا حتى الشرح، وامع الحجة كال له يبدو ما منها يتتخسا 

^،.Jbيشعر0 أن دون يريد ما إلئ 

أصولمن أصلا اتخذوه قويا، العياء عند بغداد تارخ أثر كان فقل ويعد، 
منزلته.من ؤيرفعون أنواله، علئ ويعتمد.ون به، يتشهد.ون التاؤخ، 

اسممنياسةث

عقدحى منه صفحة آخر عاى يائنا فلم تاؤيخه، ل بنجاحه الخهليب وشعر 
محلريقعن  ٤٤٤منة بغال.اد من فخرج توفيقه، على ربه ليشكر الحج على الُزم 

تلأيث،منه ليشرب زمزم إلئ ويتجه الحج، فريضة فيفضي مكة، ويدخل الشام، 
لمارمرم ءماء ١^^؛ رسول بقول أخا.ا حاحايتح، ثلايث، تعالئ الثه أل ؤيسربايتؤ، 

بمليأن والثانية! ببغداد. بغداد بتا٧؟؛، يحديث، أن الأولى! فالحاجة له®. شرب 
هيتللثؤ الحال. بشر قبر عند يدفن أن والثالثة! المتمور. بجاهع الحديث، 

الحياة.ل أمنيته لنا فصورت، ه، نفالخهليس، عاى ملكت، التي الثلاث، الحاجات، 

وبحلقاماببغداد متعلق ولكنه نشره، ل ويرغ_ا عله ل يفكر به ؤإذا 

الحديحجل يرحولرواياته ولا فيها، إلا بغداد لتارخ لقراءته يتمى فلا وجموعها، 

لبغدادوحثه شيوخه؟ خير عن أخن. حيثا منها، المنصور جامع ل إلا تتلى أن 
ومرحه،ميدانه كانننؤ فثغداد للعلم، حثه إلمز "حفي بملرفح يرمز المنصور وجامع 
التصوروجاهع وتمانيفهم، وحفنلهم بمعارفهم فيتثارون أهله خير فيها يجتمع 

الحديث،.حلقانا خير فيه تجتمع منها 



٢٢٥و اسباسادى 

أناف فدعا منها، المنصور وحاْع بغداد، به وأحب الملم، الخطيب أحب 
تعالئالله إلئ بالدعاء اتجاهه حين ينس لم ثم وأحاديثه، تاريخه قراءة -؛ما له يهيئ 

بثإذا حتى وفاته، يعد حسنا حوارا له يهثئ بان وعلا جل إليه فاينهل ميتا، أنه 
الحارثبن بثر ءلء1، نظرْ فوبع فرْ من حرج القثامة يوم نورهم من الناس 

وعفة!وتمئ نبل الحاجات من كل ول الدنيا• ه نفتدنس لم وهورجل الحال، 

عليهفعز بغداد، إلئ عاد ت بعضه إلئ فلنستمع حديث، الحاجات تللث، ولبلوغه 
الخليفةعند له ليتوسهلوا المرانج، أصحاب من أقرانه عند وجهه ماء يملئ، أن 

وهوالوراقين، سوق ل يجد به فإذا المنصور، يجامع الحديث، باملأء له بالماح 
له،وسماعه الله بأمر القائم الخليفة لاطلاع ذكر فيه حديث، جزء الكتب، يةل_، 
لالإذن وطلبج الخلافة، دار إلئ ومضى الجزء قاحل- بكر، أبي علئ النه وفتح 

قله وليس الحديث،، كثير رجل يكر أبا إن الخليفةت فقال الخليفة، علئ قراءته 
حاجته.ما لوه فبدللثح، إليها يتوصل أن أراد حاجة له ولمل حاجة، من الميع 

إلئالخليفة فتقدم المنصور. يجامع أملمح، أن لمح، يؤذن أن حاجك، فقال• فسئل( 
واجتمعالمنصور، جامع إني، النقيبإ فحضر ذللئؤ، 3، له بالإذن النقباء نقي-—، 

يتخدأن دون ذللئإ ؤ، به الله دعا ما له وتم الحديث،، الخف، وأملئ الناس، 
شفيعا!عنده شيء أعز المرء يتخذ أن j( عار وأي اللم، غير واسهلة 

شديدة،ورغبة عالية وهمة متواصل بجد التهنيفؤ إلن الخهلمبؤ ؤينقطع 
عرفيخطئه، لم ، التأليف3، نهجا لنفسه وصع فقد مجهزة، تصانيفه مادة وكانت، 

الإسلامية،اللوم 3، القص نواحي المشايخ عن ودرسه للحديث، جمعه حين 



اسش ٥٥٧٠ه  ٢٢٦
ؤيتتقلبغداد، تاؤيخ وهو به، يبدأ أن يجب بما يبتدئ الخلل، هذا سد على فعزم 

رحاله.أسماء ؤإيفاح نقله وطرق الحديث، علم وهوأصول يتبعه، ما إلى 
قواعدعن البحث، أوجزوا ند المحدنن من سبقه من الخطسب، رأئ 

وبقيتفصولها، واحتصروا أحكامها، عمموا مجملة كتا ووضعوا التحال.يثج، 

حيرأن فعرف إليها، والثلثج الالتباس وسرئ فيها، الاختلاف وقع عديدة ائل م
فطفقجامع، بكتاب أوجزوه ما مفردة كتب ل يفصل أن يوليها للعلم خدمة 
منعاد ولما بغداد، تاؤيخ يكتب، أنشأ وحين يدرس، كان مجد بحثه مواد يجمع 
وتصنيفها.المواد هذْ إخراج عمدإلى الحج، 

وتسويةفيها، ورد ما إيضاح أو التصّوص، استنطاق اتبعها الش والطريقة 
منبلغنا فيما وجدناْ ما محير هوس تبويتا، يبوببما أن وذلل؛، بينها؛ الواير الخلاف 

تلوبعضها النصوص يورد ثم للأشياء، فهم وحسن تعمق عن ينئ العرب، كتب 
كليتخلل الوثيثا، والعلم والتمكبر الجهد بحد لفإ المؤ إليه وصل بما تنْلق بعض، 

ها.نفالصوص س القارئ يدركه لا ند ما إلئ الفكر تجلب، منه جمل ذللثإ 

الاستنتاجيتم أن يريد وكأنه كثيرا، الظهور يحب لا المؤلف-ج أن على 
ؤيلخصتأليفه، من الغاية بذكر كتابه يبدأ وهو ها، نفالنموص س والاستنباط 

ألفاظها،اختيار وحسن تراكيبها بطرافة فصيحة معانيها، بحسن بليغة بلغة مجوصوعه 
إليه،وصل الذي وافكان قطعه، الذي الشوط القارئ أفهم فصل من انتقل ؤإذا 

والتعليل.التحليل س إقلاله ذللث، ل مقل أنه غير يذكه، الذي والهلريق 

التارخعلم أصول تشابه بعلريقة الحديث، علم أصول الخطب وضع 
لماليوم التاريخ أصول واضعي ولعل حد، أبعد إلئ ذللث، ق ووفق المعاصر، 



٢٢٢,ظ الساسادمح 

ذلكق كته أن غير اسقماءء، يستقصوا ولم مميله، الأبواب بعمى ق يفصلوا 
مها.ينوم ولم بالطباعة ر يلم مجهوله، 

وقوةجدله حن أودعها كث الشافعي مذهب عن ق الخليب وصف 
كثرةإلئ ذلك يجود، أن يستطيع ما أكثر مجودا تمانتفه مجمل ق وكان بحثه، 

العدد وهذا مجلدا، سعين نحو ي مصنثا وسعين تسعة بلغت، فقد مصنفاته، 
•مجه وحن علمه وعظم عزيمته صحتا من به يحلم 



اساعمح>ا؛ماوفس 

رايدوهقدص:

وصجة،أرا فأحدثت الناس، عالئ وقراءما مصنفاته نشر ق يكر أبو شؤع 
الأحريعضهم واضطرب مكان، حير ويوووها حنا فولا الناس بعض استقبلها 

وداعياالمتقيم الصراط عن حارحا عدوه الذي الصرح، الرأي من فيها ورد لما 
إياس.

يتقيدونالذين أهله يتاصر يآحذ أن احتصاصه؛الحديث، يمحكم الخهلسب، على كان 
أنعليه وكان الرأي، أحكام ناقص لو حى عليه، الخروج يجيزون فلا بمضمونه، 

وصفاته.الإله وحدة إنامحتج ق العقل على يعتمدون الذين الأشاعرة رأى يشجب 

فعل؟فماذا 

وحسومكانتهم الهلانإم ا0فيه ذكر الحالينا( أصحاب )شرف، ق مولئا وصع 
والفلر عن لصدوفهم الرأي أهل علي الهلعن وأصاف، عقيدتبمم، وصواب رأيهم 
الكلامأهل على ومكم الرهان، الواصحة ياياته الحجج وتركهم القرآن، أحكام 
فيخالفونالتقلطو، حب عن يخرحوا أن ويريدون حجة، العقل يتخذون الدين 

الآيات•وبين السنة صريح 

٥1 - ١ ص؟ / ١ ٩  ٤٣مارس ٢ Y/ ١ ٨ العدد الثقانة/ جلت م' 



mؤ -1س،اسي 

لواءحاملو أنم مع الأثاعرة، إلئ انتمئ ثم والكلام، الرأي أهل معايب تتح 
أهليومئد وكانوا — الحنابلة فت الكلام، أهل منوال على والنامجون التفكر 

ؤإلؤيالحديث، عنه ثيى فيما الحوصن إلى بوه ن— يفه بالضاريين الحديث، 

فيقولموقفه، بشرح فاحا-يم الباؤللة، البدعة ؤإلى المستقيم، النهج عن الخروج 
حلاصتهIما 

علؤيؤيحمل عنها يداير بل الحدثينل١؛، كبار عقيدة يخالف، لا الأشعري إن 
يسلكفلم صير، أدئ ذلك و فليس عليهم للرد العمل استعمل ؤإذا مخالفيها، 

والبيع،الأهواء أهل علئ ردا التقاليد عن وابتعدوا الفلر، سبيل الأئمة سلف، 
وشقالتقليد إلئ ركن جاهل ت رحلين أحد إلا الأشعري كلام إدا يجحد فليس 

عوارالناس على يلبس فاسدة مدام، يعتقد رحل أو التحقيق، أهل ملوك عليه 
فيها.والجدل مناقثتها عليهم يحرم عقيدته، فضائح عليهم ؤيعمي مذهبه، 

لها:و*قاأم الشام إش موجه 

بغدادتاؤخ ق ووحدوا يهدنهم، أن من عوصا الحنابلة الكلام هذا أثار 
حادثةق الحفل حم صار حتى الدوائر، بالخهلمب، فتربصوا علمائهم، علئ تحاملا 
الملمةابن القاسم أبو وقتل اميري الثفتنه حصلته ففيها  ٤٥٠سنة وقعّتج 

مسحت،بغداد، واصهلريت، علمه، ؤيجل الخهلم، بمصا وكان الخليفة، وزير 
الثماءيعقلون كانوا الأساليب؛ بنتي الخهلم—، يؤذون فصاروا للحنابلة الفرصة 

الحديث،أهل عقيدة هي عقيدته أن الإملاميين ومن.اهتا الإبانة ق عري الأشصرح )١( 
اليرثلفؤ المذب على وأته البغدادي الخليبا لعقيدة وانفلر حنبل• بن أحمل- ؤإمامهم 

.لانمران[٢٢٤-٢١٨/١،وامميل:٣١٩/٣ةالخفافل:



اسشدس ه  ٢٣٠
يديهوين القربة، رأس ؤيميل بإزائه، بعيد من يقفإ نكال الجمعة، يوم قطعة 

مقئاليل، داره بابح عليه يهلينون وكانوا الأجزاء، فتتلف، الجمح فيسل أحزاء، 
الطتن•يزيل من يحضر حص محته ق محونا 

منه،ه نفعلى يأمن لا من يد والسلطان ناصرله، ولا الحال، تفاقم ؤيخشئ 
مصطحتاين، وحمإحدئ سنة صفر س النصف، يوم بغداد س ؤيخرج فيستر 

سالما،ؤيبالغها >اا. يستوطن أن ناؤيا مهلرلمنق، ميمما وسماعاته، وكته تصانيفه 

قإليه الناس يجتمع به، كسرة حلقة ه لفؤيتخد الأموي، جامعها ق ييت ؤيقيم 
أقصاه.ي س يسمعه حتئ الجامع ي يدوى بالخدريس صوته ؤيرتفع يوم، كل بكرة 

غوطتهاإلئ فيختلف، دمشق، إلئ ؤيانس أصحابه، ونتعيد طلابه، ؤيكثر 
الفلريف،الأدب، كتي، لقراءة بل الوقت، ؤإصاعة للسمر لا بساتينها، ويوم الحلابة، 
إلئالقس يشوق مما الأنهار، وقرب، الأشجار خلل ق الطريفة، الحكمة ، وصحائف

المتطرفة.والحكمة الخلاب،، والقول الرائع، الشعر 

يفاجئه،بالحس ؤإذا  ٤٥٧سنة صفر شهر يحل حتى وصفنا ما على يزال ولا 
عليهنمج مما أسوأ على دمشق من الخرؤج إلى فيضهلر يداهمه، العلاني وسوء 

؛٢١٠۵٥#دمشق  ١٦٠وورد سمعها الى الكتس، ين كان أنه وذللثخ غداد، بس 
رزقويه.لأبن العباس" وررفضائل حنبل، بن لأحمد الأربعة،، الصحابة 

ينتبهأن دون عرصا، تدريسهما له اتفق أنه أو عليه، نزاءت؛ما سأله إنائا ولعل، 
والاق٠ونالعباس، بني حصرم وهم للفاٌلمتين، كان—، دمشق ق لهلة الأن إلى 

علتا.الإمام سقوا الدين الراميين اكلاثة الخلفاء علئ 
وكانوقتله، عليه بالقبغى فأمر الكتاين، لهذين قراءته الجيوش أمير وعرفإ 



٢٢١و اسدادي اسب 

الأمير،يخالف أن يمكنه ولم جماعي، ْع الخطيس، قممي سنثا، الشرمحلي صاحيا 
دارعلى بك أعثر أن إلا حيلة لك أجد ولا وكدا، بكيا غياث، أمرمحت، قد وقالات فأحدْ 

إلىفارُثع الدار، والحل اقفز البابإ حاذيت، فإذا العلوي، الجن أبي ابن الشريف 
ينزلالشريف، وكان معه، ومحار رأيه؛٠١^١، الخطسس، فقبل بالقصة. فاحثره الأمير 

إلاالجامع عن بد ولا اليوم، الفلاهرية الكتب، دار تقوم حيسا العقيق، ار دق 
إلئالأمير فأرسل الشريف،، دار ودخل الباب، حاذئ حتى قليلا ار فحهلوادت<، 

ياخذأن إلا وجد فما بما، ينجيه حيلة ي فكر قد هدا وكان به، يبعث، أن ، الشريف
فيهاعتقادي ، تعرفأنت، الأمير، أيها فقال; ، بالخطيب، الفنن سوء فيدعي بالتقية، 

بهقتل قتل إن بالعراق، مشهور رجل هدا مصالحة، قتله ق وليس أمثاله، وق 
منيخرج أن أرئ قالت ترى؟ فما قالت المشاهد. ن، وخربالشيعة، من جماعة 
علمهوكان بأذى. الخهلبّتف يمس أن دون الحادثة وانتهت، بإخراجه. فأمر ؛لدل؛.. 

خلاصه.إلئ الحيلة ومكانته 

واوه1ته:بغداد إش عودته 

عزعلى ه وتحرفدمشق، يعد الحل-ين، ق الشام بلاد تاق صور، إلئ وخرج 
وطنه،إلئ الشوق به هاج ثم يه، فانتفع منه، وتقرب، بالكرم، الموصوف، الدولة 
قؤ يقفوكان بغداد، إلى فعاد السبعين، أتم قد وكان أجله، بدنو معر وكأنه 

بلدتهدخل حتى بفهمه، ؤيجادل علمه، من بحيث فيها، يمر التي البلدان 
تصانيفه.فيها يقرئ ومحميع المحبوبة، 

صالحبعجل حياته يختم أن إلا يشأ فلم مرض، حتى سنة فيها عليه يمص ولم 
لهكان وما ، ، ٢٠٠والن. الثياب، من ثروة الشام من معه أحضر قد وكان به، يودعها 



اسىدلدم ه  ٢٢٢
حتىفأذن المال، لست، مار يكون مت إذا إق الله• بأمر القائم إر فكتب عم،، 

أنحترون بن الفضل أبي إلئ فعهد ،، iJLlJL;له فأذن شنتؤ. من عر مار أفرق 
يفرقمن وعر الحدثين على دينار، مائتا وقدرها الدم،، من ثروته يفرق 

وأدركعيشتهم، عاش وصاحبهم، رئيسهم فهو عليهم، يكن لم إذا ثروته، 
العالم.ب، طالق ينفقونه المال إر حاجتهم 

وأيسالحال، به اشتد مرصه، ابتداء من شهرين بعد أي الحجة، ذي غرة وق 
الحجة.ذي سابع الاثنين، يوم صحي من محاعة راع توق ثم منه، 

ماله ليتم الحاق، بثر جانب ار يدفن بأن وصيته، ينفذون أصحابه وسعئ 
يمضيوكان الصوق، الهلريثيثي بكر أبو أعد0 قرا فوجدوا رمزم، عند به الألة دعا 
ستين،عدة منل. وذلاثإ ويدعو، كله القران ويقرأ فيه، وينام مرة، أسبؤع كل ق إليه 

به،يوثرْ وأن فره ق الخلستإ يدفنوا أن وسألوه إليه، الحدين، أصحاب فمضى 
منأحدا أمكن ولا حتماُت،، عدة فيه وحتمت، حفرته، قد موصع وقال! فامتغ 
يتصور.لا مما وهذا فيه، الدفن 

يكنهكان الذي الر؛اءل صاحبإ الموق، سعد أبي إر جاءوا ذللتج رأوا فلما 
الشر.أعطهم U؛،؛ أقول لا أنا وقال! فأحضره ذلك،، له وذكروا هنا، الهلريثيثي 

ليقعدبكر أبو فجاء جانبه، إلئ وأنت، الأحياء من ا بثت أن لو لك; أقول ولكن 
مكاق.ه وأجلأقوم كنت بل لا، قال؛ منه؟ أعلى تقعد أن بلثج يحن أكان دونلث،، 

قلبهفهناب منلث،. به أحق فانه الواتخ، حالة ق الساعة يكون أن ينبغي فهكذا قالا 
سنة.وثلاثين أربعا ذللث، بعد وعاش لهم، فأذن 

بكرةفأحرج الثاف، اليوم إر الخْليب جنازة إحراج عي البمذا وتأحر 



٢٢٢ِجل ااخساسي 

للصلاةالغربي الجانب ق المنصور جامع إلئ له وصروا حجرته، من الثلاثاء 
والنهودوالقباء والأشراف القضاة الجامع ذلك ق جثمانه ؛انتظار وكان عليه، 

وتقدمعظيم، وحلق والعامة توزرون والموالصوفية العلم وأهل والفقهاء، 
عاىأربعا، عليه وير بالناس، نملى الماسي المهتدي بن الصين أبو القاصي( 

العفليم،الخالق ذللث، ومعها بالكرخ وعثرلت، جنازته، حملت ثم المقصورة، بالبج 
الذيهذا اف! رسول، عن يذب كان الذي هذا ينادوزت جماعة الجنازة يدي وين 
الله!رسوله حدين، يحفظ كان الذي هذا اض؛ رسول عن؛ الكذب لنفير 

كانالذي هذا رجاله! ونقد الحدين، أصول وصع الذي هذا يقولوا• أن ونسوا 
وسماحته!جماله يثوب لا نظر يحسن الإسلام روح يفهم 

دمسق.





ؤاسلأك(>ا<كظبم< ق ااةْمفي وفق  ٥٥٥١

يدمثقالرقي مهلبعة ق ؤليعت صفحة،  ٧٦ق المبارك محمد للأستاذ رسالة 
.٢٠١٩٤٠ّةخه*آاهر-

ممابهو الجاحفل فن عن يكشم، أن  oJl>؛،رسالته ق البارك الأستاذ استطاع 
وعللها،شرحها الكتاب، من موصى علمي معتمدا إليه، بق يلمر بنهج البخلاء عن 

انرالإنبدقانقها، الأشياء يصور وأنه الواسر، من مأحوذة قممه أن فوجد 
أنهغير شعورها، فيعرض ه نفأعماق إلئ ينفد وأنه وهيأته، ولهجته بحركاته 

ستار.وراء أومن ا ماحن إلا الله»ا يعرض، ما يستقبح ولا لأيتحن 
صورايثير التعبير، ق دقق لبوسها، حال لكل يلبس بأسلوب ذلك، كل 
ذلك،كل أن المولفؤ ورأئ ه، ينفحفرها قي، القارئ وكأن القمة تظهر واضحة 

فأقرالواقص، الذهب أي ( Realismeبال)الأفرنج يميه ما مضمار j يدخل 
الواقعية.مذهبا الغرب أدبباء يخلق أن قبل واقعي قممه ق الجاحفل فن بأن 

لتهلوروتبعا خاصة، أحوال ق نجم الواقعي فالازه.س، ذلك،، ق بالغ ولعله 
نظيرإيجاد 3، وبالغ الخاصة، صفته له فكانتا الجاحنل، عصر يشهده لم خاص 
التيالمتمولين ؤلبتة تصوير يبغي الجاحفل جعل حين الغربية الأداب لتعلور 

اسأآا/ادِسبحا؛أ،ا/صالإه_'ا¥هّ)ا(.جلةاسعاسيس/ 



اسىدس ه  ٢٢٦
(.١ ٦ ، ١ ٢ )ص الجاحظ عصر ق ببغداد ظهرت 

أيؤإلى مرو، أو البصرة أو بغداد ق سكنوا؛ أين البخلاء يصور عثمان فابو 
أوْلموليين، كانوا أو نبمين، متمولين أو جشعين، كبارا أكانوا اسبوا؛ طبقة 

محتاين.أو معولين، 

وجهدونتع بقدرة تشعر التي رسالته على يحمد المبارك فالأستاذ كل وعالئ 
الأليفط3ُ، حن بمتهبل تنبئ 

لناتعرصتخ ملاحظات بضع وتلك، 

الجاحظ.عن كتب، ما أهم ثبت يدكر أن فاته ١( )ص٦ 

أنيتوهم القارئ فصار القصص، كل يعنون أن أهمل ( ٦٨إلئ )من 
متتاع.منها عدد على يرى واحدة لقصة وضع عنوانا 

البخلاءكتاب ل المنتخبة القصص أماكن ياوكر أن ني ( ٧٣إلئ )من 
عليها.اعتمد التي العلثعة من 

ليعرف)البخلاء( لكتاب عاما وصما رسالته أول ق يفرد أن به حرثا وكان 
والثخلأء،البخل باب ل الأدب كتب، ل ورد بما يقارنه وأن عنه، يقرأ ما القارئ 

تأليفه.مجمل ق فئة إئ القصصي الجاحفل فن ينسنا وأن 
جديدا.ؤيعرض عجالة يقدم ،، ^jiمن سهلطا نهللب، ولعلنا 



الإمبهإقىّيم ضي ئاب 
١٣٤ ٤٠٠٥٠٠ (0)(r

ار،مادهابواإفإف.

اللهعبد بن أحمد نعتم أبي تأليف كتاب)الشعراء( من منتخب فيه الجزء ت وا 
ينسينأداقالأصاف)آم_،م؛(.

نعيم،لأبي ترحموا من  ٦١٧ا/وذيله  ٣٦٣ا/تاريخه ق بروكلمان ذكر 
وتشح ٣٦المهال ومنتهئ ص٧٣ محمد ميرزا ورحال  ٤٧ا/الأعلام وأغفل 
ولعلهلمؤلفه، ترحموا ممن أحد هذا كتاب)الشعراء( يذكر ولم . ١٣٨٦/ المهال 

المغيرة.مؤلفاته من 

ثه:وسوس ب الكي *وضؤع 

شعراءوبعض خاصة، الإسلامتتن الشعراء عن أحبار فيه وردت منتخب، هو 
وغيروالشعراء، الشعر عن النوية الأحايين، بعض فيه وعرصن، العباسي، العمر 

الأصلي.الكتاب بموصوع علاقة له ليس مما ذلك 
أشيروقد ثاتا. والخبر أولا، السند يذكر ثين؛ المحي ؤلريقة علن وازكتاب 

أءطساابما/غ/ا !_ مجالةاسعاسس/



اسش ٥٥٥٠ه  ٢٢٨
ضعةالمثال سيل على وهاك متروكة• أحاديثه يعضن أن حيئا النسخة هامش على 

تفيه ورد مما أحبار 

أبوحدثنا تالأت أحمد بن محمد أحمد وأبو أحمد بن سلمان حدثنا ت و٦ 
بنقيس وهو جعدة، بني نابغة ليلى أبو قالت الجمحى سلام بن محمد عن حليفة، 
صعصعة)ا(.بن عامر بن ربيعة بن كعب بن جعدة بن ربيعة بن عدس بن عبداف 

عمروبن أحمد حدثنا التميمي، يحيى بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا 
عبيدبن هانئ حدثنا الأصمعي، حدثنا المقري، يحين ين زكريا حدثتا ، الزئبقي١٢

نةلمّوعشرين مائة المايغت عاش قال: صفوان بن اغ عبد عن أبيه، عن افه، 

>ها.ودفن باصهان مايت، ثم فامتحنه، الثني.وشعره وسمع 

ابنيزيد حدثني سفيان، بن حماد ين أحمد حدثنا الطالحي، بكر أبو حدثنا 
جعدةبني نابغة أن الباهلي، يزيد بن حلاد حدثتا بممر، البصري، حالي أبو سفيان 
فلأن؟أنت، فقال: فدعوه، هدا. لي ادعوا فقال: كبير، وهوسخ إنسان، كلام سمع 
مايتح.فقال: واحد غير عن أله فمات. قال: فلأن؟ فعل ما قال: ابنه• أنا لا، ثالت 

)صكرنكو بتمحيح والمختلف( )المولمه ق الآْاي ذكر لما موافما ب النهن.؛ جاء )١( 
ذكرلما ومخالئا ( ٣٢)محرا كرنكو تصحيح الث؛عراء( )معجم وق ( ١٩١

وحوحبن اه عبد بن مس بن حان •الصحيح; نال: الغ.ى ١ ^١٢ أ/ )الأغال( صاحب 
الأعلامj الزركلي وذكر الخ• وحوح•• مكان عدس. بن عمرو ابن ومل: عدس. بن 
الجعدي.ي اسم اJؤلفينق اخلأف ٢ ١ ٩ ١/ 

أحمدبن عمرو بن أحمد الحسء•. لأبن  ٩٣معان الحم وي مهملة، بةءِ. ال كلمة لت ر ١ )٢( 
يكرنا.كما صبطها فيكون الزئبقي، 

ّة.ونمانين مائة صر أنه ١  ٢٩الأغان؛/ صاحب ذكر )٣( 



٢٢٩-ؤ سم٥^٠ )اصواي( هاب 
قال:ثم ساعة فاطرق 

يمشأن وئ يهرء الم

ئحتام الأيابع تت

رهيضا ميش عول وط

ر0سّيئا سرئ يا م

،^٥١١يش العو حلد لع

مات.حش يخرج فلم يته، لحل ثم 

بنسلمان بن افه عبد حدتنا حبيش، بن علي بن محمد حدثنا : ٤ وت 
عفير،بن كثير بن سعيد حدثنا المصري، ال العنمير بن حمزة حدثنا الأثعنح، 

الوصافة،قدمت قال: عقبة بن موسى عن الزهري، محمد بن يعفوب حدثنا 
الفتىأيقول لي: فقال الزبير• مولى ت فقلت، أنن،؟ ممن لي: فقال شيحا، فرأستذ 

أناقال: أنت؟ ض قلت: قال: الزيرأ آل ْن قلت: ألا مولئ! مثللئ،; الفلريف 
قول.من \قذإع يبلغنا ؤإنه وهيبة، سمتا أرئ إف قلتا: قال: الخهلفئ. بن حرير 
فاصيعوالهجاء، القرئ يريدون قومي من والأربعون الثلاثون بي ينزل إنه فقال: 

واف،فقال: الرقاع؟ بن عدي أو عزة كير أمعر؛ أيهما فقلت،: قال: 
قال:هو؟ وما قلت: عاملة. قالت ما جمح من أمعر كثير قاله لبيت، 

حزينأنت البين غراب وصاح جيرة وفارق ال حنأجمِأئن 

وعوض)ما(يأمل، العتاهية)عوض)يهوئ(ت أيي ديوان ل والأحر الأول البيتان وورد ر١( 
كما؛لي:بعدهما ورد فشو الثان البيت أما ١ ٢ ٠ ص ، ١  ٨٨٦اليوعيين طبعة قد. 

يرهيئا ثرئ يلا ى حتام الأيه وتخون
قومي.فأطع لعلها: )٢( 



 n. ّاسمماس و
ضوواثمم1ب:

يعرفنصر، أيي بن إسماعيل بن محمد أبوبكر الشيخ أ-محرنا ... واتالميلءأ 
عليأبو أخ؛رنا وأربعمائة، وسعين حمى منة شوال ق عليه بقراءق بدانكفاذ، 

سنةمن شوال ق حاصر، وأنا عليه قراءة الحداد، الحسن بن أحمد بن الحز 

بنإسحاق عن الأصفهاق[... نعتم ]أبو اش عبد بن أحمد قال وأربعمائةI أرع 
يةولتثابتج بن حان سمع من حدئتي سويد، 

،ازر١ عثمدار ق ة مادبفليات له مزاج لا صرئا الموتا سن0 من 

ماللث،بن لكعِت، قصيدة عثمان، لمقتل الغض، عن لحان آحر حثر ١ و 
بدر•يوم و الميم، 

مولاه((فعلي مولاه كنت، لأمن حدبث، الجحدي، النابغة عن I وآ لبيد عن ٢ و 
العجاج•بن، رؤ؛ة عن، و؛ الفرزد-فا عن، ؛ ٤ - وأ الهن-لي، ذمحنب أمح، عن، 

العربية،تكلم من أول عن حديث، وه: قيس، بن الأحنف، عن جرير، عن ت و؛ 
العتاهيةوأبو نواس أبو وه؛ ءلال_إ لأبى شعر القرآن، من نزلت، سورة أول عن 
منهم((االقوم لامولى حديحات اض.، رسول وفاة عن حديثؤ ؛ وه 

الناس،هجاء من الرسول. نهمر واُ ه. الرسول مجلس ق تنشد أشعار ت و٦ 
القيسءامرؤ حديثج! وا" الغاؤين(( من كتب، شعر إلى حهلوايتت، سع حه1ا لأمن حديثإ 

كقيجوقيحه الكلام، كمن حسنه كلام، *الشعر حاوث! النار*( إلئ الشعراء يقود 
أهل؛،در،ؤ، الهلت، أبي بن أمية قميل.ة الجاهلية، شعر من الرسول ترحيص الكلام(( 

ج.مجموعة ل ١ ٩ ١ ٠ سنة هيرسفلد هارنوج طبعة حان، ديوان ق البيت هذ.ا يرد لم آ ١ ر 



٢٤١ؤ س)اصدامح(محسم 
وهاييل.قابيل ق لإبليس شعر وعلممة، عامر ق الأعثى وقصيدة 

الثلاثة.أشعر علي وكان شاعتا، عمر وكان شا■ما، أبوبكر كان وتاُ النهاية 
وصم^ائنم^^يىهث

نرا؛تهاندكر الكتاب ق كلمة إلا كاملة، أنبا ؤينلهر حنة، حال ل النسخة 
أيعادْورقات، ٦ عدته جيد، أسمر ورقها تامة. أما تنلهر جمكها طريقة أن على 

١١٣xسهلنا؛ ٢٨يقارب ما تحوى الورقة واحد، سنتيمر قدره هامس مع مم  ٢

مقروء،الحرف، متوسهل المعجمة، حروفه بعض ل معجم به، معنى النسخة حهل 
تتابعالأحبار أن علؤي الحاء، حرف فيه مد )حدثنا( بقوله النسخة ل الخر يبتدئ 

سطر.تغيير أو فاصلة دون 

ه)دخاصخة؛

٦(٠ ٠ - ٥ ٤ )١ مي المقل. علي ين الواحد عبد بن الغني لمد ماع ّت وا 

فالذلاهرية[ّالعمرية إلئ انتقل ]ومنها مقره بالضيائية عبدالغني، الحاففل توقف وا 

)٦(٣ ٠ مجمؤع ق المثومي الغني عد بخط النسخة هذْ حعل مقابلة ومن 
الزيات،عن نقلا بروكلمان النسخة هل.ه ذكر حطه. من أما ظهر )٣(  ٥٥ومجمؤع 

عليه.اطلع فيما غيرها يدكر ولم 





jAm»>افخانرفبةس 

اسأق«هْمهبني ا'هفي ءسمح *قاديخ 
٢١)٢ا(ر ١١٦٤٠٠٥٠

اسيماثممأب،واأفص

أييتأليف ممر، أهل علهاء تاؤخ من [ ١ ٧ وت ل كما توالثاق الأول الجزء ؛ ١ وت 
الطحان.بابن العروق الحضرمي، إبراهيم بن محمد بن علي بن يحص القاسم 

الحصيتيعلي بن صالح ترجمة ل ورد كما  ٣٦٨سة قبل الحديث المولما سْع 
(A'.j  )وق، ١٢٣٢/ ممر تواؤخ مادة ق الفلنون كشف ق كما  ٤١٦منة وتوق ١

ؤيقولترجمة، علئ للمؤلف نعثر ولم . ٦٧٦٨/ وستفاإال طبعة البلدان معجم فهرس 
١(.٨ ٠ ص  wustenfeld: geschichteق)ترجمة له بروكاامانتإن 

وهسمصاص1بوسواء:

الظنونكثف وصاحب ( ٠١٣١ منة طبعة من  ٢٧٨)ا/حلكان ابن ذكر 

)~المدق يونس ابن تاريحي علئ ذيلا الحضرمي القاسم لأيي أن  ٢٣٢/ ا 
الواردينللغرباء صغير والأخر مصر، لأهل كبير اكاريخين هدين وأحد ( ٣٤٧
ازكثير.ممر أهل علئتاؤيح ذيل أنه كتابا اسم من ؤيخيل إليها، 

■٩٣٢ -  ٣٢ص،" / ١ ٩ ٤ ١ يوليو ١ العددي/ العربي/ العاJ٠ي ال٠ج٠ع جلة ما 



اسى٥٥١٠٠ه ،٠٢ 
لكبنيمصر مروا غرباء علهاء تراجم مه لأن الاثنين؛ على ذيل أنه والض 

ربهعبد 

يونسابن لتا ذيل أنه من ٣( ٠ ٥ / )١ خلكان ابن ذكر ما مع هدا ؤيتفق 
أنهمن ( ١٣٠)صى بالتويخ الإعلان ق الخاوي ذكره وما تفصيل، دون المصري 

معا.لهما ذيل 

أنمن ( ص٥٨٥للكندي والقضاة الولاة )ق زولاق ابن ذكر ما مع ويختلف 
كتابنا.من الخروم المم ق محلها شخص ترحمة وذكر الغرباء، كتاب، له 

ولعل( ٥٧١/ ١ )8الآج هدا غيركتابنا مصر تارخ ذيل أن بروكلمان ؤيعتقد 
ذلك.إلي دعاء الأم اختلاف، 

والرو-اةالمحدتض من مصر إلئ وردوا من أو للممريين، الكتاب يترجم 
والودبينوالعلمين والع.دلين والفقهاء الشعراء ذكر حينا فيه ؤيرد خاصة، 

السنة.أهل من والوراقين والمؤرخين والنحويين والقضاة 

مضبوط؛غير ترتيبه لكن العلماء، لأسماء العجم حروف، علئ مرنبا وهو 
قغلط لا ولكن )حمدان( بعد و)حس_،( )جعفر( قبل )حناح( اسم يرد فقد 

الاسم.من الأول( الحرف، ترسبح 
قالعرفه كان ؤإن بالتفصيل، العالم اسم الولف، يدكر مختصرة، والتراحم 

نصص،بعض ؤيورد الوفاة، تارخ يدكر وقد عنه(. )حدين، قال ؤإلأ )عرفته( 
؛الناسبة.أسعارا ؤيدكر 

منمنهم أن غير الرابع، القرن 3، عانوا ممن ترحمهم الدين العلماء وأغلب، 



٢٤٥-و اسق٥^ > ٠٠اهو قاربغ 
سنةبمصر ولد الحضرس، اض عبد بن كعلي أوائله، بل الثالث، القرن ق عاشوا 

ذيلايمقته فيه ال\ر-جمة هده ترد ألا يجب وكان ( ١ )و•٩  ٢٤٥ستة وتول  ١٨٠
•يونس ابن ي أهملن، لأما ذكرها ولعله يونس، لابن 

٢(.)وت٥ الستة هده ق تول عالما ذكر فقد  ٤١١سنة بعد الكتاب ألم، وفد 

وكيلكالمهلبوعق، التوارخ كب ل مهملة فيه وودت التي التراجم وأكثر 
مجهولين.مصريين علماء تراحم عن يكثف، فالكتاب 

ذكرهم:ورد الذين الشعراء تراجم المئال، سبيل علئ ونقل 

عنه.حدثوتا عمر• أبا يكى بالأندلس، الشاعر ربه عبد بن محمد بن أحمد و؛"؟؛ 

أصلهأبومحمل.، الشاعر حلف، بن وكع بن أحمد بن علي بن الحسن ت ١ ٢ وت 
منه؟سمعت هوبتئس. ومولده بغدادي، 

ثمانستة الأولؤل حمادئ ل تول القاسم. أبو الشاعر أحمد بن الخليل I ١ ٥ و! 
لنفسه!أحمد ين الخليل أنثيق وثلثمائة، ين وحم

ارغفت وأنجار لي أنت الخلق خاش ا ب

رارإقدنوب باله لحاطر ا معترياك أتدا عبيارحم ف
ارالنداره فتعاقب ؤإن كنه مد فالخله ءتّتعف إن 

ته لفالخلل وأنشدن( 
لآجاوْ وت؛عمه يأتيعاجل ه لموت الفتئ يتا ن

ازلناحته مل والموت ل راحه به عنره فعم



اسل ٥٥٥٠ه  ٢٤٦
لزائوة عنه عنك فالملطانا ملكه عن يزل م لمن 

أبايكنى أمية، بتي مولى الشاعر، عبده بن محمد بن أحمد بن صعيد ١ وت٧ 
•عنه حدمحونا عثمان. 

قتول صرو• أبو الشاعر، الخولأل ا يوصفبن حجاج بن عثمان وت؟؟! 
•ه لتفحجاج بن عثمان ق أنثي منه. سمعت وثلثمائة. ومتين سست، منة صفر 

تراركارا،اكب جوف شزجع علئ حمولما بوم الأيام علئ سلام 
ارومارآ، بانل لياديثا بحا باهلهس أنبعد دار وتوحش 

أوواصخة:

بنإبرامم إبراهيم، بابه علي••• بن بممى القاسم أبو قال اللهم• عونك ! ١ و؛ 
المعافري.يحي بن محمد بن اض عبد 

الأمل.ر:يا:تمالجز.الآرل.ن 
أخرها:

ايراز•عيد بن الهمين ين افّ يد بن محمل- ٣؛ ٠ وت 

منفيه يرد ولم الثلمثا، يقاربج ما الأسماء من ينقصه كامل، غير فالكتابا 
أربعة.إلا الحما.ين أسماء 

القديمةالعادية أو البتر والقيبؤ: العش. والثرجع: لها، معص ولا )مرجع( الأصل! ل )١( 
اكر.هتا ومعناه منها)القاموس( 

اا'ارة«.)؟(لعلها: 



٢٤٧ضج هوبءاهلءاْمادبقس 
اسمةوصف 

المجمؤعق وتجلمدئ مخرومة، رأينا كما أنيا إلا حنة، حال( ق المخطوطة 
سنةقبل العمرية الخزانة ق كانت، مد ناقمة كانت أتيا علؤل يدل( ألحقت، الذي 

أمهلر0عدد م، م١ ٤ / ١ ٨ أبعاده ورقة، ثلاثون عدته متين، أسمر ورقها 
حهلهاسنتمراض ثلاثة الكتاب( هامس ويبلغ صطتا، ٢ ٠ إلئ ١ ٧ بين يختلف، 

معحاله.بعض ؤا ومفبوط الغالبإ، علئ منقط مقروء 

ناصلبخط خاصة ياثارة إليها أشير القل، ق أغلاط يعص النسخة وق 
تصحيحها.حينا وأهمل حينا، وصححتإ الذهبي، محمد قلم من يكوين أل( با يغل

لاسيماالبلل.از( معجم ق ورديتا الكتاب من نصوص ببعض النسخة وبمقابلة 
 /Vالكتاب.عن نقل عما النص ق الميهل الاحتلأف، بعض وحوي سين  ٦٧٦

والكنايةإليها، ليهتدي كبير بخهل الأسماء أوائل كتبت، وقد (، الحرفكثير الخل 
خاصة.أمطر لها خصصت( فقد الأشعار، ق إلا اللهم فاصل، دولن متتابعة 

الأنماطيابن إحداهما ق توق لأنه ٦ ١ ٩ أو ٦ ١ ٦ سنة قبل خة النكتست، 
الكتاب._، الذي 

العالماءبخهلوط ذلك، كل ولعل يلي، ما الأول( الوجه الأولي الورقة ق وورد 
٧(.٤ ٨ —  ٦٧٣)الذهبي قايماز[ بن عثمان( بن لأح٠ا٠ بن محمد منه ميخ الذكويين• 
الهادي.عبله بن أحمد بن أحمد منه وانتقئ طالعه 

٩(.٠ ٩ - ٨ ٤ )٠ الهادي عبد بن يوسف لخصه 



اسى ٥٥٥٠ؤب  ٢٤٨
•محني ين ومحمد المحب ين محمد منه علق 

افه[]عبد ين إٌماعيل الطساهر أبي الدين تقي الفقيه... القاصي ملك 
(.٦١٩أوالأنماطي)توفيط٦١٦

ابنعود مين علي الحسن أيو الحدث الثخ وأحزاء0 كتبه وجمح وقفه 
رقمالظاهربة مخطوؤل من ١ و: ل يخهله ذلك أثارإلئ كما ٦  ٦٧]سة نفيس 

ومنالعمرية، انتقلإلئ ومنه القيائية، الحديث دار ل وقفه وكان  ٣٣٩حال.يث 

يروكلمان.ذكرها التي الوحيدة هى ونختا الظاهرية[ إلئ العمرية 





ءماه،ةااسىأهّ  ٢٥٠
هوالبيزرة كتاب مؤلف أل إلئ وهويذهب ذلك، من يخرج رالا"حث ؤإذا الكتاب. 
وحفواالأس_ملا؛ بذا كتانا له ذكروا المتقدمن يرئ حينما يقينا ؤيزداد كثاجم، 

خزائنق مخلدة س_خانلأآ؛ منه يذكر بروكلمن الأستاذ يرئ وحينما اقتنائه، على 
الثكمن يلازمه قد ما ليْلرد الشاعر، هدا ترجمة الئ الباحث عمد إذا حتى الكتب، 

الحينبن وهومحمود فكثاجم يروئ، توقن، لعمره المؤلف عمر تفاق اق 
بينالاحتلأف، موضع وفاته تاؤخ ظل الكاتب الحين( بن محمد بن محمود )أو 

ستةقائل ومن ،• ٠٤١٣٥ ستة قاتل ومن ، ٣١٣٣• ستة توق إنه ت قائل فن الخور■تحن، 

بايتهماياحذرا"،.لايدرى الأتحرتين، نتن الهاتين إحدئ مرددبين اومن  ٠٢٦
الكوتر٨،•إلئ حيرته ينمه تبث ومن ، ٠٧١٣٦ ستة حوالي قائل ومن 

الرابعةالمائة اعتتيار ق الحرية له يهللق الؤر'حين اتحلأف أن ؤييدوللباحث، 
منبه، اعتقد ما صحة علئ ذلك ؤيهلمتنه ستيها؛ من مئة ق مامت، الرجل، عصر 

صهّآ.العادة ومطعة ٢ بومي بندر طعة الغزالي، المنسوبإلن الخالين سر )١( 
.:يروكالخن١-٢٠٩١٥٨)٢(ءوطةرثم

ديوانا،ب.)٣( 

نهرسٍلرديات، كلمة ق الفلنون كثف ، ١ ١ ٠ ، ٦٨تاؤخ الظاعرية نسخة التوارخ، عيون ( ٤ر 
وليالدينرنمآأا<هآآ،الأءلأمكبخانه 

TATالذهب نيران )٥( 

.١ ٥ ٦ ١ انملوعات معجم ل سركس ، "١٥٨ ن
.٣ ٥ ١ — ٢ الخريية اللغة آداب تارخ ل زيدان جورجي )٧( 
حنق الميوطي ، ٤٥٤، ٢٤تاليخ الغناهرية نسخة دمشق تالخ ل عساكر ابن )٨( 

سشيء إليه ينته لم لأنه ّكت،  ١٣٩الفهرست، صاحب، ولخل  ١٣٢٢- الحاصرة 
ذللث،.



٢٥١ؤ الس>دةمحفاما ص
كتابهصنف المؤلف أن إلئ يشير ما ، ١ الكتاب١ هذا ق يجد فإنه إليه، المزرة سبة 

قرأئ أنه يذكر حين حارا يقف ولكنه (. ٣٨٦— ٣٦٥)الفامحلمي العزيز صر عق 
سيفوالد حمدان بن افه عبد الهيجاء أبي سعراء من كان أنه كثاحم ترحمة 

مدحهيتضمن ديوانه وأن ، ٢١٣ ١٣سة ق وليه لما الوصل معه ورد الدولة، 
Jljإلئ تنقلب فهي طويلا، تدوم لا حيرته ولكن ،، ١٣١٣ ٥ سنة المتوق للاحفس 

الحمر،من العشرين بعد إلا لأمير ا شاعت كثاجم يكون أن يعقل فهل إليه، ذهب، ما 
تةمحمالفاطمية الخلافة العزيز تولى حين عمره يكون أن يجب، أفلا ذللث،، كان ؤإذا 

بحدلبيازرته رئيتا الخليفة يتخن.ه ألا وبديهي سنة، وسبعين اينتين من أكثر  ٥٣٦
لشيخيتهيأ لا مما الحواس وحمة النشاط تقتفي رتبة فهي المن، هذا مجاوزته 

الحمر.عليه طال 

قموجودة وهي الشاعر، هذا إلئ الأبيا٠-!، نسبة الباحث، بفي ، كيفولكن 
الرفاء،ري الترجمة ق حالكان ابن ذكر مما يفيد إنه به. تقضي بما تقضي، ديوانه 
الثهيرالثاعر كشاجم الفتح أبي ديوان بنسخ مغرئ ري الوكان قالا حيث، 

وعلئيذهب، طريقه ق ري والالبلاد، بتللث، الأدب ريحان ذاك وهوإذ المشهور 
قليزيد الخانميين، شحر أحن سحره من كتبه فيما يدس فكان يضرب؛ قالبه 

منهما،ويغص ءاليه.م,ا، بذلك ؤيشغ شعره، ؤيعلي سوقه، وينفق ينسخه، ما حجم 
منالمخ بعض ق وقعمت، الجهة هل.ْ فمن مرقتهما؛ ق قوله مصا،اق ؤينلهر 

وغيرها.)\(صإ 

٠التوارخ، عيون )٢( 
و١٢)٣(ص٥١



اسقدس ه  ٢٥٢
،.١١٠المشهورالأصول ل ليت نيادات كثاحم ديوان 

لهالمزرة كتاب صاحب وأن لكثاحم، ليس البيزرة كتاب أن صح فإذا وبعد 
أشعاراحوت الديوان هذا نح بعض وأن الشاعر، هذا ديوان ق ذكرت أبيات 

هيالقصيدة هذه أن المنعلقية فالتيجة — بت وند ~ ذللن، صح إذا للخالدمحن، 
منهماقالها لمن البيزرة كتاب ؤإن الخالديين، لأحد 

إلئالكتاب ية ندون يحول ما نر لم الشاعرين هذين ترحمة ق نظرنا ؤإذا 
بنهاشم بن وهومحمد أحدهما وتول الأدب، صروب ل صنفا فقد أحدهما، 

موافقةالتاؤيخين هذين وق ، ٠٢٣١٣٩ منة هاشم بن ومعيل  ٠٢٢١٣٨ ّنة وعلة 
وهوالبيزرة، كتاب الباحث ؤيقالب، معيد، وفاة وأقر-؛ما الكتاب، تاليف، لزمن 

عليها،بالقضاء يهدد نصا يجد به ؤإذا إليها، أفقي التي النتيجة إلى مرتاح 
وهاكه)؛(;

حمالةق لا عليهم متقدما البيازرة، جملة ق الكتاب هذا مؤلف كان رروقد 
عليهالله صلئ المؤمنين أمير أقرئه ثم البيزرة؛ من شيئا يحن لا منهم؛ واحد 
وعليهدراهم، عشرة يملك وهولا وعلمه، سنة عشرة إحدئ العمر من وله عنهم؛ 
أميرورثئ وعرفوه، الناس شاهده قد ما إلئ صناعته ل وحرج بردة، ثوب 

١^٠٠منزلته عليه الله صلئ المؤمنين 

٢٧٢-١ ممر لأبن الداية j وعنه ٢ • ١ - ١ الأعيان ومات ١( )
٢١٢التواريخ عتون  ٢٢١
ء؛وناكوارخبمهآ)٣( 

رأ(صا-م



٢٥٣و ةداباس>دةمحضم| 
الدولة،سف كنف ق نث_1ترما من الخالدين عن روي ما يخالف حر وهو 

يجدهورد وأين المحن هذا إلئ فلنظر الحكم، j يعجل لا أن اJاحن، علئ ولكن 
ربف والحمد الكتاب ارتم ت ف، المؤلفول بعد الكتاب علي ذيلا ، أصف

منيصل وما المازرة على القمة رائباب ترجم جديد باب ق ا أصيفالحالميزا؛؛ 
مضطرباأفلايرام المص فلينظري ثم ومن • سنة® كل ق إليهم المؤمنين أمير أموال 

منعثرة الحادية قبل البيازرة حملة ق متقدما كان المولفح أن يذكر متتاقصا، 
وعمرهالبيازرة يتقدم غلاما أفرأيت، المن، هذا بلغ حين الخليفة أقرئه ثم عمره، 
يكنلم عليهم تقدمه ْع أته لديلئ، يستقيم هل ذللثؤ كان إذا ثم ستة، عشرة إحدئ 
علئذيله بالوضع، ه نفعلى يدلل إلا هو إن المن هدا إن أ دراهم؟ عشرة يمللث، 

اكلفيق.يحن لا للفاؤلمين متحمس الكتاب 

قيرئ وقد الخالدين أحد إلئ الكتاب نسبة فكرة إلئ الاحثا يحوي وكذللئ، 
كتابيصتفتت، أن إلى ستة عشرون مبلغها مدة الصيد لزمتن،  ١٠الكتثاب صاحت، قول 
قصرترك الخالدين أحد نمل فيقول بيل، الله ينير ما اليررٌْأاا علم ق هدا 

عندهمفائام مصر، ق الللثؤ أسوا حين الفاطميين إلئ والجا الدولة، سف، 
عندهم.الييزرة صاحب، وأصبح يه، فمع بانميد وعني 

كفيلوالزمان مانعة، قاطعة انبما يجزم دليل لا الرأي ق وجوه هذا وكل 
الحقائق.ؤ يكثف

العننيوسما 

'همااّ•





بدصهؤس بؤس صدقرات 
ا|ّإدورا(اوناسو ^^١^ ١ق 

حزمتمثتة، وكراؤيس أوراق ناسها حن الظاهرية الكب دار إلئ انتهئ 
نعتمدفتما أهمها مها، كب إحراج إلى وقمتا تصنيفها وقت آن إذا حتى وحفظت 
بثامنتتتدئ ورقة، نحوالأربع٠٠ادة منها وبفي دمشق، ق دوست، يومية مذكرايتج 

يتلوها٩ ٠ ٨ ستة الآحرة حمادئ ياق إلئ ، ءلل١٢بتهل تمر وت ٨٨٥سنة شوال 
هالْأوراق ترسب، كان ولقد . ٩ ١  ij ٩١٠بين تتابعت التي نتن المن ورنةل'آ، ١ ٩ 

٤(.الأعوام) كمية خاصة رمورا اتخذ مدونيا لأن شايا؛ ^١ ٠١المدكرامحت، 

١العددr؛/ )ا(مجالةاسماماسمبي/ 
الأخرة،جمادئ ١ إلئ الأحر ريع  ٢٦من  ٨٨٧سة يآو(ت ما على يقتصر الخرم هذا لعل ، ٢١

ذي١ ٤ إلى الثاف رمحع ١ ٤ من  ٨٨٩نة ّالأيل، رمحع ١ إلئ محرم ١ ٩ من  ٨٨٨منة 
٢٤الق أولها من  ٨٩٥ّة الحجة، ذي إلئآخر القعدة ذي  ٢٥من  ٨٩٣منة القعدة، 
الحجةذي  ٢٣من ٩ • ٠ منة رمضان، ١ ٠ إلئ الأولن حمادئ ١ من  ٨٩٧منة رحب، 

إلئجمادى ٢ من ٩ • ٨ منة إلئآحرعا، الحجة ذي ١ ١ من ٩ ٠ ٣ منة إلئآحرها، 
مطنا. ٣٥حوالي المنحة ل الأسطر وعدد مم، ١ ٤ - ١ ٩ الأوراق إبعاد آخرها. 

ّطنا, ٢٨نحوالصفحة ق أمهلرها وعدة مم، ٩ — ١ ٤ أبعادها )٣( 
الشهورلأوائل ذكر من عفوا يرد قد بما تعين نأن الرموز هذْ لحل اتبعناها التي والطريقة ( ٤١

ذكنعارض نم إليها، المومحأ الهجرية السنة أوائل بالحساب منها تخرج فنالميلادية، 
.١٢٠المنوه المسة بالضبط فتجد للميلادة، الهجرية تين المهلابقات بجداول 



m ّهدأههاسمإو
تفاصيلها،بدقاس مدوما حياة فيها نقرأ ونحن ثديية كانت لدتنا أن علئ 

منوأهلها؛ لمنق حوادث علمي فيها ونهللع تهلورها، ومحياق أحبارها، وجلي 
وثورةالمناصب اكتساب ق وتنافس العلم، معاهد علمي وتوافد الرزق، ق محعي 
ؤيشهدالثانية العباصية الخلافة يختم عصر صورة على منها ونملق الحكام، على 
الخماليلثح.حكم آخر 

المحررشعور تعرض نونحن به نحس كنا بالمرور، اللذة تللث، امحرنتح 

بدونفيها رأيه يبدى وأمور عاليها، يعلق حوادث ق وتحميده وتعوذْ وحوقلته 
ه،لفب، يكتكان فكأنه الرأي، من أوتغير القول، ق تردد أو سلهلان، من حوفج 
متثابالئ،العالم،، علمي يفيق ّرع، بخعل وذللثج إليه، ينتهي وما له يجرى ما ؤيود 

القراءة.صيحب، مهمل، الحروقط، 

إلاالفاعل، تاء حجاب وراء يختفي فرأيناه الدكرايته، هده مدون عن بحثتا 
أقرانهعن فبحثنا ذللث،، مرادف، أو »كاتبهاا اسم نمه علئ فيها يطلق حوال أل 

إذاحتئ همتنا، وأيقفل أملنا ذللث، فأحيا أستاذه، حوادث يتتبع فوجدناه وذؤيه، 
ألقيناهأن إلئ والشالث،، الاصهلراب إلن عدنا الشيخ" با١مولأنا إلا ميه يلا رأيناه 
كتابإلمو فعمدنا الرانية، الشامية الاورٌة ق الشخ مولأنا دروس ذكر من يكثر 

والمدارس(والحديث، القرآن دور أحوال ق الدارس ؤإرثاد الهلال-ج )تنبيه 
الدينتقي الإسلام نخ به ؤإذا الشيخ، مولأنا إلمي يهدينا فوحدناْراا للتعيمي، 

الشاميةق مدرسا كان ( ٩٦٨—عجلون)\M قاصي بن اممه عيد بن بكر أبو 
.٨٧٨منة متد الرانية 

.٣٨٧رقم مونخ نسخة عن أحدت فوتوغرافية صورة من ٥ ٢ ت وا 



٢٥٧ؤ بيض يومية مذكداه 

هداتلاميذ عن نبحث فرحنا التيجةل١، هذه تؤيد المذكرات ق دلائل ووحدنا 

فتتيعناائرْ(لأ، ال)الكواكب ق يعضهم يعدد الغزي فوجدنا الكبير، الشخ 
أحدهم.إلئ المذكرات هذه ونسبة تتفق لا فوجدناها تراجمهم، 

صفاتهبين فوجا.نا المدون، عن سيء لجمع المذكرات إلى عدنا ثم 
بابخارج مجالث،، جامع قرب دمشق سور خارج يكن كان أنه ، وترجمته١٣

لهم،وحاجات أعمال استيفاء إلئ كيرا يخرج بالقفاة اتصالا له وأن الجابية، 
ثافعي.فميه وأنه 

سماهكتانا ألف أنه عجلون قاصي ابن ترجمة ق ذكر وقد الشيح إلى الزوائد كتاب بة كن( ١ ) 
٨،الذهب ثيران والتنبيه( والبهجة الحائي عن المنهاج علن زاد مما النبيه )إعلام 

١٥٧.

١٢الفلا٠رJة نسخة للغزي، الكواكب.، ق ترحمته الكفرسومي، الدين نس وهم )٢، 
٨والشذراين،  ٨٧الكواكب، ق ترحمته البلاطتي، الدين وتقي  ٨/١٨٨ والثدرايت، 

ورصي١ ٩ م/٤ والثذراُتح ٩ الكواكب، ق ترجمته حمزة، بن الدين وكمال  ٢١١٠/
ترجمتهالنزى، الدين وبدر ٢ ٠ ٩ خ/ والشدراُت، ٧ • الكواكب، ق ترجمته الغني، الدين 

 j٧٢الكواكب، ي ترجمته الفص، الدين وبماء  ٤٠١٠م/والنيران  ١٢٦٠وكواكبج ا
٠٢٦ خ/ والثذراذج  ٨٧الكواكب، ق ترجمته القاري الدين وتقي ٢ ٤ ٥ - ٨ والشذرا-ت، 

الدينوشرفؤ  ٢٧٨خ/والث.الرامته  ١٦٥الكواكب، ق ترحمته القيمري، الدين وعلأء 
الثال.رارتحق ترجمته المقدسي الفضل وأبو  ١٠٧الكواكب، ل ترجمته العبثاوي، يونس 
./٨٢.١.

نوراسمه حال، وابن وحمزة، والعباس محمد القفل أبو منهم أولادا، له أن منها الك، )٣، 
تباله ولعل معلولأء، إلئ الفر يكثر وأنه وأقرانه، بنيخه نبه يجتمع تاتا بله وأن اثمين، 
مرية.الوقفؤ ومتولي بالمخرن، خليل الشخ شريلن، وأنه أملاكا، 



اس_ LUه  ٢٥٨
منعلى نعثر علتا العصر ذلك تراجم كتب نستدرج وطففتا بدلك، وتزودنا 

ترجمةق نجد بنا فإذا المذكرات، مدون يكون أن وتصانيفه وصفاته بحياته عاْ 
مؤلف( ٩٢٧—  ٨٤٥النعيمى)الثافعي محمد بن القادر عبد الدين محيي 

ميدانويقة بولد الشخ هدا فان بتوفقنا، يؤذن ما المدارس( أحبار ق رالدارس 
القضاةنواب وهوأحد ٢ الجابيةر١ باب حارج المنجكي، الجامع جوار الحصى، 
ابنيعني ~ الإملأملٌ'أ؛ شخ العلامة الثخ منهم جماعة، عن أحل ، الثافعية١٢

قالإخوان )تذكرة التاريح ق كتبه ومن دمثزل؛، حوادث وأرخ ~ عجلون قاصي 
الكتاب.ه،وا مدون أنه ق تترئ شواهد ذللئ، كل ول الزمان(لْ، حوادث 

الدينمحيي أن قررنا منجز، صريح نص دون نجزم ألا لنا ينبغي كان ولما 
المذكراتحهل القول؛مقارنة هذا تأييد وانتفلرنا الفلن، بغالب الكتاب مدون النعيمي 

البلدةهالْ تعريي ميالرفاعية؛الآستانةرا"،فإلئ محفوظة له مودة ق النعيمي ؛خْل 
بصورةعندهم حلد الذي النعيمي حط. ذلك؛مقابلتهم تحقيق ق الفضل يرجع قد 

المهال.هالا ق ندرجها المل.كرات هذه صفحات من فوتوغرافية 

ققال ومما نمها، على نقر يلم المدون فان وغايتها المل.كرات عنوان أما 

)ا(الضوءاللأْعإ/آا<'ا.
)■آ(الكواكبهه.

الُق.انمدر )٣( 

.١  a٥٣/ والثيران السائق المصدر )٤( 

السامان.المصدران )٥( 

brockelmann: G A.ا 11اا ٣٣)٦( 



٢٥٩و بيض يومية مدهرات 

وثمانينست منة ذكر على يثتمل النه، ثاء إن مارك، تعليق أهدا المحدد• هذا 
حدثوما والسلام، الملأة أفصل صاحبها علئ السوية، الهجرة من وثمانمائة 

إليه*.مهلرها يحتاج وما يعرف، ممن رفياتبما وذكر فيها، 

النبويةالهجرة من وثمانمائة وثمانين ثمان منة ®حوادث أيمات ونال 
ؤيختار،فيها يتوق ومن واللام، الصلاة أقفل احبها صعلن المحمدية، 

شهدومن بكاتبه، يتعلق ما وبعض به، تعالئ اض لعلف كاتبه، يعرفه ممن وغيرهم 
كاتبه*.عليه 

أويعديوان ولكنها ينثر، كتانا لتكون توصع لم المن.5رات هذه أن الفلن وأكثر 
زمانهتاؤخ إلئ ينتهي وما تقييدها، يجب حوادث من بملة إليه يمت ما صاحبه فيه 

الحوادثوصثعل تن.كره، يهمه فيما ذاكرته إعانة ذلك ق قمل. بلدْ، بأحبار ؤيتمل 
للناس.يخرجه مفر ق أحباره يصف أو إليه، يرجع تاؤيحا لتكون 

صوامورحوالإسلام تبمج فقد المة، سنذلائر التدوين من العلريقة ولهذه 
السياق.وثكل الجمع كيفية ق احتلاف علئ عصرهم، تاريخ جمع ل الأسلوب، 
مفردة،خاصة بصحائف عصرهم حوادث يا-ونوا لم منهم المتقدمين أن والغالب 

ؤيقرأهيممعه ما كل ®تعليقاته* أو ®تذكرته* أو #جموعه* ق يجمع حلهم كان بل 
عنإذا حتن ماعات، بالوالحوادث الأحبار؛الفوائد فتختلهل ولغيره، له ويقع 

ؤإلأورتبها، فهد-بما الجمؤع هذه من أفاد ؛تأليف، ءهر0 تاؤخ إفراد للجاْع 
إليه.تنتهي لمن منها فالفائدة 

الأيامحوادث يدون أن أحد مال الأولن الإسلام قرون ق يخعلر لم ولعله 
حوادثعدد ممن نعرف من وأول به، إهمال ولا فيه إسقاء؛ل لا بتتبع والليالي 



اسش_،؛، ه  ٢٦٠
أواخرق ٨( ٠ ٧ _  ٧٣ره المرات بن الرحمن عبد بن محمد للأيام تبعا ءمرْ 
غيررريق، قطتهلين الأمتاذ نشره الذي الثاق، م الفالتاسع، المجلد ق تاريخه 

والتقطالدواؤين، سجلالت، من معفلمها امتقئ البامية، الأحبار عاى اقتصر أنه 
قهليذلك وهومع فيه، سمعها الذي اليوم فذكر المعاصرين، أفواه من مضها 

— ٧٧٩)شبهة قاصي بن أحمد ابن الدين تقي ولعل يذكره، لا عددا الأيام من 
أؤخأنه خاوي الفذكر فيوما، يوما الحوادث، بعداد عنوا الذين القلائل من ( ١٨٥

المذكراتفإن كان، وايا قبومارى. يوما يعيدها ، وفاته١١يوم إلئ زمنه حوادث 
منهارفعتا أن بمد أي منقحة، مهذبة إلا إلينا تنته لم أوكثرت، قالت، اليومية، 

بالضعل.تاؤيحا يعد  ١٠عفأ واقتصرت الخاصة، الحوادث 

عنتنكغا تلأحبار جامعة برحت، وما اود_ا، ترلم فهي هذه مذكراتنا أما 
والحوادثالأحبار هذه حلت، ولئن التصانيمج، تتجنبها وحوادث التواريح، ذكرها 

دلائلمن لما عله تبلما نظرنا، ق قيمة تعلوغيرها فهي عمرها، لابن المائدة من 
لهذهسيكون إنه نقول، أن لما يجوز وكذلك، الزمان. وصورة الحصر حياة علئ 

الحياةمن وصور الزمن، بعضها علئ طمس عادات معرفة ق شان المذكرات 
وأفرادهاوعائلاتبا كمث_ق مفصل دقيق وتاؤيح الدهر، حلها عن عفا الاجتماعية 

اليومية.بحياتبم 

وهوأس—لرباألا منها؛ فينفر ا يلزمهمشوبة؛عيب، الفائدة هذه أن علئ 
الميوالجمل المستهجن، واللحن العامية اكحيلة بالألفاؤل شوه فقل، المذكرات، 

._١١٣٣)١(الضوءاللأ.ع
منهاؤكثيرة نقول للتعيمي المدارس( أحبار ل )الدارس ق )٢( 



٢٦١ؤ دض يومية مدهرات 

يعدرلا فالقارئ المذكرات، هده علئ بلاء هذا ل أن ولعمري، تميم، تلا 
بغيره،فكر وما ه لنفإلا كنب ما أنه ولو يهذب، لا يم مرعا يكتب الذي الكاتب، 

إلاعلبه فليس المذكرات، هذه بنشر يقوم من على بتر الشين هذا تلال أن على 
ؤإنالعنئ، علؤي يغير أن دون جملها، بعض ؤيعدل( ألفاظها، بعض يصحح أن 

الدي؛اجة)ا(.أجمزإلئ 

وأحباره،منها؛تفاصيله شهر أيام حوادُث، أنثر أن للفائدة إتماما فأرئ ويعد• 
وهداوعيبها، فاندما من شيء ؤيعرف نمورها، ليحسن تعديل، أو تصحيح دون 
الثرؤع;أوان 

العالمينرب )الحمدلنه 
وسالموصحبه وآله محمد سيدنا علئ اممه وصلى 

وشمانمائةوتعين سع ّنة وهى الماركة، المنة هذه حوادمحثخ من ذكره نير ما ذكر 

تسنة ق كانا اللذان هما والخليفة لهنان والالباركة المنة هذه استهلت، 

أزدمرا؛،ب، حلونائب، ،، اليحياوي١٣فانموه الشام ونائب، ، ٢٢١وشمانم١تةوتعين 
الحجةذي شهر من الء؛لان الجهزه مامايلْ؛ وعندهم متنازعون، وهووالحلبيون 

إذاأما الناس، نفوس إلن يقربه أن أراد إذا ْذا الهامش، ق العبارة أصل إلى ينير أن على ا ١ر 
ثاء.إن بالهامش الختلآ إلن وأثار مو، كما الأصل ترك والعلم التحقيق نمد 

يعقوب.المؤمنين أمير والخليفة نايتباي، الأشرف المالن< ١^ )٢( 
)"ا(ترحمتهلاكوءأ/هآا.

)^(yجتفي١سمء٦إ^\^
ماميه.ت  ٦٢٣٦/ الضوء ق اسمه ورد )٥( 



هداسارهشوِ  ٢٦٢

عثمانلاين جهزه المسلطان وقاصد أمكن، إن والملح للكشم، الخالة المنة من 
الطانلالم*عثمان ابن المحررمن القاصي الروم قاصد مع للملح الروم ملك 

الحال.أصلح اللهم ، بلأءل١١وهوحان الصلح، لطلب 

الشافعيأن غير عليه، هم ما على الشام وقضاة عليه، هم ما على مصر وقفاه 
شهابالمالكي والقاصي نحوسنة، الماهرة ق له الديزرأ، شهاب الفرفور ابن 

منالقرعون قرية و الخالية المة من الحجة ذي شهر توق الرينير٣ا الدين 
الحرعيد الجمعة يوم عليه لي وصنِأتنآدثق، ميتا، دمشق إلى وحمل ، ٤١٥٠١١

القدبل٤،،ابن الدين برهان القاصي الحنفي والقاصي الأموي. بالجامع 
الدينمحيي ر الوكاب مفلحرْ؛، بن الدين نجم القاصي العادة والحنبلي 
كتم؟،أمين قجماسلا"؛ مملوك تمريغا الجيش ونانلر بالقاهرة، ءادّ_، الأسلمي 

منالقاهرة ق الحجاب وحاجس، شاغرة، وهي الخالية، المنة ق للقاهرة ءللم_ا 
حهاُت،هناك له طرابلس، ق السلطان داودار وأركماسلما؛ يونس، الخالية السنة 
والقضاة،والاو_، وأهلها المحالحية ب حباطاُت، منه وقع أل بعد إليها راح 

١ ٦٣/ ٣ الضوء ق ترحمته ( ١ ) 

.٢٣٢/٢)٢(ترح٠تهفياكوء
٢٠ ١ ٨ / ٢ الضوء ق ترحمته )٣( 

.٢ ٩ / ١ الضوء ق ترحمته ( ٤ ) 

A٠٩٢/ الثيران، ق ترحمته )ه( 

)أ(ترحمتهفيالضوءأ/م\أ.
.٢٧٤/ ٢ الضوء ق ترحمته )٧( 



٢٦٣ؤ |اوء(بةبمض  ٠٥٠

نحوثلاثةله ببعلبك غائب ، الثؤخ١١ومولأنا -٦١، وهوالأن ذلك، حجة ق دراح 
الخالية،المنة ق حج اكرض; الحجاز ل ، الدين١٢يدكمال والا، ببمأيام 

الصلاحوالوكيطل بالقاهرة، الأن إلئ المعتمدرم بن الدين برهان ب؛ا والقاصي 
بطلبالقاهرة ل ، العلوي١٤

حبةمن معلولأء بقرية كن الثال؛ تثرين ثالث، المباركة، الجمعة تهلهلْ،! م
بالجبة.المعتمد الدين برهان القاصي جهايتح نم رغن، وقد بما، أيام أربعة لي عسال، 

رعد.وبعيض وبرق وغيم مْلر وغ المبارك؛ المتا ث١نيهت 

غيموكان المتعبين، الع_الا معلولأء من سافرنتف فيه البارك؛ الأحد ثاك<ت 
العمرقبيل ؛ إلئ؛_LJجئنا ثم الغل.اء، وفتا للتوانة وجثنا مهأر، ورثاش وصائب، 

ما.الست عزم علئ 

هلربقعلئ للمدينة ومحافرنا يومه؛بل.الا"ا بكرة تعدينا المثارك؛ الاثنين رابعه• 

واتكواكب ١٣٨/١ القرء ق وترجمته محابما، مر كما عجلون، بن؛اصي الدين هونقي )١( 
. ١٧٥والناورا-ت،خ/ ٢٧

. ٩٨/ ٨ والثاJرا١تح ٩ الكواكب، اننلر حمزة. ابن الدين كمال مو )٢( 
٠ ١٢٣الضوءا/ل ترجمته )٣( 

١ ٩٨/ ٨ الضوء ق ترجمته )٤( 

صحأته إلئ رمز أنه والغالب، )ص( حرف ورد الشهر بقية أيام وأسماء الكلمة هذه نرق )٥( 
الهلال.مثاهدة يعد هكذا النهر تأؤج 

تلم.مبق ولعله يومبدا. الأصل* ق )٦( 



اسش٠٥٥١٥٠ه  ٢٦٤
مطر.آخرْ ق ووقع العصر، نبيل المدينة ودخلنا متين، 

ملقالصويرة ق افرا مالخ دى موحددتا المبارل. اء اللأيه. خام
لهمنه بوال اامهسراا الدين بماء الشيح مع بعلبك إليي منها سافر ثم فيها، حصة 

وعبدتعم—ان وابن وأبوالطسبا أبواليمن، وسيدي محمد، ومميدي لك، ذق 
المدينة.ألحل ولم الءسلي، البطي، ارحمن 

الشخسيدي عند إلئ ورحست، المدينة دحلت,، الخثارك؛ الأربماء ائمه؛ س
بموتوسمعتا الدين، حاء القاصى بسبب ؛ ٢ المحوجسال ابن الدين نهاب 

بالعناية.اربارم 

البيطارمحمد بوفاة وسمحتا الال.ينة، ألحل لم المارك، الخميس سايعه؛ 
منالمتموفا الحريري حضر والشيخ المغربي، الدين بدر خدمة ق كان الذي 

لأحد يحكم لا الشافعي القاصي نواب، بان مرسوم حاء وأنه الصالحية 
ييتحق يحكمون ؤإنما رسول، ولا وكيل ولا ساهل. منهم أحد عنلء يكون ولا بيته، 

القاصي.كتاب افه نبح الرمل، هو القاصي ؤإن القاصي، 

أوليلةواحد يوم ق وزوجته نحاس مخمس توق فيه البارك، الجمعة تامنه؛ 
الأموي.بالجامع عليهما وصلي واحدة، 

■٢  ٥٧ص من ٢ ر؛م الهامس ل ذمْ تقدم ، ١ ١ 
.٣٣٦/١اكوء )آ(رحمتهو 

معيدأومحمد البابا، بن أحمل. إلئ إشارة )البابا( ولعله الرسم، محيا يقابل ما على ذ*ثر لم  ٢٣)
.٣٢٦/١١الضوء البابا.بن 



٢٦٥ؤ بيض بوصية  ٠٥٠
آحره.ل هواء ونسمة وغيم صحو المدينة؛ ألحل لم البارك، بت التاسعه! 

وفهية، مرصسعار والأمحتعالئ، افه ثاء إن الباركة، تة المسهده تهالأ، ام
الإن-ال،،غاية ق دمشق مدينة ق والزيتون والمعير، القمح خصوصا الحمد، 

العبادظالم الرعية، ومن الحكام من الزائد الظالم مع هدا الحمد، وطه كثير، والماء 
بعد•ومن مل من الأمر ف والنفس، 

يعالبالث،.من المخ ميدي حاء العشاء ليلته ق البارك؛ الأحد ءاشر٠ت 

يدالحانويتج علئ حقمق سوق ق كنس، فيه البارك؛ الإينين عشره! حادي 

وجلسنلها، كتفي عند إلئ وانحتئ لم، ففجاءق محمود، بابن ؤإذا الصلتي، 
ابنتركاتا حصة حهة من له ذكرت ثم ورفق، بلطف معه فتحادئت، حاني، إلئ 

بالهلريقإليه وانتقلت، معه إنها لي فال أن إلئ معه، الكلام وطال القزاز، ت، ين
إلئالكلام وانجر يستحقها، بأنه فصلا وأقام له، أنها صادقوه أقاربه ؤإن المرعي، 

الفقهاءوأن وأمتحله، الحرام آكل بأل الميئ الفاحش بالكلام عالي استطال أن 
بقولإلا سيئا آخذ ما أنا له1 فقلت، استحقه، ما معي الذي وأن الحرام، يأكلون 
تعالئاطه ، يقاتله١١كلاما وقال أيما فاست3لال المريعة. وحكام المسالمين علهاء 
وأكروأختقلث، شيئا، له ممعت، ما -هذا أحد للث، حكم ولو وافه، فقال؛ عاليه، 
ؤيوشكايقول واستمر وأذلإ أقل وأتت - بيده حلقي إلئ وأومأ - حلقلئ، حوزة 
غيره،وعلن بمولاي، عليه تعنت، واسشيئا، خاهلبته وما عنه فأءرصست، علن، 

يزول-ولا يحول لا الذي الماهر البمار العفلتم 

يقابله.أوت )١( 





٢٦٧و مادةدامبمحسةبمض 

بالمش،المعروف أمية بني بجامع المؤذن والغزاوىل١؛ تعالئ، ؛؛،^١٥ 
أيصا.قيما وكان بالجامع، المؤذنين قدماء آخر كان 

أمينأنبك داودار ٢٢ذوروزلبوفاة سمعت فيه البارك، الأربعاء عثرْ؛ ثالث، 
أولادمن الفرفور، ابن الشافعي القاصي حمو الرحيم وعبد بالقاهرة، كتب 

محيييأن فيه ومما القاهرة، من الحجاج كتب جاءت ، وأمس١٣بالقاهرة، الجيعان 
خازندارهصرب، الكافل أن معن، ومحوراح، للقاهرة طيبا القاري بن علي 

الكافلاقط_اع صمن أنه بثه وممبمرحا، صرتا كرتباي، مملوكه وهو وأستاداره، 
والشهرالماضي الشهر وأن وخمسمائة وستين سبع ، ٤١٠٧٠^علئ شهر كل وعمره 

الئأن جوابه وكان شيء. معي ما فقالا منه، ذللت، وطالب، عليه، منكر الحاصر 
رماه،ثم ئلمثؤ نم ثنن نم أضلاعه من ضلعا فكسر بالحديد، فضربه دبوس جانبه 

باب،مجن إلئ فعبا به وأمر محمولا، إلا أقاموه وما جده، جمح وضرب، 
بثعة.هيئة علئ البريد 

الدينكمال غازي وابن للأولاد، الفقه ق بالقراءة الشيخ مولأنا عند وابتدئ 
الزوائدق القراءة ل يسألان جاءا هشام وابن الحموري وابن الشيح؛ عم ابن؛نت، 
الشخ.مولأنا مصنفا 

مهلررثة أوله وحصاJتا بارد، هواء فيه كان المارك، الخميس ت عشره رابع 
الجبال.علن وير الثلج ؤيقالإن قوية، 

صبطها.تعر عبارة الكلمة هذه غوق، ر١( 

وفاته.تاريخ ص؛ءل ٢ ٠ ٥ ١/ ٠ الضوء اننلرق )٢( 
الحاصر،.راكهر إلئ رمز وهى المدكرايتذ، ل كثيرا ترد إثارة الكلمة هذه بعد )٣( 

عليها.متفق أحرة إلى إمارة وهي الكلمة، هذه صهل عر ( ٤ؤ 



اسشه  ٢٦٨
بأنوسمعت بارئة، مة ونوبرد صحو ليلته المباركة، الجمعة ت عشره حامى 

معئأو وولي وعزل،، دينار ألما منه طلب الحنفي طرابلس قاصي الحموي علنا 
فيهما.النه بارك لا دينار، بخمائة فيها دحروج 

عندناوصغ باردة، وصحوونسمة برد ليلته المبارك، بت الءثره1 سادس 
الأقباعيل١،إبراهيم الشخ بن أحماو كتاب حاء أنه اليوم هازا وسمعت الثاذنجان، 

أيام،ثلاثة عندهم واستمر العرب، أسره الشامي الركب أمير أن المصري علئ من 
مولأناوذكره الهللعة، ق بالعلا إنه وقيل فأطلموه، بمال، منهم بنفسه افتدئ ثم 

صحو.مع آخره إلئ بارئا يوتا وكان المروي. ابن علي عن لي الشيح 

الماصيبوع الأٌق تول وبرئ. صحو ليلته ق المبارك، الأحد ءشر٥ت ساع 
النووي،إمحماعيل الشيح ابن الخهلاب الدين زين الشخ المرحوم بنتا بنت سارة 

وهوبحريمه، القاهرة من الباءوز٠ل٢، بن اال.ين -هاء حاء وفيه تعالئ. الله رحمهم 
صحو•بارد يوم 

يومه.وكدللثج وبرئ، صحو ليلته ل المبارك؛ الاثنين ت عشره ثامن 

يديبغازي بن الدين محيي بن محمل. الدين كمال انحل. الهنة هذه وق 
الص—الحيةمن النملة على عزم الأمبؤع هدا ق إنه ثم إليه، وتردد إليه فقربه الشيح، 

وهوابنمشق، بل. أحد له وليس بالدولعية، بخلوة فأسكنه الثخ، مولانا عند إلل 
الل٠ين-باء القاصي وهو الشح، مولأنا عم بنت 

تأؤيلنا.ق نخطئ لم ولعلنا القراءة، معب، الأصل ل الأصم ورد )١( 
.ل/٠٩٨ اكوء ق ترحمته )٢( 



٢٦٩و مفةواتيوء«بةبمص 

وولىالصالحية مكن الركماق، المعزول حمص نائب حاء السنة هده وق 

منالناس فاحرجوا نفى، الأربعمائة نحو ثقته حلا معه إن ؤيقال النور، دوار ابن 
العافية.افه أل نكبير، فز على وهم عليهم، وشوشوا بيوتمم 

مرسوميده وعالئ الماهرة من جاء قاصد ست، عاقة أقيمت، اليوم هدا وق 
فاجتمعالحريرية، من كبير نير تله وطلب، بهنال، الأتللس الحرير القماش بان 

لهم:قال النائمتإ وأن للنائب، وراحوا الجامع إئ وجاءوا كثير، وحلق الحريرية 
اممهنأل حديث،، ما أعلم وما الغلهر، إلى واستمروا دينار. مائتي فيرا نله احمعوا 

الحافية.حسن 

يومهق كثير؛ صحووبرئ ليلته ق اكرس، حضرُت، الثلاثاء، عشره: تاسع 
جنازتهوحفرُت، اليريي الدين ثباء وتوق بقليلل١،• كان مما أحم، الرد 

نمرميدي جوار دفنه ا حاصل الشيح ميدي وكان المغير، باب بتربة ودفنه 
السن،ق ءلاعنان وهما الممري، الغاكهاق ابن وممعتا المقدسي، 

الل.ين.ثهاء حصوصا 

السكري،القواس الدين ولي بوفاة سمعت، فيه المبارك، الأربعاء عثرينه؛ 
معمتااالأحر وكان 

الحجاجب، كتجاءُت، فيه الدرس، حضريت، المبارك، الخميس عثرينه؛ أحد 

صحح.تأويلنا ولعل القراءة، صعب، الأصل )١( 
المري.)آ(وقدمرأ: 

حامىق ورأيته يصح، لم الهامشت على وأصاف، يصح( )لم الكلمة هده فوق كن، )٣( 
نة.الهده س القلعة تحت الأول ربيع مهر عشرين 



اسلدس ه •٧٢ 
مجاورا•كان تول، القرباف بن الدين جمال أن وذكر الظهر، ميل 

الشيخمولانا عند الحنفي القاصى كان فه المبارك، الجمعة عثو1حه\ ثاق 
عبدوكذلك دالرشادل١، وانفصالوا العصر، إلئ اليئاسين قضية لأجل يالمشهد 

امصالت٠سعود وابن المائر 

منالحموي عزل يصح ولم وصحو، برد المبارك، الميت ٠ عسرينه يالما 
بماءللشيخ نزل أنه القدمي أبوالقفل الشخ لي وذكر ولاية؛■حروج، ولا طرابلس 

الجميع،ق الصم، أي والأذان، والإعادة البادراثمة إمامة نصمج عن سالم بن الدين 
دفعوأنه ذهب،، علئ الاتفاق وكان له، يتئ الأذان نيابة )؟( شهر كل ذللث، من وأن 

بينهما.ق الماسخ بن الدين كمال القاصي بواسطة وأربعين مسا له 
موجود.والمرد وحضرلتا، الدرس، فيه المبارك؟ الأحد عثرينه: رابع 

البطاح)؟(أن وذكر وبرئ، صحووغيم فيه البارك، الأنين عشرينه؛ حامى 
عندوترطب، العصر، بعد من الغيم وكثر الحال، يتحقق ولم العصر، يعل. وقعتا 

يس.يتا.سيئا الغروب، 

إلئواستمروا الليل من الحجاج لحل وفيه البارك، اكلاثاء عحو>حه.' سادس 
المهارأول الشتاء حلعة الكافل ولبى العصر، قبيل القلعة إلئ الحمل يحل أن 
جلد.كان الشام، نائب، ، جلبان١٢ابن ابن بموُتح وسمعت، الحمل. لاقى ر"آع ثم 

الالكيةالقضاء وظيفة انفصلت، أنه وأحجر القاهرة من الريني العباس وجاء 

صحيح.تأؤيلنا ولعل القراءة، صعبة الأصل ل الكلمة هنْ وردمحت، )١( 
.٧٧/ ٣ القرء ق جلبان ترجمة )٢( 



٢٧١ؤ بدمق بوصية مذكراه 

منجاء الذي العجمي ابن أن بالأمس وسمعنا , ٢١ارمه) محتمائة علي للطولعي 
حين_ا ءرمات أو للماهرة، وهوداخل مات أنه الدحاجالة أحد الشريف القدس 
بتتبت نجوم ولدت الاثنين ليلة الحمد• وف شرم، الملمين اش وكفى لحوله، 

أولادها.أبى زوجها من بما محمد حالي 

منامرأة اليمن أبي محييي عند بات ليلنه ق المبارك، الأربعاء ءشرينهت محايع 
توفنااللهم فجأة، ميتة النهار بكرة أصبحت أحماه، بيتا جهة من القراونة حارة 

أيكان، ما أنحس طرابلس يلاد من الدوادار وجاء والستة. الإسلام على لمين م
مولاناإلئ يأتون والناس ه، وحبصربه والصالحية المزة أهل من مسكه مرأ 

منه.والبلاد العباد وأرح انممه اللهم ثبه، يأفواجا أفواجا الشخ 

منالس_لهلان دوادار على غوغاء كانت وفيه المبارك، الخميس ٠ عشرينه داٌن 
إليهمأرمل أنه ثب يوأكثر، نفى نحوالمائة يالبادراثية واجتمعوا المزة، أهل 

منشخصا لبس الكافل أن وذكر جماعة، منهم لث، وموكثسهم المغري، مماليك 
الأمحتادارية,و الخازندارية قْلج اسمه جماعنته 

الساإهلانداوادار على الغاغة أقيمنن، فيه المبارك، الجمعة عثرينه! تاسع 
والرجلعليها صلئ التي المرأة أن لي وذكر أمر، يتحرر ولم المزه، ما 

زوجته(,والكحال الدين أحوبهاء الزوجين 

٢ت ٤ يبتدئ؛ الذي ه  ٨٩٧محسنة من المحرم شهر حوادث تنتهي وبدلك 
.٣١٤٩١وبتهي؛'*اكا 

.٢٦٧صفحة هامش س  ١٠نثلررقم ا ا



اسشده،ا|ا ه  ٢٧٢
•هذهالعناية ل والنشاط العل—م لذوي دافع ندمتاه فما يكون أن وعئ 

القيمة.المذكرات 



ااةر1إمرا(اهواق ص صفيسة السوه ص  ٥٥١٠٠٠

يجصتءقتهس'صت
٢[.- ١ لاو_ة: تنممتئو(محماءن،ه 

يشدبان حري الناس أي الشرف؟ هدا يتم لمن الرمول؟ هذا يكون ومن 
هلالأنمام;؛أآا[ؤ\شُأيممحئفيحم المور؟ من الماس 

قومهأمتن لها اصطفي محتدا، وأثرف حلما الناس أحن إلا ه يصعلفي فلا 
محمدب واصهلفئ عودا، وأصلهم تواصنا الناس أكثر ه اصهلفئ أمته، وعقلتم 

أجمعين.العرب نينة الهاشمي، القرشي افه عد بن 

شديدصوت هو مع، موماذا يسمع ثه ؤإذا أمرا، إليه ووكل دهرا، ربه عد 
بذءلؤ،اه'مأمبم-ثلد(ألإذ-ر( ؤامأآنيةألك،قق'ه؟ ت عه  ١١٠٥أأنمي ق يغرد 

-٥[.١ يم©ءآلإمح،ؤيلم'4لاس: 
صقيعيوم ق كأنه ، وارتجفالأمر، وأكثر للموت، وصعق الدهشة، أصابته 

ؤكأجاآلمد؛مث'أو^يرددت وأثوئ أشد الصوت وءاد فتدثربثوبه، وحيد، 
١-٣[.نن:وئؤوه]اواوثو: 

صمآ-ه.انمودآ'ا"آ/تما؟ذرايرهأا،ا/ مجالةالثقافة/ 



اسشه  ٢٧٤
وهيعليها، قصته يقص فطفق زوجه، أمام به ؤإذا وجهه، على الرسول هام 

هنفأعماق ق يتغلمل الصوهمتؤ عاد أحرئ مرة بنفسه حلا إذا حتى روعه، تيدئ 
ونسذءرإاو؟.لجد\وبإو\ كلإLا^يإذاؤ ول1 ويق

[.٤٦~  ٤٥ه

وصالناس إلى فمج •' ٢٨٠تالقرْت ه رنهء ني يزل،لتمح يمآ اسأليبمود ءؤ 
تللققث \لى همماإثبمظم أق وتول يتوهاأزرإؤ ؤ ت يقول 

لأش،ألإىبجيث ورنؤهألثي٢٥هثامتوأإش رأمحئأيلآهإلأهمجموست 
[.١٥٨ه]الأعراف:لمقمحقمئهتوورك\ ود=قل1نتهءجسوه 

واحدرجل دقعة أهلها فهب شعاتبا، وتجاوبتها مكة ل الدعوه هدم دوت 
ؤإيماثاتقوة يزداد بصوت القول عليهم فأعاد واجمين، الرسول حول واجتمعوا 

ئ'محستثالآمحلآ
لأشبجيرث.\ أوكسح آلأ؛ي ألثعق ويبمؤد لأش قاينمحأ ويمتث يءخ،ء هو إلا ائت 

ه]الأءراف:حها[.لتتقمحفمئهتوومك\ ردظ٠نتمحءر٢بو٠ 
علئوأشجعهم أكفرهم ؤإذا حم، مادت الأرض أن وظنوا قريش، وجمعت 

ؤآلتجرإداهؤئؤ الوحي: فاحابه هوئ؟ لقد محمدأ محل لقد يصح: الباطل قول 
ءثه»ه إن ءنآئوءاه ومايطق ه ا'ثلاصا:ءةؤومامح مه 

؛،١٠ه0 ه دناقوك ءم ه وئوإلأؤآلآء< ه ذويزم٥^، ه ش.ثأأمئ 
أتةين'ءمافؤمةإقسءءحصأ>هقبأتوادمارأئ؛©؟ ه أرأيك 
ا-\ا[.ِى4لالجم:



٢٧٥و »اد1هاد»>ااسوة 

ليقول•يدوي الرسول بموت ؤإذا قائلهم، وصعق قريثا، الوجوم وأصاب 
١[.]الأساء:\،• ه  ؤ

وهلوبم،جلودهم واقشعرت رهيب، عفليم الكلام هد بأن قريس شعرت 
عنابمدؤ ندأن تحل هتد١إلأ ما ؤ قالوات أن إلأ يجدوا فلم أمرهم، واصطرب 

هندآإن ثاثآ؛هلم ذلخؤ أيزكمثيأ ؤيال، ئممة، هثJTإمنم ما َكاد(متثاثآوةألإازأ 
^٤٣نسأ: ه إلأسنرية 

يصفون.عما اش تعالئ اض، كلام إلا كان ما سحرا، يكن ولم إفكا يكن لم كلأ، 

نرؤمحردئ مثئ ين مؤمإ أن برحية أعظكم إنما ؤ الرسول• قال 
[.٤٦]سا; شديده عداب يدي بى هوإلانديرلكم جنهإJ( ممض—مئإماإصاحأكِين 

وقدوترئ، نح بما لتصدق قلوبم كانت وما قريس، إلى الوجوم عاد 
ؤمالدنذ.ات فصاح الحيرة ؤيزيل الدهشة به يدغ ما أحدهم ووجد بالكفر، ملئت 
هثذيع ممئُ ملإرنث< نكف قووذه يىأ1دثتواي ارويتثى آلْلعيآحقن ألقول 

٧[.]الفرقان: 

الوحيفجاء الرسول، أفحموا أنيم وظنوا القول، لهذا قريش وجوه ومللتا 
جلأ-رلحعكه مآ،؛ءغا ُهاولوثقننث نئ٤اءىألآضدلأتظثويى ^^^١ يقول• 

هلالأ;عام:\ِ-ه[.ههدكصوى 

الاحتلاحلعلؤي الملك، يقوئ ولا الملك،، روية علن يقوون لا أنم يفهموا فلم 
ثميسمعه من به يتعال. بكلام أتانا شاعر هدا قائلهم! وقال وسخروا، فهزئوا ببمم؛ 



اسى ٥٥٥٠وِ  ٢٧٦
^ءد،ىئإ0ئوللأمرؤمءارتعالى؛ فقال يكبره- ثم يخشاه 

بتث4لس:هأا•

ءُ صوتنهي أمامها، بضعفهم وثعروا الكافرين، نفوس ميع السور ونزلتإ 
والمال،المالك عليه يعرضون الرمول على فانبلوا يبللها، شيء لا الحق 

لأمل[ ٥٧]١^٧: ه إقتيءسة 
مزمين.القوم بعض 

لدعوته،والتعخيف به والهزء أذيته على وأجمعوا بالرسول، الكافرون تربصن 
ولتيؤ ت له فقال بربه، واستنجد فتنتهم، فالمته رمحولأ، بشرا إلا محمد كان وما 

هممزءوة يهء صقاوأ ما ينهر سخروأ ىكاثألإ-نمح قك نن يبمل آسمزئ 
•١[.]الأنعام: 

فحزنوكذبوه، فكدبوه باهللهم، عن ؤيدفعهم حقه إلئ يدعوهم إليهم عاد 
ؤظنحىوم_قسوكدبتعاليرت اممه قال رسولا، بشرا إلا محمد كان وما واستاء، 

[.١٨٤عموان: ]آل ه اككتيو٢٢مو٢ممتف٢شير ■؛آءو ^٠ ين يسل 

قومه،وهوكفر عنه، ليتعزئ يكن لم واحدا شيئا ولكن ببمدا، الرسول فتعرئ 
هقظاِرئئلأآ'مآمشبمتمأ تعالئ؛ فقال 

[.١٧٦^لآيءولإق١بظمه]آلنمان:



٢٧٧-ظ السرة ص ءث1هد 

ماتىآهفي(وثآنيى دى ؤ ت ويقول يقنعهم قومه إلئ الرسول هماي 
سوآأتأللأثبي4صف:آ[.

ثىقا سجت ثئ لك ويث ر وس' ؤ قالوات تعجيزهم، إل المشركون ارتد 
وعشسحئثحرألأثهنرجللهاممجهمإيطن بن ■بمثه لاق أو^؛٠ ه أيإيف.إئ، 

أو?^١ ^؛٨؛" وألمقبمكؤ لأش أويأي، ءث-ناكثئا \لتم\عاذتنذا آوقتهث أوأ 
عكنأكنياثري حئ ^٥؟^ ؤار\ ولن ف،ألثء مقر أو قمف ين لك؛ين وؤن 

-٣٩[.٩ * ]الإّمِاء: 4 ع،ممءالأ.عمحألآ ر4 ؤسبء١ف فقال؛ مرؤُْه 

وذكربه، وأمرئ اض فأكرمه أذيتهم، ويتحمل البلاغة يتلك، يدعوهم وظل 
^^د^ممت١يإقأمدال: فقك ذل

[.١ : ]١^١٠ه ؤ\ٍأيو 
كانفما ذلك، من فتألم هززهم، وكثر صحكهم علا هده قصته قص فلما 

بهندايؤهنؤأ لنّ إن ءاتمهم ملق■٤٥ ؛تجع هلمللث، ؤ ونزل؛ رسولا، بشرا إلا محمد 
٦[.تال؛كهف; ه أمّفا ^^، ١١

صر[، ٣٥لالأحق_اف: ه والآسم>،لئ| صل ا»نبرةماءأأرلإإوأأل"ثرمح نؤ 
أهلعليه يجمعان وعزمه صره وكان الأرض، ق يشر عليه يصر لا يما الله رسول 
حوله.ؤيتكاتفون يه فيؤمنون الحق، 

وقالاممه؛ سبيل ق والهجرة والأولاد والأهل المال برك ميعته الرسول ضح 
دعآهأل1تاهم،=ظمهقيكأئبمااؤيُاءامتواآنثبمجوأ ؛^ وهم—^٠؛ل — ج

 :_l[٢٤.]



ه«،اساسى*" 
حمولحق المدينة، إلئر ثم الحشة إلئ وساروا الوعرة، المؤمنون أجاب 

حولها.وما المدينة ق افه دين وانتثر الرسول، 

وأنوقمأممسههم ألمؤعتيؤى أسرئ  ٥٥١^إن يقول• الوحي صوت هذا 
وعداعلوحدانذسولوفأوئل ؤ، لهرامحنعضاوث> انى 

[.١١١ألؤر>نؤوألإمحّفيوأكزثتيه 
اللهوأطاعوا الإسلام، دين نمرة إلى وهبوا سيونهم إلى المؤمنون مايع 

قحتهامن ثج-فيكب جثت وشّأمحورثوثهُب1.ط ؤ وله ورس
[.١٢■لالساء; ه  JLألهنرأممي^ثأويجكت• 

وه لايطيعونوكيف 

ئدمن آممتو٢لهكثه وقنث4لم ءاثتو،ومْ=ق>آلم عيم ؛^١ 
[.١٦٤ه]أل،عمران: ني»ثأإنر؛له 

مفاتيحهالم تمكة ذي وهاهي والوديان، الشعاب ق ينتثر الإسلام هوذا ها 
^إةاضناهضاساأه'تنغزمحهماتنزل؛ الأية ذى وهاهي وعرينها، ابنها إلى 

ثمإأقث وممتق. ءأم؛ثاقنثق؛أثا?Q؟ ءآثفروةيُلث، ذمتتُ ومائأُرهميتث دناك بن ثدم 
١-٠١[.]الفتح: تيفإه 



٢٧٩و اموة ص مشاهد 

الإسلام،نجم وعلا والآصال، بالعشي يدعوه وطفق ربه، الرسول حمد 
الأكرالأثر ذك ق للرسول وكان أقصاها، إلئ الجزيرة أقصى من وانتشر 

وم1كوءقتمحرأكث إن ؤ ت وتقول وتمجده تعفلمه اض آيات ؤإذا العغلس، والبهلولة 

وإذا[ ٥٦]الأحزاب: < ١٤نسلمإثيثا'ثأؤأعقه  ١٢٣٠^^ءابمئن'هدآلبي؛كإث( 
المرّين.سيد محمد على صل اللهم يزالون،• ولا يصيحون الملمون 

آياتمن لأية انيا ماذا؟ تضطرب،، ونفوسهم تكفهر الصحابة وجوه ذي هي ها 
ؤ1وهؤلآنثانم ماق ٢^^ ملم بن ■ظت، ق رثوت محثدإلأ وم\ ؤ اش: 

]Tjه ألثنض^و_ن الق وسيمزى شتثا بم>رأس ملن عقيم عق ينقلن، وس تمنكم 
له.ودنولقائه إليه دعوته بقرب تيشترْ على ربه شكر فقد الده رسول أما [ ١٤٤عمران! 

يصيحالمؤمنين إلئ وحرج مسرعا فهب القرآن، آيات من آية افه رسول تذكر 
الملامعليه تذكر يقول، ما لتسضموا فهرولوا مسجده. إلى يدعوكم الله رسول بهم• 
ؤثاكدُبننث، ثآ سق لتِ ؤإن ربك بن تآأنزل،إبمقش ألرثودج ؤلآلإأاا تعالى- قوله 
الناسفدعا [ ٦٧لالماتاJة: ه الك،نين ألمم لاتبمدتم، أثة إذ آلتا؛٢، ين نبمهلك^- واش 

إكاللهم صومم; فدوئ _!،؟ هل سألهمI نم الإسلام، أصول عليهم وأعاد 
بالغت،,إك اللهم بلغت، 



ه«u_اسض•*' 
تذمولعله وجهه، ^^٠^، رجا نتهلل لبه، إلئ يدءوْ أئ أن اف أم عم ُا 

صاويقلأي ضج ؤأذ نعالي؛ قوله تدكر ثم أصابته، اش والأذية افه سيل ي مجاهدته 
١-؛[.]الترح: شؤرركهاٌمحمقهونسامحعكه ̂ ه

حميمتفارق وروحه تذكره ربه بلقاء فرحه وجهه؛عل- له أشرق ما أكثر ولعل 
[.١ ]الأساء:؟• ه صك ؤ بارئه؛ قول 

لمنق.

الحس•يوسف 



امسقأفويفبة  JUmiطلبة جْمبة 
المسة>ا(والغفافة 

العربيةاللغة عالم ق الهليبة جذورها اهتدت الي الحديثة الأدبية النهضة إن 
يعيدةطويلا زمنا ظلت التي الجزائر بلاد بلغت حتى وأقاليمه، أقطاره عمت قد 

والعراقوسورية ممر نابغان ومراكش تونس راحت وحى أدبية، حركة كل عن 
أخذتالحركة أن القوس ق الأمل يبعثا ومما العربية، اللغة خدمة ضمار مق 

تعملوهناك هنا تنتثر التي الثقافية فالجمعيات ونفلامات، أسس له منفلما شكلا 
ومادتهاالعلم دعامتها حالمة، عربية ثقافة العربية الأمة ثقيفح على صادقة بعزيمة 

والتنسيق.التحليل وواسطتها الفكر 

وحيزوقت يمص لم التي لمين المأفريقية شمال، طلبة جمعية غاية هي تلك 
يهلباجتملع فمن والتهليق، التنفيذ موصع الغاية هذه وصعنا حتى إنشائها على 

طلابكلمة توحيد منه الغاية كانت،  ١٩٢٧عام باريس ق حرمان سان ائع شق 
عقدإلئ ١  ٤٩٣ صنة توفق رأياها الحربية، اكمافة تهديها ة فرنق الإفريقي الشمال، 
ومنهاقدرا، وأكبر غورا منها أبعد ليس أمورا فيه البحث، تناول( بالين ؤ، عام مؤتمر 

خاصةبصورة العربية؛الجزائر وتعاليم عامة بصورة الغرب ق التعليم حالة تحسين 
لعمريأمور وتلك والفرويين، الزيتونة لجامعة الجديد النثلام عش الموافقة مع 

.٣٨٩_/ص١٩٣٦/١٨٨٣/اسد٩-•سعالربياك٤١



اسلدس ه  ٢٨٢
وأعدموسا، بحي فيها المؤتمر بحنا وقد العربية، المغرب بلاد حياة عليها ترتكز 

لنجاحها.الوسائط 

ماتحقيق إلئ ناشطة فيه شرعت ما المؤتمرإلئ بعد الجمعية عادت ثم 
جهزهاالتي والأس العامة الفكرة مملبيق إلئ السيل وتهيئة تحقيقه، يمكنها 

منللاراء أقوم فهل صالحة، تقيمة ملدلك نتعها التي والهلريق لها، المؤتمر 
درسمن لها أصلح وهل صادئا؟ مياشزا لينا احتكاكا ببعض، بحضها احتكاك 
ونثرهاالبحث، نتائج تعميم من أوثق وهل علميا؟ منيرا درنا المهمة الأمور 
تتخن.؟وواسطة يحتدئ مثالا لتكون 

لعللأبعاما ناديا بتأسها أفريقية شمال ءلال_ة حمعية إليه وصك ما هذا 
علنا،أخوتا ودتا اجتماعا اء ومصباحا أعضاؤها فيه يجتمع الأفريقي الشمال 
ؤإحداثمداها عن للتعبير واسطة وتجد بعض من بعضها الأفكار فيه تتقرب 
لالأعضاء أحل، من محاصرة لسماع الاثنين اء مأمبوعي وياحت٠اع لها، مدع 

بلادالحالة غاليا موضوعيا البحث، وكثرة الفلر محلول بمد ها أعي. اختصاصه 

الجمعيةفحلته ما إلى فيه ينفلر عام شهري وياجت٠اع الحال. تلك وعلاج المغربية 
وبتمهيدجديل.ة، ونظم أفكار مجن أعضاؤها إليه اهتدئ وما الأعمال من الشهر حلال 

غايتهاتلك تطيقها، إلئ ؤيعمد الأفكار  oJUفيه،تنشر عام مؤتمر عقد إلي السبيل 
منالضليع الأعضاء من يلقيها الي العريية الدروس إليهما أصم، ْلريقتها، وتللث، 
تقدمهما أيما وأصم، جيدا، درنا يدرسوها لم الدين إخوانه عاى العربية اللغة 

قوجولان رحلات ومن وطاب، أمعارء رخصت، مهلعم س لأعضائها الجمعية 
ة.فرنق العرب محللأب دائم؛مختلف، اتصال ومن فرنة أنحاء مختلف، 



٢٨٣ح محاوتفا|ة افديفية ساو سق 
الشبابمن العربي المغرب ق وحدت العريية الثقافة أن القول وحلاصة 

معالعلم حب أوربة ل يتلقون الذين أولئك وهم ومدربأ، مطنا عظنا انالأ 
بشرالجمعية تلك ق هم أنفعش العهود يقطعون الذين هم باتم ه نفالعلم 

فيهاالعلمي للرقي ناصجة، راشدة ثقافة ثقافة; أية ولكن وتعميمها، العربية الثقافة 
نصب•أعظم فيها الحديثة وللمناهج كبير أير 

العشيوسف 





ادءاسوار،>ا<

وعاطفه.رأي من إلئ أوحيته ما بعض وأودعته باسمك، دونته كتاب أول هذا 

حياةأعيش أق لي وسه لها، أعرفه لما يثعر لي تيتم الدنيا إن ولدي• 
أحيافمرت دنياي، جانب إلؤي حلت صفوان يا دنياك أنبا إلا أرئ وما حديدة، 

يتحل أصبحت نفي كان حى لدي، شيء كل وتضاعف واحد، بان مرتين 
•شين 3، تكمن وروحي جمين، 

منقهلعة أن فاشعر فيه، ترقد الذي مهدك ق النظر أمعن صفوان! عزيزي 
حائقاوأرقبها فرحا، بما وأعتن إليها، فاتجه السرير، هذا ي حلتإ عزيزة نفي 

وأنافثستط تتجزأ، نفي شاهدت عنها يقصيني عمل لي عرض إذا حتى طامعا؛ 
الروح.وتضاعف الحياة لتميل ذلك إ0 قريبما، وأنا ويعدن حاضر، 

العجاتاالعجب، أريتني هذا ق إنلث، لأملثج؛ قلت، 
الكبداوفلذة النفس ؤيحانة الولد أفليس ءجب،إ لا ؛ فمالت، 

جمالافيها يرين الرحال، قبل بالمعجزات يومي النساء أن بتي يا فاعلم ألا 
لا،الإتيان؛متله، عن المرء يعجز ما يلدن أنس ذللث، ؤإعجارا؛ عجبا لا ؤإيحاء، 

أجزائه.بعض محاكاة عن يل 

ص"ئ./ ١  ٥٩٤ مايو ٨ / rryالعدد الثقافة/ جلة م' 



اسشدس ه  ٢٨٦
افه.أبيع مما آية إلا طفل كل إذ 
سعادة.ومعجزة مرور آية عندي فانك أنت أما 

وأنتإيمانا أنداد لا لي وما أكثر، به لمؤمن الأن ؤإق هدا، قبل يافه آمنت، إق 
حولك،من بسعادة الجنان إلئ وتشير تكوينك، ببدع الخلق على تدل، يجاني، 

علتك•خشنتهم من بالنار وتشعر 

والخشية.عادة والالإ؛ال>اع فيها كاملة رآية إنكر صنوازا حبيي أى 
االمزمن حب هدا بعد أولاأحبلئ، 

راهما!شفوقا حبونا المجرة إلئ نظرى إليك أنظر ألا ثم 

أشبهن،إن فإنك، والعزة، الفخر أقصى إلئ الإيمان يتعدئ أمرى أن على 
التكافوأعن وتعلو الشبيه، تفوق عندي لأنت، ونظرك، وصوتلث، يتكوينك، عيرك 

ممتزجاوأمالي عنل.ك، جاثمة عاطفتي أفليت، أعتقد، فيما مدنب، غير ولعلي 
إظرفك وديعة وحياق بكبانلئ،، 

فخور،معتز وهو والإنسانية، العروبة صرح ي قسهله يقدم حديد أب إف ألا 
حريا.و؛فخر0 مميتا كان ئعمه، وكثر زرعه صلح إذا حتى 

يصبححى وأدمه أرغبج، كما شابا صفوان أرئ حتى عمرى ؤ، مد رب، يا ألا 
وحريايوم، بعد يوما بالفخر جديرا أكون حتى تربثته على وقوف يتهما، كما شتحا 

آن. Jbuآنا عادة بال

ًلفلهيرئ حكن، أب عمركل محا ومد ينخ، حتمحن، ؤلفل كل حياة أدم دب، يا ألا 
قدير.شيء كل علن وأنتج الخالق، أنتج إنلئؤ يافعا، 

•دم،سق 



سواسءى

دوق! ٥٥سدف جاس الخي ااإ،طلآس الئفافة بمقل 

للشدائد.يأبه ولا الصعاب يجابه العزم قوي الرجل رجلا، كان 

الدمع.أمام يصمد لا القلب رقيق الرحيم والإنسان رحيما، ايا إنوكان 
السوء.ويتجنب الفساد ويكره الشن يعاف والخلوق حلوئا، وكان 

النوادر.قصص من ؤيكتر المزاح، ْن ؤيفحك الدعابة يحب قكها وكان 
ذوشجون.والحديث، القول، مفاحئاُت، من التخصص فلايغلبه حاصرالديهة وكان 

صاحبهتكلم إذا للعواتلف المثير والصوت، للنفوس، محسس، صوت، ذا وكان 
يسكت،.ألا المامع تمتئ 

ّغضتأ أو أئفه إلا البشر يغادره ولا الابتسامة تعلوه منير مشرق وجه ذا وكان 

وحده.للعمل حلق لكانه حتى العمل على دو.وبا وكان 

وعمله.وحلقه وروحه عقله ق اوا إنسءكان 

بكثير:ذللئ، ص أكثر كان لكنه المباعى، مصعلفئ كان أوكالث، كل 

م١  ٩٦٤سة ، صهأ—٦٩٦، ٥، ٤، حاص عدد الإّلأم، حفارة مجلة ]١( 



اسش٠٥٥١٥٠ه  ٢٨٨
أكثريقول ءندْ. الأصيل هوالأصل الإيمان كان بل الإيمان، الإنسان ْع كان 

من^LjI أكثر إنان ليس أنه -؛ iUjbيعنون ينقص، ولا يزيد لا الإيمان إن ^٠"^^ ١١
يدهشكسنا حدا عند0 الإيمان بالغ رصعه* ولتتاملوا السباعي همليروا إنسان، 

إلىمحسهي، الجم، ل جارحة كل ويحتل الأعماق من بمعد إيمان إنه المتامل: 
لالناسيقول ثم فقط، يزمن الذي ذلك من إيمانه وأين منه• حلية كل فيتخلل العقل 

المومتين•من إف 

نمإيمانه إلئ واستكان آمن وذاك وآن، لحظة كل ق بالإيمان يعيش السباعي 
نبه.لعله 

حياتهوفهمه، عالمه وحليه، صره وعزمه، قوته الإيمان من يستمد السباعي 

ومعيشته.

نمحاثعا، ووحدته مضهلرتا ووحدته رورا موحدته اش عن حدثته إذا 
يراه.وكانه الكون حالق عن الكلام ل يتلءفق ألفيته 

أثمرا.منه وأشد الإيمان من أقوئ السباعي نفس ق ليس 
آلامنخرا! حمه ق المرخى ينخر سويا، ّنوايت، مح مريقا عاش ولقد 

يخنعلم لكنه العزم. ويالهوّ_، الهمة معها وتمهل نفس المنها تزهق م؛رحة 
تنشجوكانت، يبتسم. كان لكنه يتألم كان قوته؟ على الألم بأن للم للمرصى، 

ضاحكايحول حتى النوبة تزول إن فما تصيبه، التي النوبات من وعضلاته أعصاثمه 
ثمتحر.ولا كو مثلا 

ثموحهإلى فالتفت، أواسيه، أن فارين اه الموامتشفن مق مرة ررته ولقد 
مواساتالث،،حن على ررأشكرك ونال• المضنية الألأم ل قفاها ليلة من مصفر 



,،٢و ،صاسم 

ندوالتي شمقتك علي أنفقت لما بحالي راصى أنا كم تعلم لوكنت لكنك 
فبدتسكينة، هادئة ابتسامة وهوييتم ذلك قال اغا١. من نعمة بخير إي عليلثا. 
ذلك،وسأفسر الحق أفول لكني غريبا تجد رءقد فقالت وجهي على الدهشة 

يديوعلئ وجهي علئ الألم لتناهي ؤإنك ;يب، ذلك ل ليس أتالم مريض إف 
وقدحركتي، يشل أن على فدير اف إن j(• اف حكمة إلئ انظر لكن حركي، ول 
الأيمن،الطرف، لي وأبقئ الأيسر ^ ثل لقد شل. ماذا فانظر حركي بعض شل 
مني؟اليمين لوشل بالقلم أحهل أن أمحتهلح أكتؤ لي! أبقاها التي العمة أعظم فما 
آخر،شيء أي من أكر بمري إلئ محتاج وأنا بمري يآحد أن علئ ندير اف إن 

لكنهفريحي، يخمد أن علن قدير اممه إن لملما. صنا من أكر فهل لي أبقاه لكنه 
فيمميلمان يشل أن علن قدير اممه إن بي. ألطفه فما والعقل الفكر ندرة لي أبقئ 
لمدوعفوا. منه منة ذلك، أفليس الكلام، علئ قدرق ببقاء أكرمني لكنه الكلام، عن 

أنهمنهات حير بتعمة أبدلها لكنه فشلها المياسة، ق حركي تنل بأن علي اش قفن 
لوأنت، يثما وألقمت، ت، كبتراق أكن، للحلم. والعمل العلم سبيل لي فتح 

ومنتهوكرمه الله لملفط أممر فما شديدة. قوية عليه كانت، ما علن يقنت صحتي 
افهأشكر أن علي يجب، لا أو أتذمر؟ أشكووأن أن ذللث، بعد لي أفيحق ونعمته. 

نعمائه*؟علن 

مرصه.اعات مق يعيش كان وبه غبطته، ساعات ق يعيش كان الإيمان ا بين. 

ينقص.ولا يريد لا الإيمان يقولون؛ حين المرجئة بعض ق يصل. فهل 

وعمله.وعلمه حياته ر نفأن نستملح وبه باعي، العند ذروته بلغ الإيمان 

لكنهالحركة قليل يكون أن مرصه بعد واصملر الحركة، كير مرصه قبل كان 



اسشدس ه  ٢٩٠
يمتنعلم لكنه يعدم، التثل عن ومنع مرصه تل التنقل كشر كان التنامحل. حم يقي 
لايكلمرصه مل العمل كشر كان زمان. أي ول ساعة أي ل للناس نمه بذل عن 

عمله.مز وبما الإنسان يقعد بما يصب لم فكانه مرصه بعد كيلك وبقي ولايمل، 

بوممعه وذمتا ولد يوم معه ولدت متقدة جذوة المسار نمس ق كانت 
قعاديا رحلا سدو كان حين. كل أمرته تحت كانت عجيبة جذوة ذهب، 

الذيكالمصباح ه شعلى تشع هادئة راكنة الجذوة فيها كانت الى الساعات 
يمنححتئ الجالوة تلك، إيقاد إلئ بحاجة أنه السباعي ينعر أن فما شعلته. هدأت 

الرجلفيتغير جوارحه، من جارحة كل و لهبها تعلوويسري هي ؤإذا مفتاحها، 
المضعلرمةالشعالة وبيده مضعلرم. مشتعل هولهب فإذا تعرفه، ما غير ؤيدوعلى 

الثدائل.علمي ؤيصر الزمان ؤيقايع الخصم أمام ا يقف
قحييته أظنها ولا وعزيمته نوته اعة مكل ق منها استمل. الإيمان جذوة إتيا 

حياته.لحظات س لحظة 

وهوأيفا، الإيمان من قوته يطتمد وءةاله العقل، عنده الإيمان بعد ؤياق 
إليها.ويّنى المعرفة يح.-، طلعة جوال مفتوح عقل 

دونكلها العارف، جابه الاJي الإسلامية الثقافة عقل نظري ق يمثل عقله إن 
كلق وتتمثل سنته ق وتكمن كونه ق تتنجلؤي الله حكمة أفلست، منها، حشية 
وثقافته،وعالمه الغرب كتب، عالئ الاطلاع س إذن الساعي عند حوف فلا حلقه؟ 

يذم،أن من عنده صير ولا فيها. وأغرق الصفراء الكتث، س ثميع قد كان ؤإن 
عملص ورذيلة، فضيلة ص وجهل، علم س به يتم ما علن بمللع وأن الغرب إلا 

قأصيلا أزهريا كان ؤإن يرهبه، ولم ذللا، من يخف، لم شديد، ولهو متتاع 



٢٩١،ج •اماض سو 

تيناعقله كان والنقل. التجول العمل ينضج ما وحير جوالا عقله كان أزهريته• 
الهم.الغذاء العقلإلئ يدفع ما وحير 

ذلكيرد لم وغذائه. وتيمه وتنئله تجوله من يارغم لما معقلا بقي عقل لكنه 
والحقارة.الحلم ي ومكانته الغرب بفضل إقراره مع للغرب يستسلم أن العقل 

أوإدراكا.فهما أو فكنا يكون أن قبل منا مؤ كان العقل هذا أن ذلك 

عقالهيكون وفل عقله من أكبر عالمه يكون وفد العلم العقل مع لديه ؤياق 
صنوان.ءند0 والعلم العقل أن القول والأحرئ علمه. من أكبر 

ؤيتمتحنع كل من يستقي الأبواب غزير البيان ناصع الألوان كثير علم وعلمه 
كانولئن غزير. موجز قوي علم ت العرب وأدب الإسلام علم لكنه محير لكل 

واسل.التشرب أثر لا والأسفادة المجاراة فهوأثر أثر فيه الحديثة للثهافة 
غيثها.من وانتهل نثعها بلغ قد يكون أن ويحب 

عجيب.بكرم عنده يما فهويفيض الفيض، بعد عنده يأتيان والعلم والعقل 
ولاعنده ما أكثر يعهلي أستاذ حما الأستاذ إنه فيمبما. أكثر از واللمفياض فالقلم 
هوؤإذا وعالم، عقل من عنده ما فيه يتجاوز حدا الفيض به يبلغ يل لديه. يما يبخل 

العقلفيض منه أكثر الروح هوفيضل إنما والفيض وروحه• ه نفمن يعْلي 
وغزارة.كرما يهدر فيما كان والعلم العقل مع الروح اجتمعتا فإذا والحلم. 

احرحتن ؤيهدر يغانق استمر يل يوما، السباعي عند ينقهير لم الفيفى هذا 
ريه.لقاء إلى الداعي دعاه يوم من ساعة 

ذلك،قبل كانتا لكنها يارنها، دعوة تلبي النهار منتصفح ق روحه فاصت، 



اسش»الأإتم و  ٢٩٢
فصولايكتبان له زميل هع آنذاك جالتا كان الهللأب. رغبة تلتي أوساعتين اعة ب

وعلما،تألما آنذاك الفيض كان ذلك بعد يفلهر أن يجب كتاب من أحيره 
تفانقطعت الأخر العالم إلئ الدعوة أتتها حتى فيضها عن النفس تلك، تكن فلم 

للدعوة-ليم وترخاء عن بل الفيفس ق وتقصير عجز عن لا 

نشأت،،منذ فيها أقام عزيز إنه الشريعة: كلية فقدته الذي هوالرجل هذا 
ولماؤإخلاصا. وبذلا له عملا وارتضاها لها، عميدا ارتضته نشأتها: أول فرعاها 
أنيرض لم بل لغيرها، ه نفلم يلم لكنه لخالقه، قيادها أسلم بمرضه أصيب، 

ارةقيرافعا ويومها قدر أئ السرير هذا ييع فكان لوتها، مرضه مرير علمي يقبع 
مشرمحاعنده، بما فياصا البحجث،، إلى دافعا للعلم، مشويا محاصرا متحدثا علمه، 

امتلضبيته إلؤي عاد إذا حتى حين، إلؤي ودعها قد وهو آلامه ولع أنه مثتما، 
المرض.منه ؤيأخذ الألأم به تمح منهكا متعبا سريره على 

وعقلاعلنا أستاذا كان أستاذا. العالم يكون ما أكثر أستاذا الساعي كان 
يكتبهأستادا وميظل فيها. الد،اعي دعاه التي اعة السحتى أمتادا ومحلل وروحا. 

وأقواله.ومحاصراته 

أزهئق ثاعي الللأستاذ ال٠نار هذا عاى من أسجل الشريعة كلية باسم إق 
وتحمهله ونشره فيه وسعيه عليه ؤإنكثابه للعلم إخلاصه صفحة وأبر مجل 

أجله.من وتضحيته 

فيئا،وروحه علما وعقله إيماثا ه نفمالئنت، رجلا معي لأكبرون ؤإنكم 
الوقويا بخيلا لا وكريما متراخثا لا وعاملا هازلا لا جادا الحياة ق وجرئ 

ماوأجود العمل يكون ما وحير الجد يكون ما أحسن على حلما، لا اتا ؤإنضعيما 



٢١٢ِج سدامام 

الإنانيه.تكون ما وأرفق القوة، تكون ما وأشد الكرم، يكون 

والعقلالعلم من جذوة نؤبن إنا الرجال، حصيلة حير من رجلا الوم نون إنا 
ةاوؤُ:النفس اه يتوق إلاحين لاتخمد جذوة والإيمان، والروح 

:^[^،^^^.،^^^٢٧ -.]٣•





هفواسنرا،سمية 

ستنلونممر أهل وأرئ سورية، على حزتا العيون ق تفر مصر دمؤع أرئ 
وبتربريةه بقرانمبددون بعضهم ثارة تنور حزينة، متلهفة بقوس أحبارها 
أنيريدون ثورة يهدئون متأحجة نفوس شعور آحرون ؤيكتب محويية، ق جنودها 

ونية،لحماسة الناس أكثر ممر ؤإذا فتثعل، يدعوالمنادى حتى جذوتبما يخبثوا 
تريد.مما بأكثر تعفها هى ؤإذا 

ولاولد ولا بح ولا تجارة تلهيهم لا أناسا اليوم محورية ق إن مصرإ يا اممه لك، 
لمنفيها ؤإن ينامون، لا أناسا سورية ق ؤإن الوطن، حياض عن الدود عن مال 

يهجعون.فلا دورهم نقضتا 

يعطواألم بالعدل! مؤمنين الحق بواثقين مهلمئنين، آمتين يكونوا م أل
إليهميسعى الشر أتاهم حتى غافلين الشر عن يكونوا ألم قيدأ غير من الاستقلال 

يحتلها،لطيران أرصكم وافتحوا عنوة، بلادكم تنزل جيوش عن اسكتوا ويةولت 
تسترها!لأيد وأسواقكم تغزوها، لثقافة وصدوركم 

ولاالغازية، القافة نفوسنا ونأم، القاهر، الاحتلال علينا يكبر تاطه قالوات 
مناأتبتغون تنقضون! وأنتم نتعاهد أن على أتريدوننا الغاصبة! الشركة نرضى 
عاملون!لإفقارنا وأنتم المنافع منا أتطالبون مددون! وأنتم المحبة 

،'aJUw  /ا/ ٩٤٥يونيو٥ العددأم/ الثقافة



اسمدس ه  ٢٩٦
شرذمة.مكان تحل شرذمة إلا القادمة الجيوش فما امكتوا، الشر؛ قال 

لهاالأرض أن أتعتقد اسثنءازا دون يوفق باب ما ولكن نصدق، قد قالوات 
تائولكنها كرم عن تفيق عفيفة حرة أرض إني-ا لا، ألا شاءت! أئ تجوسها 
قولامويية من مائل لكم قال هل تذكرون، لوكتم محتكم يوم اذكروا العنف. 
أنىما العطف، من شهدتم لقد المهدئون! ؤيهدئكم المعزون يعزكم ألم مشينا! 

لأنأم رهبة الأرض يملأ كان س،لهلانكم ألأن نعهلف؟ يا وعلام آلامهم. بحفكم 
تخيف؟كانت جيوشكم 

وحقارةبلائهم، ق أصيبوا وأناس عندنا، أووا صيوف علئ نحهلف، يا لا، 
إلىكنتم حين الأمس ي تهللبوه لم ما اليوم منا تريدون ثم حرا-را، على أمننا 

تمتهتوالا صعقنا! شجعكم أم نفومحنا حن عندكم أفح مفتقرين! العطف، 
العزلةتندروا ولا تكثر، فالثجاعة اكلة تحتقروا ولا أزره، تشد فالعزة الضحم، 

ملاح.أكر فالقلبج لسلاح اس 

لقدبضعفنا! لكم استكنا أم بقوتكم منا أهدأبالكم قرن، رع س عرفتمونا لقد 
سوريةأن عرفتم أما ا! قيادنلكم لأن أو إبائنا عالمي أفأتيتم شيء، بكل ا بلوتمون

العربيأن تدركوا أن لكم أماآن صغهل. لأصغر وتنور إهانة لأقل عليكم تفطريب، 
الضيم.عند أبي القول، ءله-أ، عند لين الجور، ساعة عدوق المّحنة، ساعة ق يق صل.

الأمرأن وجامعاتكم ومدارسكم يبكم ق قرأنا تقعلون، ما غير عتمتمونا لقد 
تهللعونبالكم فما وأحوه، هومثيله ان، للأنالإنسان وأن للحق، بل للقوة، ليس 
يبحثون!يوم إلمو محيتا ثم أسهلزا كانت، أم أنيتموها تعاليمكم! يخالف، يما علينا 

أنشهودا، لن.للئ، كانوا وقد قومهم، فيالكرون الرشيدون العاقلون فيكم أليس 



٢٩٧وقواس سؤربة 

قطعوالهم دافع لا أن وظنوا حين، مذ عنوة كلها ملكوها أوربة أواسط من أناسا 
عزمفرنهم ؤشتون! يفرقون هم إذا ثم حكمهم، شديد ة فرانوذاقتا وبثوا، 

مجديالهم عنفهم أكان تكين، تلا التي النفوس صبر وشتتهم الأبية، النفوس 
نافعا.لهم للمدن وتخريبهم 

ولابالعنف فليس سوئيا من أمرا تبلغوا أن لكم كان إذا قوم، يا اتعظوا ألا 
نقّفتموها.عهودا معها لكم لأن فدللثؤ معكم التعاهد رفف٠ستا لئن بالتخربمبإ، 

إذانم طويل، حص بعد إياه فاعْليتموها الحربا، نل العهد منكم ترجو أفلم 
تقولونأولاء أنتم ها نم الحربج، حلال الاستقلال تمنحوها أولم تنقضون! أنتم 

مشروع!غير إنه 

معكمالعهد علكي تقدم وكيف، شيئا! عهودكم من تنل لم وهي لكم تامن كثفا 
تبرمون!بالقنابل لبنيانها وأنتم 

العرببلاد ق بل لظلم، يستكينوا ألا عش الوطن عاهدوا رحالا مولية ق إن 
عليها،الشام عهد لاتنئ إنها القوة، تعييها ولا الشجاعة تنقصها لا وحكومامحت، أمم 

شيء.لايردها مضرية غضبة غضت،كانت، إذا حتى تغضب،، ثم لتهدأكثيرا ؤإما 
الشامل لكم إن أجمعين، العرب وبلاد والحجاز والعراق مصر يا نتا أف 
يهلكون.إحواتا 









الخاصةوس الخاصة الخوبية ودورالكتب 

الوسدلااّهم وصمرق فالدا٠ا الخداق لبلاد 

الفكرية،التيارات يمختلض والمليئة المتنوعة الإملامية العربية الحفبمارة 

الحضاراتاحدئ كانت حدا واسع عالم ق امتدت التي بثلواهرها والحصة 
الزمن.من ءا..يدة قرون حلال مادت التي انية الأن

منإليها نب ما أو الحيوية، ياقتقاد اتهامها وبرغم أصالتها، ق قيل ما ويرغم 
مراحلمن ومرحله الحفارات، أمهات من أم ثلث، بدون فإنها الباهر، التقدم 

الإناق.التهلور 

الكتايتحاعتمدت تفرعاتها، وتكاثرت نشأتها أصول تعددت التي الحضارة هن.ْ 
كلالمجال بيدا فاق بشكل ينثرْ، واهتمت، عليه، فاءتما.ت وكنزا، لها هائنا 

قانتشرت التي الكتس، عدد ق أحرئ حضارة تقار-ها فلا السابقة. الحضارات 
حكمها.زمن العالم 

منشيخ عند عشر الراع الثامن/ المرن أهل من يين الأندلأحد اهد ش

إلننقلها ية. بالفرن للدكوراه الته رموهو م، ١  ٩٨٧منة تدمثق المعاصر الفكر دار نشر 
صيغ.ومحمل. أباحلة نزار العربية 



ار؛هاسضءإزوِ  ٢٠٢
الجزءهو ذاك يكن ولم ، لاإكتب١١٢لفهرس والخمسين السادس المجلد شيوحه 
السلسلة.من الأح؛ر 

)عنوانإلى مختمر وشكل تثير لكنت ^٠ ٠٠١١ق المعلومات أ0 وبما 
يمكنإليها( ينتب التي والمدينة وفاته، وتايخ المؤلف م واسالكتاب، 

تتجاوزلا منه صمحة كل ق الذكورة للكتب الأدنئ الحد أذ الافتراض 
المجمؤعيكون ينال، ما على ورقة  ٤٠٠من الواح-د الجزء أل وبما العشرين، 

فإندنيقينت نكون أولكي جزءا، ين وحمستة ق مدون كتاب ألف ألف، س نحوا 
الأقل.علئ اُهخكتاب ٠ ٠ ٠ الفهرس ق الكتب، تللث، عدد 

٦٠على العدد هدا ولومسمنا  قالكتب تأليف، بدايات مثذ مفت، سة ٠ 
كلق لدينا لكان الفهرس هدا لصع التقريي التاريخ وحتى الثاس اكاي/ القرن 

ّةلا،؛اكتا:ا؛

الذكر،تستحق أنها وحكم محنة، كل المؤلف، عرفها الش الكتب، محوعدد وهدا 
كدلائ،ّكثيرة والمتروكة المعروفة غير المؤلفات تكون أن فينبغي ولدا 

فكيف،ومنذلما، مسهلا الكتب، س الهائل العدد هدا استخدام يكون أن ؤيجبؤ 
السريعاتلكنت، وما القراء؟ أيدي إلئ يمل الكتاب كان ، كيفذلك،؟ لكن 

هيتلك، وتطورت؟ المكتبات تأت وكيف، فيها؟ نجده أن نتهلح الك، المامة 
الإسلامية.العربية الحفارة ق الجابج ^ا تم التي المشكلات 

تؤفعزمتكتنفه، لكنت، التي، الصعوبات برغم الموضوع ^ا استهواق وس 

را(التراتسإ)\/ههأ(.



٣٠٢ؤإ الص ق ا،ء>سة ااةس 

فيه.سقوق من أعمال على بالتعرف أولا وبدأت معالجته، على 

صحلة،مادة حلالها من اكتشفت إذ عزيمتي؛ من الأولئ الخلوات ثبهلت 
للدراساتموجز عرض يلي وفيما مهج، بلا نير محددة، غير غائمة ومعلومات 

الهلريق!هدا ل شرعت التي المتوسعة 

ةدرامل  Qustscmcrcكاترمير بالتفصيل االموص_وع تعرفس من أول 
"٣٥ا"/ مج الأسيوية، المجلة نثرتها للكتب®، الشرفن حب ق ارّالة بعنوازت 

رديم؛ر(.أول كانون ~ ريوليو، تموز عدد م، ١  ٠٨٣ منة ، ٧٨

فيهايسع لم لكنه العصر، عن غنية معلومات على هذه دراصته واحتوت 
الدولةورجال الملوك الكتب لجماعي فيه قم أُم وحصص واضحا، منهجا 
العلماء.وكبار 

لالدراسة هدْ يكمل أن  HammerPurgastallبورغشتال هامر اول حم 
نثرتهللكتب® الشرفيين حب عن كاترمير ة درامعلى ®إضافات بعنرازت مقال 

الإضافاتتلك وكانت م، ١ ٨ ٤ ٨ منة ، ١  ٩٨— ١  ٧٨/ ١ ١ هج الإميوية المجالة 
العامة.يتعلق؛الخزائن فيما وخاصة ما، حد إلئ غنية 

للمكتثاتمتهلورة أخرئ ة دراسعن وال القيل قرن نحومن مر؛عدئل. ثم 
حديل.ة،بمعلومات الموصؤع ق مارك الذي  A. rn6zمتر جاء أن إلى العرييه 

الإسلام(كتابه)نبضة ل والراح)العاثر( اكالث)التامع( القرنين عن مقتمزا 
ىلافإن وش5لحال،  ١٧٠- ١٦٤مؤص١٩٢٢^لرغّنة

الفصللهذا واضحا مخهللما يضع لم الإسلامية العربية للحضارة الكبير المؤرخ 
محددا.تاؤيخثا نفناما ولميتع والخاصة، العامة الخزائن بين وحالهل كتابه، من 



 T.، اسمدس ه
للموصرئمقالا وهيفننغ كرنكو كتب ، ٣١٩٢٦مسه وق عدة، مسرات وبعد 

الخزائنيعص فه الأول استعرض ~ الكتانجانة عن  ١١٠٥/الإسلأميةج٢ 
الخزائنذكر عش أش يم تقرنا، المتاح التاريخي الرتيب' نظام متعا الكمحرْ 

بق.مترتيب دون الأحرئ 

ذكرهاالتي الأوصاف من أخذه الخزائن، تنظيم طريقة فتناول الناف؛ أما 
الملمون.والجغرافيون المؤرخون 

٢،،ر١ ١ ٩ ٢ ٦ عام حتف الموصؤع يرموا الذين هم فهؤلاء وبالاخممار، 
التيالعلومات بعض إش بة يالمناسؤيثيرون الخزائن، بعض يعددون فكانوا 

إشيثير أو التهلور يحدد أن يقدر ما، ترتيبا ذلك، ل يتعوا أن دون عليها يحصلون 
التحاليلعلى تعتمد مما أكثر المواد، تجميع على ترتكز ودرامحامم الفروق، 
والشرح.

مرعن،.ما عناوهان.ه حالته ق الموصؤع ةجلpinto  0بينتوأولغا وجدت وقد 
العمرق العربية بعنوان)المكتبة كبيرا مقالا وكتست، محا.د، زمن خلال بمعالجته 
.٢١٩٢٨منة ، ٣٠مج الفهارس، مجلة نثرته العبامي( 

الإسلامية(،عنوان)المكتبات تحت، الإنكليزية كرنكوإش ف ترحمه ثم 
١.٢ ٥ ص ، ٢ م/ مج الإسلامية، الثقافة مجلة ونثرته 

المكتبايتحنهرس الإّلأميت الثّرق ل وروادها المكتبات غروهمان، إليهم نقيق 
 jم ١٨٧٦باينس، العربي، اللم، تاريخ ليكلر، ؛ ٤٤٢- ٤٣١، ٢١٩٢٤فا الوطبت

;—٨٣ ٣٧ص ، ٢١٩٢٥غوتنغن— ق المكتبات تاؤخ هيل، الفرد (؛ ٥٨٧—٥٨٣)ا/
٢(.٥ -  ١٨م،)ص  ١٨٩٨أكسفورد؛ الملأء، أبي رصائل مرحوليوث، 



٢٠٠ؤ ^ f،،^JIاسمي العدسة الص 

قالمكتبات عن ايقوها متها أمهم التي المعلومات كل ينتوتقريبا جمعت 
الكتابمحبة عن قصيرة مقدمة وبعد مكملاتها، إليها وأصافت العباسي، العصر 

منذكرت لكنها الخاصة، الخزائن موضع عالجته الكتب، وأسعار العرب عند 
الحكمة.كخزاتن عامة؛ شبه ومكتثات العلم، كدور العامة؛ المكتبات بعض بينها 

إلئالطوائف، ملوك حكم زمن القافة وانتثار ١^^٢ عن مفد.مة بعد وانتقلت، 
خزائنيالأحرئ )وهي الخلفاء خزائن إلى فاثارت العامة، المكتثات ة دراّ

علؤيوقعت، التي الخزائن 'لثوغراو، وبشكل عددت م شلثج(، أدنئ دون خاصة 
عددهافبلغ النادرة، والخلومحتات للمهلثوعات مهنالعانيا أثناء ل مصادفة ذكرها 
الخزائن،نظام آخر فصل ق وعالجت الخزائن، أهم من خزانة لعشرين إحدئ 

دراستين؛بين الحفل وء لوزعتها وقد السابق، الفصل مواد هي موادها وكانت، 
قأيقا إليها تنير أل يجن، كان التي الوناع إلى إحداهما ق أشارت بحيّثؤ 

فيهتحدنته بفصل، دراستها وأنيته ووضوحا. دقة أكثر بشكل الأحرئ الدراسة 
المعاصرة.والمكتبات الحديثة العربية الا-راسات ونشأة الخزائن اندثار عن 

أنيارغم الفحول، ق وتثوثى للمحلومات سيء بتقسيم يشعر ا وعمله
ثمالعامة، الخزائن ثم الخاصة، الخزائن لوصوعهات منهجسا مخططا رسمت، 

أكثرأعمال من وحرمتها غريبة، أعمالا الفصول بعض ق خلهلتؤ وقد تنظيمها؛ 
النهاية.حتى فمل كل معالجة تسممليع أل دون بيا، لصوئا 

Ruthماكنون روث بحوث هى العربية، المكتبات عن بحوث آحر وكانت، 
Mackenson  مقالاأولا فنثرت أمريكتين؛ مجلتين و مختلفة مواصع ل نشرت
الفصلية،الكتبة مجالة ق الوميهل( العمر ق ببغداد يرئ مكتبات بعنوان؛)أرع 



»افاه،ةااسفيه  ٣٠٦
.٢٧٩ص م، ١  ٩٣٢سة ، ^٢ شيكاغو، 

العلمودار للمأمون، الحكمة يداورا، يتعلق ما البحث هدا ق عالجست، 
١ ترسمأف تحاول ولم المتتمرية. الكتب، ودار النظامية، الكتب، ودار بور، ١ 

تتهلرقلم التي المعلومايتح بمعفى جاءيت، بل ال٠كتبارته، هدْ تطور سن مخهلطا 

بالموصؤع.لها ماسة علاقة لا أحرئ معلومايت، وأصامتج بنتو، المتثرقة إليها 
قوالمكتثامحت، العربمة )الكتب، يعتوازت أخرئ، مقالأُت، سلساله ت، كتبتإ 
مج٢٥/المسامية، والآداُبإ للغايتط الأمريكية المجلة ق نث_رترا الأموي( العصر 

ه؛آ-مهآ،مجمه/؟م؟-هةآ،محأه/ا؛-•!.

حداقليلة وتفاصيل بالكيبؤ، تتعلق كثيرة تفاصيل المئالأدتإ هده ق قدمتؤ 

تاؤيخهامس )على بعنوازت غيرها مهالأيت، سلمملة ونشرتيا المكتثايت،. يخص فيما 
شيكاغوالسامية، والأدابج للغات، الأمريكية المجلة نثربا الإسلامية( الخزائن 

.١٠٤-٢٢/٥٢،مج١١٤-٨٣/٥١مج

تخلمرنأن فيه علينا يصعب، متفكلئ، وبشكل غريبا عرصا دراستها عرصتؤ 
لهبفهمي أثق لم عملها مخطعل أتتبع أل حاولتؤ وحينما منها. الأساسية الفكرة 
قوالملل المداهبج حا اصطلعتج التي الهمة إبراز أرادُت، أتبما يبدولي تماما. 

ارت،.الوسأسأهالْ انتهجته الذي المموذج ؤ واكتث.افوتطويرها، الكتبا'تخ تأسيس 
كاملعرض إطار لتكوين كافيين كانا الموصوعين هذين أل أظن كما اعتفديتج إما 
متحف،يضم ا كمالمعروفة، الكبرئ العربية ايتؤ المكتبكل نهرنا م يق

الأول.الفصل ق مترئ كما بيت، وإنهّا دار لمت، 



٢٠٧سج الوسط اّْم ق العدسة ااةس 
الوسيط.العصر أوائل ق الأديرة ومكتبات الامكندؤية، 

قالتشيرة الدعاية الموصؤع عن خارج بتفصيل فتناولت الكاتبة بدأت 
أندون متفككا ترتتبا متبعة المكتبات، أسماء ذللث، يعد وعددت الذاهب، تاؤخ 

نرزدورالتبثيرنيا.

كليهتمون مذهبيين، كانوا ات المكتبهذه مؤّّي أل عرت ثوربما 
أفكارهم.ينثر الاهتمام 

ذاتهاعن فيها تعن الاوه؛ية الأذكار ذكن لم التي المكتبات ذللئ، ْع وذكرت 
مراءةّمرصد وحزاتة ية، الأتيلكالمكتبات كانت،؛ صورة بأي 

بهفألمتخ العريية المكتبات نموذج عن دراستها من الثاق للموصؤع بالنسبة أما 
بعضهاالتأحرة المكتبات ذكر فيه فخلطت، معين، خهل يوفها أن دون واسعة إلمامه 

مكتبةحريق هلورة ام ق واسترسلت، الماحي، ومكتثامت، المال كمكتيامتؤ 
موصوعها.خارج أخرئ مكتبات عن لتتحدلثؤ منها وانطلمت، الإّكندرية، 

حهةمن الإّكنالرية متحف، بين التشابه نقاط تتخلص أن ذللت، بعد اولت، حم 
أخرئ•جهة من ~ العلم ودار الحكمة بيت ~وهما نفلرها ل متثاتمتين تين ومومح

والكتثايت،اليونانية لينقافة المشرقية المراكز عن المحديثؤ ق أسهمت، ثم 
قمشقة يجد حسثا القراءة؛ أثناء ق القارئ ويتشوثى الأديرة، ومكتثات الفارسية 

والخلعلالدقة، عدم ث_إ ؛لث، وذلمنها! الاستفادة ق أكبر ومشقة التابعة، 
أدلة.بصفة المهلروحة المواد ل والفقر للاعمالط، الفكلث، 

المكتبايته،حياة ق الداهب، أهمية تدرك أن استْلاشتإ فقد هدا كل وُع 
الكتبايثج.إنشاء عند العرب، احتل.ا0 الذي المموذج ق والتأمل 



اسش»ائهه ه-  ٢٠٨
تطرحأن اّمتطاعت فقد موضوعها، ق تحديدات تعطي أن تطع تلم ؤإذ 

عليه.بثها أو إلا بمكتا لا الدي الأص حال؛ كل عن المشكلة 

بعضلنا كشفت فاتها ، العرسة١١ياللغة المتهلوره بالدراسات يتعلق ما وأما 
رتففلم ذلك ومع تعربون، المس—ا يعرفهلا ات مكتبوجود عن الأحيان 

المتميزةالأعمال إبراز إلئ حاص بشكل تعئ كانت تحددها؛ ولم المكتسفات 
القومية.الأمجاد موضوعات منها لتتخلمى المكتبات؛ ياة حق 

تنزولم حمالته، ق الموضؤع هذا تعالج لم العموم على المابقة فالأعمال 
نضريلم منفملة، لأعمال تجميع فهي واضحة؛ متصلة حالمة ق المعلومات 

قالرثبي والسس( الكاق، جلية؛الثوار يجعلوها أن ولا بينها، يوفقوا أن الباحثون 
تخدمهم.الش المكتنفة المواد مهح، عن الخصوصي وحه على ناشئ العثب هذا 

كانوفد الموضؤع، صعوبة فثيئا شيئا أدركت الأدب( يرامة استكملت( وءنل.ما 
ولمالذكورة، بالكيفية دراسته ق بالثرؤع لوتششت( الإحقاق أواجه أن الممكن من 

العقبات.تلك( لتدلل الموضؤع عن للتو نشرت الي الكتا؛اين، تكن 

يتوجب(فكان شيئا، يصغر لم أحدا وكان الأولى، الخطوات استأنفت( فد كنت( 
علئتحتوى أن يحتمل التي العربية الكتب، جمح لأخر وقت من أطاغ أن 'ًلي، 

موضوعي.عن معلومات 

(،٥٨•— ٥٦٩)Y/الممتس الكتب، غلأوة علي، كرد محمد ميل وعلى  ٢١•
المقتبسباشا، زكي أحمد ، ١٢٢ ٢ ٢— ' ٨ )"Y/ الإسلامي التما.ذ( تاؤخ زيلاذا، جورجي 

iT/T)العربي العلمي المجمع مجلة معلوف اصكندر عسى ، ٣٨٥ص ٦ مج 
الأول(الجزء العدلية، المكتبة برنامج (، ١ —٣٩ ١ ٩ * )Y/ الشام حهل3ل علي كرد محمد 
ونوني.المغرب ق وخاصة العرية، الكتب( دور تاريخ ل نفلرة ؛  ٦١٣٢ تونس 



٣٠٩َوإ اروسط اسم ق العوببة الص 

بشكلالسابقون له وتعرض إلا مخطوط أو مطؤع كتاب من ما أنه ووجدت 
منهجيبشكل شروعه من مشقة ولاقئ إلا الأن حتى باحث من وما وقطعي، كني 

فجمعوااستخراجه، يمكن ما لاستخراج الكتمس،؛ من أوعدد كتاب ة رامدق 
المطالعات.من مصادفة معلوماتم 

وجدتنيإذ لالآخرJن؛ تكن لم جديدة صعوبة إلق أصيفت ذللئ،، عن وفضلا 
أكنلم أماكن و وجيما المتداولة، غتر الوثائق من عدد إلئ الرجؤع علئ مجثرا 

المؤلفاتبزه تتعلق فيها، أبحسث، التي المعلومات من نؤع وفيها أتوقعها، 
ذكاندراستي، ق يدليل يفيدف أن يمكن لكان ولا لعصر تثير أن دون المتنوعة، 

الينايح.هذه استنزاف علي 

الحفارةتاؤيخ من محددا فصلا يولف، لا المكبات موصؤح مثل إن نم 
استعراضعلي يرض لذا الثقافية. الظواهر من كبير عدد مع يرتجل ولكنه الحربية، 

هذالمعالجة نفسى نذرت وقد الحضارة، برذْ تتعلق مواد تتضمن التي المؤلفات كل 
لكلكاملة فراءة محددة نتاج إلى للوصول يلزمني أنه واكتشفت، الموضع، 

والجغرافية.منها التاريخية العربية؛ المؤلفات 

والشعرالأدب فمولفات كافنا، يكن لم الفني العمل وهذا ذللث،، ومع 
تكنولم مفبوة. معلومات الأحيان بعض ق تقدم أن ينقصها لا والكلام والوعقل 

منها،الكبير الفصل إلمي الرجؤع يلزم الفقه ق عديدة ضخمة مزلفات اك هن
بالقانونعميق وبشكل يهتم الأى الفصل ذللثج الأوقاف، بموضع والتعلق 
للمكتبات.التشريعي 

عنانبثمنن، التي المخهلوطات والمعترة الوامحة الصائر هذه إلئ ، ولنفف
منهالناحال. ستعرضها أن يتثغى هازه. أيامنا حتى والمحفوطة الد.روسة المكتبات 



»ةاساسشه  ٢١٠
كلطلكنمومشالأوئفسش

إلئشاقة عودة أعود أن الطؤيالة الدراسة هالْ لأتمم كيلك عالئ يجب وكان 
للمكتثاتصكوكا أحيائا تتضمن وثائق ففيها المعاصرة؛ الشرعية المحاكم محفوظات 

عاليها.يعتمد 

المحح.التفكير أساب يعفى كهدْ درامة ق أتميع أن قبل لدي وتوافرت 
مهنية؛وبغريزة تنهر لا برغبة العمل هدا إلى مندفعا الحظ لحن وكنت 

المكتباتتاريخ يوصح لا الدي بالتفكير تدلل جعلت الصعوبات إن بحيث 
-يداالمرتثهلة الأحرئ العديدة الموضوعات كيلك يوضح بل فحسب، العربية 

وتطوروالترجمان العربية، والجامعات العلمية، المجامع أصول التارحت 
إلح.المناظرات.. 

طالعت،ثم أولا، المطوعة الكتب، فقرأت ، ٢١٩٣٤ستة عملي ق شرعت، 
وامتناتبولسوؤية، ق المكتتثات من إليها الوصول أمكنني الض، المخطوطات 

نظرةألقيت، يم قراءق، من أنتهي أن نل عديدة سنوات ومرت والقاهرة. وأوروبا 
حينق كثرتيا، فراعني القراءة، من فراعي عند لدي تجممنتإ التيي المواد على تقصر م

أطروحةمادة لتكؤين المعلومات من الكاق المقدار أجد ألا قبل من حشيتؤ كنت، 
الدكتوراه.

أفمقوي من يّتتعخ لم أجله من الذ.ي بك، الأصنفها وأنا اكشفت، ولقد 
منالقليل ْع بتطيعوا لم إنبمم دراماتم: ي ودنمين واصحتن يكونوا 

بشكلالمتميزة العصور وجود عن يكنفوا أن عندهم المتوافرة المعلومات 
بلدانثلاثة ق خاصة لخزانن أشكال وجود عن ولا المكتبات، تارإح ق حقيقي 
أكثر.وثائق أجلها من تلزم كانت، إذ ومصر، والشام العراق، عربية؛ 



٣١١و الوسط اسم ق العوببة الص 

حضتالثلاثة البلدان هذه أف أكشف أن معي التي بالنموص امتهلعت 
وفقتتجه بذاما، تكن لم إن ابآة، متثّودينية وثقافية واجتماعية سياسية لظروف 

■المكتباُت لتهلور حاصر اى ض

باتجاهير نكانت الأحرئ البلدان أف هذا يعني أن الضروري من وليس 
تقريتا.متثابتا منعهلما يتح البلدان هذه بين من الحجاز وكان مختلف، 

قالتهلور حقيقة أنثيء أن موصوءى~ يخهس ~فيما اّتهلعت فما كل وعلئ 
أتحدثأن أكثر بمعلومات يمكنني وربما الذكورة، الثلاثة البلدان سوئ آخر بلد 
هذهعلئ موضوعي أقصر أن مرغما الحال هذه ق وأحدق أحرئ، عربية يلاد عن 

قعلعية.التحدياJات حين، الثلاثة البلدان 

البحثاختصار الضروري من وكان ثابتا، للموصؤع الهلثوغراق الامحنار كان 
بعددهاوالهمة الخاصة الخزائن أن التفكير يعل. لي وظهر مناسبة، درحة إلئ 

الحضارةتعلور ق ملحوط أثر ذات تكن ولم معينة، حالات تمثل كانت وغناها 
العامة.ولأونثرالثقافة العربية 

والتفصيلوالطول الثقل من الدراسة هذه نحمل لئلا نتجاوزها؛ أن فيجب، 
قكانت التي الخاصة الخزائن من ءل.دا ممل ألا طبعا يجب أنه على التاريخي، 

الخزائنعن ولتمييزها العامة، به نالخزائن وهي معينة، لفئة مفتوحة الأصل 
والأمراءالخلفاء )حزائن بات المناسوزوار الأصدقاء تكتب التي الخاصة 

الخزائنعن العامة سبه الخزائن تتميز التاليةت القاعدة إنشاء يلزمنا والأعيان( 
تقبلتبينما الأشخاص، من ئفة ١١٥١مقلم بشكل مفتوحة الأولئ أن ق الخاصة 
الأسخاصى.من مختالئا عددا معينة مناسبات وق خاصة، بصفة الأخرئ 

ليوبدا كثيرا، يذللث، أفكر ولم عملي، حدود أثبت، أن الهلاف مائة ل وعلي 



ماا؛تاسشه  ٢١٢
مرحلةلي بدا الرسيهل، العصر نبماية يمادف والذي للتار، الغروالثان مائة أن 

قتدخل بدأت الحين ذلك مند العربية الثقافة لأن دراستي؛ -٦١ أختتم تماما متميزة 
عميق.مئات 

ولوامتهناعتهائالة، صربات العصر داك ق العامة المكتبات لاقت وقد 

صرباتتتحمل أن ااس_تهلاءت لما هولاكو ضربات من تفلت أن العربية الحفارة 
العميق.سباتبا ق دخلت الأخير الغزو ذلك ومني تيمورلنك، 

تخليكما الجيوش، لنهب الشام ق وخاصة ات، المكتبمن كثير 
العلمية.الحركة عن عدة ولقرون الومتا ذللثه مند العريي العالم 

بهونالعامة العربية )الخزائن النحوالتالي؛ على إذن موصوعي وسيكون 
أننامريعا لي فلهر وفد الومحيهل(، العصر ق وممر والشام العراق لبلاد العامة 

محتلفة.عصور ئلأ>ة ق فيها التي المكتبايت، تصتيق، سمتهليع 

هذهوستكون العصور، هذه وفق المكتبات تاؤخ يير أن على لهذا فعزمتا 
وتقليمهاالعامة المكتبات  ٣١١٥عرض وسيثكل عملي، من الأول، المم الدراسة 
تمهيديةيمفدمة بوئا مسيكون والاJي للكتاب،، الشاق المم موصؤع ؤإدارما 

ومجموعامم.الكتبا جماعي عن عامة نفلرات تحمل 

الشكوكمن أفر وأن ؤإيجاسا، يقيما دراستي ق أكون أن الدوام على وحاولت، 
وكنلخاكيداق، مهللقة قيمة أععلي ألا يدهي وبشكل مج،را وكنت والاصهلرابات، 

حاولت،فلقد المصادر لقلة الفّمول،؛ هذه ق الكبيرة المعويان صدمتني 
يعتمدولكن مباشرة، -٢١ تتصل لا أخرئ بأتمار أمرها فاوصحمت، عليها، الاحتيال، 

الممير.ق عليها 



كابسءة 

هسدهارا(بغداد طيخ المدادى، ا1خس 

اهسسو

وبالنثاطالعقل، بعد وبالحكمة المعرنة، بعد بالعلم وحباك عمرك، ق اض مد 
القوة.؛عل. 

التنويهعن الناس ينفك لا وفاترم، وبعد حياتيم ق الشهرة من للأدباء ما تر ألم 
الفكاهة،على وحرصا للمتعة، محللبا لاثارهم، والتتح باقوالهم، والعناية بثانيم، 

.٢١٩٤٠سنة بدمنق العرية المكتبة نشر —٧، ص١ ( ١ . 
الخطيب،ترحمة عرصن ق أحاد ءولقد العش• بكتاب مشيدا الهلحان محمود الد."كتور قال، 

مكانوبين وقهرمها فذكرها مصنفاته أسماء نتع أنه كما بغداد، نائح كناب على والكلام 
عدحلال( من غيها حكمه وأعش الخهلمبح، ثقافة علن وتكلم موجودة، كانتا إن وجودها 

لعليه للاعتماد يكفي لا كان ؤإن هدا بان فاعزفا وعاد فتها، العلماء وأنوال، كته، 
نوبيهأن >وءص وقالا يشح، أن من يتدرج أن للعلم حير إنه قال، لكن العلمية، الأبحار-ثا 

الأول،،الباب ؤ، هذ-ا العش الأستاذ بحث، من امتفدمتح ولقد التحليليةاا. المقارنة الدراماُتؤ 
لالخيثح، مصنفا>تإ يحث، ل امتفديتح كما مصائرها، وبيان الخلي—، ترجمة j( أي 

الكتبةق وحموصا وغيرْ، الخلبتح كتب، من الخهلوءلاُت، بعض علن الدلالة 

تااع٠ران[. ص٩ الحديث، علوم j( وأثره الخلببا الذلاهرية٠■ 



اسشدس ه  ٢١٤
الطريفة.السهل للأكتّاب وسعيا 

عمرمنذ الفكر نشأة ق الجليل المكان من العرب للأدباء ما تشهد ألم 
قالكتب وتتابعت عنهم، البحمث، على العاصرون العالخاء أقبل I الحديثة النهقة 

أنالتلين لعض حيل حتئ حياتمم، وبط أحلاقهم، ووصف أثرهم، ذكر 
ونواه،أبا.ء4، بما أميوه والكتاب، الشعراء آثار من هوأنر إنما العربي الفكر 

يرهقبما ثحنن، صفنا، كنا ألفينا العربية، أدباء حلقة تعل.ينا إذ وأننا وأكمله، 
هرمت،.حتئ العهد عليها طال البصرا ؤيغشئ المع، ؤيثقل العقل، 

مدينهو كما للأدباء، مدين العربي ذالأدب، المهم. أحطأوا إبم لعمرك 
الأدبق للبحث، كان ولئن الأدب؛ قبل الحلم فهووليد العربي الفكر أما لغيرهم، 

والإسلامالعرب فلعلماء العاطفة، وتثير الخيال، وتغذ،ى الحس، ترهقإ طرافة 
غباريتففس أن هوإلا وما القوة؛ ؤيوحى الفكر، بؤيعلو الفص، موبيشأن 

لابنيتجلئ حس الأراء، وتداخل الرواباُت، تكرار منها ؤيرفع المفر، الكتب 
معناها.حن للنظر ؤيسفر أثرها، جميل العصر 

ألت،الهجران؟ بزيادة غيرهم يمي وأذ أكثر، الأدباء حظ يْلغئ أذ ترئ هل 
لوتود العقل، ؤياصة من الأكر والقسعل المعرفة من الأوفر الصسب إلئ متثومحا 
فتعالهذا، الهمة بلئؤ بلغت، إذا دونالثؤ. وتوارت عنلثج، حجستح آفاق على اطلعتا 

فاس»عتألا له، المسلون عمل ما أكثر فيه نتعرض بعالم نْلوف معي 
كانولئن وصبهله. التوى الحل.ي.ثا بجمع عنايتهم بشيء الملمون يعن لم 
منهاكثيرا إن بل علومهم؛الحديث،، تأثرت فقد حالمة، دينية غاية هذا لعملهم 
امتقلت،متهم طاتفة نشأت مم فيه. البحث، ؤإتقان الحديث، ، لإمحافوصح 



٣١٥و بمداد القس»هخ م»ة 
منأل أمرها من و^الح ٌّّمها؛ وكثر جدها، فعظم له، المسعفة وبالعلوم بالحديث 

لءل١،.أوتصحيحا واحد لحديث شعا ممز إلئ العراق من يرحل كال من أهلها 

تعدبال تقنع لم رايته• تحمل بل الإسلام، تخدم أنيا مؤمنة ذلك كل ق وهي 
نؤولل المرجع يصح أل إلئ محلمحت بل الإسلام، علوم من عفليم علم صاحبة 

لشمهااحتيت الفتوئ. ومحيية العقيدة وبْللة الإسلام حامية فذكون إليها، الدين 
المرمى.واضح الزخ، عن بعيدا التمويه، من حالصا يكون أل قصدُتا سبيلا 

حميمينفيكونوا نقية، حلقية دينيه حياة أهلها يحيا بأل ها نفعلى أحدت، 
كانبل الدنيا، ذلك ق تقحسد لم االرbسة. حريين يالثقة، جديرين بالاحترام، 

جمعوابل ؤيتقنفوا، يتموفوا لم الا.نيا ق زهدوا إذا حتى الأحر، الله يوم هدفها 
هوارت،.لالّوالازدراء للحيرايتح، الكساءثا بين 

الكلوأملوا فادهم، فهاجمرا الفاحص، النائي نفلرة الناس إلئ ونفلروا 
نقدهم،فكثر ظالما، فيه اهل والتواجتا، الدين ق الكمال، ظنوا يهم. عل

ير،نأين تدرى لا جامحة حيولأ الناس بعض عدهم حتى حملاتيم، وتفاعمتا 
■سسقر واان 

بهذا صفحات فتع ألا يالعناية. جديرون الانتباه، قمينون أتهم أرأيت 
وطرفرأيهم من شيء علئ وتطلعك بشأثم، معرفتك ق تريد متهم صروا تجد 
سا.اختلاقا عرفت عمن يختلفون بأناس اتصال محاعات لك فيكون سعيهم، من 

— ١٥٠إما، مجمؤع ظاهرية، الحديثف، طاو_، ق الرحلة كتاب،! ل ذللت، أحبار انغلر 
!٥٥



»ةاههاسشه  ٣١٦
مطلمةعامة صورا يعرض الذي المنطقي المجمل البحث توثر أتراك لكن 
أمامك.وتمر معها، تعيش كأنك مفمالة، كاملة حياة نتع أذ تفضل أم موحدة، 

منغيرها إلئ واضحا رمزا فيها تجد المادقة، الحية الصور إلى تمل ألمسث، 
ماء-الم عن البحث، ق تجد إنل—، أما الأشكال، من سواها ببا وتميس المشاهد، 

معه،وتعيش حماعة، من واحد بشعور تشعر أل لك، وحير لغيره؛ قرنا مثالا 
إلاورأيهم بالجمع، إلا أمرهم تدرى فلا حماعة، تصادف أل من إليه، وتتحدث 

ومحامحنالأحبار، بجميل عاطفتلثs استثارة على اعتدت" إذا لاسيما بالتلخيصي 
و>ائفحالآراء.الأقوال، 

نادرةليس سيرته محتقرأ الذي فالرجل بالجماعة، الاتصال محبيل لك" يبعد لن 
هوإنما لغيره. تتم لا بمزايا احتمى أوعبقريا له، نظير لا عظيما أو لها، مثال لا 

ارويبقه، حممن مدي امحتن علماء. من وعالم أمثال، من ومثل عدة، من واحد 
عرثعرفته إذا ؛العنجهثة. يتصف، ولا العظمة، يدعي لا قبله، من حش عش 

أمرها.من حلية على وكنت، طائفته، 

الإسلام،عصور من متوسط. عصر عن موجزة صورة الممر هذا ق ستشهد 
بثه،بعد فله، وأحلص عليه، وانكسؤ بالعلم، حفل قد محدث حياة فيه وترئ 

عشوقدرته الطيبة، ه ونفالمح، بهلبعه صورته ومتقرأ لأحله، وقدر به، وعرف 
يتوسعانثم يتكونان وهما وعلمه، ثقافته ق وصفه إلئ ذللنؤ من وتنتقل الإتقان، 

رأيمعرفة إلئ فتتشوق لطيف، وشعر براق، أدب، ذللث، بعد ؤيبدولل—، ينتجان، نم 
والوقوفوالعقل، التفكير من بشيء الأحد وحوبج يعتقإ متحمنا فتراه الرحل، 

لهالكيل من يخس لم رأيه، على يوافقه لا من شاهد إذا حتى الشؤع• نموص عند 
أندون وأقواها ها أشال. يورد - فيه غيره بأقوال متترا يخاصمه يستحقه، يراه بما 



٢١٧ؤ سداه خمخ اسب هفدصن 
أعماله.استنكار ق صوته أويرغ فته، رأيه يبدي 

بماويتهمونه الحداد، تتهم بأليتناولونه بل حيارئ، يقفون لا خصومه ولكن 
سمعتلو وتود شده، ق تسمع الذي بعد فيه رأيك ؤيضعلرب له• مستحما يرونه 

له،مجلين به، معجبين اإمؤرحين أئمة فترئ الحق، للئ، ليتتبين المنصفين قول 
ؤإتقانه.كماله معتقدين 

الذينالماس خيار من فتعدء فيه، رأيلثا نيا تختم صورة ذلك، من وتتخلص 
العلم.تراث ويخدمون الأمم، مجد يكونون 

نمكليدعك ميولك،، ت، وكثشعورك علق الفعهل. المؤلف يحاول لن 

تقرأبمن مبال غير يذرك بالعاطفة، التأثر عن العالم ببعد آخذا نفسك، صك 
العاطفةويثير يبدو، أذ يحسبا حيث الجمال لك، يفلهر أل سيحاول بل سيرته. 
سيرتهتقرأ من أن والامتقصاء البحث، بعد أدرك فهوقد سار. أل يجن، حيث 

والتماسعليه، ، والعطفله، باكحزمبح تفر لا وأنكؤ نقى• ورب خير صاحبا 
إثارةذلك، محقي للحق، المحمى س تفيد بل قصد، دون به أخهئا لحله فيما له العذر 

فالعلمبالحقيقة، وصرر للعلم، أذئ فيه لمى أنه مع الخير، وجميل الهمة، لعفليم 
ومحبة.حمال كل الحقيقة ق ؤإن الخير، علئ الماس حثؤ دون يوما يحل لم 

تعنيه نفبحسن والشعور عته، والدفلع عليه، ، العهلفأن تتوهم أل ؤإياك 
إلئيرم لم فالمزلفط لأرائهم. والدفع لأقوالهم، والازدراء خصومه، من الحمحل 
الحقوأن الصواب، من ونصيبه الرأي، ق حقه لكل أن يرئ يل ذلك،، من شيء 
خصمه.عند الباطل أن يعني لا إنسان عند 



ء،اساسىه ٠" 
ؤإذاالمصيسن. بين المذاهب وبعدت الحنين، بين المالئ فرقت ما وشد 

فمدواإل التخاصسمون، منه بمحرم ألا وله يعم، أف فله يتضارب، ألا للحق كان 
إلالهفوات، عن التسامح إلا المولمه نمد وما سواه. طلوا وما إياه، جميعا 

يتخاووقد كاملا، يكون أل دون يحسن قد الإنسان وأن نية، صادق عن صدرت 
خباياإلئ ونفذوا غايته، عرفوا ولو مخطئا، فيحبونه الاحرين، طريق غير طريما 

منه.ينفروا ولم لأقروه، ه نف
ويدعوإلئالحدين،، أهل أمر يحبذ أنه تعتقد ألا إلملثا يرغمتإ والؤلفا 

كانوابأمم مؤمن أنه تعتقد أن متلث، يرجو إنما أمرهم. كل ؤيستحسن طريقتهم، 
وأتبمعته، الا.فاع تهج عسارقن له، ين متحم حملوه، ين الن.لعملهم مخلصين 

حيرهم.لهم ويقدر نملهم، لهم يعرفا بال حريون أبطال 



كلاب

نميرارها يفوأن دقيقا، صحيحا نجيلا الحوادث يجل أن التار؛ح علئ 
طبمها.وحددت صمتها وأعطتها وجهتها التي العوامل فيذكر صالحا، 

الخاصة،صفتها لها ونمنمة حغرافية ييئة ق يحدث إنما التاؤيخي والحادث 
وعقائدوأنظمة أفكار من وسط وق طبعتها، لها واقتصادية مائية شروط وق 

ياماونفمولها لها الناس من جماعات وبين ونزعاما، اتجاهاما لها ومذام، 

برغباممفيه دورهم يلعبون أفراد الحادث ذلك ق ؤيشترك وأحلائها، وطائحها 
العواملتلك مجموعة من إذن يتكون التاؤيخي فالحادث ونفوسهم. وطائعهم 

هو.ما هو فإذا فته، تداخلت التي 

تلك،مجموعة من الحادث هدا تكون كيف، لنا يبين أن التاؤيخ فعلى ؤإذن 
مهمتهأن ريس، ولا التاؤيخية. الحادثة ق منها عامل كل أثر لما يحدد وأن العوامل، 

أنأما ونمن،. كما الحادثة يسجل أن عليه السهل فمن الصعوبة. ق غاية هزه 
ينوءثقيل حمل فدللثح ونمتا، كما تقع جعلتها المي العوامل بذكر نجيلها يشفع 
ثقيلا.كان مهما تحمله أن من له لابد حمل لكنه تحته. 

ه١ ٤ • ٦ الثانية الطعة عن صورة دعثق، — الفكر بدار نثره وأعيد ، ٢١٩٦٥عام نشر 



هىلإهاسىه  ٢٢٠
أعيننا.نصب ولتجعلها إليها، ولننتسه البحث(، بداية ق العوامل هذه ولنحدد 

خاصة!بصمة التاؤيخ حواديث( توجه التي الُوامل س إن 

خمولها،أو ونشاهلها ا، أهلهاغ ومحلبنزعانما ق الجماعات عامل أولا! 
أوتنافرها.واتساقها 

انممرغبث( حيمن الت_اريح حوادث( ق المشاركين الأفراد عامل ئانثا! 
ومصالحهم.وطالعهم 

الاقمحادي.\و\دي العامل 'الثا: 

الجماعات.تود التي والأنفلمة والمداهّ-؛( والعقائد الأفكار عامل رابعا؛ 
الزمني.العامل حامتا! 

الجغرافي.العامل سادتا! 

نتشايلئ(ئد عوامل وهي التايخ؛ حوادث ق أثره العوامل هزه من عامل ولكل 
إنلكنها الأخر. عن واضحا تميسزا أحدها وتممز بينها التفريق المحمس( ومن أحيائا؛ 
نتائجها.وبرزت أسبا-ها وظهرت التاؤيخ حوادث اتضحت( أثرها، عرف( 

منتخرحها نوأن العوامل، هن.ه أثر نكتشم( أن هدا بحثنا خلال وّنحاول 
وأعمق،أوضح للتاريح عرضنا كان نبمرزها، أن استهلحنا إذا حتى الحوادث، خفم 

حوادثسير نفبهل وأن فهمها، العير من كان أشياء منه نفهم أن نسنطع لعلنا بل 
ذللث(.قبل الضبهل عسيرة كانت( 

التاريخية،المووليات يوضح العوامل هذه من كل أثر بيان أن نيب ولا 
الحوادث،تللث( ق المشاركين علئ حكمنا ؤيوثق التاريخية، الحوادث قيمة وي؛رز 

فيها•الحق الوصولإلئ سيل لنا ؤيهيئ 



٣٢١ؤ  ٠٥١»فد»ةااههلة 
والملكئدوالحروب الفتن بكثرة تاؤيخا يمموا أن الكيرون حاول ولقد 

التاريخإلئ الصححة الظرة أن غير عليهم، الرد مجال هنا وليس والاصطرابات. 
لهاأصل لا الوصمات هده أن عن الواصح البيان تعملي العديدة عوامله خلال من 

العربيالإسلامي المجتمع ق تفاعلات هنالك أن الأمر ق ما كل وأن صحيحا، 
هدهوأن المجتمع، ذلك، ق ا ؤلريقهاخذ أن بد ولا ا، ؤلريمهاخذ كانت 

وهي[. ٦٢]الأحزاب: ه الله، سن من نة ّالتفاعلات 
مماأكثر ، بعنفتتلقاها كانت الأخرئ الأمم إن بل أمة، كل ل تحدمثج تفاعلأت 

والعرب.لمون الميه تلقاها 

منأكثر والاصهلراب والمتن الحروب بممزوج الأخرئ الأمم ونائخ 
وألمانياه )وقرانالفرنسية الثورة مند وألمانيا ة فرانتاؤخ فهدا العربي، التايخ 

تبالحروب مليء تاريخهما إن العالم( تاريخ ق ساهمت، التي الأمم أعغلم من 
حرب، ١٩١٤حرب ، ١ ^١٨ * حرب نابليون، حروب ية، القرنالثورة حروب 

قوقعت، التي والضحايا القرن. ونصف، قرئا يتجاوز لا مدئ ل ذللث، كل • ١  ٩٣٩
بأحمعه.تاؤيخنا ق الحروب صحايا مصاعفة أصعائا تتجاوز الحروب هده 

تاؤيخل والمهم منها. العجسا بملل الحروب، أمثاب عرفتإ فمتى كان وايا 
تاريخناأما والإنشاءء والحقارة م التقي. من الشمس، الحروب ألاتمتع الأمم 

كتابنال نورده ما أن مع للقارئ، مؤيفلهر كما أبدا، ذللث، من تمنحه لم فالحروب 
الإنشائيالدور يكون يامي الالتاريخ وق السياسي؛ التاؤيخ هو إنما ^ا 

فقهمجن يتبعها وما والأنظمة والفكر الحضارة تاريخ ل من بكثير أقل والحضاري 
صناعة.أو علم ومن قانون أو 



»اداهماسشه  ٣٢٢
آنذاكيكون فلن وتجمله، وتظرفه تحيته ليست التاؤخ هذا ق غاض إن 
صححا،ييايا اكاريح ذلك حقاثق أبين أن نمدى إنما ومديحا. تقريظا بل تاييحا 

التيالمختلفة البارات أستعرض وأن والفلاهرْ، الكامنة يعواملها أفرها وأن 
ساراباستة أمامه العصر هذا ق تاؤيخنا مراحل القارئ يرئ بحيث، فيها، تحكمتا 
الأصلة.وحوادثها والظاهرة الخفية وعواملها 

قأيحل ألأ أتعمد حمبل التاؤخ، تفاصيل أعرض أن غايتي ولست، 
عليها.شواهد أويقدم الأصلية، الحقائق منها يظهر ما إلا اللهم التفاصيل، 

الكبحبل •ا_ا، ممتلثة القديمة والكب، كثيرة، تاؤيختا ق الحوادُث، وتفاصيل 

أنق رغبته ليح، التاريح عني؛ يهلير والذي فيها• تقتصد ولم أورّدما فد الحلءيثة 
مثلهالكرئ، والتيارات الأصلية الحقاثن؛ يعرف، أن همه أكثر بل التفاصيل، يعرف 

شوارعهامن، عدد أكجر بزيارة المدينة ، يعرفلا إنه كجرئ مدينة يزور الذي مثن، 
والمّتاحمؤالمشهورة والثوارع فيها الكبرى المنشات بمعرفة بل المعيرة، 
عالاليدل المؤرخ عنها فيبحسث، التارخ، ق التفاصيل أما الأمامية. والمعالم 

للمورحينليس هذا وكتابنا الصحيح. موصعها ؤيضعها الوقائع، أولتفهم نظريته، 
للمطلحين.بل للممختمين وليس للتاريح، بل 

حادثةهي، واحدة، حادثة ق بالتفاصيل الإتيان عدم ي قاعدق ، وّأحالف
نظرةإلئ، الوصول صأحاول الحادثة هذ0 ففي عثمان، عمر ق حدثتا الش الفتة 

-با،لأمتشهد التفامحين،، ق وأدحل، أتوسع أن مح، ذللث، مثيل ق ر - ولا؛ل • جديدة 
الكامذت.والوىئق التاءة الشواها. ^، منية واضحة التنلرة ■ذك فتظهر 

إرالإشارة ل طريقتي مختصرة أو مفصلة الحواديث، عرض ل طريقتي محنتبع 



٢٢٢سج  ٠٥١\سم' »فدءة 

يتفاصلهاالمعتمدة الممادر ذكر إلى أعمد مالفتنة يحث، نفى الخمائر، 
إلئللإثارة لزوم فلا التايخ، حواديث، احتصار حين أما وأجزائها. وصفحاتبما 
أماالمعروفة، الحوادث إلا الاختصار حين أذكر فلن صفحاما، وتحديد الممادر 

مصائرنأذكر جديدة، بنصوص اّمشهدت أو معروفة، غير لحادثة تعرضتا إذا 
الصوص.وتالاJثا الحادثة هده 

هدال الجديد يكون لن الفتنة— حادثة محوئ —فيما إنه القول؛ ومجمل 
قيكون قد إنما الجهولة. أويالحوادث المعروفة غير الإتيان؛الوثائق الكتاب، 

الأولئالعوامل ان وييصحيحا تفهما المعروفة والحوادث ائق الوثتفهم 
يينحلوث الذي الفاعل ومعرفة والمسا>تا الأّبابا يئن الريعل مع للحوادث، 

الفاعل.ذلك، إليه آل وما الحوامل تلكؤ مختلف، 

البيان.حق ويياته الحق إدراك محبيل علينا اغ فح 





كاب

واكإرق)١(اسوم صم 

العلومق وهدفها وتطورها تصنيفها ق تختلف العربية الإسلامية العلوم إن 
عنوموادها مواصيعها ق تختلف العربية والكتب يئنا، احتلائا الحديثة الأوروبية 

نالك.علئ ري يلا هل.ه علئ سري الذي فالتتصتيف الحدية، الغربية الكتتب 
تعديلهالغربية، الكتب دور ق المتعة التصانيف أحد تطبيق قبل وحب، لذلك 
الحلي.العربية الأسلامية الحفارة تراث فيه لشن، 

أوالمستعربةالحربية الكتب دور ق التبعة العلية التصانيف ق نر لم ولما 
للعلومتصنيف وضع إلى عمدنا له، واضحا فهنا أو التراث، لهذا ناصعا أثرا 

وعنيتاوفننها، أدبيها وطبيعيها، إسلامها وحال.يثها، نديمها العربية، والعارف 

لحمرالهالة الوسيلة ليكون خاصة بصورة عملي عمالي، علي مج على بترتيبه 
الأفهام.من قريب المتال، سهل نطاق ضمن العربية المؤلفات 

بعضمفصلا العربية الكتي، لواضح أيجل.يا فهرئا التصنيف حذا وألحقنا 
بنواحمادة كل شتات ؤيجمع الأصلي، التصنيف من موقعها إلئ يهدي التفصيل 

الفهرسهذا ق ورد وند المختلفة• العلية لصفاتها وفما الثمحسثيف، من مخنثلفة 

ءلأ،ا'إاهأعيد، ثم م ١  ٩٣٧سنة بدمشق اللغة نشرمجمع 



اسممه،ةا ه  ٣٢٦
فيهموصع الذين والأدباء والعلماء واJاللان الأمم أسماء بعض المثال سيل عش 

والعلمايةالرياصة العلوم مواصع بعض ذكر مه وأغفل الحربية- باللغة مؤلف 
أوالغربية ميتها؛اللغة نعلئ الاتفاق يتم لم لأنه وذلك الحديثة، والاجتماعية 

خاص.مؤلف فيها يصدر لم ولأته معربة، كتابتها شكل عفا 
الكتبلدار المواضيع فهارس تصنيف ق مايا التصنيف هذا اتبعنا وقد 
مباشرةمنها الانتقال لمهل فيه، الواردة الأرقام س بالاستفادة وعنيتا الفلاهرية، 

الدار.فهارس ق يقابلها ما إلئ 

حبوترفع تقم أوراق على الفهارس هذْ تحرير إلئ لذلك فعمدنا 
يهيالقرندعئ ن خاصة ة ؤلريقئ علممنوعة اتر دفق ة الحاج

(Reliures]Vlobiles ) ورقةكل أعهلينا وقد المتحركة. الأوراق ذات< الدفاتر أو
١(~ )١ _ مبتدئين؛أرقامها وفق الأرقام ورتبنا فيها، الفهرسة الكتب موصؤع رقم 

•• • جرا وهلم ~٢، ب-ر١ ثم 

إماالمهللوب الموصؤع عن يبحث الأتية; الطريقة علن إذن تجري فالراجعة 
 jقبحث رقمه علئ عثر ومي التصنيف، ق ؤإما الأبجدي المواضيع هرس ف

عنثم إشارة)"( بق يالذي الرقم هذا من الأول العدد عن الدار فهارس أوراق 
الهللوبة.المائة إلئ الاهتداء برال-ا فتتم منه، الثاف 

كلور ر بنتقبل ولذلك، الكمال؛ عن يعيد ، التهنيفهذا أن واثقون ؤإننا 

هواةإلئ مقدم هواقتراح ؤإنما خهلمأه، ويصّالح اعوجاجه، بسوي علْك؛ا انتقاد 
الفاوا.ةببعض هرلأء على يعود أن وعن وتجارها، دورها وأصحاب.، الكتب، 

•فهارسها ووضع كتهم ترتيبا ق والتنقبتا الحث، عناء من ويريحهم 



nyو هسرف صداسوم 
علميلتصنف طبما جمعاء العرية الكتب فهارس ترتيب أمكن لو حبذا 
أوالعربي المياير عاص لسهل قويمة، صالحة طريقة عالئ مسي واحد، 

عناء.دون منها مطلوبه إلئ يهتدي أن مرتاده كان وايا ، ojJLكان؛ايا تعرب، الم

أرا.يحداثا لعله الغاية. لهذه نقدمه تمنيها وهاك 

العشيوسف الدكتور 





قيإبهقدئ 

ااهاهو1ة)ااالقايدء مدوس فهوس 

م.١ ٩ ٤ ٧ سة دسق اسة جمع 
فهرسعن "٢ ١ y/ —التارخ٠ت الظاهرية مخطوطات افهرس ق الريان حالي الأستاذ قال 

العش،، يومفالدكتور المرحوم وضعه الذي التاؤح مخهلوطات فهرس ءان هذات العش 
طعهوند ، ١٩٤٥نة حش الظاهرية j كانت، الص الخلية التاؤيخية الكنم، فيه وذكر 

أبدأأن مهمتي وكاننه , ١٩٤٧ستة مهليوعاته لة مالق بدمشق العريي العلمي المجمع 
إلئالتاؤيخية المخْلوطات س مئات وردت إذ العش، يوسم، الدكتور انتهئ حنث من 

الفهرسليتكامل فهرستها إلى ماسة بحاحة وكاننا الزمن، من قرن رع حلال الظاهرية 
الأول.

مخْلوطاتفهرسة ق حهلوة أول كان العش يوسما الدكتور وضحه الذي الفهرس إن 
وضعهاالتي العلمية الفهارس بعض نمط علئ به خاصا منهجا فيه انع وقد الظاهرية. 

التاريخ)علم أقسام ستة إلا التاريخ موضوعات م فقبلائهم، لمخظوطات المستشرقون 
ملحقات— الراحم — الإسلامية الأقطار تارخ — وعصوره الإسلامي التاؤيخ — قدماته مو 

فصلا،وثلاثين حمسة على موزعة الملمين( وغير الأنبياء تاؤيخ ~ الإسلامي التار؛خ 
لأدرجتن، ثم ® فقال الزمني، الرتيب، طريقة الواحد الفصل داخل الكتب، ترتيب ق واتخذ 

إلئتثتب، ما أكثر إليه تنتبه أو خاصة، إليه تنتمي التي المخهلوطات وصم، فمل كل 
فقيمتنالي، اتضح إن تاليفها تاريخ بترتيبا أو عرفتها، إن مولفيها وفيات يتتاع رنتها غيره، 

ماجهلتا،.الفصل آخر ل أدرجت، نم منه، ماهوأحدث عاى القديم 
ايومنالدكتور وجدت فإق المضمون، حبنا من أما الشكل، أو التلريقة حيث، س هذا 

أسارفقد وافيا، دقيقا يكون أن يه قصد وصفا فهرسه ل مخطوطة كل ه وصفق أخذ العش 
الاختلاف،إلئ وأثار ؛المخطوط، المطبؤع وقابل مطبوعا، كان إن الكتابه طبع إلئ 

جيدةطريقة وهذه فهرسه. ل مخطوطة كل ويحلل يدرس العش وكاق؛الدكتور بيتهما، 



اسفي ٥٥٥٠ه  ٢٢٠

وتوابعه،ق تبحث التي الظاهرية الكتب دار مخطوطات فهرس هذا 
أكثر؛منه والفائدة أشد، إليه الحاجة لأن الأحرئ، المواد فهرس بالنشر بق وهوي
بالعناية.أوغيرى أنا أتولاها الأحرى، ام الأمبإتمام الزمان يسعف أن وعى 

قريبالباحث، بغاية واما ليكون احتهلته نهج على الفهرس ماذا ق سرت 
ثمواضحة توحيتها أمام إلئ التاؤخ موضوعات فقسمت التصفح، سهل المتناول، 

وصفنمل كل ق أدرجت نم مناحيها؛ وتضبهل أجزاءها، تبين نحول إلئ وزعتها 
رتبتهاغيره، إلى تتب مما أكثر إليه أوتتتمسبج خاصة إليه تنتمي الش المختلوطات 

القديمفقدمت لي؛ انفح إن تأليفها تاريح أوبرتيب عرفتها، إن مولفيها وفيات يتتاع 
هخطومحلكل ووصفت جهلت، ما الفصل آخر ق أدرجت( ثم منه، هوأحدث ما عالئ 

فقرات!خمس ق ذللثح ورتست وافيا يقيما يكون أن محيت وصما 

بحدثخينة رقمية بحروفح ، والمؤلفالكتاب اسم فيها ذكرت الأولئ! الفقرة 
عبارة.بانمر اختمرتها أن 

حاذقافيها ورد كما المخهلوطة، طرة من الكتاب اسم نقالت، الثانية! الفقرة 
ينقطعوضته حذأئا بالكتاب ، التعريفق تقين. لا التي المهلولة، العبارات يعفى 
ببعضمحتفظا المخهلوطة طرة ق هو كما ؤ المولفاسم أوردت ثم محله، حلمنإ 

أوالنسخة صاحمتح تصور علمي عاليا تل.ل والتي إله، بت يالمى التعفلم صفايتح 
بقهايمعترصتين بين ، المؤلفوفاة تاؤيح يذكر ذللث، وأتبعتا لحاله. ناسخها 

الوفاةزمان آخل. أن همى وجعلت، منه. استقيتها الذي المصدر ويتبعها ]~[ إشارة 

بصددتا ولالفهرسة، بمدد هنا ولكنتا وفها، تحققها حين المخaلوطات عريف، تق 

]العمران[اكحقيقْ. 



٣٢١و الهاليخ  ٠٥٥٥٠٥٥٠فملس صقدصة 
بينيكن لم أن آسف الذي القد الكتاب ذلك لروكلمن، العربية الأداب تارخ من 

منقصيرا حينا الذيل عالي حصلت وكنت ~ مجلدين ق الأصل إلا منه يدي 
هذامن وفاته تاؤخ علئ العثور قام من المؤلفين ومن عني- بعد ثم الزمن 

لابنالذهبء ررثذرات إلئ فيه فرحعت منه، مكاما بذكر الباحثين ؤإفادة الآكتاب 

فاتتيوما عليهما. يشكر وصيط بتحقيق الأعلام. حبر أسماء جمع الذي العماد 
الأحرئ.والتراحم الفهارس كتب من استدركته الكتابين هذين من معرفته 

واستل.ركتهالعلرة ق يكن مالم معزمحتين بين والؤلم١ الكتاب اسم من ووضعت 
البحث.أو؛عن. الكتاب ثنايا من 

فيهاوقابلت معلبوعا. كان إن الكتاب هلع إلئ فيها أثرت، الثالثة; الفقرة 
موضع، وصفوذكرت، بينهما الاختلافج إلئ وأثرت، بالحلومحل، المهلبؤع 
فصولهوبيان التحقيق، استحق إن عنه وتحقيما مطبوعا، يكن لم إن الكتاب 
حطيةمن ونقلتح المان. توجب قمما وكان، انصح.;;، إن الكتان، من ومكاثها 

ؤإذا٠ نيايته عن يفصح ما خاتمته ومن أمره، ر أويفموصوعه يشيرإلئ ما الكتاب 
وقمل.واتسع بالأحثار منها حفل ما إلئ أثرت، التراحم ق الكتاب كان 

ثموطولها أوراقها، عدد فذكرت، النخة، فيها وصفت، الرابحة: الفقرة 
وعرضيالتقرس-،، صفحة كل ق الواردة الأسهلر وعدد نتمترات،، بالعرصها 

ختلووصمت، تعايقار،. من عليها يرد قد يما التنويه مع بالستتمترارؤ، الحاشية 
أومعجم أو عامي أو مشق أو أورقمي تعليق أو نسخي أنه إلئ فأشرئنه المسحة، 

أومقروء أو واصحه غير أو ، الحرفواصح أو صروأ6 أو ، الحرفكبير أو مهمل 
ؤإلأعرفته، إن النخة تاؤخ وذكرت، حديثها. أو القاعدة قديم أو مقروء غير 

مستأنناوالورق، الخهل. من استنيهلته فيه: كنبتؤ الذي التقريبي العصر إلئ أشرت، 



اسشه  ٣٣٢
الواردةماعات الإلئ وأشرت عليه. عثرت إن التارخ امم وذكرت دالجلا«. حيتا 

إنالنسخة جلد ووصمت، غالتا. النسخة تاؤخ تحدد وص وتاؤيخها، لنسخة ال 
الظاهرية.ترد أن تبل فيه كانت ،ي اللالمكان إلئ وأثرت جلد لها كان 

الظاهريةحرائن من به تجلب الذي النسخة رقم فيها أوردت ة! الخامالفقرة 
رنمإلئ شتر وهو ( ) القومين داخل وصع منهما الثاف رقمين من يتالف وقد 

الج«وءة.ق الخطومحل بما يبدأ التي الورقة 
يناسبها.الذي أو حا، يتعلق الري الشرح منها كل ق أوردت الفقرات هي هن.ه 

يحبما سمتوق أنه إلي حيل مما النسخة أو الكتاب لقيمة تبنا ؤينقصى وهويريد 
الخطوطات.فهرس ق عليه يعثر أن الباحث 

ؤوآخرها فصولها أول ذكرت فقد الكاملة غير الكتب س أوالقهلح الأجزاء أما 
الفرقفال.كرت الهناقة، حب الطبوعق بالمنة أصله محلبع مخهلوؤل كل وقابلت 

فرقفيه يكون بألا فهوحري قرئا فته أذكر لم وما فروق لمة كان إن الاثتين ثنن 
محمحيإلألأامثدذا،لأفلمأقادليركن ^^١^١^٠ 

كلمة.وكلمة صفحة صفحة بالعلثؤع الخهلوء؛ل 

هي:وهلْ التهلويل س أعفتني رمورا واتخذت 
نمزالمم.

الورقةق• 

قفمثلا الورثة من الوجه إلئ يثيران رقماآخر يعلوان اللذان ١ ٢، الرقما 

(.١٥٠الورقة)ص الأول الوجه إلئ يثير ١ ٥ ٠ 







س»ةهفيقةةاب

اسادى«)ا(سطس اسم »صد 

المديد

اظاهوأأواثممب[)أ(:

منمنه يجني أ0 صفحاته، قالب وهو يطمع، لا الكتاب هذا ق الناظر لعل 
ليسمؤلفه وأ0 جانح، لوبه أمحأل له يبدو فقد يه. يتحفه بأل حرى هو ما الفوائد، 

عنغريب موصوعه وأن حالهم، الماس أكثر وعرف مهرتم، حققن، ممن 
تولمالرأي وهذا الكتاب، يتناول أل له ؤيحق الامتهواء. عن بعيد الأذهان، 

بالذلواهر.يؤخذ فالمرء عاليه؛ 

مصنفه،عفليم لويه، أمنفيس فالكتاب بخلاف؛ الظاهر مع فهي الحقيقة أما 
ندعي؛ما لصحة بيانا وهاك مادته. حليلة 

]احتلالاهلاسلواسلنياممأس[:

الذينوهم النقل، أهل مختلفتيزت حلقتين ق والعريية الإسلام علماء انتظم 

.٢١٩٤٩ّة دمشق الوعي دار نشر ( ١ ) 
لهاالمناسبة الأماكن ق هنا ووصعناها الصفحة، هوامش على العنوانات هذه العش وصع ( ٢ ) 

]العمران[معكوفين. يئن 



اسشد{تم ؤب  ٣٢٦
بالعمليتقون الذين وهم الرأي وأهل والقياس• العقل على المتقول الأثر يوثرون 

كلحاولغ طويلا، ويهزا عنيدا، حمانا الهلائمتان وتخاصمت، النقل. من أكثر 
تغلبت،ما مجالا؛ بينهما الحرب، وكانت، ظافرة. الزلخ من تخرج أل فيه منهما 

ائرحمإلئ صراعهما نفذ حص أمر؛ ق تتفوق الأحرئ وجدت إلا أمر، ق اهما إحل، 
الأحيرة،صفاما ق وتدرج الأحير، لباسها نونيي هل،ه كالين، فما الثقافة؛ وحوم 
فيرجحومتدى:بمديها• لونها، تأمتاحذ -ائفتين؛ الهلاحل•ئ إلئ تميل رأيتها حتى 

ؤيرجحالحدبم،، عن ناهيلئ، القمان وتقعير والتاؤخ الويط ق النقل أسالوبه 
الإسلامعصور احتلمتط ولئن والعربية، والفقه الكلام علم ق الرأي أهل أمحالويط 

ثمومن العامة، ثقافتها اتجاه ق أنره لان،لاكا فكان عليها، أو الطائفتين لإحدئ تحزنا 
الرابعةازئة أوائل مند القوة من أصح العلوم هل.ه طابع فإل علومها، فة صق 

مائثا.يكون كاد يحيث، الميلادية، عثرة الحادية أو الهجرية 

؟بئسيف[ افردن نضأوضوئت 1ش سجة ا] 

التاليفطق الفريقين طرائق على ناصعة أمثلة يجووا ألا الباحثين لسوء ؤإنه 
أومنها تقتبس التي الماصنفا'ت، ق أثرها ويبين تمييزها، ق بل الينير مما والبح،لإثإ، 

فقدالقيمة، الكتّب، من غفيزا حما اليوم حتئ الباحثون نثر ولئن تتحونحوها. 
طرائق،فيها ظهرت التي الكتب شملن هم قمل، يوجهوا أن الأكثر ق بالهم عن عزب، 

وحليهالأولئ، يعناصرها واصحه والتحقيق، والبحث، التأليف، ق ائفتين ال2ل
الكتمب،نثر يبغون كانوا إنما فهم ذللئ، يفعلوا ألا لهم وحق الصادق. بشكلها 
قوتبعد واحدة، مادة تفاصيل ل تغرق التي تللئ، لا الأولئ، بالمائة الغزيرة 

تعقل،التي الكتب، ينثر الغالب، عالي عنوا وكذ،للئ، موحد. موصؤع دقائق استخراج 
لإحاطتهامجها وصح التي الكلم، الأكثر علئ وأغفالوا uدما، لغزارة أملوحا 



٢٢٧ح 

مليتا.وجوهه وقلبت بحثا، امحتوفته واحل.، بموضع 

تقتمركتا نستخرج أن العامة، الكتب نثر من الغرنخ قبل اليوم لنا آن وقد 
الممنيفي الأولية الحث طرالق علئ با-ا نتدل محدود خاص موضع علئ 

كتبمن فهومفر ؛ ٠١العلم تقييد  ٠٠كتائب، من نجنيها فاثدة أول وهده والتاليف،. 
فبداموصوعه، وتوحد مرماه، انفح قد فيه؛ لغيرهم أثر لا الحديث،؛ أصحامحب، 

بعدتفيما ذللثؤ برهان وسرئ مستقيما. وأملوبه بسيطا مجه 

إنحتى عة، واسمهرة المؤرخين عند بالتصنيف، اشتهر فمولفه عجسب، ولا 

صاحب ٠٠هو عنه فيقولون ما قدره من ؤيرفعون يتضانيفه، منهم مترحميه 
ررؤإمامالمكنريزررأم والمصنفين المشهونن الأئمة وأحد  ٠٠المتشرةاار٢، التمانيفار١، 

الكت.بحاارا"آ.تصنيفه ق الناس رروأعجز الركياناارْا يتصانيفه ارمته ص ١١حاوذل(ال؛ا مصنف 

٢١٢:٣)١(تاJمةالحفانلUذهى

سنة، ١٢٢٠حلمط أحمدية حجر، لأبن الإسلام تاريم مختمر ، ١ ٢ ت ٣ بكى الطقات؛ )٢( 

٤١ : ٤ ^، ylJالارمح إرشاد وصه  ٣٩٨; ١ ام علأبن دمثق -ارخ )٣( 
حاتمابن باكصنم، ووصفه ، ٢١١^: ٣ الحفافل تذم؛ ق الذهلي شجاع ءاو_، أبو )٤( 

.٨٧، ١  ٦٨حديث، ظاهرية الأربعين، الطمات، علن المرنة الأربعين ق المقدس 
٢١٢:٣)٠(تدمةالحفانل

إرشاد٤، ٠ ٠ ; ١ دمشق تاؤيخ ل البغدادي للختلببح الجراح ابن الختناب أبي رثاء من )٦( 
إرشاداننلر ( ٥٧٦-  ٤٧٣)الملقي طاهر أبو الٍاظ تمانيف ومدح ،  ٤٣; ٤ الأرِب 
.١ ٢ : ٣ بش الوطبقات، ٢ ٤ ; ٤ ى 



»غاههاسشه  ٢٢٨
«ا(-اوفوادىر0آهم)آ،الخطيب ثابت بن علي أبويكرأحمدبن نثأ 

أحن'ًلى ه نمقاعد أوجها، قد الإسلامية العلوم وكانت ( ١ * ٧ ١ ) ٤  ٦٣
ولكنهفقهتا؛ لمح إليهم يختالف سه، حداثة منذ ثمرها لاقتياف الشيوخ 
نفثهفوقف الخالص، العالم لأنه الحدسث،؛ إلى الميل نفه ل أحس ما سرعان 

لمما معرفته من له فاجتمع جمعه؛ ق البلدان وؤلوف جما، حبا وأحبه عليه، 
وفكروقاد، وذهن صافية، بقرحة منه، له ميأ ما إلئ فنظر سر، لنفر إلا يجتمع 

فيه.النقص وجود له فاتضح منظم؛ ثاقب 

جمع،لو الذي التارخ ذلك، بغداد؛ مدينة تاؤخ من حلوه النقعس هذا ومن 
فأكبعددا؛ وأكثرهم رجاله، أعغلم هم الحديث،، ق رجال أحوال عن لكشف، 

للمورحينقدوة كان اللام، لمدينة تاؤيحا أحرج حتئ الخلل، هذا مد على 
.٢٢١٢٠٠١ومنارا المحدثين، 

أسمائهممحبط إلئ العوز المحدثين 3، النقص ست، جانإلئ وأحز 

العربيةالأداب تاؤخ يروكلمن ق له ترحم من وذكر البغدادي الخطسبؤ ترحمة اننلر )١( 
.٠٦٢-٥٦٤ .et Sup.  I٣٢٩ .G. A. L.  I :أأأأ3أأأا6س8ئضاف،لنما

)شهية تاصي ابن انتحال، الذهي تاؤخ من الشافعي مناقب، الأتية! المصادر يكره 
حاتملأبن الأدبعض طقات عاى المرنة الأربعض ١،  ٤٢- ١٢٦( ٢٥٧تارخ ظاهرية، 

—١ ' ٥ دمشق، نائح ذيل القلأني ابن ، ٨٨—  ٨٥( ١  ٦٨حدينؤ )ظاهرية، المقدسي 
المتفلم١،  ٠٢:  ١٢ممر لأبن والهاية البداية ، ٧٩-  ٧٨: ١ الجنات، روضات،  ١٠٦
وماينشر لما كتاب الخهلسب، ق ويا المصادر، من ذلاك١ غير إلى  ٢٦٩ت ٨ الجوزي لأبن 

يتبوع،،.المحاب هدا فمن الخطبجؤ عن هنا نورده 

عديدة.محال، ق مخرومة نسخة عن ( ١٩٣١) ١٣٤٩منة مصر ؤ، الكتاب هدا طح ( ٢١



٢٢٩ح صداسا ^ ٠٥٥٠
أسمازهمصارت ُحت الكثرة، من أصحوا فقد بعض؛ عن بعضهم وتمييزهم 

تتبعا.وأكثرهم تحقيما، العلماء أتي على فيها التمويه يدخل وقد كثيرا، تتنابه 
أحكمعليد.ة يكتب مثتبهها، ؤإظهار ها، ملتيإيضاح إلئ الخهليي، فعمل 

مياقهارا(.وأحن وضعها، 

روايته،وثروط اا1محدي>ث، نقل أصول تحديد وجوب ذااك، حاب، إلئ ورأئ 
الكذب،فيه يحل ولا الباطل، يأتيه لا عالم أنه وليظهر الكائدين، كيد عته ليدفع 

علمه،له ثاء ما فيها ووضح كبيرا، تفصيلا فيها فصل الكتب، من عددا فصنف، 
منمعليا فضله مذلهنا ،، وأهله١٢الحد.يث، عن Jالدفاع ذللئ، وشل قريحته، وحسن 

يحمله.من شان 

يغرمفلم إمائا؛ يتخذونه عليه فأقبلوا الناس، بين منزلته ارشJت، أن لسثؤ وما 
دونبعقيدته صزح بل نحوالحثوية. يدفعه كان الذي التيار مع ير ولم ذللثخ، 

الثقأهل هت، العمل؛من. وفيه الأشعريرُآ،، من.ه_إ برئ به فإذا مماراة؛ 
يالبيعة،الحنابلة يعص فاممه بنوره؛ والاهتداء العمل استثارة مجع والجماعة 

إليهحزءكماوصل )آا(في)أ'ا( الحل.يث، أسماءرحال عن المبهم إيف.اح ق مصنفاته عدد ( ١ ) 
تحقيقنا.

حملتهوأحلاثا عنه والدفاع روايته وثروط الءل>يثا أصرل تحاا-يل ل ا صنفما مجمؤع )٢( 
)؛ا(كتاتاو،)؛م'(ج3ةا■

٣وسكي ٢ ١ ٩ ت وتذكرء٣ ١ ٤ • الشافعي متاقط ق الأشعري ؤلريقة علن الصفايت، ل رأيه انفلر )٣( 
:١٢

أنسهم، ما وانظر للمنالتاأ المثبوتون المهنئ أهل علئ البلع أهل أطلقه الحثوية مصطلح ئلت،: 
]العمران[.؟ ٢١٩٠٣٥علقناءعنجد'الخف،'



اسمدس ه  ٢٤٠
غامفهايظهر ولا العقل، يؤولها لا الأقوال، علمي يقتصر أل على يريدونه وكانوا 

الكلام.أهل ؤلريق فيها يتخذ ولا بالننلر، 

فاعتزل)*٦*١(؛ ٤٥١منة الفرصة لهم ص—تحت، حين أذيته، إلى عمدوا 
مامنه يغرفون لأهلها، علمه مظلما دمشق، إلئ هاربا الشر، من ونجا الفتنة، 

بنيإلئ بالدعرة فرماه الفاهلميين، إلئ أحدهم تعصب، به سعئ حتى اؤوا؛ 'ن-
اعترافطأنقذه أن لولا التهمة، برذْ يقتل وكاد طالب،؛ أبي بن على وببغفى العباس 

ومكانه.بففله المنصفين 

إليهافعاد بلده، إلئ الشوق به هاج حتئ ا، ثبميحدثا صور إلئ وحرج 
إتمانبه حتم أنه أمره خلاصة ت، وكان(١ ١ ٠ ٧ ١ ) ٤  ٦٣سمنة فيها روحه وفاصت، 

،.تصنيفأحن مصننا وسمبعين تسعة فيه فصنف، ١،. ١ الذهبي يقول كما الحل.ي.ثإ، 
سقطاتهم,ويتتع يهزأبخصومه، وبأساليبه، به مؤمنا وكان 

علمهيفلهر الكتاب، هذا وق ننشره. الذي العلم تقييد كتاب، مؤلف كان كذللئج 

أمره.عن ودفاعه إيمانه؛الحل.يثإ يتجلى بل وبحثه، 

علنعجالئ نظرة نلقى أل بعد إلا قدرهما، حق وتوميعه بحثه نقدر ولن 
الموصؤع.هل.ا تارخ 

صءدمساسفياصالآوو[ث

أوماالحدينج أل والاستقصاء التتبع ذوى غير من الناس عامة بين اشتهر 

١٣٦، ^١٥تاؤخ نناهرية شهبة، قاضي ابن انتخال الذهبي تارخ من الث.افعي منان، .١( 



٢٤١و اسم هببي  ٠٠٥٠٠
العلماميتناقاله محة، مائة من أكثر ظل راالعلماار١ا لفظ الحديث علماء عليه يطلق 

وهويزدادمتتايعة، قرون حمسة من أكثر الفلن هذا واستمر يكتبوْ. أل دون حفظا، 
قوة.ؤيطرد توسعا 

الحديثتدؤين ق المءحل.ثين عن ورد ما تاؤيل ق حطأ الفلز هذا بب ومح
محسةالمتوق  ١٢٢٧٠٣٠^شهاب ابن العلم دون من أول أل هؤلاء ذكر فقد وتضيقه؛ 

سنةبعد حتمي عاش ممن حميعا هم فإذا الكتب صنف، من أول وذكروا ؛ ١٢٤
منحقها الأنوال هذه الموسوعات وأصحاب المؤرخون يعمل ولم . ٢٣١٥ ١٤٣

Fikh, par I. Goldziher, in Enc. Isl. II.محه ق،L^ غولدزييحِ ذكره مما يبدو )١( 
لأحلكمL الوثيقة ءالمعرفة علن الإسلام ر صن• ق تطلق كاك ٠ علم  ١١كلمة أف ١ ٠ ٦

ألعلن واحد. شيء والحديث العلم وأن وصحه® النير عن، صدرت التير الشرعية 
ولعلخاصة، الحاJيث أصحاب مفهوم هو إنما المعتن حدا اللم كلمة مدلول 

تمعنلمن ذللئ، ويظهر الخلم. أوائل، ل بدلك يثاركوخم كانوا عامة بالشريعة المثتغلين 
اسمعليه يقع الدير وما وحقيقته اللم أصول لمعرفة البمر عبد ابؤر خصه الدير الفصلي ؤ، 

برحواU الحدث فعلماء كان وأنا (. Yf-YY : Yاللم بيان )جامع ك[" واللم الفقه 
حميعها)الل.ين أصول علؤر لاحتواته هوالحديث اللم أل يعتقل.ون الخهليب عصر حتنر 
خناهريةله الحديث أصحاب ثرف كتاب الحديث جلالة ؤر الخهليب يقول ما انظر 

مقالوتهلورها علم كلمة عن وانثلر منه( الأولئر الأوراق لاسيما ، ١١٧مجمؤع 
Macdonald : ilm in Enc. Isl. II,ملكوونال.و،داترةاكعارفالإسلأمية.ح؟ئ 

محمدبن الزيز عبد وعن  ٧٢: ١ اللم بيان جامع 3، ( ١٧٩-  ٩٢)أنس بن u_ عن )٢( 
٤٠ت ١ ٥ I  ١٤تاؤخ ظاهرية اكر عابن تارخ ؤر ( ١٨٦الدراوردمخ،)" بيانوجامع ٠ 

.٧٢: ١ الخلم 
عنمصور الوسائل ممحاسن ٨ ت ٦ ت ٤ ٠ ٠ حل.يث ظاهرية للرامهرمزؤر الفاصل )٣( 



اسمدس اه "٢ 
منأول بأن يوهم رويهايشكل بل نصها؛ الجرلدقتق والتفهم انمثق* التأؤيل 

علئحملهم والذي بعدم. أتئ الكتب وصع من وأول شهاب، ابن الحديث كب 
نصالرسول. أو الخيري محمد أبي حل.يث اشتهار التفهم، وحن التوسع، عدم 
حافظتهم.قوة ق العرب لثان إحلالهم ذلاكا إلئ أصف . ٢١القرآن؛ غير كتابة عن 

الأولئالخلقة الحديث كتب كرْ ا)أنه ( ١٣٨ الخم)- أبوٍنالب ذكر وكدك 
يعدهم،من ذلك وأجاز نحففل، كنا كما احففلوا يقولوزت فكانوا .. التابعين. من 
.٠٢٢١(١ ٠ )~ه يم.، الموابن ( ١١•)~ الحسن مولت، بعد إلا التصنيف، حدث وما 

فهيالصدور، ل والتابعين الصحابة علم ®إن يقول! ^١( ٤ )"٨ الذهبي وطفق 
يروونكانوا يقول! وكان يعرف، كان أنه مع لهماارُآا الخلم حزائن كانت، 
)—حاليون ابن الفكرة ه هال ووافقت، مرتبةاار؛ا غير صحيحة ؤ صحفعن اللم 

التعاليمعن يعرفوا لم عرب، يومئذ راوالقوم فقال! الخرب عن رأيه ق ٨( ٠ ٨ 
علئالأمر وجرئ حاجة. إليه دعتهم ولا إليه، رجعوا ولا والتدوين، والتألم، 

والتا؛عيناارْا.الصحابة زمن ذك 

وكثف، ١ ٥ ٩ I ١ المكي طالِط لأبى الهلوب قويتج و ، ٧٩المصرة، الكتب، دار نخة 
قالصنفين أوائل أسماء بذكر ذللث، كل ١ ١ ١ — ١ ١ ٠ اللوم وأبجد ، ٢٦! ١ الفلنون 

صنفج.من أولى عن 'أ 'تتهااو"الابغداد الأسناروتاؤخ مختلف، 
١.و ١ الأول، الفصل الأول، المم ءذااصب )ا(انذر>نهالخلئةق 

٠١٥٩:)آ(نوتالقالوبا 

.١٥١: )"ا(تذكرةالحفاظا

.١٠١لالسيوءلي الخالفاء وتاؤخ ٢، ٥ ١ : ١ الزاهرة النجوم )٤( 
.٤٨٠ص  ١٣٤٨المقدمة،طعةط)٥( 



٣٤٢و مءةةساسا 
رغميوبدونيا، فكانوا الجامعة، الكتنم، أصحاب عالئ الفكرة هدء وغلبت 

يتعرصونولا الذهن، ق تثت واضحة دذكرونرا نقما، لها يجدون كانوا أنم 
سهاإلأبمالأص،إب.

الناسوتداخل الأفاق، إلئ الرحال، كثر *م يقول• (، ٨٤)~ه المقريزي هدا 
إنت يقول وكأنه وتقسدهءرا،، البوي الحدث لجمع أقوام وانتدب والتقوا، 
هدا.قل مقيدا يكن لم الحدث 

فيه،الطر يهلهل لا لمن أكبر إيهام وفيه (، ٨٥٢)-حجر ابن فول ؤإلهك 
أصحابهعمر ق تكن لم ه الهي آثار أف *اعلم مضمونه؛ اكتشاف ق ؤيمعن 

ابتداءق كانوا أنم أحدهما لأمرين؛ مرتبة ولا الجوامع، ق مدونة تبعهم وكبار 
أكثرهمولأن أذهانم، وميلان حفظهم، لسعة وثانيا ذلك،، عن موا ند الحال 

وتبوست،الأنار، تدؤين التابعين عمر أواحر ق حال.رثا م الكتابة، يعرفون لا كانوا 
الأممارءرآ،.ق العلماء انتثر لما الأحبار، 

يكتبون.والتابعون الصحابة يكن لم أنه نصه وظاهر 

أ0*اعلم فيقول؛ الرأي هدا يثبتر ( ١٣٠)—^١ حان صال،يق حن وهذا 
إليه،العهد وفرب ه، الهي صحة بركة عقيدتم لخلوص والتابعين الصحابة 

مستغنينكانوا الثما'تح، إلي الهاحعة س وتمكنهم والواقعايت،، الاختلاف ولقلة 
تدوين3، أخذوا الإسلام.. انتثر ولما والأحكام.. الشرائع علم تدوين عن 

)ا(اسلآ:آآآا

٥٠ ص المستطرفة الرسالة ل وعنه ، ٤ ص الباري فتح مقدمة )٢( 



اسمه  ٣٤٤
القرآنا(راا.وعلوم والفقه الحدث 

كانءوند ت فيقول ؟( ٥١٣٤ ر— الكتان جعفر بن محمد الرأي هذا ل ؤيتابعه 
لففئا،بؤدونه ولكنهم الحديث، يكتبون لا والتابعين الصحابة من الصالح لف ال

بعدالباحث عليه يقف ا ئن يوشيئا الصدقة اب كتإلا حققنا، ؤيأحدونه 
الأسقمحاء«رآ<.

الأصل.وحعاله الكتابة عدم أثبت، أته كيف أرأيت 
ذويغير من اس والنالعامة أذهان ق يثبتح أل طيعثا يس أفلوبعد 

فيماإلا والتابعين، الصحابة عمر ق يكتب لم الحديث، أف والتتع! الاختصاص 
حقوالتصنيف، التدؤين معنئ يفجلوا أف لهم أين ومن له، حكم لا والنادر ندر، 

ق~أي ديوان ؤ، وجمعه المثتت.،، المتفرق تقييد هو التدوين أف برفوا الضبعل، 
منأوسع وأنه من ؤيحففل الثمل، فيضم المحق فيه تجمع كتاب~ 

المحدود.بمعناه التقييد 

فمحمولق دون ا ممبف فهوترتيالتدوين، من أدق التصنيف، أل يعرفوا يم 
العامةب، الكتوأصحاب ذللثج، يعرفوا أن لهم ليس مميزْآ؛ا، وأبواب محدودة، 

.١١•ءست العلوم أبجد ا )١ 
)أ(الر-الةالممملرفةصأ.

الفيروزأJادىتعن نقلا وقال جمعه، تدوينا دونه وقل. ؛ ٩٢٠٤ العروس تاج ق قال )٣( 
المحق.مجتهع الديوان 

قالبعض، عن بعفها ومن اهنائا جعله نمنئا وصنفه : ١  ٦٨؛ ٦ العروس تاج ل قال )٤( 
الكتاب.إ نمنيفومنه اإرمخثريت 



٢٤٥و اسم هييد هغدؤة 

رأيهماستقر إن فك-ان معالمه، لهم ينيروا ولم سيله، يهدوهم لم بينهم المنتشرة 
يالعلماء ش_رع حين أي؛ التابعين، عصر يعد إلا يكتم، لم الحاري>ث، أ0 على 

تصنيفه.ق ثم ومن تدوينه، 

لهالأن بالتقييد؛ تحفل لا التي العربية، بالحافغلة يفخر الرأي هذا كان ولئن 
علمعلى الطعن جيل مر يفهو نسيانه، وعدم العلم بالتقاحل يعقلها ما قوتها من 

منفتحففلها بأحمعه، العلم مادة تتناول أن من أصعق، الناص أكثر فذاكرة العرب،، 
آخرين،عند تهن أن بد فلا أناس، عتر قوينإ ومهما الشرود، من وتقيها الضياع، 

نصيرفلا الإخلاص، ويبتغي الخيانة يأبئ والعلم هدا معارفهم؛ وتضعف، فتخونهم 
التدؤين.إلا ضياعي من حاففل ولا التقييد، إلا له 

؛[ اثمميدؤإباحتاه سع احاديث ثتناقم اثآهطيب اسلاق ]٥^!، 

والتصنيف،،والتيؤين الكتابة بين الفرق ومن الذاكرة، قوة من كان وايا 

إجازةمنها اشتهر حتى للحدبم،، المسلمين بعض تقييد عن كثيرة فالأخبار 
بروايةالحديث، أهل وعني ،؛ أقواله١١بكتابة العاص عمروبن بن اف لعبد الرسول 

رووافقد متناقضة، باحاديث، اصمحلدموا أنهم علئ والأخبار، الأحاديث، هذه 
لعبدإجازته رووا أن بعد الكتابة، عن الرسول نهي ق الخيري سعيد أبي حديثه 

الكتابةعلى والتابعين الصحابة بعض إقبال وأوردوا -ها، العاص بن عمرو بن اممه 
الأخر.بعضهم وامتناع 

قتيبةابن فقال إزالته، علي فاكوا الخهلمث،، عمر قبل التناقص هذا خطر أدركوا 

ا'وَاوخ-الأول النمل الثالث،، المم المحايبج، هذاق المخالفة الحديث هذاانثلرطرق 



اسله  ٣٤٦
Iمعنسين الاختلاف ق ،رأف معناهاتظاهر ق المتنانفة الأحاديث ر يف( ٢٧٦)—

قوله،يكتب أف عن الأمر أول ل نى لكنه بالة، الئنة منسوخ من يكون أف أحدهمات 
•وتقيد محسب أن الحفظ، وتقومت، تكر السنن أل علم لما ذللث، بعد رأئ يم 

للكتبقارنا كان لأنه عمرو؛ اهبن عبد أ0يكونحص-^١ الأحرت والمعي 
منهميكتب لا أميين، الصحابة من غيره ولكن والعربية، ريانية بالؤيكتب المتةادمة، 

الغلهلعليهم حثي فلما التهجي؛ بمب ولم يممن لم كتب ؤإذا والاثنان؛ الواحد إلا 
.٢١له«رأذن عمروذلك بن ]اه[ عد علئ أمن وفا ماهم، كتبون فيما 

يبينأف ( ٠٣٦ نحوسة الرامهرمزي)تؤو الرحمن عبد بن الحز وأراد 
تبميمعنى وتحديد الحديث كتابة عن والتابعين الصحابة بعض امتنلع وجه 

العهد،لقرب الأول الصدر من كر0 من الكتاب كرْ ااوإنما فقال; عنها الرسول 
به،والعمل حفظه عن ؤيرغب فيهمله، الكاتب يحتماوه ولئلا الإستاد، وتقارب 

متثانيون،والقلة مختلفة، والطرق متقارب، غير والإستاد متباس، والونت، فأما 
وأولئ،أثش بالكتاب العلم تقييد فإن مأمون، غير والوهم محرضة، النسيان وآفة 

أقوئ.وجوبه علق والدليل 

أنهفأحبه فأبى، الكتاب ل ه المى لما يأذن أل حرصتا سعيد; أبى وحديث، 
،.٢١القرآنااعن به الاشتغال يؤمن لا لكن وحين الهجرة، أول ق محفوظا لكن 

النمخ،وحول إمكان ( ٣٣٨٨— ١٧المتي)الخطابي محمد بن حمد واعتقل 

مصرآ-آمأا،صه،"آ-ا-آ-*آ.نية، لأبن الحديث مخلف تآؤيل )١( 
٦; ;٤  ٤٠حدث ظاهرية الفاصل المُدث )٢( 



٣٤٧و اسم قفيبد 
صحيفةق القرآن مع الحديث يكب أ0 نص إنما إنه نيل؛ *وند قانلأ! وأصاف 
محظورا،الكتاب شس يكون أل قاما القارئ، على ؤينتته به، يختلط لئلا واحدة، 
يؤولونالمحيض هؤلاء كل أف علل فلاءراآ محه منهثا بالخل العلم وتسد 
يقولون.ما منها يسشخرحون ينصوصن، الاستشهاد دون تأويلا، 

لكنهمالمتعارضة، النصوص يدرحون والخلابي الرامهرمزي أل وصحيح 
أبوالخليب معاصر يفوقهم ولا إليه• ينتهون الذي بالتأؤيل وصلها دون يدرجونبما 

طفاتعليل والأحبار للأحاديث تونيعه بحن إلا ( ٤ )—٣٦ الر عبد بن عمر 
النهىأحاديث يذكر أن بعال فيقول لها، كخلاصة تآؤيله ويإدراحه أصحاثبا، 

المرانمع يتخذ ألا أحدهما! لوجهين؛ كرهه إنما العلم كتاب كرْ ررمن وأحبارْ 
،٢٢الحفظ(() فيقل يحففل فلا كتب، ما علئ الكاتب، يتكل ولئلا يه، يفاهئ كتابا 

العلمكتاب ق اض. رمول أرخص اوقد يقول؛ ثم الكراهة، أحبار -يدا يؤول 
الترخيصأحاديث، يورد ب ذلكاا)'آ،، وحمدوا العلماء من حماعة فيه ورحص 
إليه.ذهب الذي الرأي ليقوي الكتابة وأخار 

وسواءالبغدادي، الخطيب عمر ل العلم تقييد أمر ق الحال كانت، هذا على 
لماشبيها الأمر هذا من عرف فقد يهللع، لم أم أقوالهم عالؤي المحلءث هذا أطلع 
والمعترضبجلأء، الأمر مر يظهر لا أو حقه، كل الثحث، يفي لا قالوا وما قالوا. 

١٨٤را(معالمالنللخطابي٤: 
٧٠ت ١ الملم بيان جامع )٢( 
'ي:اوابقاالمحاب )٣( 



ء،ا،اهاسضإؤّ *« 
أولتأؤيلهم حلاقا حينا النصوص ل يجد قد أو رأيه، ميء يزيل ما فيه يجد لا قد 

منها.لكثير الخفي والمضمون المحح المعنى تقدير عاليه يثكل وقد عليه، نيادة 

وجوهؤيقلب فيه، أوجزوا الذي البحثح يفصل أ0 البغدادي الخطس_، وأراد 
كتاب،فصنف، الأحمار، واختلاف، الأحاديث، تناقض ويبهلل نمموها، الش الرأي 
إليه،أفضوا مما أحن إلي فوصل أبوابه، ورتب فصوله، وحرر العلم؛،، ارتقييد 
أبانوا.مما حيرا وأبان 

غيرتحت، وممحظور، غير *متاح الحدين، أي العلم تقييد أل يثبتإ أل حاول، 
والتاؤيح،الفقه بين فجمع العلم، تقييد تاؤخ ق البحث، إلي ذلك، فقاله مكروه،،، 

وذاك.هدا من فأفاد 

صلةلها التي والأحبار الأحاديث، جمع أف بعد أنه إليه قصد فيما وطريقته 
مختلفتينحلقتين ق تنتظم وحدها الفه، حمجمع مما أكثر دهم، العلم' نقيتي بتشاة 

يفلهروالأخر عليها، والإئبال، ، الحديث، كتابة جواز إلئ ينير فبعضها متضادتين؛ 

ذلك،.حلاف 

بعضهاوهوأل فيها؛ جديدا شيئا ألني، أنه غير متقدموه، وجيم كان قد ما وهدا 
ببابؤالنموهس هذه يفرد أن له فبدا الكتابة، كراهة محيبؤ إلى الإشارة يتضمن 
بمافإذا وفعل، التناقض. ؤيرفع الخلاف، يزيل عما نمها، من تنهلؤ، علها خاص، 

توضحوالأخبار، الأحاديث، برئ أل من الحديث، عند أحن وهل أمنيته. تبلغه 
أفؤيخس به، الدهم، يردد تاؤيل إش بعدها يحتاج فلا شي،ء، كل ص بنفسها 
فيه.أخطأ قد يكون 

حي،يوزعها الكتابة، عن تنهى التير الأحاديث، فتوري الكتاب،، يبدأ ذا ص ها 



٢٤٩-مج صداسم صفدصة 
ال؛، المخالمة١١رأ>انيدها أحصاها إلا صغيرة ولا كمرة منها يغادر لا رواتبما، 

يؤيدفهي صعق، ما إلى يتعداها بل وحن، سدْ صح ما على منها يقتصر 
مافيذكر حدة، علئ واحد كل الصحابة عن روى ما إلئ ينتقل ئم بعصا• بعضها 

التابحتنعن ورد بما ذللث، ؤيتع لهاري. أوكرههم الحديث كتابة عن ميهم j، ورد 
الأص)م.وهذا

والصحابةالرسول كراهة رأيه ق منقر الفصول، هذه القارئ ؤيقرأ 
الرأي،هذا ق ال الامرمعدم إلئ تنبيهه الموش يحاول ولا للكتابة، والتابعين 

ؤإذاالحديث،؛، كتاب كراهة ق العلة راوصف يميه جديد فمل إلئ به احذ يل 

الكتابة.عن امتناعهم أسباب ين|كرون والتابعين ؛الصحابة 

التيوالتابعين الصحابة أقوال فيه يورد حدة، علئ ير نفكل المولفج ؤيفرد 
غيريرسى علمن اب الانكبمن خوفهم تتصهن التي الأقوال بيبتدئ تؤيده، 

الكتاب،أول من لازمه الذي صمته من حرج ذلكر، من انتهى إذا حتى القرآزر؛،، 
الأول،الصدر من الكتاب كره من كراهة أف ثبت، رافقد أورده؛ ما على معتمدا فقال 
عنويهى القرآن... عن أويشتغل غيره، تعالن اش بكتاب يماهن لئلا هى إنما 

بينوالمميزين الوين،، ذلك، ق الفقهاء لقلة وحدته الإسلام صدر ق العلم كتب 
بالقرآل،،.، الصحفمن يجدون ما يلحقوا أن يؤمن فلم وغيره... الوحي 

الأووالقمل الأول،، )ا(فياشم 
الثاف.الفصل الأول، )آ(فيالقم 

 )٣( j الثالث،.الفصل الأول، الشم
الأول.القمل ماكاف، )أ(فيالق



اسل٠٥٥١٠٠و •" 
عالئالاتكال عن *ونهي قائلات ذلك، الئ يضم، ثم النصوص، تشته ما وهذا 

طل«را<.يكاد محئ الحفظ اضطراب إلئ ذلك,>دى لأن الكتاب؛ 

ألفيدكر يوردها، به ؤإذا عليه، الشواهد ليراد بق يلم عنده من قول وهذا 
يندممن ومنهم ،، ءليه١٢يعتمدوا لئلا يمحونه، م الحديث، يكتبون كانوا كشرين 

بأحرةءنىذللأ،رم.

يشيرأحبارهم يروي أن بعد فالمصنمف يتاافونرا أو الكتب، يدفنون كانوا من أما 
ماعشما مواهد ؤيورد أهالها عير إلى الصحف، هد0 صيران من يخافون أمم إلى 

،.إليه١٤ذهب، 

صحيحةءر_ا ؤإذا الكراهة، علة فيجد الفصل هذا أواخر إلئ القارئ ينتهي 
بوحوبيا.العقيدة إلئ تدفع مكينة، 

هذهياحكام التقيد عن النامن عدل أحله من الذي السبب، عن يتساءل وقد 
وعولواالعالم، بؤ كتق الناس اتسع ®إنما فيقول! يجيبه بالمولفج ؤإذا الكراهة، 

انيدوالأم، انتثرت، الروايات لأن لذلكؤ؛ الكراهة بعد ، المحق، ق تدؤينه علي 
لمنافه. رسول رحصة مع ذكرنا.. ما حففل عن القلوب فعجزن طالتإ.. 

منبعدهم ومن والتابعين، الصحابة من ، السلفوعمل الكتاب، ق حفغله صعق، 

.٤ الأول، الفصل الثان، القسم ق ( ١ ) 
.١٢الثان، الفصل الثاف، سم القق )٢( 
٣.الثاف، الفصل الثاف، القسم ق )"١( 

الثالث،.الفصل مالثاف، )أ(فيالق



٢٥١و اسر  ٥٥٠

ذلكاا>ا(.الخالفض 

بالأحارعنسعها االكتابةأ'أ،، المرحمة إيرادالأحاديث ق وهنايشمع 
ذلكمن يورد به; أوترخصهم للعلم، وكتبهم التااعينل٤،، عن لؤ الصحاُةرم، 

لله تعليقات ؤيثها الكراهة، ق أورده ما والكثافة العدد ق تفوق غزيرة مادة 
فضلق وشواهد أقوالا أورد ذلك من ص إذا حنق الكتابة، إباحة علئ دلألأما 

ررئدبقوله; ذللث، ق بحثه يختتم و_لم المساعلْ،، من تحمفله وأبا الحلم، كتابة 
ربحرسول عن ار والأحبالأحاديث،، ومحمرخل الأنار، مشهور من أوردت 

صادفحإذا ما وتدؤينه.. العلم كتابة جواز ق المالحين.. الأمة وسلفج العالمين، 
رفعهء)؛"(.شك قوئ اف بمشيثة 

ليخبرأصلا، ؤينقل ليتح، يوثر مما به ستش^، ما كل إيراد من يمغ وكدللث، 
العلم،من حظا والشعراء للادباء أو يرئ ز ذلك،، عند فن، لا ولكه دليلا؛ 

بماالأحد ق ؤيحبب استنتاجه، ؤيقوي بحثه يكمل مما وأن الاعتبار، من ونصينا 
المتعشقينومحب، الكتاب، ق والشعراء الكتاب، أقوال الكتابة من عليه الرأي استقر 

وبيانالكتس، فمل ق فملأ فيذكر تبويبها، بعد القارئ، أمام فيسهلها له؛ 

١.الأول، النمل الثالث،، الخم ق )١( 
(j(Y  ا-ا'.الأول، القمل الثاك، النم

 )٣( j ٩- ١ الثاف القمل ، الثالث، الخم
 )٤( j ٢- ١ الثالث النمل الثالث،، الخم
الرابع.النمل الثالث،، الشم ذ )٥( 
الرابع.النمل الثالث،، الخم ل )٦( 



اسمه  ٢٥٢
فضائلبين يميز لا أنه غير ذلك، ق الأدب أئمة نال ما فيه يعرض ؛ ٢١منافعهار 

تللئ،يجمع ما الواصفين أقوال من أل ذلك واحدة؛ واحدة تعدادها الكتاب، 
وذلكأحدها. يعدد ما ومنها يعفها، علؤي يقتصر ما ومنها بالتفصيل، الفضائل 
عنقيل ما أعم القمل هدا ق يذكر أنه عالئ مرتبة إيرادها من ماغ بينها التل«احل 
شأنو أقوال إيراد علئ اقتصر الأحرئ، الفصول إلئ انتقل إذا حتئ الكتاب؛ 
كتاببه وصف ما أي! الكتبر٢،، به ترحم ما مذكر ونحومقصودا محدود، 
ننبأخار يعها وثرائهارم، ب، الكتجمع من أكثروا من أ-تحار يورد م خاص، 

ؤيختتمفيهارْ،، النظر أنه جعل من ذكز إلئ ينتقل م وحفظار؛ا؛ قراءة بما عني 
إعاربمارا"،.عن والأمتتاع حا، البخل إلئ دفعه حثا الكب أحب من يذكر الفصول 

وحطورتهالآكتاب عفلم إلئ يثير أف القمل هدا عند الكتاب قصد؛ايقاف، وكأنه 
عليه.ؤتخاف يه من حتئ 

الكتاب[!]هبمة 

عزيزةوهي إليها؛ أفضئ التي والنتائج العلم، تقييد كتاب فصول درج هذا 
توسعأعددناها التي بالهوامس الكتاب مادة مقابلته من القارئ ويرئ ثمينة، 

قفلعن بحثه ق لاسيما الأحرئ، الكتبذ ق توحد لا نصوصا ؤإيراده الخطيب، 

الأول.النمل الراح، لخم اق 
الثاف.النمل الراح، لخم ال 
اكاك.،.النمل الراح، م خلال 
الراح.النمل الراح، لخم اي 
الخاص.النمل الراح، لخم ال 
السادس.الفصل الراح، لقسم ال 



٣٥٣ؤ »فاد»ةصاسا 
كسركان ولس بكرا، تكون تكاد مائة فتلك عناقه. وأحبار فيه، فيل وما الكتاب، 

كتابه،تصنيف فإن الكتب، ل يثن فد العالم تقييد ق أوردها التي النصوص من 
لهايجد ولا الباحمثج، محها يتمي لا باحا، j فريدة استخرجها التي والتاج 

وكثرتما.وجمعها ترتيبها حيثج من مثيلا 

فلم،، ١ ١ الحديث، علماء من الموضع لهدا الخطس، بعد كثيرون تعرض ولقاو 
فكانبحثه، إليه انتهئ مما أشياء متهم كل وأنقمس ثيثا. قال ما على يزيدوا 

فيها.قيل لما والخاتم المادة، هده ق المبرز الخهليي، 

إ٠وضثه راسالوىه 

يريديما تنهلق والشواهد، الأمثلة من يكثر لوب أم فهو الثحثج، ل أملوبه أما 
الحاجةتدعوه حين القليل، ل إلا يروي ما علئ يعلق لا محديثخ أمطلوب ولكه 

يعتبرفكأنه المحوص، وبين القارئ بين يتدحل لا التاج، ؤإثباُت، الإيضاح إلئ 
دليل.ولا هاد إلئ محتاج غير القارئ 

الموصىتتعلق أن يريدون وكأخم أشكاب، ط. أبق المحدثين طريقة وتللث، 

لممصحح ثرح والكامل  ٢٧والإلماع؛  ٥٧٢ت ١ القارئ عمدة ق ءٍاض القاضي كا 
١الخارئ عمدة ل والنووي  ٠٣٥ ~  ٩٣٤ العلماء نقد ل الجوزي وابن ٤ ١ ٤ ت ٢ للووي 
\تونس الموافقات، ق والشاطئ ، ١٧١؛مقدمته ق الصلاح وابن  ٥٧٢

،٥٧٢؛١ القارئ صدة ق يطال وابن  ١٨٥، ١١٨٢؛ الباري فح ق المقلان حجر وابن 
الجلد،من الأول الصف آخر ل  ٥٢حديث ظاهريه للبخاري الكرماق وشرح 

الرووفوعبد ، ٥٦١. ٠١صدته ل والعيتي ، ١١٦٩؛ الساري إرشاد ل والقسعللاق 
٤.٣ ك ١  ٩٣حديث ظاهرية، الصغير، الجاهع شرح ل الخاوي 
































































