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مقدمة الدكتور اإ�سماعيل �رساج الدين

يف مدينٍة عريقة كالإ�صكندرية، للتاريخ �أهمية خا�صة يف حياة �لنا�ض. ويف مدينة متعددة �لأجنا�ض و�لأعر�ق 
و�لأديان كالإ�صكندرية، للهوية معنى مركب و�أبعاد متعددة.

لة �حلية  ، ندرك �أهمية مقولة �ملوؤرخ �لإجنليزي توما�ض كارليل حني قال: �إن �حلا�رص ما هو �إل �ملح�صِّ ومن ثمَّ
لكل �ملا�صي، وكذلك قول �لكاتب �لفرن�صي لمارتني: �إن �لتاريخ يعلمنا كل �صيء، حتى �مل�صتقبل.

�إن حا�رص مدينة �لإ�صكندرية هو ما�صيها �لذي نعي�صه يوميًّا، حينما جنوب �صو�رعها وميادينها، ونقر�أ �أ�صماء 
�لأ�صخا�ض �لذين �صنعو� هذه �ملدينة و�صبغوها بهذ� �للون، وحني نتعرف على هويتهم و�لبالد �لتي �أتو� منها نتعرف 
و�صخ�صيتها  �ملدينة  �زدهار  نتيجته  و�لذي كان  �لآخر،  وتقبل  بالت�صامح  تتميز  �لتي  �لإ�صكندرية  هوية  على  ا  �أي�صً

�لكوزموبوليتانية �ملميزة.

من خالل  لتها  و�أ�صَّ �لإ�صكندرية  �صو�رع  �أ�صماء  ر�صدت  �لتي  �ملو�صوعة  هذه  �أهمية  ندرك  ذلك،  �أجل  ومن 
�إير�د معلومات مو�صوعية عن �أ�صماء هذه �ل�صو�رع، وهو ما يربط ما�صي �ملدينة بحا�رصها، ويعيد عبق �لتاريخ �إىل 

�لأذهان.

وقد مكث موؤلف هذه �ملو�صوعة - يو�صف فهمي �أحمد �جلز�يريل - ثالثني عاًما يف تاأليفها؛ مما يك�صف عن مدى 
�جلهد �ملبذول يف هذ� �لعمل �ل�صخم. غرَي �أن وفاة �ملوؤلف قبل ن�رصها و�إ�صد�رها ت�صبب يف عديٍد من �ل�صعوبات 

�لفنية؛ و�لتي و�جهها بكل َد�أٍَب وحزم فريُق عمٍل متخ�ص�ض مبكتبة �لإ�صكندرية؛ فلهم جميًعا جزيل �ل�صكر. 

فهمي  �صمري  و�لدكتور  �جلز�يريل،  فهمي  فريد  �مل�صت�صار  �ملوؤلف:  �بَني  دور  عن  ا  �أي�صً �لإغفال  ميكن  ول 
�جلز�يريل؛ �للذين �صمحا بن�رص هذه �ملو�صوعة وذلَّال �لكثري من �ل�صعوبات �لتي و�جهت فريق �لعمل؛ فلهما جزيل 

�ل�صكر و�لتقدير.

  

   مدير مكتبة �لإ�صكندرية                                                                                                                                       
         

�إ�صماعيل �رص�ج �لدين                                                                                                                                           
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تقدمي

خون �ملحدثون عن مدينة �لإ�صكندرية، ول�صـيما �مل�رصيون منهم، وُطِوَي �إىل حدِّ �لن�صيان ف�صل لمع  نادًر� ما كتب �ملوؤرِّ
تاريخها �حلديث، تاركًة ب�صمتهـا و�إ�صهاماتها يف تطور �حل�صارة  �لفريدة، و�لتي �صبغت  �لكوزموبوليتانية  تاريخها وجتربتها  من 

�لإن�صانية �لعاملية.

وللتاريخ �صجل من خالل �ل�صري �لذ�تية لل�صخ�صيات �لتي ت�صنعه، ومو�قع �لأحد�ث �لتي و�كبتها، ويبدو �أن �جلز�يريل قد �أيقن 
هذه �حلقيقة، و�لتقط هذ� �خليط برب�عة وحرفنة، ف�صارع يف ت�صجيل تاريخ �لإ�صكندرية من خالل �أ�صماء �صو�رعها، و�أزقتها، 
و�ل�رصح  و�لتدقيق،  �لبحث،  خالل  من  وذلك  �صاملة،  �صبه  تكون  قد  مو�صوعة  لنا  م  فقدَّ و�أحيائها،  وميادينها،  وحو�ريها، 

�مل�صتفي�ض و�ملوثوق لدللت تلك �لأ�صماء ومعانيها.

ل لنا �جلز�يريل تاريخ �ملدينة منذ تاأ�صـي�صها على يد �لإ�صكندر �لأكرب �صنة 331 ق.م. وحتى منت�صف �لقرن �لع�صـرين يف  �صجَّ
خي تاريخ  م لنا كتابًا �آخر فريًد� “�لإ�صكندرية يف فجر �لقرن �لع�رصين”، فاأ�صبح بذلك من �أبرز موؤرِّ هذه �ملو�صوعة �ل�صاملة، وقدَّ

�لإ�صكندرية �حلديث.

ويرجع �لف�صل كل �لف�صل �إىل �أجناله يف حفظ خمطوطاته، و�إىل �لكاتب �لكبري �أني�ض من�صور، يف �إبر�ز �أهمية هذه �ملو�صـوعة 
و�رصورة ن�رصها، بعد �أن ظلَّت طيَّ �حلفظ لأكرث من ن�صف قرن، فالتقطت مكتبة �لإ�صكندرية �ملبادرة من خالل مركز در��صات 

خه �جلليل. �لإ�صكندرية وح�صارة �لبحر �ملتو�صط، �إ�صهاًما يف ن�رص هذ� �لعمل �لعظيم، وتقديًر� ملوؤرِّ

ول ي�صعني يف نهاية هذه �ملقدمة �إل �أن �أ�صكر كلَّ َمن �صاهم يف �إعد�د و�إخر�ج هذ� �لعمل، و�أخ�ضُّ بال�صكر كالًّ من: �صماح 
ر�صو�ن، ور�ند� �أحمد يف �لإعد�د و�ملر�جعة، ومينا نادر يف �لت�صميم �جلر�فيكي، مبركز در��صات �لإ�صكندرية وح�صارة �لبحر 

�ملتو�صط.   

                  حممد عـو�ض

                                                                                       مدير مركز در��صات �لإ�صكندرية وح�صارة �لبحر �ملتو�صط
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املقدمة
ت لن�رص �إحدى  �إمياًنا من مكتبة �لإ�صكندرية باأن �ملعرفة يجب �أن تتاح للجميع، و�إ�صهاًما منها يف �حلركة �لثقافية، ت�صدَّ  

�ملو�صوعات �ملهمة �لتي ُتويفِّ �صاحبها دون �أن ُيوفَّق يف ن�رصها، ملا لهذه �ملو�صوعة من �أهمية تاريخية، وعلمية.

مو�صوعة �أ�صماء �صو�رع �لإ�صكندرية ل�صاحبها يو�صف فهمي �أحمد �جلز�يريل تقدم كل �ملعلومات �ملمكنة عن �صاحب   
ِلع يف هذه �ملو�صوعة يجد نف�صه مبحًر� يف كافة �لعلوم،  ى به �أي �صارع من �صو�رع مدينة �لإ�صكندرية. و�ملطَّ �ل�صم �لذي َت�َصمَّ
بال  �ملن�صابة  �ل�صِل�َصة،  �جلز�يريل  يو�صف فهمي  �لإبحار كلمات  �لأزمان، هائًما يف كل مكان، وو�صيلته يف هذ�  م�صتغرًقا كل 

�نقطاع.

وقد �كت�صبت هذه �ملو�صوعة �أهميتها من عدة �أمور: 

�أو  مكاًنا  يكون  وقد  جماله،  يف  بعينه  �صخ�ض  َعَلِميَّة  على  تعتمد  �ل�صو�رع  ت�صمية  لأن  تغطيها،  �لتي  �ملجالت  يف  �لتنوع 
و�أ�صماء  �ل�صيا�صة،  و�أعالم  �لأدب،  و�أعالم  �لجتماع،  و�أعالم  �لتاريخ،  �أعالم  �ملو�صوعة  هذه  يف  فتجد  �ملوجود�ت؛  �أحد 

�ملوجود�ت...�إلخ. حيث ذكر ما يزيد على �ألف وثالثمائة مادة.

�ملدة �لتي مت تاأليف هذه �ملو�صوعة فيها، فقد مكث �صاحبها ثالثني عاًما، ما بني جمع �ملادة وتنقيحها.

�لفرن�صي، وجن�صيته  �جلي�ض  �جلز�ئري، وجتنيده يف  و�أ�صله  �لع�رصين،  �لقرن  بد�ية  من  عا�ض  �لذي  �ملو�صوعة  ُعْمر �صاحب 
�مل�رصية �لتي ح�صل عليها، و�لأعمال �لتي نِيطت به، وتعليمه �ل�رصعي و�للغوي، وثقافته، كل هذه �لأمور جعلت منه �صاهًد� على 

ع�رصه، خا�صة يف �لأمور �لتي عا�رصها وعا�ض �إبَّانها.

�لإ�صهاب �لكبري يف بع�ض �ملو�د �ملهمة، مثل �ل�رصح �مل�صتفي�ض لكلمة »�إ�صكندر« و�لذي فيه ي�رصح تاريخ مدينة �لإ�صكندرية من 
ا يف مثل هذه �ملو�د. قبل �مليالد حتى �لع�رص �حلديث، وهو ما يجعل هذه �ملو�صوعة مرجًعا مهمًّ

ا من �ل�صهرة. �إثبات جمموعة كبرية من �لعلماء و�ل�صعر�ء و�لأعالم �لذين مل ينالو� حظًّ
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منهج املوؤلف
مواد املو�سوعة، وطريقة عر�سها

عر�ض �ملوؤلف مو�د مو�صوعته مرتبة ح�صب ��صم �ل�صارع �ألفبائيًّا.

َذَكر نوع �ملكان �لذي �أُطلق عليه �ل�صم بجانبه )�صارع – زقاق – حارة – ميد�ن – عطفة - ممر - حديقة - طريق(.

َذَكر �لق�صم �لذي يتبعه �ل�صارع مثل: )�جلمرك – �ملنتزه - �صيدي جابر -كرموز - �لرمل - حمرم بك - باب �رصقي - مينا 
�لب�صل- �لعطارين - �ملن�صية - �للبان - �أبو قري - �لعامرية(.

الإحالة

كانت �لإحالة على نوعني:

�إحالة مبا�رصة �إىل مادة �أخرى، دون حترير �ملادة، وذلك حتت ��صم �ل�صارع مبا�رصة، وذلك كاأن يقول: �طلب ترجمته يف 
)......(، �أو �طلب ترجمة �صاحب �ل�صارع �لقدمي يف )......(.

�إحالة �إىل بقية �ملعلومات �لتي لها عالقة باملو�صوع وذلك مثل: “�نظر مادة �لفو�طم”، وهذه �لإحالة وردت يف معظم �ملو�د 
�لتي لها عالقة بالدولة �لفاطمية.

املواد املكررة

�أحياًنا يتكرر �ل�صم، وُيطلق على نوعني �أو �أكرث من �ل�صو�رع، وذلك يف �ملنطقة �لو�حدة، �أو �أكرث من منطقة، وكان منهج 
يو�صف فهمي �جلز�يريل يف �ملو�د �ملكررة �أن يذكرها تباًعا مع حتديد �لنوع و�لق�صم �لذي يتبعه، ويقوم بتحرير �ملادة يف �ل�صم 

�لأخري منها، وذلك مثل: مادة »�بن ر�صيق – �صارع – بق�صم حمرم بك«، »�بن ر�صيق – �صارع – بق�صم �لرمل«.

�سعوبات واجهت الن�رس
�إن وفاة �ملوؤلف دون �لن�رص ت�صببت يف كثري من �ل�صعاب، حيث �لتبا�ض �خلط �ليدوي مما يجعل مرجعية ت�صحيح و��صتبانة �لن�ض 
مفقودة بفقد�ن �صاحب �لعمل. وقد حر�صت �ملكتبة على �أّل تغري �صيًئا من �لعمل ومنهجه، �إل ما يتعار�ض مع منطقية �لرتتيب �لتي 

�ختارها �ملوؤلف لنف�صه.
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كذلك هناك بع�ض �ملو�د غري م�رصوحة، ول مكررة، ول حمال �إليها �أو منها، وهذه �ملد�خل ُتركت كما هي، فيبدو �أن 
�ملوؤلف كتبها ولكن مل ُتهله �ملنية لتنقيحها ومر�جعتها. وذلك مثل: »موري�صون )�لدكتور( –  �صارع –  بق�صم �لرمل  )عبد �خلالق 
�لطوبي حاليًّا(«، مع مر�عاة �أنه ل توجد مادة با�صم )عبد �خلالق �لطوبي( يف حرف �لعني! وقد �أحال �إىل �أ�صماء �صو�رع مل ُيفرد لها 

مو�د يف مو�صوعته.

بيانات  بدون  �ملوؤلف  كتبها  كما  �أثبتناها  فقد  و�لفرن�صية،  �لعربية  �لكتب  �أمهات  من  �لكثري  �صمت  �لتي  للمر�جع  وبالن�صبة 
 Biblioteca Geographiae لن�رص. وقد قام �ملوؤلف – يف بع�ض �لأحيان- بكتابة بع�ض عناوين �لكتب بغري لغتها، مثل كتاب�

.Bibliothèque géographique arabe  لالتيني �لأ�صل حيث كتبه بالفرن�صية� Arabiae

وختاًما فاملطالِع لهذه �ملو�صوعة يجد متعة �أثناء مطالعته، خمتلطة مب�صاعر �لتعجب و�لنبهار، فكيف ��صتطاع �صخ�ٌض و�حد �أن 
يجمع كل هذه �ملعلومات يف كل هذه �ملجالت؟! ف�صاًل عن �رصدها بلغة �صهلة ممتعة.





15

التعريف باملوؤلف

ولد يو�صف فهمي �أحمد �جلز�يريل بحي �جلمرك، يف �أحد �ل�صو�رع �ملتفرعة من �صارع �إ�صماعيل �صربي، يف �لر�بع من �أكتوبر 
لعام 1881، لأٍب جز�ئري �جلن�صية )حتت �حلماية �لفرن�صية( و�أمٍّ من �أ�صل تون�صي. 

عمه  و�بن  )�لطيب(،  عائلة  ُتدعى  جز�ئرية  عائلة  من  وهو  للجز�ئر،  �لفرن�صي  �لحتالل  �إبان  �لإ�صكندرية  �إىل  و�لده  هاجر 
�أما و�لدته فكانت من عائلة �ملفتي �جلز�يريل  �إبان �حلرب �لعاملية �لأوىل.  هو �ل�صيخ حمد�ن �لطيب حممود مفتي �جلز�ئر �ملالكي 
بالإ�صكندرية. ويف ذلك �لوقت كانت جميع عائالت �لإ�صكندرية �لكبرية تقطن يف حي �جلمرك، قريًبا من ق�رص �مللك بر�أ�ض 
�لتني؛ مثل عائالت �لر�ك�صي و�لغرياين و�لنا�صوري و�جلز�يريل، وماز�ل منزل توفيق بك �جلز�يريل موجوًد� ب�صارع ر�أ�ض �لتني، 

ى بـ »حارة �ملفتي �جلز�يريل«.  كما يوجد �رصيح �ل�صيخ �ملفتي �جلز�يريل �أعلى ر�أ�ض حارة ُت�صمَّ

يو�صف فهمي �جلز�يريل
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ُتويف و�لده عندما كان يو�صف يف �صن �لتا�صعة من عمره، فتولت و�لدته تربيته وحدها، وكان �أبوه ثريًّا ميلك ثروة كبريًة يف 
�جلز�ئر، ف�صافرت و�لدته �إىل �جلز�ئر لت�صفية �أمالكه، ومكثت هناك حو�يل �صنة. وقد رجعت و�لدته برثوة �أبيه، ولكن حدث 
�أن �جتمع عليها �إخوتها و�أقاربها و��صتولو� على ثروتها تدريجيًّا؛ حيث مل تكن متعلمًة. وكان يو�صف قد بلغ �صن �حلادية ع�رصة 

يف ذلك �حلني.

و�لو�لدة هي حفيدة �ل�صيخ حممد �جلز�يريل، حيث كان �ل�صيخ حممد و�فًد� من �جلز�ئر، وكان مفتًيا مالكيًّا، و��صتهر يف 
ذلك �لوقت باأنه كان )ي�رصف من حتت �ل�صجادة(، وكان جمل�صه يف �أغلب �لأحيان يف جامع �لبو�صريي بالإ�صكندرية. و�صمع 
عنه حممد علي با�صا حاكم م�رص يف ذلك �لوقت - وكان يبحث عن مورد مايل لالإنفاق على جي�ض م�رصي قوي، وكذلك على 
�أ�صطول م�رصي قوي - فقام با�صتدعائه وطلب منه �لبحث عن فتوى ميكنه بها حل بع�ض �لأوقاف �خلريية لالإنفاق منها على �جلي�ض 
و�لبحرية، فاأفتاه بجو�ز حل �لأوقاف �خلريية، فتمكن بذلك حممد علي با�صا من حل بع�ض �لأوقاف �خلريية و�لإنفاق على �جلي�ض 

و�لبحرية، وقد كافاأه حممد علي با�صا ب�صخاء. 

ى يو�صف تعليمه �لبتد�ئي مبدر�صة �إبر�هيم با�صا؛ وقد �أدى ذلك �إىل حفظه �لقر�آن �لكرمي وتكنه من �للغة �لعربية؛ نحوها  تلقَّ
و�إعر�بها. وكان د�ئًما يرجع �إىل �لقر�آن �لكرمي يف �لنحو و�ل�رصف و�لإعر�ب، ثم �لتحق باملدر�صة �لثانوية، وحني �أمت در��صتها 
فرن�صا �صد  �لعاملية �لأوىل، وحارب يف �صفوف  �لفرن�صية، ومت جتنيده يف �حلرب  فرن�صا حيث كان حتت �حلماية  �إىل  ��صُتدِعَي 

�لأملان، وكان د�ئًما يحكي عن �أهو�ل هذه �حلرب �لتي خا�صها مرغًما. 

و�أثناء وجوده يف فرن�صا، وحني زيارته ملتحف �للوڤر، لحظ وجود مو�صوعة عن �صو�رع باري�ض فاطلع عليها وعرف طريقة 
و�صفها و�أهميتها كمرجع لأ�صماء �ل�صو�رع وتاريخها. 

وخالل جتنيده باجلي�ض �لفرن�صي، �صعر باحلنني �إىل وطنه م�رص، فطلب منحه �إجازة لزيارة �لأهل و�لأقارب يف م�رص، وركب 
باإطالق طوربيد،  �أملانية، وقامت  �لباخرة غو��صة  �لرحلة �عرت�صت طريق  و�أثناء  �لإ�صكندرية،  �إىل  �لباخرة من مر�صيليا متوجًها 
فاأ�صاب �لباخرة وبد�أت �لباخرة يف �لغرق، ووفًقا للنظام �ملتبع حينذ�ك، فاإنه ي�رصح لالأطفال �أوًل بالنزول من �لباخرة ثم كبار 
�ل�صن، ثم بقية �لركاب، و�أثناء �نتظاره لدوره لفت نظره طفل يبكي ب�صدة، فاأخذه وو�صعه على كتفه، ف�صمح له �لقبطان ب�رصعة 
�لنزول لأجل �إنقاذ �لطفل، وكان غرق �لباخرة �أمام �صو�حل تون�ض، فاأخذ ي�صبح وعلى كتفه �لطفل ِطيلة �صبع �صاعات حتى و�صل 

�إىل �ل�صاطئ �لتون�صي؛ حيث مت نقله �إىل �مل�صت�صفى وتلقى �لعالج، وبعد �أن خرج من �مل�صت�صفى �أكمل طريقه �إىل �لإ�صكندرية.

�أول  ت�صلَّم  �إنه  وقيل  �لآن(.  �لإ�صكندرية  )حمافظة  �لإ�صكندرية  ببلدية  �لتحق  م�رص،  �إىل  ورجوعه  جتنيده  مدة  �نتهاء  وبعد 
“ماهية” من بلدية �لإ�صكندرية، وكان قدرها »خم�صة بنتو« )�لبنتو هو �جلنيه �لذهب(، ثم تدرج بعد ذلك يف وظائف �لبلدية حتى 

و�صل �إىل درجة مدير عام �ل�صكرتارية ببلدية �لإ�صكندرية.
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م على �أخذ �جلن�صية  ثم �لتحق باحلقوق �لفرن�صية، عن طريق �ملر��صلة، وح�صل على لي�صان�ض �حلقوق يف ذلك �حلني، وقد �صمَّ
َ �أمني با�صا  �مل�رصية له ولأولده ولزوجته، وبالفعل ح�صل عليها  يف عام 1936 يف �أثناء عمله ببلدية �لإ�صكندرية. وبعد �أن ُعنيِّ
فكري مديًر� لبلدية �لإ�صكندرية ولحظ ثقافته ون�صاطه يف عمله - طلب له درجة �لبكوية. ولأن يو�صف كان ينتمي �إىل حزب 
ر  �لوفد، وكان قد كتَب ق�صيدًة ينتقد فيها �لنظام �مللكي، ُرِف�َض منُحه درجة �لبكوية. و�جلدير بالذكر هنا �أنه يف تلك �ل�صنة قرَّ
حزب �لوفد �لقيام مبظاهرة �صد �لحتالل �لإجنليزي  للبالد، وكان يو�صف �جلز�يريل �صمن عنا�رص هذه �ملظاهرة �لتي خرجت يف 
�صارع عمر بن �خلطاب )خلف ميد�ن حمطة م�رص �لآن(، ويف �أثناء �صري �ملظاهرة �عرت�صت دورية �إجنليزية طريقها، و�أخذت يف 
�إطالق �لنار على �ملتظاهرين، ففر �ملتظاهرون و�ختباأو� يف مد�خل �ملنازل �ملوجودة يف ذلك �ل�صارع، وكان يقود �لدورية �صابط 
�إجنليزي يركب عربة م�صفَّحة، ويقف يف و�صط برج �ل�صيارة وي�صدر تعليماته �إىل �جلنود، وكان مع يو�صف م�صد�ض �صغري ماركة 
د م�صد�صه، و�أطلق �لر�صا�ض على ر�أ�ض �ل�صابط، فاأرد�ه قتياًل، و�إثر ذلك قام �جلنود  )بر�وننج(، فانتهز �لفر�صة وهو خمتبئ و�صدَّ
ين، و��صتمر يجري حتى دخل �إىل �أحد �ملنازل و�صعد �إىل �لدور �لثالث  �لإجنليز مبطاردة �ملتظاهرين، وكان يو�صف من بني �لفارِّ
ب به �صاحب  وطرق �لباب، فا�صتقبله �صاحب �ملنزل، وكان قبطيًّا، و�صاأله عن �صبب جميئه، فاأخربه باأنه قتل قائد �لإجنليز، فرحَّ
�ملنزل ومل يرتدد يف حمايته؛ فطلب من يو�صف خلع مالب�صه و�أعطاه قفطاًنا، وطلب منه �جللو�ض معه على �لطبلية لي�صاركهم يف 
�لأكل، وبعد قليل طرق �جلنود �لإجنليز �لباب و�صاألو� عن مو�طن هارب، فاأجابه �صاحب �ملنزل باأنه ل يعرف �أي �صيء عن ذلك، 
و�أنه و�أفر�د عائلته يجل�صون لتناول �لطعام، فان�رصف �جلنود؛ فكان ذلك �صبًبا لإنقاذ يو�صف من �مل�صري �ملحتوم �لذي كان �صيلقاه 

�إذ� ثبتت عليه �لتهمة، وهو ما يدل على مدى تر�بط �مل�رصيني بكافة دياناتهم �أمام �لغا�صب �ملحتل.  

ح�صل يو�صف فهمي على معا�ض مبكر من بلدية �لإ�صكندرية، وُعنيِّ كمدير عام للغرفة �لتجارية بالإ�صكندرية. وكان �أحد 
�ملوؤ�ص�صني جلماعة ن�رص �لثقافة بالإ�صكندرية عام 1932، �لتي �أ�صبحت هيئة �لفنون و�لآد�ب بالإ�صكندرية، وكان �صاعًر� مبدًعا، 

وله ديو�ن �صعر كامل، وكان ين�رص �أ�صعاره يف جريدة �لبالغ و�ملقطم. 

�ألَّف يو�صف فهمي كتاب )�أر�ض �لبطولة - �جلز�ئر(، وهو مرجع تاريخي مهم ملعرفة تاريخ �جلز�ئر وتاريخ �لحتالل �لفرن�صي 
للجز�ئر، وما مت من جهاد يف �صبيل حترير �جلز�ئر، �إىل �أن مت حترير �جلز�ئر؛ حيث فقدت �جلز�ئر مليون �صهيد يف �صبيل �لتحرير، 
كما �ألّف كتاب )�لأدب �ملقارن بني �أدباء �لعرب ونخبة من �أدباء �لفرن�صيني(. ويف عام 1956 �ألّف كتاب )�لأمة �لعربية و�إمكانياتها 

�لقت�صادية(، �أثناء �إد�رته للغرفة �لتجارية بالإ�صكندرية.

�لعربية و�لفرن�صية  �للغة  بتدري�ض  �أولده، فقد حر�ض على متابعة در��صتهم، وكان يقوم  تربية  كان يو�صف فهمي مثاليًّا يف 
و�لعلوم �لجتماعية لأبنائه م�صحًيا بوقت فر�غه، وقد �أدى ذلك �إىل تفوقهم يف در��صتهم.
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�أبنائه، ويف �متحان �لثانوية �لعامة ح�صل �لبن �لأكرب )فريد( على جمموع %62،  وكان د�ئًما يحر�ض على تلبية رغبات 
وكان يرغب يف در��صة �لطب، ولكن  �حلد �لأدنى للقبول يف كلية �لطب يف ذلك �لعام كان 62.5%؛ فحزن فريد حزًنا �صديًد�، 
ولكن بف�صل ت�صجيع و�لده �لتحق بكلية �حلقوق، وكان مكتئًبا �أول �أيام �لدر��صة، ومع ت�صجيع و�لده بد�أ يدر�ض �حلقوق ب�صغف، 

فاأ�صبح متفوًقا يف در��صة �حلقوق، وتخرج وُعنيِّ بكادر �لق�صاء حتى و�صل �إىل من�صب رئي�ض حمكمة ��صتئناف �لقاهرة.

ولده  فن�صحه  �لريا�صيات على 39 درجة من 40،  �لعامة، ح�صل يف  للثقافة  در��صته  �أثناء  ففي  )�صمري(،  �لثاين  �لبن  �أما 
باللتحاق بق�صم �لريا�صة؛ حيث كان نظام �لثانوية �لعامة ينق�صم �إىل ثالث �صَعب، وهي �صعبة علوم و�صعبة ريا�صة و�صعبة �آد�ب، 
يتمكن من  �ملذ�كرة حتى  بالجتهاد و�جلد يف  له  يتعهد  �أن  عليه  و�لده  فا�صرتط  �لعلمي،  �لق�صم  م على دخول  �صمري �صمَّ ولكن 
و�لتحق  و�لتوليد،  �لن�صاء  �أمر��ض  وتخ�ص�ض يف  �لطب،  كلية  �صمري  ودخل  ذلك.  بعد  ما حتقق  وهو  �لطب،  بكلية  �للتحاق 

بامل�صت�صفيات �لتعليمية بوز�رة �ل�صحة، وو�صل �إىل درجة �أ�صتاذ بامل�صت�صفيات و�ملعاهد �لتعليمية بوز�رة �ل�صحة.

ولأن يو�صف فهمي يحمل �جلن�صية �مل�رصية، فقد كان �صديد �لإح�صا�ض بالوطنية و�لنتماء مل�رص، وكان د�ئًما يحر�ض على 
� بعبور �لقو�ت �مل�رصية لقناة �ل�صوي�ض يف �أكتوبر 1973، ويف 23 �أكتوبر 1973 �أ�صلم  غر�ض حب م�رص يف �أذهاننا، وقد �رّص جدًّ

روحه لبارئها �إثر �صماعه من �لإذ�عة - وكان متابًعا لها - بحدوث ثغرة ع�صكرية للقو�ت �مل�رصية، فمات متاأثًر� بهذ� �حلدث. 

�صو�رع  مو�صوعة  �لعمل يف  منه  ��صتغرق  طويلة؛ حيث  ملدة  تاأليفها  على  فهمي  يو�صف  فقد عكف  �ملو�صوعة،  هذه  عن  �أما 
عا�صور  �لأ�صتاذ حمدي  �ملرحوم  على  عام 1967، وعر�صها  �أكملها يف  وتنقيًبا، حتى  بحًثا  عاًما؛  ثالثني  �لإ�صكندرية حو�يل 
تنتهي  فتاأجلت طباعتها حتى  – �لذي و�فق على طبعها، ولكن قامت حرب 1967،  �لوقت  - حمافظ �لإ�صكندرية يف ذلك 

ظروف �حلرب وحالة �لطو�رئ. وقد ُعنيِّ من ِقَبل حمافظة �لإ�صكندرية يف هيئة ت�صمية �ل�صو�رع بالإ�صكندرية.

وقد ُطبَِعت مقتطفات من �ملو�صوعة طباعة م�صتقلة، وهي: )�إ�صكندرية يف فجر �لقرن �لع�رصين(، وكذلك )�صكندريات(. 
كما �أذيع بع�ض �ملقتطفات من �ملو�صوعة يف �إذ�عة �لإ�صكندرية حتت عنو�ن )لل�صو�رع تو�ريخ(.

وقد جاءت ِوفق �لرتتيب �لألفبائي للحروف، ون�صكر هيئة مكتبة �لإ�صكندرية و�لقائمني عليها لرعايتهم وتعهدهم باإ�صد�ر هذه 
�ملو�صوعة �لآن بعد كل هذ� �لوقت، ولهم منا و�فر �ل�صكر و�لعرفان.

                                                                                                    �مل�صت�صار/ فريد فهمي �جلز�يريل                  

�لأ�صتاذ �لدكتور/ �صمري فهمي �جلز�يريل

                                                                                      27 �أكتوبر  2009                                                                               
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حرف الألف

37الآداب ]حارة[ بق�سم كرموز
39اآدم ]حارة[ بق�سم اجلمرك

43الآن�سة مّي ]�سارع[ بق�سم الرمل، الأمرية فاطمة دولت �سابًقا
47اآل البيت ]�سارع[ بق�سم اجلمرك
49الآلتي ]حارة[ بق�سم العطارين

50اإبراهيم الأول ]�سارع[ بق�سم اللبان، عثمان اأباظة حاليًّا
50اإبراهيم الأول ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

57اإبراهيم با�سا جنيب ]�سارع[ بق�سم كرموز
57اإبراهيم بك الألفي ]�سارع[ بق�سم الرمل

58اإبراهيم بك رم�سان ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
58اإبراهيم بك �سيد اأحمد ]�سارع[ بق�سم حمرم بك 

58اإبراهيم بك �سربي ]�سارع[ بق�سم الرمل 
59اإبراهيم بك النرباوي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

59اإبراهيم ح�سن ]�سارع[ بق�سم العطارين. اإ�ستري �سابًقا
59اإبراهيم ح�سن ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
60اإبراهيم احلن�ش ]زقاق[ بق�سم اجلمرك

60اإبراهيم راأفت ]�سارع[ بق�سم الرمل
61اإبراهيم �سامي با�سا ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

61اإبراهيم �ساهني ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
62اإبراهيم العطار ]�سارع[ بق�سم الرمل. حمطة �سفر �سابًقا

فهر�س احلروف
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62اإبراهيم املو�سلي ]�سارع[ بق�سم املن�سية
65اإبراهيم ناجي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، مينو �سابًقا

67الأبر�ش ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر، هانئ علي كامل حاليًّا
67اإب�سالون ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، حممد �سامل عبد ال�سالم حاليًّا

67اأب�سطوليد�ش ]�سارع[ بق�سم الرمل
ان حاليًّا 68الأبعادية ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، ال�سهيد م�سطفى زيَّ

68ابن اأبي حامت ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل، الأجنلو اإجيب�سيان �سابًقا، وال�سيخ طه حممد حاليًّا
68ابن اأبي �رشح ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل 

70ابن اأبي �سامة ]زقاق[ بق�سم اجلمرك
71ابن اأبي الرجال ]حارة[ بق�سم اجلمرك

73ابن اأبي وقا�ش ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي
76ابن الأثري ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

78ابن الأحو�ش ]زقاق[ بق�سم اجلمرك
80ابن الأرقم ]حارة[ بق�سم اجلمرك

81ابن الأزرق ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
82ابن اإ�سحاق ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، فرومانتني �سابًقا

83ابن الأعرابي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
84ابن الأغلب ]حارة[ بق�سم اجلمرك

85ابن الأكفاين ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
85ابن باجة ]حارة[ بق�سم اللبان

88ابن بادي�ش ]�سارع[ بق�سم العامرية
94ابن الباريزي ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر

94ابن بدرون ]حارة[ بق�سم اجلمرك
ام ]�سارع[ بق�سم العطارين 95ابن َب�سَّ

99ابن ب�سري ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي
99ابن البطريق ]حارة[ بق�سم باب �رشقي

99ابن بطالن ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، علي عفت ي�ش حاليًّا
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100ابن بطوطة ]�سارع[ بق�سم املن�سية
100ابن بطوطة ]�سارع[ بق�سم اللبان

103ابن بقاء ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
103ابن البلقيني ]زقاق[ بق�سم اجلمرك

104ابن بهرام ]حارة[ بق�سم كرموز، عبد القادر من�سور حاليًّا
104ابن بهلول ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل
104ابن البواب ]حارة[ بق�سم باب �رشقي

105ابن البوري ]زقاق[ بق�سم حمرم بك، جودة م�سطفى عو�ش حاليًّا
106ابن تومرت ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

112ابن التون�سي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي
113ابن تيمية ]�سارع[ بق�سم الرمل
119ابن ثابت ]حارة[ بق�سم الرمل

121ابن جامع ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي
122ابن جبري ]حارة[ بق�سم اللبان

131ابن اجلراح ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر
131ابن اجلزري ]حارة[ بق�سم الرمل

132ابن جعفر ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
132ابن جاّل ]حارة[ بق�سم حمرم بك

132ابن جماعة ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
133ابن اجلندي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

134ابن اجلهم ]حارة[ بق�سم باب �رشقي
136ابن جهري ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

137ابن احلائك ]عطفة[ بق�سم اجلمرك
137ابن احلاجب ]حارة[ بق�سم حمرم بك
138ابن ِحبَّان ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

138ابن حبيب ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
140ابن حجر الع�سقالين ]زقاق[ بق�سم اجلمرك
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140ابن احلداد ]زقاق[ بق�سم اجلمرك
142ابن حزم ]حارة[ بق�سم اجلمرك

142ابن حزم ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، اأوريجني �سابًقا
142ابن حزم ]�سارع[ بق�سم الرمل

144ابن احلكم ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
144ابن حمدي�ش ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

146ابن حنبل ]حارة[ بق�سم اجلمرك
149ابن احلنفية ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل، املن�سور حممد حاليًّا

151ابن حوقل ]�سارع[ بق�سم الرمل
151ابن خاقان ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

152ابن اخل�ساب ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
152ابن اخلطاب ]�سارع[ بق�سم العطارين

161ابن اخلطيب ]زقاق[ بق�سم اجلمرك
161ابن اخلطيب ]حارة[ بق�سم الرمل

166ابن خفاجة ]زقاق[ بق�سم اجلمرك
167ابن خلدون ]�سارع[ بق�سم العطارين

169ابن اخلوميى ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي
169ابن اخلياط ]حارة[ بق�سم الرمل
173ابن الدراج ]حارة[ بق�سم الرمل

174ابن دريد ]حارة[ بق�سم الرمل
174ابن دقماق ]زقاق[ بق�سم اجلمرك

175ابن الدهان ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
176ابن دينار ]حارة[ بق�سم حمرم بك
176ابن دينار ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
177ابن ذنبل ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

177ابن را�سد ]�سارع[ بق�سم العطارين، فاميلياد�ش �سابًقا
177ابن الراعي ]�سارع[ بق�سم الرمل
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177ابن رافع ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، فيالدلف �سابًقا
178ابن رباح ]حارة[ بق�سم باب �رشقي

180ابن ربيعة ]زقاق[ بق�سم اجلمرك
181ابن ر�سد ]حارة[ بق�سم املن�سية
186ابن ر�سيد ]�سارع[ بق�سم كرموز

186ابن ر�سيد ]حارة[ بق�سم باب �رشقي
186ابن ر�سيق ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

186ابن ر�سيق ]�سارع[ بق�سم الرمل
192ابن رقيتة ]�سارع[ بق�سم الرمل

192ابن رواحة ]حارة[ بق�سم اجلمرك
195ابن الرومي ]�سارع[ بق�سم العطارين

203ابن زريق ]�سارع[ بق�سم الرمل
203ابن زكي الدين ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

204ابن زنكي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
204ابن زنكي ]�سارع[ بق�سم العطارين

207ابن ُزهر ]حارة[ بق�سم كرموز
210ابن زهري ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، الأمري حممد علي اإبراهيم �سابًقا

210ابن زولق ]زقاق[ بق�سم اجلمرك
211ابن زياد ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

211ابن زيدان ]�سارع[ بق�سم العطارين
211ابن زيدون ]�سارع[ بق�سم العطارين
213ابن ال�ساعاتي ]حارة[ بق�سم اجلمرك
215ابن �سامل ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

215ابن �سامل ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
215ابن ال�رّشاج ]حارة[ بق�سم الرمل

217ابن �سعد ]�سارع[ بق�سم املنتزه، الدكتور عو�ش حممد عو�ش حاليًّا
217ابن �سعد ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
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218ابن �سعدون ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
218ابن �سعود ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر، ح�سني طه �سالح حاليًّا

218ابن �سعود ]�سارع[ بق�سم كرموز
219ابن �سعيد ]حارة[ بق�سم الرمل
220ابن �سّكرة ]حارة[ بق�سم الرمل
221ابن �سالم ]�سارع[ بق�سم الرمل

222ابن �سالمة ]حارة[ بق�سم حمرم بك
222ابن �سّلوم ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

222ابن �سنان ]حارة[ بق�سم الرمل
224ابن �سند ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

225ابن �سهل ]حارة[ بق�سم اللبان
228ابن �سيار ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل، حممد عبد العال قا�سم حاليًّا

230ابن �سينا ]حارة[ بق�سم املن�سية
238ابن �سّيد الّنا�ش ]زقاق[ بق�سم اجلمرك

238ابن �ساكر ]�سارع[ بق�سم املنتزه
240ابن �سجاع ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

240ابن ال�سجري ]حارة[ بق�سم باب �رشقي
240ابن ال�سجري ]حارة[ بق�سم اجلمرك

240ابن �سداد ]حارة[ بق�سم اجلمرك
241ابن الطفيل ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

246ابن عبد ال�سالم ]�سارع[ بق�سم كرموز
248ابن فرنا�ش ]حارة[ بق�سم الرمل

250ابن فهد ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي
250ابن فورك ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

251ابن فريوز ]�سارع[ بق�سم العطارين، عزت ال�سيد �سابًقا
251ابن القارح ]حارة[ بق�سم الرمل

252ابن القا�سمي ]زقاق[ بق�سم اجلمرك
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252ابن قتيبة ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
253ابن القرطبي ]�سارع[ بق�سم الرمل

253ابن الق�سري ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
253ابن القّطان ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
254ابن قالق�ش ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

255ابن قالوون ]�سارع[ بق�سم الرمل
261ابن الكّحال ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

261ابن كمال با�سا ]�سارع[ بق�سم كرموز
262ابن كلدة ]حارة[ بق�سم حمرم بك
262ابن كّل�ش ]حارة[ بق�سم حمرم بك

263ابن اللباد ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي
263ابن اللباد ]حارة[ بق�سم اجلمرك

263ابن اللبان ]حارة[ بق�سم باب �رشقي
264ابن اللخمي ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل
264ابن ماء ال�سماء ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

265ابن ماجة ]�سارع[ بق�سم الرمل
266ابن ماجد ]�سارع[ بق�سم الرمل

271ابن ما�سويه ]حارة[ بق�سم الرمل
271ابن ماكول ]حارة[ بق�سم باب �رشقي، حممد عادل اأبو املعاطي حاليًّا

272ابن مالك ]حارة[ بق�سم اجلمرك
275ابن ماهان ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

275ابن املربد ]�سارع[ بق�سم الرمل
275ابن خملد ]حارة[ بق�سم حمرم بك

276ابن مردا�ش ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
277ابن مرزوق ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

277ابن مرزوق ]�سارع[ بق�سم الرمل، فروجيه �سابًقا
277ابن مر�سد ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
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277ابن مرمي ]�سارع[ بق�سم الرمل
278ابن م�رشة ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

278ابن م�سعود ]�سارع[ بق�سم كرموز
279ابن م�سعب ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

279ابن مطر ]�سارع[ بق�سم الرمل
280ابن مطروح ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

280ابن املعتز ]�سارع[ بق�سم اللبان
282ابن مع�سوم ]حارة[ بق�سم الرمل
282ابن املف�سل ]�سارع[ بق�سم الرمل

282ابن املعطي ]زقاق[ بق�سم اجلمرك
283ابن املقرب ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

285ابن املقري ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
285ابن املقفع ]حارة[ بق�سم حمرم بك

288ابن مقلة ]حارة[ بق�سم كرموز
289ابن مكان�ش ]�سارع[ بق�سم الرمل

289ابن مكي ]حارة[ بق�سم اجلمرك
293ابن امللقن ]زقاق[ بق�سم اجلمرك

293ابن املاّل ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
293ابن ملك ]حارة[ بق�سم اجلمرك

293ابن مّماتي ]حارة[ بق�سم حمرم بك
294ابن املنذر ]حارة[ بق�سم اجلمرك
296ابن من�سور ]حارة[ بق�سم كرموز
296ابن منظور ]حارة[ بق�سم كرموز

297ابن منقذ ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
297ابن منقذ ]�سارع[ بق�سم الرمل

299ابن املو�سلي ]�سارع[ بق�سم الرمل
299ابن ميكائيل ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
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ا 299ابن ميمون ]�سارع[ طريق قناة ال�سوي�ش حاليًّ
300ابن النا�رش ]حارة[ بق�سم اجلمرك
300ابن نافع ]حارة[ بق�سم حمرم بك

303ابن نباتة ]حارة[ بق�سم العطارين
308ابن النبيه ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

309ابن النجار ]�سارع[ بق�سم الرمل
309ابن النحا�ش ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

310ابن الندمي ]�سارع[ بق�سم الرمل، فا�سييه �سابًقا
313ابن ن�رش ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

314ابن ن�سري ]حارة[ بق�سم حمرم بك
321ابن نعمان ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

322ابن النعمة ]�سارع[ بق�سم اجلمرك
322ابن النفي�ش ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

324ابن النقيب ]�سارع[ بق�سم اجلمرك
324ابن النقيب ]�سارع[ بق�سم الرمل

325ابن الهائم ]حارة[ بق�سم اجلمرك
325ابن الهائم ]حارة[ بق�سم كرموز

325ابن هانئ ]حارة[ بق�سم الرمل
327ابن ه�سام ]حارة[ بق�سم اجلمرك

328ابن الهيثم ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
329ابن وا�سل ]�سارع[ بق�سم الرمل، العامري �سابًقا

330ابن وا�سح ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
330ابن الوردي ]حارة[ بق�سم اجلمرك

332ابن ورقاء ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل
332ابن وكيع ]حارة[ بق�سم اجلمرك

335ابن الوكيل ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي
335ابن ولد ]�سارع[ بق�سم الرمل
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335ابن الوليد ]حارة[ بق�سم الرمل
335ابن الوليد ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

335ابن وهب ]عطفة[ بق�سم اجلمرك
335ابن وهب ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

337ابن يا�رش ]�سارع[ بق�سم كرموز
340ابن ي�سار ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر

342ابن يعي�ش ]حارة[ بق�سم الرمل
343ابن يو�سف ]�سارع[ بق�سم العطارين

343ابن يو�سف ]حارة[ بق�سم اجلمرك
344ابن يون�ش ]�سارع[ بق�سم كرموز

345اأبو الأ�سود ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
347اأبو اأني�ش ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
348اأبو اأيوب ]حارة[ بق�سم حمرم بك
349اأبو بكر ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

350اأبو بكر الرازي ]حارة[ بق�سم العطارين
354اأبو بكر ال�سديق ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

362اأبو بكر ال�سوري ]�سارع[ بق�سم الرمل
362اأبو بكر النزلوي ]�سارع[ بق�سم املنتزه، جربييل �سماع �سابًقا

362اأبو متام ]حارة[ بق�سم اللبان
367اأبو متيم ]�سارع[ بق�سم الرمل

368اأبو احلارث ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
370اأبو حاكم ]حارة[ بق�سم اجلمرك

370اأبو احلجاج ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
370اأبو احل�سن ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

371اأبو ح�سني ]زقاق[ بق�سم اللبان
371اأبو زيد ]حارة[ بق�سم اجلمرك

375اأبو �سهية ]حارة[ بق�سم املن�سية
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375اأبو �سو�سة)�سيدي( ]حارة[ بق�سم اجلمرك
375اأبو �سالح ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

375اأبو طالب ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل
376اأبو الطفيل ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

376اأبو طور ]حارة[ بق�سم اجلمرك
378اأبو العبا�ش )�سيدي( ]ميدان[ بق�سم اجلمرك
378اأبو العبا�ش )�سيدي( ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

378اأبو عبيدة ]حارة[ بق�سم كرموز
381اأبو العتاهية ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

386اأبو العرب ]�سارع[ بق�سم الرمل، الأمرية فاطمة حيدر �سابًقا
390اأبو علي ]حارة[ بق�سم اللبان

392اأبو عمرية ]حارة[ بق�سم اللبان
392اأبو العنني ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
392اأبو غالب ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

393اأبو الغنائم ]�سارع[ بق�سم الرمل
393اأبو الفتح )�سيدي( ]حارة[ بق�سم اجلمرك

393اأبو الفداء ]�سارع[ بق�سم العطارين
393اأبو الفداء ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

394اأبو فرا�ش ]حارة[ بق�سم الرمل
398اأبو الفرج ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
398اأبو الفرج ]حارة[ بق�سم حمرم بك

402اأبو الفوار�ش ]حارة[ بق�سم العطارين
402اأبو الفوار�ش ]زقاق[ بق�سم باب �رشقي

404اأبو قابو�ش ]�سارع[ بق�سم كرموز، اإبراهيم باهي اجلبايل حاليًّا
405اأبو القا�سم ]حارة[ بق�سم حمرم بك

406اأبو القا�سم ال�سابي ]�سارع[ بق�سم العطارين
408اأبو كامل �سجاع ]�سارع[ بق�سم الرمل
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ا 409اأبو قري ]�سارع[ بق�سم الرمل، م�سطفى با�سا كامل حاليًّ
412اأبولون ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، الدكتور �سامي جنينة حاليًّا

413اأبو املجد ]حارة[ بق�سم حمرم بك
413اأبو املحا�سن ]�سارع[ بق�سم الرمل
416اأبو م�سلم ]�سارع[ بق�سم العطارين
419اأبو الن�رش ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

420اأبو نعيم ]عطفة[ بق�سم اجلمرك
420اأبو ها�سم ]�سارع[ بق�سم الرمل

421اأبو هيف ]حارة[ بق�سم املن�سية
421اأبو هيف ]حارة[ بق�سم اجلمرك

421اأبو هيف ]�سارع[ بق�سم الرمل، ل�سيلي �سابًقا
421اأبو هيف ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

422الإبياري ]�سارع[ بق�سم العطارين
422اأبي حامت ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

423اأبي يو�سف ]حارة[ بق�سم حمرم بك
423اأبي يو�سف ]حارة[ بق�سم اجلمرك

424اأحمد اأبو علي )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم الرمل
424اأحمد با�سا �سكري ]�سارع[ بق�سم الرمل

425اأحمد با�سا فايد ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
425اأحمد بك ج�سك ]حارة[ بق�سم اجلمرك، خمتار حممد اجلندي حاليًّا

425اأحمد بك را�سخ ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
426اأحمد بك عبيد ]حارة[ بق�سم حمرم بك

426اأحمد بك ندا ]حارة[ بق�سم اللبان
427اأحمد توفيق ]�سارع[ بق�سم الرمل
428اأحمد حافظ ]�سارع[ بق�سم الرمل

431اأحمد دقلة ]�سارع[ بق�سم الرمل
431اأحمد را�سد ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل



31

432اأحمد زكي اأبو �سادي )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، �سا�سون �سابًقا
432اأحمد زكي ]�سارع[ بق�سم الرمل

436اأحمد �سليمان ال�سيخ ]�سارع[ بق�سم العطارين
437اأحمد ال�سيد )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، هت�سو �سابًقا

437اأحمد �ساهني ]�سارع[ بق�سم الرمل
438اأحمد �سعبان ]�سارع[ بق�سم الرمل

438اأحمد �سلبي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، كبوا �سابًقا
439اأحمد �سكري ]�سارع[ بق�سم الرمل

439اأحمد �سربي ]�سارع[ بق�سم الرمل، �سيمون �سابًقا
440اأحمد �سديق ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر، دنتمارو �سابًقا

441اأحمد طايل ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
442اأحمد عبد ال�سالم )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم العطارين، رولو �سابًقا

442اأحمد عبد العزيز )القائمقام( ]�سارع[ بق�سم الرمل، ال�رشادار �سابًقا
442اأحمد علي )اللواء( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، حمطة كليوباترا �سابًقا

442اأحمد غاربو بك ]�سارع[ بق�سم الرمل
442اأحمد فتحي ]�سارع[ بق�سم الرمل

443اأحمد فريد با�سا ]�سارع[ بق�سم الرمل
443اأحمد فوؤاد نور )النقيب( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، كانوب �سابًقا

443اأحمد قمحة بك ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، مارك اأوريل �سابًقا
444اأحمد مر�سي بدر ]�سارع[ بق�سم العطارين، حمطة م�رش �سابًقا

447اأحمد النجديل ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
447اأحمد جنيب با�سا ]�سارع[ بق�سم كرموز

448اأحمد ندمي ]حارة[ بق�سم الرمل
448اأحمد يو�سف ]�سارع[ بق�سم الرمل

448الأحنف ]حارة[ بق�سم اللبان
451الإخ�سيد ]زقاق[ بق�سم اجلمرك

454الإخ�سيدي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
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ا 457الأخف�ش ]حارة[ بق�سم اللبان، عبد العزيز حممد ح�سن حاليًّ
458اإخوان ال�سفا ]حارة[ بق�سم كرموز، �سعبان عبداهلل �سفيد حاليًّا

458اإخوان ال�سفا ]�سارع[ بق�سم كرموز 
460اأدريان ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، طلعت حممود يحيى حاليًّا

460الإدري�سي ]�سارع[ بق�سم كرموز
464الإدري�سي ]�سارع[ بق�سم الرمل، اإ�سماعيل احلربوك حاليًّا

464اأرتني ]�سارع[ بق�سم كرموز
464اأرتني بك ]�سارع[ بق�سم كرموز
465الإزراري ]حارة[ بق�سم اجلمرك
465الأزهري ]حارة[ بق�سم كرموز

467اإ�سحق الندمي ]�سارع[ بق�سم اللبان
467الأ�سطرلبي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، ال�سيد عبد احلليم حاليًّا

468اإ�سطفان بك ]�سارع[ بق�سم كرموز
468اإ�سكندر الأكرب ]�سارع[ بق�سم العطارين

468اإ�سكندر الأكرب ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي
523اإ�سماعيل با�سا �سربي ]�سارع[ بق�سم اجلمرك
537اإ�سماعيل �رشي با�سا ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

538اإ�سماعيل �سلبي )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم املن�سية، تري�ستا �سابًقا
538اإ�سماعيل عبد الرحمن فهمي )ال�سهيد( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، الأمرية اأمينة �سابًقا

539اإ�سماعيل غامن ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
539اإ�سماعيل الفلكي ]�سارع[ بق�سم الرمل

540اإ�سماعيل مهنا ]�سارع[ بق�سم العطارين، الأمري عبد املنعم واملحافظة �سابًقا
540اإ�سماعيل مهنا ]�سارع[ بق�سم اللبان
541الإ�سنوي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

542الإ�سبيلي ]�سارع[ بق�سم العطارين، حممود اإبراهيم �سليم حاليًّا
542اأ�رشف خوجة )املالزم اأول( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

542الأ�سجار ]�سارع[ بق�سم كرموز
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543الأ�سعري ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
543الأ�سعري ]حارة[ بق�سم كرموز

545الإ�سطخري ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، م�سطفى حممد مو�سى حاليًّا
546الأف�سل ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

551الأفغاين ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
559الإقبال ]�سارع[ بق�سم الرمل، امليثاق حاليًّا

559اإمام اإبراهيم ]�سارع[ بق�سم العطارين، �سيزار �سابًقا
559الإمام الأعظم ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

559اإمام احلرمني ]�سارع[ بق�سم اجلمرك
562الإمام مالك ]�سارع[ بق�سم العطارين

568اأم �سابر )ال�سهيدة( ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، اأديث كافيل �سابًقا
568الأمري اأحمد با�سا رفعت ]�سارع[ بق�سم كرموز

569اأمري اجليو�ش ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، اأمينة �سكري حاليًّا
569الأمري ح�سني ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، عمر بن اأبي ربيعة حاليًّا

569الأمري حليم ]�سارع[ بق�سم الرمل، عدّي بن زيد حاليًّا
570اأمري ريا�ش جرج�ش )النقيب( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

570الأمري لوؤلوؤ ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل، الرائد اأحمد خليفة اأبو العال حاليًّا
571اأمني با�سا ]�سارع[ بق�سم العطارين

573اأمني خريت الغندور ]�سارع[ بق�سم املنتزه
575اأمني الرافعي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

576اأمني �ُسميل ]�سارع[ بق�سم الرمل
577اأمينة �سكري ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، اأمري اجليو�ش �سابًقا

578الأنبا كريول�ش ]�سارع[ بق�سم الرمل، وليم�ش �سابًقا
579الأنبا يواأن�ش ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، ميكرنيو�ش �سابًقا

580اأوكتافيان )اأغ�سط�ش( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي
582الإيوان ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، �سعد من�سور �سقر حاليًّا
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1-الآداب – حارة – بق�سم كرموز
�لآد�ب جمع »�أدب«، و�لأدب م�صتق من فعل »�أُدَب« �أي 
�أدباء، و»�أََدب«  �أديب و�جلمع  �أدب فهو  �أو كان ذ�  ظرف، 
�أََدبُه و�آدبه �أي دعاه �إىل ماأدبة،  �أقام ماأُدبة، فيقال  �أدبًا و�إيد�بًا 
�أي  به  و�أدَّ عليه،  جمعهم  �أي  �أمر«  على  »�أَدبهم  ا:  �أي�صً ويقال 

هّذبه ور��ض �أخالقه �أو عّلمه �لأدب.

ومما تقدم يت�صح �أن هناك تكلًفا يف ربط �ل�صلة بني كلمة 
ا يف  �أي�صً كثري  و�لقول  �لع�صاء،  �أو  �لغد�ء  ماأدبة  وبني  »�أدب« 
مدلول هذه �لكلمة عرب �لع�صور، ويرى �مل�صت�رصق »نّلينو« �أن 
�لكلمة م�صتقة من �لد�أب مبعنى �لعادة، وجمع »د�أب« »�أد�آب«، 
فت وقلبت ف�صارت »�آد�ب«، ويقول هذ� �مل�صت�رصق �إنه  ثم ُحرِّ
كرث ��صتعمال »�لآد�ب« جمًعا »للد�أب« حتى ن�صي �لعرب �أ�صل 
�أنه جمع ل  �إليهم  فيه من قلب وخيل  هذ� �جلمع، وما كان 

قلب فيه فاأخذو� منه مفرده »�أدبًا« ل د�أبًا.

هناك  لي�ض  �إذ  �لفر�ض،  قبيل  من  �إلَّ  �لر�أي  هذ�  ولي�ض 
ن�صو�ض �رصيحة جتعلنا جنزم باأن لفظ »�أدب« ��صتق من �لأدب 
د�أب،  جمع  �لآد�ب  من  ��صتق  �أو  �لولئم  �إىل  �لدعوة  مبعنى 
و�لقول �ملتد�ول بني �لنا�ض يذهب �إىل �أن مادة �لأدب وردت 
»�أدبني  �ل�صالة و�ل�صالم  �لنبي عليه  �إذ قال  يف حديث نبوي، 
�صحته  فر�ض  مع  �حلديث  هذ�  ولكن  تاأديبي«،  فاأح�صن  ربي 
ي�صتطاع  ل  قاطعة  حجة  يقوم  ل  �لكرمي  �لنبي  عن  و�صدوره 
مناق�صتها على �أن �لكلمة تعني �ملفهوم �لذي يطلق �لآن عليها، 
�لأفعال  من  منها  يت�رصف  وما  هي  معروفة،  كانت  و�أنها 

و�لأ�صماء، قبل �لإ�صالم �أو �إبان ظهوره.

مبعنى  �لأموي  �لع�رص  يف  �لكلمة  هذه  ��صتعملت  ولقد 
�لرو�ية يف  يعتمد على  �لتعليم يف ذلك �حلني  �لتعليم، وكان 
و�أحاديث  �لأخبار  �ل�صعر ورو�ية  رو�ية  �أي  �ملختلفة،  �أنو�عها 

�لأولني و�صري �لأبطال يف �لع�رص �جلاهلي و�صدر �لإ�صالم.

ومن �ملعروف �أن �للغة �لعربية �لف�صحى ترتكز يف كيانها 
�لعام على لغة قري�ض؛ لأن �للغات �لعربية �لأخرى – كاليمنية 
مثاًل – �أُْهِملت كلية، ومن ثّم مل يظهر لها �أثر كبري يف تكوين 
لغة �لقر�آن �لكرمي �لذي ��صتمل على بع�ض �ألفاظ �للغة �ليمنية، 
دخلت  »�أدب«  كلمة  باأن  �لفر�ض  ي�صتطاع  �لقيا�ض  هذ�  وعلى 
باملعنى �ملو�صح   �لعربية يف �لع�رص �لأموي  �للغة �لف�صحى  على 
حتى  ا  �أي�صً �لع�رص  ذلك  يف  معناها  نطاق  �ت�صع  ثم  قبل،  من 
�لعملية  حياتنا  يف  �لآن  منها  نفهمه  �لذي  باملعنى  �إلينا  و�صلت 
وكل  �ل�صمائل  ورقة  �خللق  وح�صن  �جلانب  لني  من  �ليومية، 
ما تو��صعنا عليه من �أنه �خلري بوجه عام، وكان �لنا�ض يقولون 
»�أّدْب فالًنا« فيفهمون منها هذين �ملعنيني: �أي علمه �لأدب على 
ن قبل، �أو �أخذه بالأدب، وهو هذ� �لنوع من �حلياة  �لنحو �ملدوَّ

�خلرية �لتي ذكرت من قبل.

�ملعنيني، فكان مبعناه  وظّل لفظ �لأدب يدل على هذين 
عن  عبارة  �لعبا�صي  �لع�رص  و�صدر  �أمية  بني  �أيام  طو�ل  �لأول 
�للغة  علوم  ظهرت  ثم  �لنا�ض،  و�أحد�ث  و�لأن�صاب  �ل�صعر 

ودّونت وو�صعت �أ�صولها فدخل كل هذ� يف �لأدب.

وبعد �أن تفرعت �لعلوم و�أخذ كل منها ي�صتقل عن �لآخر، 
�لأدب  �صار  �لفني  �لنقد  �لعربي ودخل  �لفكر  �رتقى  �أن  وبعد 
مبعناه �ل�صحيح كل ما يوؤثر من �ل�صعر و�لنرث، وما يت�صل بهما 
وظّل  فيهما،  �لفني  �جلمال  مو��صع  على  و�لدللة  لتف�صريهما 

على هذه �حلالة طو�ل �لقرون �لهجرية �لأربعة �لأوىل.
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�حلا�رص  �لوقت  يف  �لأدب  مدلول  يف  �لفهم  �أمعّنا  و�إذ� 
وجدنا �أن مدلوله ل يخرج عن ذلك، فاإذ� �صمع �لإن�صان لفظ 
وما  ونرث  نظم  �لكالم من  ماأثور  �أنه  �لفور  على  فهم  »�لأدب« 
يت�صل بهذ� �ملاأثور من علوم وفنون، تعني على فهمه وتذوقه، 
وهذ� �ملدلول ين�صحب على �لآد�ب �لأجنبية: �ليونانية و�لرومانية 
و�لأملانية  و�لإجنليزية  �لفرن�صية  و�لآد�ب  و�حلديثة،  �لقدمية 

وغريها.

�أن  جوهره  يف  ي�صتطيع  ل  �لعام  كيانه  يف  فالأدب  و�إًذ� 
يتجاوز ماأثور �لكالم، و�إن كان يف ع�رصنا �حلديث يحتاج – 
لكي تكتمل �صورته �للغوية – �إىل �لفل�صفة وفروعها �ملختلفة، 
ومن ثّم يكون �لأدب باملفهوم �ملنطقي �حلديث هو كل �صيء 

من فروع �ملعرفة �ملعتمدة على ثقافة عامة متينة وعميقة.

فالأدب  �لأدب،  وتاريخ  �لأدب  بني  فرًقا  هناك  �أن  غري 
ماأثور �لكالم، كما تقدم �لقول، و�لأديب �لذي ُيعنى بالأدب 
�لكالم �جليد من  يتجاوز هذ�  �أّل  ي�صتطيع  �أدب  من حيث هو 
يكتفي  �أن  ي�صتطيع  ل  �لأدب  موؤرخ  ولكن  و�لنحو،  �ل�صعر 
فهمه  من  تّكن  وفنون  علوم  من  به  يت�صل  مبا  �لكالم  مباأثور 
�لإن�صاين  �لعقل  تاريخ  در��صة  �إىل  م�صطر  هو  و�إمنا  وتذوقه، 
و�لفنون  و�لفل�صفة  �لعلوم  بتاريخ  و�لإملام  �ل�صعوب  وتاريخ 
�جلميلة وتاريخ �حلياة �لجتماعية و�ل�صيا�صية و�لقت�صادية، �إملاًما 
و�لتف�صيل  �لإجمال  يف  ويتفاوت  و�إطنابه  �إيجازه  يف  يختلف 
�ل�صعر  يف  تاأثري  من  كلها  �لأ�صياء  لهذه  ما  وتفاوت  باختالف 

و�لنرث �أو �لتاأثر بهما.

ومما تقدم يت�صح �أن �لأدب يف جوهره �إمنا هو ماأثور �لكالم 
ينه�ض  �أن  ي�صتطيع  ل  �ملاأثور  �لكالم  هذ�  و�أن  ونرًث�،  نظًما 

�لأديب بفهمه وتذوقه �إل �إذ� �عتمد على ثقافة عامة قوية وعلى 
طائفة من �لعلوم �لإ�صافية �لتي لبد منها، بينما تاريخ �لأدب 
يعني قبل كل �صيء هذ� �لكالم �ملاأثور، وما يت�صل به ولكنه يف 
�لوقت نف�صه م�صطر �إىل �أن يو�صع ميد�ن بحثه ويتناول �أ�صياء قد 
ُيْعَنى بالأدب، من حيث هو �أدب  ل ي�صتطيع �أن يتناولها من 

يف تف�صيل و�إ�صهاب.

مقالة  يف   »Goldziher »جولد�صيهر  �مل�صت�رصق  ويقول 
كان  �للفظ  هذ�  �إن  »�أدب«  بعنو�ن  �لإ�صالمية  �ملعارف  بد�ئرة 
وما  �لنبيل  �لكرمي  �خللق  على  �لإ�صالم  ويف  �جلاهلية  يف  يدل 
يرتكه من �أثر يف �حلياة �لعامة و�خلا�صة، و�أن هناك قوًل ماأثوًر� 
جرى جمرى �حلديث هو »كاد �لأدب �أن يكون ثلثي �لدين« 
�ملعنى  هذ�  جانب  �إىل  جمازيًّا  معنى  ا  �أي�صً �لأدب  للفظ  و�أن 
حياتهم  و�أخذت  �لثقافة  �إىل  �لنا�ض  طمح  عندما  ن�صاأ  �لعملي 
�لجتماعية تن�صقل على مر �لأيام على �أ�صلوب حياة �لفر�ض، 
وبد�أت تزدهر حركة �لتاأليف �لأدبي يف �لقرنني �لثاين و�لثالث 
للهجرة، و�لأدب مبعناه �ملجازي يدل على جملة �ملعارف �لتي 
�لعالقات  �أكرث �صالحية يف حت�صني  تبدو  و�لتي  بالذهن  ت�صمو 
�لجتماعية وخا�صة �للغة و�ل�صعر وما يت�صل به و�أخبار �جلاهلية، 
ويرتتب على هذ� �أن �لأدب يتناول مو�صوعات �لكتب �خلا�صة 
ككتاب �أدب �لكاتب لبن قتيبة )�نظر هذه �ملادة(، وكذلك 
�لكتب �لتي تذكر بعنو�ن »�أدب �لوزر�ء« وغري ذلك، ويرى 
فرًقا  هناك  �أن  عليها،  �طلع  �لتي  �ملر�جع  من  �مل�صت�رصق  هذ� 
ما  جماع  وهو  �لعلم  وبني  �ملختلفة  بفروعه  �لأدب  بني  دقيًقا 

يت�صل بالدين من قر�آن وحديث وفقه.

جانب  �إىل   – �أحياًنا  يت�صمن  �لأدب  لفظ  �إن  ويقول 
و�لريا�صة  �ملهارة  منها  �جتماعية  �صفات   – �لبحت  �ملعارف 
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وغريها من �لألعاب �لر�صيقة وجلها �ألعاب دخيلة، وي�صيف �أن 
�أثر �لفر�ض يف �لأدب يظهر من �لقول �ملاأثور عن �لوزير �حل�صن 
بن �صهل )�نظر مادة �بن �صهل( وهو: »�لآد�ب ع�رصة، ثالثة 
�صهرجانية، وثالثة �أنو�رصو�نية، وثالثة عربية، وو�حدة �أربت 
�ل�صطرجن ولعب  �لعود ولعب  �ل�صهرجانية ف�رصب  فاأما  عليهن: 
�ل�صوجلان، و�أما �لأنو�رصو�نية فالطب و�لهند�صة و�لفرو�صية، 
و�أما �لعربية فال�صعر و�لنرث و�أيام �لنا�ض، �أما �لو�حدة �لتي �أربت 
بينهم يف  �لنا�ض  يتلقاه  وما  و�ل�صمر  �حلديث  فمقطعات  عليهن 

�ملجال�ض«.

يكون  �أّل  �لطبيعي  من  �إنه  فيقول  �مل�صت�رصق  وي�صتطرد 
لالأدب حميط يحده، فقد تدخل �لدقة �لفنية و�ملهارة �ل�صناعية 
�لريا�صة  �أن  ذلك  �إىل  ي�صاف  �لأدب،  فنون  �صمن  �أحياًنا 
للعلوم،  �أر�صطو  �ملاأثور عن  �لتق�صيم  �أحياًنا بالأدب يف  ت�صمى 
وُيدخل �أخو�ن �ل�صفا يف عد�د هذه �لعلوم �لريا�صية �لتي �صميت 
بالآد�ب: �ل�صحر و�لكهانة و�لكمياء وغريها، �إىل جانب �للغة 
و�ل�صعر و�لريا�صة، ويدلل �مل�صت�رصق يف ختام مقاله على مفهوم 
�لع�رصين بربنامج  �لقرن  �لتا�صع ع�رص وبد�ية  �لقرن  �لآد�ب يف 
�لتعليم مبدر�صة �ملعلمني �لعليا بالقاهرة �لذي كان يدرج �لعلوم 
�لنحو و�ل�رصف و�خلط  �لأدبية وهي:  �لعلوم  ��صم  �لآتية حتت 
و�للغة و�لعرو�ض و�لقو�يف و�لبالغة و�لإن�صاء و�ملنطق، وهذ� 

�لربنامج و�صعه �أمني �صامي بك عام 1895م.

ويرى بع�ض �لذين تعر�صو� لبحث كلمة »�لأدب« �أنها تعني 
�لظرف،  �أو هي  ي�صينه  ا  عمَّ فيه  تع�صم من كانت  �لتي  �مللكة 
على  �أو  عموًما  و�ملعارف  �لعلوم  على  �لآد�ب  كلمة  وتطلق 
يليق  ما  على  »�أدب«  كلمة  ويطلقون  فقط،  منها  �مل�صتظرف 
�لقا�صي،  و�أدب  �لدر�ض  �أدب  فيقال  �ل�صخ�ض،  �أو  بال�صيء 

و�أن علم �لأدب هو علم يحرتز به من �خللل يف كالم �لعرب 
لفًظا وكتابة.

2– اآدم – حارة – بق�سم اجلمرك
�لكرمي  �لقر�آن  يف  جاء  وقد  �لله،  و�صفّي  �لب�رص  �أبو  هو 

للمالئكة:   قال  ثم  و�لأر�ض،  �ل�صماو�ت  ما يف  خلق  �لله  �أن 
زبٻ  پ  پ  پ  پ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
وجاء  رب،  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
�أن  �لبقرة  �صورة  من  و33  و32  و31   30 رقم  �لآيات  يف 
�ملالئكة  وكان  كلها،  �لأ�صماء  �آدم  عّلم  وتعاىل  �صبحانه  �لله 
ي�صجدو�  �أن  �ملالئكة  �لله  �أمر  ثم  بها،  �آدم  فاأنباأهم  يجهلونها 
لآدم ف�صجدو� �إل �إبلي�ض �أبى و��صتكرب قائاًل �إنه �أف�صل من �آدم 
ذكر  وورد  من طني،  �آدم  وخلق  نار  من  هو  خلقه  �لله  لأن 
و�لكهف  و�لإ�رص�ء  و�حلجر  و�لأعر�ف  �لبقرة  �صور  يف  ذلك 
�صورة  من  و�لع�رصون  �لثامنة  �ل�رصيفة  �لآية  وتقول  وطه، 

ې   ې     ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   زبۋ   �حلجر: 
حيث  �جلنة  من  �إبلي�ض  �لله  طرد  ثم  ائرب،  ائ  ى   ى  
باأل  و�أمرهما،  نعيم  يف  يعي�صان  حو�ء  وزوجه  �آدم  �أ�صكن 

ى   زب  �لإن�صان  بني  زلّة  ذلك  �أعقب  ثم  �ل�صجرة،  يقربا 
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئرب )�صورة �لبقرة �لآية 36(، 

ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   زبڭ   
ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   
وئوئرب )�صورة �لأعر�ف �لآية 20(، زبۀ  ہ  
ےرب  ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ  

)�صورة طه �لآية 121(، وعندها قال �لله تعاىل: زب ۋ  ۋ  
�لآية 123(،  طه  )�صورة  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ېرب 
�ل�صفح، و�ملغفرة فتاب عليه وقد جاء ذكر  �آدم ربه  ثم �صاأل 
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ذلك يف �لآيتني 37 و38 من �صورة �لبقرة، �إذ يقول �لله تعاىل 
وهو �أ�صدق �لقائلني زب ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  
مب  ىب يب ٱ ٻ  ٻ  ٻ پ پ پ پ  ڀ  
تعاىل  وقال  رب،  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ما يدل على  �لأعر�ف  �لآيات 23 و24 و25 من �صورة  يف 

زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   لهما  �لله  وغفر�ن  وحو�ء  �آدم  ندم 
پ   پ پ پ ڀ  ڀ   ڀڀٺ  ٺ  ٺ  
ڤ   ڤڤڤ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ٿ    ٿ   ٿ  ٺ    
يف  �لله  ويقول  ڄرب،  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ  

�لآيتني 123 و124 من �صورة طه: زبۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  
ۉ  ې  ې ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  
�لقر�آن  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی رب، وذكر يف 
�آدم ن�صيه،  �لله و�آدم عهد من قبل ولكن  �أنه كان بني  �لكرمي 

زبٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   �لآية 115  �لله يف  يقول  ويف ذلك 
�لآيات  ويف  طه(  )�صورة  ڦرب  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
�آدم بتحذيره  �لله بني  ر  60 و61 و62 من �صورة ي�ض، ُيذكِّ

لهم من عبادة �ل�صيطان فيقول وهو �أ�صدق �لقائلني: زبڄ   ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  

ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ  

کک   ک  ک  گ  گرب ويف �لآيتني 33 و34 من �صورة 

�آل عمر�ن ينّوه �لله بتف�صيله �آدم فيقول: زبڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک  
ڱ   ں  ں ڻرب، وتقول �لآية 59 من �صورة �آل عمر�ن 

زب ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    
ڭ      ڭ  ۇرب.

و�لعنا�رص �لتي مل ترد يف �لتور�ة من ق�صة �صيدنا �آدم عليه 
�مل�صيحية  �لرو�يات  ويف  �ليهودية  �لرو�يات  يف  جندها  �ل�صالم 
قبل خلق  �ملالئكة  �لله مع  بع�ض �حلالت، وجاء حديث  يف 
�آدم ورحجان �آدم عليهم لعلمه بالأ�صماء يف جمموعة »بر�صيت 
ربّا«، وتقول �لرو�يات يف جمموعة »ي�صقتا« �ليهودية �إن �ملالك 
حذوه،  يحذو�  �أن  �ملالئكة  �صائر  ودعا  لآدم  �صجد  ميكائيل 
ويف �لكتاب �لن�رص�ين �ل�رصياين »مغارة �لكنوز« �أن �لله ف�صل 
�إبلي�ض  �إل  عبدوه  �ملالئكة  و�أن  �ملخلوقات،  جميع  على  �آدم 
�لذي  �لعهد  �جلنة، وقد جاء ذكر  َثمَّ طرد من  �حل�صود ومن 
كتاب  ويف  �صنهدرين،  كتاب  يف  �آدم  وبني  �لله  بني  كان 
وكتاب  ز�ر�«  »عبود�  وكتاب  �آدم«  »ندم  وكتاب  �أغ�صط�ض 

.»Vitá Adami فيتا �آد�مي«

�آدم تنمو ويطرد  �لرو�يات و�لق�ص�ض عن �صيدنا  و�أخذت 
ظهورها بعد نزول �لقر�آن، وينعك�ض �لأثر �ليهودي و�مل�صيحي 
�لو��صحة  �آثارها  �لباحث  ويجد  بعيد،  حد  �إىل  جميًعا  فيها 
كتب  ويف  �لق�ص�ض  وجمموعات  �لأحاديث  جمموعات  يف 

�لتاريخ �لعام ويف تفا�صري �لقر�آن.

بعث  باأن  �آدم  خللق  مهد  �لله  �أن  �لرو�يات  هذه  وجند يف 
�ملالكني جربيل وميكائيل �إىل �لأر�ض لياأخذ كل منهما قب�صة 
�لله  فبعث  �صيًئا،  منها  ياأخذ  �أن  بالله  �لأر�ض  فا�صتعاذت  طني 
�لأحمر،  طينها  من  قب�صة  فانتزع  �ملوت  ملك  عزر�ئيل  �إليها 
و�لأبي�ض، و�لأ�صود، ولذلك �ختلفت �ألو�ن �لب�رص، و�صمي 
�آدم بهذ� �ل�صم لأنه خلق من �أدمي �لأر�ض، ثم عجنت �لقب�صة 
�أن �أمطر �لله  من �لرت�ب حتى �صارت طيًنا لزبًا، وذلك بعد 
ترك  �لذي  �لطني  �إىل  �لرت�ب  ذلك  ليحيل  �أيام  عدة  �لأر�ض 
حتى غد� �صل�صاًل، وتذكر �لرو�يات �أن �إبلي�ض دخل من فمه 
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�لروح  فيه  ينفخ  �أن  �لله  �أر�د  ثم  وبالعك�ض،  دبره  من  وخرج 
فاأمرها فدخلت يف فمه، ثم يف دماغه، ثم نزلت يف عينه، 
ثم نزلت يف �أنفه، ثم �نت�رصت �لروح يف جميع ج�صمه ف�صار 
حلًما ودًما وعظاًما وعروًقا و�أع�صابًا، ويف رو�ية عن �لنبي �أن 
�لله خلق ر�أ�ض �آدم وجبهته من تر�ب �لكعبة، و�صدره وظهره 

من بيت �ملقد�ض وفخديه من �أر�ض �ليمن.

�لطربي  تاريخ  يف  �لغريب  �لق�ص�ض  هذ�  كل  جاء  وقد 
للم�صعودي،  �لذهب  مروج  كتاب  ويف  للقر�آن،  وتف�صريه 

ويف كتاب �لك�صائي.

�أما �لرو�ية �ليهودية فتقول �إن �لطني �لذي خلق منه ج�صد 
باألو�ن خمتلفة  باأ�رصه  �أو من �لعامل  �آدم �أخذ من مكان �ملعبد، 
ثم �صّوره �لله ج�صًد� بال روح، ويف رو�ية �إ�صالمية �أخرى �أن 
�لله �أمر مالئكته: جربيل وميكائيل و�إ�رص�فيل �أن ياأخذ كل منهم 
�لأر�ض  فا�صتعاذت  �ل�صبع  �لأر�صني  تر�ب  من  قب�صات  �صبع 
بالله، فبعث �لله عزر�ئيل فانتزع من وجه �لأر�ض ما يكفي من 
�لرت�ب  �ل�صماء و�صار  �أمطرت  �أن  وبعد  �إن�صان،  �لرت�ب خللق 
طيًنا ولزبته �ملالئكة �صنع �لله منه هيكل �آدم وتركه مدة ليجف 
قبل �أن ينفخ فيه من روحه، ويقول �مل�صعودي �إن ج�صم �آدم 
�لله وتركه بال روح  بقي ثمانني عاًما غري م�صّور، ثم �صوره 

مائة وع�رصين �صنة �أخرى.

�آدم  �صيدنا  و�صف  عن  �لإ�صالمية  �لرو�يات  وتتحدث 
فتقول �إنه كان ح�صن �ل�صورة جميل �جل�صم فارع �لقامة وي�صتند 
�لثعلبي يف هذ� �لو�صف �إىل �لآية �لر�بعة من �صورة »�لتني« وهي 
)لقد خلقنا �لإن�صان يف �أح�صن تقومي(، وجند هذ� �لو�صف يف 

�لرو�ية �ليهودية ويف �لكتب �لن�رص�نية )مغارة �لكنوز(.

و�لكتب �ليهودية تتبع ق�صة �لتور�ة �لتي جاء بها �أن �حلّية 
�أن  �آد�مي«  »فيتا  كتاب  يف  وجاء  �لإن�صان،  �أغوت  �لتي  هي 
بني  تو�فق  هناك  يكون  َثمَّ  ومن  �حلّية  بل�صان  حتدث  �ل�صيطان 

�لكتب �ليهودية و�لن�رص�نية يف حكاية �حلية.

�أما ما جاء يف �لقر�آن �لكرمي فمق�صور على �ل�صيطان نف�صه 
يف  �حلية  تدخل  �لإ�صالمية  �لرو�ية  ولكن  �آدم،  �أغوى  �لذي 
�لق�صة، وتقول: �إن �حلية حتدثت �إىل �آدم و�أغوته باأمر �إبلي�ض، 
وقد جاء تف�صيل ذلك يف تف�صري �لطربي �لذي يذهب يف رو�يته 

�إىل �حتمال �أن �حلية حملت �إبلي�ض يف فمها �أو يف بطنها.

ويظهر �لطاوو�ض يف �لق�ص�ض �لذي دّونه �لك�صائي و�لثعلبي 
�إذ يذهبان �إىل �أن �إبلي�ض عجز عن دخول �جلنة مبنع من �لله، 
فلقي �لطاوو�ض �صيد �لطيور يف �جلنة وقال له �إن كل �ملخلوقات 
�صتموت و�إن يف مقدوره �أن يدله على �صجرة �خللود، فاأخرب 
من  د�خلها  فاندفع  �إبلي�ض  �إىل  ف�صعت  بذلك  �حلّية  �لطاوو�ض 
�إىل  بل�صانها  و�لتحدث  �جلنة،  بذلك دخول  و��صتطاع  فمها، 
�ل�صجرة �ملحرمة، و�أقل  �أكلت حو�ء من  �آدم وحو�ء وعندها 
ما تو�صف به هذه �لرو�يات �ل�صاذجة �أنها �نتقا�ض من قدرة �لله 
وعلمه، فهل يجهل �لله �لعليم �لقدير �أن �إبلي�ض يف ج�صم �حلية 
�إن ذلك هو  �أل  حتى يرتكه يدخل �جلنة بعد �أن حرمها عليه؟ 

�ل�صخف �ملبني!!.

كانت  �ملحرمة  �لثمرة  �أن  �ليهودية  �لرو�ية  على  ويغلب 
�حلنطة �أو �لتني �أو �لعنب، وجند هذ� �لتفكري فيما رو�ه �لطربي 
و�لثعلبي، �أما �لرو�ية �لن�رص�نية وغريها من �لرو�يات �لأخرى، 

فتوؤكد �أن �لثمرة كانت تفاحة.
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�لله،  لأمر  تنفيًذ�  �لأر�ض  �إىل  حو�ء  ت�صحبه  �آدم  وهبط 
يف  هبوطهما  مكان  يجعلون  �لرو�ة  �أن  �لطربي  ويقول 
�لتور�ة  �لهند، ول يدفع �صحة ذلك علماء �مل�صلمني، و�أهل 
و�لإجنيل، على �أن �أكرث �لرو�يات �صيوًعا هي �أن �آدم هبط �إىل 
جزيرة �رصنديب )جزيرة �صيالن( يف جنوب �لهند، وحو�ء �إىل 
�لتقى  ثم  �أ�صفهان!!!  �إىل  و�حلّية  بي�صان،  �إىل  و�إبلي�ض  جدة، 
�آدم وحو�ء يف �ملزدلفة وعرفة، ويوؤيد هذه �لرو�ية �لطريفة كل 
ت�صيع  وهكذ�  و�لثعلبي،  و�ليعقوبي  و�مل�صعودي  �لطربي  من 
�ملعامل �لتاريخية �ل�صحيحة يف زحمة �لرو�يات �لأ�صطورية �لتي 

يرف�صها �لعقل، و�ملنطق، وميجها �لذوق �لرو�ئي �ل�صليم.

�لذي  هو  �آدم  �أن  بالظن  وغريها  �لرو�يات  هذه  وترتبط 
�أن�صاأ �لأعياد �ليهودية، و�أنه �أدى منا�صك �حلج كما تعلمها من 
�ملالك جربيل، و�أن حجر �لكعبة �لأ�صود نزل �إليه من �ل�صماء 
ومن َثمَّ ��صتطاع بناء �لكعبة ثم تعلم هو وحو�ء ��صتخد�م �لنار 
و�لزر�عة و�حلرف �ليدوية، وقد قال بذلك حمزة �لأ�صفهاين 
و�لثعلبي نقاًل عن رو�ية يهودية �لأ�صل وذهب �لثعلبي �إىل �أن �آدم 
��صتطاع �صك �لدر�هم، و�لدنانري لأنها كانت من م�صتلزمات 

�حلياة �ملاألوفة!!! فهل كان �صيدنا �آدم �أول وزير للمالية؟؟؟.

تعلم  �آدم  �صيدنا  �أن  �لرو�يات  تقول  �أخرى  جهة  ومن 
�لطربي  ذلك  ويوؤيد  �لدينية،  و�ل�صيغ  �لتحيات،  تعلم  فيما 
�ليعقوبي، ويقول �بن �لعربي يف »تاريخ �ل�رصيان« �أن �آدم كان 
يتحدث بالعربية يف �جلنة ثم حتدث بال�رصيانية عندما هبط �إىل 

�لأر�ض!!! وكان يكتب بيده �ثني ع�رص قلًما معروًفا!!!

�أما �لك�صائي فيذهب يف �ملغالة �إىل �أبعد �صوط �إذ يدعي �أن 
�أبانا �جلليل �آدم كان يتحدث ب�صبعمائة لغة، و�أف�صلها �لعربية!!! 

ويدعى �لدينوري �أن �أبا �لب�رص يوؤلف �لكتب!!.

وملا بنى �آدم بحو�ء �أعقبا �أولًد� كان �أولهم قابيل وهابيل 
�ملادتني( وولدت حو�ء مع كل منهما تو�أًما له،  )�نظر هاتني 
وزّوج �آدم كالًّ منهما لتو�أمه �لآخر، ولذلك ح�صد قابيل هابيل 
وقتله، وكان �صيث �لذي ولد بال �أخت �أحب �إخوته �إىل قلب 
�آدم كما كان و�صيه، و�أعقب �آدم �أولًد� كثريين غري هوؤلء 
ميت  مل  �آدم  �أن  �لثعلبي  ويقول  �ملغيث!!  عبد  �أحدهم  و�صمى 
�حللبي  ويذكر  �ألًفا،  �أربعني  ولده  وولد  ولده  من  ر�أى  حتى 
�إبلي�ض  �صنع  وقد  �آدم،  �أولد  من  كانو�  للعرب  �آلهة  خم�ض 
�أ�صناًما على �صورهم عبدتها �لأجيال �لتي جاءت بعد ذلك، 
�لطربي و�مل�صعودي  �ل�صاذجة يف موؤلفات  �لرو�ية  وتظهر هذه 
رو�ة  �أنف�صهم  ن�صبو�  �لذين  و�حللبي،  و�لثعلبي  و�ليعقوبي 
ما  �لب�رص كل  �أبي  �صرية  على  لي�صفو�  �لأ�صاطري،  م�رصفني يف 

�أر�دو� من �لتخمني، و�خليالت �لتي �عتلت يف وجد�نهم.

ويذهب �لطربي و�بن �صعد و�لثعلبي يف خيالهم �خل�صب 
فظهرت  �آدم  م�صح ظهر  ي�صفون،  �لله عز وجل عما  �أن  �إىل 
�أمامه ذريته جميًعا ومن بينهم د�وود، وملا �صمع �آدم �أن د�وود 
لن يعي�ض �إل عمًر� ق�صرًي� وهب له �أربعني �صنة من عمره ومن 
َثمَّ مل ي�صتوف �أجله �لذي كان قد كتب عليه وهو �ألف �صنة، 
ولكن �ألي�ض يف هذ� �لقول �إنكار لأزلية �لله و�أزلية قدره؟؟ فاإذ� 
كان قد قدر �أن �آدم �صيعي�ض �ألف �صنة فكيف يرجع يف قر�ره 
لفي  �لقوم  �إن  �أل  ؟؟  �صنة  �إىل 960  �أجله  ويخف�ض  �لأزيل، 

�صالل مبني.

وتقول �لرو�يات �إن �صيدنا �آدم خلق يوم �جلمعة �ل�صاد�ض 
من �صهر ني�صان )�إبريل( يف �ل�صنة �لأوىل، وطرد من �جلنة يف 
�ليوم نف�صه، وتويف يوم �جلمعة يف �ل�صاعة �لتي كان فيها خلقه 
�أبي قبي�ض  ودفن هو وحو�ء يف مغارة �لكنوز عند �صفح جبل 
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�آدم ومكان دفنه ذكرها  بالقرب من مدينة مكة، وق�صة وفاة 
�إن جثمان  �لثعلبي فيقول  �أما  �لطربي و�مل�صعودي و�ليعقوبي، 
�آدم حمل بعد �لطوفان �إىل بيت �ملقد�ض، ويتفق هذ� �لقول مع 
نوح  �صفينة  من  �جلثمان حمل  �أن  تزعم  �لتي  �لن�رص�نية  �لرو�ية 
�لقرب  كني�صة  يف  �آدم«  »معبد  يقوم  حيث  �لأر�ض  جوف  �إىل 

�ملقد�ض.

�إليهم كتًبا  �لله  �أوحى  �لذين  �لأنبياء  �أول  هو  �آدم  و�صيدنا 
�صماوية، وقد �أخربه �لله باأنباء �لأمم �لتي �صتاأتي بعده، و�أنباء 
�أنبيائها ور�صلها، كما �أن �مل�صيح عي�صى بن مرمي هو �آدم �لثاين 
�آدم  عند �لن�صارى، وقد عقدت يف �لإ�صالم �صلة بني �صيدنا 
�لر�صل  �أول  هو  فاآدم  �لله،  عبد  بن  حممد  �لله  ر�صول  وبني 
وحممد عليه �ل�صالم خاتهم، ويف مذهب �ل�صبعية يعّد �آدم �أول 
�لناطقني �ل�صبعية، ويقول بع�صهم �أنه كان يوجد من قبله �أنا�ض 
ناطقون، ويزعمون �أن »�صيًثا« كان و�صّي �آدم، وهم مييزون 
�لفي�ض،  منه  يبد�أ  �لذي  »�لعقل«  هو  �لذي  �لكّلي«  »�آدم  بني 
و»�آدم �جلزئي« �لذي هو �أول �إن�صان يف وقت �ل�صتتار، وكان 
�آدم هذ� هو �آدم �ملثايل �لذي �صجد له �ملالئكة لأنه كان ربّانيًّا �إذ 
حلت فيه روح �لله، وكان ذلك ي�صمى �أحياًنا »�حللول« �لذي 
�ملثايل  �لإن�صان  هذ�  ُجعل  وقد  »�لتنا�صخ«  بفعل  حلقاته  تت�صل 
�لرباين »�لإن�صان �لكامل« عند �لهيلينية، وكان هو نف�صه �لذي 

عرفه �حلالج با�صم »�لنا�صوت«.

�لنبي �لكرمي حممد قد �صار قطب �خللق عقب  وملا كان 
بنوع خا�ض،  �ل�صوفية  �أكدتها  فكرة  وهي  �ل�رصيف،  ميالده 
فاإن »حقيقته« �أو »نوره« �لرباين هو �لذي جتلى يف �آدم، وقد 
وجدت جميع �ملخلوقات من �أجله كما خلق �آدم وذريته من 

نوره، وقد ذكرت كل هذه �ل�صتنتاجات يف كتب �مل�صعودي 
ويف �ل�صرية �حللبية ويف موؤلف �لثعلبي.

وتقول �لرو�يات �إن �صيدنا �آدم عا�ض يف جزيرة »�رصنديب« 
ليكفر عن ذنبه،  بعيًد� عن زوجته حو�ء  �صنة  )�صيالن( مائتي 
�آدم«،وتذكر  �أ�صماه �لربتغاليون »جبل  ويف هذه �جلزيرة جبل 
قدم  كل  وطول  �آدم  قدمي  �أثر  �جلبل  هذ�  على  �أن  �لأ�صاطري 
�صبعون ذر�ًعا!!! وملا غفر �لله له حمله �ملالك جربيل �إىل جبل 

عرفات قرب مكة وهناك لقي زوجته حو�ء.

�ملوؤرخني  �أقالم  دبّجتها  كما  �آدم  �صيدنا  ق�صة  هي  هذه 
�لعرب، وكما ذكرتها �لق�ص�ض �ليهودية و�لن�رص�نية ول�صيما 
�لقر�آن  �آيات  ن�صو�ض  من  فن�صتمدها  حقيقتها  �أما  �ل�رصيانية، 

�لكرمي كتاب �لله �ملنـّزل على ر�صوله عليه �ل�صالة و�ل�صالم.

الرمل  بق�سم   - �سارع  مّي-  3-الآن�سة 
)الأمرية فاطمة دولت �سابًقا(

هو  ومّي  �لن�صاء،  �أ�صماء  من  وميَّا  َميَّة  ومثلها  مّي  كلمة 
�ل�صم �لذي ��صتعارته �لأديبة �لكبرية �لآن�صة ماري بنت �إليا�ض 
من  و�لدها  وكان  �لأدبية،  �لأو�صاط  يف  مبّي  وعرفت  زيادة 
ولدت  فل�صطني؛ حيث  �أعمال  من  بالنا�رصية  �أقام  لبناين  �أ�صل 
�ملدينة  هذه  مبد�ر�ض  وتعلمت  )1886م(  1304هـ  عام  مّي 
بلبنان ونزحت بعد ذلك  �نتقلت �إىل مدر�صة »عني طورة«  ثم 
�صحبة و�لدها �إليا�ض زيادة �إىل م�رص وبد�أت تكتب يف جريدة 
�ملحرو�صة �لتي �أ�صدرها و�لدها وجملة �لزهور، وكانت تتقن 
و�لأملانية  و�لإيطالية  �لفرن�صية  �للغات  �لعربية  لغتها  جانب  �إىل 
و�لإجنليزية، وكان لها �لف�صل يف تن�صيط �حلركة �لأدبية عن 
رجال  من  �ل�صفوة  يجمع  كان  �لذي  �لأدبي  منتد�ها  طريق 
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�لأدب يف ع�رصها، وكان هذ� �ملنتدى �لثقايف يعقد مب�صكنها 
كل يوم ثالثاء، وقد �أثر هذ� »�ل�صالون« �أروع تاأثري يف �لأدب 
با�صا  �إ�صماعيل  �لرقيق  �ل�صاعر  فيه  �أن�صد  حتى  �حلديث  �لعربي 

�صربي )�نظر هذه �ملادة( ق�صيدة جاء بها:
ُروحي على بَْع�ِض ُدور �حَليِّ َجاِثمٌة  

رْيِ �إِْذ َيْهُفو َعَلى �مَلاِء َكَظاِمِئ �لطَّ

�إن مل �أَُمتِّْع مبيٍّ َناِظَريَّ غًد�   
ْبَحَك َيا َيْوَم �لثالثاِء �أَْنَكْرُت �صُ

وكان �صالون �لآن�صة مّي �متد�ًد� »ل�صالون« �ل�صيدة نازيل 
فا�صل �لذي كان نادًيا �أدبيًّا يختلف �إليه �ل�صيخ حممد عبده، 
و�صعد زغلول، و�إبر�هيم �للقاين وقا�صم �أمني )�نظر هذه �ملو�د( 
لطفي  �أحمد  مّي:  �لآن�صة  منتدى  على  يرتددون  كانو�  وممن 
�إبر�هيم،  علي  و�لدكتور  �لب�رصي،  �لعزيز  وعبد  �ل�صيد، 

�إبر�هيم، وخليل مطر�ن )�نظر مو�د  و�أحمد �صوقي، وحافظ 
و�أحمد �صوقي بك وحافظ  �لب�رصي  �لعزيز  �ل�صيد وعبد  لطفي 
و�ل�صعر�ء  �لأدباء  هوؤلء  بك وخليل مطر�ن(، وكان  �إبر�هيم 
يتبادلون يف �جتماعاتهم �لأ�صبوعية �لأحاديث �لأدبية و�لنو�در 
�لطريفة و�لق�صائد �لر�صينة و�لرو�يات �ل�صعرية �مل�صتملحة، وقد 
نوه �ل�صاعر خليل مطر�ن بذلك �ملنتدى �لثقايف يف رثائه لالآن�صة 

مّي فقال:

َقْد َتَوىلَّ ِرَفاُقَنا َوبَِقيَنا   
َيْعَلُم �للُه بَْعَدُهم َما َلِقيَنا

�أَْقَفَر �لَبْيَت �أَْيَن َناِديِك َيا َميُّ  
�إَِلْيِه �لُوُفوُد َيْخَتِلُفوَنا

فندق �صان �صتيفانو
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اًل   ْفُوُة �مل�رْصقني ُنْباًل َوَف�صْ �صَ
ِحيِب َيْعتِمرونا يِف ُذر�َك �لرَّ

وبًا   َفُت�َصاُق �لُبُحوُث ِفيِه �رُصُ
ويَد�ُر �حلِديُث ِفيِه �ُصُجونا

ْيُب �لُقُلوُب َوْهي ِغَر�ٌث   وُت�صِ
َمْن ِثَماِر �لَقْوِل َما َي�ْصَتِهيَنا

فا�صل،  نازيل  �ل�صيدة  منتدى  وقبله  �ملنتدى  هذ�  وكان 
ر�مبوييه  دي  »مد�م  �صالون  �لر�قي  �لأدبي  ه  َجوِّ يف  ي�صارع 
يف  �أ�صهم  �لذي  بباري�ض   »Madame de Rambouillet

ومفكري  �أدباء  �أعظم  و�صم  �لفرن�صي  �لأدب  م�صتوى  رفع 
فرن�صا يف �ملدة من عام 1620 �إىل 1665م تاريخ وفاة هذه 
�جلليل  �لأدبي  �لعمل  هذ�  �إىل  �صبقتها  وقد  �ملثقفة،  �ل�صيدة 
طالب  �أبي  بن  علي  بن  �حل�صني  بنت  �ُصكينة  �ل�صيدتان  �لفائدة 

وعائ�صة بنت طلحة يف �صدر �لإ�صالم.

�لو��صعة �لآفاق كانت �لآن�صة  و�إىل جانب ثقافتها �لأدبية 
مّي على درجة ل باأ�ض بها من ممار�صة فني �لر�صم و�ملو�صيقى، 
غلب  وحيدة  و�صارت  و�أمها  و�لدها  مات  فلما  تتزوج  ومل 
عن  وكفت  �لنا�ض  عن  فانقطعت  و�لكاآبة  �حلزن  حياتها  على 
�لكتابة ثم مر�صت وظلت يف ��صطر�ب نف�صي وعقلي عامني، 
عام 1941م  �أكتوبر  �صهر  من  �لتا�صع ع�رص  �ملنية يف  وو�فتها 
)1360هـ( ودفنت بالقاهرة �لتي �أحبتها وكانت قد بلغت من 

�لعمر 55 �صنة. 

ولها من �ملوؤلفات »�ملو��صاة« و»باحثة �لبادية« و»مد وجزر« 
�ملقالت  على  عالوة  هذ�  و»�ل�صحائف«،  فتاة«  و»�صو�نح 

و�لأبحاث �لكثرية �لتي دبجها قلمها.

�لبادية  بد�وة  تثل  مي  كانت  قلمها  خطه  ما  كل  ويف 
�لقد�مى و�ملحدثني جميًعا،  �لعرب  وح�صارة �حلا�رصة وثقافة 
وموهبة  �أ�صالة  يف  �ل�صوؤون  �صتى  تكتب  فيما  تعالج  وكانت 
وعمق يف �لتفكري مع عذوبة يف �لأ�صلوب وو�صوح يف �لتعبري 
و�ملعاين �صادرين عن �إخال�ض �صادق و�نفعال فيا�ض، وكانت 
�إىل جانب ذلك �صفحة م�رصقة يف �صجل �لنه�صة �لأدبية �حلديثة 
يف  �لفكر  قادة  ف�صاركت  �لعربية،  �لن�صائية  �لنه�صة  ول�صيما 
�ملر�أة  حياة  تطوير  �صبيل  يف  وكافحت  �لأدبي  �لبعث  حركة 
و�إعد�دها للحياة �لكرمية �مل�رصفة ، فكانت يف �لو�قع م�صلحة 
تقاليدنا  �لذي يالئم  �لإ�صالح �لجتماعي  �إىل  �جتماعية تدعو 
وباأ�صلوب  موهوبة  فنانة  بري�ع  وذلك  �لعربية  وقوميتنا  �ل�رصقية 
�ملقارنة  كتاباتها  يف  بينت  ولقد  �جلر�ض،  عذب  وبيان  قوي 
بني �لرجل و�ملر�أة و�أو�صحت وظيفة كل منهما يف �حلياة بروح 
عربية �أ�صيلة فتقول: »�إن �أكرب فخر للرجل و�أعظم عنو�ن ملجده 
نقر  ل  لنا  فما  ه جميًعا  ُنِقرُّ ذلك حق  رجولته،  هو كمال  �إمنا 
عنو�ن  و�أعظم  للمر�أة  فخر  �أكرب  �إن  فتقول  يقابله  �لذي  �حلق 
ملجدها �إمنا هو كمال �أنوثتها، فاإذ� كانت �لرجولة قوة ون�صاًل 
حمبة  وحمبة،  وحنان  عطف  فالأنوثة  �لظفر،  على  ا  وحر�صً
�ملخلوق  فيه، وحنان على  للكون ولكل جميل ولكل كامل 
حيو�ًنا  �أو  نباًتا  �أو  �ملخلوق  هذ�  كان  زهرة  �لنا�صئ،  �ل�صغري 
�ل�صعيف  و�صعف  �لبائ�ض  بوؤ�ض  على  وعطف  طفاًل...  �أو 
و�أنة �ملري�ض و�صكاية �لعاين وكل ذي �رص�ء... هذه طبيعة 
�لأنوثة وتلك طبيعة �لرجولة، ومن ثمَّ تكون �ملعاونة �ل�صادقة 
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ا للظفر بالفخر  من و�صائل �ملر�أة لكمال �أنوثتها ومن و�صائلها �أي�صً
و�ملجد«.

فالأوىل  و»�لأم«  »�لو�لدة«  �ملر�أة  بني  مي  �لآن�صة  وفرقت 
عندها هي �لفتاة �لتي �عتادت �لنقياد ور�ء ذويها موؤثرة �لتخفف 
�إتيان عمل  نتائجها، ومن ثمَّ ت�صفق من  من �مل�صوؤولية وحتمل 
ومثل  �صمريها...  مع  بال�صرت�ك  �إر�دتها  �إليه  تدفعها  فردي 
هذه ل تكون �إل »عبدة« قد ت�صري يف �مل�صتقبل »و�لدة« ولكنها 
ا«؛ لأن �لأمومة معنى من �لرفعة بحيث ي�صمو باملر�أة  ل ت�صري »�أمًّ

�إىل �لإ�رص�ف على �لنفو�ض و�لأفكار...

وهذه �آفتنا لأن �لعبدة ل تربي �إلَّ عبًد�...

�ملعاين  بني  »لي�ض  فتقول:  بالوطنية  تتغنى  مي  وكانت 
�لوطن؛  ��صم  من  و�لطرب  �لتحم�ض  �إىل  �أدعى  �لجتماعية 
و�لدموع  و�لأحباب،  �لأهل  فهو  �صيء  كل  �لوطن  لأن 
�لذر�ري  ومهد  �لغاليات...  �لقبور  وهو  و�لبت�صامات، 
�ملقبالت... وهو �لقلم �لذي ترتع�ض ذر�ت �لقلوب لتالعب 

�لن�صيم باأهد�به«.

بوجد�نها  �ل�صجون  يثري  �لقامت  �ل�رصق  حا�رص  وكان 
ويذكرها مبا�صيه �لعظيم و�أجماده �خلالد�ت، فتناجيه يف حنان 

ويف نرب�ت �رصقية �لرنني فتقول:

»�أيها �ل�رصق، يا �رصقي �لكبري، يا �رصقي �ملليء بالنخوة 
و�ل�صدة �لعا�صفة، �إنك لتتجمع حتت نظري كلوحة م�صورة، 
فاأرى فيك �لفقر و�جلهل و�ل�صطر�ب و�لحتد�م و�لنفعال، 
لي�ض فيك في�ض �لرثوة ومعجز�ت �حل�صارة، ربوعك خالية مما 

على  ومعامل،  وم�صارف  ومعاهد  من �رصوح  �لأقوياء  لدى 
�لرغم من ذلك فاأملي بك عظيم كاحلياة و�حلرية.

�أيها �ل�رصق، يا �رصقي �ملحبوب، �أية قوة هذه �لتي ت�صد 
و�لنو�ح  و�ل�صجي  �ل�صدو  لغتك  من  �أهوى  ملاذ�  �إليك؟  وثاقي 
و�لنربة �ل�رصيعة �حلادة و�لهتاف �لأبي �حلار؟ �أل نظرة �إىل هذه 
�ل�صماء �ملخيمة عليك ببهاء �لع�صجد و�للجني و�لأرجو�ن... 
�إنها �جلو �لوحيد �لذي �أظل �لر�صل وما ر�صيت �أن تنزل يف غري 

هو�ئه �لنبو�ت«.

�أيها �ل�رصق، يا �رصقي �لعظيم لقد حقت لك �لر�حة ثالثة 
وقت  جاء  قد  وها  �لقرون...  ع�رص�ت  �زدهار  بعد  قرون 

�لنهو�ض فاإىل �لنهو�ض يا �رصقي �لعظيم �ملحبوب«.

�لإغ�صاء  دون  �ل�رصقي  برت�ثنا  بالتم�صك  تنادي  وكانت 
وكان  و�بتكار،  وجمال  فن  من  �لغرب  يف  ي�صطرب  عما 
يوؤملها ��صت�صالم بني قومها للفتور فتعمل جاهدة على ��صتنها�ض 
هدم  دون  و�لتقدم  �لرقي  �صبيل  يف  للوثبة  ��صتعد�ًد�  عز�ئمهم 
�لرت�ث �ل�رصقي �لذي ينطوي على �إرث عظيم �ملقد�ر و�ل�صاأن �إذ 
هو �إرث �لأديان و�لنبو�ت و�ملجد و�حل�صارة، وعلى �لرغم من 
�إملامها بعدة لغات �أجنبية كانت توؤثر لغاتها �لقومية �لعزيزة على 
نف�صها، لغة عنرتة و�ملتنبي ولغة �ملو�صحات �لأندل�صية، فكانت 
�أمتي،  بني  يا  �للغات  تقول لأبناء جيلها »تكلمو� ما �صئتم من 

ولكن ل تن�صو� ول تهملو� لغتكم �ملجيدة«.

وكانت تتغنى بوحدة �لوطن �لعربي وترى �أن م�رص و�صوريا 
وطن و�حد، فال�صوري يف م�رص بني �أهله و�أ�صحابه و�مل�رصي 
بت�صاحمها  م�صهورة  وكانت  و�أحبابه،  ذويه  بني  �صوريا  يف 
�إذ كانت ت�صدر يف  �أثر للتع�صب  �لديني، فلي�ض يف وجد�نها 
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�صو�ئب  من  متحررة  �صامية  �إن�صانية  عاطفة  عن  تقول  ما  كل 
على  �مل�صيحي  �مليالد  عيد  ت�صتقبل  فكانت  �لبغي�ض،  �لتع�صب 
�لنا�ض، وت�صتقبل عيد  �أنه عيد �صالم على �لأر�ض وحمبة بني 
بِحَو�ٍر  ترتمن  �ل�صحر�ء  رمال  فيه  جتعل  بحديث  �لنبوية  �لهجرة 
للعاملني، ويرجع  �إل رحمة  ياأت  �لعربي مل  �لنبي  �أن  ُمونه  َم�صْ
هذ� �لت�صامح �لديني يف �أعماق نف�صها �إىل تعاليم و�لدها �إليا�ض 

زيادة �لذي كان يعتنق مذهبني خمتلفني.

�جتماعية  وم�صلحة  �إن�صانة  مي  �لآن�صة  كانت  وهكذ� 
و�صاعرة وفيل�صوفة ذ�ت حياة �أدبية خ�صبة، وقد بذلت كل ما 
تلك من طاقة و�صباب يف �صبيل قومها ولغتها وفنها، و�صدق 

�ل�صاعر �لذي رثاها بقوله:

�صيٌم غرٌّ ر�صيناٌت ِعَذ�ْب

وحًجا ينفذ بالر�أي �ل�صو�ْب

وذكاٌء �أملعيٌّ كال�صهاْب

وجماٌل قد�صيٌّ ل يعاْب

كل هذ� يف �لرت�ْب

�آه من هذ� �لرت�ْب

ومما يدل على �أن �ل�صاعر �إ�صماعيل �صربي كان يحمل لها 
� ي�صتطاع و�صفه باحلب قوله لها يف تهنئة بعث بها  يف فوؤ�ده ودًّ

�إليها مبنا�صبة حلول عام جديد:

يا غرة �لعام جوزي �لأفق �صاعدة  
�إىل �ل�صماء باآمال �ملحبينا

�إين �صاألت لك �لأيام �صافية  
يا ميُّ قويل معي- بالله- �آمينا

4- اآل البيت - �سارع - بق�سم اجلمرك
و�حلديث  �لكرمي  �لقر�آن  من  �ل�رصعية  �لن�صو�ض  تثبت 
�لنبوي �ل�رصيف �أن لآل بيت �لر�صول حممد بن عبد �لله حقوًقا 
على �لأمة �لإ�صالمية كما تو�صح هذه �لن�صو�ض و�صف تلك 
�حلقوق و�صًفا دقيًقا يرقى بهم �إىل �لتنزيه و�إىل وجوب �ل�صالة 
عليهم و�لتربك بهم . و�لد�ئم �لباقي من هذه �حلقوق هو �لعود 
�لأخري  �لت�صهد  بال�صالة عليهم عند  �لعبادة و�لدعاء  عليهم يف 

من �ل�صلو�ت �خلم�ض �ملفرو�صة �رصًعا.

ووجوب  �لبيت  �آل  تعيني  يف  �لفقهاء  �آر�ء  تختلف  ومل 
�لدنيا  �أنحاء  كافة  يف  �مل�صلمني  على  حقوق  من  لهم  ما  تاأدية 

وذلك عماًل بقول �لله تعاىل: زب ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
يف  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  �لر�صول  بقول  وعماًل  ٿ  ٿرب، 
حديث له عند ) ماء خم(: »�أذكركم �لله يف �أهل بيتي... 

�أذكركم �لله يف �أهل بيتي«.

�لفقهاء يف  �ختلف  فقد  وفرًقا  �أنو�ًعا  �لبيت  �آل  كان  وملا 
بع�صهم.  �إخر�ج  �أخرى دون  منهم على طائفة  ترجيح طائفة 
فهم جميًعا من �آل بيت �لنبي مرتبني على درجات. وي�صتثنى 
من ذلك �لقول باأن �آل �لبيت هم �لأمة �لإ�صالمية كلها �أو هم 

�صلحاوؤها.

»�إنهم  �لبيت:  �آل  تعريف  يف  طالب  �أبي  بن  علي  ويقول 
ن�صابه  يف  �حلق  عاد  بهم  �لعت�صام  وولئج  �لإ�صالم  دعائم 
منبته... عقلو�  ل�صانه عن  و�نقطع  مقامه  �لباطل عن  و�نز�ح 
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�لدين عقل وعاية ورعاية لعقل �صماع ورو�ية، فاإن رو�ة �لعلم 
كثري ورعاته قليل«.

�أ�صحاب  �أنهم  هو  �لر�صول  بيت  �آل  به  و�صف  ما  و�أول 
�لأ�صول  فيهم  �جتمعت  �لذين  �ملباهلة  و�أ�صحاب  �لك�صاء 
و�لأو�صاط و�لذرية جمعهم �لنبي وطرح عليهم ك�صاًء يف بيت 
�أم �صلمة ثم قال: »هوؤلء �أهل بيتي«، وذلك عقب نزول �لآية 

زبڃ    �ملدنية  �لأحز�ب  �صورة  من  و�لثالثني  �لثالثة  �لكرمية 
ڇ   ڇ    چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  
ژ     ڈ   ڈ   ڎ       ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  کرب، و�أ�صحاب �لك�صاء 
ا �أ�صحاب �ملباهلة حني �أنزل �لله �صبحانه يف وفد جنر�ن  هم �أي�صً

زب ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ    ەئ  
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئرب.

وكان عدد �أ�صحاب �لك�صاء و�ملباهلة يف بادئ �لأمر �أربعة 
غري �لر�صول هم: عليَّ بن �أبي طالب وفاطمة �لزهر�ء بنت �لنبي 
وولد�هما �حل�صن و�حل�صني، ولو كانت �ل�صيدة خديجة على 
قيد �حلياة لعدت منهم، وكذلك لو كانت بنات �لنبي قد �أجننب 

ذكوًر� لكانو� من �أ�صحاب �لك�صاء و�ملباهلة.

�ل�صالم  عليه  حممًد�  �لأ�صل  كان  �لأربعة  هوؤلء  ويف 
�لنبي  عم  و�بن  طالب  �أبي  بن  وعليًّا  �لزهر�ء  فاطمة  و�لو�صط 
و�لذرية �حل�صن و�حل�صني، ومل يقع خالف على تقدمي هوؤلء 
�لأربعة من بيت �لر�صول على كل من قيل فيما بعد �إنهم من �آل 

�لبيت.

وقد حرمت �ل�صدقة على �أ�صحاب �لك�صاء و�ملباهلة لأنهم 
طرحو�  �أن  بعد  �ملال  بيت  يف  �حلقوق  �أ�صحاب  من  �صارو� 
�لنبي،  من  مري�ث  لهم  يكن  ومل  �ل�صدقات،  يف  �أمو�لهم 
فاأخذهم من �ل�صدقات ينزل بهم �إىل ما تعافه �لنفو�ض �لكرمية 

من بقايا �لأمو�ل.

وقد روى �لبخاري عن �أبي هريرة قوله: »كان ر�صول �لله 
بثمره حتى  وهذ�  بثمره  هذ�  فيجيء  عند �رص�مه  بالنخل  يوؤتى 
ي�صري عنده كوم من تر، فجعل �حل�صن و�حل�صني يلعبان بذلك 
�لله  ر�صول  �إليه  فنظر  فيه  فجعلها يف  �أحدهما ترة  فاأخذ  �لتمر 
ياأكلون  ل  �آل حممد  �أن  علمت  »�أََما  فقال:  فيه  من  فاأخرجها 
�ل�صدقة!!«، ويف �صحيح م�صلم قول ر�صول �لله لعبد �ملطلب 
�بن ربيعة وللف�صل بن �لعبا�ض حني �أتياه، فقال له: »��صتعملنا يا 
ر�صول �لله على �ل�صدقات«، فقال لهما: »�إن �ل�صدقة �إمنا هي 

�أو�صاخ �لنا�ض و�إنها ل حتل ملحمد ول لآل حممد«.

�آل  ح�رص  يف  �مل�صلمني  وفقهاء  �حلديث  �أ�صحاب  َوَجدَّ 
بنو ها�صم  �أو  بنو ها�صم خا�صة  باأنهم  �لقول  �إىل  فذهبو�  �لبيت 
وبنو �ملطلب )غري �أبي لهب( �أو بنو ها�صم ومن فوقهم �إىل غالب 
فيدخل فيهم بنو �ملطلب وبنو �أمية وبنو نوفل، ويف مقدمة �لذرية 
من بني ها�صم وبني �ملطلب �آل علي و�آل عقيل و�آل �لعبا�ض، 

وقد حرمت على هوؤلء جميًعا �ل�صدقة �أو �لولية عليها.

و�أفتى زيد بن �أرقم باأن ن�صاء ر�صول �لله من �آل بيته، وتبع 
�بن �أرقم يف هذ� �لر�أي كثري من �أئمة �لفقهاء ��صتناًد� �إىل �أن �لله 
فر�ض على ن�صاء �لر�صول �آد�بًا وو�جبات �ألزمهن بها يف مقابلة 
�لن�صاء وذلك يف قوله تعاىل يف  ت�رصيفه لهن على غريهن من 
�لآيتني �لثانية و�لثالثني و�لثالثة و�لثالثني من �صورة �لأحز�ب: 
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ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     زبٺ  
ڄڄڃ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   
ڇ   ڇ  چ  چ  چ   چ   ڃ   ڃ  ڃ  
ژ     ڈ   ڈ   ڎ  ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  

ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک ک رب.

�صلمان  على  �لبيت  لآل  �ل�صتتباع  بطريق  �لنبي  ن�ض  وقد 
�لبيت«،  �أهل  منا  »�صلمان  �لر�صول:  فيه  قال  �إذ  �لفار�صي، 
�لنبي  من  طلب  �لذي  �لأ�صقع  بن  و�ئلة  على  ن�ض  وكذلك 
وو�ئلة  �صلمان  �لله  ر�صول  �خت�ض  وقد  ه،  َفَعدَّ منهم  ُه  َيُعدَّ �أن 
بف�صله ودعاهما يف حكم �آل بيته عن طريق �ملجاز، ول ي�صح 
�أو  �لإ�صالمية  �لأمة  باأن  للقول  مدعاة  �لتف�صيل  هذ�  يكون  �أن 
�ل�صلحاء منها هم من �آل �لبيت، وقد تو�صع بع�ض �لفقهاء يف 
هذ� �لباب فقالو� �إن �آل �لبيت هم �لأتباع �إىل يوم �لقيامة وبذلك 
يدخل يف عد�د �آل �لبيت جميع �أفر�د �لأمة �لإ�صالمية �أو يدخل 
�صلحاء �لأمة من �أولياء وعلماء، ومن ثم جعل هوؤلء �لفقهاء 
�ل�صالة  بلفظ  لهم  �لدعاء  حق  وعلماء  �أولياء  من  لل�صلحاء 
�ملتو�صعني  لهوؤلء  �نربو�  �لإ�صالمي  �لفقه  �أئمة  و�لتربيك ولكن 

و�أفحموهم باحلجة �لد�مغة.

�لنحو  على  مرتبني  �لبيت  �آل  ي�صبح  تقدم  ما  كل  ومن 
�أ�صحاب  منهم  �ملقدمة  ويف  �ل�صدقات  عن  �ملنزهني  �لتايل: 
ر�صول  �أزو�ج  وهن  �ملوؤمنني  �أمهات  ثم  و�ملباهلة،  �لك�صاء 
�لله، ثم من �أحلق بالأ�صول من �أهل �لبيت دون �صلحاء �لأمة 
�إذ ل يجوز  �أولياء و�أتقياء ودون عموم �لأمة �لإ�صالمية،  من 

�لعدول عن مدلولت �لألفاظ مبا لي�ض عليه دليل.

�صفة  �أية  وعلى  عليه  �ل�صالة  كيفية  عن  �لنبي  �ُصِئل  وقد 
وعلى  على حممد  �صلي  �للهم  »قولو�  فقال:  �حلق  هذ�  يوؤدى 

�آل حممد«، ومن ثم فاإن �ل�صالة على �آله هي من تام �ل�صالة 
عليه. 

العطارين بق�سم   - حارة   - الآلتي   -5
��صمه بالكامل ح�صن بن �ل�صيد علي �للآتي، وكان معروًفا 
و�لدته  وكانت  �لآلتي،  ح�صن  باحلاج  �لأدبية  �لأو�صاط  يف 
�إحدى جو�ري بيت �ل�صلطنة يف �لق�صطنطينية، وكانت من�صاأته 
بالقاهرة بحي �ل�صيدة �صكينة بامل�رصقي بجو�ر درب �لأكر�د، 
و�لتحق بالأزهر �ل�رصيف، وتلقى �لعلم على طائفة من �أجالء 
�للغة  و�لتعمق يف  �لعلمية  �لوجهة  من  �أفاده كثرًي�  مما  �لعلماء، 
بكليته  �جته  �لأزهر  و�لفقه، وبعد تخرجه من  �لعربية و�لأدب 
و�لعبقرية،  بالنبوغ  له  ي�صهد  �إنتاًجا  م  فقدَّ �لأدبية  �لناحية  �إىل 
و�نقطع بعد ذلك �إىل �لغناء فهذب من حو��صيه، و�رتفع به �إىل 
درجة عالية مل تكن له من قبل، وذلك مبا �صنف من �أغنيات 
�لإن�صاف  ومن  و�لروعة،  �ل�صال�صة  غاية يف  و�أنا�صيد  ر�قية، 
لهذ� �لأديب �لقول باأنه �صاحب �لف�صل على فن �لغناء مما �أدى 
به �إىل �لنه�صة �حلديثة، �إذ كان �أحد �لذين �أ�صهمو� يف �إنعا�ض 
�حلركة �لغنائية وتغذيتها بالأنا�صيد و�ملقطوعات �لرفيعة، وكان 
�لفكاهة  �إىل  �مليال  �لأديب  �لرجل  مثال  �لجتماعية  حياته  يف 
و�ملد�عبة �لربيئة، فما ح�رص جمل�ًصا �إل �أ�صفى عليه �صعاًعا من 
�لأن�ض و�حلبور و�لطرب، ومن ثم كان جمل�صه يجمع عدًد� 
كبرًي� من علماء �لقاهرة و�أدبائها و�أعيانها يذكر منهم عبد �لله 
با�صا فكري و�أحمد با�صا طلعت �لكبري، و�أحمد با�صا ر��صد، 
�أعده  مكان  يف  يجتمعون  وكانو�  �ل�صم�صي،  بك  وح�صن 
نف�صه  ب  ون�صَّ �لعلّية(  )�مل�صحكخانة  ��صم  عليه  و�أطلق  مبنزله، 
تتناول �ملطارحات  رئي�ًصا لها، وكانت هذه �جلل�صات �لأدبية 
ح�صن  �ل�صيخ  يجيده  كان  مما  �لزجلية  و�لفكاهات  �ل�صعرية، 
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غاية �لإجادة، ومن فكاهاته �ملعروفة �أن �أحد �لنظار )�لوزر�ء( 
لر�صول  قال  �لهدية  �إليه  فلما و�صلت  يوم عيد  �أهد�ه حذ�ء يف 
�لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم قال:  �أن ر�صول  �أبلغ �صيدك  �لوزير: 

»يح�رص �ملرء يوم �لقيامة حتت ظّل �صدقته«!!

و�صاأل �مر�أته عن غد�ئه فقالت: »لي�ض عندنا طبيخ، ولكننا 
تذمر،  �ل�صمام يف  يقطع  �أعددنا لك جبًنا و�صماًما«، فجل�ض 
�أحدهما  ويقول  �لطريق  يف  يت�صاجر�ن  رجلني  �صمع  وعندها 
ح�صن  �ل�صيخ  فاأخذ  طبيخ«،  يا  ر�جل  »يا  ي�صبه:  وهو  لالآخر 
�لر�جل  »فني  يقول:  وهو  م�رصًعا  �إليهما  وخرج  بيد  �لرغيف 
وجل�ض  �مل�صاجرة،  و�نف�صت  �لنا�ض  ف�صحك  ده«؟  �لطبيخ 
يف  يقّلده  وجعل  مقطوعاته  من  بقطعة  قوم  بني  يتغنى  رجل 
طريقته ثم �أعجب بنف�صه وقال: »�أنا �ليوم �أغني كال�صيخ ح�صن 
)وكان  بني«  يا  �لعمى  ناق�ض  ب�ض  »لأ  �ل�صيخ:  فاأجابه  تاًما« 

�ل�صيخ ح�صن كفيًفا(.

وله كتاب يف �لأزجال �لفكاهية و�ملفارقات �لطلية ��صمه: 
�خلالدة،  �آثاره  من  ويقع يف جز�أين وهو  �لعبو�ض(  )م�صحك 
وله كتاب �آخر بعنو�ن )ح�صن �مل�رص�ت( وي�صفه كتاب �صريته 
باأنه كان متو�صط �لقامة، ح�صن �ملالمح، �أبي�ض �لب�رصة، ممتلئ 
�جل�صم، مكفوف �لب�رص، يرتك ف�صاًل من عمامته �إىل �خللف 

)�لعذبة( ت�صبًها باأهل �ل�صنة.

وقال  لبنته  �أقامه  مهرجان  و�صف  �لطويلة  �أزجاله  ومن 
فيه: 

�أحمد �لله تت �أفر�حي �جلليلة   
و�حل�صود مكمود، و�أحز�نه طويلة

من كرم ربي و�إح�صانه علّيا  
فزت بن�صيم �ل�صبا دون �لربّية  

وقد و�صع �ل�صيخ ح�صن هذ� �لزجل مبنا�صبة مهرجان �بنته 
كما تقّدم، وجعل منه ق�صة للفكاهة و�لإ�صادة بف�صل �أ�صدقائه 
�جلهاز،  نفقات  عبء  تخفيف  يف  بهد�ياهم  �أ�صهمو�  �لذين 
ونفقات �لعر�ض وقد ظهر �ل�صيخ ح�صن �لآلتي قبل ظهور عبد 
)�نظر  حالوة  رم�صان  و�ل�صيخ  �لندمي(  مادة  )�نظر  �لندمي  �لله 
مادة حالوة( يف �لإ�صكندرية وكان �ل�صيخ حالوة يخرج على 
�لتي  �أزجاله، و�مل�صاجالت  بطر�ئف  �آخر  �إىل  �لنا�ض من حني 
�لله  �أن عبد  �ل�صيخ ح�صن �لآلتي على حني  يتبادلها مع  كان 
�لندمي كان يغطي على ذكر �جلميع مبا كان ينظمه من �أزجال 
�أفر�د �ل�صعب �مل�رصي  �صيا�صية كانت ذ�ئعة �ل�صيت تنت�رص بني 

يف �أنحاء �لقطر باأ�رصه.

�لندمي  �لله  عبد  عا�رص  قد  �لآلتي  ح�صن  �ل�صيخ  �أن  ومبا 
فتكون وفاته قد حدثت يف �لفرتة �لتي عا�صها �لندمي وهي من 
�إذ  عام 1270هـ )1854م( �إىل عام 1304هـ )1886م(؛ 
�إن �لندمي قد ي�صغره يف �ل�صن هو و�ل�صيخ رم�صان حالوة )�نظر 

هذه �ملادة(.

بق�سم    - �سارع   - الأول  اإبراهيم   -6
ا( اللبَّان )عثمان اأباظة حاليًّ

7- اإبراهيم الأول - �سارع - بق�سم مينا 
الب�سل

هذه  )�نظر  علي  حممد  �أولد  �أكرب  هو  �لأول  �إبر�هيم 
ظل  يف  مل�رص  حكمها  بد�أ  �لتي  �لقولية  �لأ�رصة  ر�أ�ض  �ملادة( 
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يوليو   26 يف  و�نتهى  �لربيطاين  و�لحتالل  �لرتكي  �حلكم 
�لأول  فاروق  �ل�صابق  �مللك  بتنازل  عام 1952م )1372هـ( 
ورحيله يف �ليوم نف�صه، وذلك عقب ثورة �ل�صعب �مل�رصي يف 
23 يوليو من تلك �ل�صنة يقودها �جلي�ض ويزكي �أو�رها �لتعط�ض 

للحرية و�خلال�ض من ربقة �ل�صتغالل و�ل�صتعمار.

يتوىل  �أن  با�صا« قبل  »�إبر�هيم  �إبر�هيم �لأول يدعى  وكان 
�بن  باأنه  يو�صف  كان  �لأحيان  من  كثري  ويف  م�رص،  حكم 
�أمينة قريبة متبنيه �لذي كان  بالتبني، و�أن �ل�صيدة  حممد علي 
و�لًيا على َقَولة )�أي جوربجي قولة من �أعمال مقاطعة مقدونيا 
ريب  دون   - مطلقة  �مر�أة  كانت  �ل�صيدة  هذه  �إن  �ليونانية(. 
)1202هـ(،  عام 1787م  علي«  تزوجها »حممد  عندما   -
مولد  �أن  وهو  �لتاريخية  �ملر�جع  �أغلب  تذكره  ما  �إز�ء  ولكن 
�إبر�هيم كان خالل عام 1789م )1204هـ( يف �لرومللي، 
فاإن �لقول باأنه �بن حممد علي بالتبني ل يقوم على �أ�صا�ض متني 
بعد  ولد  باأنه  يقطع  �لتاريخ  هذ�  �إن  �إذ  و�لو�قع،  �ل�صحة  من 
تت�صاءل  ثم  ومن  كاملني،  بعامني  �أبيه  من  »�أمينة«  �أمه  زو�ج 
�صحة ما جاء ببع�ض �ملر�جع �لأخرى باأن مولده كان يف �صنة 
1786م )1201هـ( �أي قبل زو�ج �أمه من حممد علي ب�صنة 
وبذلك  �لزو�ج،  هذ�  بعد  تبناها  علي  حممد  باأن  �لزعم  بغية 

يكون �بن �ل�صيدة �أمينة من زوجها �لأول.

ولي�ض من �مل�صتطاع �إنكار �أن »حممد علي« كان يوؤثر �بنه 
من   28 يف  طو�صون  تويف  وقد  �إبر�هيم،  �بنه  على  طو�صون 
�صبتمرب عام 1816م )1232هـ(، ول ميكن �إنكار �أنه كانت 
من  �لإيثار  هذ�  ب�صبب  �صديدة  مناف�صة  وطو�صون  �إبر�هيم  بني 

جانب و�لدهما.

ول يجد �لباحث يف �مل�صادر �لقدمية �أية �إ�صارة �إىل �أن �إبر�هيم 
»�جلربتي«  و�أن  ا  خ�صو�صً علي  ملحمد  �ل�رصعي  �لبن  يكن  مل 
)�نظر هذه �ملادة( ي�صفه يف �صنة 1813م )1228هـ( فيقول 
�إنه �صاب مل يبلغ �لع�رصين من عمره، وهذ� هو �لعمر �لذي يتفق 
تاًما مع �صنة ميالده يف عام 1789م )1204هـ( على وجه 
�لتقريب، وقد �أيد قول �جلربتي كّل من كلوت بك )�نظر هذه 

 .»Murray و»مور�ي »Gouin ملادة(، و»جووين�

ا يف تاريخ م�رص  وما من �صك يف �أن �إبر�هيم لعب دوًر� هامًّ
�أيام حممد علي وكان يلقب بيده �حلربية، وما كان �أبوه ليحقق 
�أحرزه لول �لأعمال �حلربية �لتي توىل  �لنجاح �ل�صيا�صي �لذي 

�إبر�هيم قيادتها.

�أن ��صتقر مركز حممد علي يف م�رص بع�ض �ل�صيء  وبعد 
1805م  عام  وطو�صون  �إبر�هيم  ولديه  ي�صتدعي  �أر�صل 
)1220هـ( ثم �أر�صل يف طلب زوجته و�أولده وهم �إ�صماعيل 

و�صقيقتاه عام 1809م )1224هـ(.

�إبر�هيم مع قبود�ن با�صا  �بنه  �أر�صل  وكان حممد علي قد 
�إىل �لآ�صتانة عام 1896م )1221هـ( كرهينة لدى �حلكومة 
على  و�لًيا  بقائه  مقابل  يف  بدفعها  وعد  �لتي  للجزية  �لرتكية 
م�رص، ومل يعده �لباب �لعايل �إىل �أبيه �إل بعد �أن بارح �لأ�صطول 
)1222هـ(،  1807م  �صنة  يف  �لإ�صكندرية  �لإجنليزي 
�أي  »دفرتد�ًر�«  �إبر�هيم  �صار  )1225هـ(  1810م  عام  ويف 
�مل�رصف على �ل�صوؤون �ملالية �أو وزير �ملالية على وجه �لتحديد، 
وكلمة دفرتد�ر فار�صية تركية ومعناها على وجه �لدقة »حافظ 

�ل�صجالت«.

وبعد مذبحة �ملماليك �لكربى بالقلعة خالل عام 1811م 

حمام �مل�رصي ب�صارع �ل�صبع بنات بق�صم �للبان )�صارع �إبر�هيم �لأول �صابًقا(
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�ل�رص�ئب  جلباية  �ل�صعيد  �إىل  علي  حممد  �أر�صله  )1226هـ( 
فاأفلح يف طرد فلول �ملماليك من مناطق �لوجه �لقبلي و�أخ�صع 
قبائل �لبدو �لثائرة وعمل على �إعادة �لنظام و�لأمن، ومل يتورع 
عن ��صتعمال و�صائل �لعنف و�لق�صوة يف جمع �ل�رص�ئب، وقد 
و�صف �جلربتي هذه �لو�صائل �ملروعة يف ختام ذكره لأحد�ث 

عام 1228هـ )1813م(.

عام  بد�ية  حتى  �لقبلي  �لوجه  �صوؤون  يدير  �إبر�هيم  وظل 
1816م )1232هـ(، ويف هذه �لأثناء �أنعم عليه �لباب �لعايل 
»ماجنان  �ملوؤرخ  يقول  و�لده كما  بخدمات  �عرت�ًفا  با�صا  بلقب 
Mengin«،ويف هذ� �لعام نف�صه �أر�صله حممد علي �إىل بالد 

�لعرب لت�صفية ح�صابه مع �لوهابيني �لذين قاتلهم �أخوه طو�صون 
بني عامي 1811 - 1813م )1226-  �لو�قعة  �ملدة  طو�ل 
1228هـ(، ثم قاتلهم حممد علي نف�صه من عام 1813 �إىل 
�إبر�هيم  ��صتمر  وقد  1231هـ(،   -  1228( 1815م  عام 
1819م  عام  دي�صمرب  �صهر  حتى  �لوهابيني  منازلة  على  با�صا 
)1235هـ(، �إذ عاد �إىل م�رص عودة �لظافر �ملنت�رص ومعه عبد 

�لله بن �ل�صعود و�أقاربه �أ�رصى حرب.

ميناء  على  تركيا  �صلطان  وله  بقليل  �لتاريخ  هذ�  وبعد 
�لثالث  بابنه  قد عهد  �أثناء ذلك كان حممد علي  ة، ويف  ُجدَّ
�حلملة  �لهدف من هذه  �ل�صود�ن، وكان  بالد  فتح  �إ�صماعيل 
�لأرقاء  وجلب  قدمًيا  �ملعروفة  �لذهب  مناطق  عن  �لك�صف 
كونه  �لذي  �جلديد  �جلي�ض  دعامة  بعد  فيما  �صارو�  �لذين 
حممد علي، ولقد بعث حممد علي �بنه �إبر�هيم �إىل �ل�صود�ن 
مزوًد� باإمد�د�ت حربية ملعاونة �أخيه �إ�صماعيل، ويقول �ملوؤرخ 
»فولبيل Vaulabelle« �إنه كان ينوي تنفيذ م�رصوعات ذ�ت 
»�لدو�صنتاريا«  �لزرب  مر�ض  �أن  غري  هناك،  جريئة  مغامر�ت 

�ل�صديدة ��صطره �إىل �لتعجيل بالأوبة �إىل �لقاهرة يف �أو�ئل عام 
1822م )1238هـ(. 

ويف �لأعو�م �لتالية ��صرتك يف تدريب �جلنود على �لنظام 
�لفرن�صي  »�صيف«  �لكولونيل  علي  حممد  كلف  �لذي  �جلديد 
�لأوروبي  �ملدرب  لذلك  تلميًذ� جنيًبا  �إبر�هيم  باإجر�ئه، وكان 
�لذي �عتنق �لدين �لإ�صالمي، وعرف فيما بعد با�صم �صليمان 
غزو�ته  يف  �لأمين  �إبر�هيم  �صاعد  و�أ�صبح  �لفرن�صاوي  با�صا 

�لالحقة.

�صلطان  �أ�صدر  عام 1824م )1240هـ(  يناير  ويف 16 
تركيا فرماًنا بتكليف حممد علي بغزو �صبه جزيرة »�ملورة« يف 
جنوب بالد �ليونان، فاأنفذ حممد علي �بنه �إبر�هيم لقيادة هذه 
نف�صه،  �لعام  ذلك  من  يوليو  �صهر  �آخر  يف  �لع�صكرية  �حلملة 
على  مدرب  قوي  جي�ض  من  مكونة  �حلملة  هذه  وكانت 
�لأ�صاليب �حلربية �حلديثة ومزود مبعد�ت و�فرة، فا�صتوىل على 
»نافارين« ودخل »تريبولتزة« ف�صارت �صبه �جلزيرة حتت �صلطانه 
�أ�صهر فرب�ير ومار�ض  �لفعلي، وق�صى يف ح�صار »مي�صلوجني« 
و�إبريل من عام 1826م )1242هـ( ثم ��صتوىل عليها بف�صل 

ب�صالة �مل�رصيني �لذين كان �جلي�ض منهم.

ورف�ض حممد علي و�لباب �لعايل و�صاطة �لدول �لكربى 
عام  �أكتوبر  يف  �مل�صوؤومة  �لبحرية  »نافارين«  كارثة  فحدثت 
�إجنلرت�  �أ�صاطيل �حللفاء:  1827م )1243هـ(؛ حيث تعاونت 
وفرن�صا ورو�صيا على تدمري معظم وحد�ت �لأ�صطولني �مل�رصي 

و�لرتكي.

و»نافارين« ميناء على بحر �ليونان يف �جلزء �جلنوبي �لغربي 
من �صبه جزيرة »�ملورة« و�أمامها وقعت �ملعركة �لبحرية؛ حيث 



حرف األلف

53

 »Codrington »كودرجنتون  �لإجنليزي  �لبحر  �أمري  ق�صى 
�لفرن�صي و�لرو�صي على  �لإجنليزي و�لأ�صطول  �لأ�صطول  قائد 
�أغلب �لوحد�ت �لبحرية �مل�رصية و�لرتكية، وقد حددت هذه 
�إىل  بالن�صبة  �ليونانية وكانت نقطة حتول  �لبالد  �ملوقعة م�صتقبل 
عام  �أكتوبر   20 يوم  يف  حدثت  وقد  تركيا،  عن  ��صتقاللها 
بقيادة حمرم  �مل�رصي  �لأ�صطول  1827م )1243هـ( وكان 
بك )�نظر هذه �ملادة(، و�لأ�صطول �لرتكي بقيادة طاهر با�صا.

وعقب هذه �لهزمية �جته �لأمري�ل »كودرجنتون« باأ�صطوله 
ا من ��صتدعاء �بنه  �إىل �لإ�صكندرية فلم يجد حممد علي منا�صً
�إبر�هيم �لذي رجع بجي�صه �مل�رصي �لبا�صل �إىل �لإ�صكندرية يف 

�ليوم �لعا�رص من �صهر �أكتوبر عام 1828م )1244هـ(. 

وجتدر �لإ�صارة هنا �إىل بطولة �جلنود �مل�رصيني �لأجماد، 
فيه  يت�صدى  �جلز�ئري  �لعربي  �جلي�ض  كان  �لذي  �لوقت  ففي 
1831م  عام  خالل  �خل�صائر  �أفدح  ويكبده  �لفرن�صي  للغزو 
)1247هـ( كان �جلي�ض �مل�رصي يغزو فل�صطني ويخل�صها من 
�حلكم �لرتكي، ففي هذ� �لعام نف�صه )1831م( عهد حممد 
علي بقيادة �حلملة �لع�صكرية �ملوجهة �إىل �ل�صام �إىل �بنه �إبر�هيم 
فو�صل بجنده �مل�رصيني �ملغاوير �إىل فل�صطني يف �أول نوفمرب من 
�لعام نف�صه و��صتوىل على »عكا« يف �ل�صابع و�لع�رصين من �صهر 
�أ�صهر،  �صتة  د�م  ح�صار  بعد  )1248هـ(  1832م  عام  مايو 
�صهل  يف  وحلب  طر�بل�ض  حاميتي  على  �نت�صاره  بعد  وذلك 
�لزر�عة جنوب حم�ض، وتكن �جلي�ض �مل�رصي بعد ذلك من 
�ل�صغرى(،  )�آ�صيا  �لأنا�صول  ويف  �ل�صامية  �لبالد  يف  �لتوغل 
وذلك بف�صل �لنت�صار�ت �لتي حققها عند مدينة حم�ض على 
طالئع �جلي�ض �لرتكي بقيادة حممد با�صا حاكم حلب يف يومي 
8 و 9 يوليو عام 1832م )1248هـ( وعلى �جلي�ض �لرتكي 

�لرئي�صي بقيادة ح�صني با�صا عند »ممر بيالن« بالقرب من مدينة 
�لإ�صكندرونة يف 29 يوليو وعلى �جلي�ض �لرتكي بقيادة ر�صيد 

با�صا عند »قونية« يف 21 دي�صمرب من �لعام نف�صه.

تفوق  على  نا�صًعا  دلياًل  تقوم  �حلا�صمة  �ملو�قع  هذه  وكل 
�جلي�ض �مل�رصي وبطولة رجاله �إذ ��صتطاع �لتغلب على �لقو�ت 
�لرتكية �لتي كانت - يف ذلك �حلني - تعترب من �أقوى �لوحد�ت 

�لع�صكرية �لنظامية �لأوروبية.

توحيد  يف  �حلملة  هذه  خالل  با�صا  �إبر�هيم  �أفلح  ولقد 
�صعار  �مل�رصي حتت  �جلي�ض  �إىل  و�صمهم  �ل�صام  �أهل  �صفوف 
�لتحرير من �لنري �لرتكي كما �أفلح يف �كت�صاب معاونة �لأمري 
�أنحاء  ب�صري �ل�صهابي �للبناين �صاحب �لنفوذ �لو��صع �ملطلق يف 

لبنان.

وتقدم �جلي�ض �مل�رصي يف غزوة �ملظفر حتى بلغ »كوتاهية« 
يف 3 مايو عام 1833م؛ حيث عقدت معاهدة بني �لباب �لعايل 
بالد  عن  مل�رص  مبقت�صاها  تركيا  تنازلت  علي  �لعثماين وحممد 
من �صغط  مبنجاة  �ملعاهدة  هذه  �إبر�م  يكن  و�أَِذَنة، ومل  �ل�صام 
�لدول �لأوروبية �لتي خ�صيت �صيطرة م�رص على �لدولة �لعثمانية 
�ل�رصق  �لدول يف  �لقوة بحيث تهدد م�صالح هذه  فت�صبح من 
�لأو�صط و�ل�رصق �لأق�صى على �ل�صو�ء، وحتول دون ��صتغالل 
وهذ�  �أرز�قها  ونهب  �قت�صادها  و�مت�صا�ض  �ملنطقتني  �صعوب 
�ل�صتعمار  ثبت  �إذ  �لتاريخ  لهذ�  �لالحقة  �لأعو�م  فعلته يف  ما 

�لأوروبي �لبغي�ض �أقد�مه يف �ل�رصقني مًعا.

ومنح �صلطان تركيا �إبر�هيم با�صا لقب حم�صل �أذنة فوكل 
�إليه �أبوه �إد�رة �لولية �جلديدة، غري �أن �لأمر مل يكن هيًنا على 
كانو�  و�إن  �لذين  �ل�صكان  طباع  �ختالف  ب�صبب  با�صا  �إبر�هيم 
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ينفرون من �حلكم �لرتكي فاإن �لنظام �لذي و�صعه �إبر�هيم مل 
يرقهم ومل يرتاحو� �إليه ملا كان ينطوي عليه من �صدة و�رص�مة، 
وكانت �لنتيجة ن�صوب �لفنت يف كل مكان ومل ينجح �إبر�هيم 
�ل�صالح يف جميع  �لرغم من م�صادرة  �إخمادها كلية على  يف 
�إىل هجرة عدد كبري  �أدى  �لذي  �ل�صكان  �لبالد وجتنيد  �أنحاء 
منهم �إىل �آ�صيا �ل�صغرى )�لأنا�صول( و�إىل ما بني �لنهرين، كما 
�نحطاط  �إىل  �حلربية  لالأغر��ض  �لدو�ب  على  �ل�صتيالء  �أدى 
�لبالد  �لنظام كان ي�صود  �أن  �لزر�عة و�لتجارة، ومع  م�صتوى 

فاإن �لتذمر كان عظيًما مطرد �لزيادة.

)1255هـ(  1839م  عام  �لقتال  تركيا  ��صتاأنفت  وملا 
بقيادة  �لرتكي  �جلي�ض  على  مبيًنا  ن�رًص�  �مل�رصي  �جلي�ض  �أحرز 
حافظ با�صا عند »ن�صيبني«، ويف هذه �ملوقعة �ل�صهرية ��صتوىل 
�لرتكية  �لبنادق  من  �ألًفا  ع�رصين  على  �لبا�صل  �مل�رصي  �جلي�ض 
قو�د  حوزة  يف  كانت  �لتي  �لأمو�ل  وجميع  مدفع،  ومائتي 
�جلي�ض �لرتكي �ملنهزم، وكافة �خلر�ئط �ل�رصية، وكل �لذخائر 
و�ملوؤن، و�أ�رص �ثنني وع�رصين �ألًفا من �جلنود بينهم �لقائد �لعام 
»�رصع�صكر حافظ با�صا« �لذي رف�ض �لإ�صغاء مل�صورة �ل�صباط 
مهاجمة  على  يقدم  باأّل  حربه  �أركان  يف  كانو�  �لذين  �لأملان 
�لغريب  ومن  و�لنظام،  �لتدريب  يف  لتفوقه  �مل�رصي  �جلي�ض 
هوؤلء  على  �لرد  عن  يتورع  �جلاهل مل  �لرتكي  �لقائد  هذ�  �أن 
يف  كانو�  �لذين  و�ملنجمني  �لدر�وي�ض  »باأن  �لأملان  �ل�صباط 
ركابه و�صمن �أركان حربه �أكدو� له �أن نبو�أتهم تو�صح �نهز�م 

�مل�رصيني �لأفاقني �لآبقني«.

»ن�صيبني«  �لباهر يف  �مل�رصي  �جلي�ض  �نت�صار  وترتب على 
قيادته  �لذي كان حتت  �لرتكي  بالأ�صطول  با�صا  �نحياز فوزي 
�إىل �لأ�صطول �مل�رصي بالإ�صكندرية؛ حيث با�رص ت�صليمه حمرم 

بك، وعندها فزعت �لدول �لأوروبية وخ�صيت �أن ت�صبح م�رص 
�ل�رصقي،  �أوروبا  وجنوب  �لأو�صط  �ل�رصق  �ملوقف يف  �صيدة 
�لذي  �ملتميز  �ل�صافر  �لتدخل  �إىل  �لدول  هذه  بادرت  ثم  ومن 
ترتب عليه عقد معاهدة لندن يف �خلام�ض ع�رص من �صهر يوليو 
�مل�صمى باحللف  عام 1840م )1256هـ( بني م�رص و�حللف 

�لرباعي.

فرن�صا  ياأمل يف �حل�صول على موؤ�زرة  وكان حممد علي 
ولية  بحكم  و�لكتفاء  عكا  حتى  �ل�صام  عن  �جلالء  فرف�ض 
م�رص وجعلها ور�ثية يتولها �أبناوؤه من بعده، غري �أن فرن�صا مل 
تد له يًد�، و�رصعان ما �رصبت �أ�صاطيل �حللف �لرباعي نطاًقا 
حول �صو�طئ �ل�صام وم�رص ف�صار جي�ض �إبر�هيم با�صا يف موقف 
حرج بني جيو�ض �حللفاء �لآخذة يف �لنزول �إىل �لرب وبني �أهايل 

لبنان �لذين مل يتورعو� عن �لثورة �صده.

 »Napier »نابري  �لإجنليزي  �لبحر  �أمري  ��صتوىل  �أن  وبعد 
على عكا �حل�صينة مبعاونة �لأ�صاطيل �لأوروبية وبعد مفاو�صاته 
مع حممد علي بالإ�صكندرية �أرغم حممد علي على قبول �لتنازل 
عن بالد �ل�صام يف 22 نوفمرب عام 1840م )1256هـ(، ويف 
29 دي�صمرب من �لعام نف�صه غادر �جلي�ض �مل�رصي دم�صق عائًد� 
�إىل م�رص عن طريق غزة، وقد رجعت بع�ض فرقه عن طريق 

�لعقبة حتت قيادة �صليمان با�صا �لفرن�صاوي )�نظر هذه �ملادة(.

�إىل �صوؤون  �لتالية  �ل�صنو�ت  با�صا خالل  �إبر�هيم  و�ن�رصف 
م�رص �لإد�رية وكر�ض كل خربته وعنايته بالزر�عة ثم ذهب �إىل 
�أوروبا عدة مر�ت لال�صت�صفاء مبياه بع�ض بلد�نها �ملعدنية، وقد 

��صتقبل هناك بحفاوة وترحيب.
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با�صا  �إبر�هيم  عام 1848م )1264هـ( كان  �أو�ئل  ويف 
يف جزيرة مالطة حيث �أجلاأته ظروف و�لده �ل�صحية �إىل �لعودة 
م�رصًعا �إىل م�رص، ويف �صهر يونية من هذ� �لعام نف�صه �أ�صبح 
�حلاكم �لفعلي للبالد، ويف �صهر �صبتمرب منحه �صلطان تركيا 

ولية م�رص ر�صميًّا وكان يف ذلك �لوقت بالآ�صتانة.

عام  نوفمرب  �صهر  من  ع�رص  �لتا�صع  يف  �إبر�هيم  وتويف 
1848م، �أي بعد �صهرين فقط من توليه حكم م�رص ر�صميًّا، 
بالقرب  �لأ�رصة  مد�فن  ودفن يف  عاًما،  �صتني  �لعمر  من  بالًغا 
من �لإمام �ل�صافعي، وعا�ض من �أبنائه بعد وفاته: �أحمد �ملولود 
�ملولود عام 1827م  و�إ�صماعيل  عام 1825م )1241هـ(، 
بعد خديوي م�رص، وم�صطفى  فيما  )1243هـ(، وقد �صار 

�ملولود عام 1832م )1248هـ(.

ول ي�صعني �إل �أن �أختم هذ� �لبحث بذكر ما جاء بكتاب 
�ملفكرين  �أحد   »Prisse d’Avennes د�فني  »بري�ض  �مل�صيو 
�لذين �صاحبو� حملة نابوليون بونابرت على م�رص ومكثـو� يف 
بالط  مقربًا يف  �لرجل  هذ�  �حلملة، وكان  بعد رحيـل  �لبالد 
حممد علي، فاألّف كتابه هذ� بعنو�ن »بعـ�ض �لذكريات �ل�رصية 
 Petits Memoires Secrets �مل�صـري  بالبالط  �خلا�صة 
sur la Cour d’Egypte، وقد وجد هذ� �لكتاب �لعجيب 

بني كتب مكتبة �لأمري �ل�صابق عمر طو�صون �لتي وهبها ملكتبة 
�ملتحف �ليوناين �لروماين بالإ�صكندرية، ويقال �إن عمر طو�صون 
كان يبغي حرقه قبل وفاته ولكن يظهر �أنه مل يفطن لذلك قبيل 
عليه  �طلعت  حيث  �ملتحف  مكتبة  �إىل  �لكتاب  فت�رصب  موته 
وترجمت ف�صوله �ملتعلقة مبحمد علي و�إبر�هيم وعبا�ض �لأول 
و�صعيد و�إ�صماعيل، وقد عا�رص »بري�ض د�فني« كل هوؤلء يف 

ق�صورهم قبل رحيله �إىل فرن�صا.

ن يف كتابه عن �إبر�هيم با�صا ما ياأتي: »وكان من  وقد دوَّ
فاأمر  يده  يقبل  لديه جاء  �ملحظوظني  �أحد  �أن عثمان بك  عنفه 
باأن يق�صي ليلته يف »جهاد �أباد«،وبعد �أن ��صتهز�أ بلحية عثمان 
بك �لطويلة مل يتورع عن �أن يغم�ض وجهه يف �صلطانية بها ماء 

م�صكر يف درجة �لغليان، ثم �أخذ يقهقه مبلء �صدقيه.

و�ل�صذوذ �جلن�صي منت�رص يف م�رص بني �لأتر�ك �لذين ياأتونه 
با�صا حمافًظا  �إبر�هيم  عندما كان  �ملورة  وقبل حرب  عالنية، 
لل�صعيد كتب �إىل �لقاهرة لإر�صال حرميه، ولكن حممد علي 
�أن  له  لي�ض  �حلرب  رجل  »�إن  قائاًل:  مرًد�  مماليك  �إليه  �أر�صل 

يخالط حرمًيا غري هوؤلء !!!«.

�أن  من  يده�ض  ل  �إنه  فرن�صا  ز�ر  عندما  �إبر�هيم  »وقال 
�جلنة،  ميلكون  فهم  �لأديان  من  ديًنا  يعتنقون  ل  �لفرن�صيني 
و�أنبذة  �صهيات  ون�صاء  غناء  وحد�ئق  جميلة  منازل  لديهم  �إذ 

لذيذة«.

وذ�ت يوم بعد �أن ز�ر �إبر�هيم ح�صون �لإ�صكندرية �صحبة 
ر�أ�ض  )�أي ق�رص  �ل�رص�ي  �ملادة( دخل  )�نظر هذه  جالي�ض بك 
يف  �لنافذة  من  و�أطل  عرًقا  يت�صبب  وهو  �لظهرية  عند  �لتني( 
بالتهاب  فاأ�صيب  �ملثلجة  �ل�صمبانيا  ي�رصب  و�أخذ  �لهو�ئي  �لتيار 
�أمر  �لآ�صتانة، وتفاقم  �إىل  �صافر  منه عندما  ي�صف  �لرئة مل  يف 
هذ� �لد�ء فالزم �لفر��ض بالقاهرة ومات بالقلعة ممدوًحا من �أهله 
ويف ذر�عي ر�عيه �مل�صيو »م. بلفور M. Belfort« يف �ليوم 
�لعا�رص من �صهر نوفمرب عام 1848م )ولي�ض يف 19 من نوفمرب 
�حلجة  ذي  من   14 �ملو�فق  �ملر�جع(  من  كثري  يف  جاء  كما 
تفكريه  فكان  �ملوت،  عربة  يف  يفكر  �أن  دون  1264هـ(، 
�، وقال حممد  وهو يحت�رص يف بيع �أقطانه باأ�صعار مرتفعة جدًّ
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علي �إنه كان د�ئًما يعتقد باأن �بنه �إبر�هيم �صيحل بالقرب قبله و�أن 
بعده هو، وتدل هذه  �إىل عر�ض م�رص  حفيده عبا�ض �صي�صعد 
�لذكريات �لكئيبة على �ل�صلوك �ملعوج �لذي كان عليه �إبر�هيم 

با�صا.

هذ� هو �لن�ض �لذي نقلته حرفيًّا عن كتاب »�أ�رص�ر �لبالط 
�مل�رصي« يف عهد حممد علي وبع�ض ذريته، ولي�ض من �ل�صهل 
ا باإبر�هيم  على �ملوؤرخ �أن ي�صتبعد كل ما جاء بهذ� �لكتاب خا�صًّ
با�صا �أو ي�صدقه وياأخذ به كق�صية م�صلمة؛ ولذ� �أترك �حلكم عليه 

للقارئ وللتاريخ يف �مل�صتقبل.

و�أقامت وز�رة �لأوقاف مبيد�ن �صعد زغلول بالقرب من 
»�لقائد  ��صم  عليه  و�أطلقت  فخًما  م�صجًد�  �لأز�ريطة  منطقة 
�إبر�هيم« تخليًد� لذكرى �إبر�هيم �لأول، وعلمت من �ملهند�ض 
م�صطفى فهمي �لذي و�صع ت�صميمات هذ� �مل�صجد �أن نفقات 
يف  بد�أ  وقد  �جلنيهات،  من  �ألًفا  ثمانني  �إىل  �رتفعت  ت�صييده 
لل�صالة خالل  و�فتتح  عام 1947  �مل�صجد خالل  هذ�  ت�صييد 
وذلك  �أعو�م  �أربعة  حو�يل  بناوؤه  ��صتغرق  وقد   ،1950 عام 
يف وقت كانت وز�رة �ملعارف ت�صتاأجر بع�ض �ملنازل �لكبرية 
�لقيام  عن  ا  عو�صً �لتالميذ ح�رًص�  فيها  يح�رص  مد�ر�ض  لتجعلها 
ببناء دور �لتعليم ل�صتقبال هوؤلء �لتالميذ �لذين كان معظمهم 
يجدون �لعناء و�مل�صقة يف �حل�صول على مكان باملد�ر�ض �لبتد�ئية 
و�لثانوية، فدفعني هذ� �لتناق�ض �لد�ل على �صوء ت�رصف عهد 
�مللكية �لبائد �إىل نظم �لأبيات �لآتية يف 13 فرب�ير عام 1949 

ون�رصت بجريدة �لب�صري يف 27 مايو عام 1950:

اٍت   �أََتْبُنوَن �ملَ�َصاِجَدِ �َصاخِمَ
َوُدوُر �لِعْلِم ُتوؤَخُذ بِالإَِجاَرْه

ُب �ملََد�ِر�ِض ُكلَّ َعاٍم   َوُطالَّ
ُيالُقون �لَعَناَء ِمَن �لِوَز�َرْه

ين �َصْمٌح وَر �إنَّ �لدِّ �أَِقيُمو� �لدُّ
اَلَتُكم يِف ُرْكِن َحاَرْه �أَََجاَز �صَ  

َوبَْيُت �لِعْلِم ِعْنَد �للِه َخرْيٌ 
�ِف يف َفنِّ �لِعَماَرْه ِمَن �لإِ�رْصَ  

لَّى حَتَْت �َصْقٍف َر�ُصوُل �للِه �صَ
�أُِقيَم َعَلى َقِليٍل ِمن ِحَجاَرْه  

َو�آََياُت �حَلنِيَفِة بَيَِّناٌت 
�ٍف َخ�َصارْه َتَرى يِف ُكلِّ �إِ�رْصَ  

�لقائد  هذ�   - �لأول  �إبر�هيم  حياة  يف  �ملتناق�صات  ومن 
م�رص  يف  �حلربية  �ملد�ر�ض  باإغالق  �أمر  �أنه   - �ل�صيت  �لذ�ئع 
عندما توىل �لعر�ض عقب فقد و�لده حممد علي لقو�ه �لعقلية، 
عام 1811  باجليزة  مدر�صة حربية  �أول  علي  �أن�صاأ حممد  فقد 
)1226هـ( وكان مدر�صوها خليًطا من �لفرن�صيني و�لإيطاليني 
وغريهم من �لأجانب، ثم نقلت هذه �ملدر�صة �لع�صكرية �إىل 
»�صيف«  �لكولونيل  �ل�صباط  من  مدر�صيها  �أكرب  وكان  �أ�صو�ن 
�لفرن�صي �لذي �عتنق �لإ�صالم فيما بعد و�أطلق عليه ��صم �صليمان 
رتبة  �إىل  ترقيته  بعد  �ل�صابط  هذ�  ر�أى  ثم  �لفرن�صاوي،  با�صا 
�للو�ء �إيجاد �لتخ�ص�ض يف �لنظام �لع�صكري �مل�رصي فاأن�صئت 
و�لطوبجية  )�مل�صاة(  و�لبيادة  )�ل�صو�ري(  للفر�صان  مد�ر�ض 
حممد  �أر�صلها  �لتي  �لبعثات  طالب  ليقوم  وذلك  )�ملدفعية(؛ 
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�مل�رصيني  للطالب  مدر�صة حربية  �أن�صاأ  فرن�صا؛ حيث  �إىل  علي 
يف باري�ض وجعل ريا�صتها لوزير �حلربية �لفرن�صي؛ ليقوم هوؤلء 
�لطالب بعد عودتهم بالتدري�ض يف هذه �ملد�ر�ض �ملتخ�ص�صة.

ومبجرد �أن توىل �إبر�هيم �حلكم �أمر باإغالق هذه �ملد�ر�ض 
و�كتفى باإر�صال �لبعثات �حلربية �إىل مدر�صة باري�ض �مل�رصية.

�صبع  �أن�صاأ  �لعر�ض  على  �إ�صماعيل  �خلديوي  جل�ض  وملا 
هذه  ولكن  �أول عهده،  باجلي�ض يف  مد�ر�ض حربية لهتمامه 
�ملد�ر�ض �ل�صبع �أغلقت ب�صبب �لإفال�ض �لذي حلق مبالية م�رص 

من جر�ء �إ�رص�ف هذ� �خلديوي ونزقه.

�لذي  �لفخم  �مل�صجد  ت�صييد  بُِدئ يف  عام 1947م  ويف 
�أطلق عليه ��صم »م�صجد �لقائد �إبر�هيم«،و��صتغرق بناوؤه حو�يل 

�أربعة �أعو�م �إذ �فتتح لل�صالة خالل عام 1950م.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �جلديد فاطلبها يف »عثمان 
�أباظة«.

8 – اإبراهيم با�سا جنيب – �سارع – بق�سم كرموز
توىل من�صب حمافظ �لإ�صكندرية يف �ملدة من 2 �أكتوبر 
1894م  عام  �أكتوبر  �آخر  �إىل  )1311هـ(  1893م  عام 
وز�رة  وكيل  من�صب  �إىل  ذلك  بعد  ورقي  )1311هـ(، 
با�صا،  يحيى  �لفتاح  عبد  �ملرحوم  حرم  و�لد  وهو  �لد�خلية، 
�لذي توىل ريا�صة �لوز�رة �مل�رصية يف عهد �مللك �ل�صابق فوؤ�د، 

وذلك يف �أو�ئل عام 1934م )1353هـ(.

و�إبر�هيم جنيب هو �بن �لدكتور �إبر�هيم بك جنيب، وكانت 
ولدته خالل عام 1273هـ )1856م(، وتلقى علومه �لأولية 

يف مدر�صة �لفرير �لفرن�صية ثم �نتقل منها �إىل مدر�صة �لإد�رة، 
�لقانون،  علوم  لتلقي  فرن�صا  �إىل  �صافر  �صهادتها  نال  �أن  وبعد 
منها  و�إد�رية،  ق�صائية  منا�صب  عدة  فتوىل  م�رص  �إىل  وعاد 
للد�خلية،  فوكياًل  �لقاهرة،  فمحافظ  �لإ�صكندرية،  حمافظ 
ثم تركها عام 1908م )1326هـ( ليحل حمله م�صطفى با�صا 

ماهر. 

ول ُيعرف تاريخ وفاته.

9– اإبراهيم بك الألفي – �سارع – بق�سم 
الرمل

عهد  يف  لالإ�صكندرية  حمافًظا  �لألفي  بك  �إبر�هيم  كان 
يف  �إليه  �أمره  عبا�ض  �أ�صدر  وقد  م�رص  و�يل  �لأول  عبا�ض 
24 من رم�صان عام 1269هـ )�أول يوليو عام 1853م( بتعيني 
�لتي �صافرت  ربابنة وحد�ت �لأ�صطول �مل�رصي �لثنتي ع�رصة 
من �لإ�صكندرية بقيادة �لفريق ح�صن با�صا �لإ�صكندر�ين، وهي 
و»جهاد  �لقائد،  علم  تن�رص  وكانت  جهاد«  »مفتاح  �ل�صفن: 
�أباد«، و»�لفيوم«، و»ر�صيد«، و»�صري جهاد«، و»دمياط«، 
و»جناح  و»�لنيل«،  �صنن،  بك  حممد  قيادة  و»�لبحرية« 
بحري  برو�ئه  هما  و»و�بورين«  بيكر«،  و»جهاد  بحري«، 

وجوبليت �صاعقة.

و�أ�صدر �إليه عبا�ض �إر�دة �صامية بفر�ض قمر�ت مفتاح جهاد 
�لتي �صينقلها ح�صن با�صا �لإ�صكندر�ين على ح�صاب �حلكومة، 
ومن جهة �أخرى عّينه عبا�ض يف 27 من رم�صان عام 1269هـ 
�لإ�صكندر�ين  با�صا  ح�صن  د�ئرة  �صوؤون  لإد�رة  )1853م( 

و�أبعاديته حلني عودته من �حلملة �صد رو�صيا يف حرب �لقرم.
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 – �سارع   – رم�سان  بك  اإبراهيم   –10
بق�سم حمرم بك 

)حمافظة(  مبديرية  �ل�صبانات  ببلدة  رم�صان  �إبر�هيم  ولد 
�ل�رصقية، و�أر�صله حممد علي يف بعثة تعليمية �إىل فرن�صا لتعلم 
1830م  عام  يناير  يف  در��صته  فبد�أ  و�لريا�صيات،  �لهند�صة 
)1246هـ( وكان ر�تبه �ل�صهري طو�ل مدة �لبعثة مائة قر�ض، 
�إىل لندن خالل �لعطلة �ملدر�صية و�صاهد فيها بع�ض  وقد �صافر 
تعليمه،  �أمت  حيث  فرن�صا،  �إىل  عاد  ثم  �لهند�صية،  �لأعمال 
وعاد �إىل م�رص يف �أو�ئل عام 1836م )1252هـ( �أي �أن بعثته 
��صتغرقت �صت �صنو�ت، وقد عني معيًد� لدرو�ض حممد مظهر 
�ملهند�صخانة،  مبدر�صة  مدر�ًصا  عني  ثم  �لطوبجية،  مبدر�صة 
وتخرج على يديه كثري من �لطالب، وقد ��صرتك يف �صق قناة 
�ل�صوي�ض بني �ملهند�صني، و�ألّف كتًبا مفيدة يف �لعلوم �لهند�صية 

ونال رتبة �لبكوية.

وكانت وفاته عام 1864م )1281هـ(.

11– اإبراهيم بك �سيد اأحمد – �سارع – 
بق�سم حمرم بك

عام  �جليزة  مبدينة  ولد  �أحمد،  �صيد  �صالمة  �إبر�هيم  هو 
م�صقط  بكتَّاب  و�لقر�ءة  �لكتابة  وتعلم  )1282هـ(  1865م 
ر�أ�صه، ثم نال ق�صًطا من �لتعليم �لديني فحفظ بع�ض �صور من 
�لقر�آن �لكرمي، ووفد على �لإ�صكندرية يف �صبابه، وتاجر يف 
�للبان فات�صع نطاق  بالقرب من ق�صم  �أن�صاأ مطحًنا  �لدقيق، ثم 
�ملو��صاة  جمعية  موؤ�ص�صي  �أحد  وكان  بعيد،  حد  �إىل  جتارته 
بجانب  و�أن�صاأ  تاأ�صي�صها،  عقب  لها  رئي�ض  و�أول  �لإ�صالمية، 
منزله �لكبري يف طرف �ل�صارع �لذي �أطلق عليه ��صمه مدر�صة �أولية 

كان ينفق على متطلباتها من ماله �خلا�ض، وبقيت هذه �ملدر�صة 
توؤدي ر�صالتها �لجتماعية حتى وفاته، و�أ�صهم بن�صيب مرموق 
يف �حلركة �لوطنية منذ بد�ية قيامها عام 1919م )1338هـ( 
ينفق  وكان  بالإ�صكندرية،  �مل�رصي  �لوفد  جلنة  رئي�ض  وعني 
من �أجل ذلك ماًل كثرًي�، وقد ر�أيته يت�صدر �ملظاهر�ت �صد 
بعد  �صنه يف ذلك �حلني، وعني  �لرغم من كرب  �لإجنليز على 
ذلك ع�صًو� مبجل�ض �ل�صيوخ، وتويف يف 19 من �صبتمرب عام 

1947م )1367هـ( بالًغا من �لعمر 82 �صنة.

وكان �إبر�هيم �صيد �أحمد من حمبي �خلري و�لإح�صان   
تعليم  يف  �ملجانية  مبدر�صته  و�أ�صهم  و�ملحتاجني،  �لفقر�ء  �إىل 

�لكثري من �أطفال حي حمرم بك �لتعليم �لأويل.

12- اإبراهيم بك �سربي – �سارع – بق�سم 
الرمل

مدر�صة  ودخل  �مل�رصية  باملد�ر�ض  �صربي  �إبر�هيم  تعلم 
)�أي  �لأ�صبري�ن  برتبة  وهو   - �ختري  ثم  �لعيني،  بق�رص  �لطب 
�إىل مونخ  Aspirant – لل�صفر يف بعثة علمية  تلميذ �صابط( 
�أمت  وملا  �لطب،  لتعلم  �حلني  ذلك  �لنم�صا يف  �إمار�ت  باإحدى 
فرن�صا، عاد  �إىل  �لآخرين  بعثته  و�أفر�د  نقل هو  �أن  بعد  علومه 
عام  �أكتوبر  �أول  يف  �لطب  مبدر�صة  مدر�ًصا  وُعنيِّ  م�رص  �إىل 
باجلي�ض،  طبيب  وظيفة  �إىل  رقِّي  ثم  )1287هـ(،  1870م 
�أطباء  �أن �صار كبري  �إىل  �لع�صكري  �ل�صلم  �لرتقي يف  وو��صل 
�أطباء �ل�رصطة،  بالآليات )�لفرق(، وُنقل بعد ذلك �إىل كبري 
�لأع�صاء  وظائف  لتدري�ض  �لطب  مبدر�صة  مدر�ًصا  عاد  ثم 
)�لف�صيولوجيا(، وقد تخرج على يديه عدد كبري من �لأطباء، 
كان مو�صع �حرت�مهم وجتّلتهم، وكانت له منزلة كبرية عند 
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رجال �حلكومة وعند �لأهايل جميًعا، و�أُحيل على �لتقاعد عام 
1892م )1310هـ( و�أخذ يعمل يف تاأليف �لكتب، ولكن مل 
يطبع من موؤلفاته �صيء حتى �لآن، و�أدركته �ملنية عام 1915م 

)1334هـ(.

 – �سارع   – النرباوي  بك  اإبراهيم   –13
بق�سم حمرم بك

ولد �إبر�هيم �لنرب�وي ببلدة نربوه مبديرية �لغربية )حمافظة 
�لغربية حاليًّا( وتعلم مبادئ �لقر�ءة و�لكتابة باأحد كتاتيبها، ثم 
�إىل �لأزهر و�نتخب فيمن وقع عليهم �لختيار لدر��صة  رحل 
�أن�صاأها  �لتي  زعبل  �أبي  مدر�صة  فدخل  و�جلر�حة،  �لطب  علم 
حممد علي عام 1242هـ )1826م( لت�صع 1200 مري�ض، 
�إبر�هيم تعليمه  �أمت  �أن  و�أول ناظر لها كان كلوت بك، وبعد 
و�آخرون  هو  �ختري  مالزم  برتبة  منها  وتخرج  �ملدر�صة  بهذه 
لل�صفر يف بعثة �إىل فرن�صا ملو��صلة در��صته �لعالية، وبد�أ در��صته 
يف نوفمرب عام 1832م )1248هـ(، وكان مرتبه �ل�صهري 
طو�ل مدة �لبعثة 3500 مليم، وعاد �إىل م�رص عام 1838م 
)1254هـ(، فُعنيِّ مبدر�صة �لطب بق�رص �لعيني برتبة يوزبا�صي 
وقد  )�لر�ئد(،  �ل�صاغ  رتبة  �إىل  قليل  بعد  ُرقِّي  ثم  )نقيب(، 
�أمري�ألي  رتبة  ومنحه  له،  ا  خا�صًّ طبيًبا  علي  حممد  �ختاره 
)عميد(، و�أطلق عليه لقب رئي�ض �لأطباء، ثم �ختاره عبا�ض 

ا له ونال رتبة �ملتمايز. �لأول طبيًبا خا�صًّ

»نبذة  منها  بك  لكلوت  موؤلفات  بفرن�صا  وهو  ترجم  وقد 
و�لت�رصيح  �لطبيعة  �أ�صول  يف  و»نبذة  �لطبيعية«،  �لفل�صفة  يف 
�لعام«، وطبعت �لرتجمتان عام 1837م )1253هـ(، وقال 
�أجنب  »�إنه  �جلديدة«:  »�خلطط  كتابه  عنه يف  مبارك  با�صا  علي 

من ��صتهرو� يف �لتجريح، �إذ كان ذ� �إقد�م على ما ُيقدم عليه 
غريه«، وقد جمع من مهنة �لطب ماًل كبرًي� و�قتنى كثرًي� من 
�لعقار�ت و�جلو�ري و�ملماليك، وتزوج �أثناء بعثته بفرن�صا من 
و�لدة  و�أهدته  بدوية،  من  تزوج  موتها  وعقب  فرن�صية،  فتاة 

عبا�ض �لأول جارية من جو�ريها.

وكانت وفاته خالل عام 1862م )1279هـ(. 

بق�سم   – �سارع   – ح�سن  اإبراهيم   –14
العطارين )ا�ستري �سابًقا(

15– اإبراهيم ح�سن – �سارع – بق�سم حمرم بك
بالقاهرة عام 1845م )1261هـ(،  �إبر�هيم ح�صن  ولد 
وتعلم مبد�ر�صها �لأمريية، ثم �لتحق مبدر�صة �لطب بق�رص �لعيني 
عام 1858م )1275هـ(، و�ختري لل�صفر �إىل مونخ مبقاطعة 
لالإمرب�طورية  تابعة  �إمارة  �حلني  ذلك  يف  كانت  �لتي  بافاريا 
)1279هـ(  1862م  عام  �إبريل  يف  �إليها  ف�صافر  �لنم�صاوية، 
تلميذ  �أي  »�لأ�صبري�ن«  برتبة  وكان  �لطبية،  علومه  لإتقان 
�صابط، ومرتبه 70 قر�ًصا يف �ل�صهر، وبعد �أن ظّل يتعلم مبونخ 
نقل �إىل فرن�صا يف �أغ�صط�ض عام 1863م )1280هـ( مع باقي 
�أفر�د بعثته، فاأمت تعليمه بباري�ض، وعاد �إىل م�رص يف نهاية عام 
�لطب  لدر��صة  �أملانيا  �إىل  �أر�صل  ثم  )1286هـ(،  1869م 
�لوطن،  �إىل  ورجع  �لعلم،  هذ�  �صهادته يف  فنال  �ل�رصعي، 
فُعنيِّ عام 1871م )1288هـ( مدر�ًصا للطب �ل�رصعي مبدر�صة 
بامل�صت�صفى  �لباطنية  لالأمر��ض  طبيًبا  ثم  �لعيني،  بق�رص  �لطب 
عهد  يف  �خلديوية  لالأ�رصة  طبيًبا  كان  �أن  وبعد  �لأمريي، 
�إ�صماعيل وترقى �إىل رتبة �ملتمايز عام 1879م )1297هـ(، 
مل�صلحة  ا  عامًّ مفت�ًصا  )1306هـ(  1888م  عام  خالل  ُعنيِّ 
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�ل�صحة، و�أُنِعم عليه برتبة �لبا�صاوية يف عهد �خلديوي توفيق، 
ويف عام 1891م )1309هـ( ناب عن �حلكومة �مل�رصية يف 
وظّل  �لطب،  ملدر�صة  ناظًر�  ُعنيِّ  ثم  بلندن،  �ل�صحي  �ملوؤتر 
ي�صغل هذ� �ملن�صب من عام 1891 �إىل 1898م )1309 – 
�لهند  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �لبعثة  �أع�صاء  من  1316هـ(، وكان 
�لطاعون هناك، وتزوج من �صيدة  �نت�صار وباء  �أ�صباب  لبحث 
)�نظر  �لنابغة علي بك ر�مز  �لدكتور  �أولده  �أملانية، ومن بني 

هذه �ملادة( وكان من كبار �جلر�حني.

وكان �إبر�هيم ح�صن با�صا �صامي �لأخالق، عاملًا فا�صاًل، 
وترك كتابًا يف �لطب �ل�رصعي بعنو�ن »رو�صة �لآ�صي يف �لطب 
�ل�صيا�صي«، طبع عام 1876هـ )1293م(، وكتابًا �آخر يف 
�لأمر��ض �لباطنية بعنو�ن »جامعة �لدرو�ض �ل�صنوية يف �لأمر��ض 
�لباطنية« طبع ببولق عام 1895م )1313هـ( يف جملدين.

وتويف باأوروبا عام 1917م )1336هـ( عن 72 عاًما.

16 – اإبراهيم احلن�س – زقاق – بق�سم اجلمرك
هو جد �أ�رصة معروفة من �لأ�رص �لإ�صكندر�نية �لقدمية �لتي 
�تخذت مقرها بحّي �جلمرك بجهة �أبي وردة يف �أو�خر �لقرن 
مدورة،  ب�صارع  يقيم  �أفر�دها  بع�ض  وماز�ل  ع�رص،  �لتا�صع 
وتويف حفيد �إبر�هيم �حلن�ض �ملرحوم ح�صن �حلن�ض يف م�صتهل 

عام 1966م )1386هـ(، وكان يز�ول جتارة �لأقم�صة.

ولن يغيب لقب »�حلن�ض« عن خميلتي �لو�عية، فقد تعلمت 
مبادئ �لقر�ءة و�لكتابة بكتَّاب �ل�صيخ �حلن�ض بحارة �لإزر�ري 
�لتي توؤدي �إىل �صارع �ل�صمريل، وحفظت بني جدر�نه جز�أْي 
�ل�صيخ  جريدة  �أن�صى  ولن  �لكرمي،  �لقر�آن  من  وتبارك«  »عم 

�حلن�ض – �صاحمه �لله – وهي تهوي على عمامتي �ل�صغرية كلما 
كان ه�صم �لطعام يف مرحلته �لأوىل ي�صلم جفنيَّ للنعا�ض بعد 
�لظهر فاأنقطع عن �ل�صياح مرتاًل ق�صار �ل�صور مع �أولد �لُكتَّاب 
�لآخرين، فاأفيق من غفوتي مذعوًر� و�أو��صل �ل�صياح باأعلى ما 
يف حنجرتي �ل�صغرية من قوة �ل�صوت و�أ�صلح �صا�ض عمامتي 
�لذي  نف�ض و�لدي  �لعزيزة على  �لعمامة  �ملبعرث، وهي  وزرها 
�ل�رصيف،  �لأزهر  �صيًخا وقوًر� من علماء  ير�ين  �أن  يود  كان 

وليت �أمنيته حتققت.

�أبي وردة �لذي ر�أيت نور �حلياة يف  وكلما مررت بحّي 
دكانه  حتول  �لذي  �حلن�ض  �ل�صيخ  كتَّاب  مكان  وزرت  كنفه 
�لناجود  ن�صف  تذكرت  لل�صكن  �أر�صية  طبقة  �إىل  �لرحب 
�مللوث  باملاء  مليًئا  �لباب  بجانب  يو�صع  كان  �لذي  )�لربميل( 
مائه  يف  نزيلها  كنا  �لتي  �ل�صفر�ء«  ْفِل  �لطَّ »مادة  بف�صالت 
لنطلي �ألو�حنا �خل�صبية �ملدرجة �أعاليها بطبقة جديدة من »مادة 
ْفل« ون�صندها �إىل جد�ر �ملنازل �ملجاورة لتجف يف �ل�صم�ض  �لطَّ

وت�صتقبل در�ًصا جديًد� من �آيات �لقر�آن �لكرمي.

فلله �أيام �لطفولة وذكرياتها �لعزيزة على �لنف�ض.

17– اإبراهيم راأفت – �سارع – بق�سم الرمل
�لتعليم يف عهد  �إبر�هيم ر�أفت بك من كبار رجال  كان 
حممد علي ثم �صار وكياًل لديو�ن �ملد�ر�ض يف عهدي �إبر�هيم 
�لآثار  منزلة عظيمة يف علم  له  �لأول، وكان  �لأول وعبا�ض 
�لغزير  بعلمه  �نتفع  �لتي خلفها، وقد  �لقدمية  وبالتحف �لأثرية 
حادثة  حتفه يف  لقي  وقد  �مل�رصيني،  �لطالب  من  كبري  عدد 
غرق �لأمري �أحمد يف �لنيل بجهة كفر �لزيات يف 14 من مايو 

عام 1858م )1275هـ(.
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لهم  فجعل  رعايته،  حتت  ذريته  �لأول  �صعيد  �أخذ  وقد 
يف  ر�أفت  وعثمان  ر�أفت  �إبر�هيم  ولديه:  و�أر�صل  مرتبات 
نفقة  على  يتعلم  هناك  ر�أفت  �إبر�هيم  وكان  فرن�صا،  �إىل  بعثة 
�حلكومة  نفقة  على  علومه  فاأمت  �لكبري،  ر�أفت  �إبر�هيم  و�لده 
حتى  بها  وظل  �صري«  »�صان  �ل�صهرية  �لفرن�صية  �حلرب  مبدر�صة 
تخرج �صابًطا من �صباط �أركان �حلرب، ويف عهد �خلديوي 
�جلي�ض  حرب  �أركان  يف  �لبن  ر�أفت  �إبر�هيم  ُعنيِّ  �إ�صماعيل 
�مل�رصي حتت قيادة �جلرن�ل �لأمريكي »�إ�صتون« �لذي ��صتقدمه 
)1286هـ(  1869م  عام  ويف  �جلي�ض،  لتنظيم  �إ�صماعيل 
ذلك  بعد  و��صرتك  �لبكوية،  رتبة  �لبن  ر�أفت  �إبر�هيم  منح 
على  عملها  مت  حربية  خريطة  �إعد�د  يف  »�إ�صتون«  �جلرن�ل  مع 
�أح�صن وجه، وغ�صب �إ�صماعيل على �إبر�هيم بك فاأر�صله �إىل 
�ل�صود�ن ملعاقبته، فبقي هناك �إىل �أن توىل توفيق �حلكم، فاأُعيد 
�إىل �أركان حرب �جلي�ض برتبة �لأمري�ألي )�لعميد(، ومر�ض 
بعد ذلك ب�صبب �إقامته �لطويلة بال�صود�ن و�إ�صابته هناك بحمى 
�لثورة  �أثناء  يف  )1300هـ(  1882م  عام  وتويف  �ملالريا، 
خيانة  �إثر  و�لإجنليز  م�رص  بني  �حلرب  وقيام  �لوطنية،  �لعر�بية 

�خلديوي توفيق با�صتدعاء هوؤلء �لغا�صبني لنجدته.

و�إبر�هيم بك ر�أفت �لبن هو و�لد �ملرحوم حممد ر�أفت 
�لإ�صكندرية  ببلدية  �ل�صحية  �لأق�صام  مدير  �ملادة(  هذه  )�نظر 
با�صا  �إبر�هيم  و�لفريق  ر�أفت  با�صا  �إ�صماعيل  و�صقيق  �لأ�صبق، 

ر�أفت، وكانا من كبار �صباط �جلي�ض �مل�رصي.

18– اإبراهيم �سامي با�سا – �سارع – بق�سم 
حمرم بك

تعلم �إبر�هيم �صامي يف مكاتب �لقاهرة، ثم �لتحق مبدر�صة 
�إىل  لل�صفر  �ختري  در��صته  �أمت  �أن  وبعد  ببولق،  �ملهند�صخانة 
�أوروبا يف  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �ل�صاد�صة  �لبعثة  �إجنلرت� بني طالب 
يوليو عام 1847م  عهد حممد علي، وكان �صفره يف �صهر 
علم  يف  للتخ�ص�ض  وذلك  �لثاين،  �ملالزم  برتبة  )1264هـ( 
�لآلية )�مليكانيكا(، وكان مرتبه طو�ل مدة �لبعثة 250 قر�ًصا 
يف �ل�صهر، وظل باإجنلرت� �إىل �أن �أمت در��صته �لعالية، وعاد �إىل 
عموم  بديو�ن  معاوًنا   َ ُعنيِّ ثم  معروف،  غري  تاريخ  م�رص يف 
منا�صب حكومية،  وتقلَّد عدة  منه  �حلديدية، وخرج  �ل�صكة 
رتبة  ونال  �حلديدية،  �ل�صكة  �إد�رة  مبجل�ض  ع�صًو�  �صار  ثم 

�لبا�صوية.

ول ُيعَرف تاريخ ومكان وفاته.

بق�سم   – �سارع   – �ساهني  اإبراهيم   –19
حمرم بك

تعلم �إبر�هيم �صاهني باملد�ر�ض �مل�رصية ثم وقع عليه �لختيار 
ليكون �أحد طلبة �لبعثة �لر�بعة �لتي �أر�صلت �إىل �إيطاليا يف عهد 
يف  �لكائنة  »بيز�«  بجامعة  �لطب  علوم  لتلقي  �لأول  عبا�ض 
�ل�صمال �لغربي من �إيطاليا مبقاطعة ت�صكانيا، ف�صافر �إليها يف 31 
من �أكتوبر عام 1850م )1267هـ(، وكان مرتبه �ل�صهري 
طو�ل مدة �لبعثة 50 قر�ًصا فقط، �إذ كان برتبة )�لأ�صبري�ن( �أي 
تلميذ �صابط، فكان يتقا�صى هذه �لقرو�ض �ل�صئيلة بالإنابة عنه 
�أفندي حنفي �ل�صيديل مبدر�صة �لطب �لب�رصي  يف م�رص �صليم 
در��صة  يو��صل  �صاهني  �إبر�هيم  وظل  �أولده،  على  لل�رصف 
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)1274هـ(،  1857م  عام  خالل  �لوطن  �إىل  وعاد  �لطب 
فتكون بعثته �لعلمية قد ��صتغرقت 7 �صنو�ت، وعقب رجوعه 
ُعنيِّ مب�صت�صفى مدر�صة �لطب بق�رص �لعيني، �عتباًر� من 28 من 

�صهر �صفر عام 1274هـ )18 من �أكتوبر عام 1857م(.

تقلدها  �لتي  �لوظائف  �أو  وفاته  ومكان  تاريخ  يعلم  ول 
طو�ل حياته �لعملية.

بق�سم   – �سارع   – العطار  اإبراهيم   –20
الرمل )حمطة �سفر �سابًقا( 

كان �أول من �أن�صاأ �صناعة �لآجّر )�لطوب( بالإ�صكندرية، 
فاأ�صهم مب�صانعه يف ت�صييد �لكثري من مباين �ملدينة �لهامة، وز�ول 
�لبحرية؛  ومبديرية  بالإ�صكندرية  عاًما   50 قر�بة  �ل�صناعة  هذه 
حيث �أ�صهم يف �إن�صاء �لكثري من �لأبنية �لعامة و�خلا�صة، ولي�ض 
للقب �لعطار �لذي يحمله �صاحب �ل�صارع �إبر�هيم حممد �لعطار 
�أية �صلة بتجارة �لعطارة، و�إمنا ُدعَيت �لأ�رصة بهذ� �للقب منذ 
زمن بعيد، وقد ولد �إبر�هيم حممد �لعطار ببلدة �ملحمودية من 
�أعمال حمافظة �لبحرية عام 1888م )1306هـ(، وتعلم يف 
�أحد مكاتبها �لكتابة و�لقر�ءة، ثم ��صتقر بالإ�صكندرية وظهرت 
ع�صاميته يف ت�صييد م�صانع طوب �لعطار بالإ�صكندرية و�لبحرية 
�لنمط �لآيل �حلديث، وكانت هذه �مل�صانع �لأوىل من  على 
�ملادية على  بامل�صاعدة  يبخل  بهاتني �جلهتني، وكان ل  نوعها 
جمعية  �مل�صتمرة  مب�صاعدته  وميد  �خلريية،  �جلمعيات  بع�ض 
ولقد  �ملحمودية،  ومركز  بالإ�صكندرية  �لكرمي  �لقر�آن  حتفيظ 
عكف على تن�صئة �أولده تن�صئة �صاحلة، فجعل منهم مو�طنني 
�صاحلني يفيد �لوطن من جهودهم وخرب�تهم، فهو و�لد �لعميد 
�أحمد �إبر�هيم �لعطار �ل�صابط بالقو�ت �مل�صلحة ومدير �ملوؤ�ص�صة 

�لقت�صادية لهذه �لقو�ت بالإ�صكندرية �صابًقا، و�لأ�صتاذ حممود 
�إبر�هيم �لعطار م�صت�صار �لدولة ورئي�ض �إد�رة �لفتوى و�لت�رصيع 
للم�صالح �لعامة بالإ�صكندرية و�ل�صيد عبد �ملنعم �إبر�هيم �لعطار 
�ملقاول، و�لعقيد مهند�ض فوؤ�د �إبر�هيم �لعطار بالقو�ت �لبحرية، 

و�ملقدم طبيب �إبر�هيم �إبر�هيم �لعطار بالقو�ت �لبحرية.

يف  بالرمل،  بزيزنيا  بالإ�صكندرية  �لعطار  �إبر�هيم  وتويف 
26 يناير عام 1957م )1377هـ( عن 69 عاًما.

»حمطة  يف  فاطلبها  لل�صارع،  �لقدمي  �ل�صم  ترجمة  �أما 
�صفر«.

21- اإبراهيم املو�سلي - �سارع - بق�سم املن�سية 

بالندمي  ا  �أي�صً ويعرف  بهمان  بن  ماهان  بن  �إبر�هيم  هو 
�أ�صل  من  وهو  �لعرب،  مو�صيقيي  �أ�صهر  من  �ملو�صلي، 
فار�صي، ولد بالكوفة عام 125هـ )742م( ودر�ض �ملو�صيقى 
على �أ�صاتذة من �لفر�ض، و�أظهر بر�عة فائقة يف �لغناء و�لتوقيع 
على �لعود، وكان له مقام رفيع يف �لبالط �لعبا�صي �أيام �ملهدي 

و�لهادي وبخا�صة يف عهد �خلليفة هارون �لر�صيد.

ويروي �لق�صا�صون رو�يات عجيبة بالن�صبة �إىل مهارته يف 
�لعزف و�لغناء، ومنها رو�يات �أ�صطورية تقول �إنه �صعد ذ�ت 
يوم يف زنبيل �إىل بيت ي�صم فئة غري قليلة من �لقيان �لالتي ُيتقنَّ 
�ملو�صيقى و�لغناء، وق�صى بينهن �أم�صية فنية ر�ئعة، ومن هذه 
�لأ�صاطري �أن �إبلي�ض ز�ره ذ�ت ليلة وعلمه حلًنا عجيًبا بهر �صامعيه 
بعد �أن �أتقنه ووقعه على عوده، وهاتان �لأ�صطورتان وغريهما 
�لأ�صفهاين يف كتابه  �لفرج  �أبو  يذكرها  �خليالية  �لأ�صاطري  من 

�ل�صهري »�لأغاين«.
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بغد�د  يف  �لأول  �ملو�صيقار  �ملو�صلي  �إبر�هيم  كان  ولقد 
و�لفنان �ملنفرد يف زمانه، وكان �لنا�ض قبله يعلمون جو�ريهم 
�لتعليم  هذ�  وكان  و��صتعد�دهن،  لياقتهن  قدر  على  �لغناء 
فرفع  و�أ�صباههن،  و�لأحبا�ض  �ل�صود  �جلو�ري  على  مق�صوًر� 
�لبي�ض  �لغو�ين  من  �حل�صناو�ت  بتعليم  �لفن  هذ�  مكانة  �إبر�هيم 
مع ��صتكمال ثقافتهن يف جميع �لنو�حي �لتي تتطلبها جمال�ض 
)�ملنادمة( من �أدب ورو�ية وق�ص�ض وتندر فاجتمع لهن �جلمال 
وحلو  �صدو  وعذب  منظر  ح�صن  من  وذلك  �أطر�فه  كافة  من 
�إبر�هيم من �صاأن �لقيان بقدر ما �أعلى  حديث، ومن ثم �أعلى 
عليه  تدّر  �لتجارة  هذه  وكانت  و�لغناء،  �ملو�صيقى  مكانة  من 
بب�صع  �جلارية  ي�صرتي  فكان  �ملغدق،  و�لرث�ء  �لوفري  �ملال 
مئات من �لدنانري ويبيعها بع�رص�ت �لألوف بعد �أن ُيتِّم ثقافتها 
رت ثروته �لتي جمعها باملاليني من  �لفنية و�لأدبية؛ ولذلك ُقدِّ
�لدر�هم، فقال �بن �إ�صحاق �إنها بلغت 24 مليوًنا ح�صل عليها 
فكان  و�لوزر�ء،  و�لأمر�ء  �خللفاء  هبات  ومن  �لقيان  بيع  من 
�لرقيقة وتطريز �ملالب�ض و�لعزف  يعّلم �جلو�ري كتابة �لأ�صعار 
على �لآلت �ملو�صيقية يف �إطار كامل من �لإبد�ع، وكان �إىل 
�إىل  يعيدهن  ثم  بالتثقيف  �لأثرياء  جو�ري  يتعهد  ذلك  جانب 
�إبر�هيم  مربحة، وكان  �أجوًر�  ذلك  ويتقا�صى عن  �أ�صحابهن 
�أو غريهم  �لغناء و�ألو�نه، ل ي�صاأله �خللفاء  �أنو�ع  عليًما بجميع 
يبتكر  نابًغا  ملحًنا  وكان  حا�رًص�،  عنده  وجدوه  �إل  منه  �صيًئا 

�لر�ئع منها ويبدع فيها مبا مل ي�صبقه �إليه غريه.

ولقد �أدى ذلك �لنبوغ يف ��صتغالل �لقيان كو�صيلة لإ�صباع 
رغبة �خللفاء و�لأمر�ء و�لوزر�ء من �لنغم و�لرق�ض ورو�ية �ل�صعر 
�جلو�ري  هذه  �صارت  �أن  �إىل  ذلك  كل  �أدى  و�لق�ص�ض، 
�حل�صناو�ت ي�صيطرن على رجال �لدولة ويوجهن �صيا�صتهم يف 

كثري من �لأحيان، وكان ذلك من �لعو�مل �لتي ترتب عليها - 
يف نهاية �لأمر - �صعف �لدولة �لعبا�صية وتغلغل �لنزعة �لفار�صية 
يف كيانها منذ عهد �لر�صيد، و��صتمر هذ� �لتغلغل ومنا يف عهد 
�ملاأمون ومن جاء بعده من �خللفاء، وترتبت عليه كارثة تفكك 
�لدولة �لعبا�صية وتغلب �لعنا�رص �لدخيلة �لغريبة على �أهل �لعروبة 
و�لأندل�ض  �لعربي  �ملغرب  �أقطار  فانف�صلت  وترك،  مغول  من 
�لأتر�ك  حكم  وتالها  �لفاطميني  دولة  وقامت  �خلالفة  عن 
و�ملماليك وحكم �لدويالت يف �ملغرب و�نتهى �لأمر باخللفاء 
�لعبا�صيني �أن يكونو� �صوريني يف بالط هوؤلء �حلكام �لأجانب 

يفعلون ما يوؤمرون به.

�لغناء  تعليمهن  بعد   - �لقيان  جتارة  ��صتهوت  ولقد 
غري  �لتجار  من  �لكثري   - �لثقافة  من  �صتى  باألو�ن  وتثقيفهن 
�إبر�هيم �ملو�صلي، فاأخذ نو�بغ �ملغنني يلقنون جو�ريهم �أحلانهم 
و�أ�صو�تهم، وطريقة غنائهم، وكانت عناية �لرجال يف ذلك 
�لع�رص �لعبا�صي �لذهبي بتعليم �جلو�ري �أكرث من عنايتهم بتعليم 
مت مبائتي  �حلر�ئر �بتغاء �لك�صب �لغزير، فكانت �جلارية �إذ� ُقوِّ
دينار وهي غري متعلمة تقّوم �إذ� �أجادت �لغناء و�لأدب باأ�صعاف 
هذ� �ملبلغ، �أما �حلر�ئر فكانت �لعناية بتعليمهن مق�صورة على 
من  نوعان  هناك  وكان  حكمهم،  يف  ومن  �لأ�رص�ف  طبقة 
للخا�صة،  باملغنيات  يتعلق  �لأول  �لنوع  �ملغنيات:  �جلو�ري 
�لعامة،  �ملحال  يغنني يف  �لالئي  بالقيان  يخت�ض  �لثاين  و�لنوع 
�أو�ئل  يف  ببغد�د  �لغناء  يحرتفن  �لالئي  �لقيان  معظم  وكان 
�لقرن �لر�بع �لهجري من �جلو�ري، وقليل منهن من �حلر�ئر، 
كتابه  يف  حّيان(  �أبي  مادة  )�نظر  �لتوحيدي  حّيان  �أبو  ويقول 
�لغناء  يحرتفن  �لالتي  �جلو�ري  »�إن عدد  و�ملوؤ�ن�صة«:  »�لإمتاع 
يف جانبي بغد�د بلغ ح�صب �إح�صائه �أربعمائة و�صتني جارية«، 
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وكان �لنا�ض يرتددون على �ملحال �لعامة ل�صماع �ملغنيات، ومل 
يتحرج من ذلك �لعلماء و�لأدباء و�لق�صاة و�لأعيان، وكانت 
�أقيم حفل خا�ض و�أر�د  �جلو�ري يغنني من ور�ء �صتار، و�إذ� 
�صاحبه �إكر�م �صيوفه جعل �ملغنيات يغنني دون �إ�صد�ل �صتار، 
ويقال: »�إن �أبا �حل�صن علي بن �لفر�ت )�نظر مادة �بن �لفر�ت( 
و�أ�صحابه  كّتابه  من  دعا جماعة  �لعبا�صي  �ملقتدر  �خلليفة  وزير 
�إىل حفل �صّم طائفة من �ملغنيات جل�صن بني يديه و�ل�صتائر من 
بيوتهم  يعّدون يف  �لأغنياء  كان  �أخرى  جهة  ومن  ور�ئهن، 
�أماكن و��صعة ت�صف فيها �لأر�ئك فيجل�صون عليها لياًل ل�صماع 
�لفنية، كما كان  �لثقافة  من  لوًنا  �جلو�ري  ن�رص  وقد  �لغناء، 
�لطر�فة بني  بع�ض �رصوب  ن�رص  �أثر عميق يف  للمثقفات منهن 
�لنا�ض يف بغد�د، ف�صار للظرفاء منط خا�ض يف �لزي و�لطعام 

و�ل�رص�ب وما �إىل ذلك.

ويدل هذ� �لو�صف على �أن جمال�ض �لقيان كانت �متد�ًد� 
لأدب )�ل�صالونات( �لذي كانت �ل�صيدة �صكينة بنت �حل�صن، 
و�ل�صيدة عائ�صة بنت طلحة �أول من �أ�صهمن من �لن�صاء �مل�صلمات 
يف رفع م�صتو�ه، وترتب على ذلك رفع م�صتوى �للغة �لعربية 
�إذ ما كان لل�صعر�ء ول�صيما �صعر�ء �ملجون  يف �لعهد �لأموي 
�أمثال عمر بن �أبي ربيعة و�لعرجي، �أن يقول �صيًئا من نظمهما 
يف ح�رصة هاتني �ل�صيدتني �إل �إذ� كان من �ل�صعر �لعّف �لهادف 
�لذي ل يخد�ض �لكيان �لجتماعي يف �أي ناحية من نو�حيه.

�لقارئ  يعرف  �أن  �ل�صدد  �ملالئم يف هذ�  يكون من  وقد 
لأدب  �لأول  �ملهد  كان  �لأموي  )�ل�صالونات(  �أدب  �أن 
وقد  ع�رص،  �لر�بع  لوي�ض  عهد  يف  �لفرن�صي  )�ل�صالونات( 
�إىل  �لعرب  من  �لنقي  �لر�قي  �لأدب  من  �للون  هذ�  �نتقل 
�أوروبا عن طريق �لأندل�ض، وكانت �لدعامة �لأوىل يف �أدب 

�ل�صالون �لفرن�صي �صيدة ر�قية �لثقافة تدعى »مد�م دى ر�مبوييه 
.»Madame de Rambouillet

وتويف �إبر�هيم �ملو�صلي ببغد�د عام 213هـ )828م( بالًغا 
من �لعمر 86 عاًما، وقد مات �أبوه )ماهان( �لفار�صي �لأ�صل 
�إليهم،  فن�صب  فيهم  ون�صاأ  وربوه  تيم  بنو  فكفله  �صغري  وهو 
وكان �أبوه )ماهان( من بيت كبري يف بالد �لعجم ثم �نتقل �إىل 
�إبر�هيم، و�أول خليفة من  بها وهناك ولد  �لكوفة و�أقام  مدينة 
خلفاء �لعبا�صيني �صمع غناء �إبر�هيم �ملو�صلي هو �خلليفة �ملهدي 
�بن �ملن�صور، فكان �إذ� غنى �إبر�هيم و�صاحبه من�صور �ملعروف 
بزلزل على �لعود �هتز جمل�ض �خلليفة طربًا، وقد تزوج �إبر�هيم 
عليه  �أطلق  �لذي  �ملو�صلي  لقب  و�أما  هذ�،  زلزل  �أخت  من 

فريجع �إىل �أنه �صافر �إىل �ملو�صل و�أقام بها مدة فن�صب �إليها.

كان  �لر�صيد  هارون  �أن  �مل�صهورة  جمال�صه  �أخبار  ومن 
بينهما  فتغا�صبا مرة ود�م  �صديًد�  )ماردة( هوى  يهوى جاريته 
�لغ�صب فاأمر جعفر �لربمكي �لعبا�ض بن �لأحنف �أن يقول �صعًر� 

يف هذ� �خل�صام فقال:
َر�ِجْع �أَِحبََّتَك �لِذيَن َهَجْرَتُهم  

�إِّن �ملَُتيََّم َقلََّما َيَتَجنَُّب

�إِنَّ �لتََّجنَُّب �إِْن تَطاَوَل ِمْنُكَما  
ُلوُّ َلُه َفَعزَّ �ملَْطَلُب َدبَّ �ل�صُّ

بادر  �صمعه  فلما  �لر�صيد  به  فغنى  �ملو�صلي  �إبر�هيم  و�أمر 
�إىل )ماردة( فرت�صاها ف�صاألت عن �ل�صبب يف ذلك فقيل لها، 
فاأمرت لكل و�حد من �لعبا�ض و�إبر�هيم مبكافاأة مالية جزيلة ثم 

�أخذ� من �خلليفة هارون �لر�صيد مكافاأة �أخرى �أكرب .
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�إبر�هيم �ملو�صلي يف �ملطبق فعلم  وكان هارون قد حب�ض 
�أبو �لعتاهية بذلك فاأن�صد قائاًل ل�صلم �خلا�رص �لذي �أبلغه �خلرب:

�صلُم يا �صلُم لي�ض دونك �رصُّ   
 ُحبِ�َض �ملو�صلي فالعي�ُض مرُّ

ما ��صتطاَب �للذ�ِت ُمَذ َغاَب يف  
�ملطبِق ر�أ�ُض �للذ�ِت يف �لنا�ِض ُحرُّ

ترك �ملو�صلي من خلِق �لله  
جميًعا وعي�ُصُهْم ُمق�صِعرُّ  

ُحبِ�َض �للهُو و�ل�رصوُر فما يف  
�لأر�ِض �صيء ُيلَهى به وي�رصُّ  

22- اإبراهيم ناجي- �سارع - بق�سم باب 
�رسقي )ِميُنو �سابًقا( 

�صعره  �متاز  جمدد  �صاعر  ناجي،  �إبر�هيم  �لدكتور  هو 
عام  مار�ض  �صهر  يف  فجاأة  �ملنية  و�فته  و�لرقة،  باحل�صا�صية 
وبهاء  ورقته  �صاعريته  �أوج  يف  وهو  )1373هـ(  1953م 
روحه، وكان يت�صف - رحمه �لله - بال�صماحة و�لإخال�ض 
نف�صه  و�صفاء  طبعه  رقة  يف  وكان  عرفه،  من  لكل  �لود  يف 
كالع�صفور �ملحلق ين�صد �ل�صعر وي�صع كفه �لي�رصى على قلبه 
كاأنه يقول ل�صامعيه �إن هذ� �ل�صعر من وحي هذ� �ملكان، وكان 
�ملمثل  ناجي  ويعترب  �ل�صعر،  �إن�صانيته يف  �حلميدة  �أبرز خ�صاله 
كان  كما  �ل�صعر  يف  �مل�رصية  �لرومانتيكية  للمدر�صة  �لأول 
»فيكتور هوجو« �أبا �لرومانتيكية يف �ل�صعر �لفرن�صي �حلديث، 

للتجربة  �لعذب  �ملنهل  هي  �لرومانتيكيني  عقيدة  يف  فاملر�أة 
�ل�صعرية �جلزلة �لرفيعة، ونر�ها عند ناجي تثل مالًكا علويًّا يف 
�إطار من �لنور، وما �ل�صاعر بالن�صبة �إليها �إل فر��صة حترقها هذه 

�لقدرة �لإلهية فيقول: 

ُكْنِت يف بُْرٍج ِمَن �لنُّور َعَلى  
َحابَا ٍة �َصاِهَقٍة َتْغُزو �ل�صَّ ِقمَّ

َو�أََنا ِمْنِك َفر��ٌض َذ�ِئٌب  
ْوِء َذ�بَا نْيٍ ِمْن َرِقيِق �ل�صَّ يِف جُلَ  

َفِرٌح بِالنَّاِر َو�لنُّوِر َمًعا  
ُموًما َو�آبا ِة حَمْ َطاَر لِْلِقمَّ  

ًقا   رَتِ �آَب ِمْن ِرْحَلتِِه حُمْ
َوْهَو َل َياأُْلوِك ُحبًّا َوِعَتابَا  

ويف �صعر ناجي نزعة �أخرى تيزه، فهو �صديد �حلنني �إىل 
عهد �لطفولة فيقول متاأملًا:

� يِف َدِمي  اَر ُمرًّ ُكلُّ �َصْيٍء �صَ
ْنَيا َعِليَما َبْحُت بِالدُّ بََعَد َما �أَ�صْ  

�آَِه َمْن َياأُْخُذ ُعْمِري ُكلَُّه  
ْفَل َو�جَلْهَل �لَقِدمَيا َوُيعيُِد �لطِّ  

وما من �صك يف �أن َفْقد �ل�صاعر �إبر�هيم ناجي كان خ�صارة 
�صافًيا  ينبوًعا  بوفاته  فقدت  �إذ  �مل�رصية،  للرومانتيكية  فادحة 
�أعالمه  �أحد  مبوته  �لعربي  �ل�صعر  فقد  �إلهامها، كما  ينابيع  من 
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�ملربزين، ولقد عا�ض كل زمنه ي�صخر من قلبه �لك�صري �ملفعم 
بالأحز�ن، ويقول ملن يناجيها يف �صمت كئيب:

�ْنُظِري �صْحِكي َوَرْق�صي َفَرًحا 
َو�أََنا �أَْحِمُل َقْلًبا ُذبَِحا  

َوَيَر�يِن �لنَّا�ُض ُروًحا َطاِهًر�  
َو�جَلوى َيْطَحُننِي َطْحَن �لّرَحى  

1934م  عام  خالل  �لغمام«  »ور�ء  ديو�نه  �صدر  ولقد 
�أحمد  �لأ�صتاذ  �صديقه  كتبها  �لتي  �ملقدمة  )1353هـ(، ويف 
فيقول:  ناجي  �إبر�هيم  ل�صاعرية  �صادق  حتليل  حممد  �ل�صاوي 
»�إن ناجي �صعور مرهف وح�صا�صية دقيقة تنطبع فيها �خليالت 
و�لأ�صباح وينطبع فيها �حلزن و�لفرح وينطبع فيها �حلنني و�لأنني 
ة �ملرئية ر�أي �لعني«، »و�إذ� در�صنا �صعره جند �أن  كال�صور �ملجلوَّ
�حلب و�ل�صعر يف نف�صه قد �متزجا ف�صار� �صيًئا و�حًد� كالذر�ت 
�لتي كانت تبحث عن بع�صها لتكون �لوحدة �لكاملة فاجتمعت 
دون �أن ندري كيف، وكونت روح �ل�صاعر«، وناجي وحي 

من �حلنني و�جلمال �ل�صنني فا�صمعه يقول:

نينِي  �أَْم�صي يعذبني وُي�صْ
ُنوِن �َصْوٌق َطَغى ُطْغَياَن جَمْ  

َفاُء َومَل َيُعْد بَيِدي   �أَْيَن �ل�صِّ
الِيٌل ُتَد�ِوينِي �إِلَّ �أَ�صَ

�أَبِْغي �لُهُدوَء َوَل ُهُدوَء َويِف 
ْدِرى ُعَباٌب َغرْيُ َماأُْموِن �صَ

َيْهَتاُج �إِْن َلجَّ �حَلنِنُي بِهِ 
َوَيِئنُّ ِفيِه �أَنِنَي َمْطُعوِن  

الِِعهِ  َوَيَظلُّ َي�رْصُِب يِف �أَ�صَ
َباُن َم�ْصُجوِن َوَكاأَنََّها ُق�صْ  

و�لرمزية يف �صعر �لدكتور �إبر�هيم ناجي تظهر يف �أكرث من 
ق�صيدة من رو�ئع �صعره ففي ق�صيدته بعنو�ن »�لعود« تتجلى هذه 

�لرمزية يف قوله:

اأَمْ  َمْوِطُن �حُل�ْصِنِ َثَوى ِفيِه �ل�صَّ
ِه ْت �أَْنَفا�ُصُه يِف َجوِّ َو�رَصَ  

َو�أََتاَح �للَّْيُل ِفيِه َوَجَثمْ  
َوَجَرْت �أ�ْصَباُحُه يف بَْهِوِه  

ا يف ق�صيدته بعنو�ن »ز�ز�«، �إذ  وتت�صح هذه �لرمزية �أي�صً
يقول:

َل َتِكْلنِي لَِذلَِك �لأَبَِد �لأَ�صود  
يف قاِع ُمزبد �للُِّج قامِتْ  

ُف �لأَ�ْصَباُح ٍة َتْع�صِ َل َتِكْلنِي لُِهوَّ
َماِئْم يِف َجْوِفَها َوَتْعِوي �ل�صَّ    

َل َتِكْلنِي �إِىَل َجَناِح ُعَقاٍب  
ْعِب َجاِثْم ّلِق �لرُّ ُلوعي حُمَ يِف �صُ  

يف  فاطلبها  لل�صارع،  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»مينو«.
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23- الأبر�س – �سارع – بق�سم �سيدي جابر 
ا( )هانئ علي كامل حاليًّ

نقط  �أو  بي�صاء  نقط  جلده  على  كان  ملن  �صفة  و�لأبر�ض 
يخالف لونها لون جلده �لأ�صيل، وهذه �ل�صفة من فعل )بَِر�ض( 
ذ�ت  �لنباتات  �لكثري  هو  �لأبر�ض  و�ملكان  �أبر�ًصا،  �صار  �أو 
و�خ�رص  ع�صبها  كرث  �إذ�  بر�صاء  �َصَنة  ويقال  �ملختلفة،  �لألو�ن 

�أدمي �لأر�ض خالل �أ�صهرها.

عربي  ملك  وهو  اح،  �لو�صَّ جذمية  هو  �لأبر�ض  و�بن 
�أ�صطوري يقال �إنه �أقام مملكة جليلة على نهر �لفر�ت �لأدنى قبل 
ظهور �للخميني يف هذه �لبقاع، وكان من مدن هذه �ململكة 
�حلرية و�لأنبار وغريهما، وجتمع رو�يات عرب �ل�صمال على 
م�صهورة،  ق�ص�ض  عنه  وتروى  �لأزد  من  �لأبر�ض  �بن  �أن 
وتن�صب �إليه �أمثال عربية كثرية، ومل ياأذن جذمية بتزويج �أخته 
من عدّي �للخمي �إل وهو �صكر�ن، وقد �أغرته �لزباء بالقدوم 

�إليها ثم قتلته.

24– اإب�سالون – �سارع – بق�سم باب �رسقي 
ا( )حممد �سامل عبد ال�سالم حاليًّ

لكلمة  �حلرفية  �لرتجمة  فلعلها  »�إب�صالون«  كلمة  �أما 
�أبيه،  على  ثار  �لذي  د�ود  �بن  ��صم  وهو   »Absalon«
وبعد �أن هزم يف موقعة هرب، ويف �أثناء فر�ره - كما تقول 
�لرو�ية– علق �صعر ر�أ�صه �لطويل بفروع �صجرة وبقي معلًقا �إىل 
�أن حلق به »جو�ب« �لذي �أ�صابه بثالث طعنات من حربته على 

�لرغم من �أن د�ود مل ياأمر بقتله.

وهناك »�إب�صالون Absalon« �آخر هو مطر�ن د�نيماركي، 
ولد يف �أي�صالند� عام 1128م )522هـ(، ومات عام 1201م 
)598هـ(، وهو موؤ�ص�ض مدينة كوبنهاجن، وكان له �لف�صل 
و�صع  يف  و�أ�صهم  و�لكني�صة،  �لدولة  بني  �لرو�بط  توثيق  يف 
�صاحب  ولعل  �لأول،  فالدمري  �مللك  �أ�صدرها  �لتي  �لقو�نني 
بهذ�  ي�صكنون  كانو�  �لذين  �لأجانب  �أحد  كان  �ل�صارع  ��صم 

�ل�صارع.

25– اأب�سطوليد�س – �سارع – بق�سم الرمل
�أب�صطوليد�ض لقب �أ�رصة يونانية كانت تقيم بالإ�صكندرية، 
و�أحد �أفر�دها يدعى �أب�صطوليد�ض جورج، وكان يقيم ب�صارع 
�لإ�صكندر �لأكرب رقم 20 بالأز�ريطة، و �أب�صطوليد�ض جورج 
�أحد  كان  �إنه  ويقال  با�صا،  �صابا  مبحطة  ي�صكن  كان  �آخر 
�لأع�صاء  و�أحد  �لبلدي(  )�لقوم�صيون  �لبلدي  �ملجل�ض  �أع�صاء 
يف  بالإ�صكندرية  �ليونانية  �جلالية  ميثلون  كانو�  �لذين  �لأربعة 
هذ� �لقوم�صيون، يعاونهم �أربعة من كل من �جلاليات �لأجنبية 
و�لإيطالية،  و�لإجنليزية،  �لفرن�صية،  وهي:  �لأخرى  �لكبرية 
وكان هوؤلء �لأع�صاء �لأجانب ينجحون د�ئًما يف �لنتخابات 
�لـ %2  د�فعي عو�ئد  من  �ملر�صح  يكون  �أن  �لتي كان �رصطها 
�ل�رصط  �ل�صنة، وهذ�  قدرها 72 جنيًها يف  �صنوية  �إجارة  عن 
كان ل يتوفر يف �أغلبية �لوطنيني، �إذ �إن معظمهم ي�صكن يف 
منازل تقل �إجارتها عن هذ� �لقدر، وهكذ� كان لالأجانب يف 
ثم  ومن  �لبلدي،  �ملجل�ض  يف  �ل�صاحقة  �لأغلبية  �لإ�صكندرية 
هوؤلء  ي�صكنها  �لتي  �لأحياء  يتناول  �ملدينة  �لإ�صالح يف  كان 
هذ�  ز�ل  وقد  �لوطنيني،  �لبلد  �أهل  منها  ويحرم  �لدخالء، 

�لفرق �لبغي�ض �إىل غري رجعة.
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26– الأبعادية – �سارع – بق�سم حمرم بك 
ا( )ال�سهيد م�سطفى زيَّان حاليًّ

�لأر�ض  من  �لكبرية  �ل�صيعة  هي  �لعامة  لغة  يف  �لأبعادية 
�لأمر�ء  �لرتكي على �صياع  �لعهد  �لزر�عية، وظلت تطلق يف 
و�أبعادية  فالن«،  �لأمري  »�أبعادية  فيقال  �لإقطاعيني،  وكبار 
�صدر  �لذي  �لزر�عي  �لإ�صالح  ق�صى  وقد  فالن«،  »�لبا�صا 
يف عهد �لثورة على هذه �لإقطاعيات �لتي كانت تخنق حرية 
�أ�صنع  �أ�صحابها  وي�صتغلهم  يعي�صون يف كنفها  �لذين  �لفالحني 

��صتغالل كاأنهم عبيد �أرقاء.

عهد  يف  ول�صيما  �لرتك،  �أدخله  تعبري  �لأبعادية  وكلمة 
حممد علي على �لأر��صي �لتي ��صتبعدت من م�صاحات »فك 
�لأر��صي  من  وكانت  )1813م(،  1228هـ  عام  �لزمام« 
�لأر��صي  هذه  م�صاحة  بك«  »كلوت  قدر  وقد  �لبور، 
وكبار  �جلهادية  لرجال  جميعها  �أقطعت  فد�ن  �ألف  مبائتي 
و�ألزم  علي،  عهد حممد  �لأعيان يف  كبار  وبع�ض  �ملوظفني 
هوؤلء وهوؤلء على �لإقامة يف �لريف لل�صيطرة على �لفالحني 
حا�صيته  ورجال  �أ�رصته  �أفر�د  �أما  �ملنزرعة،  �لرقعة  ولزيادة 
بال�صفالك  عرفت  �لأر��صي  من  �صا�صعة  م�صاحات  فاأقطعهم 
عام  حكمه  �آخر  يف  ذلك  وكان  �ل�رص�ئب،  من  و�أعفاها 

1258هـ )1842م(.

27– ابن اأبي حامت – حارة – بق�سم مينا 
�سابًقا،  اإجيب�سيان  )الأجنلو  الب�سل 

ا(  وال�سيخ طه حممد حاليًّ
من علماء �حلديث �لذين يوثق يف رو�ياتهم، وقد كانت 
يف  �ل�صعر�ين  ويقول  )938م(،  327هـ  عام  خالل  وفاته 

كتابه »�لطبقات �لكربى يف �ل�صوفية«: »�إن �بن �أبي حامت كان 
�إىل �ل�صماء من  ز�هًد�، ورًعا، خا�صًعا، ل يكاد يرفع طرفه 
خ�صية �لله«، وقد ُهِدَم جانب من �صور طرطو�ض، وجاء �أحد 
تالميذه و�أبلغه هذ� �خلرب فقال: »من منكم يعّمره وله ق�رص يف 
�إعادة  وتوىل  دينار  باألف  و�أتى  �لفار�صيني  �أحد  فقام  �جلنة«، 

�ل�صور ل�صريته �لأوىل.

ول�صت ممن يوؤمنون بقول �ل�صعر�ين �إن �بن �أبي حامت كتب 
للفار�صي ورقة ي�صمن له فيها �لق�رص يف �جلنة، فلما مات هذ� 
�أبي حامت يف حجره  �لفار�صي وقعت �لورقة �لتي كتبها له �بن 
وهو يلقي در�صه، وقد كتب يف ظهرها قد وفينا ما �صمنته له، 
وهكذ� نال �لفار�صي ق�رص �جلنة ب�صمان �بن �أبي حامت يف عقيدة 
�ل�صعر�ين �لتي تيل �إىل �أن يخت�ض �لعلماء و�ملت�صوفة باأوفر ق�صط 
من �لكر�مات �لتي ت�صبه �ملعجز�ت �خلارقة �لتي �أ�صبحت �لعقول 

ل ت�صت�صيغها ول تقبلها جملة وتف�صياًل.

مناقب  تعدد  �لتي  �ملناقب«  »يف  كتاب  حامت  �أبي  ولبن 
�لإمام  ملناقب  مطوًل  و�صًفا  �صمنه  وقد  و�لأئمة  �ل�صوفية 
عليها  �عتمد  �لتي  �ملر�جع  �أحد  �لكتاب  �ل�صافعي، وكان هذ� 

بع�ض �ملوؤرخني يف تدوين �صرية �لإمام �ل�صافعي.

28 – ابن اأبي �رسح – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
من  كان  �لعامري،  �رصح  �أبي  بن  �صعد  بن  �لله  عبد  هو 
�صحابة ر�صول �لله، ومن زعماء �لأمويني يف �صدر �لإ�صالم، 
�لعا�ض،  بن  عمرو  قيادة  حتت  م�رص  فتح  يف  ��صرتك  وقد 
وتوىل حكم �ل�صعيد و�إد�رة بيت �ملال، ويف خالفة عثمان بن 
عفان عزل عمرو بن �لعا�ض وتوىل حكم م�رص �بن �أبي �رصح 

�لعامري.



حرف األلف

69

ويعد هذ� �لقائد �لعظيم �أمري �لبحر �لثاين لالأ�صطول �لعربي 
�لنا�صئ �لذي ��صتطاع بوحد�ته �أن يعزز قو�ت �جلي�ض �لذي كان 
�لعامري  �رصح  �أبي  �بن  �صاعد  وقد  �لعربية،  �لفتوحات  طليعة 
معاوية بن �أبي �صفيان يف حملته على قرب�ض، وفتح بعد ذلك 
�إفريقية )تون�ض( و�نت�رص على �لأ�صطول �لبوزنطي يف وقعة ذ�ت 
�ل�صو�ري عام 34هـ )654م(، وكان �أكرب م�صاهم يف ت�صييد 

�لأ�صطول �لعربي يف �لإ�صكندرية.

�إفريقية  على  بالزحف  عفان  بن  عثمان  �خلليفة  �أمره  ولقد 
)تون�ض( ف�صار �إليها خالل عام 29هـ )649م( يف جي�ض قو�مه 
و�حلجازية،  �ليمنية  �لقبائل  من  معظمهم  مقاتل  �ألف  ع�رصون 
يف  دخلو�  �لذين  �مل�رصيني  ومن  �لرببر  من  وحد�ت  وي�صم 
طاعة �لعرب �لفاحتني، وكان هذ� �جلي�ض مدعًما بوحد�ت من 
�إن�صائه  �لف�صل يف  �أكرب  يرجع  �لذي  �لنا�صئ  �لعربي  �لأ�صطول 
�ملادة(،  هذه  )�نظر  �صفيان  �أبي  بن  معاوية  �إىل  بالإ�صكندرية 
وكان من قو�د هذ� �جلي�ض �لظافر عبد �لله بن �لزبري �لذي عالج 
�لبطريق جريجوريو�ض �أخا هرقل �لأب �لذي مات عام 610م 
فخلفه جريجوريو�ض يف حكم �إفريقية �لبوزنطية، عاجله ب�رصبة 

�صيف جندلته قتياًل.

وعلى �لرغم من �أن �لبطريق جريجوريو�ض مل يدخر و�صًعا 
ول جهًد� يف ح�صد �أكرب عدد م�صتطاع من �لرببر �لذين كان قد 
�ألًفا،  بينهم، ويقدر عددهم مبائة وع�رصين  �إليهم و��صتقر  جلاأ 
هزمية،  �رص  وهزمه  بجي�صه  فاجاأه  �لعامري  �رصح  �أبي  �بن  فاإن 
�صبيطلة،  نحو  �خلاطف  �ل�رصيع  �لتقدم  يف  �جلند  يتو�ن  ومل 
�لغنائم  باأوفر  منها  وظفرو�  �لتخريب  �أنحائها  يف  فاأعملو� 
و�لأمو�ل، ثم �رصعو� يف �كت�صاح بالد �جلرير و�نت�رصو� على 
�لرببر يف عدة مو�قع و�أ�رصو� بع�ض ملوكهم، وهذ� �جلزء من 

تاريخ �لفتح �لعربي لإفريقية )تون�ض �لآن( يدل �صمًنا على �أن 
�لإد�رية،  �لناحية  من  م�رص  لولية  تابعة  �صارت  �لولية  هذه 
�لعربية  �لنت�صار�ت  هذه  بعد   - �لروم  و�صع  يف  يكن  ومل 
ف�صاحلو�  �ل�صلم  �إىل  و�جلنوح  للفاحتني  �لإذعان  �إّل  �حلا�صمة- 
ثلثمائة  له جزية قدرها  يدفعو�  �أن  �لعامري على  �أبي �رصح  �بن 
�أن يرحل عن بالدهم، فقبل  �لذهب �صنويًّا ب�رصط  قنطار من 
هذ� �ل�رصط ورجع �لعرب �إىل �ل�رصق و�صغلو� بالفنت �لإ�صالمية 
�أودت بحياة  �لعربية �لإ�صالمية و�لتي  �لدولة  �لتي كانت جتتاح 
و�صغلت  طالب  �أبي  بن  علي  و�خلليفة  عفان  بن  عثمان  �خلليفة 
�مل�صلمني مبو�صوع �خلالفة و�لنز�ع �لعنيف عليها، وتدل بع�ض 
�لأقو�ل �لتاريخية على �أن عودة �بن �أبي �رصح �لعامري بجي�صه 
�إىل �لإ�صكندرية كان ب�صبب علمه �أن �لروم �أخذو� يف جتميع 
قو�تهم باأعد�د تفوق قو�ته بكثري، و�أنه – من جهة �أخرى – 
كان تو�ًقا للعودة �إىل مقر حكمه مب�رص ليبا�رص ت�رصيف �صوؤونها 
جوها،  على  �لفنت  خيمت  �لتي  �لظروف  تلك  �صيما يف  ول 
للعرب  �إفريقية  �لعامري على  �أبي �رصح  �بن  وقد مهدت حملة 
�أرجائها  يف  �حلرب  وكيفية  �لبالد،  هذه  حالة  على  �لوقوف 
بت �جلنود على م�صالكها ومفاوزها، مما كان له �أثر حميد  ودرَّ
بعدة  بعد ذلك  �ملغربية  للبالد  �ل�صامل  �لعربي  �لفتح  يف مر�حل 
وجه  على  �لعظيم  �لقائد  هذ�  وفاة  تاريخ  يعرف  ومل  �صنني، 
�لتحديد، �إذ تذكر بع�ض �ملر�جع �أنه كان يف قيد �حلياة حتى 
عام 57هـ )676م(، وكانت تولية �بن �أبي �رصح على م�رص 
من �ملوؤ�خذ�ت �لتي يذكرها �ملتحاملون على عثمان بن عفان، 
ول�صيما �أنه �أخوه يف �لر�صاعة، وق�صة ذلك يف تاريخ �لطربي 
ان عبد �لله  نة على �لنحو �لتايل: »عندما �أمر عثمان بن عفَّ مدوَّ
�لله يف  فتح  �إن  له  قال  �إفريقية،  على  بالزحف  �رصح  �أبي  �بن 
�إفريقية فلك ما �أفاء �لله على �مل�صلمني خم�ض �خلم�ض من �لغنيمة 
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م  ق�صَّ باأكملها  حاليًّا(  تون�ض  )�أي  �إفريقية  فتح  وبعد  ف�صاًل، 
على �جلند �لفيء و�أخذ خم�ض �خلم�ض و�أر�صل باأربعة �أخما�ض 
�خلم�ض �إىل عثمان ما �أخذه �بن �أبي �رصح، فقال لهم عثمان: 
�أنا �أمرت له بذلك فاإن �صخطتم فهو يرد، قالو�: �إنا ن�صخطه فاأمر 
عثمان �بن �أبي �رصح برده فرده ورجع �إىل م�رص، وملا وقعت 
يف  ي�صتاأذنه  عثمان  �إىل  �رصح  �أبي  �بن  كتب  �ملدينة  يف  �لفتنة 
�لقدوم �إليها عن طريق �لعري�ض و�لعقبة، و��صتخلف على م�رص 
�ل�صائب بن ه�صام بن عمري، ثم تغلب على م�رص حممد بن �أبي 

حذيفة �لذي منع �بن �أبي �رصح من دخول م�رص.

فم�صى �إىل فل�صطني و�ختار �لإقامة بني ع�صقالن و�لرملة 
و�عتزل �لنا�ض �إىل عام 57هـ )676م(«.

ويف �صباح ذ�ت يوم وهو بالرملة قال: »�للهم �جعل �آخر 
ذهب  ثم  ميينه  عن  ف�صّلم  �صلَّى،  ثم  فتو�صاأ  �ل�صبح،  عملي 

ي�صلم عن ي�صاره ففا�صت روحه �إىل بارئها«.

عام  �لأ�صاود  غزوة  يف  �لعظيم  �لقائد  هذ�  ��صرتك  وقد 
31هـ )651م( ولول �لفنت �لتي �جتاحت �لعامل �لإ�صالمي من 
�أجل �لنز�ع على �خلالفة يف ذلك �حلني لكان لهذ� �لقائد �صاأن 
�آخر يف �لنهو�ض بالقو�ت �لبحرية �لعربية ول�صيما بالإ�صكندرية 
ان بن �لنعمان  وتون�ض، وما من �صك يف �أنه مهد �لطريق حل�صَّ
)�نظر مادة �بن �لنعمان( ليقوم بت�صييد د�ر �ل�صناعة �لكبرية يف 

مدينة تون�ض.

يف  �لفتّي  �لعربي  �لأ�صطول  خا�صها  �لتي  �ملعارك  وتدل 
على  680م(   –  674( و60هـ   54 عامي  بني  �لو�قعة  �ملدة 
من  ق�صرية  فرتة  يف  �لأ�صطول  هذ�  بلغها  �لتي  �ل�صخمة  �لقوة 
�رصح  �أبي  و�بن  �ل�صام  �صفيان يف  �أبي  بن  معاوية  بف�صل  �لزمن 

يف �لإ�صكندرية، فبعد هذه �ملعارك �ملظفرة �لتي ��صتمرت �صبع 
�لق�صطنطينية،  حما�رصة  �لعربي  �لأ�صطول  ��صتطاع  �صنو�ت 
�لعرب  �أطلق  �لذين  �ملرتزقني  �لقر��صنة  على  ق�صى  قد  وكان 
وحد�ت  عدد  �أن  �ملوؤرخون  وي�صجل  »�ملردة«،  ��صم  عليهم 
�لأ�صطول �لعربي بلغ 1800 �صفينة يف ذلك �حلني بني حربية 

ومدنية يف خدمة �لتموين ونقل �لعتاد و�جلنود.

29- ابن اأبي �سامة – زقاق – بق�سم اجلمرك
هو عبد �لرحمن بن �إ�صماعيل بن �أبي �صامة �ملقد�صي، ولد 
مب�صقط  و�لفقه  �للغة  ودر�ض  )1203م(  عام 600هـ  بدم�صق 
ر�أ�صه وبالإ�صكندرية، ثم توىل م�صيخة د�ر �حلديث لالأ�رصفية 
رجلني  دخول  �إىل  �أدى  �لالذع  ل�صانه  �إن  ويقال  دم�صق،  يف 
عليه يتظاهر�ن با�صتفتائه يف �حلديث و�نهال عليه �رصبًا فمر�ض 
ب�صبب ما �أ�صابه من �لأذى ومات بعد ذلك، ويف رو�ية �أخرى 
لتهامه  عليه  �لغا�صبني  من  جمهور  باأيدي  مقتوًل  مات  �إنه 

بارتكاب �إحدى �جلر�ئم.

�أبو �صامة عدة كتب منها »�لرو�صتني يف �أخبار  وقد �ألف 
�لدين،  ونور  �لدين  �صالح  لل�صلطانني  فيه  ترجم  �لدولتني« 
و»�ملمتع  دم�صق«،  تاريخ  و»خمت�رص  �لرو�صتني«،  و»ذيل 
�لكتب  �لعجم و�لعرب«، وكل هذه  �ملقت�صب يف �صرية خري 
يف �لتاريخ، �أما يف �للغة فقد �صنف �أبو �صامة كتابًا يف »�رصح 
�لربدة«، وكتابًا �آخر بعنو�ن »�ملقا�صد �ل�صنية يف �رصح �لق�صائد 

�لنبوية«.

ومن ثّم يت�صح �أن �أبا �صامة كان موؤرًخا وحمدًثا ولغويًّا، 
�لقد�ض  �إىل  و�صافر  �لعلم،  طلب  يف  �حلج  فري�صة  �أدى  وقد 

وجتول يف مدن �لقطر �مل�رصي لينهل من �لعلوم و�ملعارف.
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عام  �أو  رو�ية  يف  )1266م(  665هـ  عام  �ملنية  وو�فته 
667هـ )1268م( يف رو�ية �أخرى بالًغا من �لعمر 65 �صنة.

بق�سم  حارة-   - الرجال  اأبي  ابن   -30
اجلمرك

�لتاريخ  دون  ممن  �ثنان  �لرجال«  �أبي  »�بن  لقب  يحمل 
تر�جمهم وهما: 

�أديًبا  كان  الرجال(:  اأبي  ابن  )وكنيته  علي  احل�سن  اأب�   )1
عليه  ويطلق  �لعربي  �ملغرب  يف  �لفلك  علماء  ومن  و�صاعًر� 
�ألبو��صن  �أو   Albohazen »�ألبوهازن  ��صم  �لأوروبيون 
»�أبو  �لعربي  �للقب  عن  حمرفان  لفظان  Alboacen«،وهما 

»�أبرن�جل  �لأوروبيني  من  �آخرين  عند  يدعى  �حل�صن«،كما 
Abenragel«،وهي كلمة حمرفة عن كنيته �بن �لرجال.

�إذ� كان قد ن�صاأ بالأندل�ض  ول يعرف على وجه �لتحقيق 
قطًعا ويف غري  و�ملعروف  �إفريقيا،  �صمال  �أو يف  قرطبة  مبدينة 
�ملعز  ببالط  �لقريو�ن  يف  حياته  من  �صطًر�  ق�صى  نه  �أ �صك 
�لذي د�م  بني زيري  �أمر�ء  �أحد  �ملعز(  )�نظر مادة  بادي�ض  �بن 
حكمه من 406 �إىل 453هـ )1016 - 1062م(، وقد كان 
ت�رصيف  تولو�  �لذين  و�ملربني  �لأو�صياء  �أحد  �لرجال  �أبي  �بن 
عقب  �لإمارة  �إليه  �آلت  �لذي  �ملعز  �لأمري  با�صم  �لدولة  �أمور 
وفاة و�لده بادي�ض بن �ملن�صور، وكان مايز�ل �صبيًّا �صغرًي� يف 
�لثامنة من عمره، فاأح�صن �بن �أبي �لرجال تربيته و�صار �أ�صتاذه 
وكان  ديو�نه،  و�صاحب  وم�صت�صاره  �لقومي  ور�ئده  �ملخل�ض 
ممثل �لأدباء و�ل�صعر�ء و�لعلماء يف ق�رص �ملعز، ومن ذلك كان 
�مل�صهورين  �ل�صعر�ء  ومن  �أب�صارهم،  ومطمح  �آمالهم  معقد 
�لذين �أظلتهم رعاية �بن �أبي �لرجال �بن ر�صيق )�نظر هذه �ملادة( 

�لذي �صار فيما بعد �صاعر �ملعز بن بادي�ض، وما من �صك يف �أن 
�بن ر�صيق تعرف على �بن �أبي �لرجال عندما كان ينزل باإحدى 
مدن �ملغرب �لأو�صط )�جلز�ئر( وهي »تاهرت«،وقد قال �بن 
بها  ينف�ض  تاهرت  ملدينة  زيار�ته  �إحدى  يف  �صعًر�  �لرجال  �أبي 
عن �صوقه �إىل �أهله بالقريو�ن، وهو �صعر يدل على �أ�صالة يف 

�ل�صاعرية �لعذبة �جلر�ض:

َويل َكبٌِد َمْكُلوَمٌة ِمْن ِفَر�ِقُكْم  
� َعَلى َما �أَجنَِّت رْبً �أَُطاِمُنها �صَ  

ْبوًة   َتَنَّْتُكُم �َصْوًقا �إَِلْيُكم َو�صَ
َع�َصى �لله �أَْن ُيْديِن لَها َما َتَنَِّت  

وَعنْيٍ َجَفاَها �لنَّْوُم َو�ْعَتاَدَها �لَكَرى 
�إَِذ� َعنَّ ِذْكُر �لَقرَيَو�ِن ��ْصَتَهلَِّت  

وكان �بن �أبي �لرجال �صنيًّا يبغ�ض �ملذهب �ل�صيعي ويعمل 
�آثاره من �ملغرب �لعربي، فلقن تلميذه �ل�صاب �ملعز  �إز�لة  على 
�بن بادي�ض ف�صائل �ل�صنة �ملحمدية، وتاأثر �ملعز بتعاليمه فتاوى 
باملذهب �ل�صني �ملالكي وعمل جاهًد� على طرد �أهل �ل�صيعة من 
�ملغرب �لعربي، و�ن�صم �إىل �خلالفة �لعبا�صية يف �لعر�ق ففرح 
�ملالب�ض  �لعلماء و�لفقهاء  لب�ض  ما  بذلك و�رصعان  �ملغرب  �أهل 
�إىل  ومر�ك�ض  و�جلز�ئر  تون�ض  �أهل  وعاد  �ل�صود�ء،  و�لعمائم 
ل  حتى  ذلك  عن  �أقلعو�  قد  وكانو�  بامل�صاجد  �جلمع  �صالة 
يوؤمهم يف �ل�صالة �إمام �صيعي، ومن ثمَّ كان لبن �أبي �لرجال 
�أعمق �لأثر يف �صيوع �ملذهب �ل�صني �ملالكي يف �ملغرب �لعربي 
و�لق�صاء على �ملذهب �ل�صيعي يف �أرجائه �ملختلفة وزو�ل �حلكم 

�ل�صيعي �لفاطمي �إىل غري رجعة.
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ويرجع �ملوؤرخون �إىل �أبعد حد �أن �أبا �حل�صن �ملغربي �لذي 
��صتهر مبعاونته لأبي �صهل َوْيَجْن بن ر�صتم �لكوهي يف �لأر�صاد 
)988م(  378هـ  عام  خالل  بغد�د  يف  �أجر�ها  �لتي  �لفلكية 
مل  �ملغربي  �حل�صن  �أبا  �أن  �لبوهي،  �لدولة  �رصف  من  بتكليف 

يكن �صوى �بن �أبي �لرجال عينه �مللقب باأبي �حل�صن.

ومن موؤلفات �بن �أبي �لرجال يف �لفلك »�لبارع يف �أحكام 
�لنجوم« وتوجد ن�صخ من هذ� �لكتاب مبكتبات برلني وباري�ض 
�لأ�صكوريال  ومبكتبة  �لهندية  وباملكتبة  �لربيطاين  وباملتحف 

باإ�صبانيا ومبكتبات �أخرى يف �صتى �لبلد�ن.

بن مو�صى«  »يهوذ�  �لإ�صبانية  �إىل  �لكتاب  ترجم هذ�  وقد 
عام 654هـ )1256م( ثم ترجم بعد ذلك من �لإ�صبانية �إىل 

�لالتينية.

ومن كتب �بن �أبي �لرجال �لأخرى »�أرجوزة يف �لتنجيم« 
�رصحها �أحمد بن �حل�صن بن �لقنقود �لق�صطنطيني عام 775هـ 

)1373م(.

عام 432هـ  قد حدثت خالل  وفاته  تكون  �أن  ويحتمل 
)1040م( �أو بعد تلك �ل�صنة بقليل.

2( اأحمد بن �سالح بن اأبي الرجال: موؤرخ وفقيه و�صاعر ولد 
يف �صعبان عام 1029هـ )يوليو 1620م( يف بلدة �ل�صط من 
بالد ُذرى يف منطقة �لأهنوم، وق�صى حياته يف �ليمن و�أخذ 
وتعّز،  و�صعدة،  �صهارة،  يف  و�لفقه  �حلديث  تدري�ض  يف 
�لتي  �لدرو�ض  على ح�صور  يو�ظب  وكان  و�صنعاء،  و�أّب، 
هذه  )�نظر  �لزيدية  مذهب  يف  �ملتبحرين  �لعلماء  كبار  يلقيها 
و�حلنفية  �ل�صافعية  علماء  درو�ض  يح�رص  كان  كما  �ملادة(، 

و�ملالكية �ملقيمني يف �ليمن، و��صتقر يف �آخر �لأمر يف �صنعاء 
و�أ�صند �إليه �لإمام �ليمني �ملتوكل على �لله �إ�صماعيل بن �ملن�صور 
بالله �لقا�صم �لذي حكم �ليمن من عام 1055 �إىل 1087هـ 
)1645 - 1677م( من�صب خطيب �صنعاء وعهد �إليه بكتابة 
�لوثائق �لر�صمية و�لفتاوى يف م�صائل �لفقه و�لتوحيد �لتي كانت 

تعر�ض على �لإمام من خمتلف �لأنحاء.

مرتب  �لرت�جم  �لرجال معجم يف  �أبي  �بن  موؤلفات  و�أهم 
�لبحور«،  �لبدور وجممع  »مطلع  با�صم  �لهجاء  على حروف 
�ليمن  يف  �لزيدية  لعظماء  ترجمة   1300 �ملعجم  هذ�  وي�صم 
�لكتاب  هذ�  وجد  وقد  علي،  بن  زيد  �أحفاد  من  و�لعر�ق 
كاماًلَ يف مدينة »ميالنو« باإيطاليا، ويدل هذ� �لكتاب �لتاريخي 
�لو��صع �لأفق يف �جلغر�فيا ول�صيما  �لرجال  �أبي  �بن  على علم 
بالن�صبة �إىل �ملناطق �لتي �رتادها يف �جلنوب �لعربي، ويقدم هذ� 
�لكتاب للباحثني معلومات قيمة عن �آثار تلك �ملناطق وبيانات 

تتعلق بامل�صكوكات وفن �خلط �لعربي يف �ليمن.
ر«  »�مل�صجَّ كتاب  على  قيم  تعليق  �لرجال  ولأبي 
�د �ل�رصيعة«  لبن �جلالل، ومن كتبه �لأخرى »تف�صري �ل�رصيعة لورَّ
 ،217 رقم  حتت  �لربيطاين  �ملتحف  مبكتبة  خمطوط  وهو 
�لزيدية«،  هي  �لناجية  �لفرقة  �أن  يف  �لندية  »�لريا�ض  وكتاب 
وكتاب »�ملو�زين« وهو �رصح على »�لعقيدة �ل�صحيحة لالإمام 
�ملتوكل �إ�صماعيل بن �ملن�صور«، هذ� �إىل جانب ر�صائل عديدة 
يف مو�صوعات خمتلفة، وقد جمع ديو�نه �أحد �إخوته، وتويف 
�ل�صاد�ض  لليوم  �ملو�فقة  �لأربعاء  ليلة  �لرجال يف  �أبي  بن  �أحمد 
عام  مار�ض   26-25( 1092هـ  عام  �لأول  ربيع  �صهر  من 
1681م( بالًغا من �لعمر 62 عاًما، ودفن بالرو�صة على م�صرية 

�صاعة من �صنعاء باليمن.
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بق�سم   - �سارع   - وقا�س  اأبي  ابن   -31
باب �رسقي 

��صمه بالكامل �صعد بن مالك بن ُوَهيْب بن عبد مناف بن 
عليه  �لنبّي  �صحابة  �أقدم  من  ويعد  مرة،  بن  بن كالب  زهرة 
�ملحمدية،  بالر�صالة  و�آمن  �أ�صلم  من  �صابع  كان  �إذ  �ل�صالم، 
�إىل  �ملقربني  من  كان  كما  عاًما،  ع�رص  �صبعة  عمره  وكان 
وعدو�  �لذين  �لع�رصة  �ل�صحابة  ومن  خا�صة،  ب�صفة  �لر�صول 
باجلنة، و�لذين ُتُويف �لنبي وهو عنهم ر��ض و�أحد �ل�صتة �لذين 
�ختارهم �خلليفة عمر بن �خلطاب عقب طعنه من �أبي لوؤلوؤة، 
وكان  بينهم،  من  �خلليفة  لينتخب  موته  بقرب  �أيقن  وعندما 
من  مرّبًز�  وفار�ًصا  �ل�صحابة،  �أعالم  من  علًما  وقا�ض  �أبي  �بن 
فر�صانهم، ووجيًها عظيًما من وجهائهم، وكان ممن هد�هم 
�أعلن  وعندما  �ل�صديق،  بكر  �أبي  يد  على  �لإ�صالم  �إىل  �لله 
ما  �صعد:  »يا  وقالت:  بها،   � بارًّ وكان  �أمه،  غ�صبت  �إ�صالمه 
�آكل ول  �أو ل  لتدعّن دينك هذ�  �أحدثت!؟  �لذي  �لدين  هذ� 
�أ�رصب حتى �أموت فُتَعري بي فيقال: يا قاتل �أمه! فقال: ل تفعلي 
ل  وليلة  يوًما  فمكثت  ل�صيء،  هذ�  ديني  �أدع  ل  �إين  �أماه:  يا 
تاأكل ول ت�رصب، و�أ�صبحت وقد ُجِهدت، فلما ر�آها قال: يا 
�أماه، تعلمني و�لله لو كان لك مائة نف�ض فخرجت نف�ًصا نف�ًصا 
ما تركت ديني، �إن �صئت فكلي �أو ل تاأكلي، فلما ر�أت منه 

زبڈ   �لكرمية:  �لآية  نزلت  �حلادثة  هذه  �أكلت، ويف  �جلّد 
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگرب.

ويف �ل�صنة �لأوىل للهجرة بعث �لنبي �رصية بريا�صة عبيدة 
�أبي وقا�ض �إىل  �أفر�دها �صعد بن  �بن �حلارث، وكان من بني 
مكان باحلجاز يدعى )ر�بغ( ملعار�صة جتار قري�ض، فلما �لتقى 
�لفريقان نرث �صعد كنانته وفيها ع�رصون �صهًما، ورمى و�حًد� 

يخطئ  ل  �صعًد�  �أن  يعلمون  كانو�  �مل�رصكني  ولأن  منها، 
�ملرمى، �ن�صحبو� لعتقادهم �أن ع�رصين منهم �صيقتلون ب�صهام 

�بن �أبي وقا�ض.

وبعد �نق�صاء ت�صعة �أ�صهر على �لهجرة �لنبوية عقد ر�صول 
جتارة  مبعار�صة  و�أمره  وقا�ض،  �أبي  بن  ل�صعد  �أبي�ض  لو�ًء  �لله 
قري�ض ومعه ع�رصون من �ملهاجرين، فو�صلت هذه �ل�رصية �إىل 
�ملكان �ملحدد و��صمه )�خِلر�ز( فوجدو� �لعري قد فاتتهم فرجعو� 
�إىل �ملدينة، وهذه �أول مرة يعقد فيها �للو�ء لبن �أبي وقا�ض.

ويف وقعة �أُحد )�نظر مادة �أُُحد( ثبت �بن �أبي وقا�ض مع 
�لفئة �لقليلة �لتي �لتّفت حول �لر�صول، ووقته باأج�صامها، وفدته 
باأرو�حها، وكان �صعد يرمي ب�صهامه كّل من يحاول �لقرت�ب 
من �لنبي �لذي كان يناوله �ل�صهام، ويقول له: »�رِم فد�ك �أبي 
و�أمي«، وقال علي بن �أبي طالب �إنه مل ي�صمع �لر�صول يجمع 

�أبويه لأحد غري �صعد بن �أبي وقا�ض.

من  رجل  �أثقل  �خلندق(  مادة  )�نظر  �خلندق  غزوة  ويف 
�أ�صاب  ب�صهم  �صعد  فرماه  ب�صهامه،  �مل�صلمني  على  �مل�رصكني 
نو�جذه،  بانت  حتى  �بتهاًجا  �لنبي  ف�صحك  فجندله،  جبهته 
من  ي�صودها  �لفزع  وكان  باملدينة  ليلة  ذ�ت  �لله  ر�صول  و�صهر 
�لأعد�ء، فقال �لنبي: »ليت رجاًل �صاحًلا من �أ�صحابي يحر�صني 
�لليلة«، فما �أمت جملته حتى �صمع �صوت �ل�صالح ور�أى �صعًد� 
يقول: »�أنا يا ر�صول �لله جئت �أحر�صك«، فدعا له �لنبي ونام 
مطمئنًّا، وكان �لر�صول يحبه ويكرمه ويقدمه، وقال لأ�صحابه 
يوًما �إذ ر�أى �صعًد� مقباًل عليه، »هذ� خايل فْلرُيين �مروؤ َخاَله«، 
و�ملعروف هو �أن �ل�صيدة �آمنة و�لدة �لنبي من بني ُزهرة وهي �بنة 

عم �أبي وقا�ض و�لد �صعد.
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و��صرتك �صعد يف وقعة �أُُحد، وملا فرغ �أبو بكر من حروب 
�صريَّ  �ل�رص  من  ماأمن  يف  �لعربية  �جلزيرة  و�صارت  ة  �لردَّ �أهل 
جيو�ض �مل�صلمني لفتح �ل�صام و�لعر�ق وفار�ض، وكان من �أبرز 
بن حارثة  �ملثنَّى  �لفار�صية  �لبالد  �خرتقو� حدود  �لذين  �لرجال 
�صبيل  يف  للمجاهدين  فاأظهر  �ل�صيباين(  مادة  )�نظر  �ل�صيباين 
ك�رصى  ملك  على  �لتغلب  و�صعهم  يف  �أن  و�لعروبة  �لإ�صالم 
عددها  �صخامة  من  �لرغم  على  جيو�صه،  �صوكة  وك�رص 
تها، ثم تال �ل�صيباين يف �لفتح خالد بن �لوليد )�نظر هذه  وعدَّ
�ملادة( ف�صم �ل�صيباين �إليه، وكان لهذين �لبطلني �أعمق �لأثر يف 

تدويخ �لفر�ض وتهيد �لطريق لفتح �لعر�ق.

�لوليد  بن  بكر خالد  �أبو  �أمر  �لروم  �أمر جيو�ض  تفاقم  وملا 
وقعة  يف  بال�صام  �ملجاهدين  مل�صاعدة  جي�صه  بن�صف  يرحل  �أن 
�لريموك �ل�صهرية، وتويف �خلليفة �أبو بكر، فكان �أول ما فعله 
عمر بن �خلطاب حث �لنا�ض على حماربة �لفر�ض �لذين ح�صدو� 
ولكرثة  ك�رصى،  �أبناء  �أحد  »يزدجرد«  لو�ء  حتت  جموعهم 
هذه �جليو�ض عدًد� وعدة توىل عمر بن �خلطاب قيادة �مل�صلمني 
بنف�صه وخرج باجلي�ض بعد �أن ��صتخلف علي بن �أبي طالب على 
�ملدينة، ولكن �أ�صحاب �لر�أي من �لأن�صار و�ملهاجرين ر�أو� �أن 
يبقى عمر باملدينة و�أن يعني قائًد� ملحاربة �لفر�ض، و��صتقر �لر�أي 
على �أن يكون هذ� �لقائد �صعد بن �أبي وقا�ض �لذي كان - يف 
ره على  و�أمَّ فا�صتدعاه عمر  �أمرًي� على هو�زن،   - �حلني  ذلك 
�إين  �صعد!  »يا  فيها:  جاء  و�صية كرمية  و�أو�صاه  �لفر�ض  حرب 
قد وليتك حرب �لعر�ق، فاحفظ و�صيتي فاإنك تقدم على �أمر 
د نف�صك ومن معك  كريه �صديد ل يخل�ض منه �إل �حلق، فعوِّ
نك من �لله �أن قيل: »خال ر�صول  �خلري و��صتفتح به، ول يغرَّ
�لله و�صاحبه، فاإن �لله لي�ض بينه وبني �أحد ن�صب �إل طاعته، 

فالنا�ض �رصيفهم وو�صيعهم يف ذ�ت �لله �صو�ء، �لله ربهم وهم 
عباده يتفا�صلون بالعافية، ويدركون ما عنده بالطاعة، فانظر 
فالزمه،  فارقنا  �أن  �إىل  بُِعث  �لنبي عليه منذ  ر�أيت  �لذي  �لأمر 
هذه عظتي �إياك، �إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت 

من �خلا�رصين«. 

على  عمر  و��صتمر  مقاتل  �آلف  �أربعة  يف  �صعد  وخرج 
من  �أكرث  �ملجاهدين  عدد  بلغ  �أن  �إىل  و�لعتاد  بالرجال  �إمد�ده 

ثالثني �ألًفا. 

ونزلت �جليو�ض �لإ�صالمية بالقاد�صية ووفد �لقو�د على �صعد 
لتلقي �أو�مره، ومل ي�صتطع �ملثنى بن حارثة �ل�صيباين �حل�صور ملا 
�إىل  وفاته  قبل  ولكنه كتب  �جل�رص  وقعة  من جر�ح يف  �أ�صابه 

�صعد بر�أيه يف �لفر�ض وحروبهم )�نظر مادة �ل�صيباين(.

�أ�صهر ق�صاها يف مناو�صات  �أربعة  �أبي وقا�ض  �بن  ومكث 
�ل�رص�يا فتغري على  �أطر�ف بالدهم، فكان ير�صل  �لفر�ض على 
�أرز�ق  من  عليه  ت�صتويل  مبا  منت�رصة  وتعود  �لأطر�ف  هذه 
و�أ�رصى ون�صبت بالقاد�صية - �لو�قعة على حدود �جلزيرة �لعربية 
عدة  د�مت  )637م(  16هـ  عام  حا�صمة  معركة   - وفار�ض 
�أيام، ويف�صل �ملوؤرخون ما جرى يف هذه �ملعركة فيذكرون 
من  عدده  يقرب  جي�ض  يف  �لعرب  ملحاربة  �صارو�  �لفر�ض  �أن 
مائتي �ألف مقاتل بقيادة ر�صتم �أكرب قو�د �لفر�ض و�أعظمهم �صاأًنا 
بعد ك�رصى، وكان هذ� �جلي�ض �للجب مزوًد� بثالثة وثالثني 
ا  �جلي�صان وكان �صعد مري�صً بو� على �حلرب، و�لتقى  ُدرِّ فياًل 
ويوجه  �لقتال  لي�صهد  مرتفع  فوق  �رصير  على  يحمل  باأن  فاأمر 
فرموهم  �لفيلة  �لعرب على ر�كبي  �ملجاهدون  �صريه، وحمل 
ففزعت  �لفيلة  �أعني  يف  �حلر�ب  �ملقاتلون  و�صع  ثم  بالنبال 



حرف األلف

75

�خلوف  وت�صيع  �لفر�ض  �صفوف  تخرتق  �خللف  �إىل  ورجعت 
فيها، وحمل �مل�صلمون �إثر ذلك و��صتمر �لقتال طو�ل �لليل، 
ويف �ليوم �لتايل ��صتب�صل �ملجاهدون وتكن »هالل بن علَّفة« 
من قتل ر�صتم قائد �لفر�ض فانخلعت قلوب رجاله وركنو� �إىل 
وكان  وتقتياًل،  �رصبًا  فيهم  ميعنون  �مل�صلمون  وتبعهم  �لفر�ر 
ي�صتطيعو�  مل  �ل�صال�صل  يف  مقرنني  رجل  �ألف  ثالثون  بينهم 
��صت�صهد يف  وقد  �أبيهم،  بكرة  �لعرب على  فذبحهم  �لفر�ر، 
�لتاريخية ثمانية �آلف من �مل�صلمني، ومل ي�صهد  هذه �ملعركة 
رحاها  ظلت  فلقد  �لقاد�صية،  معركة  مثل  �لفتوحات  تاريخ 

طاحنة ثالثة �أيام ومل يتوقف �لقتال �إل عند ظهر �ليوم �لر�بع.

على  تدل  �لتي  �لطر�ئف  بع�ض  �ملعركة  هذه  يف  وحدث 
�ل�صجاعة �لفذة و�ل�صتب�صال يف �صبيل �لله نتيجة للتقاليد �لقومية 
و�إعالن  لن�رصته  �ملجاهدين  قلوب  يف  �لإ�صالم  غر�صها  �لتي 
و�صاعًر�  فار�ًصا  �لثقفي  حمجن  �أبو  �ل�صاعر  كان  فقد  كلمته، 
فحاًل، وكان مغرًما ب�رصب �خلمر، �إذ� مل يجدها يتغنى بها، 
وحدث �أن �رصبها غد�ة �لتقاء جي�صي �لعرب و�لفر�ض فاأمر �بن 
�أبي وقا�ض بحب�صه مقيًد�، وملا ��صتبك �لفريقان بكى �أبو حمجن 

و�أن�صاأ يقول:

َكَفى َحَزًنا �أَْن َتْرَتِدي �خَلْيُل بِالَقَنا   
و�أُترك َم�ْصُدوًد� عليَّ ِوَثاِقَيا

�إَِذ� ُقْمُت َعنَّايِن �حَلِديُد وُعلَِّقْت  
مُّ �ملَناِدَيا اِريُع ِمْن ُدوين َت�صُ َم�صَ  

َوَقْد �َصفَّ ِج�ْصمي �أَنَّنِي ُكلَّ �َصاِرٍق
مًتا َقْد بََر�نَِيا �أَُعالُِج َكْباًل ُم�صْ    

ي َيْوَم �أُْتَرُك ُموَثًقا     َفِللَِّه َدرِّ
ِتي َوِرَجالَِيا وُتْذَهُل َعنِّي �أُ�رْصَ

َحبِي�ًصا َعِن �حَلْرِب �لَعَو�ِن َوَقد بََدْت 
َو�إِْعَماُل َغرْيِي َيْوَم َذ�َك �ملََو�لَِيا  

بن  �صعد  زوجة   - حف�صة  �أبي  بنت  �صلمى  و�صمعت 
�أبي وقا�ض - بكاء �أبي حمجن و�صعره، فبادرت �إىل حل وثاقه 
فخا�ض �ملعركة و�أبلى فيها �أح�صن �لبالء، وكان من نتائج وقعة 
�لقاد�صية �ملبا�رصة �أن �أ�صبح �بن �أبي وقا�ض �صيد �لقطر �لعر�قي 

باأ�رصه.

�لتي  �لأبيات  �أول  �أن  معرفة  �ملقام  هذ�  يف  �ملالئم  ومن 
ظرف  يف  دينار  �ملهاجر  �أبو  ده  ردَّ �لثقفي  حمجن  �أبو  �أن�صاأها 
معاوية  عزل  فقد  حمجن،  �أبو  فيه  كان  �لذي  للظرف  مماثل 
مادة  )�نظر  نافع  بن  �لبا�صل عقبة  �لعربي  �لقائد  �صفيان  �أبي  �بن 
�فرت�ها  �لتي  �ل�صعاية  ب�صبب  )تون�ض(  �إفريقية  عن  نافع(  �بن 
م�صلمة بن خملد، فلم يتورع �أبو �ملهاجر دينار عن �إهانة عقبة 
عام 62هـ  �حلكم  �إىل  عقبة  عاد  فلما  م�صلمة،  موله  لري�صي 
)681م( يف عهد يزيد بن معاوية وقام بغزوته �لثانية �لتي و�صل 
مكباًل  �ملهاجر  �أبو  كان  �لأطلنطي،  �ملحيط  �إىل  فتوحاتها  يف 
�أطبق رجال  قيوده، وحينما  بال�صال�صل وي�صري مع �جلي�ض يف 
�لكائنة  »تهودة«  مدينة  من  بالقرب  ورجاله  عقبة  على  �لرببر 
يف منطقة جبال �أور��ض يف �جلزء �ل�صمايل من جمموعة جبال 
عمور باجلز�ئر طمع �أبو �ملهاجر يف �ل�صت�صهاد بجانب عقبة، 

ومن ثم �أخذ يرتمن بالبيت �لأول وهو:

َكَفى حَزًنا �أن ترتدي �خليل بالقنا 
و�أُترك َم�ْصدوًد� عليَّ ِوَثاِقَيا  
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وما �إن �صمعه عقبة حتى �أمر بفك قيوده وكان له ما �أر�د 
من �رصف �ل�صت�صهاد يف �صبيل �لله ون�رصة �لعروبة.

و�أقام �صعد بن �أبي وقا�ض بالقاد�صية �صهرين �أعاد خاللهما 
وعا�صمة  �مللك  مقر  »�ملد�ئن«  على  زحف  ثم  جي�صه،  تنظيم 
على  و��صتوىل  �لفر�ر،  على  ك�رصى  و�أرغم  فغز�ها  ك�رصى 
كنوز �لفر�ض ونفائ�ض ملكهم �لتي ظلَّ ملوكهم يجمعونها من 
�أنحاء �لعامل على مر �لقرون، وملا �أر�صلت �إىل �خلليفة عمر قال: 
»�إن قوًما �أدو� هذ� لأمناء!«، قال علي بن �أبي طالب: عففت 

فعفَّت �لرعية.

ما  �أن ح�صدو� خرية  بعد  �مل�صلمني  قتال  �إىل  �لفر�ض  وعاد 
معركة  يف  �لعرب  بجي�ض  و�لتقو�  وعتاد،  رجال  من  لديهم 
»جلولء«، وكان على ر�أ�ض هذ� �جلي�ض ها�صم بن عقبة وهو 
�بن �صقيق �صعد، وما هي �إل فرتة وجيزة حتى حلقت �لهزمية 
دولة  على  بالق�صاء  �ملعركة  و�نتهت  �لفر�ض  بجنود  �ل�صاحقة 

�لأكا�رصة فلم تقم لهم قائمة بعدها.

ويف ذلك �حلني نف�صه �أقام �صعد مع�صكًر� يف مكان �لكوفة 
�لقطر  �صار فيما بعد مدينة ز�هرة وماز�لت من كربيات مدن 
عليها  و�لًيا  �خلطاب  بن  عمر  �أقامه  وقد  �لآن،  حتى  �لعر�قي 
فبنى له ق�رًص� فخًما فيها، وملا ركن �صعد �إىل �صيء من �لرتف 
من�صبه  �أقاله من  ثم  �أحرق ق�رصه  غ�صب عليه عمر وبعث من 
�لكوفة  �أهل  �تهام  �إثر  وذلك  641م(   -  640( 20هـ  عام 
�ملتقلبني له بالظلم و�جلور، ولظهور بر�ءته من هذه �لتهمة قدر 
�صعد  يعو�ض  باأن  �ملوت  فر��ض  على  وهو  و�أو�صى  مقامه  عمر 
�أمرًي� على �لكوفة �صنة 25هـ  �إقالته فوله عثمان بن عفان  عن 
)645م(، وبعد مقتل عثمان طلب منه �أنا�ض �أن ير�صح نف�صه 

للخالفة فاأبى و�عتزل �لفتنة و�أقام يف �صيعة له يرعى �لغنم و�أمر 
من حوله �أل يرفعو� �إليه من �أمر �لنا�ض �صيًئا، وهكذ� ف�صل �أن 
56هـ  عام  �لوفاة  �أدركته  وقد  �صالم،  يف  حياته  بقية  يق�صي 
�أن كّفن  بالًغا من �لعمر 82 عاًما ودفن باملدينة بعد  )675م( 
يف �جلبة �لتي حارب بها �مل�رصكني تنفيًذ� لو�صيته، وكان �آخر 

�ملهاجرين وفاة.

وبالإ�صكندرية م�صجد با�صم �صيدي وقا�ض، وما من �صك 
يف �أنه �رصيح يخلد ذكرى �ل�صحابي �لبطل على غر�ر �أ�رصحة 

�أخرى باملدينة. 

32 - ابن الأثري- �سارع - بق�سم مينا الب�سل
�بن عمر  �إخوة من جزيرة  ثالثة  �لأثري«  »�بن  يحمل كنية 
�لأو�صط  �ملجرى  )�لغربية( من  �ليمنى  �ل�صفة  وهي مدينة على 
لنهر دجلة وت�صمى �لآن �جلزيرة فقط، ويعترب �لإخوة �لثالثة من 
م�صاهري علماء �لعرب و�أعاظم موؤلفيهم، وفيما يلي تر�جمهم 

وفًقا لرتتيب ميالد كل منهم: 

الأثري:  بن  املبارك بن حممد  ال�سعادات  اأب�  الدين  1( جمد 
ولد عام 544هـ )1149م( وتويف مبدينة �ملو�صل عام 606هـ 
بالًغا من �لعمر حو�يل 92 عاًما وقد كر�ض حياته  )1210م( 
لدر��صة �لقر�آن و�حلديث و�لنحو، وذكر �بن خلِّكان موؤلفاته يف 
كتابه )�لوفيات( وذكرها ياقوت يف كتابه )�إر�صاد �لأريب(، 
ان )�نظر هذه �ملادة(، ودر�ض  وقد در�ض �لنحو على �بن �لدهَّ
�حلديث يف بغد�د ثم �ت�صل بخدمة �لأمري )قيماز( �لذي كان 
ديو�ن  وتوىل  �لغازي،  �لدين  �صيف  قبل  من  �لبالد  يحكم 
�لدين  و»نور  مودود«  بن  »م�صعود  غازي  خليفتي  ر�صائل 
�ملن�صب  هذ�  قبول  تردد يف  �إنه  �أخوه  ويقول  �صاه«،  �أر�صالن 
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�أ�صيب  ثم  �لدين،  نور  �إر�دة  على  نزوًل  �إل  يقبله  �لرفيع ومل 
مبر�ض كف يديه ورجليه، ويقول �بن خلكان �إنه �ألّف معظم 
وجعل  �حلال،  هذه  على  وهو   - كلها  يكن  مل  �إن   - كتبه 
من منزله رباًطا للمت�صوفني، وهو �صاحب كتاب »�لنهاية يف 

غريب �حلديث و�لأثر«.

2( عز الدين اأب� احل�سن علي بن حممد بن الأثري: ولد عام 
555هـ )1160م( وهو �صاحب �لكتاب �مل�صهور »�لكامل يف 
ومعجًما  �ملو�صل  لأتابكة  تاريًخا  كذلك  و�صنف  �لتاريخ«، 
عام  بالقاهرة  )طبع  �ل�صحابة  عن  �لهجاء  حروف  على  مرتًبا 
1258هـ( وعنو�نه »�أ�صد �لغابة يف معرفة �ل�صحابة«، وخل�ض 
كتاب �لأن�صاب لل�صمعان )�نظر هذه �ملادة( و�صماه )�للباب(، 
�لكتاب  �ملادة( خمت�رًص� لهذ�  �ل�صيوطي )�نظر هذه  وقد و�صع 

نف�صه عنو�نه »لبُّ �للباب«.

يف  ع�رصه  �صيوخ  عن  �لعلم  �لأثري  بن  �لدين  عز  و�أخذ 
م�صقط ر�أ�صه مبدينة �جلزيرة، ثم بالعر�ق يف �ملو�صل، وبغد�د 
باملو�صل  ف�صمع  �لعلم،  طلب  يف  �ل�صام  بالد  �إىل  رحل  كما 
من خطيبها �أبي �لف�صل عبد �لله بن �أحمد �لطو�صي )�نظر هذه 
�ملادة(، و�صمع يف بغد�د من �أبي �لقا�صم يعي�ض بن �صدقة �لفقيه 
بن  �لوهاب  عبد  �أحمد  و�أبي  �صدقة(  �بن  مادة  )�نظر  �ل�صافعي 

علي �ل�صويف، و�صمع بدم�صق من زين �لأمناء وغريه.

حت�صياًل  �لعلم  �إىل  منقطًعا  �لأثري  بن  �لدين  عز  وعا�ض 
بع�ض  يف  �ملو�صل  �صاحب  ��صت�صفره  ورمبا  وت�صنيًفا  وتدري�ًصا 
�ل�صوؤون �ل�صيا�صية لدى �أويل �لأمر ببغد�د، كما يوؤخذ من قول 
�صاحب  من  ور�صوًل  ا  حاجًّ مر�ًر�  بغد�د  »وقدم  خلكان:  �بن 

�ملو�صل«.

وقد روى عن �بن �لأثري غري و�حد من �لعلماء �لأجالء، 
يف  يقع  �لذي  �لتاريخ«  يف  »�لكامل  كتابه  �أن  �صك  ول 
جل  وكان  و�أ�صهرها،  موؤلفاته  �أعظم  هو  جزًء�  ع�رص  �ثني 
�أبي جعفر �لطربي  �عتماده يف �لأجز�ء �ل�صبعة �لأول منه على 
)�نظر مادة �لطربي( �لذي �خت�رص �بن �لأثري تاريخه، فحذف 
�أن  �لو�حدة، على  بالرو�ية  �لإ�صهاب و�كتفى  �لأ�صانيد وترك 
ذلك مل يحل دون رجوعه �إىل م�صادر �أخرى مثل موؤلفات �بن 
�لكلبي و�ملربد و�لبالذري و�مل�صعودي، لإثبات ما ترك �لطربي 
قبل  �لعرب  �أيام  مثل  وذلك  ق�صد،  غري  �أو  ق�صد  عن  �إثباته 
�لهجري  �لأول  �لقرن  قي�ض وتغلب يف  �لإ�صالم و�لوقائع بني 

وغزو�ت �لعرب يف �ل�صند.

�أما بقية �أجز�ء �لكتاب فقد �نتفع �بن �لأثري يف تدوينها بكافة 
كتابه  يعترب  ثّم  ومن  يديه،  حتت  وقعت  �لتي  �لعربية  �مل�صادر 
�ل�صيا�صي  تاريخهم  �مل�صلمون يف  ملا كتب  و�فية  بحق خال�صة 
�مل�صادر  �أمهات  من  يعترب  عام 628هـ )1230م( كما  حتى 

�لتاريخية يف �لقرون �لو�صطى. 

�لأثري معظم حياته يف عزلة عن  �لدين بن  وقد ق�صى عز 
�لنا�ض مكبًّا على �لتاأليف و�لطالع، وما من �صك يف �أنه موؤرخ 
نقد  �إىل  �أحياًنا  ي�صمو  ينقل وقد  فيما  �لتثبيت  ب�صدة  يت�صم  ممتاز 
له  جند  �أخرى  جهة  ومن  كتاباته،  منها  ي�صتمد  �لتي  �مل�صادر 
من  و�ل�صهر�صتاين وغريهما  �لطربي  ��صتدر�كات وجيهة على 

�لعلماء و�ملوؤرخني �لذين نقل عنهم.

وتويف عز �لدين بن �لأثري باملو�صل عام 630هـ )1234م( 
بالًغا من �لعمر حو�يل 75 �صنة.
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3( �سياء الدين اأب� الفتح ن�رش الله بن حممد بن الأثري: ولد 
مبدينة �جلزيرة عام 558هـ )1163م(، وترجع �صهرته على 
�مل�صمى  �لبالغة  ويعترب كتابه يف  �أ�صلوبه،  �إىل جودة  �لأخ�ض 
»�ملثل �ل�صائر يف �أدب �لكاتب و�ل�صاعر« )وقد طبع ببالق عام 
1282هـ( من �أهم �ملر�جع يف �لعامل �لإ�صالمي، ولقد ذكر 
موؤلفاته �لأخرى �بن خّلكان و�مل�صت�رصق »بروكلمان«، و�صياء 
�لدين كان على عك�ض �أخيه �ملوؤرخ عز �لدين، فق�صى حياته 
�لفا�صل  �لقا�صي  قدمه  وقد  م�صتمر،  ون�صاط  د�ئبة  يف حركة 
فات�صل  �ملادة(  )�نظر هذه  �لدين  �إىل �صالح  �ملادة(  )�نظر هذه 
وزيًر�  �أ�صبح  ما  و�رصعان  )1191م(  587هـ  عام  بخدمته 
دم�صق  مدينة  �أخذت  وملا  �لدين،  �بن �صالح  �لأف�صل  للملك 
�صندوق  يف  �لأثري  بن  �لدين  �صياء  هرب  �لأف�صل  �مللك  من 
مقفل �إىل م�رص وذلك بعد �أن لقى كثرًي� من �مل�صاعب، وظل 
خمتفًيا حتى ��صتقر �مللك �لأف�صل يف �ُصَمْي�صاط �لتي عو�ض بها 
عن ملكه �ل�صابق، غري �أن �صياء �لدين بن �لأثري مل ميكث بها 
حلب  مدينة  �صاحب  بخدمة  بعدها  �ت�صل  ق�صرية  مدة  �صوى 
خالل عام 607هـ )1210م(، ومل يطل مقامه هناك فغادرها 
�صعًيا ور�ء حظه �إىل �ملو�صل ثم �إىل �إْربِل ف�ِصْنجار، ويف عام 
نا�رص  �ملو�صل  ل�صاحب  �لإن�صاء  كتب  )1221م(  618هـ 
�لدين حممود، وتويف يف بغد�د عام 637هـ ) 1239م( بالًغا 
من �لعمر حو�يل 78 عاًما، وذلك يف �أثناء رحالته �لعديدة، 
ا، ومات  وكان له ولد يدعى �رصف �لدين كان موؤلًفا هو �أي�صً

يف ريعان �ل�صباب عام 622هـ )1225م(.

33- ابن الأحو�س - زقاق - بق�سم اجلمرك 
ثابت  بن  عا�صم  بن  �لله  عبد  بن  حممد  بن  �لله  عبد  هو 
�مللقب بالأحو�ض، وهذ� �للقب م�صتق من �حلو�ض وهو �ل�صيق 

�لأحو�ض  �أن  و�لو�قع هو  �إحد�هما،  �أو يف  �لعينني  موؤخر  يف 
كان باإحدى عينيه �صيق ظاهر مما كان �صبًبا يف نعته بالدمامة.

ع�صرية  وهي  زيد،  بن  �صبيعة  بني  من  عربي  �صاعر  وهو 
معظم  وق�صى  )655م(  35هـ  عام  ولد  وقد  �لأو�ض،  من 
وكان  �لأخالق،  �لدمث  �ملهذب  �ملدينة  جمتمع  بني  حياته 
�أهل �ملدينة �لنبالء �ملحتد قد جمعو� ثرو�ت كثرية �أيام �لفتوح 
�لأوىل يف �صدر �لإ�صالم وح�صلو� على �أمو�ل عظيمة من بيع 
�لأبنية �لقدمية و�لب�صاتني، ي�صاف �إىل ذلك �أن �خللفاء �لأمويني 
�حلكم  يف  �مل�صاركة  عن  �إبعادهم  بغية  بالعون  ميدونهم  كانو� 
ويف �حلياة �ل�صيا�صية، فعا�صو� ب�صبب ذلك يف عزلة �صيا�صية ويف 

ترف مقيم.

�لذي كان  �حل�رصي  �صعر �حلب  �ملدينة  ن�صاأ يف  ثم  ومن 
من �أقطابه عمر بن �أبي ربيعة )�نظر هذه �ملادة( وتلميذه �لعرجي 
و�لأحو�ض، وكانت �أوىل �لعالقات �ل�صخ�صية لالأحو�ض مع 

�لوليد، فقد نزل عليه �صيًفا يف عدة منا�صبات.

و�لًيا  �ملادة(  )�نظر هذه  �لعزيز  عبد  بن  وعندما كان عمر 
على �ملدنية �أمر ب�رصب �لأحو�ض بال�صياط عقابًا له على مغامر�ته 
�لغر�مية، ويف �أو�خر عهد �لوليد بد�أ �لنز�ع بينه وبني �بن حزم 
)�نظر هذه �ملادة( �لذي كان يف �أول �أمره قا�صًيا للمدينة وقد 
توىل هذ� �ملن�صب عام 94هـ )713م( ثم �صار و�لًيا عليها عام 
وحمل  �خلليفة  �لأحو�ض يف ح�رصة  و�غتابه  )715م(  96هـ 
�صيا�صية  ماآخذ  موقفه  خطورة  يف  ز�د  وقد  �أ�صعاره،  يف  عليه 
ل�رصيفات  ذكره  مع  �ملتكررة  �لغر�مية  مغامر�ته  مثل  وخلقية 
�لتي كان  �لق�صائد  بينهن �صكينة بنت �حل�صني يف  �لن�صاء ومن 
ينظمها، هذ� �إىل جانب ��صطد�مه باأفر�د �لطبقة �لأر�صتقر�طية 
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�لإ�صالمية و�تهامه بع�صق �لغلمان و�لفح�ض يف �لأقو�ل، ي�صاف 
�إىل كل ذلك �أنه كان من �أ�رصة �أ�صهمت يف �لفتنة �لتي ن�صبت 

باملدينة.

وقد �رصب �لأحو�ض بال�صياط بتحري�ض �لدو�ئر �حلاكمة 
�لُبُل�ض ثم  ر به وهو على  يف �ملدينة وباأمر �خلليفة �صليمان و�ُصهِّ
�ملنفى خم�صة  بالبحر �لأحمر وبقي يف  َدْهلك  �إىل جزيرة  نفي 

�أعو�م.

وقد ت�صفع له �لأن�صار �لذين كان �لأحو�ض ل�صان حالهم، 
�خللع  عليه  وخلع  �رص�حه  �لثاين  يزيد  �لأموي  �خلليفة  فاأطلق 
�ل�صنية ثم �صار ندميه و�صاير �أهد�فه �ل�صيا�صية فهجا بني �ملهلب 

باإحدى ق�صائده �مل�صهورة.

�صمعته  ت�صني  �ل�صاعر  �لتي ذكرت يف حق هذ�  و�لأقو�ل 
من  عارًيا  كان  �إنه  قيل  فقد  �لجتماعي،  قدره  من  وحتط 
�صعره ول�صيما  يثنون على  موؤرخوه  و�إن كان  و�لدين  �ملروءة 
فيما يتعلق بتفوقه يف �لن�صيب و�لفخر و�ملديح و�لهجاء، وقد 
�متدحه �ملوؤرخون ملا �متاز به من �صهولة يف �لأ�صلوب، وتفوق 
يف �لإدر�ك، وجمال يف �لتعبري، ور�صاقة يف �ملعاين، ومتانة 
فاإنه مل ي�صل يف  �ل�صفات  �لق�صائد، ومع كل هذه  �لبناء يف 
�لأ�صالة،  ربيعة يف  �أبي  بن  عمر  معا�رصه  مرتبة  �إىل  �ل�صاعرية 
و�أوز�ن  �لقدمية  �لق�صائد  ملو�صوعات  �إيثاره  ذلك يف  وي�صتبني 

�ل�صعر �ملاأثورة، �أما لغته فمتاأثرة بلغة �أهل �ملدينة.

�لغزل  �صعر�ء  من  كان  �لأحو�ض  �أن  يف  �صك  من  وما 
يف  �لغزليني  ك�صائر  �حلجازية  بالبيئة  متاأثًر�  فن�صاأ  �ملجيدين، 
ذلك �لع�رص و�متاز فوق ذلك بع�صبية ميانية حملته على هجاء 
�للهو  يف  �لإ�رص�ف  �إىل  �صخطه  ودعاه  �حلاكمني،  �لقر�صيني 

نفيه  �إىل  �أدى  مما  �ملجون  و�لإ�صفاف يف  �لأ�رص�ف  من  و�لنيل 
مر�ض  �إثر  وتويف  م�صوع،  �أمام  جزيرة  وهي  َدْهلك  بجزيرة 
105هـ  عام  وقيل  729م(   -  728( 110هـ  عام  �أ�صابه 

)723م (، بالًغا من �لعمر 75 عاًما �أو 70 عاًما.

بن مرو�ن  �لعزيز  نظمها يف مدح عبد  �لتي  ق�صيدته  ومن 
هذه �لأبيات: 

ةٌ  مَلْ حْتزنك ريٌح َمِري�صَ اِح �أَ �أَ�صَ
وبَْرٌق تالل بالَعِقيقنْيِِ َلِمُع  

�ِر مِمَّا َي�ُصوُقهُ  فاإنَّ �لَغِريَب �لدَّ
َياح َو�لرُبوُق �للََّو�ِمُع َن�ِصيم �لرِّ  

َنَظْرُت َعَلى َفْوٍت، َو�أَْوَفى َع�صيَّةً 
اَن ياِفُع ِنِ َعمَّ بَِنا َمْنَظٌر ِمْن ِح�صْ  

مْنَا  �ٌب َتِفي�ُض َكاأَ َولِْلَعنْيِ �أَ�رْصَ
اِب ِمْنَها �ملََد�ِمُع ُتَعلُّ بُِكْحِل �ل�صَّ  

�إىل �أن يقول: 

�أَِهمُّ لأَْن�َصى ِذْكَرها َفَي�ُصوُقنِي  
ِرَفاٌق �إىَل �أَهِل �حِلَجاِز َنو�ِزُع

َو�إِنَّا َعَد�َنا َعْن باِلٍد ُنِحبَُّها   
�إَِماٌم َدَعاَنا َنْفُعُه �ملَُتَتابُِع
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�أََغرُّ ملرو�ٍن وَحْرٍب َكاأَنَُّه  
َياِقُل َقاِطُع ُح�َصاٌم َجَلْت َعْنُه �ل�صَّ  

34- ابن الأرقم - حارة - بق�سم اجلمرك 
يكنى بابن �لأرقم ثالثة ذكرهم �لتاريخ �لعربي �لإ�صالمي 

وهم: 

بن  الأرقم  اأبي  بابن  )املعروف  مناف  عبد  بن  الله  عبد   )1
ا باأبي جندب، وهو من ع�صرية خمزوم،  اأ�سد(: ويعرف �أي�صً
تقديًر�  و�أكرثها  وجاًها  ثروة  مكة  ع�صائر  �أغنى  من  وكانت 
وجد�رة بالحرت�م، و�أمه �أميمة من قبيلة خز�عة، وقد �عتنق 
�لدين �لإ�صالمي وهو يف �صن مبكرة، وكان من �أو�ئل �ملوؤمنني 
بالر�صالة �ملحمدية، ومع �أن بني خمزوم كانو� من �أ�صد �أعد�ء 
�لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم، �إل �أن ذلك مل مينع �لأرقم من �أن 
ليجتمع  �لر�صول  �أيام حمنة  بيته  فقدم  �أن�صاره،  �أخل�ض  يكون 
�لله  ر�صول  �لعتيد وجد  �لبيت  �مل�صلمون، ويف هذ�  يف كنفه 
�لرغم من  �لله �حلـق، على  �إىل ديـن  �لدعـوة  �آمًنا لن�رص  مكاًنا 
نف�صها  �لفرتة  هذه  وخالل  قري�ض،  لأذى  �لأرقم  �أبي  تعر�ض 
بن  وعمر  حمزة  منهم  وكان  �مل�صلمني  �إىل  كثريون  �ن�صم 
منزل  ترك  �لنبي  قرر  �أن  �إ�صالمه  على  ترتب  �لذي  �خلطاب، 
�لتاريخي  �ملنزل  بهذ�  �مل�صلمني  �جتماع  و��صتمر  �لأرقم،  �أبي 
طو�ل �لفرتة �لو�قعة بني عامي 615 و617م، و�ن�صم �لأرقم 
�إىل �ملهاجرين، و�أقام باملدينة يف حي بني زريق يف بيت يعرف 
ا، وقد �آخى �لنبي بني �لأرقم و�أبي طلحة، وكان  با�صمه �أي�صً
�لأرقم  وتزوج  وقا�ض،  �أبي  بن  ل�صعد  حميًما  �صديًقا  �لأرقم 
جّد  هو  �لذي  �لأرقم  بن  عثمان  بابنه  �لزيجة  هذه  من  ورزق 
لبيت  و�صار  بال�صام،  منها  فرع  عا�ض  عريقة  كبرية  لأ�رصة 

�لأرقم مبكة �أهمية كبرية يف �لتاريخ ول�صيما يف معرفة ترتيب 
�ل�صباقني �إىل �عتناق �لدين �لإ�صالمي يف فجر �نبثاقه، ومن ثم 
�صار له تعظيم جليل �لقدر من جميع م�صلمي �لعامل، و�ملنزل 
�ل�صفا ويزوره �حلجاج كل عام و�أ�صبح  قائًما فوق تل  ماز�ل 

يعرف ببيت �لإ�صالم.

به �خليزر�ن  و�أقامت  �ملن�صور  �لعبا�صي  �خلليفة  ��صرت�ه  وقد 
�أُم هارون �لر�صيد.

2( زيد بن الأرقم: وهو يتيم كفله عبد �لله بن رو�حة �ل�صحابي 
�مل�صهور )�نظر هذه �ملادة( ورباه يف حجره وقد خرج به للقتال 
يف وقعة »موؤتة« �لتي ��صت�صهد فيها، وكان �بن رو�حة يحمل 
زيًد� �صغرًي� يف رحلته هذه وهو مردفه على حقيبة رحله، وملا 
�صمع زيد بن �لأرقم ربيبه �بن رو�حة يرتمن ب�صعره وهو يخو�ض 
يقول  �لتي  �لق�صيدة  وهو  �لقتال  على  �جلنود  لي�صجع  �ملعركة 

فيها: 

�أَْق�َصْمُت َيا َنْف�ُض َلَتْنِزلِنَّْه  
ِهنَّْه َلُتْكَر ْو  �أَ لنَّه  َلتْنِز  

و� �لِرنَّه   َقْد �أْجَلَب �لنا�ُض و�صدُّ
َمايِل �أََر�ِك َتْكَرِهنَي �جَلنَّْه

َقْد َطاَل َما ُكْنِت ُمْطمِئنَّْه  
َهْل �أَْنِت �إِّل نْطَفٌة يِف �َصنَّْه  

رو�حة  �بن  ف�رصبه  بكى،  �لأبيات  هذه  �لأرقم  �صمع  ملا 
�ل�صهادة  �لله  يرزقني  �أن  لكع  يا  عليك  »ما  له:  وقال  بالدرة 
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وترجع بني �صعبتي �لرحل؟« وهكذ� كان زيد بن �لأرقم يرى 
�جلهاد يف �صبيل �لله �صغرًي� ويبكي وفاء ملن �أح�صن تربيته.

3( ابن الأرقم الأندل�سي: وهو موؤلف كتاب »�لإ�صطرلب«، 
وقد �صنعه لالأمري عبد �لرحمن �لغرناطي، ومن موؤلفاته �لأخرى 
كتاب »�لحتفال يف ��صتيفاء ت�صنيف ما للخيل من �لأحو�ل«، 
وتويف �بن �لأرقم �لأندل�صي عام 758هـ ) 1356م( وكان 

مولده بو�دي يا�ض بالأندل�ض.

35 - ابن الأزرق - �سارع - بق�سم مينا الب�سل 
�ملوؤرخون  دون  ممن  �أربعة  �لأزرق«  »�بن  لقب  يحمل 

�صريهم، وفيما يلي ترجمة كل منهم:

�خلو�رج  الأزرق: وهو حنفي حنظلي من غالة  بن  نافع   )1
مذهبه  ويعتنق  يتبعه  مل  من  كل  �إن  يقول  وكان  �لأز�رقة، 
�خلارجي كافر، ومن غلو�ئه �ملذهبي �أنه �أباح قتل ن�صاء و�أطفال 
خ�صومه، وكان من �أن�صار عبد �لله بن �لزبري، و�جتاح بالد 
عام  دولب  وقعة  �أثناء  يف  روحه  وزهقت  فار�ض،  �لأهو�ز 
فقهاء  �أكرب  من  �لأزرق  بن  نافع  وكان  )683م(،  64هـ 
�خلو�رج �لأز�رقة، وقال باأنه ل ي�صح لأ�صحابه �ملوؤمنني به �أن 
�أن  �إليها، ول  �إذ� دعاهم  �أحًد� من غريهم �إىل �ل�صالة  يجيبو� 
ياأكلو� من ذبائحهم ول �أن يتزوجو� منهم ول يتو�رث �خلارجي 
غريه، و�أن غري �خلارجني مثل كفار �لعرب وعبدة �لأوثان ل 
يقبل منهم �إل �لإ�صالم �أو �لقتل بال�صيف، ود�رهم د�ر حرب، 

وقد �أحلَّ نافع بن �لأزرق �لغدر مبن يخالفونه.

بن  نافع  زعيمهم  با�صم  �صميت  �لأز�رقة  �خلو�رج  وفرقة 
�أمة  من  خمالفيهم  �إن  زعيمهم  مثل  يقولون  وكانو�  �لأزرق 

مذهبهم  �عتناق  �إىل  ي�صارع  ل  من  و�إن  م�رصكون،  �لإ�صالم 
بايع  نافع  قتل  �أن  وبعد  و�أطفاله،  ون�صاوؤه  هو  دمه  ُي�صتحلُّ 
�لأز�رقة بعده عبيد �لله بن ماحوز وظل زعيًما لهم �إىل �أن ُقتِل 
)مايو 686م(،  �صو�ل عام 66هـ  �صهر  �ِصلِّربي يف  يف وقعة 
�لأز�رقة حول  فالتف  ماحوز،  بن  �لزبري  ن�صيب  �لقتل  وكان 
�إىل عام 77هـ )696م(،  �لفجاءة  بن  �آخر هو قطري  زعيم 
ويف ذلك �لعام قتل قطري و�ختفت فرقة �لأز�رقة من �لتاريخ 

�إىل غري رجعة بعدما �أتت من �ملفا�صد �ل�صيء �لكثري.

2( اأب� ال�ليد اأحمد بن الأزرق: موؤرخ مكة وكان �أول من 
�لتاريخية،  بتاريخها و�أحد�ثها  لها عالقة  �لتي  �لرو�يات  جمع 
�أو يف  وتويف مبكة عام 219هـ )834م( يف بع�ض �لرو�يات 

عام 223هـ )837م( يف بع�ض �لرو�يات �لأخرى.

�أحمد  �لوليد  �أبو  ال�ليد حممد بن الأزرق: هو حفيد  اأب�   )3
ن �لرو�يات �لتي  بن �لأزرق وموؤرخ مكة مثل جده، وقد دوَّ
جمعها جّده يف كتاب، وكانت وفاته مبكة خالل عام 244هـ 

)858م(.

4( اأب� عبد الله حممد بن علي بن الأزرق: �لذي َويِلَ ق�صاء 
�جلماعة مبدينة غرناطة بالأندل�ض، ثم هاجر �إىل مدينة تلم�صان 
ح�صار  بد�أ  حينما  م�رص  �إىل  منها  ورحل  �جلز�ئري  بالقطر 
�لن�صارى �لأخري لغرناطة )�نظر هذه �ملادة(، وكان هذ� �لفقيه 
�لكرمي  عبد  ديو�ن  نة يف  �ملدوَّ �لق�صيدة  يدل على ذلك  �صاعًر� 
ل�صقوط  رثاءه  �صمنها  وقد  �لغرناطي(،  مادة  )�نظر  �لغرناطي 
بها  يرثي  نف�صه  للغرناطي  ق�صيدة  �لديو�ن  هذ�  ويف  غرناطة، 
هذ� �لعامل �لذي و�فته �ملنية وهو يف م�رص، ول يعرف تاريخ 
وفاته على وجه �لتحقيق، وكل ما ي�صتدل على هذه �لوفاة - 
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على وجه �لتقريب - هي تلك �لإ�صارة �لو�ردة يف كتاب »نيل 
�لبتهاج بتطريز �لديباج« لأحمد بابا �لتنبكتي، وقد جاء بها �أن 
�بن �لأزرق كان حيًّا يف حدود عام 890هـ )1485م( �أي 

قبل �صقوط غرناطة بنحو �صبع �صنو�ت.

�لأزرق«  »�بن  لقب  يحملون  كانو�  من  تر�جم  هي  هذه 
�لأ�صوب  من  يكن  ملن  �أو  �ل�صارع؟؟  هذ�  �صاحب  منهم  فمن 

تعيني �أحدهم يذكر ��صمه كاماًل؟؟ 

36- ابن اإ�سحاق - �سارع - بق�سم حمرم 
بك )فرومانتني �سابًقا(

هو �أبو عبد �لله حممد بن �إ�صحاق �ملوؤلف �لعربي �مل�صهور، 
وقد كان حجة يف �حلديث، وهو حفيد »ي�صار« �لذي كان 
موىل قي�ض بن خمرمة بن �ملطلب بن عبد مناف �لقر�صي، وقد 
�صباه خالد بن �لوليد يف كني�صة بعني �لتمر بالعر�ق عام 12هـ 
)633 م( ثم جلب �إىل �ملدينة و�صار من مو�يل قبيلة عبد �لله 

�بن قي�ض.

ويف �ملدينة �صب �بن �إ�صحاق وكر�ض جهوده جلمع �لأخبار 
و�لق�ص�ض �ملتعلقة بحياة �لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم، ومن ثم 
�ملغازي  يف  و�أما  �لعلماء،  �أكرث  عند  �حلديث  يف  ثبًتا  �أ�صبح 
و�ل�صري فال جُتهل �إمامته، فقدكان �بن �صهاب �لزهري يقول: 
»من �أر�د �ملغازي فعليه بابن �إ�صحاق«، وذكره �لبخاري )�نظر 
هذه �ملادة( يف تاريخه، ويروى عن �لإمام �ل�صافعي �أنه قال: 
»من �أر�د �أن يتبحر يف �ملغازي فهو ِعَيال على �بن �إ�صحاق«، 
وقال �صفيان بن ُعَيْيَنَة: »ما �أدركت �أحًد� يتهم �بن �إ�صحاق يف 
حديثه«، وقال عنه �صعبة بن �حلجاج: »حممد بن �إ�صحاق �أمري 

�ملوؤمنني يف �حلديث«.

غري �أن جهوده يف �حلديث �رصعان ما ��صطدمت بالأئمة 
�لأخ�ض  وعلى  باملدينة،  �صائًد�  كان  �لذي  �لر�أي  �أ�صحاب 
و�نتحال  بالت�صيع  �تهمه  �لذي  �ملادة(  هذه  )�نظر  مالك  �لإمام 

�لكثري من �لق�ص�ض و�لأ�صعار �لتي �أذ�عها.

ويقال �إن �لإمام مالك �أل�صق به هذه �لتهمة لأنه بلغه عنه 
�أنه قال: »هاتو� حديث مالك فاأنا طبيب يعلله«، فقال مالك: 
ال من �لدجاجلة نحن �أخرجناهم  »وما �بن �إ�صحاق؟ �إمنا هو دجَّ
من �ملدينة«، وكان ي�صري بذلك �إىل �أن �لدجال �ملنتظر ل يدخل 

�ملدينة.

و�إز�ء هذ� �لتهام من �لإمام مالك ومن �أئمة �أ�صحاب �لر�أي 
� من مغادرة �ملدينة و�ل�صفر �إىل م�رص؛  �إ�صحاق بدًّ مل يجد �بن 
و��صتقر  )737م(  119هـ  عام  �لإ�صكندرية  على  قدم  حيث 
�ض �حلديث ويلقي حما�رص�ت يف �صرية  بها مدة من �لزمن يدرِّ
�لر�صول وق�ص�ض مغازيه، وبعد �لإقامة بالقاهرة بع�ض �لوقت 
رحل �إىل بغد�د ثم �لتقى باخلليفة �أبي جعفر �ملن�صور �لعبا�صي، 
ن �صرية ر�صول �لله  وكان �آنذ�ك باحِلرْيَة، ولدى هذ� �خلليفة دوَّ
يف كتابني �أحدهما بعنو�ن »�ملبتد�أ« �أو »مبتد�أ �خَلْلق«، ويت�صمن 
وقد  »�ملغازي«،  بعنو�ن  و�لآخر  �لهجرة،  حتى  �لنبي  تاريخ 

ذكر �لطربي )�نظر هذه �ملادة( فقر�ت ُم�ْصَهَبًة منه.

وقد جمع �بن ه�صام )�نظر هذه �ملادة( كتابي �بن �إ�صحاق 
�لله«،وهو  ر�صول  »�صرية  كتاب  منهما  و��صتخل�ض  وهذبهما 
�لكتاب �لذي �أخرجه يف �صورته �ملتد�ولة حتى �لآن مع �رصحه 
عام  بغد�د  يف  �إ�صحاق  �بن  وتويف  �ل�صهيلي،  �ملغربي  �لوزير 

150هـ )767 م( ودفن مبقربة �خَلْيُزر�ن �أُّم هارون �لر�صيد.
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�لذ�ئع  �لعربي  �لطبيب  ا  �أي�صً �إ�صحاق  �بن  لقب  ويحمل 
�لعبَّادي«  �إ�صحاق  بن  حنني  بن  �إ�صحاق  يعقوب  »�أبو  �ل�صيت 
�لذي ولد مبدينة �حلربة عام 194هـ )809م(، ومبا �أن كنيته 
قوم  وهم  »�لعبَّاد«،  �إىل  ن�صبة  »�لعبَّادي«  هي  بها  ��صتهر  �لتي 
من قبائل �صتى �عتنقو� �مل�صيحية ونزلو� يف ظاهر �حلرية، فاإن 
نتها يف كلمة »�لعبَّادي« فاطلبها يف هذه  ترجمة هذ� �لطبيب دوَّ

�لكلمة لتعرف تاريخه بالتف�صيل.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
)فرومانتني(.

37 - ابن الأعرابي - �سارع - بق�سم حمرم بك
�لأعر�بي  بابن  ويعرف  زياد  بن  �لله حممد  عبد  �أبو  ��صمه 
�لكويف، ولد مبدينة �لكوفة بالعر�ق عام 153هـ )770م(، 
ويعترب من �أكابر �للغويني، وهو من مو�يل بني ها�صم، �إذ كان 
�لعبا�ض  بن  �لله  عبد  بن  علي  بن  بن حممد  �لعبا�ض  مو�يل  من 
�أبوه زياد عبًد� �صنديًّا من مو�يل بني  �بن عبد �ملطلب، وكان 
�صيبان، وكان يف عينيه حول، و��صتهر برو�ية �أ�صعار �لقبائل 
�للغة  باأ�صول  �لعاملني  �أحد  وكان  �لعرب،  �أن�صاب  ومبعرفة 
وفروعها �مل�صهورين يف ذلك، ولذلك كان يقال �إنه مل يكن 

يف �لكوفيني �أ�صبه برو�ية �لب�رصيني منه.

�ملف�صل  من  �أمه  تزوجت  �لأ�صل  �ل�صندي  �أبوه  تويف  وملا 
�ل�صبي(، و�ملف�صليات  )�نظر مادة  �ملف�صليات  �ل�صبِّي �صاحب 
�أخذ  وقد  �ل�صعر�ء،  ق�صائد  من  عدد  �أكرب  ت�صم  جمموعة 
�ل�رصير،  معاوية  �أبي  وعن  �ل�صبي،  عن  �لعلم  �لأعر�بي  �بن 
م�صعود،  بن  �لله  عبد  بن  �لرحمن  عبد  بن  معن  �بن  و�لقا�صم 
ثعلب  عليه  وتتلمذ  ببغد�د  �لتدري�ض  ز�ول  ثم  و�لك�صائي، 

وعرف  وغريهم،  �ل�صكيت  و�بن  �حلربي  بر�هيم  و�إ
و��صتهر  �ل�صعر  ورو�ية  و�لنحو  �للغة  يف  بالنبوغ  �لأعر�بي  �بن 
�لكوفيني  ثقة  حاز  ثمَّ  ومن  �لرو�ية،  و�صدق  �حلفظ  بقوة 

و�لب�رصيني جميًعا.

وقد ناق�ض �لعلماء و��صتدرك عليهم وخطاأ كثرًي� من نقلة 
�للغة، وكان �إىل جانب هذ� كله �إماًما يف علم �لكالم �لغريب 
اأَ �أبا عبيدة و�لأ�صمعي )�نظر هذه �ملادة(، وقال  لدرجة �أنه َخطَّ
ف�صحاء  من  �صمع  �إنه  يقول  وكان  �صيًئا،  يح�صنان  ل  �إنهما 
�لعرب نطق حرف �لظاء بحرف �ل�صاد، ودلل على ذلك ببيت 

من �صعره هو: 

ُه   َودُّ �إىل �للِه �أَ�ْصُكو ِمْن َخِليٍل �أَ
 َثاَلَث ِخاَلٍلٍ ُكلَُّها يِل َغاِئ�ُض

بدًل من »ثالث خالل كلها يل غائظ«.

طالب  �أو  م�صتمع  مائة  من  �أكرث  ي�صم  جمل�صه  وكان 
عنها،  ويجيب  لأ�صئلتهم  وي�صتمع  عليهم  يقر�أ  وكان  علم، 
عديدة،  جملد�ت  ن  لكوَّ جمع  �إذ�  ما  �لنا�ض  على  �أملى  وقد 
ر�أى يف  وقد  و�ل�صعر�ء،  بال�صعر  �لعلم  نظري يف  له  يكن  ومل 
جمل�صه يوًما رجلني يتحادثان ف�صاأل �أحدهما من �أين هو؟ فقال 
�إنه من �لأندل�ض فعجب من بعد  ��صبيجاب، وقال �لآخر  من 

موطن كل منهما عن موطن �لآخر و�أن�صد: 

ْهُر بَْيَنَنا    َرِفيَقاِن �َصتَّى �أَلََّف �لدَّ
تَّى َفَياأَْتِلفاِن  َوَقْد َيْلتِقي �ل�صَّ
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ثم �أملى على من ح�رص جمل�صه بقية �لأبيات �لتي نظمها يف 
هذ� �ملعنى فقال:

َنَزلَْنا َعَلى َقْي�ِصيٍَّة مَيَنِيٍَّة  
احِلنَي َهَجاِن َلَها َن�َصٌب يِف �ل�صَّ  

رْتِ بَْيَنَنا  َفَقاَلْت َو�أَْرَخْت َجانَِب �ل�صِّ
َحالِن لأيَِّة �أْر�ٍضٍ �أْم َمن �لزَّ  

ا َرِفيِقي َفَقْو�ُصهُ  َفُقْلُت َلَها �أَمَّ
ا �أ�رصتي َفَيَماين َتِيٌم َو�أَمَّ  

ْهُر بَْيَنَنا  َرِفيَقاِن �َصتىَّ �ألََّف �لدَّ
تَّى َفياأَْتِلفاِن َوَقْد َيلتِقي �ل�صَّ  

ويت�صح من هذه �لأبيات �أنه مل يكن من �ل�صعر�ء �ملربَّزين 
و�ل�صياق  مفتعل  فيها  فالرتكيب  و�ل�صاعرية،  �خليال  و��صعي 
باأن  �لقول  ي�صتطاع  ثم  ومن  �لركاكة،  بع�ض  على  ينطوي 
�بن �لأعر�بي كان لغويًّا ونحويًّا ولي�ض �صاعًر� باملعنى �ل�صحيح 

من كلمة �صاعر.

و»�لبئر«،  »�لنو�در«،  كتب:  �للغة  يف  �ألف  وقد 
و»�لألفاظ«، و»معاين �ل�صعر«، و�صنف يف �لأخبار: »تاريخ 

�لقبائل«، و»�أ�صماء خيل �لعرب وفر�صانهم«.

كتب:  منها  �ملو�صوعات  �صتى  يف  �أخرى  كتب  وله 
و»�لنبات«،  �لزرع«،  و»�صفة  �لنخل«،  و»�صفة  »�لأنو�ء«، 

و»تف�صري �لأمثال«، و»�لذباب«، و»�لأنو�ر« .

بع�ض  دو�وين  بجمع  قام  �لعديدة  موؤلفاته  جانب  و�إىل 
بن  و�أرطاأة  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �لأخطل  بينهم  من  �ل�صعر�ء 

�صهية.

وتويف عام 234هـ )848 م( بالًغا من �لعمر حو�يل 79 
عاًما. 

38 – ابن الأغلب – حارة – بق�سم اجلمرك
�إفريقية  �لأغالبة يف  دولة  موؤ�ص�ض  �لأغلب  بن  �إبر�هيم  هو 
�لتميمي من مرو  بن �صامل بن عقال  و�أبوه �لأغلب  )تون�ض(، 
عنها  �لأ�صعث  �بن  رحيل  بعد  �إفريقية  �أبوه  وقد حكم  �لروذ، 
عام  حرب  بن  �حل�صن  ثورة  يف  قتل  ثم  )765م(،  148هـ 
�إىل  عهد  )795م(  179هـ  �صنة  ويف  )767م(،  150هـ 
�بنه �إبر�هيم بولية منطقة �لز�ب يف �جلنوب �ل�رصقي من �لقطر 
�جلز�ئري، وتكن �إبر�هيم عقب طرد �بن مقاتل من وليته على 
�إفريقية )تون�ض( من �لتقرب �إىل �خلليفة هارون �لر�صيد، فوله 
 40.000 قدرها  �صنوية  جزية  دفع  مقابلة  يف  �إفريقية  حكم 
 9( 184هـ  عام  �لآخر  جمادى  من   12 يف  وذلك  دينار، 
يوليو عام 800م(، و�نف�صلت �إفريقية عن �لدولة �لعبا�صية وبد�أ 
�إبر�هيم �لأغلبي يف ت�صييد عا�صمة جديدة هي »�لعبا�صية« لتحل 

حمل �لقريو�ن.

و�تخذ �صارملان ملك فرن�صا من �إبر�هيم بن �لأغلب حليًفا 
�إليه �صفر�ءه �لذين عادو�  �صد �لأمويني يف �لأندل�ض، و�أر�صل 
عام  خالل  ذلك  وكان  �لثمينة،  بالهد�يا  حمملني  فرن�صا  �إىل 

185هـ )801م(.
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وجنح �إبر�هيم يف �إخماد �لثور�ت �لتي �صنها �صده حمدي�ض 
�لتي  تلك  ول�صيما  طر�بل�ض  يف  وعمالوؤه  تون�ض  يف  �لقي�صي 

�ألهب نارها يف �إفريقية عمر�ن بن خملد وقري�ض بن �لتون�صي.

وحو�رص �إبر�هيم يف �لعبا�صية �صنة كاملة، ولكنه ��صتطاع 
بعد ذلك �أن ير�صل �بنه عبد �لله على ر�أ�ض جي�ض �إىل طر�بل�ض، 
فنجح يف �إخماد ثورة هو�رة �خلارجي، ثم ��صطر �إىل حماربة 
�جلز�ئري  بالقطر   »Tahort »تاهورت  من  �لقادمني  �خلو�رج 
ومل  �لرحمن،  عبد  بن  �لوهاب  عبد  �لر�صتمي  �إمامهم  بقيادة 
�إبر�هيم �لأغلبي يف 21  �إل بعد وفاة و�لده  �لله  يبد�أ قتال عبد 
من �صو�ل عام 196هـ )5 يوليو عام 812م(، وحلر�ض عبد 
�لله  عبد  مع  تهاون  فقد  �حلكم،  �أباه يف  يخلف  �أن  على  �لله 
�لر�صتمي وتنازل له عن ولية طر�بل�ض، ما عد� مدينة طر�بل�ض 

نف�صها.

39 – ابن الأكفاين – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
1( اأب� حممد ابن الأكفاين: من كبار رجال �لفقه �حلنفي، توىل 
�لق�صاء ببغد�د يف عهد �خلليفة �لعبا�صي �لقادر بالله، وحدث �أن 
�أ�صار �أبو حامد �لإ�صفر�يني على �خلليفة باأن ي�صتخلف مرة �إيا�ض 
�ملذهب، ومل  �ل�صافعّي  �لبارزي  بن حممد  �أحمد  �لعبا�ض  �بن 
ير�ض �لأكفاين عن ذلك، ول�صيما بعد �أن كتب �لإ�صفر�يني 
باأن  خر��صان  �أهل  و�إىل  �صبكتكني  بن  حممود  �ل�صلطان  �إىل 
�خلليفة �لقادر نقل �لق�صاء عن �حلنفية �إىل �ل�صافعية، فذ�ع ذلك 
�لفنت  بينهما  وثارت  حزبني،  بغد�د  �أهل  و�صار  �لنا�ض،  بني 
�إليهم  و�أخرج  و�لق�صاة  �لأ�رص�ف  �إىل جمع  �خلليفة  ��صطر  مما 
ر�صالة �أبدى فيها �أن �لإ�صفر�يني غّرر به، ومل يكن �صادًقا يف 
ن�صحه له، ولذ� قرر �لعدول عن تولية �لبارزي، ثم خلع على 

�لأكفاين، وكان ذلك خالل عام 392هـ )1001م(.

�آخر، كان حكيًما  �لأكفاين  �بن  وهناك  الأكفاين:  ابن   )2
و�حل�صاب،  و�لهند�صة  �لهيئة  علوم  ويف  �لريا�صة  يف  بارًعا 
769هـ  عام  �ملتوفى  �ل�صفدي  �لدين  �صالح  عليه  تتلمذ  وقد 
)1367م(، وله موؤلفات يف هذه �لعلوم قر�أها عليه �ل�صفدي 

حني در��صته عليه.

40- ابن باجة - حارة - بق�سم اللبان 
 هو �أبو بكر حممد بن يحيى �مللقب بابن باجة، ويعرف 
عند �لإفرجنة با�صم »�أفانبا�ض Avenpace« ويعرف عند �لعرب 
»بابن �ل�صائغ« عالوة على لقبه �لآخر »�بن باجة«، وهو فيل�صوف 
�لهجري )�حلادي  �خلام�ض  �لقرن  نهاية  عربي م�صهور ولد يف 
من  �ل�رصقي  بال�صمال  �لو�قعة  �رصق�صطة  مبدينة  �مليالدي(  ع�رص 
�صبه �جلزيرة �لإ�صبانية وكانت �إحدى مدن �لأندل�ض �لعربية يف 

ذلك �حلني.

و�إىل جانب تبحره يف �لفل�صفة فقد ��صتهر �بن باجة بالطب 
ا  �أي�صً ��صتهر  كما  �لطبيعية،  و�لعلوم  و�لفلك  و�لريا�صيات 
باملو�صيقى ومن ثم �عرتف بف�صله �بن �لقفطي و�بن �أبي �أ�صيبعة 
�ملو�د(،  هذه  )�نظر  �خلطيب  و�بن  ي  و�ملََقرِّ خلدون  و�بن 
فال�صفة  فحول  زمانه ومن  �إنه عالمة  �لعلماء  هوؤلء  عنه  وقال 

�مل�صلمني.

و�ألَّف �بن باجة طائفة كبرية من �لكتب تناول فيها �ملنطق 
و�لطب و�لهند�صة و�لنبات و�لأدوية �ملفردة و�لفلك وعلم �لنف�ض 
�لعديدة  �ملوؤلفات  هذه  من  يبق  ومل  �أر�صطو،  فل�صفة  و�رصح 
هذه  �أهم  ومن  و�لعربية،  �لالتينية  باللغتني  لها  تر�جم  �صوى 
�ملوؤلفات �رصوحه �لكثرية على كتب �أر�صطو �لفيل�صوف �ليوناين 
�لذي يعترب من كبار مفكري �لب�رصية وموؤ�ص�ض مذهب »فل�صفة 
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�مل�صائني«،وقد عرث �أخرًي� على �أحد كتبه يف مكتبة برلني باأملانيا 
وكان  �صحيفة،   440 يف  يقع  �لفائدة  عظيم  خمطوط  وهو 
من �أثر هذ� �ملخطوط �لقيم �أن غري حكم �لعلماء على �بن باجة 
تر�ث  �ل�صوء على  و�ألقى  �لنقاط،  بع�ض  �لغمو�ض عن  و�أز�ل 

هذ� �لفيل�صوف �لعربي و�آر�ئه.

و�لريا�صيات،  �لطبيعيات  على  مبنية  باجة  �بن  وفل�صفة 
�لجتاه يف  بهذ�   »Kant »كانت  �لأملاين  �لفيل�صوف  تاأثر  وقد 
ى عن  َنحَّ باجة  �بن  �أن  �لباحثني  بع�ض  يرى  ثمَّ  فل�صفته، ومن 
�لفل�صفة �لإ�صالمية �صيطرة �جلدل و�ألب�صها لبا�ض �لعلم �لو��صح 
�ل�صحيح، و�صار بها يف طريق جديد علمي، فف�صل �لفل�صفة 
�إىل  بكليته  و�ن�رصف  �لديني  للجدل  يتعر�ض  فلم  �لدين،  عن 
�حلقيقة  عن  �لبحث  يف  �ل�صعادة  يرى  فهو  �لعقلية،  �لناحية 
و�لعدل، ويجد نيل �ل�صعادة بالأعمال و�لأفعال �ل�صادرة عن 
�لروية وتنمية �لقوى �لعقلية تنمية بعيدة عن �لقيود، وقد �أو�صح 
كل هذ� و�أ�صار �إىل �لأفعال �لإن�صانية و�أنو�عها يف كتابه »تدبري 

�ملتوحد«.

وعند �بن باجة �أن �لإن�صان �لذي يبغي �أن يعي�ض على نور 
�لأحايني،  بع�ض  يف  �ملجتمع  يعتزل  �أن  عليه  وهديه،  �لعقل 
فيتوىل تعليم نف�صه بنف�صه و�أن يف و�صعه �لنتفاع مبحا�صن �حلياة 
نو�  �لجتماعية تارًكا م�صاوئها، و�أن على �أهل �حلكمة �أن يكوِّ
و�أن  ونزعاتهم،  �لعامة  تبتعد عن مالذ  �أنف�صهم جماعات  من 

يحاولو� �ل�صري على �لفطرة يف معي�صتهم.

ومل يكن �بن باجة �صعيًد� يف حياته، �إذ كانت هذه �حلياة 
ي�صاطره  �لذي  �لأني�ض  وفقد�ن  �لنف�صي  و�لقلق  بالفاقة  حمفوفة 
�آر�ءه؛ ولذ� كان يرى نف�صه يف عزلة عقلية جعلت �لدنيا �صود�ء 

يف عينيه وجعلته يتمنى �ملوت لينعم بالر�حة �لأبدية.

عنا�رص  من  مركبة  �لب�رص  �أعمال  �أن  باجة  �بن  ر�أي  ويف 
�إن�صانية وحيو�نية و�أن على �ملتوحد �أن يجعل �لعنا�رص �لإن�صانية 
�لأول  �لتاأثري  و�لعقل  للتفكري  يجعل  و�أن  �أعماله،  تتغلب على 
يف حركاته ونو�حي ن�صاطه، �إذ� �أر�د �أن ي�صمو بف�صائله ويتميز 

بها.

ويف �لر�صالة �لتي بعث بها �إىل �أحد تالميذه - وهي ر�صالة 
�لود�ع - ي�صيد �بن باحة مبقام �لعلم و�لفل�صفة، �إذ هما جدير�ن 
�إن  ويقول  ذ�ته،  ومعرفة  �لطبيعية  �ملعرفة  �إىل  �لإن�صان  باإر�صاد 
�ملحرك �لأول يف �لإن�صان هو �أ�صل �لفكر، و�إن �لغاية �حلقيقية 
و�لت�صال  �لله  من  �لقرب  �لعلم هي  �لإن�صان ومن  من وجود 

ال �لذي يفي�ض منه. بالعقل �لفعَّ

�لنا�ض وخدع  �إنه خدع  �لغز�يل وقال  باجة  �بن  �نتقد  وقد 
نف�صه حني قال يف كتابه »�ملنقذ«: »�إن �لإن�صان ي�صتطيع باخللوة 
لذة  فيلتذ  �لإلهية  �لأمور  ويرى  �لفعلي  �لعامل  يكت�صف  �أن 
�صينا(،  و�بن  �لغز�يل  مادتي  )�نظر  �صينا  �بن  كبرية«،و�نتقد 
فيما ذهب �إليه من �أن �نك�صاف �لأمور �لإلهية و�لت�صال باملالأ 
�لأعلى يحدث �لتذ�ًذ� عظيًما، ويقول �إن هذ� �للتذ�ذ هو للقوة 
ن يف  �خليالية ل غري، ومن كل ما تقدم يت�صح �أن �بن باجة يكوِّ
�لأندل�ض حركة �صد �مليول �ل�صوفية، �إذ يرى �أن �لعلم �لنظري 
�إىل فهم ذ�ته وفهم �لعقل  وحده قادر على �لو�صول بالإن�صان 

ال. �لفعَّ

باجة،  �بن  باآر�ء  �ملادة(  هذه  )�نظر  ر�صد  �بن  تاأثر  وقد 
كما تاأثر بالآر�ء �لتي تتعلق باحتاد �لنفو�ض، وكان لهذه �لآر�ء 
مما  �لكني�صة،  �مل�صيحية وفال�صفة  �لفرق  عند  �أثر كبري  جمتمعة 
حد� بالقدي�ض توما�ض و�ألربت �لأكرب �أن يوؤلف ر�صائل خا�صة 
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�جلديد  �لطريق  مهد  قد  باجة  �بن  يكون  ثم  ومن  بالأبطال، 
�ل�صحيح يف �مل�رصق و�ملغرب على �ل�صو�ء.

عليه  حمل  �أن  �لفل�صفية  �لآر�ء  هذه  �إذ�عة  على  وترتب 
معا�رصوه و�تهموه بالزندقة وقالو� عنه: »�إنه قذى يف عني �لدين 
»قالئد  كتابه  يف  خاقان  �بن  �لهدى«،وقال  لأهل  وعذ�ب 
�لعقيان«: »�إن �بن باجة ��صتهر بني �أهل ع�رصه بهو�صه وجهوده 
و��صتغاله ب�صفا�صف �لأمور، ومل ي�صتغل بغري �لريا�صيات وعلم 
وكان  عنه،  و�أعر�ض  �حلكيم  �لله  كتاب  و�حتقر  �لنجوم، 
يقول باأن �لدهر يف تغري م�صتمر و�أن ل �صيء يدوم على حال، 
و�أن �لإن�صان كبع�ض �لنبات و�حليو�ن، و�أن �ملوت نهاية كل 
اده  ُح�صَّ دفعت  باجة  لبن  ن�صبت  �لتي  �لأقو�ل  �صيء«،وهذه 
�إىل مغادرة  ��صطره  بالإحلاد و�لزندقة، مما  �إىل رميه  ومناف�صيه 
حيث  �لأق�صى؛  باملغرب  فا�ض  مدينة  �إىل  و�لذهاب  �لأندل�ض 
تعاليم  على  باخلروج  و�لتهام  و�لو�صايات  �لد�صائ�ض  لحقته 
�لقر�آن و�لدين �لإ�صالمي، ويقال �إنه مات م�صموًما خالل عام 

233هـ )1138م(.

�لبالد  يف  �لفل�صفة  �زدهار  يف  عظيم  ف�صل  باجة  ولبن 
�ملغربية و�أثر عميق يف �لتفكري �مل�صيحي، وقد تتلمذ عليه فئة من 
�لثقايف  �لعلمي و�لإنتاج  �لبحث  �أفر�دها يف ميادين  �لعلماء ملع 
مللحوظاته  وكان  و�لطب،  و�لفلك  �لريا�صيات  يف  ول�صيما 
جعل  كبري  �أثر  �لفلك  يف  بطليمو�ض  نظام  على  �لدقيقة  �لقيمة 
جابر بن �لأفلح ي�صلح �ملج�صطي يف علم �لفلك خالل �لن�صف 
�أثره �لقوي �إىل �لطب،  �لأول من �لقرن �لثاين ع�رص، و�متد 
فا�صت�صهد به �بن �لبيطار يف كتاب »�لأدوية �ملفردة«،وذلك يف 
مو��صع كثرية من هذ� �لكتاب، كما �عتمد على ر�صالته يف 
�لطب، و�أثر �بن باجة على �بن طفيل وجند هذ� �لتاأثري و��صًحا 

هذه  )�نظر  ر�صد  �بن  على  يقظان«،و�أثر  بن  »حي  كتاب  يف 
قال  وقد  �لعقلية،  �جتاهاته  و��صًحا يف  قويًّا جنده  تاأثرًي�  �ملادة( 
�أثار بها  »مونك«: »�إن نظرية �بن ر�صد يف �لعقل و�خللود �لتي 
�لفيل�صوف  باجة«،ولهذ�  �بن  نظرية  هي  �إمنا  �لن�رص�نية  �أوروبا 
�لأندل�صي مكانة مرموقة عند �لغربيني على �لرغم من قلة �مل�صادر 

�لتي تتناول �صرية حياته �أو �آثاره �لعلمية.

وعالوة على �إنتاجه �لفكري يف �لنو�حي �ملتعددة �ملو�صحة 
قبل فاإنه كان �صاعًر� رقيق �حلا�صية، عذب �لأ�صلوب، مرهف 
تدل  �لتي  �لتالية  �لأبيات  �لغزل  يف  �صعره  ومن  �لإح�صا�ض، 

عبار�تها على �أنه نظمها �أثناء �غرت�به عن �لأندل�ض: 

ُنو�  اَن نعماِن �لأََر�ِك َتَيقَّ �أَ�ُصكَّ
اُن بَاأَنَُّكُمو يِف َربِْعِ َقْلبِي �ُصكَّ   

د�ِد، َفَطاملَا    َوُدوُمو� َعَلى ِحْفِظ �لِوِ
بُِلْينا بَاأَقو�ٍمٍ �إَِذ� ��صُتْئِمُنو� َخاُنو�

�َصلو� �للَّْيَل عنِّي ُمْذ َتَناَءْت ِدياُرُكمْ 
َهِل �ْكَتَحَلْت بالَغْم�ِضِ يِل ِفيِه �أَْجَفاُن   

َدْت �أَ�ْصَياَف بَْرٍق �َصماوؤُُكمْ  َوَهْل َجرَّ
َفَكاَنْت َلَها �إِلَّ ُجفوين �أَْجَفاُن  

ومن هذ� �ل�صعر �لرقيق قوله: 

عو� ُحَرًقا َقْد �أَْوَدُعو� �لَقْلَب مَلَّا َودَّ
َفَظلَّ يف �لليِل ِمثَل �لَنْجِم َحرْي�نا
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رْبَ بَْعَدُهُمو  َر�َوْدُتُه َي�ْصتعرُي �ل�صَّ
فقال �إينِّ ��ْصَتَعْرُت �ليوَم نِري�َنا

يف  �ملو�صحات  و�صعو�  من  �أبرع  من  باجة  �بن  وكان 
�لأندل�ض، وقد عا�رص عبادة بن ماء �ل�صماء )�نظر هذه �ملادة(، 
تيفلويت  بن  �إبر�هيم  بكر  �أبي  جمل�ض  يوًما  ح�رص  �أنه  ويروى 
�لتي  مو�صحته  بكر  �أبي  قيان  على  فاألقى  �رصق�صطة  �صاحب 

مطلعها: 

جر  ا  ميَّ �أ �لذيَل  جرر 
بال�صكِر منك  �ل�صكر  و�صل   

�إىل �أن �ختتمها بقوله:

َعَقَد �لله َر�َيَة �لنَّ�رْصِِ  
لأَمرِي �لُعاَل �أَبِي بَْكِرِ  

41– ابن بادي�س – �سارع – بحي العامرية
هو �ل�صيخ عبد �حلميد بن بادي�ض �جلز�ئري �لأ�صل و�ملولد، 
وكان مولده مبدينة ق�صنطينة �لو�قعة يف �رصق �لقطر �جلز�ئري، 
وي�صل �رتفاعها عن �صطح �لبحر 800 مرت، وهي قاعدة �إقليم 

ق�صنطينة، وذلك خالل عام 1308هـ )1889م(.

)�نظر  ر�صا  ر�صيد  بال�صيد  ورجولته  �صبابه  �ت�صل يف  وقد 
�لإ�صالحية،  �لجتماعية  و�أفكاره  باآر�ئه  وت�صبع  �ملادة(  هذه 
وبعد �أن تعلم �لكتابة و�لقر�ءة وحفظ �ل�صور �لأوىل من �لقر�آن 
�لكرمي باأحد كتاتيب مدينة ق�صنطينة �أحلقه �أبوه بجامعة �لزيتونة 
�لأزهر  �جلامع  غر�ر  على  فيها  �لتعليم  وي�صري  تون�ض،  مبدينة 
بالقاهرة، ويف �أثناء در��صته بهذه �جلامعة تاأثر بتعاليم »�بن تيمية« 

�لدينية، وبتعاليم �ل�صيخ حممد عبده �ملتعلقة بالإ�صالح �لديني 
و�لجتماعي )�نظر مادة �ل�صيخ حممد عبده(.

�حلقيقي  �لباعث  بادي�ض  بن  �حلميد  عبد  �ل�صيخ  ويعترب 
للنه�صة �لإ�صالمية �لعربية يف �جلز�ئر �حلديثة وموجه هذه �لنه�صة 
�لفرن�صي  �ل�صتعمار  نري  من  بالده  حترير  �أجل  ومن  ور�عيها. 
يف  �لن�صالية  �لوطنية  �حلركة  �إحياء  على  جاهًد�  عمل  �لبغي�ض 
بها يف  و�ل�صري  �لع�رصين  �لقرن  �لأوىل من  �ل�صنني  منذ  �جلز�ئر 
�لجتاه �لقومي �ل�صليم، ومن ثّم ��صتطاعت هذه �حلركة �لثورية 
�أن تتخل�ض يف بد�ية �لثالثينيات من �لقرن �حلايل من �لجتاهات 
�ل�صحيح  و�إ�صالمها  �جلز�ئري  �لوطن  تتعار�ض مع عروبة  �لتي 
حيز  يف  �جلز�ئر  حترير  من  جتعل  �أن  ��صتطاعت  كما  �ملتني، 
يف  تكافح  �لذي  �لأ�صا�صي  هدفها  �لإ�صالمية  �لعربية  �حل�صارة 

�صبيل حتقيقه دون هو�دة.

خالل  بادي�ض  بن  �حلميد  عبد  قاد  �لغاية  هذه  �أجل  ومن 
�لثلث �لأول من هذ� �لقرن حركة �لرتبية و�لتعليم �لعربية بنجاح 
مطرد، وقد بد�أها يف مدينة ق�صنطينة عام 1322هـ )1913م( 
�لقر�آن  وتف�صري  �لعربي  و�لأدب  �لإ�صالمية  �حل�صارة  بتدري�ض 
�لكرمي وموطاأ �لإمام مالك يف �حلديث، و�رصعان ما �متدت 
هذه �حلركة �لثقافية �ملفيدة �إىل خمتلف جهات �جلز�ئر ول�صيما 
بادي�ض  �بن  بقي  �لتي  �لعلماء  �أن�صاأتها جمعية  �لتي  �ملد�ر�ض  يف 
�حلركة  تعاليم  �صملت  كما  حياته،  طو�ل  ريا�صتها  يتوىل 
�لنو�دي �لعربية �لإ�صالحية �لتي كونها �أن�صاره يف معظم �ملدن 
عام  �جلز�ئر  مبدينة  �أن�صئ  �لذي  �لرتقي«  »نادي  مقدمتها  ويف 
مبثابة  �ملباركة  �حلركة  هذه  وكانت  )1926م(،  1345هـ 
�لنهائي  �خلال�ض  طريق  �جلز�ئري  لل�صعب  �أ�صاء  �لذي  �مل�صعل 

من �ل�صتعمار �لفرن�صي يف ظل عروبته و�إ�صالمه.
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بل كان  فح�صب  �جتماعيًّا  م�صلًحا  بادي�ض  �بن  يكن  ومل 
جليل  ومعلًما  مربًيا  كان  �لإ�صالح  حيث  فمن  ا،  هامًّ �صيا�صيًّا 
باأ�رصه من �أبناء �لقطر �جلز�ئري �لذين قامت على عو�تقهم �حلركة 
�لوطنية، وقد �أ�صهمو� يف ن�صالها �ملرير بق�صط و�فر و��صرتكو� 

يف ثورتها �لعارمة �لكربى عام 1374هـ )1954م( .

منذ  �ل�صادقة  �لوطنية  تعاليمه  بث  بادي�ض يف  �بن  بد�أ  وقد 
كان مدر�ًصا مبدينة ق�صنطينة، وما من �صك يف �أن �لذي �صاعده 
�لوحيد  �لثقايف  باملعهد  �لتدري�ض  هيئة  يف  ��صرت�كه  ذلك  على 
بهذه �ملدينة يف ذلك �حلني، �أي يف �أو�خر �لقرن �لتا�صع ع�رص 

و�لن�صف �لأول من �لقرن �لع�رصين.

فلكي جتعل �لعامل يوؤمن بنو�ياها �حل�صنة نحو �جلز�ئريني - 
فيما يتعلق بالتعليم - �أن�صاأت فرن�صا ثالثة معاهد علمية، معهد يف 
كل حا�رصة من حا�رص�ت �لأقاليم �لإد�رية �لثالثة �لتي كانت 
�لبالد تنق�صم �إليها يف عهد �ل�صتعمار وهي: وهر�ن، و�جلز�ئر، 
 La »�ملدر�صة  كلمة  �ملعاهد  هذه  على  و�أطلقت  وق�صنطينة، 
Medrassa«،وكان �لتعليم فيها ل يتعدى �ملرحلة �لأوىل من 

�أن �بن بادي�ض  بالن�صبة للتعليم �مل�رصي، ولبد  �لتعليم �لثانوي 
مل ي�صيع �لفر�صة خالل قيامه بالتعليم »مبدر�صة ق�صنطينة« ليبث 
يف وعي تالميذه �لتعاليم �لإ�صالمية �لعربية ليتكون منهم �لنو�ة 
�لأوىل ملخططه �لإ�صالحي �لثوري، وقد جنح يف تنفيذ غايته 
ا و�أن �حلركة �لثورية �لتحررية بد�أت من  �لوطنية �لنبيلة خ�صو�صً
مدينة ق�صنطينة بالذ�ت م�صقط ر�أ�صه ومكان �ملرحلة �لأوىل من 

ثورته �لوطنية.

و�لو�قع هو �أن �بن بادي�ض مل يكن مربًيا ومعلًما فقط و�إمنا 
عمدة من عمد�ء �لإ�صالح �ل�صامل يف �لوطن �لعربي باأ�رصه، 

فكان من عظماء �مل�صلحني ويتمتع بقوة روحية عالية كان لها 
�أثر عميق يف جميع من �ت�صلو� به فبث �إ�صعاع هذه �لروح �لهائلة 
�ملغرب  �أنحاء  جميع  يف  �ل�صليم  �لوطني  �لتفكري  على  �لقائمة 

�لعربي و�أقطار �لعروبة �لأخرى.

يف  �مل�صلح  �ملعلم  هذ�  لعبه  �لذي  �لكبري  �لدور  وملعرفة 
�لنه�صة �جلز�ئرية �لعربية يجب �لإملام – ولو بكيفية موجزة – 
ب�صيا�صة �ل�صتعمار �لفرن�صي يف �جلز�ئر عقب �لحتالل يف عام 

1246هـ )1830م( �مل�صوؤوم مبا�رصة.

يف  �لغا�صم  �لحتالل  هذ�  منذ  فرن�صا  �أدركت  فقد 
�لبقاء ماد�م  �أنه لن يكتب ل�صتعمارها  �لعام  يونية من ذلك   5
ولذلك  �أهلها؛  عقيدة  �لعروبة  د�مت  وما  �لبالد  دين  �لإ�صالم 
بكل  �لعمل  �أ�صا�ض  على  تقوم  �ل�صتعمارية  خططها  جعلت 
لل�صعب  �لعربية  �لإ�صالمية  �ل�صخ�صية  لتحطيم  م�صتطاعة  و�صيلة 
�لفرن�صي يف كل  لل�صعب  �صعًبا خا�صًعا  بغية جعله  �جلز�ئري، 
�أحا�صي�صه ونزعاته، وكانت تبغي من ور�ء ذلك جتديد ماأ�صاة 

�لإ�صالم و�لعروبة يف �لأندل�ض.

نهائيًّا  �لق�صاء  �إىل  �لهادفة  �ل�صتعمارية  �صيا�صتها  وجتلت 
على �ل�صخ�صية �جلز�ئرية يف �لعمل �لد�ئب �مل�صتمر على حتطيم 
�لعقيدة �لإ�صالمية يف نفو�ض �أهل �جلز�ئر و�لق�صاء على �لثقافة 
�لق�صاء على  �لعربية ثم  �للغة  تعليم  بالق�صاء على  �لعربية وذلك 
�جلن�صية �جلز�ئرية وذلك بت�صويه تاريخ �جلز�ئر يف ظل �حل�صارة 
تفكيك  �لعمل يف غري هو�دة على  و�أخرًي�  �لعربية،  �لإ�صالمية 
و�حلز�ز�ت  �لفنت  �إثارة  طريق  عن  لل�صعب  �لوطنية  �لوحدة 
�ل�صتعمارية  لل�صيا�صة  �ّتباعا  و�لع�صائر  �لقبائل  بني  �لعن�رصية 

ْق َت�ُصْد«. �لتقليدية وهي »َفرِّ
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وت�صًيا مع �أهد�ف هذه �ل�صيا�صة �خلبيثة ق�صت فرن�صا على 
�ل�صتعمار  قبل  مزدهرة  كانت  �لتي  �لإ�صالمية  �لعلم  معاهد 
�لغا�صم ف�رصدت �لعلماء و�لطالب كما حولت معظم �مل�صاجد 
معابد  �إىل  فحولوها  �ليهود  �إىل  بع�صها  و�صلمت  كنائ�ض  �إىل 

لهم.

و�أ�صدرت فرن�صا بعد ذلك مر��صيم تق�صي باعتبار �جلز�ئر 
جزًء� من بالدها، و�أخذت يف ت�صييق �خلناق على �للغة �لعربية 
�إىل �أن �أ�صدرت خالل عام 1927م قانوًنا �أ�صبحت مبقت�صاه لغة 
�لبالد �لعربية لغة �أجنبية و�للغة �لفرن�صية لغة �أ�صيلة، وكانت قد 
�أ�صدرت يف عام 1904م قانوًنا �آخر ل ي�صمح لأي جز�ئري 
باأن يتوىل �إد�رة �أية مدر�صة لتعليم �للغة �لعربية و�لدين �لإ�صالمي 
�أو  �لإقليم  حمافظ  من  ذلك  يف  ترخي�ض  على  ح�صل  �إذ�  �إّل 
�حلاكم �لع�صكري يف �ملناطق �خلا�صعة للحكم �لع�صكري �لد�ئم 

مثل منطقة �ل�صحر�ء �لكربى يف جنوب �لبالد.

و�أنذر هذ� �لقانون �جلائر من يقومون بفتح �أية مدر�صة عربية 
بدون هذ� �لرتخي�ض بالغر�مة �ملالية �أو باحلب�ض �أو بهما مًعا.

و�إذ� �ُصمح للجز�ئري بفتح مدر�صة عربية ي�صرتط عليه �أن 
تعليمه  يف  يتناول  و�أّل  فقط  �لقر�آن  حتفيظ  على  �لتعليم  يق�رص 
تف�صري �لقر�آن وخا�صة تف�صري �لآيات �لتي حت�ض على �جلهاد يف 
�صبيل �لتحرير ورف�ض �لر�صوخ للظلم و�ل�صتعباد، مع ��صتبعاد 
در��صة تاريخ �جلز�ئر وتاريخ �لعرب و�لإ�صالم وجغر�فية �لقطر 
�لأدب  تدري�ض  عن  و�لبعد  �لعربية  �لأقطار  وجميع  �جلز�ئري 

�لعربي بكافة فروعه وع�صوره.

و�إمعاًنا يف تنفيذ هذه �ل�صيا�صة �لتع�صفية �لظاملة عملت فرن�صا 
�لعربي عزًل كاماًل طيلة  �لعامل  �جلز�ئر عن  جاهدة على عزل 

قرن من �لزمن و�أكرث.

�لفرن�صية،  باللغة  فكان  �لر�صمية  �ملد�ر�ض  يف  �لتعليم  �أما 
فكان �جلز�ئريون يدر�صون جغر�فية فرن�صا وتاريخها بالتف�صيل 
�لوقت نف�صه �صيًئا عن جغر�فية بالدهم �صوى  ول يعرفون يف 
فكان  �لتاريخ  عن  و�أما  فرن�صا،  مقاطعات  من  مقاطعة  �أنها 
باأن  يعتقد  يجعله  ما  �ل�صتعمار  مد�ر�ض  يف  يدر�ض  �جلز�ئري 
�جلن�ض  من  �أي  �لغولية  �ل�صاللة  من  كانو�  �لأولني  �أجد�ده 
�لأ�صل  فرن�صي  �جلز�ئري  �أن  ذلك  ومعنى  �لقدمي،  �لفرن�صي 

بالن�صبة لعلم �لأجنا�ض.

�حتفالت  فرن�صا  �أقامت  )1349هـ(  عام 1930م  ويف 
�لفرن�صي  ��صتمرت �صهرين مبنا�صبة مرور قرن على �لغت�صاب 
بع�ض  يتورع  �ل�صاخبة مل  �لحتفالت  للجز�ئر، وخالل هذه 
ق�صى  قد  باأنه  �لوقح  و�لت�رصيح  �جلز�ئريني  �إهانة  عن  �خلطباء 

نهائيًّا على عروبة �جلز�ئر و�إ�صالمها.

ويف هذ� �جلو �مل�صحون بالظلم و�لع�صف وو�صط هذ� �لظالم 
�ل�صتعماري  �صو�ده  يف  تعي�ض  �جلز�ئر  كانت  �لذي  �حلالك 
�ملحموم �صد �لعروبة و�لإ�صالم بد�أ عبد �حلميد بن بادي�ض يف 
م�صتهل �لقرن �لع�رصين �حلايل ن�رص دعوته عن طريق �ملد�ر�ض 
و�لنو�دي و�إلقاء �لدرو�ض �لتي تتناول �رصح �حل�صارة �لإ�صالمية 
مريديه  على  وذلك  �ل�رصيف  و�حلديث  �لكرمي  �لقر�آن  وتف�صري 

وطالبه يف مدينة ق�صنطينة م�صقط ر�أ�صه.

1918م  عام  يف  �لأوىل  �لعاملية  �حلرب  نهاية  وبعد 
)1337هـ( �تخذ خطوة جديدة لن�رص دعوته �لعربية �لإ�صالمية 
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مقتفًيا يف ذلك حركة �لتجديد �لإ�صالمي �لتي بد�أها يف �ل�رصق 
جمال �لدين �لأفغاين )�نظر مادة �لأفغاين( وحممد عبده )�نظر 

مادة �ل�صيخ حممد عبده(.

�ل�صيا�صي  هدفه  �إخفاء  على  ا  حري�صً بادي�ض  �بن  وكان 
لتحرير �جلز�ئر حتت �صتار �حلركة �لدينية جتنًبا ملكائد �ل�صتعمار 
�ل�صحافة  �إن�صاء  يف  �جلديدة  خطوته  وتتمثل  �لغا�صم،  وبط�صه 
�لعربية يف �جلز�ئر فاأ�صدر يف عام 1925م )1344هـ( جريدة 
�ل�صتعمار  ملقاومة  دعوتها  وجر�أة  لهجتها  ول�صدة  »�ملنتقد«، 
بوقف  �لإد�رية  �ل�صلطات  �أمرت  وعمالئه  و�أعو�نه  �لفرن�صي 
�إ�صد�رها نهائيًّا بعد �لأعد�د �لأوىل �لقليلة من خروجها �إىل حيز 
�لوجود، ولكن �بن بادي�ض مل ي�صت�صلم للياأ�ض فاأ�صدر يف عام 
1925 نف�صه جملة �ل�صهاب �لتي كانت �أ�صبوعية يف �أول �أمرها 
ثم �صارت �صهرية يف عام 1927م )1346هـ(، وظلت هذه 
�ملجلة تلقي ب�صعاع �لأمل يف نفو�ض �جلز�ئريني �إىل قبيل ن�صوب 
�أوقف  �إذ  )1358هـ(  عام 1939م  �لثانية يف  �لعاملية  �حلرب 
�ل�صتعمارية  �لإد�رة  ت�صطره  �أن  خ�صية  نف�صه  �لفقيد  �صدورها 
�إىل ن�رص مقالت �أو �آر�ء ل تتفق مع مبادئه �لإ�صالمية �لثورية.

ولقد كانت جملة �ل�صهاب �لر�بطة �لثقافية �لفكرية �لتي تربط 
�جلز�ئر باأقطار �ملغرب �لعربي وباأقطار �ل�رصق �لعربي جميعها، 
وهي �لأقطار �لتي حاول �لفرن�صيون عزل �جلز�ئر عنها، ومن 
ثّم كانت دعوة �بن بادي�ض �لدينية و�صيا�صته �لتحررية عاماًل قويًّا 
من �لعو�مل �لقومية �لوطنية �لتي كانت �ل�صبب يف �إنقاذ �جلز�ئر 
من �صيا�صة �لفرن�صة و�لتجن�ض �لتي كانت �لإد�رة �ل�صتعمارية 
ت�صعى جاهدة �إىل فر�صها على �ل�صعب �جلز�ئري ول�صيما بعد 

�حلرب �لعاملية �لثانية.

ويظهر �أثر جملة �ل�صهاب يف هذ� �ل�رص�ع �لتحرري �لذي 
نادى به �بن بادي�ض، يظهر هذ� �لأثر و��صًحا يف �ملقال �لذي 
بعددها  باملجلة  ن�صاله  يف  يتو�ن  مل  �لذي  �ملكافح  هذ�  كتبه 
� على ما  �ل�صادر يف �صهر نوفمرب عام 1937م )1356هـ( ردًّ
قاله �أحد دعاة �لتجن�ض باجلن�صية �لفرن�صية، وقد كتب ر�أيه هذ� 
يف �إحدى �جلر�ئد �لفرن�صية بعنو�ن »�أنا فرن�صا« �أنكر فيه وجود 

�لأمة �جلز�ئرية �لعربية �مل�صلمة و�لقومية �لعربية يف �جلز�ئر.

�لدعّي  بادي�ض على هذ�  بن  �حلميد  عبد  رد  وقد جاء يف 
باملجلة حتت عنو�ن »كلمة �رصيحة« ما  �لذي ن�رصه  �لرد  وهو 

ياأتي:

»قال �لبع�ض من �لنو�ب �ملحليني ومن �لأعيان ومن كبار 
�جلز�ئرية  �لإ�صالمية  �لأمة  �إن  )�جلز�ئر(  �لبلد  بهذ�  �ملوظفني 
لها  وطن  ل  بحت،  فرن�صية  �أمة  نف�صها  �عتبار  على  جممعة 
�لتام  �لفعلي  �لندماج  �إّل  لها  غاية  ول  �لفرن�صي،  �لوطن  �إّل 
باأن تد لها  �إّل  �لرغبة  �أمل لها يف حتقيق هذه  يف فرن�صا، ول 
حتقيق  دون  يحول  ما  جميع  فتلغي  �رصعة،  بكل  يدها  فرن�صا 
هذ� �لندماج �لتام، بل قال �أحد �لنو�ب �لنابهني �إنه فت�ض عن 
�أثًر�، وفت�ض  لها  فلم يجد  �لتاريخ  بطون  �جلز�ئرية يف  �لقومية 
عنها يف �حلالة �حلا�رصة فلم يعرث لها على خرب، و�أخرًي� �أ�رصقت 
ا �إن كل  عليه �أنو�ر �لتجلي فاإذ� به ي�صيح »فرن�صا هي �أنا«، حقًّ

�صيء يرتقي يف هذ� �لعامل ويتطور!!!«.

فت�صنا  نحن  »�إننا  بادي�ض:  �بن  يقول  �لديباجة  هذه  وبعد 
متكونة  �مل�صلمة  �جلز�ئرية  �لأمة  فوجدنا  �لتاريخ  �صحف  يف 
موجودة، كما تكونت ووجدت كل �أمم �لدنيا، ولهذه �لأمة 
وحدتها  ولها  �لأعمال،  بجالئل  �حلافل  وتاريخها  وحدتها 
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�لدينية و�للغوية ولها ثقافتها �خلا�صة وعو�ئدها و�أخالقها مبا فيها 
من ح�صن وقبح �صاأن كل �أمة يف �لعامل«.

فرن�صا  لي�صت  �لإ�صالمية  �جلز�ئر  باأن  �لقول  �إىل  تطّرق  ثم 
ول ميكن �أن تكون كذلك ول تريد �أن ت�صري جزًء� من فرن�صا؛ 
لأنها �أمة بعيدة عن فرن�صا كل �لبعد يف لغتها و�أخالقها وعن�رصها 

ودينها ولها وطن حمدود معني بحدوده �حلالية.

خ�صائ�ض  بادي�ض  �بن  �أو�صح  �لبارعة  �لكلمات  وبهذه 
و�لإ�صالم  �لعروبة  �لأ�صا�صية وهي  ومقوماته  �جلز�ئري  �ل�صعب 
�لبالد  حترير  �صبيل  يف  جماهد  لكل  �ل�صحيح  �لطريق  ور�صم 
وم�صاهم يف حركة �لتحرير �لوطنية �ملقد�صة، ومن ثّم فهو يعدُّ 
بحق »باعث �لنه�صة �لإ�صالمية �لعربية يف �جلز�ئر �حلديثة«، وهي 
�لنه�صة �لتي �أخذت تتقدم بخطو�ت موفقة منذ �أن نالت �جلز�ئر 
وت�صحية  �أبنائها  جهاد  بف�صل  عام 1962  �لتام يف  ��صتقاللها 
�ل�صعب �جلز�ئري �لتي تعدت �ملليون من �ل�صهد�ء �لأبر�ر، فقد 
�لدولة يف  �لتعليم �لإلز�مي و�لبتد�ئي، و�رصعت  ُعربت نظم 
�لنظم  �لق�صاء وكل  �لثانوي و�جلامعي وتعريب  �لتعليم  تعريب 
�حلكومية �لتنفيذية و�لت�رصيعية مهتدية باآر�ء �بن بادي�ض وما جاهد 
من �أجله طو�ل حياته �حلافلة بجليل �لأعمال �لوطنية �ل�صادقة.

وقد �ألقى هذ� �ملجاهد �ملخل�ض حما�رصة يف �صهر يناير عام 
1927م يف �أع�صاء جمعية �لرتبية و�لتعليم مبدينة ق�صنطينة حتت 
�أعي�ض لالإ�صالم و�جلز�ئر،  �أعي�ض« قال فيها: »�إين  عنو�ن »ملن 
وقد يقول قائل �إن هذ� �صيق يف �لنظر وتع�صب للنف�ض وق�صور 
يف �لعمل وتق�صري يف �لنفع، فلي�ض �لإ�صالم وحده ديًنا للب�رص 
ول �جلز�ئر وحدها هي وطن �لإن�صان ولأوطان �لإن�صانية كلها 
حق على كل و�حد من �أبناء �لإن�صانية، ولكل دين من �أديانها 

حقه يف �لحرت�م.

�صعوبها  جميع  يف  �لإن�صانية  خدمة  �إن  نعم...  فاأقول 
و�حلدب عليها يف جميع �أوطانها و�حرت�مها يف جميع مظاهر 
تفكريها ونزعاتها هو ما نق�صده ونرمي �إليه ونعمل على تربيتنا 
�لو��صعة  �لإن�صانية  �لد�ئرة  هذه  ولكن  عليه،  �إلينا  من  وتربية 
دون  ونقلها  مبا�رصة  خدمتها  �إىل  �لتو�صل  �ل�صهل  من  لي�ض 
و��صطة، ومن ثّم وجب �لتفكري يف �لو�صائل �ملو�صلة �إىل حتقيق 
�أعي�ض  فاإين  فاإذ� ع�صت  �لنفع ...  هذه �خلدمة و�إي�صال هذ� 
و�أوطانها ويف  �أجنا�صها  و�صعادتها يف جميع  لالإن�صانية خلريها 
�إّل  هكذ�  لنكون  كنا  وما  وتفكريها،  عاطفتها  مظاهر  جميع 
بالإ�صالم �لذي ندين به ونعي�ض له ونعمل من �أجله، فهذ� هو 

معنى قويل �إنني �أعي�ض لالإ�صالم.

�أما �جلز�ئر فهي وطني �خلا�ض �لذي تربطني باأهله رو�بط 
عليَّ  وتفر�ض  خا�ض،  بوجه  و�مل�صتقبل  و�حلا�رص  �ملا�صي  من 
�أ�صعر  و�أنا  خا�صة،  ا  فرو�صً منه  كجزء  لأجله  �لرو�بط  تلك 
فاأرى من  مبا�رصة،  منه  �ل�صخ�صية م�صتمدة  باأن كل مقوماتي 
به  تت�صل  ب�صيء  تت�صل  ما  �أول  خدماتي  تكون  �أن  �لو�جب 
مبا�رصة، وكما �أنني كلما �أردت �أن �أعمل عماًل وجدتني يف 
حاجة �إليه، �إىل رجاله، �إىل ماله، و�إىل حاله، و�إىل �آلمه، 
و�إىل �آماله، كذلك �أجدين �إذ� عملت خدمت بعملي ناحية �أو 

�أكرث مما كنت يف حاجة �إليه وهكذ� ...

فهذ� �لت�صال �ملبا�رص �أجده بيني وبني وطني يف كل حال 
ويف جميع �لأعمال. و�أح�صب �أن كل �بن وطن يعمل لوطنه 
لبد �أن يجد نف�صه مع وطنه �خلا�ض يف مثل هذه �ملبا�رصة وهذ� 

�لت�صال«.



حرف األلف

93

�أن عبد �حلميد بن بادي�ض كان  ومن كل ما تقدم يت�صح 
و��صع �لأفق يف �لتفكري؛ بحيث �صملت فل�صفته خدمة �لإن�صانية 
ينجح يف خدمة  �لذي ل  لأن  كلها عن طريق خدمة وطنه؛ 
وطنه �خلا�ض ل يكون �صاحًلا خلدمة �لوطن �لإن�صاين �لأكرب.

�أبعد  �إىل  �جلز�ئر  يف  �لإ�صالمي  �لعربي  بالتعليم  وتنكياًل 
�حلدود �أ�صدرت فرن�صا يف 12 يوليو عام 1945م قانوًنا يفر�ض 
على معلمي �لكتاتيب �أن يتقنو� �للغة �لفرن�صية، وقد �تخذ هذ� 
�لت�رصيع حجة لإغالق كثري من �لكتاتيب وعرقلة فتح غريها؛ 
نظًر� لأن معظم �لأ�صاتذة يتخرجون يف �أحد �ملعاهد �لإ�صالمية 
وهي �لأزهر و�لزيتونة بتون�ض وجامعة �لقرويني باململكة �ملغربية 

وهي ل تعلم �للغة �لفرن�صية.

وقد �صدر كتاب بعنو�ن »�آثار �بن بادي�ض« طبع يف دم�صق 
بادي�ض  �بن  ن�رصها  �لتي  و�لأخبار  �ملقالت  على  يحتوي  وهو 
ار  حينما كان مدر�ًصا بجامعة �جلز�ئر، وقد جمعها �لأ�صتاذ عمَّ

�لطالبي يف حياة �بن بادي�ض.

�ملد�ر�ض  �إن�صاء  يف  �لأكرب  �لف�صل  بادي�ض  لبن  وكان 
�لعلماء يف عام 1931  �أن�صاأ جمعية  �لأهلية يف �جلز�ئر، وقد 
لرتعى �ل�صوؤون �لإ�صالمية و�للغة �لعربية وهذه �ملد�ر�ض �لأهلية. 
وقد �لتّف حوله �لكثري من �أفر�د �ل�صعب حتى بلغ عدد �ملد�ر�ض 
حتت رعايته 170 مدر�صة للبنني و�لبنات خرَّجت �أجياًل على 
�لتحرير  حركة  قادو�  من  معظم  �أح�صانها  يف  وترعرع  مبادئه 

حتى �لن�رص.

�لأول  ربيع   8 يف  بادي�ض  بن  �حلميد  عبد  �ل�صيخ  وتويف 
�لعمر  من  بالًغا  1940م(،  عام  �إبريل   16( 1359هـ  عام 
�لإ�صالم  �صبيل  يف  �لكفاح  ر�ية  وحمل  عاًما،   52 حو�يل 

وقد  وتالميذه،  وزمالوؤه  �لإبر�هيمي  �لب�صري  �ل�صيخ  و�لعروبة 
عرفت �لثورة �جلز�ئرية قدره و�أثره يف �لن�صال من �أجل �حلرية 

و�ل�صتقالل فكّرمته وُعنيت بالحتفال بذكر�ه.

�لب�صري  �ل�صيخ  مبقابلة  �أحظى  �أن  �حلظ  �أ�صعدين  ولقد 
»مرتوبول«  بفندق  بالإ�صكندرية  وجوده  �أثناء  يف  �لإبر�هيمي 
مبحطة �لرمل، وكان يف ذلك �حلني منفيًّا من �جلز�ئر فوجدت 
و�لتفاين يف  �لتفكري  و�صعة  �لوطنية  �حلق ويف  �ل�صالبة يف  فيه 
بعد  �إّل  �جلز�ئر  وطنه  �إىل  يعد  ومل  �جلز�ئرية،  �لق�صية  خدمة 

�ل�صتقالل عام 1962.

�ل�صعب �جلز�ئري قد  �أن  �لفرن�صي يظن  وكان �ل�صتعمار 
فقد وطنيته ودينه �لإ�صالمي نهائيًّا، ويتمثل هذ� �لظن �خلاطئ 
يف قول �لكردينال »لفيجري« خالل عام 1930م �إذ �أعلن يف 
�صلف ووقاحة نابية: »�أن عهد �لهالل يف �جلز�ئر قد ز�ل و�أن 
�ل�صتعمار  �لأبد«، وظل  �إىل  و�صي�صتمر  بد�أ  قد  �ل�صليب  عهد 
يف  وياأخذ  �لغاية  لهذه  تو�صاًل  �خلبيثة  �خلطط  ير�صم  �لغا�صم 
�أو كاد  �أكرث من قرن حتى �طماأن  تنفيذها دون هو�دة طو�ل 
يطمئن �إىل �أن خططه ت�صري على ما ير�م، ولقد �صور �ملجاهد 
عبد �حلميد بن بادي�ض �حلالة �لتي و�صلت �إليها نفو�ض �أهل �جلز�ئر 
يف ذلك �حلني �أَبلغ ت�صوير عندما ��صتدعاه حاكم مدينة ق�صنطينة 
�لفرن�صي لي�صاأله عن موقفه و�حلرب �لعاملية �لثانية و�صبكة �لوقوع 

فقال له:

»�إن �جلز�ئر �لآن ثالث طبقات: طبقة �لأكرثية وقد قتلتم 
وطبقة  باري�ض،  وبني  فرن�صا  بني  تفرق  فال  باحلياة  �إح�صا�صها 
�لأقلية �لو�عية، وقد �صددت �أفو�هها بعظم �لوظيفة تلوكه بني 
�أ�صد�قها وهي حت�صبه غذ�ء، وطبقة �ملعزولني )ويق�صد �أع�صاء 
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جمعية �لعلماء يف �جلز�ئر وكانو� م�صطهدين يعي�صون للم�صتقبل 
ر �بن بادي�ض  ول خطر منهم على دولتكم �ليوم(، هكذ� �صوَّ
�أمام �جلميع وفرن�صا  �ملوقف للحاكم �لفرن�صي كما كان يبدو 

متمكنة ومطمئنة على حكمها يف �جلز�ئر.

ولكن بعد خم�صة ع�رص عاًما من هذ� �لت�صوير تغري �ملوقف 
ويفور  �مل�صتعمر  �صد  �لعارمة  �لغا�صبة  �لثورة  وبد�أت  كلية 
�لغ�صب عليه يف كل مكان يف �لبالد، ويهب �ل�صعب َهبًَّة مل 

يعرفها �صعب �آخر.

فما �لذي حدث ليتغري موقف �ل�صعب هذ� �لتغري �جلذري 
بعنو�ن  كتابه  يف  نبي«  بن  »مالك  �جلز�ئري  يقول  �لعنيف؟ 
»�رصوط �لنه�صة«، بعد �أن حتدث عن �لنوم �لذي كان �ل�صعب 
يغط فيه خالل �ل�صنني �لأوىل من �لقرن �لع�رصين �حلايل... 
يقول هذ� �ملوؤلف: »ولكن �صعاع �لفجر قد بد�أ ين�صاب بني جنوم 
�لليل من قمة �جلبل، فلم يلبث �أن حمت �آياته �لظلمة من �صماء 
كلمات  من  تتدفق  �لبعث  معجزة  بد�أت  ولقد  �جلز�ئر... 
»�بن بادي�ض« فكانت تلك �صاعة �ليقظة وبد�أ �ل�صعب �جلز�ئري 

يتحرك ويا لها من يقظة مباركة«.

�لتي  �لإ�صالح  حركة  كانت  »ولقد  قائاًل:  ي�صتطرد  ثم 
�لنفو�ض  �إىل  �حلركات  هذه  �أقرب  �جلز�ئريون  �لعلماء  بها  قام 
تعاىل:  قوله  مناهجهم  �أ�صا�ض  كان  �إذ  �لقلوب؛  يف  و�أدخلها 
فاأ�صبحت  ڭرب،  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  زبھ  
هذه �لآية �لكرمية �صعار كل من ينخرط يف �صلك �لإ�صالح يف 
مدر�صة �بن بادي�ض، وكانت �أ�صا�ًصا لكل تفكري فظهرت �آثارها 
�أن  �أتيح »لالإ�صالح«  يف كل خطوة ويف كل مقال، وهكذ� 
يبعثها خلًقا جديًد�  �أن  و�أمكنه  �لنه�صة �جلز�ئرية  مي�صك مبقاليد 

بالروح �لإ�صالمية �لتي تخل�صت من كابو�ض �لأوثان.

بادي�ض �جلهادية يف  �ل�صيخ عبد �حلميد بن  هذه هي حياة 
�ملغت�صبة من  �جلز�ئري  �ل�صعب  و��صرتد�د حقوق  �لوطن  �صبيل 
بر�ثن �ل�صتعمار �لفرن�صي �لغا�صم، وكان �بن بادي�ض على حق 
حني قال لأحد �لوزر�ء �لفرن�صيني عندما هدده قائاًل: »�إن لدى 
فرن�صا مد�فع طويلة«: »�إن لدينا مد�فع �أطول هي مد�فع �لله«.

42-ابن الباريزي – �سارع – بق�سم �سيدي 
جابر

هو �ل�صيخ ظهري �لدين بن �لباريزي �لدم�صقي، كان عاملًا 
فا�صاًل وله �صعر جيد، فمن ذلك قوله:

ُريِن َوْجُد �حَلَماِم �إَِذ� َغنَّى   ُيَذكِّ
نا لأَنَّا ِكَلْيَنا يِف �لَهَوى َيْع�َصُق �لُغ�صْ

�لتي تدل على  �لبيت تورية يف كلمة »�لغ�صن«  ويف هذ� 
�لقدِّ  ر�صيقة  �حل�صناء  �لغادة  وعلى  �ل�صجر،  فروع  من  فرع 

ها وقو�مها«. و�لقو�م، فيقال: »هي جميلة كالغ�صن يف قدِّ

وكانت وفاة �بن �لباريزي خالل عام 688هـ )1289م( 
يف عهد �مللك �ملن�صور قالوون.

43– ابن بدرون – حارة – بق�سم اجلمرك
عبدون  �بن  وهو  ا،  �أي�صً عبدون  بابن  بدرون  �بن  ُيلقب 
�لفهري، ولد ببلدة يابرة، وكان من �صعر�ء �لأندل�ض، وقد 
امة«، وقد نظمها  »�لب�صَّ ��صم  �لتي يطلق عليها  بق�صيدته  ��صتهر 

للتعبري عن �صقوط دولة بني �لأفط�ض، ومطلعها:

ْهُر َيْفَجُع بَْعَد �لَعنْيِ بِالأََثِر   �لدَّ
َوِر َفَما �لُبَكاُء َعَلى �لأَ�ْصَباِح َو�ل�صُّ
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ببالد  بطليو�ض  يف  حكمت  بربرية  �أ�رصة  �لأفط�ض  وبنو 
 –  1027( 487هـ  عام  �إىل  418هـ  عام  من  �لأندل�ض 
1094م(، و�أول �أمر�ئها عبد �لله �لذي تيز حكمه باحلروب 
�لطاحنة، وبهزميته من �بن عبَّاد �أمري �إ�صبيلية، ولكن على �لرغم 
وبني  و�ل�صعر،  �لأدب  عهده  يف  �زدهر  �حلروب،  تلك  من 
�ل�صعر�ء �لذين ��صتهرو� يف �أيامه �بن عبدون �مللقب بابن بدرون.

وتويف �بن بدرون يف يابرة عام 1134م )529هـ(. 

ام - �سارع - بق�سم العطارين  44- ابن َب�سَّ
ام �ثنان من مفكري �لعرب، �أحدهما  يحمل لقب �بن ب�صَّ
ترجمة  يلي  وفيما  برتغايل،  �أ�صل  من  �أندل�صي  و�لآخر  عر�قي 

كل منهما: 

ام:  1( اأب� احل�سن علي بن حممد بن ن�رش بن من�س�ر بن َب�سَّ
امي، وقد تزوج �أبوه  كان �صاعًر� م�صهوًر� ويعرف بال�صاعر �لَب�صَّ
حممد بن ن�رص من �إمامة بنت حمدون �لندمي، وقد روى عن 
ام �أبو بكر �ل�صويل )�نظر مادة �ل�صويل(، و�أبو �صهل بن زياد  �بن بَ�صَّ
�لظرفاء،  �أح�صن  ومن  �ل�صعر�ء  �أكابر  من  وكان  وغريهما، 
ولكنه كان مولًعا بالهجاء، فلم ي�صلم من هجائه �أمري �أو وزير 
ول �صغري ول كبري، لدرجة �أنه هجا �أباه و�إخوته وجميع �أفر�د 

�أ�رصته، ومن هجائه لأبيه قوله: 

 � يَن نِ�رْصَ رَت ُعمَر ِع�رْصِ َهْبَك َعمَّ
�أََتَرى �أنَّني �أَُموُت وَتْبَقى  

َفَلئْن ِع�ْصُت بَْعَد َمْوِتَك َيْوًما  
َن َجْيَب َمالَِك �َصّقا لأ�ُصقَّ  

و�صاأل �لوزير �بن �ملرزبان �أن يهبه جو�ًد� فرف�ض فقال هاجًيا: 

بَِخْلَت َعنِّي مبقرٍف َعِطٍبٍ  
َفَلْن َتَر�يِن َما ِع�ْصُت �أطلُبُه

ْنُتُه فما خلَق �للـ  و�إن َنُقْل �صُ
ْنَت َتْرَكُبُه وًنا َو�أَ ـه َم�صُ

وهجا �أ�َصَد بن جهور �لكاتب بهذه �لأبيات: 

َماُن َلَقْد �أََتى بَِعَجاِئب  َتِع�َض �لزَّ
ا ُر�ُصوَم �لّظْرِف و�لآََد�ِب َوحَمَ  

َو�أََتى بُكتَّاٍب َلِو �ْنَب�َصَطْت َيِدي 
ِفيِهْم َرَددتُهُمو �إِىَل �لُكتَّاِب  

�أََو ما َتَرى �أَ�َصَد بَْن َجْهَوَر َقْد َغَد� 
ُمَت�َصبًِّها باأَِجلَِّة �لُكتَّاِب  

وله يف �لغزل �ملمزوج بالزهد بعد �أن د�همه �مل�صيب هذه 
�لأبيات: 

َبا    �أْق�رَصُْت َعْن طلِبِ �لبِطالة و�ل�صَّ
ملَّا َعاَلين لِْلَم�ِصيِب ِقَناُع

َباِب َوَلهُوُه     َباِب ُتباُعللِه �أيَّاُم �ل�صَّ َلْو �أنَّ �أَيَّاَم �ل�صَّ

َبا َيا َقْلُب َو��ْصُل َعِن �لَهَوى  َفَدِع �ل�صَّ
َما ِفيَك بعَد َم�ِصيبَك ��ْصتِْمتاُع  
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ٍع   ْنَيا بَِعنْيِ ُمَودِّ و�ْنُظْر �إِىَل �لدُّ
َفَلَقْد َدَنا �َصَفٌر َوَحاَن َوَد�ُع  

اَلٌت بالَفَتى   َو�حَلاِدَثاُت ُمَوكَّ
َو�لنَّا�ُض بَْعَد �حَلاِدَثاِت �َصَماُع  

يف  ق�صاها  �لتي  و�ل�صمر  �لأن�ض  ليايل  و�صف  يف  وقال 
�صباه: 

�ِة َلَنا َلَيايل   َ َوَكاَنْت بِال�رصَّ
َماِن ْقناُهنَّ ِمْن َريِب �لزَّ �رَصَ  

َجَعْلناُهنَّ َتاِريَخ �للََّيايِل 
ِة َو�لأََماين َوعْنو�َن �ملَ�رَصَّ   

�أبوه  كان  فقد  غنية،  �أ�رصة  ن�صاأ يف  ب�صام  �بن  �أن  ويظهر 
مرتًفا مييل �إىل �مل�رص�ت، وكان ح�صن �لزي، ظاهر �ملروءة، 
متاأنًقا يف زيه وملب�صه ويف جتميل د�ره، ومن ثم يكون �صاعرنا 
هذ�  ولكن  �لرونق،  �لبديعة  �جلميلة  �ملناظر  هذه  يف  تربى  قد 
�لرونق مل ينعك�ض يف عمق على نف�صيته �لتي مالت �إىل �لهجاء 

وهو يعك�ض كل ما يف �لوجد�ن من �نفعالت غري خرية. 

و�خلليفة  �ملعت�صد  �خلليفة  زمن  يف  ب�صام  �بن  عا�ض  وقد 
�لربيد  ب�صام  �بن  توىل  �ملعت�صد  عهد  ففي  �لعبا�صيني،  �ملتوكل 
و�جل�رص يف �لعو��صم من �أر�ض �ل�صام وهي منطقة مت�صعة �لرقعة 

كانت �أنطاكية ق�صبتها.

هذ�  حتامل  عن  ام  ب�صَّ �بن  ي�صكت  مل  �ملتوكل  عهد  ويف 
�أبي طالب وولديه �حل�صن  �ل�صديد على �لإمام علي بن  �خلليفة 

عام  �حل�صني  قرب  بهدم  �ملتوكل  �أمر  حينما  ول�صيما  و�حل�صني 
236هـ )850 م( فقال �بن ب�صام يف ذلك: 

َتالله �إْن َكاَنْت �أَُميَُّة َقْد �أََتْت  
َقْتَل �بِن بنِت َنبِيَِّها َمْظلوما  

َفَلَقْد �أتاه بَُنو �أَبِيِه مِبِْثلِه  
ُه َمْهُدوَما هذ� َلَعْمرَك َقرْبُ   

�أَ�ِصُفو� َعَلى �ألَّ َيُكوُنو� �َصاَرُكو�  
يِف َقْتلِه َفَتَتبَّعوُه َر�ِصيَما  

»�أخبار  بعنو�ن  كتابًا  ب�صام  �بن  �ألَّف  �أ�صعاره  جانب  و�إىل 
�أبي ربيعة« )�نظر هذه �ملادة(، ومل ي�صتف�ض �أحد يف  عمر بن 
)�نظر  �لأحو�ض«  �أخبار  »يف  كتابًا  �ألَّف  كما  منه،  �أبلغ  بابه 
مادة �لأحو�ض(، وكتابًا يف مناق�صات �ل�صعر�ء، وكتابًا ي�صم 

ر�صائله.

وتويف �بن ب�صام يف �صهر �صفر عام 303هـ )915م( بالًغا 
من �لعمر حو�يل �صبعني عاًما، ومن ثم يكون مولده خالل عام 

233هـ )847 م(.

�ل�صنرتيني  وكنيته  ال�سنرتيني:  ام  َب�سَّ بن  علي  احل�سن  اأب�   )2
�لبالد  من  �لغربي  �لإقليم  �لو�قعة يف  �صنرتين  مدينة  �إىل  ترجع 
فهو  ثم  ومن  �ملدينة،  بهذه  ام  ب�صَّ �بن  ولد  وقد  �لأندل�صية، 
�أندل�صي برتغايل، و��صم �صنرتين كان يطلق يف ذلك �حلني - 
�لتي تتد  �ل�صائعة  �ملنطقة  �ملدينة - ولكن على  لي�ض فقط على 
من غربي نهر �لو�دي �لكبري حتى �ملحيط �لأطلنطي، وت�صمل 

�لن�صف �جلنوبي من بالد �لربتغال يف �لوقت �لر�هن.
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بحادث   - �لأندل�ض  تاريخ  �صنرتين - يف  مدينة  وت�صتهر 
يف  �أ�صو�رها  حتت  �لفادحة  �ملوحدين  هزمية  هو  حمزن 
ُقتِل عاهلهم �خلليفة  حماولتهم ل�صرتد�دها، ويف هذه �ملوقعة 
عام 580هـ  �لأول  ربيع  ذلك يف  يو�صف وكان  يعقوب  �أبو 

)يوليو1184م(.

ظروف  ول  بالتحديد  ام  ب�صَّ �بن  مولد  تاريخ  يعرف  ول 
ن�صاأته ومر�حل حياته �لأوىل، وكل ما يعرف عن ذلك هو �أنه 
غادر م�صقط ر�أ�صه وهو مايز�ل حدًثا ويقول يف مقدمة كتابه 

»�لذخرية« يف هذ� �ل�صاأن: 

»ويعلم �لله �أن هذ� �لكتاب مل ي�صدر �إل عن �صدر مكلوم 
تلون �حلرباء  ن  متلوِّ �لذكاء، بني دهر  �لأنحاء، وفكر خامد 
�ل�رصب،  مغلول  �ملغرب،  قا�صية  �صنرتين  لنتياذي كان يف 
مروع �ل�رصب بعد �أن ��صتنقد �لطريف و�لتالد و�أتى على �لظاهر 

و�لباطن �لنقاد بتو�تر طو�ئف �لروم علينا يف ذلك �لإقليم«.

وكانت مغادرته ل�صنرتين هو وكثري من �أهل بالده ب�صبب 
�إ�صبيلية  �أيدي �لربتغاليني، ويف  �خلوف من �صقوط �ملنطقة يف 
ق�صى ب�صعة �أعو�م يقا�صي مر�رة �لبوؤ�ض وم�صقة �حلياة، ويدر�ض 

على �صيوخها ويتعي�ض بقلمه و�أدبه.

ويف عام 494هـ )1100م( �صافر �إىل قرطبة و��صتقر بها 
�ملدينة  هذه  وكانت  طوياًل،  زمًنا  �صيوخها  على  �لعلم  وتلقى 
وبهائها  �صيوخها  على  �لقدمية  �أهميتها  من  �لكثري  فقدت  قد 
�ل�صالف، ولكنها �حتفظت ب�صمعتها وتقاليدها �لعلمية وبقيت 

مركًز� من �أهم مر�كز �لدر��صة يف �لأندل�ض.

موؤمل  ع�رص  يف  حياته  ومر�حل  ام  ب�صَّ �بن  ن�صاأة  وكانت 
من  �لأخرية  �حلقبة  ي�صمل  �إذ  �لأندل�صي،  �لتاريخ  ع�صور  من 
هذ�  ففي  �ملر�بطي،  �لفتح  عهد  و�أو�ئل  �لطو�ئف  ملوك  عهد 
�لع�رص �مل�صوؤوم �نترثت دويالت هوؤلء �مللوك �ل�صعفاء جتتاحها 
�حلروب �لأهلية دون �نقطاع، فانتهزت �إ�صبانيا هذه �لظروف 
�لقا�صية و�أخذت تعمل على �لتفريق بني هذه �لدويالت �ملتناف�صة 
�حل�صون  من  �قتطاعه  ت�صتطيع  ما  منها  وتقتطع  �ملتخا�صمة 
و�لأر��صي، و�نتهت هذه �خل�صومات �ملدمرة با�صتيالء �إ�صبانيا 
على �أول قاعدة �أندل�صية كبرية وهي مدينة طليطلة عا�صمة دويلة 
بني ذي �لنون - وكان �صقوطها يف �أيدى �لق�صتاليني �لإ�صبان 
خالل عام 479هـ )1085م( كارثة فادحة �أدت �إىل �صقوط 

�لأندل�ض يف �أيدي �لغا�صبني.

لبو�  �لذين  باملر�بطني  �لطو�ئف  ملوك  ��صتنجد  وعندها 
بقيادة  �جلزيرة  �صبه  �إىل  �حلا�صدة  جيو�صهم  يف  وعربو�  �لند�ء 
�لبطل »�ملر�بطي يو�صف بن تا�صفني« �لذي �نت�رص على �جليو�ض 
�ملتحالفة من �لإ�صبان يف موقعة �لزلقة �ل�صهرية عام )479 هـ( 
�ل�صكينة  �إ�صبانيا  لزمت  �لباهر  �لنت�صار  هذ�  �إثر  وعلى  نف�صه، 

حيًنا من �لزمن.

�أحو�ل دويالت  و�أدرك يو�صف بن تا�صفني مما �صهده من 
هذه  زو�ل  تقت�صي  �لأندل�ض  �صالمة  �أن  �ملتخاذلة  �لطو�ئف 
عن  للدفاع  �لأندل�ض  يف  �ملر�بطني  حكم  وقيام  �لدويالت 
تباًعا  �ل�صعيفة  �لدويالت  هذه  غزو  يف  �أخذ  ثم  ومن  �لبالد، 
و�أ�صبحت �لبالد �لأندل�صية من ذلك �حلني ولية مغربية تخ�صع 

حلكومة مر�ك�ض عا�صمة دولة �ملر�بطني.
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وعلى �لرغم من �لكو�رث و�حلروب �لأهلية �لتي تخللت 
�لعلوم  فيه  زهت  �لعهد  هذ�  فاإن  �لطو�ئف،  دويالت  عهد 
�لطو�ئف  ق�صور  من  ق�رص  كل  يف  يحت�صد  فكان  و�لآد�ب، 
جمهرة من �لعلماء و�لكتاب و�ل�صعر�ء، وكان �أمر�ء �لطو�ئف، 
ا �أدباء و�صعر�ء، يغدقون هباتهم و�صالتهم على  وكانو� هم �أي�صً
)�نظر  �بن حزم  نبغ  �لع�رص  هذ�  و�لأدب، ويف  �لعلم  �أقطاب 
بن  و�ملعتمد  �لباجي،  �لوليد  و�أبو  حيان،  و�بن  �ملادة(،  هذه 
�لفكر  �أعالم  من  وغريهم  زيدون  و�بن  ار،  عمَّ و�بن  عباد، 

و�لأدب.

ام يف �أو�خر هذ� �لع�رص �لز�هي فبهرته تلك  وجاء �بن ب�صَّ
ق �لكثري من  �لنه�صة �لثقافية �لتي عا�رص �لكثري من �أعالمها وتذوَّ
رو�ئع �إنتاجهم من نرث و�صعر، وجالت بخاطره يف �لوقت نف�صه 
فكرة مل تخطر لأحد قبله على بال وهي �أن �لأدب �لأندل�صي مل 
ين�صفه مو�طنوه ومل يقدروه حق قدره، فاعتزم �أن يقدم ملو�طنيه 
�أروع �صورة من �أدب �لأندل�ض و�أدب دويالت �لطو�ئف بنوع 
�أهل  حما�صن  يف  »�لذخرية  �ل�صخم  موؤلفه  فكتب  خا�ض، 
�جلزيرة«، وقد بد�أ تاأليفه يف مدينة قرطبة و�نتهى من كتابته عام 

503هـ )1109م( م�صتماًل على ثمانية جملد�ت.

ام يف مقدمة كتابه �أنه لحظ �ن�رص�ف �أهل  وي�رّصح �بن ب�صَّ
ع�رصه من �لأندل�صيني �إىل �أدب �مل�رصق و�لتزود منه و�لإعجاب 
�أدب بالدهم، فاأر�د بو�صع كتاب »�لذخرية« وما  به و�إهمال 
�آد�بهم  بتفوق  �لأندل�ض  �أهل  يب�رصِّ  �أن  و�لنظم  �لنرث  ت�صمنه من 
و�أدبائهم وروعة �إنتاجهم ليتذوقوه مدلاًل على �أن �لإح�صان ل 

ينح�رص فيما �أنتج �أهل �مل�رصق.

�لتنويه  يف  مبوؤلفه  يعار�ض  ب�صام  �بن  �أن  �لو��صح  ومن 
مبحا�صن �أهل �لأندل�ض �أديب �مل�رصق �لكبري �أبا من�صور �لثعالبي 

�لثعالبي( �صاحب كتاب »يتيمة �لدهر يف حما�صن  )�نظر مادة 
�أهل �لع�رص«، فالذخرية و�ليتيمة �صنو�ن ميثل كل منهما �جتاًها 

ا يف �لتنويه مبحا�صن قطره. خا�صًّ

من  مبحتوياته  »�لذخرية«  كتاب  يعترب  �أخرى  جهة  ومن 
ومفكريها  �لأندل�ض  رجالت  من  لع�رص�ت  �ملف�صلة  �لرت�جم 
�لتاريخية  و�لنبذ  �ملنوعة  و�ل�صعرية  �لنرثية  و�ملختار�ت  و�أدبائها 
�لكثرية �ملو�صوعة و�ملقتب�صة من م�صادر عديدة �صابقة ومعا�رصة، 
يعترب من �أقوى �مل�صادر �لتاريخية و�لأدبية و�لجتماعية ول�صيما 

فيما يتعلق بع�رص �لطو�ئف و�أمر�ئه و�أدبائه و�صعر�ئه.

ام غري كتاب »�لذخرية« عدة كتب �أخرى  و�ألَّف �بن ب�صَّ
منها كتاب يف �صعر �ملعتمد بن عبَّاد وكتاب يف �صعر �بن دهبون 
ور�صالة عنو�نها »�صلك �جلو�هر يف تر�صيل �بن طاهر« وجمموعة 

ار.  خمتارة من �صعر �أبي بكر بن عمَّ

وميتاز �أ�صلوبه باجلز�لة و�لإ�رص�ق �لذي يغلب عليه �ل�صجع 
مبلحوظاته  ميتاز  كما  و�إ�رص�قه،  قوته  من  ينتق�ض  �أن  دون 
�أحيان كثرية جتحم  �لتاريخية و�لجتماعية، وهي يف  �لنقدية 
عن مهاجمة معا�رصيه من �لأمر�ء و�لأدباء و�ل�صعر�ء لأنه كان 
ومل  ع�رصه  �أمر�ء  من  �أحًد�  يخدم  فلم  �مللق،  عن  بعيًد�   � حرًّ
يتطفل على مو�ئدهم �أو يتطلع �إىل هباتهم مثل معظم زمالئه من 
�لكتَّاب و�ل�صعر�ء، وقد كانو� يحت�صدون يف ق�صور �لطو�ئف 

ويتقلبون يف خدمة �أمر�ئهم.

وتويف �بن ب�صام مبدينة قرطبة عام 542هـ )1147م( عن 
�صن عالية.
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45– ابن ب�سري – �سارع – بق�سم باب �رسقي
مبدينة  ولد  �ل�صهابي،  بن عمر حيدر  قا�صم  ب�صري  �بن  هو 
على  �أمرًي�  وكان  )1767م(،  1181هـ  عام  بفل�صطني  ة  غزَّ
لبنان، وتوىل �حلكم عام 1204هـ )1789م( بعد �أن �نتهت 
�لر�صد،  �صن  بلغ  عندما  عليه  �ل�صهابي  ح�صني  �لأمري  و�صاية 
ومل يتو�ن �بن ب�صري يف تعزيز �لإد�رة يف �لبالد و�ل�رصب على 
�أيدي �لإقطاعيني ول�صيما �ل�صيخ ب�صري جنبالط، ثم �صهر على 
تعميم �لأمن و�لعدل يف ربوع لبنان، وقد �صادفه �لنجاح يف 
ذلك، وو��صل جهوده يف �صبيل �ملحافظة على ��صتقالل �لبالد 
مع  حلًفا  عقد  )1830م(  1247هـ  عام  ويف  وتوحيدها، 
�أن  ذلك  على  وترتب  �لأتر�ك،  �صد  م�رص  و�يل  علي  حممد 
عام  ذلك خالل  وكان  مالطة،  جزيرة  �إىل  بنفيه  �لإجنليز  �أمر 
1256هـ )1840م(، ثم نفي بعد ذلك �إىل تركيا، وقد �هتم 
ق�رًص�  �لدين  بيت  وبنى يف  �لعمر�نية  بامل�رصوعات  �أثناء حكمه 
و�لإد�ريني،  �لأدباء  من  منتقاة  طائفة  بالطه  يف  جمع  فخًما 
وتويف مبدينة �إ�صتامبول عام 1267هـ )1850م(، ومل ُي�صَمح 

بنقل رفاته �إىل بيت �لدين �إل يف عام 1368هـ )1948م(.

46 – ابن البطريق – حارة – بق�سم باب �رسقي
هو يوحنا �أو )يحيى( بن �لبطريق �مللكاين، موىل �خلليفة 
�ملاأمون )�نظر مادة �ملاأمون(، وهو �أول من حاول جعل علوم 
وذلك  �لعربية،  قر�ء  متناول  يف  �أر�صطو  عند  و�حلياة  �لطبيعة 
�لعرب  عند  وت�صمى  �لعلوم،  بهذه  �خلا�صة  �ل�رصوح  برتجمة 
�أر�صطو  عند  �جلوي  �لر�صد  على  للدللة  �لُعلويَّة«  »بالآثار 

وثيوفر�صط�ض.

تقع  �لعلوية  �لآثار  ل�رصوح  �لبطريق  بن  يحيى  وترجمة 
رقم 1179،  �إ�صتامبول حتت  مبكتبة  �أحدهما  يف خمطوطني 
برقم  �لعربية  �لكتب  �صمن  بروما  �لفاتيكان  مبكتبة  و�لآخر 
�لأوىل  �لثالثة  �لكتب  �لقرموين«  »جري�ر  ترجم  وقد   ،378
�لتي �ألّفها �بن �لبطريق �إىل �للغة �لالتينية، وهناك ثالث ن�صخ من 
�لكتاب �لر�بع، وهو عبارة عن ر�صالة يف علم �لكمياء، وف�رص 
�إليه �أر�صطو عن تاأثري �لأفالك  �أ�صار  �بن �لبطريق �ملذهب �لذي 
�لتنجيمية  �لنظرية  مع  يتم�صى  تف�صرًي�  �لقمر  ما حتت  عامل  على 
�ملثال.  �صبيل  على  �لإ�صكندر–  كنز  كتاب  يف  ب�صطت  �لتي 
�لعلوي،  بالعامل  يتاأثر  �ل�صفلي  �لعامل  فاإن  �لنظرية  لهذه  ووفاًقا 
و�أن �لأج�صام �جلزئية يف �لعامل �ل�صفلي خا�صعة لأجر�م �لعامل 
�لأج�صام جميًعا، وكذلك  بخارج  مت�صل  �جلو  �لعلوي؛ لأن 
�لتطور  باأن  قوله  �لبطريق  �بن  �رصح  ويف  �لفلكية،  بالدو�ئر 
�ملطردة  �ل�رصعة  �إىل  يرجع  و�حليو�ن  و�لنبات  للمعدن  �مل�صتمر 

يف حركة �لكرة �لأر�صية.

47- ابن بطالن – �سارع – بق�سم حمرم 
ا( بك )علي عفت ي�س حاليًّ

�أبو �حل�صن �ملختار بن �حل�صن بن عبدون  و�بن بطالن هو 
�بن بطالن، طبيب م�صيحي من �أهل بغد�د، وقد رحل خالل 
عام 440هـ )1049م( �إىل حلب فاأنطاكية، فالالذقية ثم �إىل 
�لف�صطاط )�لقاهرة �لقدمية(؛ حيث �لتقى بالطبيب �مل�رصي علي 
�بن ر�صو�ن وجرت بينهما مناظر�ت حادة كانت �صبًبا يف �إنتاج 
بطالن  �بن  ر�صائل  من  مقتطفات  وجند  جدلية،  ر�صائل  عدة 
»تاأريخ �حلكماء« و�حتدم �خل�صام بني  �لقفطي  �بن  يف كتاب 
�لق�صطنطينية  قا�صًد�  �لرحيل  �إىل  بطالن  �بن  دعا  مما  �لطبيبني، 
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خالل عام 446هـ )1054م(. وكان �بن بطالن مايز�ل يف 
قيد �حلياة عام 455هـ )1063م(.

و�أهم موؤلفاته »تقومي �ل�صحة« �لذي ن�رصت ترجمته �لالتينية 
عام 938هـ )1531م(، ثم ُترجم �إىل �للغة �لأملانية يف �لعام 
نف�صه، ومن موؤلفاته �لأخرى »دعوة �لأطباء على مذهب كليلة 
ودمنة«، وهو كتاب ن�رصه �لدكتور ب�صارة زلزل بالإ�صكندرية 

عام 1319هـ )1901م(.

�أما ترجمة »علي عفت ي�ض« َف�َصُتذَكر عند �لتعر�ض ل�صمه 
يف حرف �لعني. 

48- ابن بطوطة - �سارع - بق�سم املن�سية
49- ابن بطوطة - �سارع - بق�سم اللبان 
�إبر�هيم  �لله بن حممد بن  �لله حممد بن عبد  �أبو عبد  هو 
�للو�تي �لطبخي �ملعروف بابن بطوطة �لرحالة �ملوؤلف �لعربي، 
ولد يف 14 رجب عام 703هـ )24 فرب�ير عام 1304م( يف 
طنجة باملغرب �لأق�صى، و��صمه يذكر حتى �لآن بهذه �ملدينة، 
وقد بد�أ رحلته يف 2 من رجب عام 725هـ )14 من يونية عام 
1325م( بال�صفر لأد�ء فري�صة �حلج من مدينة طنجة مبفرده، 
و�تخذ طريق �حلج �ملعتاد من بالد �ملغرب وحلق بقافلة كانت 
فم�رص  �إفريقيا،  �صمال  طريق  عن  �لفري�صة  هذه  لتاأدية  متجهة 

�لعليا )�ل�صعيد(، فالبحر �لأحمر.

�أن علمه  وكان عمره يف ذلك �حلني 22 عاًما، ويظهر 
وتدينه جذبا �إليه قلوب �أفر�د �لقافلة فاختاروه قا�صًيا عليهم قبيل 

م�صريهم من تون�ض.

ويف �لإ�صكندرية ز�ر �بن بطوطة قا�صي �ملدينة عند و�صوله 
ومكث  �لدين،  برهان  علمائها  �أحد  عند  �صيًفا  ونزل  �إليها، 
فيه  تو�صم  ولقد  هناك،  �إقامته  مدة  من  �أيام  ثالثة  �صيافته  يف 
برهان �لدين حب �لتجو�ل فاأو�صاه �إذ� ذهب �إىل �لهند و�ل�صند 
�أن  على  ذلك  ويدل  له  �أ�صماهم  �أفر�ًد�  يزور  �أن  �ل�صني  �أو 
�لدين هذ� كان على علم بالأ�صفار وببع�ض �لرجال يف  برهان 

�لبلد�ن �ل�رصقية �لنائية.

ويظهر �أن هذ� �حلديث �ل�صيق قـد حرك يف قلب �ل�صاب 
�بن بطوطة عزًما قويًّا على زيارة جميع �لبالد �لإ�صالمية، وقد 
قوي هذ� �لعزم يف وجد�نه بعد جتاريبه يف �أثناء �صفره �إىل مكة، 
�ل�صاحلني،  �لأولياء  �أحد  �لقاهرة  �إىل  ز�ر يف طريقه  �أنه  ذلك 
وكان مقيًما بقرية قبالة فوة على �لنيل فر�أى يف منامه وهو عنده 

�أنه ز�ر مكة و�ليمن و�لهند على جناحي طائر �أخ�رص.

�لرحالة  منهم  ق�صاة  عدة  بطوطة  �بن  �أ�رصة  �أجنبت  ولقد 
مدينتي  بني  �لو�قعة  �أنده  مبدينة  قا�صًيا  كان  له  عم  و�بن  نف�صه 
�أ�رصة عريقة  �إذن وليد  فابن بطوطة  بالأندل�ض،  �إ�صبيلية ومالقة 
�لدينية  �لطبقة  تعد من  �أ�رصة  �ل�رصعية، وهي  �لعلوم  يف معرفة 
�لعليا يف �ملجتمع �لإ�صالمي يف �لقرون �لو�صطى؛ ولذ� فاملرجح 
تعلم  �أنه  هذ�  �إىل  ي�صاف  فيها  وتفقه  �لدينية  �لعلوم  در�ض  �أنه 
�لأدب ومار�ض �ل�صعر ودر�ض �للغة �لفار�صية و�صو�هد كل ذلك 

نلم�صها يف ثنايا كتاب رحلته.

وبد�أ و�صف رحلته بذكر �صلطان تون�ض وذهابه �إىل مدن 
�لإ�صكندرية يف  �إىل  و�صوله  ثم  وطر�بل�ض،  وقاب�ض  �صفاق�ض 
»ويدعوها  )1325م(،  725هـ  عام  �لأوىل  جمادى  �أول 
�لأ�صيلة  �ل�صاأن،  �لعجيبة  �ملاأنو�ض  و�لقطر  �ملحرو�ض  بالثغر 
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�لبنيان، بها ما �صئت من حت�صني وحت�صني وماآثر دنيا ودين«، 
ويقول فيها �إنها: »كرمت مغانيها ولطفت معانيها وجمعت بني 
�صناها،  جتلي  يف  �لفريدة  فهي  مبانيها،  و�لإحكام  �ل�صخامة 
و�جلامعة  �ملغرب  بجمالها  �لز�هية  حالها،  جتلي  يف  و�خلريدة 
بديعة  فكل  و�ملغرب،  �مل�رصق  بني  لتو�صطها  �ملحا�صن  ملفرتق 
بها �ختالوؤها، وكل ظرفة فاإليها �نتهاوؤها، وقد و�صفها �لنا�ض 
فاأطنبو�، و�صنفو� يف عجائبها فاأغربو�، وح�صب �مل�رصق �إىل 

ذلك ما �صطره �أبو عبيد يف كتاب �مل�صالك«.

لها  �إن  فيقول  �لإ�صكندرية  �أبو�ب  و�صف  �إىل  يتطرق  ثم 
�ملغرب،  �ل�صدرة، و�إليه ي�رصع طريق  باب  �أبو�ب هي:  �أربعة 
يفتح  ولي�ض  �لأخ�رص  و�لباب  �لبحر،  وباب  ر�صيد،  وباب 
ولها  �لقبور،  زيارة  �إىل  منه  �لنا�ض  فيخرج  �جلمعة،  يوم  �إل 
�ملر�صى �لعظيم �ل�صاأن، ومل �أر يف �لدنيا مر�صى مثله �إل ما كان 
�لكفار  ومر�صى  �لهند،  ببالد  ليقوط«  وقا  »كومل  مر�صى  من 
ب�رص�دق ببالد �لرتك، ومر�صى �لزيتون ببالد �ل�صني، ويو�صح 
�أن  لها  زيارته  عند  �لإ�صكندرية  لأبو�ب  بطوطة  �بن  و�صف 
حتى  باملدينة  جهات  على  تطلق  ماز�لت  �لأبو�ب  هذه  �أ�صماء 
يف  وطنية  منطقة  �أكرب  على  يطلق  ��صم  �ل�صدرة  فباب  �لآن، 
�إىل وقت قريب  ق�صم كرموز، وباب ر�صيد ��صم كان يطلق 
على طريق �حلرية، �إذ كان ي�صمى يف فجر �لقرن �لع�رصين ويف 
�أو�ئل هذ� �لقرن �صارع ر�صيد، وكان �لأوروبيون يعرفونه با�صم 
»Rue Rosette«،و�لباب �لأخ�رص ��صم يطلق حتى يومنا هذ� 
على �ل�صارع �ملمتد من طريق �لن�رص )�صارع �مليد�ن �صابًقا( �إىل 
�صارع »باب �لكر�صته« �جلمرك �أي باب �لأخ�صاب؛ لأن كلمة 
�لكر�صته تعني �لأخ�صاب باللغة �لرتكية، وكانت �لو�رد�ت من 

�لأخ�صاب تخرج فعاًل من هذ� �لباب بالد�ئرة �جلمركية.

�ملنار  عن  �حلديث  �إىل  ذلك  بعد  بطوطة  �بن  يتطرق  ثم 
�لعجيب �لذي �صيد يف عهد بطليمو�ض �لأول )�صوتري( و�فتتح 
يف عهد �بنه بطليمو�ض �لثاين )فيالدلف( )�نظر مادتي �صوتري، 
متهدًما«،ثم  جو�نبه  �أحد  وجد  »�إنه  فيقول:  وفيالدلف(، 
ي�صفه فيقول: »�إنه بناء مرتفع ذ�هب يف �لهو�ء وبابه مرتفع على 
�ألو�ح  بينهما  و�صعت  �رتفاعه  بقدر  بناء  بابه  و�إز�ء  �لأر�ض، 
�صبيل،  له  يكن  مل  �أزيلت  فاإذ�  بابه،  �إىل  عليها  يعرب  خ�صب 
�ملنار  ود�خل  �ملنار،  حار�ض  جللو�ض  مو�صع  �لباب  ود�خل 
بيوت كثرية، وعر�ض �ملمر بد�خله ت�صعة �أ�صبار وعر�ض �حلائط 
ع�رصة �أ�صبار، وعر�ض �ملناور من كل جهة من جهاته �لأربع 
مائة و�أربعون �صرًب�، وهو على تل مرتفع وم�صافة ما بينه وبني 
�لبحر من ثالث  به  برٍّ م�صتطيل يحيط  �ملدينة فر�صخ و�حد يف 
جهات �إىل �أن يت�صل �لبحر ب�صور �لبلد، فال ميكن �لتو�صل �إىل 
�ملنار يف �لرب �إل من �ملدينة، ويف هذ� �لرب �ملت�صل باملنار مقربة 

�لإ�صكندرية«.

»وق�صدت �ملنار عند عودي �إىل بالد �ملغرب عام خم�صني 
��صتوىل عليه �خلر�ب بحيث ل ميكن  و�صبعمائة، فوجدته قد 
دخوله ول �ل�صعود �إىل بابه، وكان �مللك �لنا�رص - رحمه �لله 

- قد �رصع يف بناء منار مثله باإز�ئه، فعاقه �ملوت من �إتامه«.

�ل�صو�ري«  »عمود  عن  ذلك  بعد  بطوطة  �بن  ويتحدث 
�لذي  �لهائل  �لرخام  عمود  �ملدينة  هذه  غر�ئب  »ومن  فيقول: 
�ل�صو�ري، وهو متو�صط يف  بعمود  �مل�صمى عندهم  بخارجها 
وهو  و�رتفاًعا،   � �صموًّ �صجر�تها  عن  �متاز  وقد  نخل،  غابة 
قطعة و�حدة حمكمة �لنحت قد �أقيم على قو�عد حجارة مرتفعة 
�أمثال �لدكاكني �لعظيمة، ول تعرف كيفية و�صعه هنالك ول 

يتحقق َمْن و�صعه«.
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وبعد �أن ز�ر مدن فوة و�لنحر�وية و�إبيار و�ملحلة �لكربى 
منها،  كالًّ  وو�صف  و�لقاهرة،  و�صمنود  ودمياط  و�لربل�ض 
وحتدث  وعظمتها،  و�لأهر�م  وف�صائله  �لنيل  ذكر  �أن  وبعد 
عن �صلطان م�رص وقت حلوله بها، وعن ق�صاتها وعلمائها، 
من  ذلك  يتخلل  وما  �ل�رصيف،  باملحمل  �لحتفاء  وو�صف 
�أ�صاطري وحكايات خر�فية، ذهب �إىل بالد �ل�صام، فذكر بيت 
�ملقد�ض وف�صائله و�مل�صاهد �ملباركة �لتي ر�آها هناك، ثم ذهب 
تف�صيل حما�صنها  و�أفا�ض يف  و�أطنب يف و�صفها  �إىل حلب، 
ًنا قول �بن جبري )�نظر هذه �ملادة( - �لرحالة �لأندل�صي -  مدوِّ
يف هذه �ملحا�صن، وز�ر بعد ذلك ع�صقالن و�أنطاكية، و�جته 
�ل�صالة  عليه  �لله  ر�صول  م�صجد  فز�ر  �حلجازية،  �لبالد  �إىل 
و�ل�صالم، وو�صف �ملدينة �ملنورة، ثم �صافر �إىل مكة �ملكرمة 
و�أفا�ض يف و�صفها، وو�صف �مل�صجد �حلر�م و�لكعبة �ل�رصيفة، 
ورحل بعد ذلك �إىل �لعر�ق فز�ر مدينة و��صط ومدينة �لب�رصة، 
�لكوفة،  مدينة  �إىل  رجع  ثم  �صري�ز  فز�ر  �إير�ن  �إىل  وتوجه 
�إىل  منها  ورحل  و�صفها،  يف  فاأطنب  بغد�د  �إىل  منها  و�صافر 
�ملو�صل ثم �إىل ماردين، وعاد بعد ذلك �إىل �ليمن، ثم ذهب 
�لعا�صمة، وذلك يف  مقد�صيو  مدينة  ز�ر  �ل�صومال حيث  �إىل 
�أثناء رحلته �لثالثة، وكان قد ق�صى مبكة عامي 729، 730هـ 
)1328 - 1329م(، وعند عودته من �ل�صومال ذهب �إىل 
�إىل مكة ثم عاد  �لعربي، ومن مدينة هرمز رجع  بالد �خلليج 
�إىل �آ�صيا �ل�صغرى وبالد �لقرمي عن طريق م�رص و�ل�صام، وز�ر 
�لق�صطنطينية يف حا�صية �لأمرية �ليونانية زوجة �ل�صلطان حممد 
�أوْزبك، ومن نهر �لثلجا يف رو�صيا �خرتق خو�رزم وبخارى 
مدينة  يف  �لق�صاء  وويل  �لهند،  �إىل  طريقه  يف  و�أفغان�صتان 
�ل�صني،  �إىل  �صيا�صية  بعثة  يف  عامني  بعد  ��صرتك  ثم  دلهي، 
Maldives«،وهي  �إىل جز�ئر »�ملالديف  �إل  ولكنه مل ي�صل 

جز�ئر ِذيبة �ملََهل )بك�رص �لذ�ل وفتح �مليم و�لهاء(، وقد جرى 
وحرف  ذيبة،  مهل  وهو:  �لآري  �ل�صطالح  على  �لأفرجن 
�لهاء غري منطوق عندهم فقالو� »مل ذيبة« ثم �نتهو� �إىل كلمة 
Maldives، وماز�ل �أهلها ينطقون ��صمها )مهل ذيبة، ذيبة 

�ملهل(، ويف هذه �جلز�ئر �لنائية يف �ل�رصق �لأق�صى توىل �بن 
هناك  من  وذهب  �لعام،  ون�صف  عام  مدة  �لق�صاء  بطوطة 
�لأق�صى  و�لهند  و�لبنغال  �صيالن  �ل�صني عن طريق جزيرة  �إىل 
)�لهند �ل�صينية(، ولي�ض من �ملحقق �أنه جتاوز يف رحلته »زيتون 
Zaitun« و»كانتون Canton«،ثم رجع بعد ذلك �إىل بالد 

�لعرب عن طريق جزيرة �صومطرة باإندوني�صيا، ونزل �إىل �لرب يف 
�صهر �ملحرم عام 748هـ )1347م( عند َظَفار، وبعد رحلة 
ق�صاها يف بالد �لعجم و�ل�صام وما بني �لنهرين، ذهب �إىل م�رص 
و�صافر منها �إىل مكة لأد�ء فري�صة �حلج للمرة �لر�بعة، ثم عاد 
فاخرتق �صمال �إفريقيا، ودخل مدينة فا�ض يف �صهر �صعبان عام 
750هـ )1349م(، وبعد �أن مكث فيها مدة طويلة �صافر �إىل 
بالد  �إىل  �لأخرية  �لطويلة  قادته رحلته  ثم  بالأندل�ض،  غرناطة 
�لزجن باإفريقيا عام 753هـ )1352م(، فز�ر تبكتو )بجمهورية 
مايل �حلالية(، ورجع بعد ذلك �إىل مر�ك�ض عن طريق و�حتي 
غات وَتَو�ت، ويف مر�ك�ض �أملى �أخبار رحالته �لعجيبة على 
�لعامل حممد بن حممد بن ُجَزى �لذي كتبها يف �أ�صلوب �أدبي 
تاأثر فيه كثرًي� بكتاب رحلة �بن جبري. وتويف حممد بن جزى 
وجيزة،  مبدة  عمله  من  �لفر�غ  بعد  )1356م(  757هـ  عام 

ويوجد بع�ض �لن�صخ �لتي خطها �بن جزى بيده يف باري�ض.

فامل�صت�رصق  بطوطة،  �بن  وفاة  عام  يف  �ختالف  وهناك 
»هـ. �أ. ر. جيب H. A. R. Gibb«، يقول يف �ملقدمة 
�لتي �صدر بها كتاب �ملختار�ت من رحالت �بن بطوطة: »�إن 
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وفاة هذ� �لرحالة �لعربي كانت خالل �صنة 770هـ )1368- 
 C. بروكلمان  »ك.  �مل�صت�رصق  �أن  حني  على  1369م(، 
779هـ  عام  يف  مبر�ك�ض  وفاته  يجعل   »Brockelmann

)1377م( �أي بعد �لتاريخ �لذي حدده جيب بت�صع �صنو�ت، 
ومن ثم يكون عمره - وفاًقا للتاريخ �لأول - 64 عاًما وقت 

وفاته، و73 عاًما ح�صب �لتاريخ �لثاين.

بطوطة  �بن  موؤلَّف  و�صاجنونتي«  »دفرمري  ن�رص  ولقد 
يف  �لأ�صفار«  وعجائب  �لأم�صار  غر�ئب  يف  �لنظار  »حتفة 
�أربعة جملد�ت، وذلك يف مدينة باري�ض عام 1853م وعام 
1859م، وظهرت �لطبعة �لثالثة منه عام 1893م، ثم طبع 
بالقاهرة يف �أعو�م 1287 و 1288 و 1322هـ )1870 - 
1871 - 1904م(، ثم طبعته �لد�ر �لقومية للطباعة و�لن�رص 
منه يف جزءين  �لثقافية، و�صدر جانب  �لكتب  �صل�صلة  �صمن 

�صغريين يف 14 من يناير عام 1960م )1380هـ(.

50– ابن بقاء – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
وهو  �لأندل�ض،  �صعر�ء  كبار  من  كان  بقاء  بن  يحيى 
من  نظمها  و�صار  �صاعت،  �لتي  �جلليلة  �لو�صاحات  �صاحب 
م�صتلزمات حياة �لطرف يف �لدولة �لأمية �لأندل�صية �لتي �أن�صاأها 
عبد �لرحمن �لد�خل يف قرطبة بالأندل�ض، وهو م�صهور ب�صقر 

قري�ض.

وقد �نتقل �لأدب �لعربي �إىل هذه �لبالد �لأوروبية، وطر�أ 
�إىل  بالنظر  و�لت�صبيه،  و�خليال  �لتعبري  يف  و��صح  تغيري  عليه 
�ختالف �لطبيعة يف هذ� �لقطر عنها يف موطن �لعرب �لأ�صيل، 
فدخل على �ل�صعر كثري من �لأخيلة �لبديعية و�لت�صبيهات �لر�ئعة، 
وكان من بني فحول �ل�صعر�ء يف ذلك �لع�رص �لأندل�صي �لز�هر 

يحيى بن بقاء، وكان �إىل جانب ما نظم من �ل�صعر، �صاحب 
ما ح�صدت  اح  �لو�صَّ زهري  �بن  يقول  وفيه  جميلة،  مو�صحات 

�أحًد� على قول �بن بقاء حني وقع يل قوله: 

�أحمد   َتَرى  ما  �أ
يف جمدِه �لعايل ل ُيلَحُق  

لَغْرُب   � ْطَلَعُه  �أَ
ُق َم�رْصِ يا  ِمْثَلُه  ِرنا  َفاأَ  

وجه  على  ووفاته،  ميالده  ومكان  تاريخ  ُيعرف  ول 
�لتحديد، ول مر�حل حياته.

51– ابن البلقيني – زقاق – بق�سم اجلمرك
725هـ  عام  ولد  �لبلقيني،  بن  عمر  �لدين  �رص�ج  هو 
�إىل  رحل  ثم  بالقاهرة،  و��صتقر  بلقني،  ببلدة  )1324م( 
دم�صق �صحبة زوج �أخته �بن عقيل قا�صي ق�صاة دم�صق و�أ�صبح 
نائًبا له، وقد توىل �لتدري�ض مبدر�صة �ملالكية بالقاهرة بعد عودته 
موؤلفات  وله  �بن طولون  �لتدري�ض يف م�صجد  توىل  �إليها كما 
يف �لفقه �ل�صافعي �أهمها »�لتدريب يف �لفقه على مذهب �لإمام 

�ل�صافعي«.

�لعمر  من  بالًغا  )1403م(  806هـ  عام  �ملنية  وو�فته 
79 عاًما، ودفن بالقاهرة.
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كرموز  بق�سم   – حارة   – بهرام  ابن   –52
ا( )عبد القادر من�سور حاليًّ

خ �صاه بن �صاهن�صاه بن �أيوب بهر�م  هو �مللك �لأجمد بن فرَّ
على  وّله  �لذي  �لأيوبي  �لدين  �صالح  �أخي  �أبناء  �أكرب  �صاه، 
بعلبك عقب وفاة و�لده عام 578هـ )1182م(، وقد �حتفظ 
بهر�م �صاه بحكم بعلبك عندما ق�صمت �أمالك �صالح �لدين بعد 
وفاته عام 589هـ )1193م(، ويف عام 626هـ )1246م( 
غليظ  مو�صى، وكان رجاًل  �لأ�رصف  دم�صق  �صاحب  طالب 
�لتخلي عنها ولكنه  �صاه رف�ض  بهر�م  �أن  ببعلبك، غري  �لقلب 
�أجرب على �لتنازل عنها لالأ�رصف بعد ح�صار د�م �صنة كاملة، 
ودم�صق،  بعلبك  بني  �لو�قعة  �لزيد�ين  قرية  مقابلة  يف  وذلك 
وقد قتل بهر�م �صاه يف هذه �لقرية عام 627هـ )1229م(، 
�لرند، وقاتله مملوك حقد عليه لأنه كان قد  يلعب  بينما كان 
عاقبه على فعلة �رتكبها، ويقال �إن بهر�م �صاه كان �أ�صعر بني 
�أيوب، وقد �أورد بن �صاكر يف كتابه »فو�ت �لوفيات« �صو�هد 

من �صعره.

53– ابن بهلول – حارة – بق�سم مينا الب�سل
يذكر �لتاريخ �أن ��صم بهلول يطلق على رجل يدعى بهلول 
�ملجنون �لكويف، وهو �أحد عقالء �ملجانني، كما ُيْدَعْوَن عند 
�أهل �لت�صوف �ملغرقني يف �لوله �لإلهي، وقد عا�ض بهلول هذ� يف 
عهد هارون �لر�صيد، وكان يعظه، ��صمه �لكامل هو �أبو وهيب 
بن عمرو بن �ملغرية �ل�صرييف �لكويف، وكان ر�وية لكثري من 
�لأحاديث �لنبوية، وين�صب �إليه �صعر كثري يف �لأخالق، وكلمة 
اك«، و»�حلّي �لكرمي �أو �لنبيل«، و»�ل�صيد  بهلول معناها »�ل�صحَّ
�جلامع لكل خري«، وذكر �بن تغري بردي يف كتابه عدًد� من 

هوؤلء �لبهاليل ��صتهرو� بالفطنة ومن بينهم �أبو هيب �لبهلول، 
و�إذ� حتقق �أن وفاة بهلول �ملجنون كانت عام 183هـ )799م( 
�أي �لبن �لذي ين�صب للخليفة هارون  يكون هو �ل�صبتي عينه 
�إن  �ملتوفى عام 597هـ )1200م(  �لر�صيد، ويقول �جلوزي 
هارون �لر�صيد لقي بهلوًل يف �لكوفة عام 188هـ )804م(، 
وذكر يف كتابه »�لأذكياء« �أخباًر� �أخرى عن بهلول، وكان 
�صليمة،  لغته  وكانت  لآخر،  من حني  بهلوًل  ينتاب  �جلنون 
ويروي �لق�ص�ض يف �رصعة تدل على توقد �لذهن و�لذ�كرة، 
�لتي رو�ها عن  �لنبوية  �لأحاديث  �أحد من تالميذه  يدّون  ومل 
عمرو بن دينار و�أمين بن نائل وغريهما، وعا�ض �لبهلول طيلة 
عهد �لر�صيد، وكان يعظه ويرف�ض عطاءه، وذكر �ل�صعر�ين 
»�لطبقات  كتابه  �إياه يف  ووعظه  للر�صيد  بهلول  لقاء  عن  �صيًئا 
�لكربى«، و�أر�صد �مل�صت�رصق »نيبوهر« �إىل قرب بهلول يف بغد�د 
وعليه تاريخ يرجع �إىل �صنة 501هـ )1107م( وكتابه ي�صفه 
حتى  �ملجنون  بهلول  ق�صة  وتطورت  »�ملجاذيب«،  ب�صلطان 
�أ�صبح بطل ق�ص�ض غر�مية، كما هو �حلال يف كتاب »�لرو�ض 

�لعاطر« للنفر�وي �لتون�صي.

وبهلول لودي هو موؤ�ص�ض �أ�رصة لودي يف دهلي بالهند، 
 – عام 894هـ )1451  �إىل  عام 855  من  د�م حكمه  وقد 
بالنيجاب،  و��صتقر  �أفغانية  �أ�رصة  من  و�نحدر  1488م(، 
وجنح يف �لنتقا�ض على عامل �صاه �آخر حكام �أ�رصة �لأ�رص�ف، 

و��صتوىل على عر�ض دهلي و��صتهر بالعدل ورعاية �لعلماء.

54 – ابن البواب – حارة – بق�سم باب �رسقي
�ملعروف  هالل،  بن  علي  �لدين  عالء  �حل�صن  �أبو  هو 
�لبو�ب، خطاط عربي م�صهور، ويقول �بن خلِّكان يف  بابن 
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ترجمته �إنه كان فريًد� يف ح�صن �حلظ �لكويف، وقد تفوق على 
�أبي علي بن مقلة يف هذ� �مل�صمار ويرجع لقب »�بن �لبو�ب« 
�لذي عرف به �إىل �أن �أباه كان بو�بًا للق�صاء يف بغد�د، ولذلك 
كان يدعى بابن �ل�صرتي لأن �لبو�ب يالزم �صرت �لباب، وكان 
حممد  �لله  عبد  �أبو  وهو  �لكاتب  �أ�صد  �بن  �خلط  يف  �صيخه 

�بن �أ�صد �لبز�ز �لبغد�دي.

�ملعرفة  و��صع  �لبو�ب  �بن  كان  خطه  ح�صن  جانب  و�إىل 
بيده  وكتبه  �لكرمي  �لقر�آن  حفظ  وقد  �لإ�صالمي،  بالفقه 
�أهدى  وقد  �لريحاين،  باخلط  �إحد�ها  مرة،  و�صتني  �أربًعا 
�ل�صلطان �صليم �لأول هذه �لن�صخة �إىل جامع »للَّه يل« بالآ�صتانة 

وماتز�ل حمفوظة به.

و�خلط  �لريحاين  �خلط  �إبد�ع  ف�صل  له  �لبو�ب  و�بن 
»�ملحقق«، وقد �أ�ص�ض مدر�صة لتح�صني �خلطوط ظلت توؤدي 

ر�صالتها �إىل عهد ياقوت �مل�صتع�صمي.

وكانت وفاته يف يوم �خلمي�ض ثاين جمادى �لأوىل عام 
413هـ )1022م( ببغد�د، ودفن بجو�ر قرب �لإمام �أحمد بن 

حنبل.

55- ابن البوري - زقاق - بق�سم حمرم 
ا( بك )جودة م�سطفى عو�س حاليًّ

مل �أ�صتطع �لوقوف على ترجمة �بن �لبوري، ولكن بع�ض 
�ملوؤرخني ذكر �ثنني يحمالن لقب )بوري( وهو لقب تركي 
�ملعلومات عن  يلي بع�ض  �لعربية، وفيما  باللغة  معناه )�لذئب( 

كل منهما:

بن  �ساذي  بن  اأي�ب  بن  ب�ري  اأب��سعيد  املل�ك  تاج   )1
مروان )امللقب مبجد الدين(: هو �أخو �ل�صلطان �صالح �لدين 
�لأيوبي )�نظر مادة �صالح �لدين(، وكان �أ�صغر �إخوته، وفيه 
ف�صائل، وله ديو�ن �صعر ي�صم �لغث و�ل�صمني، ولكنه ي�صتمل 
يف  قوله  ومن  و�جلر�ض،  �لأ�صلوب  يف  جميدة  ق�صائد  على 
و�صف �أحد مماليكه - وقد وفد عليه من �ملغرب ميتطي جو�ًد� 

�أ�صهب - هذ�ن �لبيتان:

�أَْقَبَل َمْن �أََع�ْصُقُه َر�ِكًبا  
ِمْن َجانِِبِ �لَغْرِبِ َعَلى �أَ�ْصهِبِ  

َفُقْلُت �ُصْبَحاَنك َيا َذ� �لُعالَ 
ْم�ُض ِمَن �ملَْغِرِب َقِت �ل�صَّ �أَ�رْصَ  

�لع�صق،  يف  �ل�صذوذ  على  �لبيتني  هذين  معنى  يدل  وقد 
�لذي  �لأمري  هذ�  على  مد�صو�صني  يكونا  �أن  يحتمل  ولكن 
يقول �بن خلِّكان يف كتابه )وفيات �لأعيان( �إنه كان ذ� ف�صل 

وكر�مة.

�صعار  �أ »�خلريدة«  �لكاتب  �لعماد  كتاب  يف  وجاء 
�لذي  �لرقيق �حلا�صية  �لغزل  �لدين بوري، منها قوله يف  لتاج 
ي�صلح لأن يكون �أغنية حلوة �ملعاين، عذبة �ل�صياق، يرتمن بها 

�ملغنون و�ملغنيات يف ع�رصنا �لر�هن وهي: 

ى  َيا َحَياِتي ِحنْيَ َيْر�صَ
َي�ْصَخْط ِحنَي  َومَماِتي    

َخدَّ   َوْرِد  ِمْن  ِه  �آ
ْط ُمَنقَّ باملِ�ْصِك  ْيِك   
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�ُصْلَطا   �أَْجَفانِِِك  بنَْيَ 
ْعِفي ُم�صلَّْط ن َعَلى �صَ  

ْن برَّ   ّبوُت َو�إِ َقْد َت�صَ
ْوُق و�أَْفَرْط َح بي �ل�صَّ  

َيْوًما   ْهَر  �لدَّ َفَلَعلَّ 
َيْغَلْط ِمْنَك  لتَّاَلِقي  بِا  

�لبيتني  �لذكر  �لآنف  كتابه  يف  �لكاتب  �لعماد  له  وذكر 
�لتاليني: 

هِ  بِيِه بَقدِّ ْمِح �ل�صَّ �أََيا َحاِمَل �لرُّ
َبا َوَيا �َصاِهًر� �َصْيًفا َحَكى حَلْظه َغ�صْ  

ا  ْمَح و�ْغِمْد َما �َصَلْلَت َفُرمبَّ ِع �لرُّ �صَ
بَا َقَتْلَت َوَما َحاَولَْت َطْعًنا َوَل �رَصْ  

عام  �حلجة  ذي  �صهر  يف  بوري  �لدين  تاج  ولد  وقد 
556هـ )1160م( وتويف مبدينة حلب يف 23 من �صهر �صفر 
عام 579هـ )1183م( عن 24 عاًما، وكانت وفاته نتيجة 
�جلر�ح �لتي �أ�صيب بها يف �أثناء ح�صار �صالح �لدين ملدينة حلب 

يف �صهر �ملحرم من تلك �ل�صنة نف�صها.

ويف يوم وفاته كان �ل�صلطان �صالح �لدين قد �أعد ماأدبة 
لعماد �لدين �صاحب حلب يف خميمه بعد عقد �ل�صلح معه وقبل 
دخوله �ملدينة منت�رًص�، ويف خالل �ملاأدبة �أبلغ �حلاجب �صالح 
 � � مبوت �أخيه فلم يغري من حاله و�أمر بدفن �أخيه �رصًّ �لدين �رصًّ

و�أعطى �ل�صيافة حقها حتى نهايتها، وكان �صالح �لدين يقول: 
»ما �أخذنا حلب رخي�صة بقتل تاج �مللوك«.

دم�صق  �صاحب  كان  ب�ري:  بن  الله  عبد  بن  طفتكني   )2
وهو موؤ�ص�ض دولة بني بوري، وكان من كبار قو�د �مل�صلمني 
�لذين حاربو� �ل�صليبيني و��صتطاع منعهم من �لدنو من دم�صق، 

وكانت وفاته مبدينة دم�صق عام 522هـ )1128م(.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �جلديد فاطلبها يف »جودة 
م�صطفى عو�ض«.

56- ابن تومرت - �سارع - بق�سم حمرم بك
هو حممد بن تومرت �لذي يعرف مبهدي �ملوحدين، وهو 
و��صع �حلجر �لأ�صا�صي يف نظام دولة �ملوحدين �لتي حكمت 
حو�يل  �لزمن  عمر  من  وقطعت  �ملغرب،  �لعربية يف  �لأقطار 
142 عاًما، بد�أت بتويل عبد �ملوؤمن بن علي �لكومي موؤ�ص�صها 
�إد�رة �صوؤونها عام 527هـ )1132م(، و�نتهت عند ��صتيالء 
�أبي يو�صف يعقوب بن عبد �حلق �أحد �أمر�ء بني مرين على مدينة 

مر�ك�ض عام 668هـ ) 1269م(.

وقد ولد حممد بن تومرت بقرية يف جبل �ل�صو�ض بجنوب 
يطلق  وكان  َوْرِغْن(،  �أْن  )�إيجلي  تدعى  �لأق�صى  �ملغرب 
على قومه لقب �ل�رصفاء، ويختلف �أ�صحاب �ل�صري يف تاريخ 
ميالده، فمنهم من يقول �إنه ولد عام 470 هـ )1077م(، 
�أي  عاًما،  ع�رص  بخم�صة  ذلك  بعد  ولد  �إنه  يقول  من  ومنهم 
يف �صنة 485هـ )1092م(، وهذ� �لتاريخ �لأخري ل ي�صتقيم 
مع �لقول باأنه رحل �إىل �مل�رصق يف عام 501هـ )1107م(، 
�ل�صن  هذه  يف  �صاب  ي�صتطيع  ل  �إذ  عاًما؛  ع�رص  �صتة  وعمره 



حرف األلف

107

ا  وعر�صً طوًل  �مل�رصق  وقطع  �لأ�صفار  م�صاق  حتمل  �لغ�صة 
فيذهب �إىل بغد�د، فدم�صق، فالقاهرة، فالإ�صكندرية، قبل 
عودته �إىل �ملغرب �لأق�صى، ومن ثمَّ فاإن �لقول باأنه ولد عام 
470هـ )1077م( �أقرب �إىل �ل�صو�ب منطقيًّا، وكان ي�صمى 
باللغة �لرببرية »�أ�صافو« �أي �ل�صياء؛ وذلك لكرثة ما كان ي�رصج 

�لقناديل بامل�صاجد ملالزمتها.

ويبدو �أن حممد �ملهدي بن تومرت كان من �أ�رصة مي�صورة 
�حلال بدليل رحلته �لطويلة �إىل �مل�رصق مما يكلف �مل�صافر �أعباء 
كبرية، وبدليل �أن �بن خلدون ي�صفي عليه لقب »�إْمَغار« )�أي 
�لرئي�ض باللغة �لرببرية( ومعنى تومرت يف �للغة �لرببرية »�بن عمر 
�ل�صغري«، وتنت�صب �أ�رصته �إىل �إي�رصغني، وهي فرع من قبيلة 

هنتاتة، �إحدى قبائل جبال �أطل�ض �لهامة«.

فق�صى  للعلم،  حمبًّا  قارًئا  كان  �أنه  على  �لتاريخ  ويدل 
�صباه يف حفظ �لقر�آن و�لطالع على �لكتب �لتي تعالج �مل�صائل 
�لروحية، ومن ثمَّ �لتزم �لتق�صف و�خل�صونة وعزف عن حياة 
ا  فنال حظًّ �لدينية  بالدر��صات  �هتم  �لرتف ومباهج �حلياة، ثم 
فلقبه  بالذكاء  بيئته  حميط  يف  وُعِرف  �لإ�صالمي،  �لفقه  من 
�إخو�نه )بال�صعلة(، ويقول �بن خلدون )�نظر هذه �ملادة(: »�إن 

�أهل بيته كانو� �أهل ن�صك وتقى«.

ويف عام 501هـ )1107م( �صد �لرحال �إىل �مل�رصق يف 
طلب �لعلم، فذهب �أوًل �إىل بغد�د؛ حيث تتلمذ على �ل�صيخ 
�ملبارك بن عبد �جلبار، ثم رحل �إىل دم�صق وت�صبع هناك باآر�ء 
�أبي حامد �لغز�يل )�نظر مادة �لغز�يل(، ويقال �إنه قابل �لغز�يل 
عام  يف  وفاته  قبل  )�أي  حياته  �أيام  �آخر  يف  �ل�صام  يف  نف�صه 
504هـ )1111م(، و�صمع منه ق�صة حرق كتابه عند جامع 

قرطبة و�أن �لغز�يل دعا على من �أمر بذلك، �إذ قال: »ليذهنبَّ 
عن قليل ملكه وليقتلنَّ وولده، وما �أح�صب �ملتويل لذلك �إل 
حا�رًص� جمل�صنا«، ويظهر �أن هذه �لعبارة من وحي �بن تومرت 
نف�صه و�أنه و�صعها على ل�صان �لغز�يل ليربر �أعمال �لتقتيل �لتي 

مار�صها يف �ملر�بطني بعد ذلك.

و�جته بعد �إقامته يف دم�صق بع�ض �لوقت �إىل �لإ�صكندرية 
حيث تلقى درو�ًصا يف �لفقه و�حلديث و�ل�صيا�صة و�أ�صاليبها على 
يد �لعامل �لز�هد �لورع �ملنكر للذ�ت �أبي بكر حممد بن �لوليد 
�أبي رندقة �لطرطو�صي )�نظر مادة �صيدي  �لفهري �مللقب بابن 
�أثرت  �لعامل  �أن درو�ض هذ�  �صك يف  وما من  �لطرطو�صي(، 
يف �صلوك �ملهدي بن تومرت �إىل �أبعد حد، وذلك من حيث 
�أن  بعد  �ل�صيا�صية  �لأ�صاليب  حيث  من  وخا�صة  �لديني  �لتفكري 
نها فيما بعد يف كتابه  �أ�صتاذه �لطرطو�صي �لتي دوَّ �أفكار  در�ض 
»�رص�ج �مللوك« �لذي هو لون من �ألو�ن �لبحث �ل�صيا�صي وطرق 

�حلكم.

وعاد �بن تومرت �إىل �ملغرب �لأق�صى خالل عام 510هـ 
)1116م( بعد �أن �ت�صعت مد�ركه يف �لفقه و�لت�رصيع و�لفل�صفة 
و�أ�صاليب �حلكم، و�صمم منذ ذلك �حلني على �إ�صالح عقائد 
بني وطنه �لذين كانو� يدر�صون �لدين �لإ�صالمي در��صة �صطحية 
مق�صورة على �لفروع، وذلك يف ر�صالة موجزة حلت عندهم 
مذهب  فيهم  و�صاع  �ل�رصيف  و�حلديث  �لكرمي  �لقر�آن  حمل 
�لله بحرفيتها  �لتعابري �ملجازية يف كتاب  فاأخذو�  »�لتج�صيم«، 
وتعاىل  تبارك  �خلالق  �صورو�  �أنهم  لدرجة  ذلك  يف  وتادو� 

ب�صورة ج�صمية.
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و�صار �بن تومرت بعد ذلك ناقًد� �أخالقيًّا �صارم �ل�صدة يف 
تعاليمه لدرجة �أنه كان يخرج �إىل �لأ�صو�ق و�لطرقات وي�رصع 
يف نهي �لنا�ض عالنية ويهرق جر�ر �خلمر �لتي ت�صادفه ويفرق 
�لنا�ض بع�صاه، وكان يدخل على �ملجتمعني يف �ملجال�ض �لعامة 
من  �أمامهم  يجد  ما  ويف�صد  خمور  من  �أيديهم  بني  ما  فيهرق 
طعام �أُْح�رِص ملتابعة جمالت �ل�ُصْكر، ويف مدينة فا�ض مل يرتدد 
يف �لعتد�ء على �صقيقة �ل�صلطان �ملر�بطي علي بن يو�صف بن 

تا�صفني لأنها كانت ت�صري يف �لطريق دون حجاب.

�ل�صيعة  �أهل  عند  �ملنتظر  �ملهدي  �أنه  ذلك  بعد  ِعَي  �دُّ ثم 
�لثني ع�رصية، و�أخذ يعمل جاهًد� على و�صل ن�صبه بعلي بن 
�ل�صيعية  بالآر�ء  م�صوبة  تعاليمه  �صارت  ثّم  ومن  طالب،  �أبي 
�لتي تنطوي على �صيء من �لغمو�ض، ولو �أنه كان يف �لو�قع 
من  �ملت�صابه  تاأويل  يف  �لأ�صعري  �حل�صن  �أبي  مذهب  على 
�لآيات و�لأحاديث، وو�فق �ملعتزلة يف نفيهم لل�صفات، غري 
�لإمامية  �ل�صيعة  �أهل  غر�ر  على  �لإمام  بع�صمة  يقول  كان  �أنه 
»�ملهدي  هو  باأنه  �لأمر  �آخر  يف  �رصح  وقد  و�لإ�صماعيلية، 

�ملع�صوم«.

�إقامته مبيناء »بجاية« ب�رصق �لقطر �جلز�ئري تعرف  ولدى 
�لكومي(،  مادة  )�نظر  �لكومي  علي  بن  �ملوؤمن  عبد  على 
�ملوحدين«،  »ب�رص�ج  ولقبه  �لأق�صى  �ملغرب  �إىل  فا�صت�صحبه 
�أمري  �أح�رصه  �أمره  ��صتهر  �أتباعه، وملا  ويف مر�ك�ض كرث عدد 
جمل�صه  �إىل  �ملر�بطي  تا�صفني  بن  يو�صف  بن  علي  �مل�صلمني 
وناظره �لفقهاء بني يديه، فغلبهم، فاأخرجه �ل�صلطان من مدينة 
مر�ك�ض، فرحل �إىل جبال �مل�صامدة ونزل على قبيلة »هرغة«، 
و�جتمع  للعبادة،  ر�بًطا  هناك  و�صيد  ع�صريته،  قبيلة  وهي 
�لرببري،  بل�صانهم  �لدين  يعلمهم  فاأخذ  كثري،  خلق  عليه 

عام  �جلز�ئر  مبدينة  طبعت  �لتي  �لتوحيد«  »ر�صالة  موؤلفاته  ومن 
1321هـ )1903م(، ومن عنو�نها �أخذت طائفة �ملوحدين 
�لتوحيد،  مبذهب  �إل  يعرتفون  ل  �أفر�دها  باأن  ونادت  ��صمها 
ما  »�أَعز  كتابي  �ألف  كما  �لأخرى،  �لنحل  كل  ويحاربون 

يطلب«، وكتاب »�ملوطاأ«، ويت�صمنان خال�صة مذهبه.

ولقد ��صتطاع �بن تومرت تدري�ض بع�ض �صور �لقر�آن لقبائل 
�للغة �لرببرية بطريقة مبتكرة، من  �لذين ل يعرفون غري  وطنه 
ذلك �أنه تو�صل �إىل حتفيظهم فاحتة �لكتاب باأن �أعطى لأحدهم 
��صم )�حلمد لله( وللثاين )رب(، وللثالث ) �لعاملني(، وهكذ� 

�إىل �آخر �ل�صورة.

بن  علي  �مل�صلمني  �أمري  �إليه  فاأر�صل  جيو�صه،  وكرثت 
يو�صف بن تا�صفني جي�ًصا لقتاله، فهزمه وقويت �صوكته وبايعته 

قبائل �مل�صامدة وغريها من قبائل �لرببر.

ومل ي�صتمر �ملهدي بن تومرت على تو��صعه بو�صف كونه 
م�صلًحا �جتماعيًّا مت�صاحًما بعيًد� عن �لأذى و�لإ�رص�ر بالنا�ض، 
�إذ تذكر بع�ض �لرو�يات �لتاريخية �أنه ركن �إىل �لطغيان و�تباع 
�إبادة �لقرى و�صبي �لن�صاء  �أتباعه عن  و�صائل �لعنف فلم يتورع 

وقتل �ملخالفني لآر�ئه.

�لعدد  كبري  جي�ًصا  جهز  )1123م(  517هـ  عام  ويف 
�ملقربني  �أعو�نه  �ل�صو�ض، ثم جمع  �مل�صامدة وقبائل  قبائل  من 
�لذين  لني  �ملبدِّ �ملارقني  هوؤلء  »�ق�صدو�  قائاًل  فيهم  وخطب 
�ملنكر و�إحياء �ملعروف  �إماتة  �إىل  باملر�بطني، فادعوهم  ت�صمو� 
و�إز�لة �لبدع و�لإقر�ر بالإمام �ملهدي �ملع�صوم!!! فاإن �أجابوكم 
فهم �إخو�نكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، و�إن مل يفعلو� 
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فقاتلوهم فقد �أباحت لكم �ل�صنة قتالهم«. وكان هذ� �خلطاب 
مبثابة �إعالن �حلرب على �ملر�بطني.

�إىل  �للجب  �جلي�ض  هذ�  بقيادة  تومرت  �بن  وعهد 
مر�ك�ض  مدينة  فانطلق �صوب  �لكومي،  علي  بن  �ملوؤمن  عبد 
عا�صمة �ملر�بطني و�لتقى بجي�صهم فهزم جي�صه وقتل من �أفر�ده 
خلق كثري، وعاد عبد �ملوؤمن وفلول جي�صه �إىل جبل »تينملل« 
عامة  ى  و�صمَّ م�صجًد�  فيه  وبنى  له  موطًنا  �ملهدي  �تخذه  �لذي 

�أتباعه و�أ�صحابه باملوحدين.

هذه  ب�صبب  تومرت  �بن  قلب  على  �لياأ�ض  ي�صتول  ومل 
موتاهم  باأن  ويخربهم  �أتباعه  على  نكبتها  ن  يهوِّ فاأخذ  �لهزمية 
و�صنة  �لله  دين  يد�فعون عن  لأنهم لقو� حتفهم وهم  �صهد�ء 
ر�صوله، فازد�د حما�صهم و��صتمرو� على �صن �لغار�ت �ملتو��صلة 
�ملر�بطني ول�صيما يف �صو�حي مدينة  �ملفاجئة على  و�لغزو�ت 
ويقتلون  �ملعا�ض  مو�رد  �صكانها  عن  يقطعون  وكانو�  مر�ك�ض 
�لغار�ت  هذه  �أن  �لتاريخية  �مل�صادر  بع�ض  وتذكر  وي�صبون، 
�ملر�بطني  من  �ألًفا  �صبعني  برءو�ض  �أطاحت  �ل�صارية  و�لغزو�ت 
تقوى  �ملوحدين  دعوة  �أخذت  ثم  ومن  �ل�صعب،  �أفر�د  ومن 
وبد�أت قوة �ملر�بطني ت�صعف و�صلطانهم يتال�صى يف �لأندل�ض 

ويف �ملغرب �لأق�صى ويف �جلز�ئر.

ومات �ملهدي بن تومرت يف �صهر رم�صان عام 524هـ 
كان  �أنه  على  حياته  تاريخ  ويدل  �صنة،   53 عن  )1130م( 
د�هية يف  �لدينية، كما كان  بامل�صائل  للحديث، عاملًا  حافًظا 
�لتفكري ل يرتدد يف �إر�قة �لدماء لفر�ض مبادئه بالقوة، وعندما 
علي  بن  �ملوؤمن  عبد  باتباع  �أ�صحابه  �أو�صى  �ملر�ض  عليه  ��صتد 

�لكومي و�صماه »�أمري �ملوؤمنني«!! 

ودفن �بن تومرت يف �مل�صجد �لذي بناه بجبل »تينملل«، 
ثالثة  وظلو�  �لكلمة،  تفرق  من  خوًفا  موته  �أ�صحابه  وكتم 
�أعو�م يدبرون �لأمر، ثم �أعلنو� موته على �أتباعهم ومل يبايعو� 
�ل�صيخ  تقدم  �أن  بعد  �إل  عليهم،  زعيًما  وين�صبوه  �ملوؤمن  عبد 
�جلماعة،  �أهل  من  ثالثة  يف  قبيلته  زعيم  �لهنتاتي  حف�ض  �أبو 
وقال لعبد �ملوؤمن: »نحن نقدمك كما كان �لإمام �بن تومرت 

يقدمك«، و�أعلنو� بيعته وحملو� �لقبائل على طاعته.

ولقد ظهر �أثر تعاليم �بن تومرت و��صح �ملعامل يف �ل�صلوك 
�أن  �لأثر جليًّا يف  �ملوحدية، ويت�صح هذ�  للدولة  �لعام  �لديني 
�ملتحررة يف  �لطو�ئف  �ملوحدين كانو� ميثلون بحق طائفة من 
�لفكر �لإ�صالمي يف ذلك �حلني، خمالفني يف �آر�ئهم �ملر�بطني 
�لذين �أخذو� بالن�صو�ض �لفقهية �لإ�صالمية يف �لت�رصيع ووقفو� 
�ملذهب  وعند  �لت�رصف  يف  �ملوروثة  �لتقاليد  عند  بعقيدتهم 
تاأويل  يف  �لت�رصف  �إىل  مييلون  ول  عنه  يحيدون  ل  �ملالكي 

مبادئه بالتفكري �لعقلي �حلر.

�لتفكري،  هذ�  �أ�صباب  على  �لتعرف  �ل�صعب  من  ولي�ض 
�لإ�صالمي،  تاريخه  من  �حلقبة  تلك  �لعربي يف  �ملغرب  فطابع 
�لعقلية و�لتاأثر  �لبعيدة من �حلرية  �إىل �لآفاق  �لتطلع  كان هدفه 
بالآر�ء �لتي كان يتلقاها من �مل�رصق �لعربي مهد �حل�صارة �لدينية 
�ملحمدية، وكانت تلك �لآر�ء �لتي تتناول بالبحث �مل�صتفي�ض 
مبا  بعيد  �إىل حد  متاأثرة  بالن�صو�ض،  �لتقيد  ونبذ  �لتفكري  حرية 
يف  �لتعمق  على  قائمة  مبادئ  من  يبدونه  �ملعتزلة  �صيوخ  كان 
�لن�صو�ض  عند  �لوقوف  دون  �ملنطق  وحتكيم  �ل�صتق�صاء 
�أمر�ء  عليه  درج  فيما  و��صًحا  ذلك  وقد ظهر كل  بحرفيتها، 
نر�هم  ثّم  ومن  و�رصوح،  تاأمالت  من  �ملوحدين  وروؤ�صاء 
�لتوحيد،  بالعدل يف ظل  وينادون  �ملذ�هب  باإنكار  يجاهرون 
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من  قاعدة  �لتاأويل  ويعتربون  �خلالق  عن  �ل�صفات  ويبعدون 
رون �ملر�بطني �لذين ين�صبون �إىل  قو�عد �لتفكري �لعقلي، ويكفِّ

�لله �صفات �ملخلوقات من كالم و�صمع وب�رص.

�صارت  �لتي  �ملوحدين  دولة  �أن  يتبني  تقدم  ما  كل  ومن 
على تعاليم �بن تومرت ق�صت على دولة �ملر�بطني ب�صبب نز�ع 
�لذي كان نرب��ض  �ملالكي  �ل�صني  باملذهب  �لتم�صك  فقهي بني 
قبل،  �ملو�صح  �لتوحيد  مذهب  �إىل  �جلنوح  وبني  �ملر�بطني، 
وقد خ�رصت �لأمة �لإ�صالمية ت�صامنها وقوتها �جلماعية يف تلك 
�لفرتة �لع�صيبة من تاريخ �لعروبة يف �ملغرب و�لأندل�ض، وكان 
من جر�ء هذ� �ل�صقاق بروز �لعو�مل �لتي كان من نتائجها �ل�صيئة 
ربوع  من  �لإ�صالم  وطرد  �لأندل�ض  يف  �لعربية  �لدولة  �نهيار 
�إ�صبانيا وت�رصيد �مل�صلمني و�لق�صاء على �لنه�صة �لعلمية و�لأدبية 

�لأندل�صية �لتي كانت يف �أوج �زدهارها �ليانع. 

ولقد تقدم �لقول �إن كنية �بن تومرت تدل باللغة �لرببرية 
على �أنه �بن عمر �ل�صغري، و��صم عمر هو ��صم �أبيه �لذي عرف 
به كما عرف با�صم عبد �لله، وجمع �أ�صماء �أ�صالف �بن تومرت 
�أ�صماء بربرية، مما يدل على �أن �دعاء �نت�صابه �إىل �لإمام علي بن 
�أبي طالب ل يقوم على �أ�صا�ض متني من �ل�صحة �لتاريخية، و�أن 
هذ� �لدعاء يدخل يف زمرة تلك �لأن�صاب �لتي يتخذها كثري 
�لتابعني  �ل�رصفاء  �أنهم من  ليثبتو�  �لعرب ووجهائهم  من حكام 
�ل�صجرة �ملحمودية، وماز�ل هذ� �لدعاء �صائًعا  �إىل  بالأرومة 

بني كثري من �لأ�رص ول�صيما يف �ل�رصق و�لغرب �لعربيني.

ولعل �لباعث لبن تومرت على �لرحيل �إىل �مل�رصق كان 
�لرغبة يف طلب �لعلم، �إذ ل ميكن �لقول باأنه قد تكهن باخلطة 
تعاليم يف  تلقاه من  ما  ثمرة  و�لتي كانت  بعد  فيما  نفذها  �لتي 

�لبلد�ن �ل�رصقية ول�صيما على يد �لعامِل �لطرطو�صي.

�لعربي  �ملغرب  �لتي كانت حتكم  �ملر�بطني  دولة  وكانت 
وجزًء� من �لبالد �لأندل�صية قد �أخذت يف �ل�صمحالل، وتبع 
�لتي ظهرت يف  �لبحوث  ودلت  �لأخالق  �نحطاط يف  �لغزو 
ذلك �لعهد على �صعف �حلياة �لعقلية، وقد كان مذهب �لإمام 
مالك بن �أن�ض �صائًعا حينذ�ك وهو �أكرث �ملذ�هب �لفقهية ت�صدًد�، 
ر�صائل  يف  »�لفروع«  على  مق�صورة  �لدر��صات  كانت  كما 
)�نظر  �لغز�يل  �لقر�آن و�حلديث، وهو ما عار�صه  حلت حمل 
هذه �ملادة( ب�صدة يف �مل�رصق يف ق�صم من كتابه »�إحياء �لعلوم« 
غ�صب  �لكتاب  هذ�  �أثار  وقد  �لعلم«،  »كتاب  عنو�ن  حتت 
كما  �ملادة(،  هذه  )�نظر  عيا�ض  �لقا�صي  �أمثال  �لفقهاء  بع�ض 
�لذين  �ملادة(  )�نظر هذه  �لطرطو�صي  �لأ�صاعرة مثل  بع�ض  �أثار 
بالندماج  �حلرة  �لأنظار  ذوي  من  لو�حد  ي�صمحون  ل  كانو� 
يف مذهبهم؛ ولذلك �أحرقت كتب �لغز�يل باأمر �أمر�ء �ملر�بطني 

كما تقدم �لقول.

من  وما  بالأندل�ض،  كانت  تومرت  لبن  رحلة  و�أول 
)�نظر  �بن حزم  مبا كتبه  تاأثرت  قد  �ملذهبية  �آر�ءه  �أن  �صك يف 
�لكّتاب  و�أ�صار  �لغز�يل  باآر�ء  ت�صبع  دم�صق  ويف  �ملادة(،  هذه 
�ملتاأخرون لهذ� �لتاأثر بقولهم �إنه ��صتجاب لدعوة �لغز�يل و�صمم 
خطة  على  ت�صميمه  بد�أ  وقد  وطنه،  بني  عقائد  �إ�صالح  على 
�إىل  �لبحر عائًد�  �لتي ر�صمها يف ذهنه عندما ركب  �لإ�صالح 
�ملغرب، ف�رصع يف تغيري �ملنكر على ركاب �ل�صفينة وبحارتها، 
ن�رص  على  ��صتمر  ثم  �لقر�آن،  وقر�ءة  �ل�صالة  باإقامة  و�ألزمهم 
دعوته، م�صتوحًيا عقائد �لأ�صاعرة، وذلك يف طر�بل�ض بليبيا، 
يحيى  �صلطانها يف ذلك �حلني  بتون�ض، وكان  �ملهدية  ثم يف 
�بن تيم �آخر �أمر�ء بني زيري �لذي د�م حكمه من عام 501هـ 
)1107م( �إىل عام 509هـ )1115م( ومات مقتوًل، وقد 
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�أحلَّ هذ� �ل�صلطان �بن تومرت عندما �صمعه يد�فع عن دعوته، 
�إىل  منها  »�ملَُن�ْصتري« وذهب  �لدعوة يف  تومرت  �بن  و��صل  ثم 
ميناء »بجاية« يف غرب �لقطر �جلز�ئري ونادى باحلديث �لنبوي 
�ل�رصيف: »من ر�آى منكم منكًر� فليغريه بيده، فاإن مل ي�صتطع 
فبل�صانه، فاإن مل ي�صتطع فبقلبه، وهذ� �أ�صعف �لإميان«، وقد 
ثار عليه �لأمري �لعزيز بن �ملن�صور بن �لنا�رص بن علنا�ض �حلمادي 
وقد  زيري،  بني  عمومة  �أولد  وهم  حماد،  بني  �أمر�ء  �أحد 
�لقطر �جلز�ئري، وجعلو� عا�صمة  �ل�رصقي من  ��صتقلو� باجلزء 
دويلتهم ميناء بجاية، وحكم هذ� �لأمري طو�ل �لفرتة �لو�قعة بني 
عامي 498 و 515هـ )1104 - 1121م(، وكان �صبب 
�صلطته،  �عتدى على  �لأخري  �أن هذ�  تومرت  �بن  غ�صبه على 
فقام �ل�صعب يف وجهه حتى هرب �إىل »بني ورياغل«، فلقي 
يف  ورد  ما  خالف  على  وذلك  �لكومي،  �ملوؤمن  عبد  بينهم 
ة«، وكان  �أن لقاءهما كان يف »تاجرَّ »رو�ض �لقرطا�ض« من 
على عبد �ملوؤمن هذ� حتقيق دعوة �بن تومرت وكان طالًبا فقرًي� 
تومرت  �بن  مثل  وكان  »ندرومة«،  �صمال  يف  »تاجّرة«  يف 
يف  تومرت  �بن  ر�أى  وقد  �لعلم،  طلب  يف  �مل�رصق  يق�صد 
عبد �ملوؤمن عالئم خا�صة تدل على �أنه �صالته �ملن�صودة، وكل 
ما يعرف عن هذ� �للقاء �أن �بن تومرت حتدث �إىل عبد �ملوؤمن 
و�ختربه بدقة و�نتهى �إىل �إقناعه بالعدول عن رحلة كان يزمع 
�إىل  ذلك  بعد  تومرت  �بن  و�رحتل  �مل�رصق،  �إىل  بها  �لقيام 
حيث  و»تلم�صان«  »و�ن�رصي�ض«،  طريق  عن  �لأق�صى  �ملغرب 
نفاه حاكمها، ثم ذهب �إىل فا�ض ومكنا�ض، حيث قابل �أهلها 
دعوته بال�رصب، وو�صل �آخر �لأمر �إىل مر�ك�ض وهنا برزت 
فيه �صخ�صية �مل�صلح �خللقي �لديني �أكرث من ذي قبل، وكان 
ن�صاء »ملتونة« ي�رْصَن �صافر�ت كما يفعل ن�صاء »�لطو�رق« ون�صاء 
�لقبائل حتى �لآن، فلما ر�آهن �بن تومرت عنفهن و�ألقى باأخت 

�لأمري �ملر�بطي »�ل�صورة« عن د�بتها، فلم ينزل به هذ� �لأمري 
ما ي�صتحق من �لعقاب لهذه �لإهانة و�كتفى بعقد جمل�ض يناظر 
فيه �بن تومرت فقهاء �ملر�بطني فتناظرو� يف م�صائل: هل تنح�رص 
طرق �لعلم �أو ل تنح�رص؟ وما قول �بن تومرت يف �أ�صول �حلق 
و�لباطل �لأربعة وهي: �لعلم و�جلهل و�ل�صك و�لظن، ومل يكن 
من �لع�صري على �بن تومرت �أن ينت�رص على مناظريه مع �أنه كان 
بينهم قا�ٍض �أندل�صي نابه مل يكن �أقل ن�صاًل من �بن تومرت يدعى 
مالك بن وهيب، وقد �أ�صار هذ� �لقا�صي على �لأمري �ملر�بطي 
ي�صتجب  فلم  تومرت،  �بن  بقتل  تا�صفني  بن  يو�صف  بن  علي 
لذلك و�أبقى على حياته ففر �إىل »�أغمات«؛ حيث ��صرتك هناك 
يف مناظر�ت �أخرى، ثم ذهب �إىل جبال �مل�صامدة وبد�أ دعوته 

فيها بطريقة منظمة.

وكان يف �أول �لأمر منكًر� لكل ما يخالف �لقر�آن و�حلديث 
من �أخالق وعاد�ت، وبعد �أن �صار له نفوذ قوي يف �لو�صط 
�لذي كان يحيط به، �رصع يف ن�رص مبادئه، فهاجم �ملر�بطني 
�لباطلة، وكان يرمي  �إنهم يتبعون �ملذ�هب  ب�صدة وقال عنهم 
على  لي�ض  قا�صية  دينية  حربًا  و�أعلن  باملروق  يعار�صه  من  كل 
�لآخرين،  �مل�صلمني  بل وعلى  �لوثنيني و�مل�رصكني فح�صب، 
وبعد  �لكومي،  �ملوؤمن  عبد  منهم  �أ�صحابه  من  ع�رصة  و�ختار 
�أن هياأ �لأذهان بذكر �صفات �ملهدي �عترب نف�صه ذلك �ملهدي 
نف�صه و��صطنع ن�صًبا ينتهي به �إىل علي بن �أبي طالب، ومل تكن 
�ل�صيعية،  �لآر�ء  من  كثري  خالطها  بل  خال�صة  �أ�صعرية  دعوته 
دعوته  لتدعيم  �حليل  جميع  �إىل  جلاأ  �أنه  �ملوؤرخون  ويذكر 
»�مل�صامدة«  قبيلة  قبيلة »هرغة« وجزًء� كبرًي� من  وجمع حوله 
�أن يو�صف  قبيلة »ملتونة«، مع  �لذين كانو� يف عد�ء د�ئم مع 
عند حدهم،  �إيقافهم  بق�صد  مر�ك�ض  مدينة  �صيد  تا�صفني  �بن 
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وقد �أعد �بن تومرت لهم بحوًثا خمتلفة بالل�صان �لرببري �لذي 
كان يجيد �لتكلم به، منها ر�صالة »�لتوحيد« �لتي ماز�لت باقية 
1321هـ  عام  باجلز�ئر  ن�رصت  و�لتي  �لعربية  باللغة  �لآن  �إىل 

)1903م(.

�لطبقة  طبقات:  يف  ونظمهم  �أتباعه  تومرت  �بن  ورتب 
�لأوىل تتاألف من ع�رصة، هم �أول من ��صتجاب لدعوته و�أطلق 
خم�صني:  من  �لثانية  �لطبقة  وتتكون  »�جلماعة«،  ��صم  عليهم 
�أو  »�ملوؤمنني«  ��صم  عليهم  و�أطلق  �أتباعه  من  �ملخل�صون  هم 
»�ملوحدين«، ومل ميتد نفوذه �إىل كل �لبقاع ومل يكن له نفوذ 
بني �أهل »تينملل« �لتي دخلها بخدعة، وقتل بها خم�صة ع�رص 
�ألًفا من �لرجال و�صبى �لن�صاء وق�صم �ملنازل و�لد�صاكر بني �أتباعه 
و�صيد فيها ح�صًنا، ثم دخلت �لقبائل �ملجاورة يف دعوته طوًعا 

وكرًها.

�أمام جي�ض  �لكومي  �ملوؤمن  بقيادة عبد  وبعد هزمية جي�صه 
يف  حما�رص�  نف�صه  ر�أى   - �لقول  تقدم  كما   - �ملر�بطني 
»تينملل«، وقد فكر بع�ض �أتباعه يف �لت�صليم ولكنه جلاأ - مبعاونة 
عبد �لله �لون�رصي�صي �لذي كان قد ��صتدعاه من ون�رصي�ض - �إىل 
�خلدعة حتى �إذ� ��صتعاد مكانته �أمر باإعد�م كل من كان مو�صًعا 
�ألًفا  �ملادة(: »�إن �صبعني  �بن �لأثري )�نظر هذه  لل�صك، ويقول 
قد �أُْعِدمو� وقتذ�ك«، ويظهر �أن هذ� �لعدد ينطوي على كثري 

من �ملبالغة.

�بن تومرت كان جميل  �أن  �لقرطا�ض«  وجاء يف »رو�ض 
�أقنى  �أ�صمر �للون، منف�صل �حلاجبني، قوي �لنظر،  �لطلعة، 
�صود�ء على  �صامة  له  �للحية،  �لعينني، خفيف  غائر  �لأنف، 
يده، وكان د�هية، قادًر�، ت�صاوره �ل�صكوك، ل يرتدد عن 

�إر�قة �لدماء �إذ� �قت�صى �لأمر.

ومن كل ما تقدم يت�صح �أن هذ� �لرجل كان �أحد �ملعاول 
�لهد�مة يف كيان �لأمة �لعربية يف �ملغرب، �إذ ترتب على �أعماله 
وتقل�ض  �ل�صنية  �ملر�بطني  دولة  على  �لق�صاء  بالق�صوة  �ملت�صمة 
�لنفوذ �لعربي يف �لأندل�ض ب�صبب �ندثار �لنظام �ملر�بطي وذهاب 

ريح كيانه �إىل غري رجعة. 

57- ابن التون�سي - �سارع - بق�سم باب 
�رسقي 

��صمه �ل�صحيح حممد بن عمر بن �صليمان �لتون�صي )ولي�ض 
�لعلم عامة و�إىل  �إىل  �أ�رصة تون�صية �ن�رصفت  �لتون�صي( من  �بن 
ه �صليمان ن�صاًخا، وقد ترك �أولده  �لدين خا�صة، وكان جدُّ
�لثالثة حينما ذهب لتاأدية فري�صة �حلج يف رعاية خاله �أحمد بن 
تون�ض  �إىل  �صليمان  يعد  ومل  �لفقيه،  �لعامل  �لأزهري  �صليمان 
مدة  عا�ض  �أن  وبعد  ثروته،  ل�صياع  �حلج  من  رجوعه  بعد 
بجّدة، ين�صخ �لكتب، ذهب �إىل �صنَّار بال�صود�ن مع جماعة 
ا و�أجرى  من �أهلها، فاأكرم و�ليها وفادته ووهبه منـزًل و�أر�صً
عليه معا�ًصا، وتزوج �صليمان من �أهل �صنَّار ورزق منها بولد، 
من  عمر  وذهب  �لتون�صية،  زوجته  من  بعمر  رزق  قد  وكان 
لزيارة  �صنَّار  �إىل  �صافر  ثم  بالأزهر،  �لقاهرة وجاور  �إىل  ة  جدَّ
عام  وتزوج  بالأزهر  �لدر��صة  �إىل  ذلك  بعد  وعاد  و�لده، 
ر�أ�صه  م�صقط  تون�ض  �إىل  ذهب  ثم  1786م(،   ( 1201هـ 
حيث رزق بابنه »حممد �لتون�صي« عام 1204هـ )1789م(، 
نقيًبا  و�نتخب  بالأزهر  �لدر��صة  �إىل  عاد  �صنو�ت  ثالث  وبعد 
�إليه  بعث  1789م(   ( 1211هـ  عام  ويف  �ملغاربة،  لرو�ق 
�أخوه �ل�صود�ين يخربه بوفاة و�لده �صليمان وب�صوء حاله، فرحل 
عمر �إليه ومل يعد �إىل �أ�رصته فكفلها �أخوه طاهر، ولكنه رحل 
�إىل مكة وترك حممًد� يدر�ض يف �لأزهر، ويف عام 1218هـ 
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�أباه عمر وكان يف  �إىل د�رفور حيث وجد  �صافر  )1803م( 
�ل�صلطان حممد  �ل�صلطان، وتلقى  �لعي�ض يف حا�صية  رغد من 
�أقاربه يف  يزور  �أن  عمر  و�لده  �أر�د  وملا  بالرتحاب،  �لتون�صي 
د�رفور  ومكث حممد يف  ولده،  يد  �أمالكه يف  ترك  تون�ض 
وبعد  تامة،  معرفة  و�أهلها  �لبالد  خاللها  عرف  �صنو�ت  �صبع 
)فز�ن(  �إىل  رحل  مدة،  بها  ومكث  )و�د�ي(  �إىل  ذهب  �أن 
بجنوب تون�ض خمرتًقا بالد توبو، ثم تابع رحلته من فز�ن �إىل 
طر�بل�ض، فتون�ض عام 1228هـ ) 1813م(، وجنده يف عام 
1240هـ )1840م( يف خدمة حممد علي، ويلتحق باحلملة 
با�صا،  �إبر�هيم  بقيادة  باليونان  �ملورة  �صبه جزيرة  على  �مل�رصية 
وذلك ب�صفة و�عظ لفرق �جلي�ض، و��صتغل حممد �لتون�صي بعد 
ذلك بتنقيح �لرتجمة �لعربية لكتب �لطب ول�صيما �ملت�صلة بعلم 
�لأقر�بازين �ملوجودة بكلية �لطب �لبيطري باأبي زعبل، وتعرف 
 »Dr. Perron بريون  »بالدكتور  �حلني  ذلك  يف  �لتون�صي 
�لطبيب  هذ�  �أغر�ه  وقد  �لعربية،  يف  درو�ًصا  عليه  �أخذ  �لذي 
بكتابة مذكر�ت عن رحلته يف �ل�صود�ن، ويف عام 1255هـ 
بق�رص  �لطب  ملدر�صة  مديًر�  بريون  �لدكتور  �صار  )1839م( 
للمر�جعني  كبرًي�  فُعنيِّ  �لتون�صي،  مبحمد  فاأو�صى  �لعيني، 
فيها، ويقول »كرمير Kremer« �لذي جاء م�رص لأول مرة 
عام 1276هـ )1850م( �إن حممد �لتون�صي كان �أحد �أ�صاتذته 
و�إنه يجّله ويحرتمه، و�أ�صاف قائاًل �إن حممًد� قد �أكّب على 
طبع �ملوؤلفات �لعربية �لقدمية مثل مقامات �حلريري و�مل�صتطرف 
من  ن�صخة  طبع  على  لالإ�رص�ف  �نتخب  قد  و�إنه  لالأبهي�صي، 

»�لقامو�ض« للفريوز �آبادي.

د�ئب  ن�صاط  يف  �لغر�ض  هذ�  حتقيق  �إىل  �لتون�صي  وعمد 
وقد طبعت �لن�صخة �جلديدة من هذ� �لقامو�ض يف بولق عام 

�ل�صيخ  �أخذ  حياته  �أيام  �أو�خر  ويف  )1857م(،  1274هـ 
حممد �لتون�صي يف تدري�ض �حلديث مب�صجد �ل�صيدة زينب يف 

�أيام �جلمع، وو�فته �ملنية بالقاهرة عام 1274هـ )1857م( 

وكتب �لتون�صي معلوماته وم�صاهد�ته وجتاربه بال�صود�ن يف 
جملدين نقلهما �لدكتور بريون �إىل �لفرن�صية، وحممد �لتون�صي 
�أول من زود �لتاريخ مبعلومات و�فية موثوق يف �صحتها عن بع�ض 
نو�حي �ل�صود�ن، ول�صيما عن د�رفور وو�د�ي، ويعد كتاب 
�لثقافية  �لنو�حي  �لتاريخ ل�صيما عن  ا يف  �لتون�صي م�صدًر� هامًّ
و�ل�صيا�صية و�جلن�صية للبالد �لتي ز�رها يف �ل�صود�ن، و�لكتاب 
�لعرب و�ل�صود�ن«، وله  بعنو�ن »ت�صحيذ �لأذهان ب�صرية بالد 

ا كتاب »�ل�صذور �لذهبية يف �لألفاظ �لطبية«. �أي�صً

58- ابن تيمية – �سارع – بق�سم الرمل
تيمية  بن  �حلليم  عبد  بن  �أحمد  �لعبا�ض  �أبو  �لدين  تقّي  هو 
�إليه  �مل�صار  �ملربَّزين، وكان  �لعلماء  �أكابر  �ين، كان من  �حَلرَّ
�حلنبلي،  �ملذهب  �لكالم و�لفقه على  �لدينية وعلم  �لعلوم  يف 
وكان مولده يف يوم �لإثنني 10 ربيع �لأول عام 661هـ )12 
بال�صام،  دم�صق  مدينة  من  بالقرب  �ن  َحرَّ يف  1263م(  يناير 
وقد فرَّ و�لده من ظلم �لتتار وجلاأ باأ�رصته �إىل دم�صق يف منت�صف 
عام 667هـ )1268م(، وعكف �أحمد بن تيمية على در��صة 
�لعلوم �لإ�صالمية بدم�صق، فح�رص درو�ًصا على و�لده يف �أول 
�ملقد�صي،  �لد�مي  عبد  بن  �أحمد  �لدين  زين  على  ثم  �أمره، 
ي وغريهم، ويقول  وجمد �لدين بن ع�صاكر وزينب بنت َمكِّ
�بن خلِّكان يف كتابه »وفيات �لأعيان«: �إن �بن تيمية رحل بعد 
ذلك �إىل بغد�د وتتلمذ على �أبي �لفتح بن �ملَُنى و�صمع �حلديث 
بها من �صهدة بنت �لأبري و�بن �ملقرب )�نظر هذه �ملادة( و�بن 

ي. �لبطِّ
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تويف  وعندما  عمره،  من  �لع�رصين  يف  تعليمه  �أمّت  وقد 
و�لده عام 681هـ )1282م( خلفه يف تدري�ض �لفقه �حلنبلي، 
وكان يف�رص �لقر�آن �لكرمي من حفظه �خلا�ض بعد �صالة �جلمعة 

من كل �أ�صبوع.

�لقر�آن و�حلديث  �أنه برع يف علوم  ويذكر موؤرخو �صريته 
و�لفقه و�لكالم وغري ذلك من �لعلوم �لإ�صالمية، ود�فع بكل 
طاقته عن �صنن �ل�صلف �ل�صالح من �مل�صلمني باأدلة مل ي�صبق �إليها 
�أحد قبله مع �أنها م�صتقاة من �لقر�آن و�حلديث، وهذ� يدل على 

قوة ذكائه وقوة ��صتنباطه.

يف  �لد�مغة  �حلجج  و�إقامته  �جلدل  يف  حريته  �أن  غري 
من  �لكثريين  عد�وة  �ل�صبب يف  كانت  مناظريه  �صد  مناظر�ته 
علماء �ملذ�هب �لثالثة �لأخرى له، وبعد �أن �أدى فري�صة �حلج 
يف  فبلغها  �لقاهرة،  �إىل  �صافر  1292م(  ( 691هـ  عام 
م�صاألة  �أفتى يف  حيث  )1299م(؛  669هـ  عام  �لأول  ربيع 
يف  فتو�ه  وكانت  �لله،  �صفات  عن  حماة  مدينة  من  و�صلته 
هذه �مل�صاألة �صبًبا يف تاأليب علماء �ل�صافعية عليه، مما �أثار غ�صب 

�لر�أي �لعام و�أدى ذلك �إىل حرمانه من من�صب �لتدري�ض.

ولكن يف ذلك �لعام نف�صه ُكلِّف باحل�ض على �جلهاد �صد 
فيها  �نت�رص  �لتي  �َصْقَحب  موقعة  �لو�عظ  ب�صفته  و�صهد  �لتتار 

�مل�صلمون على �لتتار بالقرب من مدينة دم�صق.

عام  فقاتل  �حلرب  تيمية  �بن  مار�ض  �أخرى  جهة  ومن 
704هـ )1305م( )�لَك�رْصَو�نيني( يف بالد �ل�صام مبا فيهم فرق 
رْيية و�حلاكمية وهي �لفرق �لتي تعتقد  �ل�صيعة �لإ�صماعيلية و�لُن�صَ
يف ع�صمة علي بن �أبي طالب ويرمون �ل�صحابة بالكفر، وكان 

�أفر�د بع�ض هذه �لفرق �خلارجة على �ل�صّنة �ملحمدية ل يقيمون 
�ل�صالة ول ي�صومون وبع�صهم ياأكل حلم �خلنزير.

�صحبة  �لقاهرة  �إىل  رحل  )1306م(  705هـ  عام  ويف 
�لق�صاة  جمال�ض  مر�ت  خم�ض  فيها  و�صهد  �ل�صافعية  قا�صي 

و�لأعيان بقاعة �حل�رصة �ل�صلطانية.

�لتج�صيد  دعاة  من  باأنه  �لق�صاة  �تهمه  �ملجال�ض  هذه  ويف 
للذ�ت �لإلهية �لعلية و�رصعان ما �صدر عليه �حلكم بال�صجن هو 
و�ثنان من �إخوته، فاألقو� يف �جلب بقلعة �جلبل وظلو� على هذه 

�حلال �ملوؤملة عاًما ون�صف �لعام.

ويف �صهر �صو�ل عام 807هـ )1308م( نوق�ض يف م�صاألة 
كتبها يف �لرد على مذهب �لحتادية وهو مذهب يقول باحتاد 
�ملخلوق باخلالق يف ��صطالح �ملت�صوفة بوجه عام �أو هو �لنظرية 
�لتي تذهب �إىل �أن مثل هذ� �لحتاد �أمر ممكن �حلدوث، وهذه 
ل  �لتي  �حلقيقي  »�لتوحيد«  عقيدة  تناق�ض  �لت�صوفية  �لنظرية 

تعرتف باأي وجود حقيقي غري وجود �لله عز وجل.

مما  رده  ت�صمنها  �لتي  �لد�مغة  باحلجج  تيمية  �بن  �أتى  وقد 
�أ�صلحتهم وعندها �صدر �لأمر برتحيله على  جرد خ�صومه من 
�لربيد �إىل دم�صق، وبعد فرتة من �لزمن �أُجرب على �لعودة �إىل 
�لقاهرة؛ حيث �صجن عاًما ون�صف �لعام لأ�صباب �صيا�صية وقد 

ثابر على تعليم �مل�صاجني �أمور دينهم طو�ل مدة �صجنه.

و�أطلق �رص�حه �أياًما قالئل ثم �عتقل يف برج �لإ�صكندرية 
وكان �آنذ�ك ي�صمى »�لربج �لزفر« بح�صن قايتباي، وظل معتقاًل 
يف هذ� �لربج �لرهيب ثمانية �أ�صهر مل ينفك خاللها عن �لتاأليف 
وكتابة �لر�صائل �لفقهية، ومن ثم ي�صتطاع �لقول باأن هذ� �لعامل 
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يف  �لنو�حي  �ملختلفة  ت�صانيفه  من  �لكثري  �ل�صيء  �أنتج  �جلليل 
كنف �لإ�صكندرية.

حيث  �لقاهرة؛  �إىل  عاد  �لظامل  �لعتقال  هذ�  وعقب 
�لتي  �لنا�رصية  باملدر�صة  مدر�ض  وظيفة  على  �حل�صول  ��صتطاع 
�أ�ص�صها �ل�صلطان �لنا�رص وذلك على �لرغم من �أنه �متنع عن �إفتاء 
هذ� �ل�صلطان مبا يجيز له �لنتقام من �أعد�ئه، ويف هذ� �لإفتاء 
�لنفاق و�ملد�هنة لري�صي نزعة  ما يدل على ترفع �بن تيمية عن 
�لدين  كفلها  �لتي  �حلقوق  ح�صاب  على  �لظلم  �إىل  �حلاكمني 

�لإ�صالمي للموؤمنني.

ويف �صهر ذي �لقعدة عام 712هـ )فرب�ير 1313م( �صمح 
له مب�صاحبة �جلي�ض �لذ�هب �إىل بالد �ل�صام قا�صًد� بيت �ملقد�ض، 
ثم نر�ه يحّل بدم�صق بعد �أن غاب عنها �أكرث من �صبعة �أعو�م، 
وقد ��صتاأنف بدم�صق �لتدري�ض، �إىل �أن منع من �لقيام به باأمر 
)�أغ�صط�ض  817هـ  عام  �لآخر  جمادى  بتاريخ  �ل�صلطان  من 
1318م( وذلك �إثر �إفتائه يف م�صاألة �لطالق و�حَلِلِف به، كاأن 
يقول �لرجل بطالق زوجته ويعلق ذلك بحدوث �صيء �أو عدم 
فقهاء  يقبلها  لنف�صه حلوًل عدة ل  �أباح  م�صاألة  حدوثه، وهي 
�ملذ�هب �لثالثة �لأخرى وهي �ملالكية و�ل�صافعية و�حلنفية �لذين 
�إلز�مه  �ض للعقاب مع  باأن �لذي يوقع هذ� �حللف معرَّ يقولون 
ر�أيه يف  باأن  �لقول  تيمية  �لإن�صاف لبن  بعقده، ومن  بالوفاء 

هذ� �ل�صدد هو �ملاأخوذ به �لآن يف �لأحو�ل �ل�صخ�صية.

�مل�صاألة  هذه  يف  �لإفتاء  من  ملنعه  تيمية  �بن  يخ�صع  ومل 
بال�صجن يف قلعة دم�صق وذلك يف �صهر  �ل�رصعية فُحِكم عليه 
بعد  عنه  �أُفِرج  ثم  1320م(  )�أغ�صط�ض  720هـ  عام  رجب 
خم�صة �أ�صهر وثمانية ع�رص يوًما باأمر �ل�صلطان، ولكنه عاد �إىل 

�صابق عهده يف قول �حلق و�إبد�ء �لر�أي فيما يجده �صو�بًا.

وظّل ينا�صل يف �صبيل ن�رص مذهبه �لفقهي �إىل �أن ظفر �أعد�وؤه 
بفتو�ه يف م�صاألة �صد �لرحال �إىل قبور �لأنبياء و�ل�صاحلني �لتي 
كان قد �أ�صدرها خالل عام 710هـ )1310م(، ف�صدر يف 
�صعبان عام 726هـ )يوليو 1326م( مر�صوم �ل�صلطان باعتقاله 
ت له حجرة كان �أخوه  يف قلعة دم�صق للمرة �لثانية؛ حيث �أُِعدَّ
تف�صري  على  �أكّب  �حلجرة  هذه  فيها، ويف  على خدمته  يقوم 
�لقر�آن �لكرمي وكتابة �لر�صائل للرد على �ملخالفني لآر�ئه �لفقهية 

كما �صنَّف جملد�ت عديدة يف �مل�صاألة �لتي �ُصجن ب�صببها.

وعندما و�صل علم هذه �ملجلد�ت �إىل �أعد�ئه عملو� �آثمني 
وهكذ�  للكتابة،  �ملد�د  وحتى  و�أور�قه  كتبه  من  جتريده  على 
ق�صى هوؤلء �لأعد�ء على ذخرية فكرية ل تقدر بثمن و�أفلحو� 

يف �إ�صابته ب�رصبة قا�صمة يف �صميم حياته �لعلمية �لد�فقة.

�لفادح يف تالوة  �مل�صاب  �ل�صلوى عن هذ�  و�أخذ يطلب 
�لقر�آن و�ل�صالة �إل �أن �لكارثة �أثرت على �صحته فانتابه �ملر�ض 
وتويف ليلة �لثنني ع�رصين ذي �لقعدة عام 728هـ )27 �صبتمرب 

1328م( بالًغا من �لعمر حو�يل 65 عاًما.

بقدره  ويعرتفون  ويعظمونه  يجلونه  دم�صق  �أهل  وكان 
�جلنازة  هذه  يف  �صعو�  من  ر  وُقدِّ بجنازته،  فاحتفلو�  وعلمه 
مبائتي �ألف رجل وخم�صة ع�رص �ألف �مر�أة، وقد رثاه �ل�صاعر 

�بن �لوردي )�نظر هذه �ملادة( بق�صيدة من عيون ق�صائده.

وكان �بن تيمية من �حلنابلة �إل �أنه مل يتبع تعاليم هذ� �ملذهب 
من غري تب�رص �أو روية فكان يعترب نف�صه جمتهًد� يف �ملذهب، 
وقد ذكر مرعي كاتب �صريته يف كتابه »�لكو�كب« عدة م�صائل 
فقهية مل ياأخذ فيها �بن تيمية »بالتقليد« �أو »�لإجماع«، بل �أبدى 
باأنه  ر�أيه يف �رص�حة و�صجاعة، وهو ي�رصِّح يف و�صوح  فيها 
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يتبع �لقر�آن و�حلديث بظاهر لفظيهما يف معظم موؤلفاته، بيد �أنه 
كان يف �لوقت نف�صه ل يرى من �خلطاأ �ل�صتعانة بالقيا�ض يف 
�لكربى، وقد  �لر�صائل  �لأخ�ض يف جمموعة  مناظر�ته وعلى 

�أفرد ر�صالة خا�صة لهذ� �لأ�صلوب من �لتدليل.

�لت�رصع  فهاجم  للبدع،  لدوًد�   � عدوًّ تيمية  �بن  وكان 
�ل�صالة  �لله عليه  �لقبور متم�صًكا بقول ر�صول  لالأولياء وزيارة 
و�ل�صالم »ل ُت�صد �لرحال �إّل �إىل ثالثة م�صاجد: �مل�صجد �حلر�م 

و�مل�صجد �لأق�صى وم�صجدي هذ�«.

فهي  فقط  �لنبي  قرب  زيارة  بها  يق�صد  �لتي  �لرحلة  وحتى 
�إذ�  �إّل  �مل�صلم  قرب  زيارة  يحرم  �أخرى مل  مع�صية، ومن جهة 
�لزيارة تقام يف يوم معني وحتتاج لرحلة خا�صة،  كانت هذه 
وبهذ� �لتحديد كان يعترب تلك �لزيارة و�جًبا تقليديًّا، فاأين هو 
�أيام  �جلبانات يف  �إىل  ُهِرْعَن  �لن�صوة يف م�رص وقد  �لآن لريى 
�لطعام  �لقبور يحملن  لزيارة  �ملو��صم و�لأعياد  �خلمي�ض، ويف 
من كل �صنف مع ما َيُجْدَن به من �ل�صدقات �ملادية، وين�صنب 
�ملو�ئد عند �لظهر بجانب �لقبور يف غري مبالة مبا �أمر به �ل�رصع 

�لإ�صالمي �ل�صمح �لذي ي�صتنكر هذه �لبدع �لوثنية �لذميمة؟

�أي  �لتج�صيد  م�صاألة  يف  بالإ�رص�ف  بطوطة  �بن  و�تهمه 
�للفظ،  بظاهر  �لله  �إىل  ت�صري  �لتي  و�لأحاديث  �لآيات  تف�صري 
»�إن  �إنه قال من منرب جامع دم�صق:  �بن بطوطة عنه:  قال  فقد 
�لله ينزل من �ل�صماء �إىل �لدنيا كنزويل هذ�«، ثم نزل درجة 
�إليه  يتطرق  �إثبات ل  �إىل  �لتهمة حتتاج  �ملنرب، وهذه  من درج 
به  فاأل�صقو�  تيمية كانو� كثريين  �بن  �أعد�ء  �أن  �ل�صك ول�صيما 
و�ل�رصيعة  �لفقه  وتبحره يف  وتقو�ه  يُدلُّ ورعه  تهًما عديدة ل 

�لإ�صالمية على �لأخذ بها و�عتبارها �صحيحة ل يعتورها �لتحيز 
و�ل�صعي �إىل �لنيل من علمه وتقو�ه.

و�لدليل على ذلك �أنه مل يق�رص يف مهاجمة �لفرق �لإ�صالمية 
�لتي �نحرفت عن �ل�صّنة بقلمه ول�صانه فهاجم �خلو�رج و�ملرجئة 
و�لأ�صعرية  و�لكر�مية  و�جلهمية  و�ملعتزلة  و�لقدرية  و�لر�ف�صة 
وجمموعة  �لفرقان  ر�صالة  يف  �لأخ�ض  على  وذلك  وغريها 

�لر�صائل �لكربى.

وقال �إن عقائد �لأ�صعري ما هي �إل مزيج من �آر�ء �جلهمية 
ارية و�ل�رِص�رية وغريها، وكان �إىل جانب ذلك يعار�ض  و�لنجَّ
تف�صري �لقدر و�أ�صماء �لله �حل�صنى و�لأحكام و�إنفاذ �لوعيد وما 

�إىل ذلك.

�أئمة �لفقهاء يف م�صائل كثرية مثال ذلك:  وكان يخالف 
بالتحليل �لذي ت�صتطيع به �مر�أة طلقت  �أنه كان يرف�ض �لعمل 
لها  يعقد  �أن  بعد  �أخرى من زوجها  تتزوج مرة  �أن  بائًنا  طالًقا 
�أن يطلقها هذ� �لرجل بعد ذلك  على رجل �آخر »حملل« على 
مبا�رصة، وقال �إن هجر �ملر�أة يف �أثناء �لطمث باطل، و�أفتى باأن 
�ملكو�ض �لتي مل يرد بها ن�ض يف �لقر�آن مقبولة ومن يدفعها ُيْعفى 
من �لزكاة، و�أنه لي�ض من �لزندقة �أو �ملروق يف �لدين �أن يرى 

�لفقيه ر�أًيا خمالًفا لالإجماع.

وكان �رصيًحا يف �إبد�ء �آر�ئه ل يخاف يف قول �حلق �أية 
جامع  منرب  فوق  يخطب  وهو  ف�رصح  خ�صومه،  من  لئمة 
�ل�صاحلية �أن عمر بن �خلطاب مل ي�صلم من �لوقوع يف �خلطاأ عدة 

مر�ت، و�أن علي بن �أبي طالب وقع يف �خلطاأ ثالثمائة مرة.
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�ملظفر  �أبا  دفعت  �لتي  �لر�أي هي  �ل�رص�حة يف  هذه  ولعّل 
�صبط �بن �جَلْوزي �أن يقول يف حقه: »�إنه كان �صغيًنا بحّر�ن، 
فمتى نبع فيها �أحد ل يز�ل ور�ءه حتى يخرجه منها«، وقد نقل 
هذه �لتهمة �ملتحاملة �بن خلِّكان يف كتابه »وفيات �لأعيان« بعد 
د يف بالده  �أنه كان فا�صاًل تفرَّ �أن ذكر هو يف مدح �بن تيمية 
�إليه  كانت  جنر�ن  يف  �خلطابة  و�أن  �جلود  يف  غاية  و�أنه  بالعلم 
�أمره بقي جارًيا على �صد�د و�صالح،  ولأهله من بعده، و�أن 
وكل هذه �ل�صجايا �لكرمية تقطع بنفي ما ن�صبه �إليه �أبو �ملظفر من 

�صغينة وحقد وما قاله �بن بطوطة يف حقه.

على  هجومه  �حلق  قول  يف  �رص�حته  عالمات  ومن 
�ل�صوفيني يف غري هو�دة، فهاجم حميي �لدين بن عربي وعمر 
�بن �لفار�ض، كما هاجم �لغز�يل )�نظر هذه �ملو�د( و��صتد يف 
هجومه على �ل�صوفية بوجه عام وما ذلك �إّل لتم�صكه بالقر�آن 
�إليه  يذهب  ما  كل  عن  ا  معر�صً �ملحمدية  و�ل�صّنة  و�حلديث 
مر�تب  وبلوغ  �لعلية  �لإلهية  �لذ�ت  يف  �ندماج  من  �ل�صوفيون 
�لأقطاب وما �إىل ذلك من �ملز�عم �لتي قد ل يقبلها �لعقل يف 
�صهولة ول�صيما يف ع�رصنا �حلايل، ع�رص �لعلم و�ل�صعود �إىل 

�لقمر و�نق�صام �لذّرة.

�آر�ئه  يف  طعنه  يف  مركًز�  �لغز�يل  على  هجومه  وكان 
�لفل�صفية �لتي �صمنها كتابيه: �ملنقذ من �ل�صالل، و�إحياء علوم 
�إن كتابه »�إحياء علوم �لدين« ي�صتمل على عدد  �لدين، فقال 
كبري من �لأحاديث غري �ملوثوق ب�صحتها، ثم قال �إن �ملتكلمني 

و�ل�صوفية يف و�د و�حد و�ل�صنيني يف و�د �آخر.

وحارب  فحاربها  �ليونانية  �لفل�صفة  على  ي�صكت  ومل 
من  بالذكر  وخ�ّض  بالغة  حما�صة  يف  �مل�صلمني  من  منتحليها 

هوؤلء �ملنتحلني �بن �صينا و�بن �صيعني، ويف ذلك يقول: »�أل 
توؤدي �لفل�صفة �إىل �لكفر؟ �أمل تكن يف �لأغلب م�صدر �نحر�ف 
وهذ�  �لإ�صالم؟...«  �صدر  يف  ن�صاأت  �لتي  �ملختلفة  �لفرق 
هو �ل�صو�ب، �ل�صو�ب بعينه فالتفل�صف كان وباًل عن �لدين 
�لإ�صالمي وماز�ل كذلك حتى �لآن، ول�صيما �إذ� �أتقنه �صعفاء 

�لعقيدة وَمن �إميانهم على حرف.

ومبا �أن �لإ�صالم جاء ليحل حمل �ليهودية و�مل�صيحية فكان 
من �لطبيعي �أن يدعو �بن تيمية �إىل مهاجمتهما، فاتهم �ليهود 
�ملقد�صة،  كتبهم  يف  �لكلمات  بع�ض  معنى  بتغيري  و�لن�صارى 
وكان من تطرفه يف هذ� �ل�صدد �أن كتب عدة ر�صائل عار�ض 
�لأخ�ض  وعلى  بناءها  �أو  �ليهود  معابد  ب�صيانة  �لقيام  فيها 

�لكنائ�ض، وكان منه ذلك تع�صًبا ل مربر له.

تطرق  من  ومنهم  �صّنيته،  يف  ي�صككون  خ�صومه  و�أخذ 
�لهيثمي  حجر  �بن  �حلاقدين  هوؤلء  ومن  بالزندقة،  رميه  �إىل 
هذه  )�نظر  �ملغربي  �لرحالة  بطوطة  و�بن  �ل�صبكي  �لدين  وتقي 
�ملو�د( و�بن عبد �لوهاب وغريهم، ومع ذلك فاإن عدد مادحيه 
مادحيه  بني  فمن  �صانئيه،  �أ�صعاف  وف�صله  علمه  ومقدري 
تلميذه �بن َقيِّم �جلوزية، و�لذهبي )�نظر هذه �ملادة( و�بن ُقد�مة 
وعلي  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لوردي  و�بن  �ل�صويف  و�ل�رص�رصي 

�لقاري �لهروي وحممود �لآلو�صي وكثري غريهم.

�لر�أي  يف  خالف  على  و�لفقهاء  �لعلماء  بع�ض  وليز�ل 
�لنبهاين  يو�صف  نقده  يف  فا�صتد  �لآن،  حتى  تيمية  �بن  حول 
ولكن  �خللق«،  ب�صيد  �ل�صتغاثة  يف  �حلق  »�صو�هد  كتابه  يف 
كتابه  يف  �لكتاب  هذ�  على  رد  �ل�َصالمي  �ل�صافعي  �ملعايل  �أبو 
»غايات �لأماين يف �لرد على �لنبهاين«، فاأن�صف �بن تيمية �إىل 

�أبعد حد.
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يف  �حلنابلة  بعلماء  ابية  �لوهَّ �لطريقة  موؤ�ص�ض  �ت�صل  ولقد 
وموؤلفاتهم  بتعاليمهم  تاأثر  قد  يكون  �أن  �لطبيعي  ومن  دم�صق 
�جلوزية،  قيم  �بن  وتلميذه  تيمية  �بن  بتعاليم  �لأخ�ض  وعلى 
تيمية  �بن  �لتي كان  �ملذهب �خلام�ض �جلديد هي  و�أ�صول هذ� 
�ملادة و�آر�ئه �حلنبلية  �لغزير  بعلمه  �أجلها طيلة حياته  ينا�صل من 
هو  تيمية  و�بن  �لكالم،  علم  يف  �لعظيمة  ومناظر�ته  �ملذهب 
منفذة  غري  �أ�صولها  ظلت  �لتي  �لو�جبة«  »�لو�صية  مبد�أ  م�رصع 
�مل�صلمون وطبقت يف  �إليها  �لت�رصيع �لإ�صالمي حتى رجع  يف 
قو�عد �لأحو�ل �ل�صخ�صية ول�صيما يف م�رص؛ حيث ُيعمل بها 
يف �ملري�ث بتخ�صي�ض ن�صبة مما ترك �لأب �أو �لأم لأولد �بنهما، 
�إذ� تويف هذ� �لبن قبل وفاة �أحدهما �أو وفاتهما مًعا، وهكذ� 
�أ�صبح �لأحفاد �لذين فقدو� �أباهم �أو �أمهم قبل وفاة جدهم �أو 
جدتهم يح�صلون على ن�صيب من تركة �جلد �أو �جلدة وياأمنون 

�رص �لفقر و�لعوذ بف�صل مذهب �بن تيمية �لرحيم.

و�حلديث  بالفقه  �لعظيم  �لرجل  هذ�  علم  على  وعالوة 
وتف�صري �لقر�آن و�أ�صول �ل�رصيعة �لإ�صالمية فقد كان متكلًما لبًقا 
�صعره  من  بقي  ومما  �صاعًر� جميًد�،  �ملنطق  بليغ  �حلديث  حلو 

قوله:

�أَحبابُنا َقْد َنَذَرْت ُمْقَلتي  
ل تلتقي بالنْوِم �أو نلتقي

ِرفًقا بِقلٍب ُمْغَرٍم و�ْعِطُفو�  
على �َصَقاِم �جل�صِد �ملفرِق

كم تطلوين بليايل �للِّقا  
قْد َذَهَب �لُعْمُر ومل نْلتِق

و�لو�قع هو �أّن �بن تيمية كان فا�صاًل ح�صن �لق�ص�ض حلو 
�لكالم مليح �ل�صمائل يالقي �لقبول عند �خلا�ض و�لعام وكان 
ف�صيًحا يف �ملناظر�ت بارًعا يف تف�صري �لقر�آن ويف جميع �لعلوم 

�لتي له فيها يد بي�صاء.

وقد قال هو �إن �أ�صل تلقيبه »بابن تيمية« هو �أن جده حج 
ر�أى جارية ح�صناء  بتيماء  فلما كان  وكانت زوجته حاماًل، 
فلما رجع �إىل حر�ن وجد �مر�أته قد و�صعت �أنثى، فلما قدمت 
�أنها ت�صبه �لتي  �إليه حملها وقال: يا تيمية... يا تيمية، يعني 

ر�آها بتيماء وهي بلدة يف بادية تبوك. 

ويدل على غز�رة علم �بن تيمية �أنه �صنف حو�يل خم�صمائة 
موؤلف بني كتب ور�صائل، ومل يبق منها �لآن �صوى 64 �أهمها: 
»ر�صالة �لفرقان بني �حلق و�لباطل«، و»معارج �لو�صول« وقد 
فند فيه قول �لفال�صفة و�لقر�مطة �لذين يذهبون �إىل �أن �لأنبياء 
قد يكذبون يف بع�ض �لأحيان، و»�لتِّْبيان يف نزول �لقر�آن«، 
�ل�صغرى(،  �لو�صية  )وهي  و�لدنيا«  �لدين  يف  و»�لو�صية 
ي  و»ر�صالة يف �لنّية يف �لعباد�ت«، و»ر�صالة �لعر�ض هل هو ُكرِّ
�أم ل«، و»�لو�صية �لكربى«، و»�لإر�دة و�لأمر«، و»�لعقيدة 
و»�لعقيدة  �لو��صطّية«،  �لعقيدة  يف  و»�ملناظرة  �لو��صطيَّة«، 
يف  و»�لإكليل  �ل�صتغاثة«،  يف  و»ر�صالة  �لكربى«،  �حَلموية 
زيارة  يف  و»ر�صالة  �حلالل«،  و»ر�صالة  و�لتاأويل«،  �ملت�صابه 
يف  و»ر�صالة  �لإر�دة«،  مر�تب  يف  و»ر�صالة  �ملقد�ض«،  بيت 
بالقدر«، و»ر�صالة  �لق�صاء و�لقدر«، و»ر�صالة يف �لحتجاج 
يف درجات �ليقني«، وكل هذه �لر�صائل تتعر�ض للفل�صفة يف 
�لهدى  بيان  �لنا�صج، و»كتاب يف  �لفكري  �لتعمق  كثري من 
�جلمعة«،  �ُصنَّة  يف  و»ر�صالة  �لهالل«،  �أمر  يف  �ل�صالل  من 
و»تف�صري �ملعوذتني«، و»ر�صالة يف �لعقود �ملحرمة«، و»ر�صالة 
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يف معنى �لقيا�ض«، و»ر�صالة يف �ل�صماع و�لرق�ض«، و»ر�صالة 
�أحاديث  �لأجوبة عن  �لفطرة«، و»ر�صالة يف  �لكالم على  يف 
�ل�صالة«،  يف  يديه  �حلنفي  رفع  يف  و»ر�صالة  ا�ض«،  �لُق�صَّ
و»كتاب يف منا�صك �حلج«، وكل هذه �لر�صائل ُجِمعت يف 
جمموعة عنو�نها »جمموعة �لر�صائل �لكربى« وطبعت بالقاهرة 

عام 1322هـ.

و�أولياء  �لرحمن  �أولياء  بني  »�لذقان  كتب:  �أي�صا  وله 
�ل�صيطان«، و»�لو��صطة بني �خَللق و�حلق«، و»رفع �ملالم عن 
�لأئمة �لأعالم«، و»�لتو�صل و�لو�صيلة«، و»جو�ب �أهل �لعلم 

�أّن زب ٱ  ٻ   و�لإميان« بتحقيق ما �أُخرب به ر�صول �لرحمن من 
�ل�صحيح  و»�جلو�ب  �لقر�آن،  ثلث  تعدل  ٻٻرب  ٻ  
�أ�صقف  بول�ض  �لرد على ر�صالة  �مل�صيح« وهو يف  ل دين  بدَّ ملن 
ورفع  �مل�صيحية  �لكتاب  هذ�  هاجم يف  وقد  و�أنطاكية  �صيد�ء 
و�لآيات  �لإلهية  �ل�صيا�صة  يف  و»�جلو�مع  �لإ�صالم،  �صاأن  من 
�لنبوية«، و»�ل�صارم �مل�صلول على �صامت �لر�صول«، و»تخجيل 
�لَتْدُمرية«،  »�لعقيدة  �لن�رص�نية،  على  رد  وهو  �لإجنيل«  �أهل 
وهو  �جلحيم«  �أ�صحاب  وجمانبة  �مل�صتقيم  �ل�رص�ط  و»�قت�صاء 
حقيقة  على  و»�لكالم  و�لن�صارى،  �ليهود  على  �لرد  يف 
بني  �ملبني  و»�لفرق  �لفقه«،  و»�أ�صول  و�لإميان«،  �لإ�صالم 
�لطالق و�ليمني«، و»م�صاألة �حللف بالطالق«، و»�لفتاوى«، 
و»جو�مع  و�لرعية«،  �لر�عي  �إ�صالح  يف  �ل�رصعية  و»�ل�صيا�صة 

�لكلم �لطيب يف �لأدعية و�لأذكار«.

هذ� �إىل جانب ر�صائل: »�لُعبودية«، و»تنوع �لعباد�ت«، 
�مل�صرتكة«،  باملقبور«، و»�ملظامل  �لقبور و�ل�صتنجاد  و»زيارة 

و»�حل�صبة يف �لإ�صالم«.

رحم �لله �بن تيمية و�أجزل ثو�به ملا قدم للدين �لإ�صالمي 
و�مل�صلمني من ن�صائح ومعلومات قيمة و�آر�ء ح�صيفة نافعة.

حارة - بق�سم الرمل  59- ابن ثابت – 
يحمل كنية �بن ثابت �ثنان من �صحابة ر�صول �لله هما: 

ا(: ولد باملدينة �ملنورة  1( ح�سان بن ثابت اخلزرجي )اأًبا واأمًّ
�ل�صالم  عليه  حممًد�  �لنبي  يكرب  فهو  ثم  ومن  م،   563 عام 
فالتحق  زمانه،  يف  �ملدينة  �أهل  �أ�صعر  وكان  �أعو�م،  بثمانية 
فيه  ح�صد  �صوريا  جنوب  مو�صع يف  وهو   ( ِجلَِّق  بالبالط يف 
�لبوزنطيون جي�صهم قبل منازلتهم �لعرب يف �أجنادين عام 13هـ 
�لغ�صا�صنة  ملوك  ميدح  ان  ح�صَّ �أخذ  هذه  ِجلَِّق  يف  )634م(، 
�أولد �حلارث بن �لأعرج و�أحفاده، وهناك قابل �لنابغة �لذبياين 
وقد  �ل�صيت،  �لذ�ئعي  �ل�صاعرين  �لتميمي  عبدة  بن  وعلقمة 
�ض له معا�ض ب�صبب مديحه ولكن ذلك مل مينعه من زيارة  ُخ�صِّ
�لنعمان بن �ملنذر �مللقب »باأبي قابو�ض« )�نظر هذه �ملادة( باحلرية 
اين، غري �أن ح�صان �أفلح  فاأثارت هذه �لزيارة ح�صد �مللك �لَغ�صَّ

يف �إز�لة �صكوكه.

ان  ح�صَّ ترك  �لذبياين  و�لنابغة  �لنعمان  بني  �جلو  �صفا  وملا 
مناف�صة �لنابغة »يف بالط �حلرية«، وعندما بلغ �بن ثابت �ل�صتني 
�ل�صادرة  بق�صائد مدحه  �ل�صالم ويخ�صه  عليه  �لنبي  ينا�رص  بد�أ 
ر ر�صول �لله هذه  عن وجد�ن �صادق بالر�صالة �ملحمدية، وقدَّ
�لفيء  من  �صيعة  باإقطاعه  فكافاأه  باحلب،  �لفيا�صة  �ل�صاعرية 
ووهبه �جلارية �مل�رصية »�صريين« �أخت مارية �لقبطية �لتي �أجنبت 

للنبي ولده �إبر�هيم �لذي لقى ربه �صغرًي�.
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ان بن ثابت من �خلدمات لالإ�صالم  ولعل �أجل ما قدمه ح�صَّ
بني  كان  ما  �ل�صري  وتذكر  �حلق،  �لله  دين  يف  تيم  �إدخال 
قيمة،  �صعرية  م�صاجالت  من  �لتميميني  �لزعماء  وبني  ح�صان 
ر ح�صان بعد وفاة �لنبي، و�أدرك حكم �خللفاء �لر��صدين  وعمَّ
بن  وعمر  �ل�صديق  بكر  و�أبا  �لله  ر�صول  رثا  وقد  �لأربعة، 
�خلطاب بق�صائد ر�ئعة، �أما عثمان بن عفان فكان ح�صان مو�لًيا 
له ب�صفة خا�صة ويرجع ذلك �إىل �أن �بن عفان عا�ض يف بيت 
عثمان  مقتل  تبعة  ثم جعل  �لهجرة، ومن  باملدينة عقب  �أخيه 
�بن عفان ت�صعى حتى تقف بباب علّي بن �أبي طالب، وتذكر 
�لرويات �أن ح�صان ق�صى نحبه وهو يف �صن �لع�رصين بعد �ملائة 
تكون  ذلك  وفاته، وعلى  �نقر�صت وقت  قد  �أ�رصته  وكانت 

وفاته عام 64هـ )683م( تقريًبا.

�لديني يف �لإ�صالم وتكثـر  �ل�صعر  �أول من نظـم  وح�صان 
ول�صيما   - �لنقاد  ويف�صل  �لقر�آنيـة،  �لآيات  ق�صائده  يف 
�لقيمة  �أن  على  �لبادية،  �صعر�ء  على  ح�صان  �مل�صت�رصقني- 
�لكربى ل�صعره هي �أنه م�صدر من م�صادر �لتاريخ �لإ�صالمي، 
مثال ذلك ما قاله يردُّ على هجر �أبي �صفيان للنبي، وذلك يوم 

فتح �مل�صلمني ملكة: 

ًد� َفاأََجْبُت َعْنهُ  مَّ َهَجْوَت حُمَ
َوِعْنَد �للِه يِف َذ�َك �جَلَز�ُء  

�أََتْهُجوُه َوَل�ْصَت َلُه بُِكْفٍء  
رْيُِكَما �لِفَد�ُء ُكَما خِلَ َف�رَصُّ  

َفَمْن َيْهُجو َر�ُصوَل �للِه ِمْنُكم 
ُه �َصَو�ُء َومَيَدُحُه َوَيَن�رُصُ  

ي   َفاإِنَّ �أَبِي َوَو�لَِدُه َوِعْر�صِ
ٍد ِمْنُكم ِوَقاُء مَّ لِِعْر�ِض حُمَ  

ن�صاأ جاهليًّا  وقد  �لأن�صاري،  �لوليد  باأبي  وُيْدَعى ح�صان 
نابًها يف �ل�صعر و�أ�صلم مع �لأن�صار بعد �لهجرة، و�صار �صاعر 
�لر�صول حمبًبا �إليه و�إىل خلفائه، وتناول �صعره �ملدح و�لهجاء 
و�لفخر بنف�صه وبقومه، ويختلف �أ�صلوبه �لإ�صالمي عن �جلاهلي 
بتاأثري �لبيئة �جلديدة ف�صار �صهاًل ماألوًفا بعد �أن كان وعًر� غريب 
عندما  باحلناء  حليته  وبع�ض  �صاربه  يخ�صب  وكان  �لألفاظ، 

يلقي ق�صائده.

�ملنورة،  �ملدينة  يف  �لغزير  بعلمه  ��صتهر  ثابت:  بن  زيد   )2
وقد تخ�ص�ض للحياة �لعلمية بها، وكان له كثري من �لتالميذ 
وهو �أن�صاري من �أ�صحاب ر�صول �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم، 
وكذلك منذ �أن كان يف �رصح �ل�صباب، وقد تعلم �ل�رصيانية 
و�لعربية، و�إن كان تاريخ �صريته ل يو�صح مقد�ر ثقافته منهما، 
�إذ يقول �لرو�ة �إنه تعلم هاتني �للغتني يف قليل من �لزمن، وهذ� 
يدل على �أن تعلمه يف هذه �لناحية مل يكن عميًقا، غري �أنه كان 
�صليًعا يف فهم تعاليم �لدين �لإ�صالمي، وكانت له قدرة فائقة 
�حلديث  ومن  �لكرمي  �لقر�آن  �آيات  من  �لأحكام  ��صتنباط  على 
�إذ� مل يكن يف  �لنبوي و�صنة ر�صول �لله ومن �إجماع �لر�أي، 

ذلك ن�ض من كتاب �لله �أو حديث �صحيح قاله �لنبي.

وكان �خلليفتان عمر بن �خلطاب وعثمان بن عفان )�نظر 
هاتني �ملادتني( ل يقدمان �أحًد� على زيد بن ثابت يف �لق�صاء 
و�لفتوى و�لقر�ءة و�لفر�ئ�ض، وكان عمر بن �خلطاب ي�صتخلفه 

يف كل �صفر ي�صافره.
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و�لقر�ءة  و�لفتوى  �لق�صاء  يف  باملدينة  مرتئ�ًصا  زيد  وكان 
و�لفر�ئ�ض يف عهد عثمان و��صتمر كذلك يف عهد �خلليفة علي 

�بن �أبي طالب طو�ل �إقامته باملدينة.

40هـ  عام  �صفيان  �أبي  بن  معاوية  �خلالفة  توىل  وعندما 
�لريا�صة،  هذه  عر�ض  على  يرتبع  ثابت  بن  زيد  )660م( ظل 

وكانت وفاته عام 45هـ )665م(.

وكان �بن عبا�ض )�نظر هذه �ملادة( ياأخذ بركابه ويقول: 
»هكذ� ُيفَعُل بالعلماء و�لكرب�ء«، و�إىل جانب ت�صلع �بن ثابت 
)�ملو�ريث  بالفر�ئ�ض  �لنطاق  �لفقه، كان على علم و��صع  يف 
َويِلَ  ولقد  مرموقة،  ريا�صية  عقلية  ذ�  كان  �إذ  وتق�صيمها(، 
ق�صمة �لغنائم يف �لريموك، ومن ثم يت�صح �أنه كان عاملًا وفقيًها 
يف �آن و�حد، كما كان قادًر� على ��صتنباط �ملعاين، وذ� ر�أي 

�صائب فيما مل يرد فيه �أثر.

تقدمت  �لذي   - ثابت  بن  ان  ح�صَّ �ل�صاعر  �أن  وُيْرَوى 
ترجمته - رثاه بق�صيدة منها �لبيت �لتايل:

اَن و�بْنِِِه    َفَمْن لِْلَقَو�يِف بَْعَد َح�صَّ
َوَمْن لِْلَمَعايِن بَْعَد َزْيِد بِِن َثابِِت؟  

وهذه »�ملعاين« �لتي وردت يف هذ� �لبيت هي �مليزة �لتي 
�متاز بها زيد يف حياته �لعلمية �لعقلية.

ولقد �أقنع عمر بن �خلطاب �أبا بكر �ل�صديق بجمع �لقر�آن، 
وكان زيد بن ثابت يف جمل�صه، فدعاه عمر وذكر له �قتناع 
�أبي بكر بجمع �لقر�آن �لكرمي ثم قال له: »�إنك رجل �صاب عاقل 
ول نتهمك، كنت تكتب �لوحي لر�صول �لله، فتتبع �لقر�آن 
�لرقاع  �لقر�آن يجمعه من  فاجمعه«، وبعد تردد قام زيد فتتبع 

ن �صوره ثم  و�لأكتاف و�صعف �لنخل و�صدور �لرجال، ويدوِّ
�أودعها عند �أبي بكر �ل�صديق، و�نتقلت من �أبي بكر �إىل عمر 
�إىل  ثم  �لنبي،  بنت عمر وزوجة  �إىل حف�صة  ثم  �بن �خلطاب 

عثمان بن عفان �لذي جمعه يف م�صحف و�حد.

3( رافع بن ثابت: ويذكر �ملوؤرخون ثالًثا يلقَّب بابن ثابت، 
�لذي �أقام �ل�صيد/ حممد علي �ل�صنو�صي )�نظر مادة �ل�صنو�صي( 
على مقربة من �رصيحه مبدينة »درنة« بليبيا ز�وية من زو�ياه يف 
ثابت  بن  ر�فع  وُيْكَنى  )1848م(،  1264هـ  عام  حو�يل 
�ل�صالة  عليه  �لنبي  �صحابة  ذرية  من  ولعله  بالأن�صاري،  هذ� 
و�ل�صالم من �لأن�صار �أو لعله �أحد �ل�صحابة �لذين ��صرتكو� يف 
فتح �ملغرب �لعربي و��صت�صهد �أو مات مبدينة درنة لدى فتحها 

على �أيدي �لعرب.

60– ابن جامع – �سارع – بق�سم باب �رسقي
�أقطاب  من  كان  �ل�صهمي،  جامع  بن  �إ�صماعيل  هو 
�لغناء �لعربي يف �لقرن �لثاين �لهجري، وقد عا�ض يف خالفة 
معا�رصي  من  وكان  �لر�صيد،  هارون  وخالفة  �لهادي، 
مناف�صيه يف فن  �أكرب  �ملادة( ومن  )�نظر هذه  �ملو�صلي  �إبر�هيم 
�لغناء �لذي تعلمه على �صياط، وكان ذ� �صوت جهري عذب 
ا  بارًعا يف �صناعة �لأحلان و�أد�ئها، وكان مع ذلك تقيًّا �صاحِلً
مقبول �ل�صهادة، و�صئل بر�صوم �لز�مر بالناي يف ذلك �حلني عن 
فقال:  غناًء؟  �أح�صن  و�أيهما  �ملو�صلي،  و�إبر�هيم  جامع،  �بن 
�أ�صبه ما يكون بب�صتان فاكهة فيه �حللو و�ملر  »�إبر�هيم �ملو�صلي 
�لذي مل ين�صج، و�أما �بن جامع فكاأنه زقٌّ من ع�صل �أين تفتح 
عام  جامع  �بن  وتويف  جيد،  كله  حلو  ع�صل  منه  يخرج  فيه 

188هـ )803م(.
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فقد  تقو�ه  على  �ل�صهمي حم�صًنا عالوة  �بن جامع  وكان 
قدم مكة مبال كثري ففرقه على �صعفاء �أهلها، فقال �صفيان بن 
ُيعطى«  فعالم  كثري  مبال  قدم  �ل�صهمي  هذ�  �أن  »بلغني  عيينة: 
قالو�:  يغّنيهم؟  �صيء  وباأي  قال:  فيعطونه،  �مللوك  يغّني  قالو�: 

بال�صعر، قال: فكيف يقول: فقال له فتى من تالميذه يقول:

�أطوف بالبيت مع َمْن يطوُف       
   و�أرفع ِمْن مئزري �ملُ�ْصَبِل     

ماذ�؟  ثم  قال:  قال،  ما  �أح�صن  ما  عليه  �لله  بارك  قال: 
قال:

و�أ�صجُد بالليل حتى �ل�صباِح  
      و�أتلو ِمَن �ملحَكِم �ملُْنَزِل

ا، �أح�صن �لله �إليه، ثم ماذ�؟، قال: قال: و�أح�صن �أي�صً

ع�صى َفارُج �لهـمِّ َعْن ُيو�صٍف      
ـَة �ملَْحَمِل ُر يل َربَـّ    ُي�َصخِّ

قال: �أم�صك، �أم�صك، �أف�صد �آخًر� ما �أ�صلح �أوًل، وقد 
تدل هذه �لأبيات على �أن �بن جامع كان �صاعًر�.

61- ابن جبري - حارة - بق�سم اللبان 
يحمل لقب �بن جبري ثالثة ممن دون �لتاريخ �صرية حياتهم 

وهم: 

1( عبد الله بن جبري: �أحد �صحابة ر�صول �لله حممد بن عبد 
على  يكون  باأن  �لنبي  �أمره  وقد  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �لله 
)�نظر  �أُُحد  معركة  يوم  �لرماة  مهرة  من  رجاًل  خم�صني  ر�أ�ض 

هذه �ملادة(، و�أن يكون مع هوؤلء �لرماة فوق »عينني«، وهو 
مرتفع من جبل �أُُحد نف�صه، وكان ذلك يف يوم �ل�صبت �ملو�فق 
تلك  يوم  وهو  625م(  )مار�ض  3هـ  عام  �صو�ل  �صهر  من   7
مكة  �أهل  �مل�رصكني  ر�أى  قد  �لنبي  وكان  �ل�صهرية،  �ملعركة 
عن بعد، فاأمر »بالًل« �أن يوؤذن، و�أقام �لر�صول �ل�صالة و�صلى 

�ل�صبح، ثم جعل ي�صف �أ�صحابه تاأهًبا للمعركة.

قبل  �ملدّون  بالو�صف  جبري  بن  �لله  عبد  ذكر  جاء  وقد 
يف كتاب �لو�قدي )�نظر هذه �ملادة( �مل�صمى »مغازي ر�صول 

�لله«.

�ل�صعر�ين  نوه  �ل�صوفيني، وقد  بن جبري: من كبار  �سعيد   )2
�ملادة( يف كتابه »�لطبقات �لكربى« بورعه وتقو�ه  )�نظر هذه 
�أخذه �حلجاج بن يو�صف  لل�صالة و�لعبادة، وقد  �لليل  وقيامه 
�لثقفي وقيد رجليه ثم قطع ر�أ�صه، وكان �صعيد بن جبري موىل 
بني و�لبة، وكان �أ�صود �للون ومن علماء �لكوفة ثم توىل �لفقه 

يف مكة.

�لثقة  �لفقيه  �لعامل  هذ�  جبري  بن  �صعيد  �حلجاج  قتل  وقد 
وعندما  وجربوته،  ظلمه  على  ثار  لأنه  �لتابعني  �أكابر  ومن 
حار�صه  عليه  عر�ض  �ملحاكمة  �إىل  طريقه  يف  جبري  �بن  كان 
�لهرب، فاأبى حتى ل يوؤخذ �إن�صان بريء به، وحتى ل تقول 
�لأجيال �لالحقة �إن �صعيد بن جبري قد جنب عن مو�جهة طغيان 

�حلجاج.

بينهما  ود�ر  تعاظًما  �نتفخ  �حلجاج  �أمام  وقف  وعندما 
�حلو�ر �لتايل:

- ما ��صمك؟   
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كربياء  �جلملة يف  بهذه  نطق  وقد  جبري،  بن  �صعيد  ��صمي   -
وعزة

- بل �صقّي بن ُك�َصري! 

- �أبي كان �أعلم با�صمي منك!

- لقد �صقيت و�صقي �أبوك!  

- �لغيب �إمنا يعلمه غريك! 

ى!  لنك ناًر� َتَلظَّ - لأُبَدِّ

- لو علمت �أن ذلك لك، ما �تخذت �إلًها غريك!

- وما قولك يف حممد؟  

- نبي �لرحمة و�إمام �لهدى، بعثه �لله رحمة للعاملني

- وما ر�أيك يف علّي؟ �أهو يف �جلنة �أم يف �لنار؟  

- لو دخلتها وعرفت من فيها لعرفت �أهلها!

- وما قولك يف �خللفاء؟   

- ل�صت عليهم بوكيل

ليظهر  يجره  �أن  حاول  يفحمه  �أن  �حلجاج  �أعيى  وملا 
�ل�صتكانة و�خلنوع فيعفو عنه، فقال له: 

- �أتريد �أن �أعفو عنك؟  

عن  �لعفو  تلك  فال  �أنت  و�أما  �لله،  فمن  �لعفو  كان  �إن   -
�إن�صان

- �خرت �أية قتلة تريد �أن �أقتلك بها 

- بل �خرت 

- يا عدو �لله

�لآخرة  قتلتك يف  �إل  قتلة  �ليوم  تقتلني  ما  فو�لله  لنف�صك،   -
مبثلها

له:  قال  ما  �آخر  وكان  �لذبح،  �إىل  �لتابعني  �صيد  و�صيق 
»�للهم ل ت�صلط �حلجاج على �أحد بعدي«، وقد ��صتجاب �لله 
ليلة،  ع�رصة  بخم�ض  �حلادث  هذ�  بعد  �حلجاج  فمات  دعاءه 
ومل يرق دًما لإن�صان، وكان قبل موته قد جفاه �لنوم و�لتاث 
عقله، فكان ي�صتيقظ يف �لليل فزًعا وهو ي�صيح: »يا قوم، مايل 

ول�صعيد بن جبري، كلما عزمت على �لنوم �أخذ بحلقي«!.

وقد عرف ف�صل �صعيد بن جبري �أهل �لف�صل، فقال �لإمام 
�أحمد بن حنبل )�نظر هذه �ملادة(: »لقد قتل �حلجاج �صعيًد�، 

وما على وجه �لأر�ض �أحد �إلَّ وهو مفتقر �إىل علمه«.

وقال �حل�صن �لب�رصي )�نظر مادة �لب�رصي(: »�للهم �أنت 
و�ملغرب  �مل�رصق  بني  َمْن  �أن  لو  فو�لله  ثقيف،  فا�صق  على 
�لله على وجوههم يف  ��صرتكو� يف دم �صعيد بن جبري لكبَّهم 

�لنار«.

3( اأب� احل�سن حممد بن اأحمد الكناين )امللقب بابن جبري(: 
�لثاين  �لقرن  ايل  رحَّ �أعظم  ويعد  �لعرب،  ايل  رحَّ �أ�صهر  من 
540هـ  عام  باإ�صبانيا  »بلن�صية«  مبدينة  ولد  �مليالدي،  ع�رص 
موطن  �صاطبة  مبدينة  و�حلديث  �لفقه  ودر�ض  )1145م(، 
�أبي �حل�صن  �لقر�ء�ت عن  و�أخذ  �أبيه  �أ�رصته، كما در�ض على 
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بن  �حلجاج  �أبي  عن  �لعربية  و�أخذ  �لعي�ض،  �أبي  بن  بن حممد 
عي�صى  بن  �لله  عبد  �أبي  عن  �صبتة  مبدينة  و�أخذها  ي�صعون، 
فيهما  فبلغ  و�ل�صعر  �لأدب  بدر��صة  و�هتم  �ل�صبتي  �لتميمي 
�لأدبية  �آثاره  �أعظم  �أن  غري  �لق�صائد،  من  كثرًي�  وترك  �لغاية 
كتاب رحلته �مل�صمى »َتْذِكرة بالأخبار عن �تفاقات �لأ�صفار« 
�أيدي  وتد�ولته  )1186م(  582هـ  عام  حو�يل  نه  دوَّ �لذي 
�لقر�ء خمطوًطا يف �ل�رصق و�لغرب، �إىل �أن قام بن�رصه وطبعه 
»ويليام ر�يت William Wright« �لإجنليزي �صنة 1852م 
)1269هـ( ور�جعه بعده »دي جويه De Goeje« �لهولندي 

�صنة 1907م )1325هـ(.

بن  �صعيد  �أبي  غرناطة  �أمري  �رص  �بن جبري كامت  وقد عمل 
عبد �ملوؤمن ملك �ملوحدين، فا�صتوطن منذ ذلك �حلني مدينة 

غرناطة.

�أبا �صعيد ��صتدعاه يوًما ليكتب عنه كتابًا  �إن �لأمري  ويقال 
وهو على �رص�به، فمد يده �إليه بقدح من نبيذ فاعتذر �بن جبري 
لأنه مل ي�رصب �خلمر قبل ذلك، فاأق�صم عليه �لأمري مييًنا مغلظة 
ها عليه �أبو �صعيد �صبعة  لي�رصبن منها �صبًعا ف�رصبها �صاغًر� ثم درَّ

�أقد�ح من �لدنانري.

عن  تكفرًي�  �لدنانري  بتلك  �حلج  جبري  �بن  �أزمع  لذلك 
ن م�صاهد�ته وملحوظاته  خطيئته، و�أقام يف �صفره �صنتني ودوَّ
نة  مدوَّ فجاءت  جبري«  �بن  »برحلة  �ملعروفة  هي  يوميات  يف 
و�فية جلميع ما �صاهده و�صحائف و��صحة لبع�ض تاريخ �لبالد 
�لإ�صالمية و�مل�صيحية �لتي مر بها وقامو�ًصا مل�صطلح ع�رصه يف 
علماء  من  �لبارزين  باأ�صماء  وثبًتا  �لبحرية  و�ملالحة  �ل�صفن  بناء 
�مل�صلمني وملوكهم يف �أو�خر �لقرن �ل�صاد�ض �لهجري عالوة 

ميتد  باأن  وتنياته  �ملوحدين  لدولة  دعاية  على  �حتو�ئها  على 
نفوذها �رصًقا �إىل م�رص و�حلجاز.

وقد ترك �بن جبري غرناطة �صحبة �صديق ��صمه �أحمد بن 
فرب�ير   3( عام 578هـ  �صو�ل  من  �لثاين  �خلمي�ض  يوم  ح�صان 
1183م( �إىل �لطرف �لأغر يف �جلنوب �لغربي من �صبه �جلزيرة 
جبل  مب�صيق   � مارًّ �ِصْبَتة  ميناء  �إىل  �لبحر  عرب  ثم  �لإ�صبانية، 
طارق، ويف �ِصْبتة �لو�قعة على �مل�صيق يف �صمال بالد �ملغرب 
وذلك  �لإ�صكندرية  وجهتها  »جنوية«  �صفينة  ��صتقل  �لأق�صى 
�ل�صفينة  و�صارت  فرب�ير(،   24( �صو�ل  من   29 �خلمي�ض  يوم 
عرب �لزقاق )م�صيق جبل طارق(، ثم �تخذت رحلتها بجانب 
مارة بجزيرتي »ميورقة، وميتورقة«  �ل�رصقي لإ�صبانيا  �ل�صاحل 
�رصدنيا  جزيرة  �إىل  �لو�صول  وقبل  �لبليار،  �أرخبيل  جزر  من 
�لأمو�ج  قاومت  ولكنها  تغرقها،  كادت  عا�صفة  عليها  هبت 
و�لغذ�ء،  باملاء  �لركاب  تزود  حيث  �جلزيرة  �إىل  وو�صلت 
و�أقلعت بعد ذلك ور�صت على �صاطئ جزيرة �صقلية )�نظر هذه 
�إقريط�ض  جزيرة  بَرَّ  حازت  �أن  �إىل  �رصًقا  �جتهت  ثم  �ملادة(، 
 29 يوم  �لإ�صكندرية  عند  �أخرًي�  �لنوى  بها  و��صتقر  )كريت( 
من ذي �لقعدة )26مار�ض(، ومن ثم تكون مدة هذه �لرحلة 

30 يوًما.

�لإ�صكندرية  ميناء  موظفي  مطالبة  جبري  �بن  و��صتنكر 
طاف  ثم  معهم،  ما  جميع  عن  �لزكاة  يوؤدو�  باأن  �حلجاج 
�مل�صيد  بامل�صجد  و�صلى  �لعجيب  �لبطلمي  منارها  فز�ر  باملدينة 
وذكر  و�لرومانية،  �لبطلمية  �لعمائر  بقايا  و�صاهد  �أعاله،  يف 
�ملدر�صة و�ملار�صتان )�مل�صت�صفى( �ملخ�ص�صني للغرباء، ولحظ 
كرثة م�صاجد �ملدينة؛ بحيث كانت منها �لأربعة و�خلم�صة يف 
مو�صع و�حد، وكان بع�صها مبنيًّا فوق بع�ض، وذكر �لأعمدة 
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�لتي تد  �ملياه  و�أنابيب  �ملدينة  تزين  �لتي  �لعدد  �لهائلة  �لرخامية 
�ملنازل يف كل �لأنحاء.

ويف يوم �لأحد 8 من ذي �حلجة عام 578هـ )1183م( 
رحل �بن جبري �إىل �لقاهرة فاأقام بها �أياًما وز�ر �مل�صجد �حل�صيني 
و�لقر�فة وم�صجد �لإمام �ل�صافعي و�ملدر�صة �لنا�رصية �لتي بناها 
ويف  �لأيوبي،  �لدين  �صالح  �ل�صلطان  �مل�صجد  هذ�  بجو�ر 
�أنها بلد  و�صف هذه �ملدر�صة يقول: »يخيل ملن يتطوف عليها 
م�صتقل بذ�ته، باإز�ئها �حلمام �إىل غري ذلك من مر�فقها«،ومل 
يقابل �بن جبري غري �صيخ هذه �ملدر�صة جنم �لدين �حلبو�صاين، 
�لدين  بهاء  �أو  �لعادل  �أخيه  �أو  �لدين  �صالح  ملقابلة  ي�صع  ومل 
�أن  بغري  منا�صبة  يرتك  مل  ولكنه  �لفا�صل  �لقا�صي  �أو  قر�قو�ض 
بالد  يف  �صريته  وح�صن  و�أعماله  �لدين  �صالح  بذكر  ي�صيد 
�صجاعته  على  تدل  عبار�ت  يف  و�صفه  وقد  �لأدنى،  �ل�رصق 
�صالح  وكان  وكرمه،  �مل�صيء  عن  و�لعفو  وحلمه  و�صهامته 
�لدين موؤ�ص�ض �لدولة �لأيوبية يف م�رص و�ل�صام قد �أعاد �ملذهب 
�ل�صني �إليهما و�أبدل �لدعاء للفاطميني من منابر �لقاهرة بالدعاء 
لبني �لعبا�ض منذ �صهر �ملحرم �صنة 567هـ )�صبتمرب 1171م(، 
فالحظ ذلك �بن جبري يف كثري من �لغبطة، وقال �إن خطباء 
�لعبا�صية ويتقلد كل منهم  �ل�صو�د على ر�صم  يلب�صون  �مل�صاجد 
ا، ويف �لقاهرة �صاهد �لقلعة  �صيًفا وقد لحظ ذلك يف مكة �أي�صً
�لتي مل يكن بناوؤها قد مت وعاين �صور �ملدينة و�خلندق �ملحدق 
بالقرب من �جليزة على  �لدين  �أقامها �صالح  �لتي  بها و�لقناطر 
�متد�د طريق �لإ�صكندرية �ل�صحر�وي وكان �لقائم على ذلك 
�ملن�صاآت جميعها  �لدين قر�قو�ض وي�صخر لإتام هذه  بهاء  كله 
�أهر�م �جليزة و�أ�صهب  �بن جبري  �أن ز�ر  �أ�رصى �لإفرجن، وبعد 
يف و�صفها مما يدل على �أنها كانت يف زمن �صالح �لدين على 

زيارته  وعن  �لهول  �أبي  عن  تكلم  �أن  وبعد  �لآن  عليه  هي  ما 
و�صاهد  بالف�صطاط  عمرو  وجامع  �لنيل  ومقيا�ض  �جليزة  لبلدة 
�أيام  �أو�خر  بالف�صطاط يف  �ل�صليبيون  �أحدثه  �لذي  �حلريق  �آثار 
قو�ض  �إىل  �لنيل  �بن جبري يف  �صافر  بعد كل هذ�  �لفاطميني، 
� مبدن �ل�صعيد دون �أن ينزل باإحد�ها، وكان و�صوله �إىل  مارًّ
مدينة قو�ض يف يوم �خلمي�ض 24 حمرم عام 579هـ )19 مايو 
1183م( فوجدها حافلة بالأ�صو�ق لكرثة �ل�صادر و�لو�رد من 
�حلجاج و�لتجار من م�رص و�ملغرب و�ليمن و�لهند و�حلب�صة، ثم 
ذهب منها �إىل عيذ�ب عن طريق �ل�صحر�ء وهو طريق �لتجارة 
�لدولية يف �لفلفل و�أنو�ع �لبهار �لتي قامت على مكا�صبها �لهائلة 
جبري  �بن  �أعجب  وقد  و�ململوكية،  �لأيوبية  �لدولتني  عظمة 
با�صتتباب �لأمن يف هذ� �لطريق �ل�صحر�وي لدرجة �أن �لب�صائع 
مي�صها  فال  �لطريق  هذ�  قارعة  على  حر��ض  دون  ترتك  كانت 

�أحد.

�إحدى  �لبحر �إىل جدة يف  ومن عيذ�ب ركب �بن جبري 
�إذ  �إن�صائها،  يف  �مل�صامري  ��صتخد�م  دون  ُتبَنى  �لتي  �ملر�كب 
ي�صتعا�ض عنها باأحر��ض من �لقنبار وهو ق�رص جوز �لنارجيل، 
وو�صل بعد ذلك �إىل مكة وو�صف �مل�صجد �حلر�م و�صًفا مف�صاًل 
كما و�صف �ملدينة يف �صياق م�صهب ��صتغرق 70 �صحيفة من 
تلك  �أحو�ل  على  منها  ي�صتدل  هامة  تاريخية  وثيقة  تعد  كتابه 
هذ�  ويتخلل  �لهجري،  �ل�صاد�ض  �لقرن  �أو�خر  يف  �لبقاع 
�لو�صف بع�ض �مللحوظات منها �أن �أهل �حلجاز كانو� يعتمدون 
طريق  عن  وذلك  لهم  مايل  مورد  كاأكرب  �حلج  مو�صم  على 
�ملكو�ض،  باأنو�ع  و�إرهاقهم  حد  �أق�صى  �إىل  �حلجاج  ��صتغالل 
وقد خفف من وطاأتها قر�ر �صالح �لدين �لأيوبي بتعوي�ض �أمري 
�أن  �بن جبري  �صنة، ولحظ  �إليه كل  ير�صله  مبال وطعام  مكة 
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�أ�رص�ف مكة كانو� على مذهب �لزيدية ول ي�صلون مع كافة 
�لنا�ض و�إمنا يوؤمهم �إمام خا�ض.

ورحل �بن جبري �إىل �ملدينة بعد �أن مكث مبكة �صتة �أ�صهر 
�إىل  يرجع  �لنبوي، ومل  �مل�صجد  بزيارة  و�أكمل حجته  قمرية 
�لعر�ق  حلجاج  �ل�صامل  �لركب  ر�فق  بل  �أتى  حيث  من  وطنه 
وخر��صان وكرد�صتان و�ل�صام، ف�صار �إىل �لعر�ق يف 8 حمرم 
�لعر�ق  �إىل  بطريقه  فمر  �إبريل 1184م(،   21( عام 580هـ 
)�نظر  وقا�ض  �أبي  بن  �صعد  موقعتها  �نت�رص يف  �لتي  بالقاد�صية 
�بن �أبي وقا�ض(، وقد وجدها �بن جبري قرية كبرية فيها حد�ئق 
من �لنخيل وم�صارع من ماء �لفر�ت، ثم نزل على �لكوفة �لتي 
بعد  �خلطاب(  �بن  )�نظر  �خلطاب  بن  عمر  �خلليفة  ببنائها  �أمر 
فتوحاتهم  للم�صلمني يف  د�ئًما  لتكون مع�صكًر�  �لقاد�صية  و�قعة 
خالفة  يف  �لإ�صالمية  �لدولة  عا�صمة  �صارت  وقد  �جلديدة، 
جبري  �بن  ووجدها  علي(،  �لإمام  )�نظر  طالب  �أبي  بن  علي 
مدينة كبرية عتيقة �لأبنية قد ��صتوىل عليها �خلر�ب فالغامر منها 
�أكرث من �لعامر، ومن �لكوفة ذهب �لرحالة �إىل �ملد�ئن عا�صمة 
بغد�د  دخل  ثم  خر�بًا  فوجدها  �لإ�صالم  قبل  �لفار�صية  �لدولة 
ف�صاهد بها دور �خلالفة و�ملد�ر�ض و�حلمامات ولحظ �أن �أكرث 

ر�صمها قد ذهب ومل يبق منها �إل �صهري ��صمها.

وُيظهر و�صف �بن جبري لأحو�ل بغد�د ما حل بها على يد 
�لكارثة،  قبل هذه  عليه  وما كانت  �ملغويل وجنوده  هولكو 
�لقرن  �أو�خر  يف  �لعبا�صية  �خلالفة  �أحو�ل  جبري  �بن  ذكر  وقد 
ر�آه مرتني  �لذي  �لله  لدين  �لنا�رص  �خلليفة  �ل�صاد�ض، وو�صف 
ميعة  يف  �إنه  فقال  �خلليفي،  بالق�رص  منظرته  من  يتطلع  وهو 
�لرو�ء،  ر�ئع  �ل�صكل  ح�صن  �صغريها  �للحية  �أ�صقر  �ل�صباب 
�صّنه نحو �خلم�ض و�لع�رصين �صنة، وعلى ر�أ�صه قلن�صوة مذهبة 

مطوقة بوبر �أ�صود معتمًد� بذلك زي �لأتر�ك، ولحظ �بن جبري 
�أن جميع �لعبا�صيني كانو� معتقلني يف دورهم ل يخرجون ول 
يظهرون، ومل يكن للخليفة وزر�ء - يف ذلك �لع�رص- يقومون 
على �صوؤون �لدولة، �إمنا له قيم يعرف بال�صاحب »�لأ�صتاد�ر« 
يقوم على جميع �صوؤون �لدور �خلليفية، ويدعى له على �ملنابر 
�إثر �لدعاء للخليفة، �أما عن �أخالق �أهل بغد�د يف ذلك �حلني 
ويذهبون  رياًء  �لتو��صع  يت�صنعون  »�إنهم  جبري:  �بن  فيقول 
باأنف�صهم عجًبا وكربياء ويزدرون �لغرباء ويظهرون ملن دونهم 

�لأنفة و�لإباء ويرون يف بالدهم �أعظم بلد�ن �لدنيا.

ترك  1184م(  مايو   28( عام580هـ  �صفر   15 ويف 
�بن جبري بغد�د �إىل �ملو�صل، فمر ب�صمر� )�رصَّ من ر�أى( عا�صمة 
�لعبا�صيني يف عهد �ملعت�صم و�لو�ثق و�ملتوكل، فوجدها عربة 
قليلة  جهات  بع�ض  �إل  �خلر�ب  عليها  ��صتوىل  قد  ر�أى،  من 
لو�لدته  �لدين  عز  �لأمري  ��صتقبال  �صاهد  �ملو�صل  ويف  منها، 
�آمد، وهي يف ع�صكر من  �لدين �صاحب  �خلاتون زوجة نور 

�جلو�ري وندد بهذ� �لبزخ و�لإ�رص�ف.

ثم رحل �بن جبري �إىل ن�صيبني ومنها �إىل د�ر�، فماردين، 
فدني�رصفر��ض عني �لتي �صميت بهذ� �ل�صم لنبع نهري �خلابور من 

عيون بقربها.

�لطو�ئف  مبلوك  �لبالد  تلك  �أمر�ء  جبري  �بن  �صبه  وقد 
بالأندل�ض فقال: 

�إل  ت�صمع  �لدين، فال  �إىل  تن�صب  »كلهم قد حتلى بحلية 
�ألقابًا هائلة و�صفات لدى �لتح�صيل غري طائلة، لب�ض فيهم من 
�رت�صم ب�صمة به تليق، �أو �ت�صف ب�صفة هو بها خليق«،وقد جاء 
و�صف �بن جبري لهوؤلء �لأمر�ء مطابًقا لقول �ل�صاعر �لأندل�صي 
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بالن�صبة �إىل ملوك �لطو�ئف وهو »�أ�صد بن �لفر�ت« )�نظر مادة 
�بن �لفر�ت(:

ِعَها  �أَلَْقاُب مَمَْلَكٍة يِف َغرْي َمْو�صِ
ْوَلَة �لأ�َصِد   َكالِقطِّ َيْحِكي �ْنتَِفاًخا �صَ

ثم و��صل �بن جبري رحلته �إىل حر�ن، و��صتجار من �صدة 
�إليها  �حلريري  ن�صب  �لتي  »�رصوج«  ذلك  بعد  وز�ر  ها،  حرِّ
�أبا زيد �ل�رصوجي بطل مقاماته، ثم ق�صد بعد ذلك حلب وقال 
�إنها �صميت بذلك لأن �صيدنا �إبر�هيم كان يحلب عندها غنًما 
تقول  �لإ�صالمية  �ملعارف  د�ئرة  �أن  غري  بلبنها،  ويت�صدق  له 
�إنها من من�صاآت �حليثيني و��صمها يف لغتهم حالب ومنها ��صم 
حلب �حلايل )�نظر مادة حلب(، ومن حلب رحل �إىل دم�صق 
وحماة  لبنان  وجبل  و�ملعرة  وياقدين  تاجر  وتل  بقن�رصين   � مارًّ
و�لر�صنت وحم�ض، وقال �إن بكل مدينة من هذه �ملدن مار�صتان 
)م�صت�صفى( و�أن جميع �خلانات �لتي �آوى �إليها يف طريقه كانت 

قالًعا ح�صينة �آمنة.

على  و�أتى  بدم�صق  �لأموي  �جلامع  جبري  �بن  وو�صف 
�لدقاقة بهذ�  �ل�صاعة  �إ�صهاب، كما و�صف حجرة  تاريخه يف 
�جلامع و�صماها �ملنجانة، كما يدعوها �أهل �لأندل�ض، ولحظ 
بالد  ويف  دم�صق  يف  �ل�صنيني  من  �أكرث  كانو�  �ل�صيعة  �أهل  �أن 
�ل�صام عامة، وهم من فرق �صتى: �لر�ف�صة و�لزيدية و�لإمامية 
و�لإ�صماعيلية و�لب�رصية و�لغر�بية وغريها، ويدل ذلك على �أن 
يدي  على  تاًما  ريحهما  ذهب  قد  يكن  مل  و�ل�صيعة  �لفاطمية 
لل�صيعة  �ملقاومة  �ل�صنية  �لفرقة  �لأيوبي، وكانت  �لدين  �صالح 
�ل�رص�ويل  وتلب�ض  بالفتوة  تدين  وكانت  �لنبوية  طائفة  هي 

�لف�صفا�صة.

ت�صل  مل  �ل�صام  يف  �ل�صليبية  �حلروب  �إن  جبري  �بن  وقال 
�حلركة �لتجارية بني �مل�صلمني و�لفرجن، فكان �لجتار بينهم ل 

يقف يف �أي وقت من �ل�صنة.

�ل�صليبيني  �إن  �إىل عكا وقال  �بن جبري  ومن دم�صق رحل 
يفر�صون على �مل�صافرين من �ملغاربة �رصيبة �إ�صافية؛ وذلك لأن 
مادة  )�نظر  زنكي  بن  �لدين  نور  مع  ��صرتكت  منهم  فئة 
�بن زنكي( يف جهاده �صدهم، فجر�هم �لفرجن من وقتئذ بتلك 
جبري  �بن  كتاب  من  �لفقرة  هذه  وتدل  �ل�صتثنائية،  �ل�رصيبة 
تدل  �لدين، كما  نور  ند�ء  �إىل  �مل�صلمني  ��صتجابة  على مدى 
على �أن �ملر�بطني و�ملوحدين يف �ملغرب �لعربي كانو� �أول من 
�أثار فكرة �جلهاد �لعام �صد �حلركة �ل�صليبية و�أن تلك �حلروب 

�لدينية ثارت فعاًل يف �لأندل�ض قبل �أن تتد �إىل �ل�صام.

وكان و�صول �بن جبري �إىل عكا يف 10 جمادى �لآخرة 
عام 580هـ )18 �صبتمرب 1184م(، وقد �صبهها بالق�صطنطينية 
ظهر  على  مكاًنا  حجز  �ملدينة  هذه  ويف  �لعظمة،  حيث  من 
به  فاأبحرت  �صقلية  بجزيرة  م�صينا  ميناء  ق�صدها  جنوية  �صفينة 
وقد  1184م(،  �أكتوبر   18( رجب   10 �خلمي�ض  يوم  يف 
�مل�صافر  �إليه  يحتاج  ما  بها كل  كاملدينة  �ل�صفينة  هذه  �أن  وجد 
وطعام خمتلف،  وجنب  وثوم  وب�صل  وفاكهة  وماء  خبز  من 
وبعد �صهرين من �ل�صفر يف �لبحر و�صلت �ل�صفينة �إىل �ل�صاطئ 
�ل�صقلي يوم 4 رم�صان بعد عناء ورياح و�أمو�ج كادت تذهب 
بها، فجاء ما كتبه يف هذ� �ل�صدد وثيقة يف �رصح فنون �لبحر 

يف ذلك �حلني.

وكانت �صقلية تابعة للنورمانديني �لذين نزحو� من نورمانديا 
بفرن�صا �إىل جنوب �إيطاليا مرتزقة يف �حلروب و��صتطاع �أحدهم 
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هو: روبرت جوي�صكارد تاأ�صي�ض مملكة موحدة ثم �نتزع �صقلية 
من ملوكها �ملتنازعني بعد حروب د�مت ع�رصين عاًما، وقد 
�حلروب  يف  �صقلية  على  ��صتيالئهم  بعد  �لنورمانديون  �أ�صهم 
�ل�صليبية وق�صو� على �لدولتني �لزيرية و�حلمادية باإفريقية )تون�ض( 
و��صتولو� على �ملهدية عام 543هـ )1148م( وهددو� �لدولة 

�لفاطمية يف م�رص و�لدولة �ملوحدية بالأندل�ض.

�لنورمان  �إن  ب�صقلية  �حلالة  و�صف  يف  جبري  �بن  ويقول 
�أنظمة �مل�صلمني يف حكم �جلزيرة و��صتعملو� كثرًي�  ��صتخدمو� 
من �مل�صلمني يف �لوظائف ول�صيما يف �لبالط �مللكي و�صمو� 
�أبناء �مل�صلمني �إىل �جلي�ض وحافظو� على بع�ض �لأ�صماء �لعربية 
)�نظر  �لدينية  �حلرية  من  بق�صط  للم�صلمني  و�صمحو�  للوظائف 
مادة �صقلية(، وقد جاء ما كتبه �بن جبري يف هذ� �ل�صدد وثيقة 
تاريخية تدل على �أ�صول �جلزيرة يف ذلك �لعهد ول�صيما بالن�صبة 
و�صفه  فقد  �ل�صالح،   William II �لثاين  ويليم  ملكها  �إىل 
ويكتب  يقر�أ  و�أنه  بامل�صلمني،  �لثقة  �ل�صرية، كثري  باأنه ح�صن 
بالعربية و�أن جو�ريه وحظاياه يف ق�رصه من �مل�صلمات، وفتيانه 
�لذين هم عيون دولته من �مل�صلمني، وقد �صاهد �بن جبري يف 
�صقلية كثرًي� من �جلو�مع و�مل�صاجد و�لزو�يا و�لأ�صو�ق و�لرباع 
ثم  ينة  �لرحالة من بالد �صقلية مدينة م�صِّ �لإ�صالمية، وقد ز�ر 
ثم  و�أطر�بن�ض  �حلمة  وبالرمة وعلقمة وح�صن  �صفلودي وثرمة 
مار�ض   25( 580هـ  عام  �حلجة  ذي   21 �لثنني  يوم  �أقلع 
1184م( على ظهر �صفينة جنوية �إىل قرطاجنة و�صافر منها �إىل 
مر�صية ثم �إىل لورقة فاملن�صورة حتى و�صل �إىل منزله يف غرناطة 

يف 22 حمرم عام 581هـ )25 �إبريل 1184م(.

ومل يقم بالأندل�ض طوياًل فرحل �إىل �مل�رصق ثانية، ويقال 
�لدين  �صالح  �ل�صلطان  باأن  علمه  كان  �لثانية  رحلته  �صبب  �إن 

�لأيوبي قد ��صتوىل على بيت �ملقد�ض من �ل�صليبيني عام 583هـ 
)1187م(، فعزم على �حلج مرة �أخرى و�صافر من غرناطة يف 
9 من ربيع �لأول �صنة 585هـ ) 27 �إبريل عام 1189م(، 
ي�صكو  �لتي  ق�صيدته  �صوى  �لرحلة  هذه  تفا�صيل  من  يعلم  ول 
فيها �إىل �صالح �لدين ع�صف رجاله و�أمنائه باحلجاج يف ميناء 
�لإ�صكندرية وقد �أ�صار يف هذه �لق�صيدة �إىل فتح بيت �ملقد�ض، 
�لثانية يف 13 �صعبان  �إىل غرناطة من رحلته  �بن جبري  ورجع 

عام 587هـ )5 �صبتمرب 1191م(.

و�نتقل بعد ذلك �إىل مدينة مالقة ثم �إىل ميناء �ِصْبَتة بالريف 
�حلديث  �صماع  �إىل  �نقطع  حيث  فا�ض  مدينة  �إىل  ثم  �ملغربي 
ب�صفة  باملغرب  يقم  مل  ولكنه  �ل�صعر،  وتروية  �لت�صوف  و�إىل 
د�ئمة، فرحل �إىل �مل�رصق مرة ثالثة عام 614هـ )1217م(، 
موت  �لرحلة  هذه  �صبب  �إن  �لإحاطة  كتاب  �صاحب  ويقول 
ا،  �لتي كان كلفه بها جمًّ �لوق�صي  �لوزير  زوجته عاتكة بنت 
عنها  �نتقل  ثم  بها  �إىل مكة وجاور  فرحل  عليها  فعظم وجده 
بها  فاأقام  �لإ�صكندرية  �إىل  ذلك  بعد  وحتول  �ملقد�ض  بيت  �إىل 
يحدث ويوؤخذ عنه حتى تويف بها يف �صهر �صعبان عام 614هـ 

)1217م( بالًغا من �لعمر حو�يل 72 عاًما.

وكتاب �بن جبري »َتْذِكرة بالأخبار عن �تفاقات �لأ�صفار« 
�إخبارية  يوميات  نها  دوَّ وقد  �لأوىل،  رحلته  تف�صيالت  ي�صم 
عناية  �لجتماعية  و�لنو�حي  �لدينية  بالر�صوم  كتابتها  وعني يف 
�لأ�صفار  و�صعوبات  �حلج  �صعائر  فيها  ف�صل  وقد  فائقة، 
ومو�كب �لأمر�ء وجتارة مكة وكثرًي� من �لنو�حي �لتي تو�صح 
�أهل �صوريا و�ل�صليبيني، وبع�ض �لإ�صار�ت �إىل  �لعالقات بني 
�ملتبادلة،  و�ل�صلع  �ملزروعات  تتناول  �لتي  �لقت�صادية  �حلياة 
وكان يف تذكرته �صديد �لعناية باملد�ر�ض و�مل�صت�صفيات، كما 
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كان دقيق �ملالحظة، �صهل �لعبارة، و��صح �لأ�صلوب يف كل 
ما كتب.

نت بعده،  وقد �أثر �بن جبري يف كثري من �لكتب �لتي دوِّ
�إذ تت�صمن هذه �لكتب �أجز�ء كبرية من رحلته، وقد جاء يف 
رحلة �بن بطوطة و�صف �بن جبري ملدن بغد�د ودم�صق وحلب، 

مما يدل قطًعا على �أن هذ� �لو�صف نقل من تذكرة �بن جبري.

ويف �جلزء �لأخري من �لرحلة تناول هذ� �لرحالة �لأندل�صي 
تف�صيل  يف  �أخبارها  وروى  �لر�ئع،  بالو�صف  �صقلية  جزيرة 
ودقة يجعالن من هذ� �جلزء م�صدًر� قيًما من م�صادر تاريخ هذه 
فيما  وخا�صة  بال�صالح،  �مللقب  �لثاين  ويليم  عهد  �جلزيرة يف 
�مل�صلمني،  لل�صكان  �لأوروبيني  �جلزيرة  حكام  مبعاملة  يتعلق 
�أهم موؤلفات �لعرب يف هذ�  �أخرى تعد رحلته من  ومن جهة 

�للون من �لأدب �لعربي.

ولي�ض يف �ملر�جع �لتاريخية �ملوثوق يف �صحتها ما يدل على 
�أو جابر �لأن�صاري �خلزرجي  �أن جابر بن عبد �لله �لأن�صاري 
�مللقب باأبي �إ�صحاق قد وفد� على �لإ�صكندرية و�تخذ� مثو�هما 
�لأخري يف كنفها، ولكن هناك من �لدلئل �لتاريخية ما يوؤدي 
�صاحب  �لأن�صاري  جابر  �صيدي  �أن  يف  �جلازم  �لعتقاد  �إىل 
بني  بالإ�صكندرية  �لرمل  ب�صاحية  �لكائن  و�مل�صجد  �ل�رصيح 
�لرحالة  هو  با�صا  وم�صطفى  كليوباتر�  يف  �لرمل  تر�م  حمطتي 

�لأندل�صي �بن جبري )�نظر �صيدي جابر(.

ويوؤيد هذ� �لجتاه �لتاريخي �لقائم على �ل�صو�هد و�لتحقيقات 
با�صا  زكي  �أحمد  �ملرحوم  كتبه  ما  �ل�صتدلل  �ملتينة  �لعلمية 
�أكد  فقد  �ل�صاأن،  هذ�  يف  �لعروبة  �صيخ  زكي(  �أحمد  )�نظر 
»�أن �ملدفون بامل�صجد �مل�صهور بالإ�صكندرية ما هو �إل �بن جبري 

يزيدون  ل  جابر  با�صم  �ملعروفني  �ل�صحابة  �إن  �إذ  �لأندل�صي، 
على خم�صة وع�رصين، كما ن�ض عليهم �صاحب كتاب »تاج 
�لعرو�ض«،منهم ع�رصة من �لأن�صار، ثالثة يحملون لقب »�بن 
عنبك«،وثالثة يحملون لقب »�بن عمري«، و�لأربعة �لآخرون 
هم: �بن �صفيان و�بن �صخر و�بن �أبي �صف�صفة، و�بن عبد �لله، 
ومل يح�رص منهم �إىل �لف�صطاط �صوى �بن عبد �لله، ومل يدفن 
منهم �أحد بالقطر �مل�رصي«،ثم يذكر �صيخ �لعروبة »�أنه كان من 
عادة �ملغاربة �أن يذهبو� �إىل �حلج عن طريق م�رص، حيث يطيب 
و�بن  و�ملقري  �ل�صاطبي  ومنهم  بها،  ثم ميوت  �ملقام  لبع�صهم 
خلدون و�أبو �لعبا�ض �ملر�صي و�ملغاوري و�لطرطو�صي، ومنهم 
�لن�صو�ض  وقد وردت  �مل�صهور،  �لرحالة  �لأندل�صي  �بن جبري 
�لإ�صكندرية  يف  �لتدري�ض  �إىل  �نقطع  �أنه  �ل�صادقة  �ل�رصيحة 

ومات ودفن بها«.

مدة  جبري  �بن  قرب  مو�صوع  �لعروبة  �صيخ  بحث  ولقد 
وز�رة  �رصعت  )1319هـ(  1901م  عام  ويف  طويلة، 
�لأوقاف يف عمارة �مل�صجد وظهر فيه عمود عليه كتابة ونقل 
�إىل �صيخ  �ل�صيخ طاهر �جلز�ئري  �أهدى  �لآثار، وقد  �إىل د�ر 
�لعروبة ورقة بخط �ملوؤرخ �بن �لعدي �حللبي، وفيها يقول �إن 
�مل�صجد  مكان  يف  بالتدري�ض  قائًما  كان  �لأندل�صي  جبري  �بن 
ولي�ض  جبري  لبن  �ل�رصيح  �أن  على  قاطع  دليل  وهذ�  نف�صه، 

لو�حد من �ل�صحابة �لذين يحملون ��صم جابر.

وكان �أبو �حل�صن بن جبري كاتًبا بارًعا، جزل �لأ�صلوب، 
ز�رها  �لتي  �لأماكن  و�صف  يف  ول�صيما  �ل�صياغة،  ح�صن 
»قدرها  يقول:  �ل�صهباء  مدينة حلب  و�صف  ففي  رحلته،  يف 
خطري وذكرها يف كل زمان يطري، خطابها من �مللوك كثري، 
وحملها من �لنفو�ض �أثري، فكم هاجت من كفاح و�ُصلَّ عليها 
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من بي�ض �ل�صفاح، لها قلعة �صهرية �لمتناع، بائنة �لرتفاع، 
�لأجز�ء،  منحوتة  ت�صتطاع،  �أو  تر�م  �أن  من  ح�صانة  تنزهت 
�لأيام  طاولت  قد  و��صتو�ء،  �عتد�ل  ن�صبة  على  مو�صوعة 
و�لأعو�م وو�صعت �خلو��ض و�لعو�م، �أين �أمر�وؤها �حلمد�نيون 
فيا عجًبا لبالد  بناوؤها،  �إّل  يبق  و�صعر�وؤها؟ فني جميعهم ومل 
تبقى ويذهب مالَّكها ويهلكون ول يق�صى هالكها، وتخطب 
بعدهم فال يتعذر �أمالكها وتر�م فيتي�رص باأهون �صيء �إدر�كها، 
ون�صخت  كان،  خرب  يف  ملوكها  �أدخلت  كم  حلب  هذه 

�رصف �لزمان و�ملكان«. 

و�إذ ت�صدى لو�صف مدينة دم�صق قال: 

�ملُ�رْصق،  نورها  ومطلع  �مل�رصق  جنة  فهي  دم�صق  »و�أما 
�ملدن  وعرو�ض  بناها،  ��صتقر  متى  �لإ�صالم،  بالد  وخاتة 
يف  وجتلت  �لرياحني،  باأز�هري  حتلت  قد  �جتليناها،  �لتي 
باملكان  �حل�صن  مو�صع  وحلت  �لب�صاتني،  من  �صند�صية  حلل 
باأن  وت�رصفت  تزيني،  �أجمل  من�صتها  يف  وتزينت  �ملكني، 
قر�ر  ذ�ت  منها  ربوة  �إىل  منها  و�أمه  �ل�صالم  عليه  �مل�صيح  �آوى 
�ن�صياب  مذ�نبه  تن�صاب  �صل�صبيل،  وماء  ظليل،  معني، وظل 
�لأر�قم بكل �صبيل، وريا�ض ُيحيي �لنفو�ض، ن�صيمها �لعليل، 
معر�ض  �إىل  هلمو�  وتناديهم  �صقيل،  مبجتلى  لناظريها  تتربج 
للح�صن ومقيل، وقد �صتمت �أر�صها كرثة �ملاء حتى ��صتاقت 
�رك�ض  و�ل�صالب،  �ل�صم  بها  تناديك  فكادت  �لظماء،  �إىل 
برجلك هذ� مغت�صل بارد و�رص�ب، وقد �أحدقت �لب�صاتني بها 
�إحد�ق �لهالة بالقمر و�لآكام بالثمر، و�متدت ب�رصقيها غوطتها 
�لأربع  بجانبها  مو�صع حلظت  �لب�رص، وكل  �متد�د  �خل�رص�ء 
ن�رصته �ليانعة قيد �لب�رص، ولله �صدق �لقائلني عنها، �إن كانت 

�جلنة يف �لأر�ض فدم�صق ل �صك فيها، و�إن كانت يف �ل�صماء 
فهي ت�صاميها وحتاذيها«.

فحول  طبقة  �إىل  ي�صم  مل  ولكنه  �ل�صعر  جبري  �بن  ونظم 
�ل�صعر�ء يف ع�رصه، وفيما يلي بع�ض مناذج من �صعره، فعندما 

ز�ر قرب �لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم قال: 

َهنِيًئا مِلَْن َحجَّ بَْيَت �لُهَدى  
وَحطَّ عن �لنَّْف�ض �أَْوَز�َرَها

ُموَنةٌ  َعاَدَة َم�صْ َو�أَنَّ �ل�صَّ
َز�َرها ْو  �أَ ِطيَبَة  َحجَّ  مِلَْن   

ومن قوله يف �حلكمة: 

ْهَوَة يِف َمْلَب�ٍض  �إِيَّاَك َو�ل�صَّ
َو�ْلَب�ْض ِمَن �لأَْثَو�ِب �أَ�ْصَمالَها  

ُع �لإِْن�َصاِن يِف َنْف�ِصهِ  َتَو��صُ
َلَها �ْصَمى  َو�أَ لِلنَّْف�ِض  ُف  �أَ�رْصَ  

وقوله:

ْه َعِن �لَعْوَر�ِءِ َمْهَما �َصِمْعَتَها   َتَنزَّ
، َفْهَو بِاحُلرِّ �أَ�ْصَبُه َياَنَة َنْف�ٍضٍ �صِ

ِفيَه ُم�َصاِتًا  �إَِذ� �أَْنَت جاَوبَْت �ل�صَّ
ْتِم �أ�ْصَفُه ْتَم بال�صَّ ى �ل�صَّ َفَمْن َيَتلقَّ  
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ترجمة  �إىل  �لرجوع  يح�صن  �لرتجمة  لهذه  و�إتاًما 
تثبت  �لتي  و�لأدلة  �لتف�صيالت  على  للوقوف  جابر،  �صيدي 
نة  �أن »�صيدي جابر« ما هو �إّل �لرحالة �لأندل�صي �بن جبري �ملدوَّ

ترجمته قبل.

62- ابن اجلّراح – �سارع – بق�سم �سيدي جابر
1( عبد الرحمن بن عي�سى بن داود )وكنيته ابن اجلراح(: 
هذ�  يف  ميكث  ومل  �لر��صي،  �خلليفة  عهد  يف  �لوز�رة  توىل 
�ملن�صب �صوى ثالثة �أ�صهر، ثم زّج به هو و�أخوه يف �ل�صجن، 
ثانية عام 329هـ )941م( يف عهد  ولكنه توىل �لوز�رة مرة 

�خلليفة �لعبا�صي �ملتقي.

2( علي بن عي�سى بن داود )وكنيته ابن اجلراح(: وهو �أخو 
)859م(،  245هـ  عام  ولد  �لذكر،  �ملتقدم  �لرحمن  عبد 
مقتل  بعد  و��صط  �إىل  فنفي  بالعر�ض  �ملطالب  �ملعتز  نا�رص  وقد 
��صتوزره  913م(   –  912( 300هـ  عام  ويف  �ملعتز،  �بن 
�حلكيمة  تد�بريه  بف�صل  �لدولة  مالية  فاأ�صلح  �ملقتدر،  �خلليفة 
ب�صبب  �أ�صخط رجال �جلي�ض  �حلا�صمة، ثم عزل و�صجن لأنه 
تخفي�ض �لعطاء�ت �لتي كانت تنح لهم وكان ذلك يف نهاية 
عام 304هـ )917م( وحل حمله يف �لوز�رة �بن �لفر�ت �لذي 
�أمو�له  �صتاأتي ترجمته فيما بعد، فاأ�رصع �بن �لفر�ت �إىل �بتز�ز 
وبادر �إىل نفيه �إىل مكة، ويف عام 314هـ )927م( �أ�صندت 
�إقالته لكرب  �أن طلب  �إىل  يتولها  �لوز�رة من جديد وبقي  �إليه 

�صنه، وتويف عام 334هـ )946م( عن 87 �صنة.

3( اأب� عبيدة بن اجلراح: �طلب ترجمته يف كلمة )�أبو عبيدة( 
�إذ له حارة بق�صم كرموز.

يقول:  وكان  �ل�صوفيني،  كبار  من  اجلراح:  بن  وكيع   )4
طريق  ويقول  و�جلالل،  �حلالل  يف  �إل  يكون  ل  �لزهد  �إن 
عام 129هـ  ولد  وقد  �إل �صادق،  فيها  يرتفع  ب�صاعة ل  �لله 
)746م(، وو�فته �ملنية عام 197هـ )812م( بالًغا من �لعمر 

68 �صنة.

63– ابن اجَلَزري – حارة – بق�سم الرمل
هو �صم�ض �لدين �أبو �خلري حممد �جَلَزري، متكلم وحجة 
يوم  بدم�صق  ولد  وقد  �لكرمي،  بالقر�آن  �ملتعلقة  �لقر�ء�ت  يف 
�ل�صبت �ملو�فق لليوم �خلام�ض و�لع�رصين من �صهر رم�صان عام 
751هـ )30 من نوفمرب عام 1350م(، ومب�صقط ر�أ�صه حفظ 
�لقر�آن ووّجه عنايته �إىل �حلديث و�لقر�ء�ت �ملختلفة و�أجاد منها 
فري�صة  �أدى  �أن  وبعد  )1367م(،  عام 768هـ  �صبًعا خالل 
�أخرى  �لقاهرة حيث جّود ثالث ع�رصة قر�ءًة  �إىل  �حلج �صافر 
وكان ذلك يف عام 769هـ )1368م(، وبعد �أن تعمق يف 
در��صة �حلديث، و�لفقه عند عودته �إىل دم�صق عاد �إىل �لقاهرة 
لدر��صة علوم �لبالغة، و�أ�صول �لفقه �لإ�صالمي، ثم توجه �إىل 
�لإ�صكندرية ليح�رص درو�ًصا على تالميذ �بن عبد �ل�صالم، ويف 
عام 774هـ )1373م( �أجاز له �أبو �لفد�ء �لإفتاء وعندها ُعنيِّ 

قا�صًيا بدم�صق عام 793هـ )1391م(.

�صمرقند،  بني  متنقاًل  �صنو�ت  عدة  مكث  �أن  وبعد 
و�لب�رصة  باإير�ن،  و�صري�ز  و�أ�صفهان،  وهر�ة،  وخر��صان، 
بالعر�ق، ومكة باجلزيرة �لعربية حيث در�ض يف كل هذه �لبالد 
�لفقه، و�لقر�ء�ت، و�لإفتاء، عاد �إىل �صري�ز، وتويف بها يوم 
�جلمعة �ملو�فق لليوم �لتا�صع من �صهر ربيع �لأول عام 833هـ 

)2 دي�صمرب عام 1429م(.
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�لع�رص« و»حتبري  �لقر�ء�ت  �لن�رص يف  موؤلفاته »كتاب  ومن 
�لع�رص«  �لقر�ء�ت  يف  �لن�رص  و»طيبات  �لقر�ء�ت«  يف  �لتي�صري 
وهي منظومة يف 241 بيًتا، و»منجد �ملقرئني ومر�صد �لطالبني« 
�حلديث«  علم  يف  و»مقدمة  �لتجويد«  علم  يف  و»�لتمهيد 
بيًتا،   270 يف  منظومة  وهي  �لرو�ية«،  معامل  �إىل  و»�لهد�ية 
يف  �أرجوزة  وهي  و�خللفاء«،  �لنبي  �صرية  يف  �ل�صفاء  و»ذ�ت 

�صرية �لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم، و�خللفاء �لر��صدين.

64– ابن جعفر – �سارع – بق�سم حمرم بك
يحمل لقب �بن جعفر �ثنان ممن عرفو� يف �لتاريخ �لإ�صالمي 

وهما:

1( عبد الله بن جعفر بن اأبي طالب:  ولد باحلب�صة وهو �بن 
�أخي علي بن �أبي طالب )�نظر �لإمام علي( – وقد جاء مع �أبيه 
جعفر �إىل �ملدينة بعد هجرة �لنبي عليه �ل�صالم �إليها، و��صتتباب 
لكرمه،  �جلود«  »ببحر  يلقب  وكان   – للم�صلمني  �لأمور 

وكانت وفاته يف حو�يل عام 81هـ )700م(.

2( هبة الله بن جعفر: وهو �أبو �لقا�صم بن �صناء �مللك – وكان 
بالقاهرة عام 550هـ  مولده  – وكان  م�صهوًر�  �صاعًر� م�رصيًّا 
)1155م( وكان �أهم ممن نظمو� �ملو�صحات �لغنائية يف �ل�رصق 
ترك  وقد   – �لآفاق  �صهرته  وطبقت  �صيته،  فذ�ع  باأ�رصه، 
عمل  يف  �لطر�ز  »ُدرر  عنو�نه  �لتو�صيح  فن  يف  ا  هامًّ كتابًا  لنا 

�ملو�صحات«.

و�ملو�صحات نوع من ق�صائد �ل�صعر �لغزيل �خلفيف �بتدعه 
�صعر�ء �لأندل�ض و�نتقلت �صنعته �إىل �ل�رصق عن طريق �لتجار 
ثم عن طريق �مل�صلمني �لذين هاجرو� �إىل �لبالد �ملغربية ومنها 

�لدويالت  على  �لإ�صبان  ق�صاء  بعد  �ل�رصقية  �لعربية  �لبالد  �إىل 
وتفكك  �لدويالت،  هذه  �صعف  ب�صبب  �لأندل�ض  �لعربية يف 

�أو�صالها.

65– ابن جاّل – حارة – بق�سم حمرم بك
كان �بن جاّل من كبار �ل�صوفيني يف ع�رصه – �أما لقب 
�بن جالَّ فيطلق على �حلجاج بن يو�صف �لثقفي )�طلب ترجمته 

يف �حلجاج(.

66– ابن جماعة – �سارع – بق�سم حمرم بك
يطلق لقب »�بن جماعة« على �أ�رصة من علماء �لعرب �أ�صلها 
من مدينة حماة ب�صوريا، ويعرف �أفر�دها بهذه �لكنية وحدها 

مما �أدى �إىل كثري من �خللط بينهم، و�أ�صهر هوؤلء �لعلماء:

الكناين  اإبراهيم  بن  حممد  الله  عبد  اأب�  الدين  بدر   )1
عام  وتويف  )1241م(  639هـ  عام  ولد  فقيه  احلم�ي: 
733هـ )1332م(، وقد تلقى �لعلم بدم�صق ثم �صار مدر�ًصا 
بها، ويف عام 687هـ )1288م( َويِلَ �لق�صاء ببيت �ملقد�ض، 
وبقي  )1303م(،  702هـ  عام  �لقاهرة  ق�صاة  قا�صي  وُعنيِّ 
يف هذ� �ملن�صب �إىل عام 747هـ )1327م(، ومل تعقه هذه 
يف  ر�صالة  م�صنفاته  و�أهم  و�لتاأليف،  �لتدري�ض  عن  �ملنا�صب 
قو�عد �حلكم بعنو�ن »حترير �لأحكام يف تدبري �أهل �لإ�صالم«، 
وله موؤلفات �أخرى ذكرت يف بع�ض �ملوؤلفات �لتاريخية، وقد 

عا�رص �ل�صاذيل وح�رص حلقات وعظه.

2( اأب� عمر عبد العزيز عز الدين: وهو �بن بدر �لدين �ملتقد 
فيما  و�صار  )1294م(،  694هـ  عام  بدم�صق  ولد  �لذكر، 
بعد قا�صي ق�صاة م�رص، و�ل�صام، ثم �عتزل �لق�صاء، و��صتغل 
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بالتدري�ض يف �لقاهرة وتويف عام 767هـ )1366م( �أثناء تاأديته 
فري�صة �حلج، وله موؤلفات عدة يف �لفقه، و�حلديث.

حفيد  وهو  الدين:  برهان  الرحمن  عبد  بن  اإبراهيم   )3
قام  وحيث  بالقاهرة  )1325م(  عام 725هـ  ولد  �لدين  بدر 
بعد  و�صار  دم�صق،  معاهد  يف  ثم  معاهدها،  يف  بالتدري�ض 
�ملقد�ض، ويف عام 773هـ )1371م(  بيت  ذلك خطيًبا يف 
بال�صاحلية، ولكنه عاد يف  �أ�صبح قا�صي ق�صاة م�رص ومدّر�ًصا 
�لقاهرة، وتوىل  �إىل  �ملقد�ض، ثم رجع  �إىل بيت  �لتايل  �لعام 
�أخرى عام 781هـ )1379م(،  مرة  �لق�صاة  قا�صي  من�صب 
ويف عام 785هـ )1383م( توىل �لق�صاء بدم�صق وتويف بها 

عام 790هـ )1388م(.

4( اأب� عبد الله حممد بن اأبي بكر: وهو حفيد �أبو عمر عبد 
طبيًبا  و�صار  )1357م(  عام 759هـ  ولد  �لدين،  عز  �لعزيز 
819هـ  عام  بالطاعون  وتويف  بالقاهرة،  للفل�صفة  ومدر�ًصا 
�لعقائد  عن  منظومة  على  �رصًحا  كتب  وقد  )1416م(، 

عنو�نها »بدء �لأمايل«. 

67- ابن اجلُْندي - �سارع - بق�سم مينا 
الب�سل

ة �صياء  هو خليل بن �إ�صحاق بن مو�صى بن �صعيب، �أبو �ملودَّ
�لدين، ويكنى بابن �جُلْندي، ويعرف يف �لقطر �جلز�ئري عادة 
با�صم »�صيدي خليل«، وقد كان فقيًها مالكيًّا عظيًما من �أ�صهر 

فقهاء م�رص ول�صيما يف فقه �ملذهب �ملالكي.

وتلقى خليل درو�صه على �بن عبد �لهادي و�لر�صيدي وعلى 
عبد �لله �ملنويف بوجه خا�ض، وكان �أبوه على �ملذهب �حلنفي 

�صيخه  رغبة  على  نزوًل  �ملالكي  �ملذهب  �عتنق  خلياًل  ولكن 
�ض  كرَّ )1348م(  740هـ  عام  �ملنويف  وفاة  وبعد  �ملنويف، 

خليل حياته للتعليم وكان يلقي درو�صه باملدر�صة �ل�صيخونية.

ر،  و�لتحق خليل - من جهة �أخرى - بخدمة �حلر�ض �ملظفَّ
�أيدي  من  �لإ�صكندرية  �نتز�ع  يف  �حلربية  بجهوده  فاأ�صهم 
�لن�صارى �لذين كانو� قد غزوها، وكان ��صرتد�دها من �أيدي 

هوؤلء �لغز�ة عام 767هـ ) 1365 - 1366م(.

�لدنيا  مباهج  عن  وعزف  �لنا�ض  خليل  �عتزل  ذلك  وبعد 
ا يف  �لله خمل�صً �إىل  و�لتقرب  و�لعبادة  للتدري�ض  بكليته  وتفرغ 
�حلج  فري�صة  لتاأدية  مكة  �إىل  ذهب  �لأثناء  هذه  ويف  ن�صكه، 

و�أقام باملدينة �ملنورة ردًحا من �لزمن.

و�خلليل من حيث هو فقيه ي�صبه �إمامه �بن �حلاجب )�نظر 
باملذهب  تتاأثر  �لتي مل  �لفقهية  �ملدر�صة  �ملادة(، فهو ميثل  هذه 
�متز�ج  من  نت  تكوَّ �لتي  �ملدر�صة  وهي  قلياًل،  �إل  �ل�صافعي 

�لآر�ء �مل�رصية بالآر�ء �ملغربية يف �لفقه �ملالكي.

وعلم  �لنحو  يف  �حلاجب  �بن  ر  تبحُّ من  �لرغم  وعلى 
�لعرو�ض فاإنه كان �أول فقيه جمع بني عقائد �ملالكية يف م�رص 
خلليل  كان  ثم  ومن  �لعربي،  �ملغرب  �ملالكية يف  عقائد  وبني 
�حلاجب  �بن  لأن  يعا�رصه  مل  كان  و�إن  �أ�صتاٌذ،  �جُلْندي  �بن 
فرب�ير   11( 646هـ  عام  �صو�ل   26 يف  بالإ�صكندرية  تويف 
ومن  �ملر�صي،  �لعبا�ض  �أبي  قرب  بجانب  ودفن  1249م(  عام 
بالقاهرة بحو�يل 125 عاًما،  ثمَّ تكون وفاته قبل وفاة خليل 
�إذ �إن وفاة خليل حدثت يف 13 ربيع �لأول عام 776هـ )21 

�أغ�صط�ض عام 1374م(.



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

134

�أ�صماه  �ملالكي  �لفقه  يف  كتاب  �جُلندي  بن  وخلليل 
»�ملخت�رص«، وماز�ل هذ� �لكتاب �أكرث �لكتب �لفقهية تد�وًل 
يف �لقطر �جلز�ئري على �لرغم من �إيجازه �لذي ي�صل �إىل حد 
�لإبهام، فكتاب »�صيدي خليل« عند �جلز�ئريني عمدة �لكتب 
�أنحاء  �ل�صائد يف جميع  �ملالكي وهو �ملذهب  �لفقه  يف در��صة 
هذ� �لقطر، وماز�ل �ملفتي �ملالكي هناك يلقب باملفتي �ملالكي 

�لأكرب.

وقد طبع »�ملخت�رص« يف باري�ض عام 1855م )1272هـ(، 
ويف  )1301هـ(،  1883م  عام  حتى  طبعاته  وتعددت 
دلفني  »ج.  �مل�صت�رصق  �أخرج  )1318هـ(  1900م  �صنة 
G. Delphin« طبعة جديدة من هذ� �لكتاب، وخلليل كتب 

�أخرى �أهمها »�لتو�صيح« وهو �رصح على خمت�رص �بن �حلاجب، 
و»منا�صك �ل�صيخ عبد �لله �ملنويف« وهو �صرية لأ�صتاذه.

68- ابن اجلهم - حارة - بق�سم باب �رسقي 
هو �أبو �حل�صن علي بن �جلهم، ولد مبدينة خر��صان و�نتقل 
�خلليفة  من  وجد  حيث  بغد�د  �إىل  �لرجولة  مرحلة  بلغ  عندما 
�لعبا�صي �ملتوكل على �لله �لذي د�م حكمه من عام 207 �إىل 
عام 247هـ )822 - 861م( رعاية حادبة �أهلته لأن يكون 

من خا�صته يف �لبالط.

وكان �بن �جلهم �أحد �ل�صعر�ء �ملجيدين، وله ديو�ن �صعر 
ذ�ئع �ل�صيت يف زمانه، �إذ كان بارًعا يف فنون �لقري�ض وكان 
وفرقها  �صيعته  على  وينقمون  طالب  �أبي  بن  علي  يعادون  ممن 

وطو�بقها �ملختلفة.

مع  و�لنميمة  �لو�صاية  �ل�صاعر  هذ�  طباع  من  كان  وملا 
�لنحر�ف و�صوء �خللق، �أمر �خلليفة �ملتوكل بنفيه �إىل خر��صان 
موطنه �لأ�صيل وذلك عام 232هـ )846م( و�أ�صلمه �إىل عامله 
نهاًر� كاماًل،  لي�صلبه  بن �حل�صني  �لله بن طاهر  بن عبد  طاهر 
يف  وذلك  كاماًل  نهاًر�  م�صلوبًا  فظلَّ  �ل�صلب  حكم  فيه  فنفذ 
�صاذياخ ني�صابور، وكان �صبب �صلبه تعديه بالهجاء على �خلليفة 
�ملتوكل نف�صه، ويف �صلبه عارًيا �أن�صد ق�صيدة طويلة منها هذ�ن 

�لبيتان: 

بِْيَحَة   بو� بال�صاِذياِخ �صَ مَلْ َين�صِ
هول �لْثَننَي َم�ْصُبوًقا ولجَمْ

بو� بَِحْمِد �للِه ِمْلَء ُقلوبِِهمْ  َن�صَ
ُدوِرِهْم َتْبِجيال ًفا َوِمْلَء �صُ �رَصَ  

وبعد �أن عاد �إىل �لعر�ق رحل �إىل �ل�صام يف �إحدى �لقو�فل 
وكان طو�ل �إقامته ببغد�د ي�صتمر على �صوء �خللق وعلى كر�هة 
�لعر�ق  خر�صان ويف  �لنا�ض يف  فجفاه  طالب  �أبي  بن  علي  �آل 

على �ل�صو�ء.

وعندما كانت �لقافلة �لتي �صمته ت�صري يف طريقها �إىل �ل�صام 
خرج عليها جماعة من �لأعر�ب قطاع �لطرق فوقع �لقتال بينه 
وبني رجال �لقافلة و�أ�صاب �بن �جلهم طعنة نافذة وحلقه �لنا�ض 

وهو جريح باآخر رمق فقال:

ْيَد يِف �للَّْيِل َلْيُل    �أَِزِ
ْبِح �َصْيُل �أَْم �َصاَل بِال�صُّ

َذَكْرُت �أَْهَل ُدَجْيٍل  
َجْيُل ُد ِمنِّي  ْيَن  �أَ و
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ودجيل ��صم �صارع ببغد�د كان �بن �جلهم يقيم فيه، وقد 
�صعره  �لطعنة عام 249هـ )863م(، ومن  ب�صبب هذه  مات 
هذه  �لغرت�ب  ولوعة  �لفر�ق  مر�رة  ذ�ق  عندما  نظمه  �لذي 

�لأبيات �لرقيقة:

�ْعَلِمي َيا �أََحبَّ �صْيٍء �إَِليَّا  
�أَنَّ �َصْوقي �إَِلْيِك َقا�ٍض َعَليَّا  

ى �للُه يل ُرُجوًعا �إَِلْيُكمْ  �إِْن َق�صَ
َل َذَكْرُت �لِفر�َق ما ُدْمُت َحيَّا  

�إنَّ َحرَّ �لِفر�ِقِ �أنَحَل ِج�ْصمي 
ْوُق َكيَّا وَكَوى �لَقلَب ِمنِّي �ل�صَّ  

عن  �لعفو  ي�صاأله  �ملتوكل  �خلليفة  �إىل  �صجنه  يف  وقال 
ذنوبه: 

َقَرْنَت �ملقيَم بِِه �ملُْقَعَد�
ْبِح ِمْن َقْبِل �أْن َيْرُقَد� �إِىَل �ل�صُّ

بَْعَد� ِلَك �أَْن �أُ َتُعوُذ بَِف�صْ

ق�صم باب �رصقي
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وعليُّ بن �جلهم هو �صاحب �لق�صيدة �لذ�ئعة �ل�صيت حتى 
�لآن و�لتي �أولها: 

اَفِة و�جِل�رْصِ   �صَ ُعيوُن �ملََها بنَْيَ �لرُّ
  َجَلنْبَ �لَهَوى ِمْن َحْيُث �أَْدِري َوَل �أْدِري

ويقال �إنه نظم هذه �لق�صيدة عندما حل ببغد�د بعد �إقامته 
باأبيات  �ملتوكل  �خلليفة  ومدح  بال�صحر�ء  �لزمن  من  ردًحا 
جافة نابية �لألفاظ خ�صنة �ملعاين، وملا تاأقلم بجوِّ بغد�د �لز�هر 
حازت  �لتي  �لق�صيدة  تلك  نظم  �حل�صاري  ورقيها  وبرونقها 

�لقبول عند �خلليفة.

)�نظر هذه  �ل�صاعر  تام  �أبي  وبني  �جلهم  �بن  بني  وكانت 
�لأبيات  تام  �أبو  �إليه  كتب  وقد  متينة،  و�صد�قة  مودة  �ملادة( 

�لتي يودعه فيها و�لتي �أولها: 

اِحٍب َلَك ماِجدِ    ِهَي ُفْرَقة ِمْن �صَ
 َفَلَقْد �أََر�َقْت ُكلَّ َدْمٍع َجاِمِد

وديو�ن �صعر �بن �جلهم �صغري، وملا هجاه مرو�ن بن �أبي 
حف�صة بالبيتني �لآتيني: 

َلَعْمُرَك َما �جَلْهُم بُْن بَْدٍر بِ�َصاِعٍر  
ْعَر� عي �ل�صِّ َوَهَذ� َعليُّ بَْعَدُه َيدَّ

ه  َوَلِكْن �أَبِي َقْد َكاَن جاًر� لأُمِّ

َعى �لأَ�ْصَعاَر �أَْوَهَمنِي �أَْمَر� ا �دَّ َفَلمَّ  

َردَّ عليه �بن �جلهم بهذين �لبيتني: 

باَلٌء لي�َض َيْعُد له باََلُء  
َعد�َوُة َغرْيِ ذي َح�َصٍب وِديِن  

ْنُه   ا مل َي�صُ ُيبِْيُحَك ِمْنُه ِعْر�صً
وِن وَيْرَتُع ِمَنَك يف َعْر�ٍض َم�صُ  

69- ابن َجِهري - �سارع - بق�سم باب �رسقي 
وكنية �بن َجهري تطلق على �أربعة وزر�ء هم: 

ولد  َجِهري:  بن  حممد  بن  حممد  ن�رش  اأب�  الدولة  فخر   )1
باملو�صل يف �صمال �لعر�ق عام 398هـ )1007م(، و�لتحق 
هذه  حكام  ُعَقْيِل  بني  بخدمة  �لعلمية  حياته  مر�حل  �أول  يف 
�ملدينة، وبادر �إىل �لفر�ر لجًئا �إىل مدينة حلب عندما �صعر باأن 
قري�ض بن بدر�ن �لعقيلي يريد �صجنه، ويف حلب ��صتوزره معز 
�لدولة بن �صالح �ملرد��صي، ثم ترك حلب فا�صتوزره ن�رص �لدولة 
�بن  �لوز�رة  �أقره على  ديار بكر، وقد  �أمري  بن مرو�ن  �أحمد 
ن�رص �لدولة بعد وفاة �أبيه عام 453هـ )1061 - 1062م(، 
�خلليفة  ��صتوزره  بغد�د حيث  �إىل  �لبقاء وذهب  �أنه رف�ض  غري 
�لقائم و�رصف عن من�صبه عام 460هـ )1067 - 1068م(، 
�ملقتدي  �إليه عام 461هـ )1068م(، و�أقره �خلليفة  �أعيد  ثم 
�لوز�رة و�رصف عنه عام 471هـ )1078م(،  على من�صب 
ولقد �أنفذه �ل�صلطان ملك�صاه �ل�صلجوقي �إىل ديار بكر لينتزعها 
من بني مرو�ن فاأفلح يف �ل�صتيالء على َمَيافارقني، كما �أفلح 
ثمَّ  ومن  �آمد،  مدينة  على  �ل�صتيالء  يف  �لروؤ�صاء  زعيم  �بنه 
ديار بكر، وكان ذلك  َجِهري ولية  بن  �لدولة  لفخر  �أ�صندت 
عام  �أنفذه  ملك�صاه  عزله  �أن  وبعد  )1085م(،  478هـ  عام 
عليها،  فا�صتوىل  �ملو�صل  �إىل  )1089 - 1090م(  482هـ 

وتويف بها عام 483هـ )1090م(.
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2( عميد الدولة اأب� من�س�ر حممد بن فخر الدولة بن َجِهري: 
وهو �بن �صاحب �لرتجمة �ل�صابقة، ولد عام 435هـ )1043م( 
وتزوج �بنة �لوزير نظام �مللك عام 462هـ )1069م( فتوثقت 
�صالته بالأ�رصة �ل�صلجوقية �حلاكمة، وتو�صط نظام �لدولة لدى 
)1083م(  عام 476هـ  �رصفه  ثم  فا�صتوزره  �ملقتدي  �خلليفة 
يف  وظل  )1092م(  484هـ  عام  من�صبه  �إىل  �أعاده  ولكنه 
�لوز�رة ت�صع �صنني ثم عزل يف 493هـ )1100م( بتحري�ض 
من بركيا روق �لذي �تهمه باختال�ض �أمو�ل ديار بكر و�ملو�صل 
�للتني حكمهما هو و�أبوه يف عهد ملك�صاه، فاأرغم عميد �لدولة 
على دفع غر�مة فادحة، ومات �صجيًنا يف 10 من �صو�ل عام 

493هـ )24 �أغ�صط�ض 1100م(. 

3( زعيم الروؤ�ساء ق�ام الدين اأب� القا�سم علي بن فخر الدولة 
�لرتجمة  �صاحب  �لدولة  لفخر  �لثاين  �لبن  وهو  َجِهري:  ابن 
�آمد،  مدينة  على  )1085م(  478هـ  عام  ��صتوىل  �لأوىل، 
وبعد �أن �صقطت »ميافارقني« يف يد �أبيه �أر�صله �أبوه بالغنائم �لتي 
��صتوىل عليها من بني مرو�ن �إىل �ل�صلطان ملك �صاه باأ�صفهان، 
ثم  �مل�صتظهر  �خلليفة  ��صتوزره  )1103م(  496هـ  �صنة  ويف 
�صيف  لدى  �حِللَِّة  �إىل  فذهب  )1106م(  عام 500هـ  �رصفه 
�لدولة، ويف عام 503هـ )1109م( ��صتوزره �خلليفة للمرة 

�لثانية.

4( نظام الدين اأب� ن�رش املظفر بن علي بن حممد بن جهري 
يف  َجِهري(  بن  حممد  بن  حممد  ن�رص  �أبو  هو  )�أو  البغدادي: 
على  �مل�رصف  )�أي  د�ر  ��صتاد  �أمره  �أول  كان  �أخرى،  رو�ية 
وزيره  وفاة  بعد  �ملقتفي  �خلليفة  ��صتوزره  ثم  �ملاآدب(، 

�صديد �لدولة �بن �لأنباري عام 535هـ )1140م(.

70- ابن احلائك - عطفة - بق�سم اجلمرك
هو �أبو حممد بن �حلائك �لهمذ�ين �ليمني، ولد يف �صنعاء 
وجاور مبكة، ثم نزل �صعدة وهجا �لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم 
ف�صجن ب�صنعاء حتى مات عام 25هـ )645م( وذهبت روحه 
�إىل �ل�صيطان، وقد �ألف كتابًا �أ�صماه »�لإكليل يف �أن�صاب حمري 

وملوكها«.

71- ابن احلاجب - حارة - بق�سم حمرم بك 
��صمه بالكامل �أبو عمرو عثمان بن �أبي بكر بن يون�ض �مللقب 
جمال �لدين وكنيته �بن �حلاجب، كان فقيًها مالكيًّا، وكان 
و�لده حاجًبا لالأمري عز �لدين مو�صك �ل�صاحلي وكان من �أ�صل 
كردي، وقد ولد �أبو عمرو بن �حلاجب مبدينة �إ�صنا )�نظر هذه 
�ملادة( ب�صعيد م�رص يف �أو�خر عام 570هـ )1175م( ورحل 
�صغرًي� �إىل �لقاهرة حيث �أكبَّ على حفظ �لقر�آن �لكرمي وتعلم 
�لعلوم �ملت�صلة به كالفقه و�أ�صوله على مذهب �لإمام مالك )�نظر 
هذه �ملادة(، ثم در�ض �للغة �لعربية وقو�عدها و�لنحو و�أ�صوله 
وكذلك �لآد�ب، و�أهم �ل�صيوخ �لذين �أخذ عنهم �لعلم �لإمام 
�ل�صاطبي )�نظر هذه �ملادة( و�لفقيه �أبو من�صور �لإبياري )�نظر 

مادة �لإبياري( وغريهما.

�ملالكية  رو�ق  يف  ودر�ض  دم�صق  �إىل  ذلك  بعد  ورحل 
باجلامع �لأُموي �لكبري فتتلمذ عليه خلق كثري و��صتمر هو يف 
�لتبحر يف �لعلوم وغلب عليه علم �للغة �لعربية وقو�عد �لنحو.

�أن  �إل  و�لعرو�ض،  �ملالكي  �لفقه  يف  كتًبا  �ألف  �أنه  ومع 
�صهرته ترجع �إىل علمه �لو��صع �لآفاق يف علم �لنحو على وجه 
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خا�ض، �إذ يختلف يف هذ� �مليد�ن عن �أ�صالفه يف عدة وجوه، 
وماز�لت كتبه �لنحوية تدر�ض بالأزهر �ل�رصيف.

وكان �بن �حلاجب �أول فقيه جمع بني عقائد �ملالكية يف 
م�رص وعقائد �ملالكية يف �ملغرب �لعربي، وتتاز موؤلفاته �لنرثية 
بو�صوح �لأ�صلوب �لذي ل يحتاج �إىل �لتف�صري وكل م�صنفاته 
ذهًنا  �لنا�ض  �أنبه  من  كان  �إذ  �لفائدة،  وجزيل  باحل�صن  تت�صم 

و�أن�صجهم تفكرًي�.

�لقاهرة،  �إىل  عاد  بدم�صق،  عدة  �صنني  ق�صى  �أن  وبعد 
ومعارفه،  علمه  من  ليفيدو�  درو�صه  حول  �لنا�ض  فالتف 
عا�رصه  �إنه  �لأعيان«  »وفيات  كتابه  يف  خلِّكان  �بن  ويقول 
وكان ي�صتو�صحه يف �إ�صكالت نحوية، فكان يف�رصها له يف 
�صهولة وي�رص، ثم �صافر �إىل �لإ�صكندرية حيث ��صتقر وو��صل 

�لتدري�ض بها.

يف  كتيب  وهي  »�لكافية«  �حلاجب  �بن  م�صنفات  و�أهم 
مر�ت  عدة  بالقاهرة  �لكتيب  هذ�  طبع  وقد  �لعربي،  �لنحو 
و�رصح بالآ�صتانة، ثم »�ل�صافية«، وهي ر�صالة تبحث يف علم 
�ل�رصف، »و�ملق�صد �جلليل يف علم �خلليل« وهو منظومة من 
�أحمد  بن  �خلليل  و�صعه  �لذي  �لعرو�ض  عن  �لب�صيط  �لبحر 
)�نظر هذه �ملادة( »ومنتهى �ل�صوؤ�ل و�لأمل يف علمي �لأ�صول 
من  ذلك  غري  وله  �ملالكي،  �لفقه  �أ�صول  يف  وهو  و�جلدل« 
هذه  )�نظر  �ل�صاذيل  �حل�صن  �أبا  عا�رص  وقد  �لنافعة،  �ملوؤلفات 

�ملادة( وتردد على حلقات وعظه بالإ�صكندرية.

وتويف هذ� �لعامل �جلليل بالإ�صكندرية يف 26 من �صو�ل 
باب  خارج  ودفن  1249م(،  فرب�ير   11( 646هـ  عام 
بجانب �رصيح  قربه  �أ�صامة وماز�ل  �أبي  �بن  �ل�صيخ  برتبة  �لبحر 

�أبي �لعبا�ض  �أبي �لعبا�ض �ملر�صي يف مكان متو��صع من م�صجد 
�لفخم، وذلك على �لرغم من مكانته �لعلمية �لتي يفوق بكثري 
وكان  بالإ�صكندرية،  �ل�صخمة  �مل�صاجد  �أ�صحاب  من  غريه 

عمره حو�يل 75 عاًما.

72 - ابن ِحبَّان - حارة - بق�سم مينا الب�سل 
و��صمه �لكامل حممد بن �أحمد �لُب�ْصتي، موؤلف وحمدث 
�أ�صفار طويلة  بعد  �صج�صتان، و�صار  ب�صت يف  ولد يف  عربي 
لتح�صيل �لعلم قا�صًيا ب�صمرقند ومل يثبت �أن �رصف عن من�صبه 
وبعد  �إنها علم وعمل،  �لنبوة  قال عن  لأنه  بالزندقة؛  �تهم  �إذ 
عام 334هـ )965  �صمرقند  ��صتقر يف  ني�صابور  عا�ض يف  �أن 
م ( و�أخذ يدر�ض علم �حلديث �إىل �أن و�فته �ملنية يف 22 من 
من  بالًغا  965م(  عام  �أكتوبر  من   21( 354هـ  عام  �صو�ل 
�مل�صماه  �لأحاديث  م�صنفاته جمموعة  و�أهم  �صنة  ثمانني  �لعمر 
�لأم�صار«،  علماء  م�صاهري  »كتاب  و�لآخر  �لثقاة«،  »كتاب 
وهو ماز�ل خمطوًطا مبدينة لينربج، و�ألَّف �بن ِحبَّان كتابًا يف 
�لف�صالء«،  ونزهة  �لعقالء  »رو�صة  �أ�صماه  و�لتهذيب  �لأدب 
هذ�  يف  وذكر  )1910م(  1328هـ  عام  بالقاهرة  طبع  وقد 

�لكتاب �أحد ع�رص م�صنًفا �آخر لبن ِحبَّان.

73 - ابن حبيب - �سارع - بق�سم مينا الب�سل 

�بن حبيب كنية لثالثة من م�صاهري علماء �لعرب وهم:

َلمي: وهو فقيه عربي  1( اأب� مروان عبد امللك بن حبيب ال�سُّ
ولد يف ح�صن و�ط بالقرب من مدينة غرناطة بالأندل�ض بجنوب 
مكة  �إىل  ذهب  ثم  وقرطبة،  �لبئرة  يف  �لعلم  وتلقى  �إ�صبانيا، 
لتاأدية فري�صة �حلج، وهناك �ألغى بع�ض �لدرو�ض ثم توجه �إىل 
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�ملدينة �ملنورة حيث ثقف �ملذهب �ملالكي ون�رصه بعد ذلك يف 
�لأندل�ض، وتويف يف قرطبة عام 238هـ )853م(، وتقول 
�لرو�يات �ملبنية على �ملغالة �إنه �صنف ما يقرب من �ألف كتاب 
من  �ملخطوطة  �لقطعة  ��صتثنى  و�إذ�  �ملو�صوعات،  �صتى  يف 
كتاب �ألفه ول ينطوي على �أهمية كبرية فاإن �مل�صنف �لوحيد 
�لذي بقي حتى �لآن وين�صب �إليه �أظهر �لبحث �لعلمي �أن تاأليفه 

يرجع �إىل عهد متاأخر عن عهده.

احللبي  الدم�سقي  بن عمر  احل�سني  اأب� حممد  الدين  بدر   )2
عام  بدم�صق  ولد  و�أديب  موؤرخ  وهو  حبيب(:  بابن  )املكنى 
حمت�صًبا  �أبوه  كان  حيث  بحلب  ويعلم  )1310م(  710هـ 
ومعلًما للحديث، وحج �إىل مكة عام 733هـ )1332م( ثم 
�لرحلتني  �أثناء  �أخرى عام 739هـ )1238م( وز�ر  حج مرة 
�أخرًي� يف حلب حيث  و��صتقر  �ل�صام،  �صتى يف  وبالًد�  م�رص 
و�فته �ملنية عام 779هـ )1377م(، ولعلمه �لغزير يلقب بدر 
يتناول  �أ�صهرها  عدة  م�صنفات  وله  بالإمام،  حبيب  بن  �لدين 
عام  �إىل   648 عام  من  م�رص  يف  �ملماليك  �صالطني  تاريخ 
يف  �لأ�صالك  ُة  »درَّ وعنو�نه  1375م(   -  1250( 777هـ 
�ل�صفا«  »ن�صيم  �مل�صمى  �مل�صجوع  كتابه  �أما  �لأتر�ك«،  ملوك 
�لذي تتخلله �أبيات من �ل�صعر، فهو من طر�ز �آخر، وقد طبع 
عدة مر�ت منها طبعة بالإ�صكندرية عام 1289هـ )1872م( 
بالقاهرة  وثالثة  بالق�صطنطينية عام 1302هـ )1884م(  وثانية 
عام 1307هـ )1889م(، وفيما يلي �أمنوذج وجيز من كتاب 
َثَبَج  �متطاء  �إىل  �لب�صيط،  �ل�صفا«: »هزتني رياح �لأمل  »ن�صيم 
وركبُت  مثو�ها،  لل�صفر  يطيُب  �صفينًة  فاأتيت  �ملحيط،  �لبحر 
�صائر،  �ملقدور  باأنَّ  موقًنا  وُمْر�صاها،  جمر�ها  �لله  ب�صم  فيها 

ا عن قول �ل�صاعر: معر�صً

َل �أَْرَكُب �لَبْحَر �أَْخ�َصى 
َعَلّي ِمْنُه �ملََعاِطْب  

ِطنٌي �أََنا - َوْهَو َماٌء  
نُي يِف �ملَاِء َذ�ِئْب َو�لطِّ  

3( حممد بن حبيب: لغوي عربي، كان تلميًذ� لقطرب وتويف 
� عام 245هـ )859م(، ومل يبق من موؤلفاته �لكثرية  يف �صامرَّ
�إل ر�صالة يف �أوجه �ل�صبه و�خلالف بني �أ�صماء �لقبائل �لعربية، 
ن�رصها �مل�صت�رصق �لأملاين ف�صتنفلد عام 1267هـ )1850م(. 

4( يزيد بن حبيب: وهو من مو�يل �لأزد، وكان مفتي �أهل 
�ملادة(، وكان  )�نظر هذه  �صعد  بن  �لليث  �أخذ  وعنه  م�رص، 
�أباه من �أهل دنقلة، وقد  �إذ �إن  يزيد بن حبيب بربري �لأ�صل 
�أخذ �لعلم عن بع�ض �ل�صحابة �ملقيمني يف م�رص، وكان �أول 
من ن�رص �لعلم مب�رص يف �حلالل و�حلر�م وم�صائل �لفقه، وكان 
�مل�رصيون قبله يتحدثون يف �لفنت و�لرتغيب، وكان �بن حبيب 
ثالث ثالثة جعل عمر بن عبد �لعزيز )�نظر هذه �ملادة( �إ�صد�ر 
بن  جعفر  فهما:  زمياله  �أما  �مل�رصي،  بالقطر  �إليهم  �لفتاوى 
ربيعة، وعبد �لله بن �أبي جعفر، وكان �بن حبيب فوق ذلك 
و�صوؤونها  بفتح م�رص  يتعلق  ما  و�حلروب ول�صيما  بالفنت  عاملًا 
وولتها، وهو �أحد �لأركان �لذين نقل عنهم �لكندي كتابه 
»ولة م�رص وق�صاتها«، ومن �أ�صهر تالميذ �بن حبيب �لليث بن 

�صعد )�نظر مادة �بن �صعد(.

5( حممد بن حبيب: وهو و�لد عبيد �لله �ملهدي موؤ�ص�ض �لدولة 
�لفاطمية يف �ملغرب، ويزعم �بن حبيب �أنه ُين�صب �إىل �لإمام 
�ل�صيعي  �ملذهب  يعد  ثم  ومن  �ل�صادق،  جعفر  بن  �إ�صماعيل 
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�لقر�مطة ومذهب  مثل مذهب  �لإ�صماعيلية  فرًعا من  �لفاطمي 
�حل�صا�صني �لذين يتم�صكون باإمامة جعفر �ل�صغري �ل�صادق �لإمام 

�ل�صابع وخامت �ل�صيعة �ل�رصعيني )�نظر مادة �لفو�طم(.

74- ابن حجر الع�سقالين - زقاق - بق�سم 
اجلمرك

و��صمه �لكامل �أحمد بن علي بن حممد بن حممد بن علي 
�بن �أحمد �صهاب �لدين �أبو �لف�صل �لكناين �لع�صقالين �مل�رصي 
�لقاهري، حجة م�صهور يف �حلديث وموؤرخ وفقيه �صافعي، 
ولد يف 22 من �صهر �صعبان عام 773هـ )18 من فرب�ير عام 
1372م( يف م�رص �لقدمية )م�رص عتيقة(، ولقب �لع�صقالين 
يرجع �إىل مدينة ع�صقالن �لو�قعة على �صاحل فل�صطني �جلنوبي، 
بها �ل�صلطان بيرب�ض عام  وقد ��صتهرت يف �حلروب �ل�صليبية وخرَّ
يف  و�لديه  �لع�صقالين  حجر  �بن  وفقد  )1247م(،  645هـ 
ويقوم  �لفتاوى  ي�صدر  مربًز�  عاملًا  �أبوه  وكان  مبكرة،  �صن 
�خلروبي  �لدين  زكي  كنف  يف  حجر  �بن  ون�صاأ  بالتدري�ض، 
�لكرمي يف  �لقر�آن  فحفظ  �حلني،  ذلك  �لتجار يف  كبار  �أحد 
�لتا�صعة من عمره و�رصعان ما وعى ب�صائط �لفقه و�لنحو، ثم 
�لُبلقيني  ومنهم  ع�رصه  علماء  �أكرب  يد  على  طويلة  مدة  در�ض 
�ملتوفى يف عام 804هـ )1401م ( يف �حلديث  ن  �مللقِّ و�بن 
ه�صام  بن  �لدين  وحمب  �لقر�ء�ت،  يف  و�لتنوخي  و�لفقه، 
�للغة  يف  و�لفريوزبادي  )1396م(،  799هـ  عام  �ملتوفى 
و�ل�رصف، وحلبه للفقه ب�صفة خا�صة كر�ض حياته لدر��صته منذ 
عام 793هـ )1390م(، ويف هذ� �ل�صاأن قام بعدة رحالت 
من  بكثري  خاللها  �ت�صل  و�ليمن  و�حلجاز  و�ل�صام  م�رص  �إىل 
كامالت  �صنو�ت  ع�رص  �حلديث  ودر�ض  و�لأدباء،  �لفقهاء 
على زين �لدين �لعر�قي �ملتوفى عام 806هـ )1403م(، وقد 

�أجاز له معظم �صيوخه �إ�صد�ر �لفتاوى و�لقيام بالتدري�ض، ويف 
�صهر �ملحرم عام 827هـ )دي�صمرب عام 1423م( عني قا�صًيا 
�عتزله خاللها  �ملن�صب 21 �صنة  للق�صاة وظل يرتدد على هذ� 
عدة مر�ت كان يدر�ض �أثناءها يف م�صاجد �صتى ويحا�رص يف 
�لذي  حجر  �بن  درو�ض  وكانت  و�لفقه.  و�حلديث  �لتف�صري 
لقب »بحافظ ع�رصه« يح�رصها �لكثري من �لنا�ض بينهم �لعلماء، 
وكان يف �لوقت نف�صه مفتي د�ر �لعدل وخطيًبا يف �لأزهر ثم 

يف جامع عمرو وعني بعد ذلك �أميًنا ملكتبة �لقبة �ملحمودية.

و�أجاد �بن حجر فّنْي �ل�صعر و�لنرث وبذل ن�صاًطا �صخًما يف 
�لتاأليف، وتهافت �لنا�ض على كتبه �لهامة �لقيمة وخا�صة �رصحه 
بثلثمائة  بيع  �لذي  �لبخاري(  �رصح  يف  �لباري  )فتح  �مل�صمى 
دينار، وتزيد م�صنفاته على �ملائة، و�أهمها: »�لإ�صابة يف تييز 
�ل�صحابة«، »وبلوغ �ملر�م من �أدلة �لأحكام« يف علم �حلديث، 
يف  �لناظر  »وغبطة  �لثامنة«،  �ملائة  �أعيان  يف  �لكامنة  »و�لدرر 
عن  �لذّب  يف  �مل�صدد  »و�لقول  �لقادر«،  عبد  �ل�صيخ  ترجمة 
�لأئمة  رجال  بزو�ئد  �ملنفعة  »وتعجيل  �أحمد«،  لالإمام  �مل�صند 
حجر  ولبن  م�رص«،  ق�صاة  عن  �لإ�رص  »ورفع  �لأربعة«، 
ديو�ن �صعر طبع يف بولق عام 1301هـ )1883م(، وله يف 
�لرت�جم »نزهة �لألباب يف �لألقاب«، وقد �عتمد �بن حجر يف 
تاأليف كتابه »�لدرر �لكامنة يف �أعيان �ملائة �لثامنة« على كتاب 
)�نظر  �ل�صفدي  �لدين  ل�صالح  �لن�رص«  و�أعو�ن  �لع�رص  »�أعيان 

مادة �ل�صفدي(.

75- ابن احلداد - زقاق - بق�سم اجلمرك 
�ملوؤرخون،  ذكرهم  ممن  ثالثة  �حلد�د  �بن  لقب  يحمل 

وفيما يلي ترجمة كل منهم ح�صب وجودهم يف قيد �حلياة:
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الكناين  جعفر  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  حممد  بكر  اأب�   )1
وهو  �مل�رصي،  �ل�صافعي  �لفقيه  احلداد(:  بابن  )املعروف 
�ملوؤلف  وهذ�  �ل�صافعي،  �ملذهب  يف  �لفروع  كتاب  �صاحب 
�بن  يتناولها  �لدقة  غاية يف  م�صائل  من  ت�صمن  ملا  �لفائدة  كبري 
ثم  �لبالغة، ومن  بالعناية  �حلجم  �ل�صغري  هذ�  �حلد�د يف كتابه 
ال )�نظر  �عتنى ب�رصحه جماعة من كبار �لأئمة، ومن بينهم �لقفَّ
هذه �ملادة( و�لقا�صي �أبو �لطيب �لطربي )�نظر مادة �لطربي(، 
ا م�صتوفًيا،  و�رصحه بعدهما �ل�صيح �أبو علي �ل�صنجي �رصًحا تامًّ

فجاء �رصحه �أح�صن �ل�رصوح.

وقد �أخذ �بن �حلد�د �لفقه عن �أبي �إ�صحاق �ملروزي، وقال 
عماد �لدين بن باطي�ض يف كتابه »طبقات �لفقهاء« �إن �أبي �حلد�د 
كان من �أ�صحاب �إبر�هيم �ملزين، وهذ� �لقول ل ي�صتقيم مع 

�لو�قع؛ لأن �بن �حلد�د ولد يف �لعام �لذي تويف فيه �ملزين.

ا على �ملعاين، وقد  وكان �بن �حلد�د فقيًها حمقًقا غو��صً
�مللوك  وكانت  بها،  �لتدري�ض  وز�ول  مب�رص  �لق�صاء  توىل 
يقع  وما  �لفتاوى  يف  ويق�صدونه  ويعظمونه  يكرمونه  و�لرعايا 
عجائب  يقولون:  �لنا�ض  كان  زمانه  ويف  حو�دث،  من  لهم 
�لدنيا ثالث: غ�صب �جلالد، ونظافة �ل�صماد، و�لرّد على �بن 

�حلد�د.

264هـ  عام  رم�صان  �صهر  من   24 يف  ولدته  وكانت 
)877م( وتويف عام 346هـ )956م( بالًغا من �لعمر حو�يل 

81 عاًما.

وكان هذ� �لفقيه عاملًا بالفقه وعلوم �لقر�آن �لكرمي و�حلديث 
�صاعًر�  ذلك  جانب  �إىل  وكان  و�للغة  و�لنحو  �لعرب  و�أيام 
و�لعامة،  �خلا�صة  �إىل  حمبًبا  �لأخالق  كرمي  وكان  جميًد�، 

و�صار يف حيازته �لأمري �أبو �لقا�صم �أنوجور بن �لإخ�صيد وكافور 
�لإخ�صيدي )�نظر مادة �لإخ�صيدي(.

ويرجع لقبه »�بن �حلد�د« �إىل �أن �أحد �أجد�ده كان ي�صنع 
�حلديد ويبيعه.

2- �بن �حلد�د �ملغربي: جاء ذكره يف كتب �لتاريخ �لتي 
وتقول  �لطو�ئف،  دويالت  �أيام  �لأندل�ض يف  �أحد�ث  تتناول 
بالله  �ملعت�صد  �صاعر  كان  �ملغربي  �حلد�د  �بن  �إن  �لكتب  هذه 
�أباه  خلف  وقد  و�أعمالها،  �إ�صبيلية  �صاحب  وعياد  عمرو  �أبو 
باأمور �لدويلة وقتل  يف �حلكم عام 440هـ 1048م( فا�صتبد 
جميع وزر�ئه وحارب �لرببر و�نت�رص عليهم ومات عام 465هـ 

)1072م(.

ومن ثم يكون �بن �حلد�د �ملغربي �ل�صاعر قد عا�ض يف هذه 
�لفرتة من �لزمن يف �إ�صبيلية.

ذ�ت  �ل�صفر  ع�صا  �ألقى  �إنه  �ل�صاعر  �حلد�د  �بن  عن  ويقال 
يوم ب�صعيد م�رص وهو يف طريقه �إىل مكة لتاأدية فري�صة �حلج، 
ويف �ل�صعيد �مل�رصي �صاهد ر�هبة جميلة ��صمها »نويرة« ففنت 
�لذي ي�صمها بني  �لدير  بالقرب من  �أياًما طويلة  بجمالها و�أقام 
�أن  ر�هباته، ووجه نظرها بكرثة تردده على مكانها و��صتطاع 
يبوح لها مبا يعاين من تباريح �حلب ولو�عج �لغر�م، فاأعر�صت 
عنه وتاأبت عليه فز�د تعلقه بها وهيامه فيها، ويف �أحد �لأعباد 
�عرت�ض �صبيلها وهي ت�صري �صحبة جمموعة من �لر�هبات و�أن�صد 

يقول: 

َع�َصاِك بَِحقِّ ِعْي�صاِك  
ُمِريحَة َقْلبَِي �ل�صاكي  
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فاإنَّ �حُل�ْصَن َقْد َولَّ  
ْهاَلِكي ِك �إِْحَياِئي َو�إِ  

ْلبـاٍن   َو�أَْوَلَعنِـي ب�صُ
اِك وُرْهباٍن وُن�صَّ  

َومَلْ �آَِت �لَكَناِئ�َض َعْن  
َهَوًى ِفْيِهنَّ َلْولِك  

ي   َفَهْل َتْدِريَن ما َتْق�صِ
َعَلى َعْيَنيَّ َعْيناِك  

َوَما ُيْذِكيِه ِمْن َناٍر  
بقلبي نورِك �لذ�كي  

َحَجْبِت �َصناِك َعْن بَ�رَصِي  
ْم�ِض �ِصْيماِك وَفْوَق �ل�صَّ  

ِطيِب    ِن �لرَّ َوِفـي �لُغ�صْ
َويِف �لنَّقا �ملُْرجَتِّ َعْطَفاِك  

�ك   ْو�ِض َخدَّ وِعْنَد �لرَّ
َويِف َريَّاُه ِريَّاِك  

ويظهر من �لبيت قبل �لأخري �أن ر�هبة �بن �حلد�د كانت 
�أحد  �ل�صخامة  من  �لرجتاج  هذ�  كان  وقد  مرجت،  نقا  ذ�ت 
مقايي�ض �جلمال يف ذلك �لع�رص ويف �لع�صور �لتالية حتى عهد 

قريب، �إذ �أ�صحت �لر�صاقة وح�صن �لقو�م من مقايي�ض �جلمال 
يف �لع�رص �حلديث.

»�لطبقات  ابن احلداد: وقد جاء ذكره يف كتاب  2( الإمام 
�لكربى« لل�صعر�ين �لذي قال �إنه كان �أحد �أئمة �ل�صوفيني ومن 
ثم لقبه »بالإمام �بن �حلد�د«، ويزعم �ل�صعر�ين �أن هذ� �ل�صويف 
كان يختم قر�ءة �لقر�آن �لكرمي كل ليلة، و�أنه كان ي�صوم يوًما 

نه من تاريخ حياته. ويفطر يوًما ومل يزد على هذ� فيما دوَّ

حارة - بق�سم اجلمرك 76- ابن حزم – 
77- ابن حزم – �سارع - بق�سم حمرم بك 

)اأوريجني �سابًقا(
الرمل بق�سم   - �سارع   – حزم  ابن   -78
عامل  حزم،  بن  �صعيد  بن  �أحمد  بن  علي  حممد  �أبو  هو 
م�صهور  فقيه  وهو  كثرية،  علوم  يف  متقن  �أندل�صي  عربي 
و�صاعر مربز، ولد عام 384هـ )994م( بقرطبة وكان جده 
و�فر  ق�صط  �لإ�صالم، وقد ح�صل على  �عتنق  ن�رص�نيًّا  �لأعلى 
�لتعليم، و��صرتك يف حرب غرناطة مع جي�ض �ملرت�صى،  من 
وكان وزيًر� له، وبعد �أن �أُ�رص ركن �إىل �لتجو�ل ثم عاد �إىل 
409هـ  عام  خالل  ذلك  وكان  �صنو�ت،  �صت  بعد  قرطبة 
)1018م(، وقد توىل �لوز�رة يف عهد �خلليفة عبد �لرحمن 
�صديًقا  وكان  )1023م(  414هـ  عام  �مل�صتظهر  �خلام�ض 
له، وعقب قتل هذ� �خلليفة �لذي مل يدم حكمه �صوى �صبعة 
�أ�صابيع، �صجن �بن حزم من جديد و�عتزل �حلياة �ل�صيا�صية عند 
خروجه من �ل�صجن وكر�ض جهوده للتاأليف، ومن �أو�ئل كتبه 
�بن حزم  فيه  �أبرز  و�لأُّلف«، وقد  �لألفة  �حلمامة يف  »طوق 
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�أ�صلوبه �ل�صيق و�صاعريته �لرقيقة متناوًل يف ف�صوله خمتلف �ألو�ن 
تو�ريخ  يف  �لعرو�ض  »نقط  �لتاريخ  يف  موؤلفاته  ومن  �لع�صق، 
وهو  �لعرب«،  �أن�صاب  �أو  �لأن�صاب  »وجمهورة  �خللفاء«، 
موؤلف ذو قيمة كبرية، و�صهرة �بن حزم ترجع على �لأخ�ض 

يف �إتقانه فني �حلديث و�لكالم.

ملذهب  متحم�ًصا  �صار  �ملذهب  �صافعي  كان  �أن  وبعد 
�لظاهرية، وقد طبق �أ�صول هذ� �ملذهب على �لعقائد ولذ� مل 

ياأخذ �إل باملعنى �لظاهري للقر�آن و�لأحاديث �ملوثوق بها.

فيها  تعر�ض  و�لأخالق  �ملنطق  يف  كتب  حزم  ولبن 
�أمثال  �مل�صلمني،  �إجالل معظم  لرجال كانو� وماز�لو� مو�صع 
بذلك  فا�صتهدف  ومالك،  حنيفة  و�أبي  �لأ�صعري  مو�صى  �أبي 
�لبارزين من  بالرجال  لتعري�صه  فقهاء ع�رصه ول�صيما  لكر�هية 
�إ�صبيلية فندد هو بهذ�  �أهل �ل�صنة ولذ� �أحرقت موؤلفاته علًنا يف 
�لت�رصف يف ق�صائد لذعة، ويقال �إن عدد موؤلفاته بلغ 400، 
وتويف �بن حزم يف بلدته »منت لي�صم« يف 28 من �صعبان عام 

456هـ )15 �أغ�صط�ض 1064م(.

ومن كتابه »طوق �حلمامة« ن�صتطيع �لتعرف على �صخ�صية 
�بن حزم وعلى �صورة �صادقة �صيقة لناحية من نو�حي �حلياة يف 
ع�رصه ل يعرف عنها من �لكتب �لتاريخية �لأخرى �إل �لقليل، 
ويف كتابه �مل�صمى »ر�صالة يف ف�صل �لأندل�ض« ملحة طريفة عن 

�أهم م�صنفات م�صلمي �لأندل�ض �ملتقدمني.

�أثر و��صح يف مبادئ �لأخالق، وهو  وكان لبن حزم 
ميثل بحق �أهل �لتوحيد �لذين ينتقدون �لتو�صل بالأولياء ومذ�هب 
�ل�صوفية �أ�صحاب �لتنجيم، وقد نقد �بن حزم من جهة �أخرى 
�لك�صف  و�لن�رص�نية وحاول  �لإ�صالمية كاليهودية  �لعقائد غري 

عن �ملتناق�صات يف كتبهم ليربر �تهامه لهم بتحريف �لن�صو�ض 
للتور�ة  و�لن�صارى  �ليهود  تبديل  »�إظهار  م�صنفه  يف  وذلك 
و�لإجنيل وبيان تناق�ض ما باأيديهم منها مما ل يحتمل �لتاأويل«، 
ويف �ملنطق �ألف �بن حزم كتاب »�لتقريب يف حدود �ملنطق«، 
وقد �أعطى للتجربة يف هذ� �لكتاب �أهمية كربى وكانت ثمرة 
�مل�صماة  �لأخالقية  ر�صالته  �حلياة  يف  جتاربه  وخال�صة  ن�صوجه 
»كتاب �لأخالق و�ل�صري يف مد�و�ة �لنفو�ض«، وهي يف �لورع 
و�حل�ض على �لتقوى جعل فيها �لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم مثاًل 
فا�صتهدف  بح�صدهم  �لفقهاء  تابعه  وقد  �لكرمي،  للخلق  �أعلى 
و�ل�صالطني  �مللوك  �إبعاده عن خمالطة  و�إىل  عليه  ذلك حنقهم 
فاأخذو� يق�صونه عن بالدهم، ومن قوله يف كتاب �لأخالق: 
�لنا�ض  �صائر  لها على  �أو ظن  نف�صه عجًبا،  �أن من قدر  و�علم 
ف�صاًل، فلينظر �إىل �صربه عندما يدهمه من هم �أو نكبة �أو وجع 
ل �أو م�صيبة، فاإن ر�أى نف�صه قليلة �ل�صرب فليعلم �أن جميع  �أو ُدمَّ
على  منه  �أف�صل  �ل�صابرين  وغريهم  �ملجذومني  من  �لبالء  �أهل 
تاأخر طبقتهم يف �لتمييز، و�إن ر�أى نف�صه �صابرة فليعلم �أنه مل 
ياأت ب�صيء مل ي�صبق فيه على ما ذكرنا بل هو �إما متاأخر عنهم يف 
ذلك �أو م�صاو لهم ل مزيد، �إىل �أن يقول: فليعلم �أن �أهل �لعدل 
�أف�صل  فيه  هو  مما  �أكرث  �ملخولني  من  �حل�صنة  و�ل�صرية  و�ل�صكر 
�لعجب  عن  بعيد  فالعادل  للعدل  ملتزمة  نف�صه  ر�أى  فاإن  منه، 
�لبتة لعلمه مبو�زين �لأ�صياء ومقادير �لأخالق و�لتز�مه �لتو�صط 

�لذي هو �لعتد�ل بني �لطرفني �ملذمومني.

ا هو �ملوؤرخ �حلجة، ومن �أ�صهر رو�ة تاريخ  و�بن حزم �أي�صً
�ل�صرية �لنبوية، و��صمه �لكامل هو عبد �لله بن �أبي بكر بن حزم 
)تويف �صنة130هـ - 741م(، وهو من كتَّاب �ملغازي �لنبوية 
)�نظر  �لو�قدي  �أ�صاتذة  �أحد  وكان  رو�ياتهم،  يف  �ملوثوق 
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هذه �ملادة( �لذين �أُِخذ عنهم يف تاأليف كتابه �مل�صهور �مل�صمى 
عام  �ملنورة  باملدينة  �لق�صاء  توىل  وقد  �لله«،  ر�صول  »مغازي 
)715م(،  96هـ  عام  عليها  وليًّا  �صار  ثم  )713م(  94هـ 
وقد �غتابه �لأحو�ض )�نظر مادة �بن �لأحو�ض( يف عهد �خلليفة 
�لوليد وحمل عليه يف �أ�صعاره مما كان �صبًبا يف �رصب �لأحو�ض 

بال�صياط.

79– ابن احلكم – �سارع – بق�سم حمرم بك
ما من �صك يف �أن �ملر�د بهذ� �ل�صم هو عبد �لرحمن بن 
�أقدم  هو  �لذي  �لقا�صم  �أبو  �أَْعنَي  بن  �حلكم  عبد  بن  �لله  عبد 
�لإ�صالمية،  �لقر�ء موؤلفاته من موؤرخي م�رص  �إىل  من و�صلت 
وهو ينتمي بالأرومة �إىل �أ�رصة م�رصية نبيلة، وكان �أبو عبد �لله 
و�لفقه،  �حلديث،  �صليًعا يف  )830م(  عام 214هـ  �ملتوفى 
وكان  �مل�رصية،  �ملالكية  �لطائفة  ريا�صة  �إليه  �نتهت  َثمَّ  ومن 
فقيًها  كان  فمحمد  �لعلم،  �أهل  م�صاهري  من  �لأربعة  �أبناوؤه 
وكاتًبا ذ�ئع �ل�صيت، وخلف �أباه يف ريا�صة �ملالكية، و��صتهر 
بغز�رة  �لرحمن  عبد  و��صتهر  �ملعرفة  ب�صعة  و�صعد  �حلكم  عبد 
�لعلم وقوة �لإدر�ك و�لعناية �لفائقة بدر��صة �حلديث، وبجمع 
�مل�رصيني،  ثني  �ملحدِّ �أهم  رو�ية  �إىل  ي�صتند  �لذي  منها  �لكثري 
و�أهم موؤلفاته »فتوح م�رص و�ملغرب« يف �صبعة �أجز�ء ت�صم �أخبار 
م�رص وتاريخها �لقدمي، و�لفتح �لإ�صالمي، وخطط �لف�صطاط 
و�جليزة و�أخائد �لإ�صكندرية، ونظام م�رص و�إد�رتها يف عهد 
م�رص  جنوبي  �لإ�صالمي  �لفتح  و�متد�د  �لعا�ض،  بن  عمرو 
وغربها، وفتح �صمال �إفريقيا بعد وفاة عمرو، وغزوة �لأندل�ض 
ثم نبذة عن ق�صاة م�رص �إىل عام 246هـ )860م( و�لأحاديث 
�مل�رصية �مل�صتقاة من �ل�صحابة �لذين وفدو� على م�رص، ويدل 
هذ� �لكتاب �لتاريخي �لقيم على بر�عة �بن عبد �حلكم يف جمع 

�لذين  �ملوؤرخون  �عتمد  وقد  بنقدها،  �لهتمام  دون  �لأخبار 
»ح�صن  كتاب  يف  جاء  ما  فمعظم  كتابه،  على  بعده  جاوؤو� 
منه  نهل  �لكتاب، كما  ماأخوذ من هذ�  لل�صيوطي  �ملحا�رصة« 
�ملقريزي يف كثري من ف�صول كتابه وكذلك ياقوت يف و�صف 
م�رص، �إذ نقل عن �بن عبد �حلكم ما دونه يف كتاب »فتح م�رص 
�لكندي،  ا  �أي�صً عنه  ونقل  حرفيًّا،  �ل�صدد  هذ�  و�ملغرب« يف 
و�بن  �ملحا�صن  و�أبو  دقماق،  و�بن  و�لق�صاعي،  و�بن زولق 
�إيا�ض لدرجة �أن كل هوؤلء �أ�صبحو� من رو�ته فيما �صنفو� من 
لهذ�  عدة  خمطوطات  �لربيطاين  وباملتحف  تاريخية،  كتب 
ا يف باري�ض وترجمت بع�ض �أجز�ئه �إىل �لفرن�صية  �لكتاب و�أي�صً

و�لأملانية و�لإجنليزية.

257هـ  عام  �لف�صطاط  يف  �حلكم  عبد  �بن  وتويف 
)871م(.

�لأمويني  �لقو�د  كبار  من  وكان  �حلكم،  بن  ومرو�ن 
وقد قاتل علي بن �أبي طالب يف وقعة �جلمل، وهو �لذي قتل 
خ�صوم بني �أمية، وهزمهم يف مرج ر�هط، ومات بالطاعون 

عام 65هـ )684م(.

80 – ابن حمدي�س – �سارع – بق�سم حمرم بك
بكر  بي  �أ بن  �جلبار  عبد  حممد  بو  �أ بالكامل  ��صمه 
�بن حمدي�ض �صاعر عربي ولد مبدينة �صري�قو�ض �أو )�رص�قو�صة( 
�ل�رصقي  �ل�صاحل  على  ميناء  وهي  )1055م(،  447هـ  عام 
حد�ثة  منذ  �ل�صعر  بنظم  و��صتهر  )�صي�صليا(،  �صقلية  جلزيرة 
يف  بالرمو  مدينة  �صقطت  ع�رصة  �ل�صابعة  بلغ  وعندما  عمره، 
��صتوىل  )1078م(  471هـ  عام  ويف  �لنورمانديني،  �أيدي 
�لقتال دفاًعا عنها ثم  باأ�رصها ف�صارك يف  �لأعد�ء على �جلزيرة 
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هرب لجًئا �إىل �إفريقية )تون�ض( ثم �إىل �لأندل�ض، وكان عمره 
حو�يل �أربعة وع�رصين عاًما.

وي�صتدل من �صعره على �أنه ق�صى �صباه �لباكر يف �للهو، 
يزور �حلانات ويهيم بالر�ق�صات وينت�صي بالغناء، وبقيت هذه 
بحنني  �صباه وخمتلطة  ملرتع  تركه  بعد  ذهنه  حية يف  �ل�صورة 

جارف �إىل �لفردو�ض �ملفقود.

َعبَّاد  �ملعتمد بن  به رحاله عند  ويف بالد �لأندل�ض حطت 
عن  تقل  ل  مدة  بالطه  ولزم  �إ�صبيلية،  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر 
ثالث ع�رصة �صنة، مدحه خاللها بق�صائد مطولة م�صيًد� بحروبه 
جديدة  �صدمة  ليتلقى  حمدي�ض  �بن  وعا�ض  �لفرجنة،  �صد 
مف�صاًل  �صجيًنا  �أ�صرًي�  عبَّاد  �بن  جانب  �إىل  يقف  نف�صه  ولريى 
�لوفاء ل�صديقه على �أن يبقى طليًقا تعذبه ذكر�ه وما وجده عنده 
�لقا�صي  �صجنه  عباد يف  وبقي مالزًما لبن  �ملثوى،  من كرم 
بن  يو�صف  بالقرب من مدينة مر�ك�ض؛ حيث و�صعه  باأغمات 
تا�صفني موؤ�ص�ض دولة �ملر�بطني بعد ��صتيالئه على دويالت ملوك 
�لطو�ئف يف �لأندل�ض، وقد ��صتمر �صجنه بجانب �صديقه من 
�ملعتمد بن عبَّاد خالل عام  �إىل وفاة  عام 484هـ )1091م( 
�إىل  رحل  ثم  �أعو�م،  �أربعة  حو�يل  �أي  )1095م(  488هـ 
مدينة �ملهدية يف تون�ض ليعي�ض يف كنف �لأمري �ل�صاعر �لزيري 
تيم بن �ملعز بن بادي�ض ويف كنف �بنه يحيى وحفيده علي بن 
بني  �أمر�ء  �آخر  يحيى  بن  علي  بن  �حل�صن  حفيده  و�بن  يحيى 

زيري يف �أفريقية )تون�ض(.

طريف  �لو�صف  دقيق  �لعاطفة  رقيق  حمدي�ض  �بن  و�صعر 
منها  �أُخرج  �لتي  �جلنة  �لنبيل  �ل�صاعر  هذ�  ين�ض  ومل  �لت�صابيه، 
د�ئًما يف خياله يحن لذكر�ها ويرجع  على م�ص�ض، ف�صقلية 

بذ�كرته و�صاعريته �إليها فيقول:

ذكرُت �صقليًة و�لأ�صى 
ُيَهيُِّج للنف�ض َتْذكاَرها  

با قْد َخَلْت  ومنزلًة لل�صِّ
اَرَها وكان بنو �للَّْهو ُعمَّ  

فاإْن كنُت �أُْخِرْجُت ِمْن َجنٍَّة
ُث �أَْخَباَرَها فاإين �أَُحدِّ  

ولول ملوحُة ماِء �لبكاء 
َح�ِصْبُت ُدُموعَي �أْنهاَرها  

و��صتهر �بن حمدي�ض بطر�فة فكاهته يف �صعره فكان ُيعرف 
ب�صاعر �لنكتة �إىل جانب �صهرته ب�صاعر �لنكبة يف �صقلية.

وخلف هذ� �ل�صاعر �لفحل ديو�ًنا ن�رص �مل�صت�رصق »�أماري 
باريللي ديو�نه  Amari« مناذج عديدة منه، وقد طبع �صيكيا 

يف روما عام 1315هـ )1897م(.

�ألَّف كتابًا  �بن حمدي�ض  �إن  �ملوؤرخ  ويقول حاجي خليفة 
ي�صم تاريخ �جلزيرة �خل�رص�ء، و�لو�صف يف �صعره يكاد ينطق 
مبا ي�صف من �صور وما �صاهده من معامل، فهو يقول يف د�ر 

بناها �ملعتمد بن عبَّاد:

َوَيا َحبَّذ� د�ر ق�صى �لله �أنها 
ُد فيها كلُّ ِعزِّ ول َيبلى ُيَجدَّ  

وما هي �إلَّ ِخطُة �ملَلِك �لتي 
َيُحطُّ �إليها كلُّ ذي �أمٍل َرْحال
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�إذ� ُفتَِحْت �أبو�بُها ِخْلَت �أنَّها
تقوُل برتحيٍب لد�خِلها: �أَْهال  

�صعًد�  فتقذفه  �ملاء  �إليها  يجري  بركة  و�صف  يف  ويقول 
ومنحدًر� �إىل �أ�صفل:

فاإذ� �أُتيَح لها �لكالُم تكلمْت 
بخريِر ماٍء د�ئِم �لَهَمالِن  

ْنَعةٍ  وكاأنَّ �صانَِعها ��ْصَتَبدَّ بِ�صَ
َفَخَر �جلماُد بها على �حليو�ِن  

�أَْوَفْت على َحْو�ٍض لها فكاأنَّها  
ِمْنَها �إىل �لَعَجِب �لُعجاِب َرَو�ِن

وكاأنَّها ظنَّْت َحالوَة ماِئها 
�َصْهًد� َفَذ�َقْتُه بُِكلِّ ل�صاِن   

َوَزر�فة يف �جلوِّ ِمْن �أُْنبوبها  
ماء ُيِرْيَك �جَلْرَي يف �لطري�ِن  

َمْركوزة كالرمح حيث ُترى له 
ِمْن َطْعَنة �حَلَلَق �ْنِعطاف �ِصناِن  

وكاأمنا ترمي �ل�صماء بُِبْنُدٍق  
ُم�ْصَتنَبٍط ِمْن ُلوؤُْلوؤ َوُجَماِن  

يف بركٍة قامْت على حافاتها 
ْلطاِن ِة �ل�صُّ �أُ�ْصٌد َتِذلُّ لِِعزَّ  

�أخريات حياته،  �لب�رص يف  وقد فقد �بن حمدي�ض حا�صة 
�صاعر  تويف  )1132م(  527هـ  عام  من  رم�صان  �صهر  ويف 
ق�صى  �أن  بعد  ميالديًّا  عاًما   84 حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  �صقلية 
�لأعو�م �لأخرية من عمره مبيناء »بجاية Bougie« �لو�قع يف 
غرب �لقطر �جلز�ئري، ويقال �إنه دفن بهذ� �مليناء، ويف رو�ية 
�أخرى �إنه دفن بجزيرة ميورقة �إحدى جزر �أرخبيل �لبليار �لو�قع 

بالقرب من �ل�صاحل �ل�رصقي لإ�صبانيا.

81– ابن حنبل – حارة – بق�سم اجلمرك
بابن حنبل فقط  �أحمد بن حممد بن حنبل، ويعرف  هو 
وكنيته �ل�صيباين لأنه من بني �صيبان، وهو فقيه �إ�صالمي م�صهور 
ولد يف بغد�د خالل �صهر ربيع �لأول عام 164هـ )نوفمرب عام 
780م( وجاء يف رو�ية �أخرى �أنه ولد مبرو، وقد در�ض �أول 
رحل  ثم  )799م(  183هـ  عام  حتى  ر�أ�صه  م�صقط  يف  �أمره 
يف طلب �لعلم فمر باأكرث مدن �لعر�ق و�ل�صام و�حلجاز و�نتهى 
بالتجو�ل يف بالد �ليمن، وركز همه يف هذه �لرحالت على 
در��صة �حلديث، وملا عاد �إىل بغد�د ح�رص درو�ًصا على �لإمام 
�ل�صافعي وكان من خو��ض �أ�صحابه و�أحد تالميذه، وقد �أخذ 
�ملذ�هب  ر�بع  ومذهبه  و�أ�صوله،  �لفقه  �ل�صافعي  �لإمام  عن 
وقد  �لعامل،  يف  �مل�صلمني  جمهور  عند  بها  �ملعمول  �ل�صنيَّة 
حددت عقائد �أهل �حلديث وجهة تفكريه يف �لعقائد و�ل�رصيعة 
ثم برهن بعد ذلك على ثباته يف هذ� �ل�صدد خالل عهد �خللفاء 
�لعبا�صيني: �ملاأمون و�ملعت�صم و�لو�ثق )�نظر هذه �ملو�د(. وعندما 
�لذين مل  �لفقهاء  بال�صدة  و�أخذت  �ملعتزلة  �لدولة عقائد  �أقرت 
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هوؤلء  بني  من  حنبل  �بن  كان  �لقر�آن،  خلق  مبذهب  يقولو� 
و�فته  �لذي  �ملاأمون  �خلليفة  �إىل  بالأغالل  مكباًل  ف�صيق  �لفقهاء 
�ملنية و�بن حنبل يف �لطريق �إليه، و�حتمل �بن حنبل ما ناله من 
�إيذ�ء يف �صرب وجلد ثم �صجن يف �صبيل عقيدته �لر��صخة دون 
يرفع  ومل  �لعقيدة،  هذه  مبادئ  من  مبد�أ  �أي  يت�صامح يف  �أن 
هذه  )�نظر  �ملتوكل  �خلليفة  عهد  �إّل يف  و�لعذ�ب  �لأذى  عنه 
�ملادة(، وذلك عندما �أخذت �لدولة يف �لعودة �إىل مذهب �أهل 
�أ�رصته  و�أجرى على  �إىل بالطه  �خلليفة ودعاه  فقّربه هذ�  �ل�صنة 
معا�ًصا دون علم منه، وقد جذب علمه وورعه وتعلقه �ل�صديد 

بال�صنَّة عدًد� كبرًي� من �لتالميذ و�ملريدين �إليه.

وبقي  عام 241هـ )855م(  بغد�د  �بن حنبل يف  وتويف 
قربه م�صهوًر� بني مقابر �ل�صهد�ء يزوره �لنا�ض ويقد�صونه، وبعد 
�أن جرف في�صان نهر دجلة هذ� �لقرب يف �أو�خر �لقرن �ل�صابع 

�لهجري حتول تقدي�ض �لنا�ض �إىل قرب �بنه عبد �لله.

و��صتهر من موؤلفات �بن حنبل »�مل�صند« وهو كتاب جامع 
�ألف  و29   28 بني  يرت�وح  عدد  على  ي�صتمل  �لأحاديث  يف 
ور�صالة  فيها«،  يلزم  وما  »�ل�صالة  كتاب  ا  �أي�صً وله  حديث، 
فيما  و�جلهمية  �لزنادقة  على  »�لرد  عنو�نها  �ل�صجن  يف  كتبها 
ت فيه من مت�صابه �لقر�آن«، وكتاب »طاعة �لر�صول«، هذ�  �َصكَّ

�إىل جانب عدد �آخر من �لكتب.

وكان �بن حنبل ينكر �لتاأويل يف �لأحاديث ويحرم �لبدع 
�ل�صافعي  �لإمام  بالأولياء. وقد لزم  و�لتو�صل  �لقبور  كزيارة 

)�نظر مادة �ل�صافعي( �إىل رحيل هذ� �لإمام �إىل م�رص.

غريها  يف  �صاع  ثم  ببغد�د  �حلنبلي  �ملذهب  من�صاأ  وكان 
وهي:  �لأخرى  �لثالثة  �ملذ�هب  من  �أ�صيق  نطاق  يف  ولكن 

�حلنفي و�ملالكي و�ل�صافعي، ويقول �بن خلدون: �إن �حلنابلة ل 
دون �لرو�ية ويقارنون �لأخبار بع�صها  مييلون �إىل �لجتهاد ويع�صّ
ببع�ض وهم �أكرث �لنا�ض حفًظا لل�صّنة ورو�ية �لأحاديث، ومل 
يظهر �ملذهب �حلنبلي يف م�رص �إّل بعد �نقر��ض �لدولة �لفاطمية 
يف �لقرن �ل�صابع �لهجري، و�أول �إمام حنبلي وفد على م�رص 

هو �حلافظ عبد �لغني �ملقد�صي �صاحب كتاب »�لعمدة«.

 وماز�ل �لنا�ض ي�رصبون �ملثل بتزمت �حلنابلة وت�صددهم يف 
�لتم�صك بال�صّنة �ملحمدية، فاإذ� �أر�دو� �لتعبري عن رجل ل يلني 

يف �حلق قالو� �إنه حنبلي.

وقبيلة �صيبان �لتي ينت�صب �إليها �لإمام �أحمد بن حنبل فرع 
قيل:  لقد  حتى  �جلاهلية  يف  عري�ض  جاه  لها  وكان  ربيعة  من 
وحارب  ب�صيبان  وفاخر  ب�صيبان  فكاثر  ربيعة  يف  كنت  »�إذ� 

ب�صيبان«.

ه ممن ��صرتكو�  وكان و�لد �أحمد بن حنبل من �لقو�د وجدُّ
دولتهم  د�لت  �أن  �إىل  �لأمويني  على  �لعبا�ض  بني  ن�رصة  يف 
و�ختفت من �مل�رصق، وقد �رصب �لأمويون جده هذ� لن�رصته 

�لعبا�صيني ونال منهم �لأذى و�ل�صيم.

ينزل  �أبوها جو�ًد� كرمًيا  ا وكان  �أي�صً �صيبانية  �أمه  وكانت 
عنده وفود �لعرب في�صيفها، وقد ورث �لإمام �أحمد عن �أبويه 
على  ويدل  �ملكروه،  على  و�ل�صرب  �لعزمية  وقوة  �لنف�ض  �صمو 
�أ�صابه من �رصب موجع مربح  ما  لالأذى  قوة �صربه و�حتماله 
يف �صهر ربيع �لثاين �صنة 218هـ )930م( على قارعة �لطريق 
بني د�ر �ل�صالم و�لرّقة، فكان �ل�صائرون يرون �جلند �ملدججني 
بال�صالح ويرون رجلني �صفدتهما �لأغالل تنهال عليهما �ل�صياط 
وهما ل ينفكان عن �لت�صبيح، وي�صعف �أحدهما عن �لحتمال 
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ويخر �رصيًعا وميوت �صهيد عقيدته، ويظل �لثاين على �حتماله 
�إذ�  يقوي قلبه �لإميان بربه، وبينما هو يف هذه �ملحنة �لطاغية 
باخلليفة �ملاأمون يالقي ربه ويف عنقه دم �ل�صهيد وعذ�ب �ملوؤمن 
ب�صنَّة ر�صول �لله فيوؤخذ �بن حنبل باأ�صفاده �إىل بغد�د ليلقى يف 

�ل�صجن �إىل حني.

�لقوية تعمر وجد�ن �بن حنبل منذ  �لدينية  �لنزعة  وكانت 
�لر�بعة  بلغ  �إذ�  �لكرمي، حتى  �لقر�آن  �للغة وحفظ  فتعلم  �ل�صبا 
ه �إىل �لديو�ن ليمرن على �لكتابة و�لتحرير، و�ختار  ع�رصة ُوجِّ
لنف�صه بعد ذلك �لجتاه �إىل �حلديث فجل�ض يف حلقات �لقا�صي 
�أبي يو�صف )�نظر مادة �أبي يو�صف( �صاحب �أبي حنيفة )�نظر 
هذه �ملادة( ثم بد�أ �لقيام بالرحالت يف طلب �لعلم عام 186هـ 
)802م( ومل يجل�ض لتدري�ض �حلديث �إل بعد �أن بلغ �لأربعني، 
و��صتمر على �إلقاء درو�صه يف هدوء �إىل �أن �بتدع �جلعد بن درهم 
م�صاألة خلق �لقر�آن وكونه خملوًقا لله تعاىل، وقد ��صتنكر كثري 
من �لعلماء ذلك و�عتربو� �إثارة هذه �مل�صاألة بدعة، وقتل خالد 
بن عبد �لله �لق�رصي �جلعد بن درهم ولكن �لقول بخلق �لقر�آن 
ملو�صى  �لله  كالم  �إىل  جماعة  ��صتند  �لكالم  �صفة  ففي  تبعه، 
�لذي قال �لله تعاىل فيه: زب ڃ  چ چ  چچ  رب، 
�ملوؤمنني  �صمت  �مل�صيحيني  من  �لت�صكيك  �إىل  �لدعاة  و��صتغل 
عن �لقول يف هذ�، فاأخذ دعاة �مل�صيحية ي�صائلون �مل�صلمني عما 

قاله �لله يف كتابه عن �مل�صيح، �أمل يقل: زبٿ  ٹ  
»�أكلمة  �صاألوهم  بذلك  �أجابو�  فاإن  ڤرب،  ٹ   ٹ   ٹ  
�جلو�ب وكاأنهم  �مل�صلمون عن  في�صمت  �أم ل«؟  �لله خملوقة 
فازو� باحلجة، وكان بني �مل�صلمني جماعة ت�صدت للرد على 
�أنه  �لإ�صالم فوجدو�  للت�صكيك يف  �مل�صلمني  يثريه غري  كل ما 
من �لو�جب �أن يقولو� �إن �لقر�آن خملوق وكلمة �لله �لتي عرب 

�مل�صيح  وهو  اها  م�صمَّ �أن  باعتبار  خملوقة  هي  �مل�صيح  عن  بها 
خملوق.

وتوىل �ملاأمون �خلالفة �لعبا�صية و�أخذ مبذهب �ملعتزلة وكان 
يدعوهم باأ�صحابه ومن ثّم مال �إىل �لقول بخلق �لقر�آن وحاول 
يف �إ�رص�ر ويف جميع �ملناظر�ت �لتي عقدها �أن يحمل �لفقهاء 
ر�أيه  �عتناق  لديه من حجج وبر�هني على  مبا كان  و�ملحدثني 
و�لأخذ به، غري �أن هوؤلء �لفقهاء و�ملحدثني مل يو�فقوه على 
�لله  يرد يف كتاب  بقول مل  �لأخذ  ي�صتطيعون  ر�أيه؛ لأنهم ل 
ول يف �صنَّة ر�صوله كما ل ي�صتطيعون �خلو�ض يف �أمر مل يرد 

فيه ن�ض �رصيح يوؤيده.

و��صتمر �خلليفة �ملاأمون على �ملجادلة و�ملناظرة يف مو�صوع 
خلق �لقر�آن قر�بة �صت �صنني ��صتغرقت �ملدة �لو�قعة بني عامي 
212 و 218هـ )827 – 833م(، وكان خالل هذه �ملدة 
بالكتب  ير�صل  بغد�د  عا�صمته  عن  بعيًد�  ة  �لرقَّ ق�صاها يف  �لتي 
�لتي كان كاتبه ووزيره �أحمد بن �أبي دوؤ�د يدبجها وهو كبري 
�ملعتزلة يف ذلك �حلني �إىل �أنحاء ملكه تاأمر �لنا�ض بالقول بخلق 
�لقر�آن وترغم من يتولون �أي عمل يف �لدولة على هذ� �لقول 
و�لت�رصيح به، ثم تطرق �لأمر �إىل رف�ض �صهادة من ل يقول 
بتدري�ض  �لقيام  �لإفتاء من  �ملحدثني ورجال  �لر�أي ومنع  بهذ� 
�أقرو� بخلق �لقر�آن، و�أخرًي�  �إذ�  �إل  �أو تقدمي �لفتاوى  �حلديث 
�أن  ينكر  �لعقوبات و�لإعد�م بكل من  �أ�صد  باإنز�ل  �لأمر  �صدر 

�لقر�آن خملوق.

فا�صتمر  مكباًل  �إليه  ي�صاق  حنبل  و�بن  �ملاأمون  مات  وقد 
�أخوه �ملعت�صم على تعذيبه ثم �أذن له بالإفتاء وتدري�ض �حلديث 
حتى جاء �لو�ثق �إىل �حلكم و�أنزل به �أ�صد �لعذ�ب، ومل يخرج 
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�لإمام من حمنته �لقا�صية �إل بعد �أن توىل �ملتوكل �خلالفة فاأز�ل 
�ملحرك  دوؤ�د  �أبي  بن  �أحمد  �لوزير  و�أبعد  �لكارثة  تلك  �آثار 

�لأ�صيل للفتنة.

نقي  �لنف�ض،  م�صقول  �ملحنة  من  حنبل  �بن  وخرج 
جروح،  و�آثار  ندوب  ج�صمه  �أجز�ء  كافة  ويف  �لوجد�ن، 
�لبلد�ن  كافة  من  �لطالب  وق�صده  �لنا�ض  بني  منزلته  وعلت 
على  خاف  حتى  �حلديث  منه  وي�صمعون  ي�صتفتونه  �لإ�صالمية 
نف�صه ودينه من غرور �ل�صهرة، فقال �إنه يود �أن يعي�ض يف ركن 
من �أركان مكة ل يعلم به �أحد، و��صتمر على �لعي�ض من �إير�د 
�لعقار �لذي ورثه عن �أبيه وكان يرف�ض عطايا �خلليفة �ملتوكل 
�مل�صلمني  �أنظار  مطمح  �لورع  �لإمام  هذ�  و��صتمر  رفق،  يف 
بحديثه وفقهه ونز�هة نف�صه وورعه وتقو�ه حتى و�فته �ملنية يف 
�لله رحمة  �أول عام 241هـ )855م(. رحمه  12 من ربيع 

فيا�صة وجعل جنة �لفردو�ض له نزًل.

وقال  ببغد�د،  كان  �حلنبلي  �ملذهب  ظهور  و�أول 
عبد �لرحمن بن خلدون )�نظر هذه �ملادة( �إن قلة عدد مقلدي 
هذ� �ملذهب ترجع �إىل بعده عن �لجتهاد و�أ�صالته يف معا�صدة 
و�لعر�ق  بال�صام  و�أكرثهم  ببع�ض،  بع�صها  ولالأخبار  �لرو�ية 
ورو�ية  لل�صنة  حفًظا  �لنا�ض  �أكرث  وهم  ونو�حيها  بغد�د  يف 

�حلديث.

�لقرن  �إىل  م�رص  يف  �حلنبلي  �ملذهب  ظهور  تاأخر  وقد 
�إن  �ل�صيوطي )يف ح�صن �ملحا�رصة(:  �ل�صابع �لهجري، وقال 
�لذي  �لر�بع  �لقرن  �إل يف  �لعر�ق  �ملذهب مل يربز خارج  هذ� 
ملك فيه �لفاطميون �لبالد و�أفنو� من كان بها من �أئمة �ملذ�هب 
�لثالثة: قتاًل ونفًيا وت�رصيًد�، و�أقامو� مذهب �ل�صيعة ومل يزولو� 

منها �إل يف �أو�خر �لقرن �ل�صاد�ض، و�أول �إمام من �حلنابلة حل 
مب�رص هو �حلافظ عبد �لغني �ملقد�صي �صاحب »�لعمدة«.

بق�سم مينا   – �سارع   – ابن احلنفية   –82
ا( الب�سل )املن�سور حممد حاليًّ

�ملعروف  �أبي طالب،  بن  علي  بن  �لقا�صم حممد  �أبو  هو 
قي�ض  بن  جعفر  بنت  َخوَلة  و��صمها  �أمه،  وهي  �حلنفية  بابن 
�بن �صلمة بن ثعلبة بن حنيفة، ويختلف �لرو�ة يف ن�صبها فيقول 
بع�صهم: �إنها كانت �أََمًة لبني حنيفة �لذين قاتلهم خالد بن �لوليد 
�لزكاة  تاأدية  عن  لمتناعهم  عفان  بن  عثمان  �خلليفة  عهد  يف 
بن  علي  ��صتوىل  وقد  �جلاهلية،  �رصيعة  �إىل  و�رتد�دهم 
بي طالب على َخَوَلة هذه، فولدت له حممًد� �لذي �صّماه �أبوه  �أ

باأبي �لقا�صم تربًكا بر�صول �لله.

وكان حممد بن �حلنفية غزير �لعلم و�لورع، ومن �أكابر 
�لفقهاء، وكان �صديد �لقوة مديد �جل�صم، وقد �متحنه معاوية 
بالن�صبة �إىل قوته �خلارقة فتغلب �أمامه على من �أح�رصوه ملغالبته 

من �لروم.

وقد حمل ر�ية و�لده علي بن �أبي طالب يوم موقعة �جلمل 
�ل�صهرية، وملا �ُصِئل عن �صبب زج �أبيه به يف �ملعارك دون ولديه 
وهو  فيد�ه،  �أنا  �أّما  �أبي،  عينا  �إنهما  قال:  و�حل�صني،  �حل�صن 

يدر�أ �ل�رص عن عينيه بيديه.

 وكان �بن �حلنفية حكيًما، ومن �أقو�له يف �حلكمة: لي�ض 
� حتى  بحكيم من مل يعا�رص باملعروف من ل يجد من معا�رصته بُدًّ

يجعل �لله له فَرًجا.
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وملا دعا �بن �لزبري �إىل نف�صه، وبايعه �أهل �حلجاز باخلالفة 
فاأبيا  �لبيعة  �إىل  �حلنفية  بن  وحممد  �لعبا�ض،  بن  �لله  عبد  دعا 
وقال: ل نبايعك حتى يجتمع لك �لبالد ويتفق �لنا�ض، فاأ�رصع 
�بن �لزبري �إىل �لإ�صاءة �إليهما وهددهما باحلرق �إذ� ��صتمر� على 
�لمتناع، و�أدى ذلك �إىل �أن عبد �لله بن �لزبري بادر �إىل �عتقال 
حممد بن �حلنفية، وزجَّ به يف �صجن مكة فما كان منه �إل �أن 

�أ�رصع يف مبايعة عبد �مللك بن مرو�ن �خلليفة �لأُموي.

�خلطاب  بن  عمر  �خلليفة  �غتيال  قبل  ولدته  وكانت 
بعامني، وكان مت�صوًفا ويقول: من َكُرَمْت عليه نْف�صه مل يكن 
للدنيا عنده قدر، وكان من رجال �لدولة �ل�صائبي �لر�أي يف 

كثري من �لأمور.

وطو�ئف �ل�صيعة »�لإمامية« تعتقد يف عودة �لإمام �ملنتظر 
�ل�صهل  من  فلي�ض  َثمَّ  ومن  طو�ئفهم،  باختالف  �ختلفو�  و�إن 
معرفة هذ� �لإمام �ملنتظر على وجه �لتحديد، كفرقة من هوؤلء 
�ملادة(،  هذه  )�نظر  �ل�صادق  جعفر  عودة  ينتظرون  �لإمامية 
وفرقة �أخرى ينتظرون حممد بن عبد �لله بن �حل�صن بن �حل�صني 
�بن علي بن �أبي طالب �أما �لفرقة �لكي�صانية فينتظر معتنقو مذهبها 
حممد بن �حلنفية ويزعمون �أنه حّي مل ميت، و�أنه يعي�ض بجبل 
َوى �لذي يقول �لطربي يف تاريخه: �إنه جبل جهينة وهو يف  َر�صْ
« �إىل �صائر �لأم�صار،  عمل يذيع، ومنه حتمل حجارة »�ملِ�َصنِّ
ويزعم فريق �لكي�صانية �أن �بن �حلنفية �صيبقى يف هذ� �جلبل �إىل 
�أن ياأذن له �لله باخلروج �إىل �لنا�ض، و�إىل ذلك �لزعم �خلر�يف 

�أثار �ل�صاعر كثريِّ غرية �لذي كان كي�صانيًّا بهذه �لأبيات:

�أل �إن �لأئمة ِمْن قري�ض  
ُولة �حلقِّ �أربعـة �صو�ُء  

عليٌّ و�لثالثُة ِمْن بَنيه 
ُهُم �لأ�ْصباُط لي�ض بِهْم َخفاء   

َو�َصْبٌط ل َيذوُق �ملوَت حتى 
يقوَد �خليَل َيْقدُمها �للــو�ُء   

َتَغيََّب ل ُيرى فيهم زماًنا 
َوى ِعْنَدُه َع�َصٌل وماُء بَِر�صْ   

ومن هذه �لأبيات يت�صح �أن كثريِّ كان يعتقد �أن �بن �حلنفية 
مل ميت، و�أنه يعي�ض يف جبل ر�صوى يف حر��صة �أ�صٍد ومنٍر، 
وعنده عينان جتريان مباء وع�صل، و�أنه �صيعود بعد �لغيبة ليمالأ 

�لدنيا عدًل بعد �أن مالأها �لظلم و�لعدو�ن.

�إمامة  �إىل  �لنا�ض  �لثقفي يدعو  �أبي عبيد  بن  �ملختار  وكان 
هذ�  و�ملختار  �ملنتظر،  �ملهدي  �أنه  ويزعم  �حلنفية،  بن  حممد 

يلقب بكي�صان، وتن�صب �إليه �لطريقة �لكي�صانية �ل�صيعية.

وكان �بن �حلنفية يخ�صب باحلناء و�لكتم، وكان يتختم 
يف �لي�صار، وقد �نتقلت �إمامته �إىل ولده �أبي ها�صم عبد �لله، 

ومنه �إىل حممد بن علي، و�لد �ل�صفاح �ملن�صور.

�ملنورة  باملدينة  عام 81هـ  �ملحرم  �أول  وفاته يف  وكانت 
و�صلى عليه �أبان بن عثمان بن عفان �لذي كان و�لًيا على �ملدينة 
يف ذلك �لوقت ودفن بالبقيع. �أما ترجمة �ل�صم �جلديد لل�صارع 

فاطلبها يف »�ملن�صور حممد«.
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الرمل بق�سم   – �سارع   – ابن حوقل   –83
هو �بن �لقا�صم حممد بن حوقل، رحالة عربي وجغر�يف 
�إنه ترك بغد�د يف رم�صان عام  م�صهور، وقد قال عن نف�صه: 
331هـ )مايو عام 943م( لدر��صة �صوؤون �لبلد�ن، و�أحو�ل 
يف  فتجول  �لتجارة،  طريق  عن  �ملال  وك�صب  �ل�صعوب، 
�أقطار �ل�رصق و�لغرب، وكان يف �لوقت نف�صه يدر�ض موؤلفات 
ز�ول  �إنه  ويقال  و�جليهاين،  ُخْرَد�ْذبَة  �بن  �أمثال  �صبقوه  من 

�جلا�صو�صية لأمر�ء �لدولة �لفاطمية.

ذلك  وكان  بالإ�صطخري،  �لتقى  رحالته  �إحدى  ويف 
بتهذيب  �لإ�صطخري  فعهد  )951م(،  340هـ  عام  خالل 
�بن حوقل  �أن  بع�ض خر�ئطه �جلغر�فية ومر�جعة م�صنفه، غري 
»�مل�صالك  كتابه  �صنف  بل  �مل�صنف  ذلك  مبر�جعة  يكتف  مل 
و�ملمالك« يف ثوبه �جلديد، وو�صع ��صمه عليه وذلك يف حو�يل 
 »De Goeje عام 367هـ )977م(، وقد ن�رص »دي جويه 
هذ� �لكتاب يف �ملجلد �لثاين من كتاب »�ملكتبة �جلغر�فية �لعربية 

 .»Bibliothèque Géographique Arabe

84– ابن خاقان – �سارع – بق�سم حمرم بك
�ملوؤرخون  ن  دوَّ ممن  �أربعة  خاقان«  »�بن  لقب  يحمل 

معلومات عنهم وهم:

الله بن يحيى بن خاقان: توىل من�صب  اأب� احل�سن عبيد   )1
�خلليفة  ذلك  بعد  و��صتوزره  )850م(  236هـ  عام  �لوز�رة 
�خلليفة  لدى  نفوذه  �بن خاقان  ��صتغل  �ملتوكل، وقد  �لعبا�صي 
توىل  وعندما  �ملنت�رص،  �أخيه  ح�صاب  على  �ملعتز  ولده  فنا�رص 
�إىل  بالوز�رة  عهد  )870م(  256هـ  عام  �خلالفة  �ملعتمد 

عام  وفاته  حتى  من�صبه  يف  وظلَّ  �أخرى،  مرة  خاقان  �بن 
263هـ )877م(.

2( اأب� علي حممد بن عبيد الله بن خاقان: هو �بن �صاحب 
�لرتجمة �ل�صابقة، �صغل عدة منا�صب عقب وفاة و�لده ثم َويِل 
�لوز�رة بعد �صقوط �بن �لفر�ت )�نظر هذه �ملادة(، خالل عام 
299هـ )912م(، وذلك بقوة نفوذ ن�صاء �لبالط، وقد جنح 
يف �لحتفاظ بهذ� �ملن�صب على �لرغم من رغبة �خلليفة �ملقتدر 
يف �إق�صائه وذلك بو�صاطة د�صائ�ض ن�صاء �لبالط، وعندما توىل 
�بن �جلّر�ح �لوز�رة يف �أو�ئل عام 301هـ )913م( قب�ض على 
�أبو علي حممد بن خاقان وعلى ولديه، ثم �أطلق �رص�حه بعد 

ذلك، وتويف عام 312هـ )924 – 925م(.

عبد  �بن  هو  خاقان:  بن  بن حممد  الله  عبد  القا�سم  اأب�   )3
312هـ  عام  �لوز�رة  َويل  وقد  �لذكر،  �ملتقدم  حممد  �لله 
)924م(، بعد �أن �رصف عنها �بن �لفر�ت نهائيًّا، وبعد عام 
�ل�صجن خالل عام  به يف  �أقيل من من�صبه وُزجَّ  �لعام  ون�صف 
�أفرج  ثم  و�أمو�له،  �أمالكه  و�صودرت  )925م(،  313هـ 
عام 314هـ  وتويف  �لزمن،  من  مدة  بعد  �ملقتدر  �خلليفة  عنه 

)926– 927م(.

خاقان  بن  الله  عبيد  بن  حممد  بن  الفتح  ن�رش  ب�  اأ  )4
»قالئد  كتاب  �صاحب  الإ�سبيلي:  القبي�سي  الله  عبد  ابن 
من  كبرية  طائفة  تر�جم  �لكتاب  هذ�  يف  جمع  وقد  �لعقيان« 
�إ�صهاب  يف  منهم  كل  عن  وتكلم  �لعربي،  �ملغرب  �صعر�ء 
ا كتاب »مطمح  �أي�صً وله  ر�صيقة.  باأ�صلوب جزل، وعبار�ت 
�لأنف�ض وم�رصح �لتاأنُّ�ض يف ِمَلِح �أهل �لأندل�ض« وهو يف ثالثة 
جملد�ت، �أولهم كبري، وثانيهما متو�صط، وثالثهما �صغري، 
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وهو كتاب كثري �لفائدة، ويدل كالمه يف هذه �لكتب على 
�لأ�صفار  كثري  وكان  مادته،  و�صعة  وف�صله،  علمه،  غز�رة 

�رصيع �لتنقل.

ويقول �حلافظ �أبو �خلطاب بن حِتيَّة يف كتابه »�ملطرب يف 
�أ�صعار �أهل �ملغرب« �إنه �لتقى بجماعة من �أ�صحاب �بن خاقان 
فحدثوه عن موؤلفاته وعجائبه و�أنه كان خليًعا، ولكن كالمه يف 
تو�ليفه كال�صحر �حلالل، وقد قتل ذبًحا بفندق مبدينة مر�ك�ض 
يف �أو�ئل عام 529هـ )1134م( باأمر �أمري �ملوؤمنني �أبو �حل�صن 
علي بن يو�صف بن تا�صفني �أحد �أمر�ء دولة �ملر�بطني، وهو �أخو 
�بن خاقان كتابه  له  �ألف  �لذي  تا�صفني  �إبر�هيم بن  �إ�صحق  �أبي 

»قالئد �لعقيان« �لآنف �لذكر. 

85 – ابن اخل�ساب – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
�خل�صاب  بابن  �ملعروف  �أحمد  بن  �لله  عبد  �أبو حممد  هو 
عامِلًا،  وكان  )1098م(،  492هـ  عام  ولد  �لبغد�دي، 
و�لتف�صري،  و�لنحو،  �لأدب،  يف  م�صهوًر�  �ل�صيت،  ذ�ئع 
�لقر�آن  و�لن�صب و�لفر�ئ�ض، و�حل�صاب، وحفظ  و�حلديث، 
�لكرمي بالقر�ء�ت �لكثرية، وكان متبحًر� يف كل هذه �لعلوم 
وكان خطه يف غاية �حل�صن، وقد ذكره �لعماد �لأ�صبهاين يف 
جانب  �إىل  وكان  ف�صائله وحما�صنه،  وعدد  »�خلريدة«  كتابه 

علمه �لغزير �صاعًر� مقالًّ ومن �صعره يف �ل�صمعة:

�صفر�ُء ِمْن غرِي �ِصقاٍم بها 
ها �ل�صاِفيـْه كيف كانت �أُمُّ  

عارية باِطُنها ُمْكَت�ٍض 
فاْعَجْب لها عاِرَية كا�ِصَيْه  

وقد �رصح كتاب »�جلمل« لعبد �لقاهر �جلرجاين )�نظر مادة 
�جلمل«،  »�ملرجتل يف �رصح  �ل�رصح  ى هذ�  و�صمَّ �جلرجاين(، 
يكمله، وكان ل  ِجنِّي، ومل  »�للُّمع« لبن  ثم �رصح كتاب 

يكرتث مباأكله وملب�صه، وكان �صديًقا للعماد �لأ�صبهاين.

�صهر  من  �لثالث  �ليوم  �خل�صاب يف  بن  �أبو حممد  وتويف 
رم�صان عام 567هـ )1171م( ببغد�د بالًغا من �لعمر حو�يل 

73 عاًما، ودفن مبقربة �أحمد بباب حرب.

ويذكر �ملوؤرخون �آخر بلقب بابن �خل�صاب كان قا�صًيا، 
هذه  )�نظر  حلب  مدينة  يف  �لكاتدر�ئية  �لكني�صة  حول  وقد 
�ملادة( �إىل م�صجد وذلك عام 517هـ )1123م(، وقد قام 
بهذ� �لتحويل �نتقاًما من �ل�صليبيني �لذين هدمو� قبور �مل�صلمني، 
ل نور �لدين هذ� �مل�صجد �إىل مدر�صة خالل عام 543هـ  ثم حوَّ

.)1148(

86- ابن اخلطاب – �سارع – بق�سم العطارين
هو عمر بن �خلطاب بن نفيل بن عبد �لعزى بن رباح بن 
�إنه  مولده  تاريخ  هو يف  وقال  �أبا حف�ض،  وُيَكنَّى  �لله،  عبد 
و�عتنق  �صنني،  باأربع  �لآخر  �لأعظم  �لفجار  قبل  مبكة  ولد 
�أبي�ض،  عنه  �لله  ر�صي  وكان  عاًما،   26 �بن  وهو  �لإ�صالم 
�أ�صيب، �صخم  �لر�أ�ض،  �أ�صلع  �لقامة،  تعلوه حمرة، طويل 
�جل�صم، �صديد حمرة �لعينني، وكان قليل �ل�صحك ل ميازح 
�أحًد�، مقباًل على �صوؤونه، متكلًما، لبًقا، وقد �صماه ر�صول 
�أول  �جلنة، وكان عمر  �أهل  �إنه �رص�ج  وقال:  �لفاروق،  �لله 
قا�صي يف �لإ�صالم وله �أبو بكر �لق�صاء عقب مبايعته باخلالفة، 
وعندما �أ�رصف �أبو بكر �ل�صديق على �ملوت ��صتخلف عمًر� على 
�مل�صلمني، و�أمر عثمان بن عفان �أن يكتب ذلك، ويلتقي عمر 
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ن�صب  �لكرمي وينتهي  للنبي  �لثامن  �لن�صب مع �جلد  �صل�صلة  يف 
�أمه �إىل �آل خمزوم.

وتوىل عمر بن �خلطاب �خلالفة يف �أو�خر جمادى �لآخر 
عام 13هـ )634م( �صبيحة وفاة �أبي بكر ف�صعد �ملنرب وقال: 
بخيل  و�إين  َفقّوين،  �صعيف  و�إين  فَليِّني،  �صديد  �إين  »�للهم 
ني«. وهو �أول من ُدِعَي باأمري �ملوؤمنني، و�أول من كتب  ف�صخِّ
�لعام على خالفته،  بعد م�صّي عام ون�صف  �لهجري  �لتاريخ 
�لنبي  بهجرة  وبد�أه  16هـ،  �صنة  �لأول  ربيع  �صهر  يف  فكتبه 
وم�رص،  وفار�ض،  �لعر�ق،  فتح  من  �أول  وهو  �ملدينة،  �إىل 
�ل�صام،  �إىل  �ليهود  و�أخرج  �لأر�ض،  على  �جلزية  وفر�ض 
وفر�ض �لأعطية للمهاجرين، و�لأن�صار، ولأزو�ج �لنبي عليه 

ر �مل�صاجد طو�ل �أيام رم�صان. �ل�صالم، َوَنوَّ

هم  �إذ�  طاب  ما  ياأكل  ل  بالرعية،  روؤوًفا  عمر  وكان 
جاعو�، ويرعى �صوؤونهم، وي�صهر على م�صاحلهم، و��صرتك 
�بن �خلطاب يف وقعتي بدر و�أُُحد، و��صتهر بتبدله بني �لرعية، 
وُيْروى عنه �أنه قال: »لقد لن قلبي حتى هو �ألنَي من �لزبد، 
ولقد ��صتد قلبي حتى هو �أ�صد من �حلجر«، وذهب يف عدله 
منه  طلبت  عندما  حف�صة  لبنته  قال  حينما  �حلدود  �أبعد  �إىل 
بع�ض �ملال: »يا بنّية حق �أقربائي يف مايل، و�أما هذ� �ملال ففيء 
فقامت  قومي،  �أقرباك،  ون�صحت  �أباك  غ�ص�صت  �مل�صلمني، 
�ليومي  م�رصوفه  كان  �أن  �إىل  زهده  يف  وذهب  ذيلها«،  جتر 
حجته  يف  ينفق  ومل  �لدرهمني،  يتعدى  ل  وعياله  هو 
�لعا�ض  بن  عمرو  �بن  مع  عد�ئه  وق�صة  درهًما،   180 غري 
م�صهورة، �إذ ��صتقدم هذ� �لبن وجعل غرميه �مل�رصي ي�رصبه 
بال�صوط وهو يقول »��رصب �بن �لأكرمني« وكتب لأبيه عمرو 

�بن �لعا�ض يقول قولته �مل�صهورة: »متى ��صتعبدمت �لنا�ض يا عمرو 
وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحر�ًر�«.

و�أ�صل  �لله،  ر�صول  �إحدى زوجات  بنت عمر  وحف�صة 
عمر بن �خلطاب من بني عدي بن كعب من قري�ض �لظو�هر. 
منها  �لتي  �لكربى  �لجتماعية  �ملوؤ�ص�صات  ظهرت  عهده  ويف 
»�لديو�ن« لدفع رو�تب �جلي�ض، و»�لأب�صار« لتحديد قاعد�ت 
�لأجناد �لكربى، ومدن �لإ�صالم �لكربى، ومر�كز �لق�صاء، 
وُعِرَف عمر ر�صي �لله عنه ب�صد�د �لر�أي، و�حلكمة، و�حلنكة 
�لعظيمة يف �ل�صيا�صة، وكان �أحد �لذين كانو� يح�صنون �لكتابة 

و�لقر�ءة حني دخل �لإ�صالم قري�ض.

�حلجة  ذي  من  �لأخري  �لأ�صبوع  من  �لأربعاء  يوم  ويف 
�ملغرية  غالم  لوؤلوؤة  �أبو  �مل�رصك  له  َكمَن  )643م(  23هـ  عام 
بن �صعبة يف ركن من �أركان �مل�صجد باملدينة، وملا دنا منه عمر 
�إحد�ها حتت �ل�رصة  طعنه بخنجر ذي ر�أ�صني ثالث طعنات، 
�إىل ربها ر��صيًة مر�صيًة، ودفن يوم  �لطاهرة  ف�صعدت روحه 
�لأحد �أول �ملحرم عام 24هـ )644م(، وكانت مدة خالفته 
ع�رص �صنني و�صتة �أ�صهر وتختلف �لرو�يات يف �صّنه وقت وفاته، 
فيذكر بع�ض �لرو�ة �أنه مات عند ثالث و�صتني �صنة، بينما يذكر 
و�صتون  خم�ض  �لعمر  من  له  وكان  تويف،  �أنه  �لآخر  �لبع�ض 
�صنة، وكان عمر �أظهر �ل�صحابة يف باب �لأخذ بالر�أي، فقد 
روي عنه �ل�صيء �لكثري، وكان هذ� من توفيق �لله للم�صلمني، 
�إذ �إن عمر قد و�جه من �لأمور �لتي يف حاجة �إىل �لت�رصيع ما 
ت �لأم�صار، وخ�صعت  مل يو�جه خليفة قبله ول بعده، وعزَّ
لعمر  فكان  �لإ�صالم،  حلكم  و�لروم  فار�ض  من  �ملمدنة  �لأمم 
و�لعمر�نية  و�ل�صيا�صية،  �لقت�صادية،  �مل�صائل  �لت�رصيع يف  من 
ما كان �أ�صاًل للفقهاء من بعده، ولذلك يقول فيه �لفقهاء يف 
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باب �جلهاد و�ل�صري: �إنه �لعمدة يف باب تو�صيح عالقة �لغالبني 
باملغلوبني. 

ويت�صح من �صرية �أمري �ملوؤمنني عمر بن �خلطاب �أنه ��صتعمل 
�لر�أي يف �أو�صع نطاق فتعّدى يف ذلك ق�رص �لإفتاء بالر�أي على 
ما مل يرد فيه ن�ض يف �لقر�آن ول يف �ل�صّنة، و�صار عمر �إىل �أبعد 
�لتي لأجلها نزلت  �مل�صلحة  من ذلك فكان يجتهد يف تعرف 
�لآية �لقر�آنية �أو قال �لر�صول �حلديث ب�صاأنها ثم ي�صرت�صد بتلك 
�مل�صلحة يف �أحكامه، ومن ثّم كان �أول م�صلم ��صرت�صد بروح 
�لقو�نني دون �لتقيد بحرفيتها، ويتبني ذلك يف تف�صريه لالآيات 
�لقر�آنية بروح ما يوؤدي �إىل �مل�صلحة �لعامة، فقد روي عنه �أنه 
بع�ض  �أن  �ملجاعة، وروي  عام  �ل�صارقني يف  �أيدي  يقطع  مل 
�لغلمان �رصقو� ناقة، و�أقرو� على �أنف�صهم بال�رصقة، فاأمر بقطع 
�أيديهم، فرّدهم �إليه وقال: �إنهم قد فعلو� ذلك من �لظلم �لذي 

حلقهم و�حلرمان �لذي عا�صو� فيه.

وكان عمر ي�صرت�صد يف ق�صائه بالكتاب و�ل�صّنة، فاإذ� مل 
بكر  �أبي  �أحكام  �إىل  فيه رجع  يريد �حلكم  ملا  فيهما  ا  ن�صًّ يجد 
لأحد  يهتد  فاإذ� مل  فيها،  يق�صي  �أن  عليه  �لتي  �حلالة  مثل  يف 
�أحكام �أبي بكر دعا روؤو�ض �لنا�ض فاإذ� �أجمعو� على �أمر ق�صى 
�أبو بكر يفعل ذلك فيما يف�صل فيه من �مل�صكالت  به، وكان 

�لق�صائية.

ويف �ملب�صوط لل�رصَخ�صّي �أن عمًر� كان ي�صت�صري �ل�صحابة 
مع فقهه حتى كان �إذ� رفعت �إليه حادثة قال: �دعو� يل عليًّا، 
و�دعو� يل زيًد� بن ثابت، و�دعو� يل فالًنا وفالًنا من �ل�صحابة، 

فكان ي�صت�صريهم ثم يف�صل مبا �تفقو� عليه.

�أن  »عليك  �ملادة(:  هذه  )�نظر  �رصيح  للقا�صي  قال  وقد 
تق�صي مبا ��صتبان لك من ق�صاء ر�صول �لله، فاإن مل تعلم �أق�صية 
ر�صول �لله، فاق�ض مبا ��صتبان لك من �أئمة �ملهتدين، فاإن مل 

تعلم، فاجتهد بر�أيك و��صت�رص �أهل �لعلم و�ل�صالح«.

وهكذ� كان عمر من �أو�ئل �لآخذين بالر�أي يف �لت�رصيع 
بروحه  �لت�رصيع  يطبق  فكان  �لإ�صالم،  فجر  منذ  �لإ�صالمي 

ولي�ض بحرفيته.

)�نظر  م�صعود  بن  �لله  عبد  طريقته  على  �صار  من  و�أ�صهر 
مادة �بن م�صعود( يف �لعر�ق، فكان يع�صق عمر بن �خلطاب، 
ويعجب باآر�ئه وقد روي عنه �أنه قال: �إين لأح�صب عمر ذهب 

بت�صعة �أع�صار �لعلم.

�أ�صول  يف  �لباحثني  �أحد  �صاكا  �إ�صحق  �لأب  ويقول 
وهي  فاروق  كلمة  »�إن  ��صتقاقها  وم�صادر  �لعربية  �لكلمات 
�للقب �خلا�ض باخلليفة �لثاين عمر بن �خلطاب لفظة �رصيانية قلًبا 
 Fruk وقالًبا ��صتقها �ل�رصيان على �صيغة ��صم �لفاعل من فعل
 »Farooku بال�رصيانية، ومعناه »�أنقذ �أو حرر« فقالو� »فاروكو
�أي �ملنقذ �أو �ملحرر، و�ل�صبب يف ذلك هو �أن �ل�رصيان �لذين 
خا�صعني  كانو�  �لنهرين  بني  وما  �صورية،  يف  يقطنون  كانو� 
للروم �لبيزنطيني قبيل �لفتح �لعربي، وقد ذ�قو� منهم �ألو�ًنا من 
ونفًيا،  و�إهانًة،  بهم، �رصبًا،  �لتنكيل  من  و�أ�صكاًل  �لعذ�ب 
وذلك  �ملعتقالت؛  وغياهب  �ل�صجون،  ظلمات  يف  ا  وزجًّ
وكان  بينهم،  �لقائم  �مل�صيحي  �لعقائدي  �خلالف  ب�صبب 
�لفاحتني  �لعرب  يف  وجدو�  وقد  �لفر�ض،  يرتب�صون  �ل�رصيان 
�خلري و�لأمل فطلبو� لهم �لن�رص و�صاندوهم، فتمكنو� من حترير 
بالدهم من �ل�صتعمار �لبيزنطي �جلائر، و�بتهاًجا بهذه �ملنا�صبة 
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�لتاريخية، ولأجل �لذكرى �أطلقو� على عمر بن �خلطاب لقًبا 
منا�صًبا ف�صموه »فاروق« �أي �ملنقذ �أو �ملحرر، و�إين �أدّون هذ� 

�لر�أي دون �جلزم بحقيقته �بتغاء �لفائدة فقط.

�لأقاليم،  على  عّماله  �أمو�ل  ن�صف  ي�صادر  عمر  وكان 
و�لأم�صار �لتي فتحها �مل�صلمون لأنه كان يرى – وهو �لعادل 
�ملتم�صك باحلق – �أن ما يجمعونه من مال �إمنا هو حق للم�صلمني، 
وينبغي �أن يوؤخذ منهم ويرد �إىل بيت �ملال، وقد فعل عمر هذ� 
مع كل من ر�أى �أن لديهم ثروة ل ُيعرف م�صدرها �حلقيقي.

وقد كتب ذ�ت يوم �إىل عمرو بن �لعا�ض يف �أثناء وليته 
و�آنية  ورقيق  متاع  من  فا�صية  لك  ف�صت  قد  »�أنه  م�رص:  على 

وحيو�ن مل تكن حني وليت م�رص«.

»�إن  قائال:  �لكتاب  هذ�  على  �لعا�ض  بن  عمرو  فاأجاب 
�أر�صنا �أر�ض مزدرع ومتجر، فنحن ن�صيب ف�صاًل عما نحتاج 

�إليه لنفقتنا«.

عمال  من  خربت  قد  »�إين  قائاًل:  �خلطاب  بن  عمر  فرّد 
�ل�صوء ما كفى، وكتابَك �إيلَّ كتاب من �أقلقه �لأخذ باحلق، 
م�صلمة  بن  حممد  �إليك  وجهت  وقد  ظًنا،  بك  �صوؤُت  وقد 
به،  يطالبك  ما  �إليه  و�أخرج  عليه،  فاأطلعه  مالك،  ليقا�صمك 

و�أعفه من �لغلظة عليك«.

فلم ي�صع عمرو بن �لعا�ض، على دهائه، و�صعة حيلته، 
وعلو مكانته، وبُْعده عن �أمري �ملوؤمنني �إل �خل�صوع ملا �أمره به 

ومقا�صمة �بن م�صلمة ماله.

ومر عمر �لفاروق يوًما بنوق قد بدت عليها �آثار �لنعمة، 
ف�صاقها على  �لله ولده،  لعبد  �إنها  له  فقيل  ف�صاأل عن �صاحبها 

�بنه ل تفي لها،  �أن ثروة  �ملال �عتقاًد� منه يف  �إىل بيت  �لفور 
و�أنه لول جاهه بني �لنا�ض ما قدر على �إطعامها.

ويعد عمر بن �خلطاب �أول �ل�صرت�كيني يف �لإ�صالم بعد 
�مل�صلمون روح  �لله، وقد عرف  عبد  بن  �لكرمي حممد  �لنبي 
�لله  �أعمال ر�صول  �أريحيتها يف  �ل�صمحة، ومل�صو�  �ل�صرت�كية 

ويف �أثناء خالفة عمر.

�إبر�هيم مقا�صمة عمرو بن  وقد و�صف �صاعر �لنيل حافظ 
�لعا�ض ماله، و�صم نوق �بنه عبد �لله �إىل بيت �ملال يف ق�صيدته 
�لر�ئعة �لتي �أن�صدها مبدرج وز�رة �ملعارف بدرب �جلماميز يف 

8 من فرب�ير عام 1918م.

فقال يف مقا�صمة عمرو بن �لعا�ض ماله:

َو��ِض ثرَوتُه   �صاطْرَت د�ِهَيَة �ل�صُّ
ومل َتَخْفُه مب�رٍص وهَو َو�ليها  

و�أنَت تعِرُف )َعْمًر�( يف َحو��رِصها 
ول�صَت جتهُل )عمًر�( يف بو�ديها  

َفَلْم ُيرْغ حيلًة فيما �أََمْرَت بِه   
 وقاَم )َعْمرُو( �إىل �لأحمال ُيْزجيها

َومْل تقْل عاِماًل ِمْنها وقْد َكرُثَْت  
�أمو�َلُه وف�صا يف �لأر�ِض فا�ِصيها  
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وقال يف �أخذ نوق �بنه عبد �لله ورّدها �إىل بيت �ملال:

َوما َوقى �بَنَك )َعْبُد �للِه( �أْيُنَقُه   
مَلَّا �ّطَلْعَت عليها يف مر�عيها  

ر�أيَتها يف ِحماُه وهي �صاِرَحـٌة  
ْت �أعاليها   ِمْثَل �لُق�صوِر قد �هَتزَّ

َفُقْلَت: ما كاَن )َعْبُد �للِه( ُي�ْصبُِعها  
َلْو مَلْ َيُكْن َولدي، �أْو كاَن ُيْرويها  

َقِد ��ْصتعاَن بجاهي يف جتاَرتِه   
يها وباَت با�صم )�أبي حف�ض( ُيَنمِّ  

و� �لنِياَق لبيِت �ملاِل �إِنَّ َلُه   ُردُّ
�صاريهـا قْبَل  فيها  �لِزياَدِة  َحقَّ   

ومن �لعجب �أن عمر بن �خلطاب هذ� �خلليفة �ل�صرت�كي 
يعتنق  �أن  قبل  و�أهله  لالإ�صالم  عد�وة  �لنا�ض  �أ�صد  كان  �لعادل 
مبعث  من  �صنو�ت  �صت  بعد  �إ�صالمه  وكان  �جلديد،  �لدين 
�حلو�دث  معه  و�صهد  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �لله  ر�صول 
كانت  �لنبي  وفاة  ولدى  �ملحمدية،  بعثته  تاريخ  �جلا�صمة يف 
لعمر �ليد �لطوىل يف ح�صم �خلالف بني �مل�صلمني على �خلالفة، 
نتيجة  يكن  عمر مل  �خلليفة  �غتيال  �إن  �ملوؤرخني  بع�ض  ويقول 
حقد �أبي لوؤلوؤة �ملجو�صي عليه و�إمنا نتيجة موؤ�مرة �صيا�صية كان 
�لهرمز�ن  �لغادرة  �أغر��صها  وتنفيذ  تدبريها  على  �لعاملني  �أكرب 
�لفار�صي، و�ختري �أبو لوؤلوؤة للقيام بهذ� �لتنفيذ حتقيًقا لأهد�ف 

تلك �ملوؤ�مرة �لفار�صية.

و�صغف  �صغري،  وهو  و�لقر�ءة  �لكتابة  عمر  تعلم  وقد 
ّل  �إ فيه  يكن  مل  �لذي  �لوقت  يف  كبري،  وهو  بالطالع 
�صبعة ع�رص رجاًل من قري�ض يعرفون �لقر�ءة يف ذلك �حلني، 
ويف م�صتهل �صبابه كان يرعى �لإبل لأبيه نفيل يف �أربا�ض مكة، 
ثم مار�ض �لتجارة، فز�ر �لعر�ق، و�ل�صام وغريهما من �لأقطار 
قبيلته  �أن  �لرحتال  هذ�  له  و�صهل  �لعربية،  للجزيرة  �ملجاورة 
�لأخرى  �لعرب  وقبائل  قري�ض،  بني  بال�صفارة  تتمتع  كانت 
كما �صّهل له �لتجو�ل �أنه كان ممن يحذقون �لبيان، وف�صاحة 

�لل�صان.

وتذوق عمر �ل�صعر، وحفظ منه �لكثري، ورو�ه، فكان 
غاية  �ل�صفارة  هذه  يف  وفق  وقد  �لقبائل،  لدى  قري�ض  �صفري 

�لتوفيق.

يف  يرى  كان  �أنه  له  �عتناقه  قبل  لالإ�صالم  بغ�صه  و�صبب 
ظهور دين جديد مبكة تفريًقا ل�صمل قبائل قري�ض و�زدياد �خللف 
بني �أفر�دها، ومن ثّم كان يعنف ويوؤذي كل من يظفر به من 
�مل�صلمني، وقد قال عن نف�صه يف هذ� �ل�صدد: »كنت لالإ�صالم 
مباعًد�، وكنت �صاحب خمر يف �جلاهلية، �أحبها و�أ�رصبها، 
وكان لنا جمل�ض يجتمع فيه رجال من قري�ض، فخرجت ليًلة 
�أريد �أحد جل�صائي �أولئك يف جمل�صهم، فلم �أجد عنده خمًر� 
فاأ�رصب منها، فخرجت �إليه فلم �أجده، فقلت: لو �أين جئت 
ار، وكان مبكة يبيع �خلمر، لعلِّي �أجد عنده خمًر�  فالًنا �خلمَّ
فاأ�رصب منها، فخرجت �إليه فلم �أجده، فقلت: فلو �أين جئت 
�أن  �أريد  �مل�صجد  فجئت  �صبعني،  �أو  �صبًعا  بها  فطفت  �لكعبة 
�أطوف بالكعبة، فاإذ� ر�صول �لله �صلى �لله عليه و�صلم، قائم 
بينه  �لكعبة  وجعل  �ل�صام،  ��صتقبل  �صلى  �إذ�  وكان  ي�صلي، 
�لأ�صود،  �لركن  �لركنني،  بني  م�صاله  وكان  �ل�صام،  وبني 
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��صتمعت  �أين  لو  و�لله  ر�أيته،  فقلت: حني  �ليماين،  و�لركن 
�أنا دنوت منه  �إذ�  �أ�صمع ما يقول: وخ�صيت  �لليلة حتى  ملحمد 
�لكعبة،  ثياب  قبل �حلجر فدخلت حتت  روعته، فجئت من 
فجعلت �أم�صي رويًد� ور�صول �لله قائم ي�صلي، ويقر�أ �لقر�آن، 
فلما �صمعت �لقر�آن رق له قلبي فبكيت ودخلني �لإ�صالم، فلم 
فتبعته،  بيته  يريد  �لر�صول  �ن�رصف  قائًما يف مكاين حتى  �أزل 
و�أدركته قرب بيته فعرفني، وظن �أين �أتبعه لأوؤذيه، فزجرين 
ثم قال: ما جاء بك يا �بن �خلطاب هذه �ل�صاعة، قلت: جئت 
ثم  �لله  فحمد  �لله،  عند  من  جاء  ومبا  وبر�صوله  بالله  لأوؤمن 
قال: هد�ك �لله يا عمر، ثم م�صح �صدري، ودعا يل بالثبات، 

و�ن�رصفت عنه موؤمًنا بدينه«.

�لله لنبيه  �إيذ�ء قري�ض للنبي و�أ�صحابه، و�أوحى  وملا ��صتد 
بالهجرة �أمر �لنبي �أ�صحابه �أن يلجوؤو� �إىل �لأن�صار بيرثب على 
�أن يرتكو� مكة متفرقني لئال تثور عليهم قري�ض، �إل �أن عمًر� مل 
ي�صاأ �أن يهاجر متخفًيا، فتقلد �صيفه، وركب جو�ده، ونادى 
باأعلى �صوته يف ربوع مكة: »من يريد تثكله �أمه فليلقني ور�ء 
عنان  َفَلوى  منازلته  عن  كلها  قري�ض  �لو�دي«،فجبنت  هذ� 
�لوجوه«،ويف  »�صاهت  له:  قائاًل  يرثب  �صوب  و�جته  فر�صه 
�بنته  تزوج  �إذ  �لنبي  وبني  عمر  بني  �مل�صاهرة:  ربطت  يرثب 
حف�صة، وبذلك �أتيح لعمر �أن يرتدد على �لنبي كما كان يرتدد 

�أبو بكر عليه.

ا بخيرب، و�أتى ر�صول �لله وقال: �أ�صبت  و�أ�صاب عمر �أر�صً
ا بخيرب مل �أ�صب ماًل قط �أنف�ض منه عندي، فما تاأمر به،  �أر�صً
بها«  �أ�صلها وت�صدقت  »�إن �صئت حب�صت  �لله:  و�أجابه ر�صول 
وعلى  �لقربى،  وذوي  �لفقر�ء،  على  باأمو�لها  عمر  فت�صدق 
�لله، ثم قال  �ل�صعفاء، ومن يف �لرقاب وعلى من يف �صبيل 

»�إنه ل يباع �أ�صل هذه �لأر�ض ول توهب ول توّرث«،وكان 
هذ�  عم  وقد  �مل�صلمني  عند  �خلريي  �لوقف  نظام  �أ�صا�ض  هذ� 
�صرية  وتدل  و�لغرب،  �ل�رصق  يف  �لإ�صالمية  �لأقطار  �لنظام 
فكان  �ملال  �لنا�ض يف جمع  �أزهد  كان  �أنه  على  �لعاطرة  عمر 
له  مني«،فيقول  �إليه  �أفقر  »�أعط  له:  قال  ماًل  �لنبي  �أعطاه  �إذ� 

�لر�صول: »خذه فتموله وت�صدق به«.

وهكذ� عا�ض عمر على �لكفاف يلب�ض �خل�صن من �لثياب، 
وياأتدم �لزيت يف �لطعام، ول يو�صع على نف�صه، وعياله �إل 
�لذكور  �أنه كان معياًل فله من �لأولد  �لرغم من  مبقد�ر على 

ثمانية ومن �لإناث �أربعة.

ا  �أر�صً عمر  خ�ص�ض  �لإ�صالمية  �ل�صرت�كية  جمال  ويف 
�أهلها  جاء  وملا  �مل�صلمني،  جلميع  مرعى  وجعلها  بالربذة، 
ما  لول  و�لله  �لله،  عباد  و�لعباد  �لله  مال  »�ملال  قال  ي�صتكون 
�أحمل عليه يف �صبيل �لله ما حميت من �لأر�ض �صرًب� يف �صرب« 
ا  عامًّ مرعى  ليكون  �لأر�ض  من  جزء  تخ�صي�ض  هو  و�حلمى 
�أ�صا�ض  �ل�صعب جميًعا، وهذ�  �أفر�د  به  ينتفع  �أحد بل  ل ميلكه 

�ل�صرت�كية �حلقة.

�أر��صيهما  عمر  �أبقى  و�ل�صام  للعر�ق  �مل�صلمني  فتح  وبعد 
�إرًثا  ليكون  �لفاحتني  بني  يق�صمها  ومل  �ملغلوبني،  �أيدي  يف 
�لأعاجم  لئن جاءت  »و�لله  قال  �لعمل  لذريتهم، ويف جمال 
بالأعمال، وجئنا بغري عمل فهم �أوىل مبحمد منا يوم �لقيامة، 
به  �لله، فمن ق�رص  ملا عند  �لقر�بة وليعمل  �إىل  ينظر رجل  فال 

عمله مل ي�رصع به ن�صبه«.

وملا فتح �مل�صلمون �أر�ض �ل�صو�د بالعر�ق �ختلف �لفاحتون 
�إىل  عمر  فاأر�صل  عليهم،  توزيعها  يريدون  كانو�  �إذ  عمر  مع 
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ع�رصة من كبار �لأن�صار و�أ�رص�فهم وطرح عليهم �لأمر قائاًل: 
»�إين مل �أزعجكم �إل لت�صرتكو� يف �إعانتي فيما حملت من �أمور، 
فاإين و�حد كاأحدكم، و�أنتم �ليوم تقرون �حلق، خالفني من 
هذ�  تتبعو�  �أن  �أريد  ول�صت  و�فقني،  من  وو�فقني  خالفني، 
�لذي هو هو�ي، فلكم من �لله كتاب ينطق باحلق، فو�لله لئن 
كنت نطقت باأمر �أريده ما �أريد به �إل �حلق، قالو�: »قل ن�صمع 
�لقوم  هوؤلء  �صمعتم كالم  »قد  عمر:  قال  �ملوؤمنني«،  �أمري  يا 
�لذين زعمو� �أين �أظلمهم حقوقهم، و�إين �أعوذ بالله �أن �أركب 
ظلًما، لئن كنت ظلمتهم �صيًئا هم لهم، و�أعطيته غريهم لقد 
�صقيت، لكني ر�أيت �أن مل يبق �صيء يفتح بعد �أر�ض ك�رصى، 
وقد غّنمنا �لله �أمو�لهم و�أر�صهم وعلوجهم، فق�صمت ما غنمو� 
من �أمو�ل بني �أهله، و�أخرجت �خلم�ض فوجهته على وجهه، 
بعلوجها،  �لأر�صني  �أحب�ض  �أن  ر�أيت  وقد  توجيهه،  و�أنا يف 
و�أ�صع عليهم فيها �خلر�ج ويف رقابهم �جلزية يوؤدونها، فتكون 
فيًئا للم�صلمني: �ملقاتلة و�لذرية وملن ياأتي بعدهم، �أر�أيتم هذه 
�لثغور، لبد لها من رجال يلزمونها، �أر�أيتم هذه �ملدن �لعظام، 
�لعطاء  �إدر�ر  من  ولبد  باجليو�ض،  ت�صحن  �أن  من  لها  لبد 
عليهم، فمن �أين يعطي هوؤلء �إذ� ق�صمت �لأر�صون و�لعلوج 
وما  قلت  ما  ر�أيك،فنعم  »�لر�أي  جميًعا:  فقالو�  جميًعا؟«، 
ر�أيت، �إن مل ت�صحن هذه �لثغور وهذه �ملدن بالرجال وجتري 
مدنهم«،و�إز�ء  �إىل  �لكفر  �أهل  رجع  به،  يتقوون  ما  عليهم 
حنيف  بن  عثمان  عمر  وىّل  �ل�صورى  �أهل  من  �ملو�فقة  هذه 
على �أر�ض �ل�صو�د، فكان من ح�صن هذ� �لت�رصف �ل�صرت�كي 
�غتيال  من  عام  قبل  �لكوفة، وحدها  �أدت جباية  �أن  �حل�صني 
يومئذ وزن  �لدرهم  �ألف درهم، وكان وزن  �ألف  مائة  عمر 

�ملثقال من �لذهب.

ويذهب كثري من كّتاب �ل�ِصرَيْ �إىل �أن عمر بن �خلطاب كان 
�أول من فكر يف جمع �لقر�آن �لكرمي �إذ دخل على �أبي بكر يف 
�أثناء خالفته وقال: »�إن �لقتل قد ��صتمر بقر�ء �لقر�آن يوم �ليمامة، 
و�إين �أخ�صى �أن ي�صتمر �لقتل بالقر�ء يف �ملو�طن كلها، فيذهب 
قر�آن كثري، و�إين �أرى �أن تاأمر بجمع �لقر�آن«،فاقتنع �أبو بكر 
ثابت(،  �بن  مادة  )�نظر  ثابت  بن  زيًد�  عمُر  بر�أي عمر ودعا 
وكان يف جمل�ض �أبي بكر وقال له: »�إنك رجل �صاب عاقل ول 
نتهمك، كنت تكتب �لوحي لر�صول �لله عليه �ل�صالم، فتتبع 
�لقر�آن فاجمعه«،وبعد تردد، قام زيد بن ثابت بجمع �لقر�آن 
�لرجال،  و�صدور  �لنخل  و�صعف  و�لأكتاف،  �لرقاع،  من 
�ل�صديق )�نظر هذه  �أبي بكر  �أودعها عند  وتدوين �صوره، ثم 
�ملادة(، ثم �نتقلت من �أبي بكر �إىل عمر بن �خلطاب، ثم �إىل 
حف�صة بنت عمر وزوجة �لنبي، ثم �إىل عثمان بن عفان )�نظر 

هذه �ملادة( �لذي جمعه يف م�صحف و�حد.

وعقب وفاة �أبي بكر يف م�صاء يوم �لثنني 21 من جمادى 
�لآخرة عام 13هـ )634م( تثاقل �لنا�ض عن �جلهاد يف �صبيل 
�لله رهبة من جيو�ض �لفر�ض يف �لعر�ق، وكان �ملثنى بن حارثة 
�ل�صيباين )�نظر مادة �ل�صيباين( قد حاربهم يف عهد �أبي بكر، 
�أهله بني �صيبان، وكانو� قد عادو�  و�نت�رص عليهم بجي�ض من 
�لنا�ض  تهم، وملا ��صتنفر عمر بن �خلطاب  �إىل �لإ�صالم بعد ِردَّ
�لفر�ض  على  �نت�رص  �أنه  و�أبلغهم  �ملثنى،  فيهم  خطب  للجهاد 
�ن�صم  �لعالية، وعندها  �لقتال  �ل�صمود وروح  وهزمهم بف�صل 
�لقوم �إىل ر�أي �ملثنى ونه�صو� �إىل �لقتال يف �صبيل �لله فاأمر عمر 
عليهم �أبا عبيد عمرو بن م�صعود و�صار �جلي�ض �لعربي �إىل �صو�د 

�لعر�ق ملحاربة �لفر�ض.



حرف األلف

159

�لفار�صي،  �جلي�ض  فهزم  »�لنمارق«  عند  �جلي�صان  و�لتقى 
�لفر�ض  و�أر�صل  بعد ذلك،  �لهرب  ��صتطاع  �لذي  قائده  و�أ�رص 
�مل�صماة  �ملوقعة  �لفيلة، ويف هذه  جندة كبرية مزودة بعدد من 
ب�رصبة  م�صعود  بن  عمرو  عبيد  �أبو  �لقائد  قتل  �جل�رص«  »مبوقعة 
قا�صية من �أحد �لفيلة و��صتطاع �ملثنى بن حارثة �أن ينقذ �جلي�ض 
�لعربي و�لعبور به �إىل �ل�صفة �لغربية من نهر �لفر�ت، ويف موقعة 
»�لبويب« تغلب جي�ض �ملثنى �ل�صيباين على �لفر�ض، وقتل منهم 
�مل�صلمني  �صفوف  �إىل  �ن�صم  �أن  بعد  ول�صيما  كثرًي�،  خلًقا 

بنو تغلب وبنو �لنمر، وكانو� من �لن�صارى �لعرب.

ويف هذه �لأثناء توىل »يزدجرد بن ك�رصى« ملك فار�ض 
فاأمر بالتعبئة �لعامة، ومن َثمَّ فعل عمر بن �خلطاب ذلك بالن�صبة 
يف  �لعرب  من  �لألوف  وتطوعت  �لعربية،  �جلزيرة  �أهل  �إىل 
جي�ض عمر بن �خلطاب فخرج بهذ� �جلي�ض �لكبري يبغي �لقتال 
على  طالب  �أبي  بن  علي  و��صتخلف  �ملجاهدين،  ر�أ�ض  على 
�آخر حتى ل  قائًد�  باأن يعني  �أ�صارو�  �ل�صحابة  �أن  �ملدينة، غري 
ي�صيب �لإ�صالم �ل�رصر، �إذ� ��صت�صهد عمر يف �إحدى �ملعارك، 
فا�صتقر �لر�أي على �أن يتوىل �لقيادة �صعد بن �أبي وقا�ض )�نظر 
هذه �ملادة( فخرج �إىل �جلهاد يف رجال عدتهم �أربعة �آلف، 
ويف �لقاد�صية و�صلته �لإمد�د�ت فبلغ عدد رجال جي�صه �أكرث 
فارق  قد  �ل�صيباين،  حارثة  بن  �ملثنى  وكان  �ألًفا،  ثالثني  من 
�حلياة متاأثًر� بجر�حه يف معركة �جل�رص بعد �أن دّوى ��صمه يف 
�أرجاء بالد �لفر�ض ، ملا قام به من بطولة يف جميع �ملعارك �لتي 

خا�ض غمارها. 

و�لتحم �جلي�صان بالقاد�صية و��صتمرت �ملعركة �أياًما، وكان 
للفيلة فيها �أثر كبري، غري �أن �مل�صلمني فطنو� خلطرها، فاأخذو� 
�أعينها، ففرت حمدثة �لذعر يف  يطعنون بع�صها ب�صيوفهم يف 

�صفوف �لفر�ض فولّو� �لأدبار، وقتل قائدهم »ر�صتم« و�نت�رص 
�لعرب �نت�صاًر� �صاحًقا بعد �أن �أبادو� معظم وحد�ت �لأعد�ء، 
»�لعا�صمة  �ملد�ئن  �إىل  ذلك  بعد  وقا�ض  �أبي  بن  �صعد  و�صار 
�لك�رصوية« ففتحها وفرَّ ك�رصى ناجًيا بحياته، و��صتوىل �صعد 
على خز�ئن �لفر�ض، و�أر�صل كنوزها �لثمينة �إىل �أمري �ملوؤمنني 
ومن  �مل�رصكني،  على  �مل�صلمني  �نت�صار  مبلغ  �لنا�ض  لي�صهد 
�لفر�ض،  عندها جي�ض  فهزم  �إىل »جلولء«  �صعد  �صار  �ملد�ئن 
للفر�ض  تقم  ومل  �لعر�ق،  يف  �لأكا�رصة  دولة  �نتهت  وبذلك 
قائمة عقب هزميتهم �ل�صاحقة يف �ملد�ئن ومن ذلك �لتاريخ د�ن 

�لعر�ق للم�صلمني بالطاعة و�لولء.

�أن يرتك  �لوليد  �أمر خالد بن  �ملوؤمنني عمر قد  �أمري  وكان 
جي�ض �لعر�ق، و�أن يبادر �إىل جندة جنود �مل�صلمني يف �ل�صام، 
�لبالد، مكونني  لفتح هذه  �أر�صلهم  �أبو بكر قد  وكان �خلليفة 
�لعا�ض،  بن  وعمرو  �جلر�ح،  عبيدة  �أبي  بقيادة  �ألوية  �أربعة 
�جلميع  وعدة  ح�صنة،  بن  و�رصحبيل  �صفيان،  �أبي  بن  ويزيد 
�أربعون �ألف مقاتل، فق�صم خالد �جلي�ض �إىل كتائب عدد كل 
�إن  قيل:  جيو�ًصا،  �أعدو�  قد  �لروم  وكان  رجل،  �ألف  منها 
عددها مائتا �ألف حمارب، وق�صموها �أربع ِفَرق كل منها ي�صم 
خم�صني �ألف رجل وذلك عند »�لريموك« حيث �لتقى �جلي�صان، 
وبعد �أن ح�صد �مل�صلمون رقاب معظم حماربي �لروم جاء ن�رص 
�لله و�لفتح، وكانت موقعة �لريموك �حلا�صمة حجر �لز�وية يف 
هدم �رصح �ملجد �لرومي �لذي �أخذت �أحجاره تنهار تباًعا منذ 

ذلك �ليوم �مل�صهود.

باأ�رصها،  فتح �صوريا  ثم  فتح دم�صق  بقليل  بعد ذلك  ومتَّ 
وكان عمرو بن �لعا�ض قد توجه بجي�صه �إىل فل�صطني فانت�رص 
على �لروم يف موقعة �أْجنادين، ثم �نت�رص عليهم يف �لقد�ض، 
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جانب  �إىل   – ومعه  �ملقد�صة  �ملدينة  �خلطاب  بن  عمر  فدخل 
عمرو بن �لعا�ض – �أبو عبيدة، وخالد بن �لوليد، ومن بيت 
�ملقد�ض عاد عمر �إىل �ملدينة بعد �أن وىلَّ �أبا عبيدة �جلر�ح على 
ِحْم�ض، وخالد بن �لوليد على قن�رصين، ويزيد بن �أبي �صفيان 

على دم�صق.

غري �أن ن�صارى �جلزيرة �لعربية كاتبو� �لروم، ووعدوهم 
باملوؤ�مرة،  �خلطاب  بن  عمر  وعلم  �لعرب،  على  مبنا�رصتهم 
ف�صار يف جي�صه ملعاونة �أبي عبيدة، وخالد بن �لوليد، وملا بلغ 
»�جلابية« كانت �ملعركة قد �نتهت بني �لروم وبني جيو�ض عبيدة 
وخالد، فرجع عمر �إىل �ملدينة، وقد ��صتتب �لأمر للعرب يف 

�ل�صام و�لعر�ق، وما بينهما من �لبلد�ن.

لفتحها،  �لفر�ض  بالد  �إىل  حمالتهم  �مل�صلمون  وّجه  ثم 
فا�صتولو� على »نرث« ثم »�صو�ض« و »�صابور« و »نهوند« �لتي مل 
يقم للفر�ض بعد فتحها قائمة، وتهاوت �لبالد �لأخرى �لفار�صية 
يفتحها �مل�صلمون دون كبري عناء، ومنها �أ�صفهان، وهمذ�ن، 
بن  �لأحنف  كتب  وعندها  وغريهما،  وجرحان،  و�لرّي، 
قي�ض �إىل �خلليفة عمر بفتح بالد �لفر�ض جميعها فقال: »�إن �لله 
قد �أهلك ملك �ملجو�صية، و�أورث �لإ�صالم �أر�صهم وديارهم 

و�أبناءهم«.

بفتح م�رص  �ملوؤمنني عمر  �أمري  �لعا�ض  �أقنع عمرو بن  وقد 
�لهجري،  �لثامن  �لعام  �ل�صام خالل  عندما كان �خلليفة يزور 
فاأخذ �بن �لعا�ض يف تنظيم جي�صه و�ختيار �ملقاتلني، ومل ت�ض 
�إىل  �لعربي  �جلي�ض  �صري  وبد�أ  �لزيارة  تلك  على  �صنو�ت  ثالث 
للفتح  بالطاعة  تدين  �لإ�صكندرية  كانت  حتى  �مل�رصية  �لديار 
بن  و�جته عمرو  �لهجري،  عام 21  �أي خالل  �ملظفر  �لعربي 

مدينة  �إىل  فتوحاته  فو�صلت  �لغرب،  �إىل  ذلك  بعد  �لعا�ض 
طر�بل�ض بليبيا.

وكان �لهدف �لأ�صا�صي من هذه �لفتوحات �لإ�صالمية يف 
عقيدة عمر بن �خلطاب هو ن�رص �لروح �ل�صمحة �لتي ينادي بها 
�لإ�صالم يف م�صارق �لأر�ض ومغاربها وحتت تاأثري هذه �لعقيدة 
�صبي حروب  برّد  فاأمر  و�ل�صدة،  باحلزم،  �لعرب  �صا�ض عمر 
�لردة �إىل ذويهم حتى ل ي�صبح �ل�صبي �ُصنَّة يف �لعرب وبذلك 
يف  �لقلوب  بني  ووحد  و�حلفيظة،  �حلقد  من  �لنفو�ض  طهر 
جمتمع عربي متجان�ض، وكان عمر يقدر �لتبعات �مللقاة على 
عاتقه حق قدرها، ولذلك مل يبخل باأي جهد يف �صبيل �لقيام 
�لر�أي  يف  و�جتهد  وفكره،  ج�صمه،  فاأنهك  �حلكم  بتبعات 
حتى �إذ� ما �صام بو�در خلف، �أو �صقاق بادر �إىل قطع �لطريق 
على �لغو�ية �أن ت�صتويل على وجد�نه، وكانت فكرة �لوحدة 
فرُيْوى  قلبه،  على  ي�صتوليان  تفرقها  من  و�خلوف  �لإ�صالمية 
�لطعنات  �إثر  يحت�رص  وهو  �ل�صورى  جمل�ض  �أع�صاء  جمع  �أنه 
�لفجر  ل�صالة  يتاأهب  وهو  مقتاًل،  منه  �أ�صابت  �لتي  �لثالث 
طالب،  �أبي  بن  علي  عفان،  بن  عثمان  وهو:  بامل�صجد، 
عبد �لرحمن بن عوف، �لزبري بن �لعو�م، �صعد بن �أبي وقا�ض، 
طلحة بن عبيد �لله، و�أمرهم �أن يختارو� خليفة من بينهم، ثم 
قال لطلحة: »قم يف خم�صني من قومك من �لأن�صار مع هوؤلء 
�لنفر �أ�صحاب �ل�صورى، فقم على �لباب باأ�صحابك فال ترتك 
حتى  �لثالث  �ليوم  مي�صي  ترتكهم  ول  عليهم،  يدخل  �أحًد� 
�إنه خول  �أنت خليفتي عليهم«،ويقال  يوؤمرو� �أحدهم، �للهم 
وقد  �أيام،  ثالثة  بعد  �أحدهم  على  يتفقو�  مل  �إذ�  قتلهم  طلحة 
�تفقو� على �أن يكون خليفة �مل�صلمني عثمان بن عفان )�نظر هذه 
�ملادة(، وهكذ� �صينت �لوحدة �لعربية من �لتفرقة و�لن�صقاق، 

رحم �لله عمر بن �خلطاب، و�أ�صكنه ف�صيح جناته.
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ومن ماآثر عمر بن �خلطاب �لإ�صالمية �أنه كتب �إىل جميع 
�لولة على �لأقطار �لتي فتحها �مل�صلمون يف عهده �أن يتخذ كل 
منهم م�صجًد� للجماعة، و�تباًعا لهذه �لرغبة �لنبيلة �صيد عمرو 

�بن �لعا�ض م�صجده يف �لف�صطاط.

87– ابن اخلطيب – زقاق – بق�سم اجلمرك
88– ابن اخلطيب – حارة – بق�سم الرمل
�خلطيب  بابن  �مللقب  �لله حممد  عبد  �أبو  �لدين  ل�صان  هو 
وكنيته »ذو �لوز�رتني وز�رة �لقلم ووز�رة �ل�صيف«، وهو من 
�أ�رصة هاجرت من �ل�صام �إىل �لأندل�ض، ولقب �خلطيب يرجع 
�إىل جده �لأعلى »�صعيد �خلطيب«. وكان مولد �بن �خلطيب يف 
25 من �صهر رجب عام 713هـ )15 نوفمرب عام 1313م( 
ببلدة لو�صة جنوبي مدينة غرناطة؛ حيث ق�صى �صبابه بني ربوعها 
�لتح�صيل نبوًغا جعله  �ل�صيوخ فنبغ يف  �أكابر  �لعلم على  يتلقى 
ويف  غرناطة  يف  �ل�صيا�صة  ورجال  و�ل�صعر�ء  �لكّتاب  �أعظم 
741هـ  عام  طريف  وقعة  يف  �أبيه  ��صت�صهاد  وبعد  �لأندل�ض، 
بن  علي  �حل�صن  �أبي  �لعامل  �لوزير  بخدمة  �لتحق  )1340م( 
��صتوزره  �جليَّاب  �بن  �لعلم، وعقب وفاة  �جليَّاب وتلقى عليه 
�ل�صلطان  �أبو �حلجاج يو�صف �لأول، وبعد قتل هذ�  �ل�صلطان 
عام  �خلام�ض  حممد  ُخِلع  وملا  �خلام�ض،  حممد  �بنه  ��صتوزره 
وعند  غرناطة،  يف  �خلطيب  �بن  �ُصِجن  )1360م(  762هـ 
نف�صه  �لعام  يف  مرين  بني  بو�صاطة  �لعر�ض  �إىل  �ل�صلطان  عودة 

توىل �بن �خلطيب �لوز�رة من جديد.

� من �لفر�ر  و�إز�ء د�صائ�ض �أعد�ئه مل يجد �بن �خلطيب بُدًّ
عبد  �صلطانها  رف�ض  حيث  فا�ض؛  �إىل  ثم  طارق  جبل  �إىل 
�لعزيز ت�صليمه، غري �أن �ل�صلطان �مل�صتن�رص �رصع يف �إجر�ء�ت 

ت�صليمه، وبينما كان تلميذه وخليفته يف وز�رة غرناطة، وهو 
�أبو عبد �لله حممد بن زمرك ينظر ق�صيته يف فا�ض �قتحم جماعة 
من �ل�صفاحني �صجن �بن �خلطيب يف فا�ض وقتلوه لياًل، وكان 

�صليمان بن د�ود قد ��صتاأجرهم لغتياله.

وي�صفه قرينه و�صديقه �ملوؤرخ �لفيل�صوف عبد �لرحمن بن 
خلدون )�نظر مادة �بن خلدون( »�أنه �آية من �آيات �لله يف �لنرث 
و�لنظم و�ملعارف و�لأدب«، و�ملعروف �أن �بن �خلطيب عا�ض 
يف منفاه باملغرب ردًحا طوياًل من �لزمن و�ألّف يف �ملغرب كتبه 
ور�صائله ونظم كثرًي� من �أبدع ق�صائده، وكان من �لطبيعي �أن 
�لفكري ويحتفظ  �بن �خلطيب  يكون �ملغرب م�صتودًعا لرت�ث 
باأكرب ق�صط من �آثاره ول�صيما تلك �لتي كتبها يف �ملغرب، وقد 
�ملقري(  مادة  )�نظر  �ملَقري  �لدين  �صهاب  �لكبري  �لعاّلمة  خلَّد 
غ�صن  من  �لطيب  »نفح  �جلامع  موؤلفه  �آثاره يف  وذكر  ذكر�ه 

�لأندل�ض �لرطيب«.

و�صيا�صيًّا  كبرًي�  وزيًر�  كان  �خلطيب  �بن  �أن  هو  و�لو�قع 
�لر�صائل  �أروع  لنا  يكتب  و�لرت�صل  �لبيان  ر�ئع  وكاتًبا  بارًعا 
�ل�صلطانية و�خلا�صة، و�صاعًر� مبدًعا ينظم لنا �أبلغ �لق�صائد و�أرق 
�ملو�صحات، وكان طبيًبا عديد �لكتب و�لر�صائل �لطبية �جليدة 
وفيل�صوًفا يخط بقلمه ر�صائل هامة يف ت�صخي�ض �لنف�ض و�مل�صاعر 
�إماًما يف �لزجل، فهو  �إىل جانب كل هذ�  �لإن�صانية، وكان 
يقول عن هذ� �للون من �ل�صعر: »�إن �لنظم بهذه �لطريقة �لهزلية 
بل�صان عو�م �لأندل�ض �مللقب بالزجل على طريقة بديعة يتحكم 
فيها �إلقاء �لبديع وتنف�صح لكثري مما ي�صيق �صلوكه على �ل�صاعر«، 
ثم يقول: »�إن �لأ�صتاذ �لأول للزجل �لأندل�صي هو �أبو بكر بن 
قزمان )�نظر هذه �ملادة( حجزه �لله عن �صو�ه، فهو �آيته �ملعجزة 

وحجته �لبالغة وفار�صه �ملعلم و�ملبدئ فيه و�ملتمم«.
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�للغة  يف  �لو��صع  باطالعه  �خلطيب  �بن  �صاعد  ولقد 
فاألّف  �لكتاب  كبار  من  كاتًبا  يكون  �أن  على  وفنونها  �لعربية 
�أنو�ع �لعلوم و�لآد�ب وكتب كثرًي� من �لر�صائل  يف كثري من 
�ل�صيا�صية و�لإخو�نية و�ل�صلطانية، وكتب يف �لتاريخ و�لأدب 
و�ل�صتعطاف و�لو�صف وغريها، ور�صائله تفي�ض مبا �كت�صب 
من معلومات و��صعة �لنطاق يف �لأدب و�لتاريخ و�لعلوم و�لفقه 

و�لفل�صفة.

وكانت عنايته يف كتابته �لأدبية وخ�صائ�ض �أ�صلوبه موجهة 
ويق�صد  فائقة  عناية  باللفظ  ُيعنى  كان  �إذ  �للفظية  �ل�صناعة  �إىل 
و�لثناء  �ملدح  باألفاظ  خا�صة  عناية  وله  و�ل�صجع،  �لتنميق  �إىل 
وعبار�ت �لتبجيل و�لتعظيم، ولقد يطيل يف ذلك �إطالة تدعو 

�إىل �مللل وتدل على �لتكلف.

�أ�صلوب �بن �لعميد )�نظر هذه �ملادة(  �أ�صلوبه ي�صبه  وكان 
�إىل �لإطناب وكانت  ل �ل�صجع وز�د عليه ميله  َتَعمُّ من حيث 

�لإجادة يف �لكتابة عنده يف �لإطالة �ملطنبة.

ي�رصد  بل  بال�صجع،  فيه  يلتزم  فال  �لعلمي  �أ�صلوبه  �أما 
�لعلمية،  �لأدبية يف كتبه  �ل�صبغة  �لعبار�ت �رصًد� وتغلب عليه 
ومن ثّم فهو من �أكرب �لكّتاب و�أو�صعهم علًما و�أكرثهم تاأليًفا، 
وله �صعر يح�صب يف �لطبقة �لثالثة بني �ل�صعر�ء؛ لأن �أكرثه �أ�صبه 

ب�صعر �لفقهاء منه ب�صعر �لأدباء.

غري �أنه يف �صياغة �لتو��صيح �لأندل�صية كان بارًعا، فا�صمع 
يف  �صهل(  �بن  مادة  )�نظر  �لأندل�صي  �صهل  �بن  يعار�ض  له 

تو�صيحه �لذي مطلعه:

هْل َدَرى َظْبُي �حِلَمى �أَْن َقْد َحَمى   
بٍّ َحلَُّه َعْن َمْكنِ�ِض قلب �صَ

ِمْثَلما     وَخْفٍق  َحرٍّ  يف  َفْهَو 
بالَقَب�ِض با  �ل�صَّ ِرْيُح  َلِعَبْت 

يف  يغنى  ماز�ل  �لذي  بالتو�صيح  �خلطيب  �بن  فيعار�صه 
�أرجاء �لوطن �لعربي فيقول:

َجاَدَك �لَغْيُث �إَذ� �لَغيُث َهَمى 
ِل بالأَْنَدُل�ِض َيا َزَماَن �لَو�صْ  

ُلَك �إّل ُحلما  مل َيُكْن َو�صْ
يف �لَكَرى �أو ِخل�َصَة �ملُْخَتِل�ِض   

�إْذ يقوُد �لدهُر �أَ�ْصتاَت �ملَُنى 
َتْنُقُل �خَلْطَو على ما َيْر�صُم  

ُزَمًر� بنْيَ ُفر�َدى َوُثنى 
ِمْثَلما َيْدُعو �لُوفوَد �ملَْو�ِصُم   

ْو�َض �َصَنى  و�حَلَيا قْد َجلََّل �لرَّ
ْهِر ِمْنُه َتْب�ِصُم فثغوُر �لزَّ  

َما   َوَروى �لنُّْعماُن َعْن َماِء �ل�صَّ
َكْيَف َيْرِوي َمالٌِك عْن �أََن�ِض

فك�صاُه �حل�صُن ثوبًا ُمْعلما  
َيْزدهي ِمْنُه باأبَْهى َمْلب�ِض  
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يف لياٍل كتمت �رِصَّ �لهوى  
بالدجى َلْول �ُصُمو�ُض �لُغَرِر  

ُم �لَكاأْ�ِض ِفيَها َوَهَوى  ماَل جَنْ
رْيِ �َصْعَد �لأََثِر ُم�ْصَتِقيَم �ل�صَّ  

َوَطٌر ما فيِه ِمْن َعْيٍب �ِصَوى 
�أنَُّه َمرَّ َكَلْمِح �لَب�رَصِ  

ِحنْيَ َلّذ �لأُْن�ُض �َصيًئا �أَْو َكَما  
ْبُح ُهجوَم �حَلَر�ِض َهَجَم �ل�صُّ

ا  ْهُب بِنا �أو ُرمبَّ غارِت �ل�صُّ
�أثَّرْت فينا ُعيوُن �لرَنْج�ِض   

كتاب  على   � ردًّ كتبه  �لفني  نرثه  من  �أمنوذج  يلي  وفيما 
�أر�صله �إليه �أحد �أ�صدقائه:

�لهوى  وذكر  �ملنادم  وريحانة  �لقادم،  بتحفة  »�أهاًل 
�إيلَّ  �أ�رص�ك، لقد جبت  �لله م�رص�ك، فما  �ملتقادم، ل ي�صغر 
�صاغ  عن  ووفيت  وخياًل،  رجاًل  وجزت  لياًل،  همومي  من 
فاأعملت  فات،  ما  على  �لأ�صف  بي  وطننت  كياًل،  �لوفاء 
�للمة  كانت  �أو  بيدي،  �ليوم  �لأمر  �أن  لو  فاأق�صم  �للتفات، 
�ل�صود�ء من عددي، ما �أفلت من �أ�رص�كي �ملن�صوبة لأمثالك، 
زيارتي  �إىل  ندبًا  �لله  وحيا  �مل�صالك...  وبني  �ملياه،  حول 

ندبك، وباآد�به �حلكيمة �أدبك. 

َفَكاَن َوَقْد �أََفاَد بَِك �لأََمايِن  
َفاَء �إِىَل �لَعِليل َكَمْن �أَْهَدى �ل�صِّ

وكان �بن �خلطيب من موؤلفي �ملقامات على غر�ر �لهمذ�ين 
مدينة  ي�صف  �لبلد�ن  مقامة  ت�صمى  له  مقامة  و�حلريري، ومن 

مكنا�صة:

وف�صيلة،  للمحا�صن  و�ُصَعُب  �أ�صيلة،  مدينة  »مكنا�صة 
وَمْرعاها،  ماءها  منها  و�أخرج  ورعاها،  تعاىل  �لله  لها  ف�صَّ
و�ن�صدل  �لزمان  فيها  �عتدل  �رصيع،  وخريها  َمِريع،  فجنابها 
وحفظ  ان،  �لرمَّ ول�صيما  فو�كهها  �لفو�كه  وفاقت  �لأمان، 
�لأو�ين و�لكيز�ن، ودنا من  فيها  وَلُطَفْت  �أقو�تها �لختز�ن، 
ادها من �لوزر�ء وزو�رها، وبها  ِة جو�رها، فكرث ُق�صَّ �حَل�رْصَ

�ملد�ر�ض و�لفقهاء، ولق�صبتها �لأبهة و�ملقا�صري و�لأبهاء«.

يف  خلدون  بن  �لرحمن  وعبد  يجتمع  �خلطيب  و�بن 
كثري من �أوجه �لتفكري و�صلوك �حلياة، فكالهما خا�ض غمار 
وذ�ق  �ل�صلطان  ذرة  وتبو�أ  �لق�صور  حياة  يف  وتقلب  �ل�صيا�صة 
جمعت  ثم  خلدون(  �بن  مادة  )�نظر  و�لنفي  �لعتقال  حمنة 
عو�مل  �صد�قتهما  وتخللت  �ملتبادل  و�لتقدير  �ل�صد�قة  بينهما 

�لغرية و�لنفرة يف بع�ض �لأحيان.

فابن  م�صجية،  مثرية  ظروف  يف  بينهما  لقاء  �أول  وكان 
�خلطيب َوفَد على �ملغرب منفيًّا مع �صلطانه �ملخلوع حممد �لغني 
بالله ملك غرناطة، وكانت �لثورة قد �أجربته على �للتجاء �إىل 
حماية �ل�صلطان �ملريني �أبي �صامل ملك �ملغرب، وقد و�صل �بن 
�خلطيب و�صلطانه �ملخلوع �إىل مدينة فا�ض يف �صهر �ملحرم عام 
761هـ )1359م( فاحتفل بهما �أبو �صامل و�ألقى �بن �خلطيب 
وكان  �صلطانه  ن�رصة  �إىل  فيها  يدعوه  يديه  بني  مدح  ق�صيدة 

مطلعها:
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�َصال َهْل لديها ِمْن خمربٍة ذكُر  
ْهُر َوَهْل �أَْع�َصَب �لو�دي ومنَّ به �لزَّ  

َوَهْل باَكَر �لَو�ْصِميُّ د�ًر� على �للَِّوى 
َعَفْت �آُيَها �إّل �لتوهم و�لذكُر   

بالدي �لتي عاطيَت َم�ْصمولة �لهوى 
�رَصُّ باأكناِفها و�لعي�ُض َفْيَنان خُمْ   

ي �لذي َربَّى جناحَي َوكرهُ  َوَجوِّ
َفها �أنذ� ما يل َجَناٌح ول َوْكُر   

وكان �بن خلدون من �صهود هذ� �لحتفال بابن �خلطيب 
رجال  كبار  من  �حلني  ذلك  يف  وكان  �ملخلوع،  و�صلطانه 
�لدولة يف بالط فا�ض، وهو ي�صف لنا �أثر ق�صيدة �بن �خلطيب 

يف نفو�ض �صامعيه فاأبكاهم تاأثًر� و�أ�صى.

كان  �إذ  �لرجلني،  بني  �ل�صن  فرق  من  �لرغم  وعلى 
�بن �خلطيب يف مرحلة �لكهولة و�بن خلدون يف �رصخ �ل�صبان، 
فاإن كالًّ منهما كان �أ�صتاذ ع�رصه وُقْطره يف �لتفكري و�لكتابة، 
فكان  زمانه،  حو�دث  يف  بارزة  �صخ�صية  كالهما  وكان 
�بن خلدون ي�صغل �ملركز نف�صه �لذي كان �بن �خلطيب ي�صغله 
يف �لأندل�ض، وقد جمعت بني �لرجلني �أو��رص �حلب و�ل�صد�قة 
يف �لبد�ية ثم فرقت بينهما عو�مل �لغرية و�لتناف�ض، ولكن كان 
ترجم  وقد  مو�هبه،  ويقدر  ويجله  �صاحبه  يحرتم  منهما  كل 
كل منهما لالآخر وذكره مبا ينّم عن خال�ض �لإجالل، وتبادل 
مناذج  �أبدع  من  تعترب  و�ل�صيا�صية  �ل�صخ�صية  �لر�صائل  من  طائفة 

�لنرث �لفني يف ذلك �لع�رص.

�إليها �بن خلدون  وعاد �بن �خلطيب �إىل �لأندل�ض فذهب 
من�صبه  فقد  �أن  بعد  )1362م(  764هـ  عام  �لأول  ربيع  يف 
يف بالط فا�ض عقب م�رصع �ل�صلطان �أبي �صامل �ملريني، فتلقاه 
�حلار  بالرتحيب  �خلطيب  �بن  و�صديقه  بالله  �لغني  �ل�صلطان 
باإعر��ض  �صعر  �أن  عتم  ما  ولكنه  �ل�صلطان رعايته  عليه  و�أغدق 
�ل�صلطان عنه و�أن ل�صديقه �بن �خلطيب يًد� يف هذ� �لتحول فبادر 
�إىل �لرجوع �إىل �ملغرب ليخو�ض مرحلة �أخرى من �ملغامر�ت 

و�خلدمات يف �لق�صور.

وعلى �لرغم من هذه �جلفوة ��صتمر �لرجالن على �لرت��صل 
�إىل �أن فقد �بن �خلطيب حظوته لدى �ل�صلطان �لغني بالله و�صعر 
بنجاح خ�صومه يف �ل�صعاية به فقرر �لفر�ر �إىل �ملغرب ومل ي�صعر 
�ل�صلطان بقر�ره �إل عندما �أر�صل �إليه كتابًا من جبل طارق يودعه 
فيه، وكان قد دبر �أمره مع �ل�صلطان عبد �لعزيز �ملريني ملك 

�ملغرب �لذي كانت جتمعهما �أو��رص �صد�قة متينة.

وعرب �بن �خلطيب �لبحر �إىل �ملغرب يف �أو�ئل عام 773هـ 
ه �إىل مدينة تلم�صان بالقطر �جلز�ئري؛  )1371م( وذهب من توِّ
لها  �فتتاحه  �إثر  بالطه  يعقد  �لعزيز  عبد  �ل�صلطان  كان  حيث 

و�صمل �ل�صلطان �لوزير �ملنفي بو�فر �إكر�مه وجزيل عطائه.

وكتب �بن �خلطيب �إىل �صديقه �بن خلدون، وكان يقيم 
�آنذ�ك مبدينة ب�صكرة يف �جلنوب �ل�رصقي من �جلز�ئر، معتذًر� 
عما بدر منه يف حقه بالأندل�ض فرّد �بن خلدون بر�صالة موؤثرة 

توؤكد حبه وتقديره ل�صديقه ويهنئه بنجاته.

ودعة،  �صالم  يف  �لزمن  من  ردًحا  �خلطيب  �بن  وعا�ض 
ولكن فر�ره من �لأندل�ض على هذ� �لنحو جعل خ�صومه بغرناطة 
يتخذون منه و�صيلة لتاأكيد �تهامه باخليانة لوطنه ومليكه و�لعمل 
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بالزندقة  رميه  �إىل  و�لعودة  هيبته  و�صحق  �صمعته  تلويث  على 
�حللولية،  مذهب  وحتبيذ  �لله  ر�صول  يف  و�لطعن  و�ملروق 
�مل�صهورة  ر�صالته  يف  جاء  ما  بع�ض  على  ذلك  يف  و�عتمدو� 
كتبه  يف  جاء  ما  و�عتربو�  �ل�رصيف«  باحلب  �لتعريف  »رو�صة 

�لتاريخية مثل »�لإحاطة« من قبيل �لغيبة �ملحرمة.

�لنباهي  �حل�صن  �أبو  غرناطة  قا�صي  �لتهام  �صياغة  وتوىل 
باملغرب  �إليه  فاأحرقت ووجه  �بن �خلطيب  و�أفتى بحرق كتب 
بالإحلاد و�لزندقة وخيانة وطنه  �لكلمات ت�صمه  ر�صالة �صديدة 
ومليكه وتعدد مظامله يف �أثناء قيامه باحلكم وتدخله يف �صوؤون 

�لق�صاء وجمعه �لأمو�ل مبختلف �لطرق غري �مل�رصوعة.

وبعث �صلطان غرناطة �إىل �صلطان �ملغرب عبد �لعزيز بر�صله 
يحملون �صيغة �لتهام �صد �لوزير �مللحد ويطالبون باإنفاذ حكم 
�ل�رصع فيه وهو �لإعد�م، فرّدهم �ل�صلطان باأنفة و��صتنكار وز�د 

يف �إكر�م �بن �خلطيب ورعايته.

وتويف �ل�صلطان عبد �لعزيز بعد ذلك بقليل يف ربيع �لآخر 
عام 774هـ )1372م( و�آل �مللك يف تلم�صان �إىل ولده �لطفل 
�لوزير  �بن �خلطيب يف �صحبة  فا�ض و�صار  �إىل  �لبالط  و�نتقل 
�لر�حل من  �مللك  من  يلقاه  ما كان  مثل  منه  ولقي  �بن غازي 
�حلماية و�لرعاية، وعا�ض �بن �خلطيب فرتة ينعم بالرغد و�قتنى 

�لدور و�ل�صياع.

�أن  �أخرى  مرة  حاول  غرناطة  �صلطان  بالله  �لغني  �أن  غري 
يحمل �لوزير �بن غازي على �لتنكر لبن �خلطيب ولكنه �أبى، 
يحر�ض  كان  �أنه  لظنه  �خلطيب  �بن  يبغ�ض  بالله  �لغني  وكان 

�ل�صلطان عبد �لعزيز على غزو �لأندل�ض.

وز�رة  ف�صقطت  �ملغرب  �لأمور يف  تطورت  ما  و�رصعان 
�لعر�ض  �ل�صعيد وجل�ض على  �لطفل  مليكه  �بن غازي، وخلع 
776هـ  عام  �أو�ئل  يف  �ملريني  �صامل  �أبي  بن  �أحمد  �ل�صلطان 
)1374م( وكان �صديًقا لل�صلطان �لغني بالله �لذي عاونه على 
�لرتقاء �إىل �لعر�ض، ومن ثّم بادر �إىل �لقب�ض على �بن �خلطيب 
وبعث �لغني بالله وزيره �بن زمرك لي�رصف على حماكمة �لوزير 
�ملنكوب، وقد وجهت �إليه �لتهم نف�صها �لتي وجهت �إليه يف 

غرناطة من دينية و�صيا�صية.

رجال  من  جمل�ًصا  �صامل  �أبي  بن  �أحمد  �ل�صلطان  وعقد 
بالتهم  وو�جهه  �خلطيب  �بن  فيه  ناق�ض  �ل�صورى  و�أهل  �لدولة 
يوؤخذ  ومل  و�لزندقة،  �لإحلاد  تهمة  و�أخ�صها  �إليه  �ملن�صوبة 
�لنا�ض  �أمام  ب  فعذِّ �جلائرة  �لتهم  هذه  ونفي  نف�صه  عن  بدفاعه 
و�أفتى بع�ض �لفقهاء �ملتع�صبني بوجوب �إعد�مه ثم قتل خنًقا يف 
�صجنه بو�صاطة �أعو�ن وزير �ل�صلطان �أحمد �صليمان بن د�ود - 
كما تقدم �لقول- وكان �غتياله يف �صهر جمادى �لأوىل عام 

776هـ )1374م( وكان عمره �إذ ذ�ك حو�يل 64 عاًما.

ثم �أخذت جثته يف �لغد و�أ�رصمت فيها �لنار فاحرتق �صعر 
�لر�أ�ض و��صودت �لب�رصة ثم حملت �إىل �لقرب قبل �أن تاأتي عليها 
�لقرب  هذ�  وماز�ل  �لأخري،  �لثو�ء  لتثوى  هناك  وتركت  �لنار 
يقوم �إىل �لآن يف مكانه على مقربة من باب �حلروق �أحد �أبو�ب 

مدينة فا�ض �لتاريخية.

�صحية  �لكبري  و�ملفكر  �لعبقري  �لكاتب  ذهب  وهكذ� 
�جلهل و�لتع�صب �لديني �لبغي�ض و�حلقد �ل�صيا�صي �لو�صيع.

ومل يبق من كتب �بن �خلطيب – �لتي يقرب عددها من 
و�لأدب  و�ل�صعر  �لتاريخ  يف  ومعظمها  ثلثها،  �إّل   – �ل�صتني 
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�أهم  ومن  �لبلد�ن،  وتخطيط  و�لطب  و�لفل�صفة  و�لت�صوف 
هذه �ملوؤلفات: كتاب »�لإحاطة يف تاريخ غرناطة«، وكتاباه 
�لدولة  يف  �لبدرية  و»�للمحة  �ملرموقة«،  »�حللل  �لتاريخ  يف 
�لن�رصية«، وكتاب »خطرة �لطيف يف رحلة �ل�صتاء و�ل�صيف« 

وهو و�صف لرحلته يف �إفريقيا.

89– ابن خفاجة – زقاق – بق�سم اجلمرك
هو �أبو �إ�صحق �إبر�هيم بن �أبي �لفتح بن عبد �لله بن خفاجة 
�لأندل�صي �ل�صاعر، وكان من �أ�صهر من و�صفو� مناظر �لطبيعة، 
و�صحرها، ومباهجها من �صعر�ء �لأندل�ض. وقد ولد بجزيرة 
بلن�صية عام 450هـ )1058م(، وتقع ببلدة  �أعمال  �ُصْقر من 
�ُصْقر بني �صاطية وبلن�صية، وتدل مر�حل حياته على �أنه عا�رص 
حكم ملوك �لطو�ئف، و�أو�ئل حكم دولة �ملوحدين �لذي بد�أ 
يف حو�يل عام 527هـ )1132م( بقيادة عبد �ملوؤمن بن علي 
�ملبادئ  بال�صيطرة على منا�رصي  �لكومي )�نظر مادة �لكومي( 
�ملوحدية عقب وفاة �ملهدي بن ثومرت )�نظر مادة �بن ثومرت( 

موؤ�ص�ض دولة �ملوحدين �لأول.

ام )�نظر هذه �ملادة( �بن خفاجة يف كتابه  وقد ذكر �بن ب�صَّ
»�لذخرية« و�أثنى عليه، وقال: �إنه كان مقيًما ب�رصق �لأندل�ض، 
�أهل  على  تهافتهم  مع  طو�ئفها  ملوك  ل�صتماحة  يتعر�ض  ومل 
كل  فيه  �أح�صن  �صعر  ديو�ن  خفاخة  لبن  �إن  وقال  �لأدب، 

�لإح�صان ومن �صعره يف ع�صية �أن�ض وقد �أبدع فيه:

َوَع�صّي �أُْن�ض �أ�صَجَعْتني ن�صــوٌة  
ُث فيه تهُد م�صجعي َوُتَدمِّ  

خلعْت عليَّ بـِه �لأر�كُة ِظلَّها    
ُث غي و�حلمام يحدِّ و�لغ�صُن ُي�صْ

و�ل�صم�ُض جتنح للغروب مري�صةً 
و�لرعُد يرقى و�لغمامُة تنفـُث  

وتدل �صرية �بن خفاجة على �أنه مل يتك�صب من �صعره �إل 
فيما ندر، ومن و�صفه لليل قوله:

وليل �إذ� قلُت: قد باَد فاْنَق�صى   
ِن كاِذِب َف عِن َوْعٍد من �لظَّ َتَك�صَّ  

ر�أيُت به ِقْطًعا ِمَن �لفجِر �أغب�ًصا  
َد ثاقِب َل عْن جْنٍم توقَّ تاأمَّ  

وؤ�بة باذٍخ   اِح �لذُّ و�أرعن طمَّ
يطاول �أعناَن �ل�صماِء بغارِب  

َي�ُصدُّ َمَهبَّ �لريح عن كل وجهة 
ويزَحُم لياًل �صْهَبُه باملناكِب  

وقال يف و�صف �أحد �لأنهار:

لِلَِّه َنْهٌر �صاَل يف بطحاء 
�أَ�ْصهى ُوروًد� ِمْن مَلَى �حَل�ْصناِء  

و�ِر كاأنُه   ٌف مثَل �ل�صِّ ُمَتَعطِّ
�صمـاِء ر  جَمَ تكنفُه  هر  و�لزَّ
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ا ُمفرًغا  قْد َرقَّ حتى ُظنَّ ُقر�صً
خ�رص�ِء بردٍة  يف  ٍة  ِف�صَّ ِمْن   

َوَغَدْت حِتفُّ بِه �لُغ�صوُن كاأنها  
َزْرقاِء مِبقلٍة  يحفُّ  ُهْدٌب 

و�لريُح تْعَبُث بالغ�صوِن وقد جرى 
َذَهُب �لأ�صيِل على جُلنِي �ملاِء  

وكانت وفاة �بن خفاجة خالل عام 533هـ )1138م( 
يف �ليوم �لر�بع من �صهر �صو�ل وكان يوم �أحد، وقد بلغ من 

�لعمر �أكرث من 81 عاًما.

90– ابن خلدون – �سارع – بق�سم العطارين
لقب �بن خلدون يحمله �أخو�ن لهما يف �لتاريخ �صرية بني 
فمن  �أحدهما  مييز  مل  �للقب  وماد�م  �ملربزين،  �لعرب  علماء 

�ملفيد تدوين ترجمة كل منهما فيما يلي:

الدين  ب�يل  )ويلقب  حممد  بن  الرحمن  عبد  زيد  اأب�   )1
ابن خلدون(: ويت�صل ن�صبه بو�ئل من عرب �ليمن، وقد رحل 
جده �لتا�صع �إىل �لأندل�ض يف �لقرن �لثالث �لهجري، و�صكن 
تون�ض،  �إىل  باأ�رصته  �نتقل  عليها  �لإ�صبان  تغلب  وملا  �إ�صبيلية، 
�أول رم�صان عام 732هـ )27 من  وبها ولد �بن خلدون يف 
َن�َصًبا،  �أعرق �لأ�رص  �أ�رصته من  مايو عام 1332م(، وكانت 

ومن �أو�ئل �لأ�رص �لتي هاجرت من �ليمن �إىل �لأندل�ض.

ون�صاأ �بن خلدون يف بيت ��صتهر بالعلم و�لأدب و�ملروءة، 
علماء  كبار  وعلى  خلدون  بن  �أبيه حممد  على  وتاأدب  فتعلم 
تون�ض فدر�ض �لنحو، و�لفقه، و�للغة، و�حلديث، و�لعرو�ض 

و�لتوحيد،  و�لفل�صفة،  �ملنطق،  يف  در��صاته  �أمت  ثم  عليهم، 
و�أتقن كل �لعلوم �ملعروفة يف ع�رصه حتى �صار فريد زمانه، 
ف�صغل  و�ل�صالطني  �مللوك  خدمة  يف  �صبابه  حني  رغب  ولقد 
عام  فا�ض  يف  �صامل  �أبي  �ل�صلطان  لدى  �رص  كاتب  وظيفة 
760هـ )1358م(، ثم رقي �إىل وظيفة قا�صي �لق�صاة، وملا 
و�صار  �لأو�صط،  �ملغرب  �إىل  جلاأ  باملغرب  �إقامته  بحرج  �صعر 
وملا  �جلز�ئري،  �لقطر  ب�رصق  ببجاية  ميناء  حاكم  عند  وزيًر� 
جلاأ  وعندها  �حلاكم،  �إىل  به  ف�صعو�  ح�صاده  كرث  نبوغه  ظهر 
ثانية  مرة  وعاد  تلم�صان،  �إىل  رحل  ثم  ب�صكرة،  مدينة  �إىل 
�لكتابة  َويِلَ  حيث  غرناطة  �إىل  رحل  ثم  فا�ض،  مدينة  �إىل 
مدينة  �إىل  عاد  و�أخرًي�  بالأندل�ض،  بغرناطة  �لأحمر  بني  مللوك 
�لقيم »�لعرب«  �لتاريخي  تاأليف كتابه  �أَكبَّ على  تلم�صان حيث 
يف قلعة �بن �صالمة، ومكث يف هذه �لقلعة حتى عام 780هـ 
�لفل�صفية  ومقدمته  �لكتاب  هذ�  خاللها  �أمت  )1378م(، 
�إىل  تون�ض  من  خرج  )1382م(  784هـ  عام  ويف  �لثمينة، 
�إليه  فعهد  �لقاهرة  �إىل  ثم ذهب  بالإ�صكندرية،  وتوقف  �حلج 
بالتدري�ض يف �لأزهر، وبعد ذلك عينه �ل�صلطان برقوق )�نظر 
هذه �ملادة( قا�صًيا لق�صاة �ملذهب �ملالكي، فا�صتقدم �أ�رصته من 
تون�ض ففرقو� جميًعا يف �أثناء �لطريق فحزن عليهم حزًنا �صديًد� 
باأعباء �لق�صاء، فا�صتعفى و�صافر �إىل �حلجاز،  منعه من �لقيام 
لتاأدية فري�صة �حلج، ثم عاد �إىل �لقاهرة، و�عتزل يف �صيعة له 
بالفيوم، ثم عاد ثانية �إىل �لق�صاء، ثم ��صتعفى، وهكذ� �إىل �أن 
توىل �لق�صاء �صت مر�ت، وقد �أر�صل يف بعثة �إىل تيمور لنك 
)�نظر هذه �ملادة( �أثناء بع�ض غزو�ته بال�صام فاأ�رصه ثم نال عنده 
منزلة مرموقة، وطلب بعد ذلك من تيمور لنك �أن ي�صمح له 
بالذهاب �إىل م�رص ليح�رص موؤلفه يف �لتاريخ فذهب �إليها ومل 

يعد.
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ويعترب �بن خلدون �أول من ��صتنبط فل�صفة �لتاريخ، وقد 
��صتنباطه  �لأدلة على �صحة  تاريخية، و�أقام  ف�صلها يف مقدمة 
»�لعرب  هو  كتابه  وعنو�ن  �ل�صحيحة،  �لتاريخية  باحلو�دث 
وديو�ن �ملبتد�أ و�خلرب« وهو يف �صبعة �أجز�ء ��صتهر �بن خلدون 
�لتي تعد مفخرة يف  �لتاريخ  مبجلد و�حد منها هو مقدمة هذ� 
عامل �لتاأليف �لعربي لأنها �أول بحث جامع يف علوم �لجتماع، 
�لعمر�ن  �أحو�ل  بحث يف  وقد  �لتاريخ،  وفل�صفة  و�ل�صيا�صة، 
و�أ�صبابه، ويف من�صاأ �لدول و�أ�صباب رقيها و�نحطاطها، ثم يف 
�آلت �لك�صب من جتارة و�صناعة وزر�عة وما يعرتيها من تقدم 
�أو تدهور، ثم يف �لعلوم و�أنو�عها و�لكتب ومعانيها، وطر�ئق 
وثائقي  �صهل  �أ�صلوب  يف  ذلك  كل  تكون،  وكيف  �لتعليم 
�لقيمة  �ملقدمة  هذه  ويف  �صحيح،  منطقي  و��صتنباط  دقيق، 
�لتي كتبها يف �لقرن �لثامن �لهجري در�ض �بن خلدون �لظو�هر 
�لقت�صادية، و�لعمر�نية در��صة متينة وبني ما بينها من رو�بط، 
نف�صه  �لأ�صلوب  و�لقيا�ض وهو  �ل�صتقر�ء  على  معتمًد�  وتالزم 
�لذي �تبعه �آدم يحدث بعد �أربعة قرون، وبذلك تكون مقدمة 
�بن خلدون نقطة �لبد�ية للمدر�صة �لعلمية يف �لقت�صاد، لأنها 
جمموعة معارف منظمة، ومرتبة ينطبق عليها مفهوم �لعلم يف 

�أدق معانيه.

وميتاز تاريخه عما تقدمه من كتب �لتاريخ مبا ت�صمنه من 
من  �لنتقال  عند  �لف�صول  �أكرث  �صدر  يف  �لفل�صفية  �ملقدمات 
دولة �إىل �أخرى، وهو �أو�صع تاريخ للرببر، ودولهم، ولعرب 
�جلاهلية، ويدلنا هذ� �لكتاب على �ت�صاف �بن خلدون بال�رص�حة 
يف �لقول و�ل�صد�د يف �لر�أي، و�لإن�صاف يف �حلكم، وكان 
�ل�صجع و�ملغالة يف �ملح�صنات �لبديعة من �للتز�مات �ل�صائدة 
رجع  ثمَّ  ومن  �للتز�م،  هذ�  يتبع  مل  �أنه  غري  ع�رصه،  يف 

بالإن�صاء �إىل عهده �لأول فعزف عن �ل�صجع، وترك �لبديع، 
و�أخ�صع �للفظ للمعنى، وقد قال يف هذ� �ل�صاأن:

»وكان �أكرث �لر�صائل ي�صدر عني بالكالم �ملر�صل دون �أن 
�نتحالها  ل�صعف  بالأ�صجاع  �لكتابة  ينتحل  ممن  �أحد  ي�صاركني 
وخفاء �ملعاين فيها على �أكرث �لنا�ض، بخالف �ملر�صل فانفردت 
 – �ل�صناعة  �أهل هذه  – وكان م�صتغربًا عند من هم  به يومئذ 
ثم �أخذت نف�صي بال�صعر فانثالت عليَّ منه بحور تو�صطت بني 

�لإجادة و�لق�صور«.

ومن هذ� �لقول يت�صح �أنه طرح �ل�صجع جانًبا، و�صاد يف 
�لكتابة �ملر�صلة جرًيا على �لفطرة و�ل�صليقة، وقد كان �رصيًحا 
و��صًحا، �إذ حكم على �صعره بالتو�صط بني �جلودة و�لتق�صري، 

ومن �صعره قوله:

ما  �أَبَى �لطيُف �أْن يعتاَد �إّلّ َتَوهُّ
َفَمْن يل باأَْن �أَلقى �خلياَل �ملُ�َصلِّما  

لوُّ َتَعلُّالً  و�إين ليدعوين �ل�صُّ
ما وتنهايَن �لأ�صجاُن �أْن �أََتَقدَّ   

وذو �ل�صوِق يعتاُد �لربوَع َدو�ِر�ًصا 
ما    ويعرُف �آثاَر �لدياِر َتَوهُّ

�إذ  ع�رصه،  عن  تاريخيًّا  م�صدًر�  )�لعرب(  كتابه  ويعترب 
ي�صيف �إىل �لتاريخ �ملاأثور وثائق ذ�ت قيمة عظيمة، وقد ظل 
ي�صغل من�صب قا�صي �لق�صاة �ملالكيني بعد عودته من دم�صق �إىل 
�أن و�فته �ملنية يف 25 من رم�صان عام 808هـ )19 من مار�ض 
عام 1406م(، وت�صمنت مقدمته كل فروع �ملعرفة و�حل�صارة 
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قيمة  و�أهمها  ع�رصه  موؤلفات  �أعظم  و�صتظل  وبقيت  �لعربية، 
من ناحية �لتعمق يف �لتفكري و�لو�صوح يف �لعر�ض و�لتبيان يف 
�أعظم �لكتب �لتي تناولها �لعرب  �صياق �ملعلومات، وهي من 

�مل�صلمون يف �لنو�حي �لفكرية �لتي ��صتملت عليها.

2( يحيى اأب� زكريا بن حممد بن خلدون: �صقيق عبد �لرحمن 
�ملدونة ترجمته قبل، ولد يف تون�ض عام 734هـ )1333م(، 
وتلقى معظم درو�صه �صحبة �أخيه يف هذه �ملدينة، ثم تعمق يف 
�لدر��صة و�ت�صل مب�صاهري �لعلماء يف ع�رصه، وكان مييل ب�صفة 

خا�صة �إىل �لأدب و�ل�صعر.

يف  �أخيه  مع  كان  عندما  �ل�صيا�صية  حياته  وبد�أت 
757هـ  عام  خالل  وذلك  فا�ض،  �صلطان  �صامل  �أبي  حا�صية 
�لثاين  حمو  �أبي  بالط  �إىل  بعثة  يف  �أر�صل  ثم  )1356م(، 
�أحد �أمر�ء دويلة بني زيَّان )�أو بني عبد �لو�د( يف غرب �لقطر 
�جلز�ئري )ول�صيما تلم�صان(، وقد د�م حكمه من عام 760 
�إىل 792هـ )1324 - 1389م(، فنظم �بن خلدون ق�صيدة 
مبنا�صبة �ملولد �لنبوي، غري �أن �لد�صائ�ض �صده �أدت �إىل �صجنه 
مبدينة عنَّابة )بونه( يف �رصق �جلز�ئر، كما �صودرت �أمالكه، 
و��صتطاع �لفر�ر و�للتجاء �إىل ب�صكرة ثم نزح �إىل تلم�صان لدى 
�أبي حمو �لثاين عام 769هـ )1368م( فعينه كاتًبا لالإن�صاء، 
ويف هذه �لأثناء ��صتحكمت �لبغ�صاء بينه وبني رجال �لبالط، 
�أبو تا�صفني �لذي توىل  ول�صيما �لبن �لأكرب لأبي حمو وهو 
باملنت�رص، فا�صتاأجر  �لثاين ولّقب  با�صم تا�صفني  �أبيه  �حلكم بعد 
عند  خلدون  بن  يحيى  فاغتالو�  �ملجرمني  بع�ض  تا�صفني  �أبو 
عام  رم�صان  ذلك يف  وكان  �ل�صلطاين،  �لق�رص  من  خروجه 

780هـ )1378م(.

وقد �ألف يحيى بن خلدون كتابًا قيًما يف �لتاريخ بعنو�ن 
هذ�  وترجم  �لو�د«  عبد  بني  من  �مللوك  ذكر  يف  �لرو�د  »بغية 
�لفرن�صية، وهو ي�صتمل على �رصح  �للغة  �إىل  �لتاريخي  �ملرجع 
مف�صل لتاريخ مدينة تلم�صان و�صلطنتها، و�أهم جانب فيه �رصد 
تاريخ �أيام حكم �أبي حمو �لثاين �بن �أبي يعقوب وما كان عليه 
من �زدهار، وقد �عتمد �بن خلدون يف كتابة هذ� �ملرجع على 
توليه  طو�ل  يده  حتت  كانت  �لتي  و�ل�صيا�صية  �لر�صمية  �لوثائق 
وظيفة كاتب �لإن�صاء يف بالط �أبي حمو �لثاين، ويظهر يف هذ� 
�لكتاب تفوقه �لو��صح على �أخيه عبد �لرحمن يف �لناحية �لأدبية 

من حيث �لأ�صلوب ومو�صيقاه �لبارزة.

كتابه  يف  �ل�صعري  �جلانب  خلدون  بن  يحيى  يغفل  ومل 
ف�صمنه كثرًي� من ق�صائد �صعر�ء �لبالط �لذين عا�رصوه، ودّون 
ندو�ت  وو�صف  ع�رصه  علماء  عن  و�فية  معلومات  ثناياه  يف 
وجمال�ض �ل�صعر�ء يف �لبالط �لتلم�صاين مع تقدمي فكرة و��صحة 
عن �حلياة �لعقلية يف عا�صمة بني عبد �لو�د )بني زيَّان( يف �لقرن 

�لر�بع ع�رص �مليالدي.

91– ابن اخلَُوميي – �سارع – بق�سم باب �رسقي
عام  بالقاهرة  وتويف  و�لأدب،  �للغة  علماء  من  كان 

642هـ )1244م(

بق�سم الرمل حارة –  ابن اخلياط –   –92
يحمل لقب �بن �خلياط خم�صة ممن تعرف �ملوؤرخون على 

�صرية حياتهم، وله �أثر يف �حلركة �لفكرية وهم:

�سدقة  بن  يحيى  علي  بن  بن حممد  اأحمد  الله  عبد  اأب�   )1
الثعلبي )املعروف بابن اخليَّاط(: ولد مبدينة دم�صق خالل عام 
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450هـ )1058م(، وكان من �ل�صعر�ء �ملجيدين وقد طاف 
بالد  �إىل  ثم رحل  ب�صعره،  �لكثريين  �لبلد�ن ومدح  بكثري من 
�لفقيان  باأبي  �لتقى  وعندما  عظمائها،  بع�ض  ومدح  فار�ض 
�بن حيو�ض �صاعر مدينة حلب �ل�صهري وعر�ض عليه �صعره قدره 
حق قدره، وقال: �إن هذ� �ل�صاب قد نعاين �إىل نف�صي؛ لأنه قلما 
ن�صاأ �صاحب �صناعة وحذق فيها �إل ما كان حذقه دلياًل على 

موت �ل�صيخ من �أبناء جن�صه.

�صيًئا  مرة، وهو ل ميلك  ذ�ت  �خلياط حلب  �بن  ودخل 
من �ملال، فكتب �إىل �بن حيو�ض �ل�صاعر هذين �لبيتني بطلب 

معونته �ملالية:

مل يبَق ِعندي ما يباُع بَِحيَّةٍ 
رَبي وكفاَك ِعلًما منظري َعْن خَمْ  

نتها  �إّل بقيَة ماِء َوْجٍه �صُ
ْيَن �مل�صتـري ْيَن �أَ َعْن �أْن تباَع َو�أَ  

ومن �صعره �لغزيل �لرقيق ق�صيدته �لبائية �لطويلة �لتي يقول 
فيها:

ٍد �أماًنا لقلبِه   با جَنْ ُخذ� ِمْن �صَ
فقد كاَد ريَّاها يطرُي بُِلبِِّه  

و�إيَّاكما ذ�َك �لن�صيم فاإنُه  
  متى هبَّ كاَن �لوجُد �أي�رَص خطبِِه

خليليَّ لو �أْحَبْبُتما لعلمتما  
بِّه حملَّ �لهوى من مغِرم �لقلِب �صَ  

تذكر و�لذكرى ت�صوُق َوذو �لهوى 
بِِه َيتوُق وَمْن َيْعَلْق به �حلبُّ ُي�صْ  

غر�ٌم على باأ�ِض �لهوى ورجائه  
و�صوٌق على بُعِد �ملز�ر وقربِِه  

ويف �لركِب َمطِويُّ �ل�صلوِع على َجَوى 
َمتى َيْدُعُه د�عي �لغر�ِم ُيلبِِّه

�أغاُر �إذ� �آن�صُت يف �حلي �أنَّة  
َحذ�ًر� وخوًفا �أْن تكوَن حليِِّه  

وتويف �أبو عبد �لله بن �خلياط بدم�صق يف �ليوم �حلادي ع�رص 
من �صهر رم�صان �صنة 527هـ )1132م( عن 86 عاًما.

2( ر�سي الدين ابن اخلّياط: كان فقيًها، وحمدًثا، ومف�رًص� 
هذه  )�نظر  عربي  �بن  �أعد�ء  �ألد  من  وكان  �لكرمي،  للقر�آن 
تيمية  �بن  فعله  ما  و�لزندقة على غر�ر  بالكفر،  فرماه  �ملادة(، 
تاريخ  على  �أعرث  ومل  �خلام�ض،  �لفقهي  �ملذهب  �صاحب 

ميالده، ومكانه، ول تاريخ وفاته.

�صاعًر� حمبًّا مل�رص،  اخلياط: كان  بن  ي��سف  بن  3( حممد 
بعد غيبة  �إليها عام 733هـ )1322م(  فقد و�صفها حني عاد 
حبًّا  مل�رص  حبه  عن  ينمان  �للذين  �لبيتني  بهذين  مد�ها،  طال 

تغلغل يف �صميم وجد�نه:

خلَّفُت بال�صاِم َحبيبيَّ َوَقْد  
مَيَّْمُت ِم�رْصَ �لعنا طارِق  
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و�لأر�ُض َقْد طالت فال َتْبعدي 
  بِاللِه يا ِم�رْصُ على �لعا�ِصِق

جزيرة  �صعر�ء  من  جميًد�  �صاعًر�  كان  ا  �أي�صً اخلياط:  ابن   )4
�صقلية )�نظر هذه �ملادة( يف �لعهد �لإ�صالمي، وذلك قبل �أن 
ي�صتويل عليها �لنورمانديون، ويتوىل �حلكم فيها، وقد �أن�صد 
�بن �خلياط هذ� كثرًي� من �لق�صائد يف �صتى �ألو�ن �ل�صعر، ومل 
ومكان  تاريخ،  ول  مولده،  ومكان  تاريخ،  على  �أتعرف 

وفاته.

5( زين الدين بن اخلياط: هو زين �لدين �لرّعاد بن �خلياط، 
»فو�ت  كتابه  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  �صاكر  �بن  و�صفه  وقد 
عن  �لرتفع  غاية  ويف  �ل�صيانة،  غاية  يف  كان  باأنه  �لوفيات« 
زين  بالكامل  و��صمه  �إليهم،  �لتودد  عن  و�لعزوف  �لدنيا  �أهل 
�خلياط،  �ملحلي  اد  �لرعَّ �إبر�هيم  بن  ر�صو�ن  بن  حممد  �لدين 
وكان يعي�ض باملحلة �لكربى يف �لن�صف �لثاين من �لقرن �ل�صابع 
�لهجري، ويز�ول حرفة �خلياطة، ويعي�ض من ك�صبها عي�صة 
ر��صية ميار�ض �لأدب و�ل�صعر، وينفق مما تدرُّ عليه حرفته من 

رزق حالل متعفًفا عن �صوؤ�ل �أ�صحاب �جلاه و�لأمو�ل.

مزدهرة  �صناعية  مدينة  زمانه  يف  �لكربى  �ملحلة  وكانت 
ا للمن�صوجات  �صهرية ب�صنع �ملن�صوجات �حلريرية وم�صدًر� هامًّ

�لأخرى �ل�صعبية.

وكان حكامها على كثري من �لرث�ء نتيجة �زدهار �ل�صناعة 
يف بلدهم ومن َثمَّ ق�صدهم �ل�صعر�ء مادحني ر�غبني يف �لعطاء 
هذ�  يف  �جلز�ر(  مادة  )�نظر  �جلز�ر  �بن  قال  وقد  �ل�صخي، 

�ل�صدد:

تارة �أغتدي بدمياط �أرجو  
�لرزق منها وتارة »باملحلَّة«

�حلني  ذلك  يف  �لكربى  �ملحلة  كانت  �أخرى  جهة  ومن 
موطًنا لكثري من �لعلماء، و�أهل �لفكر و�لرث�ء �لذهني، و�لرث�ء 
�ليدوي، ويف هذه �لبيئة �لغنية ماليًّا وثقافيًّا ق�صى �بن �خلطاب 
حياته. ويقول �بن �صاكر �إن �بن �خلياط �قتنى من �صنعة �خلياطة 
كتًبا كثرية ثمينة مما يدل على ولعه بالعلم، و�ملعرفة، وقدرته 
�ملالية على �رص�ء هذه �لكتب �لغالية �لثمن، وقد مدحه �ل�صيوطي 
)�نظر هذه �ملادة( لهذ� �ل�صلوك �لأخالقي �حلميد، َوَيْروي له 

قوله:

�إين �إذ� ما كاَن يل �صاحٌب    
    �أْرعاُه يف �لغائِب و�ل�صاهِد

ني   �أ�صدقُه �لُودَّ فاإن َذمَّ
مل �أُك غرَي �ل�صاِكر �حلاِمِد  

ى �أْن �أكوَن �ْمَر�أً  ول�صُت �أَْر�صَ
يقابُل �لفا�صَد بالفا�صِد  

كانت  �خلياط  �بن  نف�صية  �أن  �لأبيات  هذه  من  ويت�صح 
تنطوي على طيبة �لقلب، و�ل�صفح عن �مل�صيء.

وقد �صيد لنف�صه د�ًر� باملحلة، وذلك يدل على �أنه كان ذ� 
�صيء من �لي�رص يف �ملعي�صة، و�أن مهنة �خلياطة كانت تدرُّ عليه 

ك�صًبا يقيه �رص �لفاقة و�لعوز.



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

172

�لتقى  �إنه  �صريته  موؤرخو  فيقول  تعليمه  مر�حل  عن  �أما 
�لكبري،  �ل�صكندري  �لعامل  �ملادة(  هذه  )�نظر  �حلاجب  بابن 
و�صاحب �لكافية يف �لنحو، و�ل�صافية يف �ل�رصف، و�إنه در�ض 
عليه علوم �للغة �لعربية ومن َثمَّ �عتربه �ل�صيوطي »نحويًّا«،وترجم 
و�لنحاة«،كما  �للغويني  طبقات  �لوعاة يف  »بغية  كتابه  له يف 
ر��صل �أئمة �لأدب، و�صيوخه، وتعرف على كثري منهم، وقد 
بعث بالأبيات �لآتية �إىل »بهاء �لدين بن �لنحا�ض« )�نظر مادة 

�بن �لنحا�ض( �صيخ �للغة �لعربية يف �لديار �مل�رصية:

ْف َلُه   �َصلِّْم على �ملَْوىل �لبهاِء َو�صِ
�َصوقي �إليه و�أنَّني مَمْلوُكْه  

قي   ُكني �إليِه َت�َصوُّ �أبًد� يحرِّ
ج�صمي به »م�صطورة منهوكه«  

لِكْن نحلُت لبعِدِه فكاأنني  
»�ألٌف« ولي�َض مبمكن »حتريكه«  

�لكربى،  باملحلة  ب�صعره  �خلياط  بن  اد  �لرعَّ ��صتهر  وقد 
�لبو�صريي( حينما  �صيدي  مادة  )�نظر  بالبو�صريي  فيها  و�لتقى 
هجائه  من  موظفوها  ينج  مل  �لتي  �ملدينة  بهذه  موظًفا  كان 
اد بن �خلياط مهاجاة »�لذي يبدو  �لالذع، وقامت بينه وبني �لرعَّ
�ل�صعف  مبو�طن  ب�صرًي�  ناقًد�   – علمه  جانب  �إىل   – كان  �أنه 
يدل  ما  �لبو�صريي  �صعر  وجند يف  وي�صمع،  يقر�أ  فيما  و�لقوة 
على هذ� �لنقد �لذي وجهه �بن �خلياط لبع�ض �أ�صعاره �إذ يقول 

�لبو�صريي:

لقد عاَب �صعري يف �لربية �صاعرٌ 
َوَمْن عاَب �أ�صعاري فالبُدَّ �أَْن ُيْهجا  

و�صعرَي بحٌر ل ُيو�فيِه �صْفَدع 
ا اُد« يوًما له جُلَّ ول يقَطُع »�لرعَّ  

ذلك  �خلياط  �بن  �صعر  يف  و��صًحا  �لديني  �لطابع  ويبدو 
�لطابع  بهذ�  �حل�صا�صية  �صديد  فيه كان  عا�ض  �لذي  �لزمن  لأن 
نتيجة �ل�رص�ع �ملرير �لذي كان من �صمات ذلك �لع�رص و�لذي 
��صتحكمت حلقاته بني �لغز�ة �ل�صليبيني وبني �مل�صلمني �لذين مل 
يبخلو� بكل ما و�صعت طاقتهم من �إمكانات للذود عن كيانهم، 
وتخلي�ض �أوطانهم من �ل�صتعمار �ل�صليبي �ملتع�صب، ي�صاف 
�حلري�ض كل  �لريف  يعي�ض يف  �خلياط كان  �بن  �أن  ذلك  �إىل 
�حلر�ض على �لتم�صك بالدين ليكون �أهم م�صادر ثقافته، ومن 
َثمَّ جاء �صعره مت�صمًنا �لكثري من ن�صو�ض �لقر�آن �لكرمي، ومن 
�ملعاين �لتي تدل على هذه �لن�صو�ض حتى فيما نظم من ق�صائد 
�ملت�صمن  �لغزيل  �ل�صعر  هذ�  �أمثلة  ومن  �لغزيل،  بالجتاه  تت�صم 

مناذج من عبار�ت قر�آنية قوله:

ناَر قلبي ل َتَقّري َلَهًبا 
و�ْمنعي �أجفاَن َعْيني �أَْن تناما  

فاإذ� نحُن �عتنْقنا فاْرجعي 
ناَر �إبر�هيَم برًد� و�صالما  

ا قوله: ومن �صعره يف هذ� �ملعنى �أي�صً

قالو� وقد �صاَهدو� ُنحويل  
�إلَم يف ذ� �لغر�ِم َت�ْصَقى

َفَنْيَت �أو كدَت فيِه َتْفنى 
و�أنَت ل ت�صتفيُق ِع�صقا  
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فقلُت ل تعجبو�... لهذ� 
  ما كاَن لله فهو يبقى

كان  �لذي  �لت�صوف  على  �لأخرية  �لأبيات  هذه  وتدل 
ي�صود ع�رصه و�لذي كان من �أ�صاطينه: �أحمد �لبدوي، �إبر�هيم 
�أبو �لعبا�ض �ملر�صي، وتويف  �أبو �حل�صن �ل�صاذيل،  �لد�صوقي، 
�بن �خلياط عام 700 هـ )1200م(، ودفن باملحلة �لكربى.

اج – حارة – بق�سم الرمل 93– ابن الدرَّ
هو �أبو عمر �أحمد بن حممد بن �لعا�صي بن �أحمد بن �صليمان 
بن عي�صى بن �لدر�ج �لأندل�صي �لق�صطلي، كان �صاعًر� وكاتًبا 
عند �ملن�صور بن �أبي عامر، وهو معدود يف تاريخ �لأندل�ض من 
�أهل  �ملتقدمني، وهو عند  �ملجيدين، و�لعلماء  �ل�صعر�ء  جملة 
ار بن برد، و�أبي �لطيب  �ملغرب من فحول �ل�صعر�ء ويقارن بب�صَّ
جز�أين،  يف  ديون  وله  و�ملتنبي(،  ار  ب�صَّ مادتي  )�نظر  �ملتنبي 

وكانت ولدته يف �صهر �ملحرم �صنة 347هـ )958م(.

ق�صيدة  يعار�ض  �أن  عامر  �أبي  بن  �ملن�صور  �أمره  وقد 
�صاحب  �حلميد  عبد  بن  �خل�صيب  بها  مدح  �لتي  نو��ض  �أبي 

�خلر�ج مب�رص �لتي �أولها:

�أجارَة بَْيَتْينا �أبوِك غيوُر  
 ومي�صوُر ما ُيْرَجى لديِك َع�صرُي

فعار�صها بق�صيدة بليغة من جملتها �لأبيات �لتالية:

�أمل تعلمي �أن �لثو�ء هو �لنََّوى  
 و�أن بيوَت �لعاجزين ُقُبور

تخوفني طول �ل�صفار و�أنه 
لتقبيل كف �لعامري �صفري  

دعيني �أرد ماء �ملغارز �آجًنا 
�إىل حيث ماء �ملكرمات منري  

فاإن خطري�ت �ملهالك �صمن 
لر�كبها �أن �جلز�ء خطري  

ومن قوله يف و�صف �أ�صطول �بن �أبي عامر:

ل منه �لبحُر بحًر� من �لَقنا  حتمَّ
َيروُع بها �أَمو�َجُه وتهوُل  

لكلِّ حمالِت �ل�رص�ِع كاأنَّها 
وقْد حملْت �أُ�ْصَد �حلقائق ِغيُل  

�إذ� �صابقْت �َصاأَو �لرياِح تخيلت  
خيوًل َمَدى فر�صانهنَّ خيوُل

�صحائُب ُتزجيها �لرياُح فاإْن وفْت 
�أطافْت باأجياِد �لنعاِم فيوُل  

�أر�قُم حتوي ناقع �ل�صّم مالها  
 مبا حملْت دوَن �لِعد�ِة َمقيُل

�ج ليلة �لأحد لأربع ع�رصة ليلة بقيت من  وتويف �بن �لدرَّ
�صهر جمادى �لآخرة �صنة 421هـ )1030م( بالًغا من �لعمر 

حو�يل 73 عاًما.
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الرمل بق�سم   – حارة   – ُدَرْيد  ابن   –94
��صمه �لكامل �أبو بكر حممد بن �حل�صن بن عتاهية �لأزدي، 
وكنيته �بن ُدَرْيد وين�صب نف�صه �إىل قحطان، وقد ولد يف عهد 
�لب�رصة  مبدينة  )837م(  233هـ  عام  خالل  �ملعت�صم  �خلليفة 
من  نخبة  على  ر�أ�صه  م�صقط  يف  ودر�ض  �صالح«  �صكة  »يف 
�لعلماء منهم �أبي حامت �ل�صجتاين )�نظر هذه �ملادة(، و�لريا�صي 
�لب�رصة عام 257هـ  �لزجن يف  وغريهما، وعند وقوع مذبحة 
تربيته  يتوىل  كان  �لذي  �حل�صني  عمه  مع  هرب  )870م( 
فار�ض حيث  �إىل  ثم ذهب  عاًما،  بها 12  و�أقام  �إىل عمان، 
�أقام ببالط �آل ميكال – وكان خطيًبا لديهم – فقلدوه ديون 
فار�ض، وكتب لهم »كتاب �جلمهرة يف علم �للغة« و�أهد�ه �إىل 
مدحه  ونظم يف  ميكال  بن  �لله  عبد  بن  �إ�صماعيل  �لعبا�ض  �أبي 
بالألف  تنتهي  قافيتها  لأن  »�ملق�صورة«  با�صم  �ملعروفة  ق�صيدته 
�ملق�صورة، وعند عزل �آل ميكال عام 308هـ )920م( عاد 
�ملقتدر خم�صني ديناًر� يف كل  فاأجرى عليه �خلليفة  بغد�د  �إىل 
ر طوياًل،  �أنه كان �صكرًي� م�رصًفا عمَّ �صهر، وعلى �لرغم عن 
�لت�صعني من عمره، وتويف عام  بالفالج، وهو يف  �أ�صيب  ثم 

323هـ )934م(.

نقد  على  و�أقدرهم  ع�رصه  علماء  �أكرب  ُدَرْيد  �بن  ويعد 
�لعلماء«،  و�أ�صعر  �ل�صعر�ء  »باأعلم  يلقب  كان  ولذ�  �ل�صعر، 
م�صنفات  عدة  »�جلمهرة«  �لكبرية  مو�صوعته  على  عالوة  وله 
وكتاب  �لكبري«  »�خليل  وكتاب  و�للجام«  »�ل�رصج  منها  لغوية 
»�ل�صالح« وكتاب »�لإيو�ء« وكتاب  �ل�صغري« وكتاب  »�خليل 
فاألّف  �لوطنية  �لغرية  بد�فع  �للغة  يف  يكتب  وكان  »�ملالحن« 
�ل�رص�يف،  تالميذه  ومن  �ل�صعوبية،  عند  »�ل�صتقاق«  كتاب 
�ملرزباين، �أبو �لفرج �لأ�صفهاين )�نظر هذه �ملادة(، ويف كتاب 

�ل�صتقاق حاول �بن دريد تعليل �لأعالم �لعربية كاأ�صماء �لقبائل 
»ق�صاعة«  �إن  مثاًل:  فيقول  �لعربية،  �جلزيرة  �صبه  و�لأمكنة يف 
�صميت كذلك لأنها رحلت من جنوب �جلزيرة �إىل �صمالها �أي 

�أنها م�صتقة من فعل �نق�صع �لرجل عن �أهله �أي بعد وتغرب. 

95– ابن دقماق – زقاق – بق�سم اجلمرك
هو �صارم �لدين �إبر�هيم بن حممد �مل�رصي، ولقبه دقماق 
عن  كتابًا  �ألّف  �ملطرقة،  ومعناها  �لرتكية،  تقمق  كلمة  من 
ثالثة  يف  ويقع  �جلمان«  »نظم  بعنو�ن  �حلنفية  فقهاء  طبقات 
جملد�ت تتناول يف �لأول �لإمام �أبا حنيفة، وقد عوقب باجَللد 
�لإمام  قدر  من  كتاباته  يف  �نتق�ض  لأنه  �ل�صجن  يف  وبالزّج 
�إىل  م�رص  تاريخ  �لأنام« يف  »نزهة  كتاب  و�صنف  �ل�صافعي، 
عام 779هـ )1377م(، ويقع يف 12 جملًد�، وهو كتاب 
تاريخي هام، ومن موؤلفاته �لأخرى »تاريخ حكام م�رص« �إىل 
عام 805هـ )1402م(، وقد كتبه باأمر �مللك �لظاهر برقوق 
�جلو�هر  »عقد  بعنو�ن  خا�ض  كتاب  يف  تاريخه  �ألّف  �لذي 
�لكتاب يف  هذ�  �خت�رص  ثم  برقوق«،  �لظاهر  �مللك  �صرية  يف 
موؤلف �أ�صماه »ينبوع �ملز�هر«، وقد ��صتفاد �لعيني و�لع�صقالين 
من موؤلفات �بن دقماق يف �لتاريخ، وكتب �بن دقماق موؤلًفا 
ومن  مفقود،  ولكنه  و�لإ�صكندرية،  �لقاهرة  مدينتي  عن 
�أمهات كتبه موؤلفه �مل�صمى »�لنت�صار لو��صطات عقد �لأم�صار« 
ويت�صمن تاريخ ع�رص مدن �إ�صالمية �أفرد لكل منها جملًد� على 
وماز�ل  و�لإ�صكندرية،  �لقاهرة  �ملدن  هذه  بني  ومن  حدة، 
ن�رصهما  وقد  بالقاهرة،  حمفوظني  بهما  �ملتعلقان  �جلزء�ن 
دقماق  �بن  �أن  يوؤكد  �لذي   »Vollers »فولرز  �مل�صت�رصق 
�عتمد يف تاريخه على م�صادر �أقوى من تلك �لتي �عتمد عليها 
�ملقريزي �لذي تتلمذ على �بن دقماق دون �أن يفيد من م�صنفاته، 
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تر�جم  �ملخفية يف  »�لكنوز  �أهمها  �أخرى  دقماق كتب  ولبن 
�لزمان«  »ترجمان  عنو�نه  �جلي�ض  نظام  �ل�صوفية«،وكتاب يف 
وكتاب يف تف�صري �لأحالم با�صم »فر�ئد �لفو�ئد« ويقول حاجي 
خليفة: �إن �بن دقماق تويف عام 809هـ )1406م( وقد نيف 

على �لثمانني من عمره.

96 – ابن الدّهان – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
�لنحو  علماء  �أحد  كان  �لدّهان،  بن  �لدين  نا�صح  هو 
�ملربزين، وقد ولد يف بغد�د، وكان معروًفا »ب�صيبويه ع�رصه« 
ملا كان عليه من تبحر يف علم �لنحو وقو�عده، ومن تالميذه 
�ملبارك بن حممد �مللقب  �ل�صعاد�ت بن  �أبو  �لدين  �لعظام جمد 
بابن �لأثري )�نظر هذه �ملادة( �صاحب �لتاريخ �لقيم، وقد در�ض 

�بن �لأثري على �بن �لدّهان علوم �لنحو مبدينة �ملو�صل.

و�ألّف �بن �لدهان يف �لنحو كتاب »�لتكملة« وهو موؤلف 
�آخر بعنو�ن  �ألف كتابًا  �صخم يف ثالثة و�أربعني جملًد�، كما 

»�رصقات �ملتنبي«.

)1174م(،  570هـ  عام  �ملو�صل  مبدينة  وفاته  وكانت 
ويقول �بن خلِّكان يف كتابه »وفيات �لأعيان« �إن �بن �لدّهان 
كنيته  و�إن  �لأن�صاري،  �لي�رص  �أبي  �بن  �إىل  ن�صبه  ي�صل 
على  �حلديث  در�ض  وقد  �ملبارك،  بن  �صعيد  بو  �أ هي: 
�أحمد  غالب  بي  و�أ �حل�صني،  بن  �لله  هبة  �لقا�صم  بي  �أ
ت�صانيف  �لنحو  يف  له  و�إن  وغريهما،  �لبناء  بن  �حل�صن  �بن 
�لكربى«،  »�لف�صول  منها  �لتكملة،  مفيدة غري كتاب  كثرية 
جنْي  لبن  »�للمع«،  كتاب  و�رصح  �ل�صغرى«،  و»�لف�صول 
ة« وهو من �أح�صن �ل�رصوح �لتي كتبت عن كتاب  �أ�صماه »�لُغرَّ

�لنحو،  يف  و�لدرو�ض  �لعرو�ض،  كتبه:  ومن  »�للمع«، 
و�لر�صالة �ل�صعيدية يف �ملاآخذ �لكندية يف �رصقات �ملتنبي.

�لوزير  ليعي�ض يف كنف  �ملو�صل  �إىل  بغد�د  �نتقل من  وملا 
جمال �لدين �لأ�صبهاين �مل�صهور »باجَلو�د« �لذي �أكرم وفادته 
و�أح�صن �إليه، بلغه �أن كتبه ببغد�د غرقت فاأر�صل من �أح�رصها، 
بالبخور،  �صاأنها  ي�صلح  باأن  عليه  و�أ�صارو�  تالفة،  ووجدها 

فعكف على ذلك حتى �أ�صيب بالعمى.

وقد �نتفع بعلمه �لغزير عدد كبري من طالبي �لعلم، وكان 
ومن  �صاعًر� جميًد�،  و�للغة  �لنحو  علم  تبحره يف  جانب  �إىل 

قوله يف �حلكمة:

ةٌ  ل جتعْل �لهزَل د�أبًا وهو َمْنق�صَ
َو�جَلدُّ َتعلو بِِه بنَْيَ �لَوَرى �لِقَيُم  

ُمُه   ْنَك ِمْن َملٍك َتَب�صُّ ول َيُغرَّ
ْحُب �إل حنَي َتْبَت�ِصُم ما ت�صخُب �ل�صُّ

وقد ذكره �لعماد �لكاتب يف كتابه �خلريدة و�أثنى عليه، 
وكان لبن �لدهان ولد هو �أبو زكريا يحيى بن �صعيد، وكان 

�أديًبا �صاعًر�.

يف  بغد�د  مبدينة  ولد  �لدهان  �بن  �أن  خلكان  �بن  ويذكر 
�ليوم �ل�صاد�ض ع�رص من رجب عام 494هـ )1101م(، ومن 
َثمَّ يكون قد بلغ حو�يل 74 عاًما عند وفاته، ودفن باملو�صل 

يف مقربة �ملعافى �بن عمر�ن بباب �مليد�ن. 
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97– ابن دينار – حارة – بق�سم حمرم بك
98– ابن دينار – �سارع – بق�سم حمرم بك
�لقريو�ين  عيني  �لرُّ �لقا�صم  �أبي  بن  �لله حممد  عبد  �أبو  هو 
�لتاريخ  يف  كتابًا  �ألف  عربي  موؤرخ  دينار،  �أبي  �بن  وكنيته 
�أ�صماه »�ملون�ض يف �أخبار �إفريقية وتون�ض« وذلك عام 1110هـ 
�أو يف عام 1092هـ )1698م( وفاًقا ملا ذكر  )1698م(، 
يف �أحد �ملخطوطات، وذكر �بن �أبي دينار يف مقدمة كتابه �أنه 
ق�صمه �إىل ثمانية �أق�صام؛ �لأول يف و�صف تون�ض، و�لثاين يف 
و�صف �إفريقية )�أي �لقطر �لتون�صي(، و�لثالث يف غزو �لعرب 

�لفاطمية،  )�أي  �لعبيدية  �لدولة  تاريخ  يف  و�لر�بع  لإفريقية، 
تاريخ  يف  و�خلام�ض  موؤ�ص�صها(،  �ملهدي  �لله  عبيد  �إىل  ن�صبة 
�لأقطار  يف  �لكبريتني  �لقبيلتني  �إحدى  )وهي  �صنهاجة  �أهل 
معظمهم  و�ل�صنهاجيون  زناته،  قبيلة  هي  و�لثانية  �ملغربية، 
�لدولة  �أمر�ء  حف�ض  بني  تاريخ  يف  و�ل�صاد�ض  جز�ئريون(، 
�حلف�صية �لتي حكمت �لبالد �لتون�صية و�أجز�ء �أخرى من �ملغرب 
�لعربي، و�ل�صابع و�لثامن يف تاريخ �حلكم �لرتكي، �أما خاتة 
�لكتاب فيتحدث فيها �بن �أبي دينار عن �لأحد�ث �ملتاأخرة يف 
عام 1286هـ  تون�ض  �لكتاب يف  طبع  وقد  �لتون�صية،  �لبالد 
 Pellissier ورميوز�  )بيل�صييه  �لفرن�صية  �إىل  ونقله  )1869م( 

بور�صة مينا �لب�صل عام 1900م
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نهاية  يف  �أي  رطو�صي«  �لطُّ �صيدي  مادة  )�نظر  �لطرطو�صي« 
وكانت  �لكر�صته،  باب  من  بالقرب  �لأخ�رص  �لباب  �صارع 
�ملالكي  �لفقه  لدر��صة  خم�ص�صة  رطو�صي  �لطُّ �لإمام  مدر�صة 

بجانب �حلديث و�للغة.

الر للمدر�صة �ل�صلفية �ل�صافعية  ويرجع �صبب ت�صييد �بن �ل�صَّ
�إىل بغ�ض هذ� �حلاكم ملذهب �ل�صيعة �لذي كان �صائًد� يف م�رص 
طو�ل حكم �خللفاء �لفاطميني، وكان هو �صافعيًّا �صنيًّا، وكان 

معظم �أهل م�رص ل يوؤمنون بال�صيعة.

وهكذ� قامت هذه �ملدر�صة للعامل »�حلافظ �صدر �لدين �أبو 
�لطاهر �ل�صَلفي« ملقاومة �ملذهب �ل�صيعي، ولن�رص �لدين �لإ�صالمي 
رطو�صي«  على �ملذهب �ل�صافعي بجانب مدر�صة �لعامل �لورع »�لطُّ

�لتي كانت مهًد� للمذهب �ملالكي بالإ�صكندرية.

رطو�صي« قد �تبع يف �أ�صلوب تعليم  و�إذ� كان �لإمام »�لطُّ
تالميذه �حلديث، و�لفقه، و�للغة، نظام مدر�صة �لإ�صكندرية 
�لقدمية �لتي طبقت �صهرتها �لآفاق يف �لعهد �لبطلمي، وذلك 
عليهم يف  �لدرو�ض  و�إلقاء  �خللوية  �جلهات  �إىل  �لطالب  باأخذ 
�لهو�ء �لطلق، فاإن �لإمام »�حلافظ �ل�صلفي« )�نظر مادة �ل�صلفي( 
كان يتبع يف �لتعليم �أ�صلوب �جلامعات �حلديثة فاتخذ من بع�ض 
�لعلماء �لذين كانو� من مريديه معيدين يرددون على �لطالب 
ويحفظو�  �لدرو�ض،  لي�صتوعبو�  �ل�صلفي،  �صيخهم  يدّر�صه  ما 

دقائقها.

وكان من بني هوؤلء �لعلماء �ملعيدين »�أبو �ملعايل �بن ر�فع« 
�لذي و�صفه �أ�صتاذه �ل�صلفي باأنه كان من �أهل �لعلم و�لتقى و�أنه 
يف  �إخال�ض  يف  وعاونه  �ل�صلفية،  �ملدر�صة  �إن�صاء  منذ  لزمه 

بباري�ض عام 1261هـ  �لرتجمة  et Remusat(، و�صدرت 

)1845م(. 

99– ابن ذنبل – �سارع – بق�سم حمرم بك 
ال �ملوؤرخ �مل�رصي، وكان  هو �ل�صيخ �أحمد بن ذنبل �لرمَّ
�صاهد عيان للفتح �لعثماين و�ألّف كتابًا يف ذلك طبع مرتني، 

وكانت �لطبعة �لثانية يف عهد �لثورة �أي بعد عام 1952.

بق�سم   – �سارع   – را�سد  ابن   –100
العطارين )فاميلياد�س �سابًقا(

153هـ  عام  تويف  �حلديث  حّفاظ  كبار  من  ثقة  فقيه 
)770م(.

101– ابن الراعي – �سارع – بق�سم الرمل
1180هـ  عام  وتويف  عدة،  كتب  وله  وموؤرخ  �أديب 

)1766م(.

حمرم  بق�سم   – �سارع   – رافع  ابن   –102
بك )فيالدلف �سابًقا(

لقب  يحمالن  �حلديث  علماء  من  �ثنني  �ملوؤرخون  يذكر 
»�بن ر�فع« وهما:

1( اأب� املعايل بن رافع: وكان من علماء �لإ�صكندرية �لذين 
�لطالب  من  �ل�صكندريني  تعليم  يف  م�صكورة  بجهود  �أ�صهمو� 
�لإ�صكندرية  حاكم  �صيدها  �لتي  �ل�صافعية  �ل�صلفية  باملدر�صة 
)1149م(،  544هـ  �صنة  يف  �ل�صالر«  بن  علي  �حل�صن  »�أبو 
ُرْنُدقة  �أبي  »�بن  �لز�هد  �لعامل  مدر�صة  من  بالقرب  وكانت 
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كل  �لطلبة  من  �أربعني  على  �لدرو�ض  يعيد  فكان  �لتدري�ض، 
يوم، ويوؤم �لنا�ض باملدر�صة يف �ل�صلو�ت �خلم�ض يوميًّا.

وقد بد�أ »�بن ر�فع« حياته خيَّاًطا ثم ��صتغل بالعلم، وتفرغ 
ودفن  )1156م(  551هـ  عام  �ملنية  و�فته  حتى  بكليته  له 
�لطاهر  �أبي  قرب  من  قريب  �أنه  �أعتقد  مكان  يف  بالإ�صكندرية 
�لباب  �صارع  نهاية  عنان يف  بن  �صند  �لقا�صي  مب�صجد  �ل�صلفي 

�لأخ�رص.

2( ابن رافع: وهناك �بن ر�فع �آخر مل �أعرث على �أ�صمائه كاملة، 
ولي�ض من �صك يف �أنه �أحد �أحفاد �أبي �ملعايل بن ر�فع �ملدونة 
ترجمة حياته قبل، وقد كان فقيًها من حّفاظ �حلديث، وله 
موؤلفات عدة يف �لفقه و�للغة، وهو من مو�ليد �لقطر �مل�رصي، 
� �أنه تويف بالإ�صكندرية، وكانت وفاته خالل عام  ويحتمل جدًّ

774هـ )1372م(.

�أما ترجمة �صاحب �ل�صارع �لقدمي فاطلبها يف »فيالدلف«

103- ابن رباح – حارة – بق�سم باب �رسقي
�إنه  وقيل  ُجَمح  بني  مولدي  من  مولّد  رباح  بن  بالل  هو 
�ة، وكان �أبوه رباح عبًد� حب�صيًّا و�صبيًّا  َ مولد من مولدي �ل�رصَّ
من مو�يل خلف بن وهب �جُلمحي، وقد �أعتقه ووهبه حريته 
�ة، �أما �أمه حمامة  َ وجعله قيًِّما على �إد�رة �صوؤون �صيعته يف �ل�رصَّ
هي  �صبية  حب�صية  – فكانت  �لرو�يات  بع�ض  �صكينة يف  – �أو 
عام  مكة  لغزو  �حلب�صي  �جلي�ض  مع  �حلب�صة  من  ا، جاءت  �أي�صً
حمامة  �صبيت  �جلي�ض  هذ�  هزمية  وعقب  571م،  �صنة  �لفيل 
بن وهب �جلمحي وزوجها من موله  و��صتوىل عليها �صحيم 
رباح، وكان مولودهما �لأول رباح ثم خالد ثم غفرة، وقد 

�صار بالل موىل خللف بن وهب �جلمحي و�نتقلت ملكيته �إىل 
ل�صيده  �لإبل  �أبيه، وبقي بالل يرعى  بعد موت  �أمية بن خلف 
�أ�صود،  باأنه  �لإ�صالم، ويو�صف بالل  �ل�رص�ة حتى ظهور  يف 
طويل من �لرجال كاأنه �لنخلة �ل�صموق، ب�صا�ض من �ل�صو�د، 
عري�ض  �ل�صوت،  جهوري  �لعقيق،  كاأنهما  حجرتان  عيناه 
�ملنكبني، وكان من عظم خلقته �إذ� نظر �إليه �أحد يهابه، وكان 

�صامر �لوجه، وقد وخط �مل�صيب �صعره.

وكان بالل يف طليعة �ملوؤمنني بالر�صالة �ملحمدية لتفتح قلبه 
لالإميان بالله وز�د هذ� �لإميان ر�صوًخا يف نف�صه ما كان يالقيه 
بالًل  �أن  �لرو�يات  وتذكر  �أ�صياده،  �أيدي  على  ��صطهاد  من 
كان يف جملة �ل�صبعة �لأو�ئل �لذين �أظهرو� �إ�صالمهم، وتقول 
رو�يات �أخرى �إنه كان �أول �ملو�يل �إ�صالًما، ويدل على ذلك 
قول ر�صول �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم »بالل �أول ثمار �جلنة«، 
�أو�ئل �مل�صلمني، ويقول �بن ه�صام �صاحب  َب بالل مع  وُعذِّ
ب  ُيَعذَّ �ل�صرية �لنبوية: »�إن ورقة بن نوفل كان مير ببالل وهو 
�أََحد و�لله يا بالل، ثم  �أََحٌد  �أََحد، فيقول ورقة:  �أََحٌد  ويقول 
يقبل على �أمية بن خلف ومن ي�صنع ذلك به من جمح، فيقول 
وكان  حناًنا«،  لأّتخذنَّه  هذ�  على  قتلتموه  لئن  بالله  �أحلف 
�لطعام و�ل�رص�ب عن بالل وي�صع �لأثقال  �أمية بن خلف مينع 
على �صدره بعد �أن يطرحه فوق �لرم�صاء ويقول له: »ل تز�ل 
هكذ� حتى توت �أو تعبد �لالت و�لعّزى ...« فيجيبه بالل: 
ب وكانت  »�أََحٌد �أََحد«، ومرَّ �أبو بكر �ل�صديق ببالل وهو ُيَعذَّ
�أبي بكر يف جمح فرق حلاله وقال لأمية �أل تتقي �لله يف  د�ر 
�أف�صدته فاأنقذه مما  هذ� �مل�صكني؟ حتى متى؟ قال: »�أنت �لذي 
ترى«، فقال �أبو بكر: »�أفعل!!« ويقال �إن �أبا بكر ��صرت�ه ب�صبع 
�أور�ق ثم �أعتقه ثم جعله خازًنا له، ويف رو�ية �أخرى �أن ر�صول 

�لله هو �لذي �أعتقه كما �أعتق عامر بن فهرية.
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�إليها من  �ملهاجرين  �أغلب  �ملدينة وكان  �إىل  وهاجر بالل 
وجنو�  مكة  يف  و�أهليهم  �أمو�لهم  تركو�  �لذين  �مل�صت�صعفني 
بني  �ل�صالم  عليه  �لنبي  �آخى  يرثب  يرثب، ويف  �إىل  باأنف�صهم 
بالل وبني �أبي رويحة �لأن�صاري، ثم �آخى بينه وبني عبيدة بن 
�لنبي يف  ر�فق بالل  �ملهاجرين، وقد  �ملطلب من  بن  �حلارث 
�ل�صد�ئد يف ن�رصة  �ملوؤن�ض و�ملطيع وقا�صى معه  له  مكة وكان 
�لنبي:  قال  قال:  �أنه  مالك  بن  �أن�ض  عن  فقد روي  �لله،  دين 
�لله وما  �أُذيت يف  �أحد ولقد  �لله وما يخاف  �أُخفت يف  »لقد 
يوؤذى �أحد. ولقد �أتت عليَّ ثالثون من بني يوم وليلة ومايل 
ولبالل طعام ياأكله ذو كبد �إل �صيء يو�ري �إبط بالل«، ور�فق 
بالل �لنبي يف �ملدينة و�صاركه يف معظم �مل�صاهد و�لغزو�ت، 
�إنه هو  ويقال  بدر،  موقعة  بالل هي  فيها  �صارك  موقعة  و�أول 
�لذي حّث �مل�صلمني على قتل �أمية بن خلف �لذي �أ�رصف يف 
�أ�صرًي�  ر�آه  فلما  �ل�صديق،  بكر  �أبو  ي�صرتيه  �أن  قبل  مبكة  تعذيبه 
�لكفر  »ر�أ�ض  عالًيا:  ي�صيح  �أخذ  عوف  بن  �لرحمن  عبد  لدى 
�جلملة  يكرر هذه  و�أخذ  �إن جنا«،  بن خلف، ل جنوُت  �أمية 
حتى جتّمع عليه �مل�صلمون، وقد ��صرتك بالل وخبيب يف قتل 
�أمية فذهبت روحه �إىل �حلجة، ثم ر�فق �لنبي عام فتح مكة، 
وملا ُفتِحت دخلها �لنبي و�أمر بهدم �لأ�صنام و�لأوثان و�أمر بالل 
�لنبي  �أكرب  ولقد  بالأذ�ن  ويجهر  �لكعبة  ظهر  على  بال�صعود 
�أبا �لإ�صالمية �ل�صمحة بالًل فجعله موؤذنه �لأول وكان  �لكرمي 
�لرو�يات  من  ونديِّه، وجاء يف كثري  �ل�صوت  بالل جهوري 
�لنا�ض  كان  باملدينة  ملا حل  �لنبي  �أن  �لأذ�ن  ��صتعمال  بدء  عن 
بع�ض  فاقرتح  دعوة،  دون  �لله  ر�صول  بهم  لي�صلي  يجتمعون 
�ل�صحابة �أن تن�صب ر�ية لتدل �مل�صلمني على مو�قيت �ل�صالة، 
و�قرتح بع�ض �آخر منهم ��صتعمال �لبوق فا�صتعمل ثم كرهه �لنبي 
ل�صتعمال �ليهود �إياه، ثم ��صتعمل �لناقو�ض، وبينما هم كذلك 

ا  �صخ�صً منامه  �ملادة( يف  هذه  )�نظر  زيد  بن  �لله  عبد  ر�أى  �إذ 
لروؤيا حق  »�إنها  �لنبي:  فقال  بذلك  �لنبي  فاأخرب  �لأذ�ن،  علَّمه 
�إن �صاء �لله«، و�أمره �أن يلقيها على بالل ليوؤّذن بها لأنه �أندى 
�صوًتا، وروي �أن بالًل كان يوؤذن فوق �صطح بيت �مر�أة من 
�مل�صجد،  �أعلى منزل حول  �لبيت كان  ار؛ لأن هذ�  �لنجَّ بني 
على  ويجل�ض  فياأتي  غد�ة  كل  �لفجر  عليه  يوؤذن  بالل  فكان 
�لبيت فينتظر �لفجر فاإذ� ر�آه تطى ثم قال: »�للهم �إين �أحمدك 
ن  �أذَّ �إذ�  يقيمو� على دينك، وكان  �أن  و�أ�صتعينك على قري�ض 
ي�صع �إ�صبعه يف �أذنه، ومن جملة �ملوؤذنني �لذين �صاركو� بالًل 
يف تلك �لفرتة �بن �أم كلثوم و�أبو حمذورة �لذي كان يوؤذن يف 
ا. وقد بقي بالل موؤذن ر�صول �لله طو�ل حياته، ومل  مكة �أي�صً
يوؤذن لأحد بعد �لنبي كما يقول �لو�قدي، ويوم وفاة �لر�صول 
ن قبل �أن يقرب فكان �إذ� قال �أ�صهد �أن ل �إله �إل �لله و�أ�صهد �أن  �أذَّ
حممًد� ر�صول �لله �نتحب �لنا�ض يف �مل�صجد، وقد �رصفه �لنبي 
باأن �أناط به حمل »�لَعَنَزَة« �أمامه يف �صالة �جلماعة �أيام �لأعياد 
�أ�صفلها وجمعها  لها زج من  بالعكاز  �صبيهة  �لكربى )و�لَعَنَزُة( 
�لرحالت  خالل  �ملوؤونة  على  يقوم  وكان  وَعَنز،  َعَنز�ت 
ق بالل �صوًقا  وي�صميه �بن حجر �لع�صقالين خازن �لنبي، وحترَّ
�أبو بكر  فاأجاب  �لله  �إىل �ل�صرت�ك يف �جلهاد بعد وفاة ر�صول 
وعمر طلبه ف�صهد مع �أبي عبيدة فتح �ل�صام، وعندما ز�ر عمر 
وتخلل  �إحلاح  بعد  ففعل  يوؤّذن،  �أن  رجاه  �ل�صام  �خلطاب  �بن 
ب�صبب  بدم�صق  بالل  وتويف  �حلا�رصين،  جميع  زفر�ت  �أذ�نه 
تف�صي �لطاعون هناك �صنة 20هـ )641م(، وقيل �صنة 18هـ 
�لوباء �لكثري من  كما قيل �صنة 21هـ، وقد مات ب�صبب هذ� 
�ل�صحابة ومنهم �أبو عبيدة �بن �جلر�ح )�نظر هذه �ملادة(، ودفن 
بالل يف مقربة بدم�صق عند �لباب �ل�صغري، و�لر�جح �أن عمره 
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كان 63 عاًما لأنه ِترب �خلليفة �أبي بكر، ويف رو�ية �أخرى �أنه 
دفن يف مدينة حلب.

104– ابن ربيعة – زقاق – بق�سم اجلمرك
لقب »�بن ربيعة« يحمله ثالثة من �صعر�ء �جلاهلية، وفقيه 

من فقهاء �صدر �لإ�صالم وهو:

�أبو عقيل لبيد بن ربيعة �لعامري �أحد  1( لبيد بن ربيعة: وهو 
وينتمي  �لأجو�د،  و�ملعمرين  و�لقو�د،  �ل�صعر�ء،  �أ�رص�ف 
�مل�رصية،  �لقبائل  �إحدى  �صع�صعة  بن  عامر  بني  �إىل  بالن�صب 
فاتًكا  بني عب�ض، وكان يف �جلاهلية �صجاًعا مقد�ًما  و�أمه من 
باأعد�ئه، كرمًيا، مربًز� يف �ل�صعر، وقد �صهد له �لنابغة، وهو 
مايز�ل غالًما، باأنه �أ�صعر هو�زن حني �صمع معلقته، وملا ظهر 
�لإ�صالم �عتنق �لدين �ملحمدي، وتن�صك، وحفظ �لقر�آن كله 

حتى مل يرو له يف �لإ�صالم غري بيت و�حد وهو:

ما عاتب �حلّر �لكرمي كنف�ِصه  
و�ملرُء ُي�صلحه �جللي�ُض �ل�صالُح

و�فته  حتى  بالكوفة  �أقام  �لأم�صار  �مل�صلمون  فتح  وملا 
ولد  �أنه  �لرو�يات  بع�ض  وتقول  )661م(،  41هـ  عام  �ملنية 
عام 560م، فاإذ� �صح هذ� �لقول يكون قد عا�ض 101 من 
�لأعو�م، وهذه �لرو�يات تتم�صى مع �لو�قع �أكرث من �لأخرى 
يجيد  �صاعر  ربيعة  بن  ولبيد  �صنة،  عا�ض 130  �إنه  تقول  �لتي 
�لفخر و�لرثاء يف �أ�صلوب جزل عذب �جلر�ض، وحكمة تهدف 

�إىل �ملوعظة، ومن �أبيات معلقته �ل�صهرية:

َعفت �لدياُر حَملُّها فمقاُمها 
مِبِنًى تاأبََّد َغوُلها َفِرجاُمها  

�إنَّا �إذ� �لتقت �ملجامع مل َيَزْل   
اُمها ِمنَّا لِز�ُز عظيمٍة َج�صَّ

ٌم يعطي �لع�صريَة حقها  ومق�صِّ
اُمها وُمَغذِمٌر حلقوِقها َه�صَّ  

�إىل �أن يقول:

فاقَنع مبا ق�صَم �ملليُك، فاإمنا  
َق�َصَم �خلالئَق بيننا َعاّلُمها

مْت يف َمْع�رَصٍ   و�إذ� �لأمانُة ُق�صِّ
اُمها نا َق�صَّ �أَْوفى باأوفر حظِّ

2( ُكَلْيُب بن ربيعة الثعلبي: �صاعر من عرب �جلاهلية وقد كان 
نار حرب  �إ�رص�م  يف   – �لأ�صطورة  تقوله  ملا  وفاًقا   – �ل�صبب 
كليب  وجد  �مر�أة  �لأ�صطورة  هذه  يف  و�لب�صو�ض  �لب�صو�ض، 
ا�ض بن  ناقتها يف مرعاه فقتلها، وملا كانت �لب�صو�ض خالة َج�صَّ
مرة �لبكري فقد هبَّ لن�رصة خالته، وقتل ُكَليًبا زوج �أخته، 
وعندها قامت �حلرب بني قبيلتي بكر وتغلب ود�مت – على ما 

يقال – �أربعني عاًما �أي �إىل حو�يل 490م.

3( عدّي بن ربيعة )وكنيته املهلهل(: وهو �أخو ُكَلْيب و�صمي 
�أن  دون  �أر�صله كما ح�رصه  )�أي  �لقري�ض  هلهل  لأنه  �ملهلهل 
ا بالزير �صامل، ويقال �إنه مات يف حو�يل  ينقحه(، ويكنى �أي�صً
�لب�صو�ض بطلها �لأول  �أ�صطورة حرب  عام 570م، ويعد يف 
�أخيه كليب، ويف  بثاأر  ياأخذ  �لقتال حتى  �لذي ل يكف عن 
�إنذ�ر  هذه �ملاأ�صاة نظم معظم �صعره، وقد جاء يف هذ� �ل�صعر 
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فيقول  كليب  قاتل  ج�صا�ض  منها  �لتي  بكر  قبيلة  لأفر�د  �صديد 
لهم:

�آَل بكٍر �ْن�رصو� يل ُكَلْيًبا 
�آل بكٍر �أَْيَن �أْيَن �لِفر�ُر  

�جلاهلي  �ل�صعر  يف  �لق�صيدة  �أطال  من  �أول  هو  و�ملهلهل 
فاقرتبت يف نظمها من �مللحمة.

�لرحمن  �ل�صيخ عبد  �أحد تالميذ  4( جعفر بن ربيعة: وكان 
على  تخرج  وقد  �لرحمن(  عبد  �صيدي  مادة  )�نظر  هرمز  �بن 
وز�مل  �لعربية،  �للغة  وقو�عد  و�لفقه،  �حلديث،  يف  يديه 

�لإمام مالك )�نظر هذه �ملادة( يف �لدر��صة.

105– ابن ر�سد – حارة – بق�سم املن�سية
ر�صد،  بن  حممد  بن  �أحمد  بن  حممد  �لوليد  �أبو  هو 
»�أفرو�ض  با�صم  �لو�صطى  �لقرون  يف  �لغربيني  عند  ويعرف 
)1126م(،  520هـ  عام  قرطبة  مبدينة  Averroès«،ولد 

وكان جده قا�صي قرطبة وله موؤلفات قيمة وتوىل �أبوه �لق�صاء 
ا. �أي�صً

عام  ويف  و�لفقه،  �لطب  قرطبة  يف  ر�صد  �بن  ودر�ض 
548هـ )1153م( �صافر �إىل مدينة مر�ك�ض باملغرب �لأق�صى؛ 
�ملادة(  هذه  )�نظر  �لطفيل«  »�بن  �لفيل�صوف  قدمه  حيث 
فاأكرم  �ملوحدين  دولة  �صالطني  �أحد  يو�صف  يعقوب  �أبي  �إىل 
وفادته، وقد حّثه �بن �لطفيل على �رصح كتب �أر�صطو وقال له 
�إن �أمري �ملوؤمنني ي�صكو من غمو�ض فال�صفة �لإغريق، و�إن على 

�بن ر�صد �أن ي�صطلع ب�رصحها.

565هـ  عام  باإ�صبيلية  �لق�صاء  ر�صد  �بن  ويل  ولقد 
وعلى  )1171م(،  عام567هـ  بقرطبة  وليه  ثم  )1169م( 
�أهم  تاأليف  ��صتطاع  فقد  �لكثرية  �ملن�صب  هذ�  �أعباء  من  �لرغم 
��صتدعاه  )1182م(  عام 578هـ  ويف  �ملدة،  تلك  كتبه يف 
�خلليفة �ملوحدي �أبو يعقوب يو�صف ليكون طبيبه �خلا�ض بدًل 
من �بن �لطفيل �لذي كان قد طعن يف �ل�صن ثم بعثه �خلليفة بعد 

ذلك �إىل قرطبة قا�صًيا لق�صاتها.

وكان �بن ر�صد مو�صع رعاية �ملن�صور خليفة �أبي يعقوب 
�أنه فقد هذه �لرعاية بعد ذلك؛  يو�صف يف بد�ية حكمه، غري 
ب�رصوب  و�تهموه  م�صنفاته  عار�صو�  قد  كانو�  �ملتكلمني  لأن 
�إىل  ونفي  �جلائر حوكم  �لتهام  �أجل هذ�  �لزندقة، ومن  من 
�ألي�صانة بالقرب من قرطبة، و�أمر �خلليفة – يف �لوقت نف�صه – 
باإحر�ق كتبه يف �لفل�صفة و�لإبقاء على كتبه �لأخرى يف �لطب 
592هـ  عام  حو�يل  يف  ذلك  وكان  و�ملو�قيت،  و�حل�صاب 

)1195م(.

من  وكان   – �ملوحدي  �خلليفة  �أن  يف  �لعتقاد  وي�صود 
�أن�صار �لفال�صفة – قد �تخذ هذ� �لقر�ر �إر�صاًء مل�صلمي �لأندل�ض 
�لذين كانو� �أكرث ت�صًكا بال�صّنة �ملحمدية من �لرببر �أهل �صمال 

�إفريقيا.

�حلني  ذلك  يف  كان  �ملن�صور  �خلليفة  �أن  هو  و�لو�قع 
م�صغوًل باجلهاد وحماربة �لن�صارى يف �لأندل�ض، وما �إن رجع 
ب �إليه �بن ر�صد مرة  �إىل مر�ك�ض حتى �ألغى �أو�مره �ل�صابقة وقرَّ
�أخرى، غري �أن هذ� �لفيل�صوف �لعاملي �لفذ مل ي�صتمتع طوياًل 
بحظوته لدى �خلليفة؛ �إذ و�فته �ملنية يف 9 من �صفر عام 595هـ 
عاًما  �لعمر حو�يل 73  بالًغا من  دي�صمرب عام 1198م(   10(

ودفن مبدينة مر�ك�ض خارج باب تاغزوت.
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وقد فقد معظم �ملتون �لعربية ملوؤلفات �بن ر�صد، وبقي منها 
كتابه »تهافت �لتهافت« وهو رّد على كتاب »تهافت �لفال�صفة« 
كتابي  على  �لو�صطى  و�رصوحه  �ملادة(،  هذه  )�نظر  للغز�يل 
ب�رصحيه  �ملنطق ملحقة  �ل�صعر و�خلطابة لأر�صطو، ور�صالة يف 
على �لكتابني �لآنفي �لذكر، وتعليق على بع�ض قطع من �رصح 
�لإ�صكندر �لأفرودي�صي على كتاب »ما بعد �لطبيعة« لأر�صطو، 
�رصوح  ثم  �لطبيعة«،  بعد  »ما  كتاب  على  �لأكرب  و�ل�رصح 
�لطبيعيات،  وهي:  �أر�صططالي�ض  كتب  جو�مع  على  �صغرية 
�لعلوية،  و�لآثار  و�لف�صاد،  و�لكون  و�لعامل،  و�ل�صماء، 

و�لنف�ض، وبع�ض م�صائل �أخرى خا�صة مبا ور�ء �لطبيعة.

و�لفل�صفة  �لدين  بني  �ل�صلة  عن  ر�صالتان  ر�صد  ولبن 
من  و�حلكمة  �ل�رصيعة  بني  فيما  �ملقال  »ف�صل  بعنو�ن  �إحد�هما 
�لت�صال«، و�لأخرى با�صم »مناهج �لأدلة يف علم �لأ�صول«، 
وقد ترجمت �لر�صالتان �إىل �لأملانية ون�رصتا بالقاهرة مًعا بعنو�ن 

»كتاب فل�صفة �بن ر�صد«.

ومن جهة �أخرى بقيت بع�ض م�صنفاته مكتوبًا ن�صها �لعربي 
بحروف عربية وهي: »خمت�رص يف �ملنطق«، و�ل�رصح �لأو�صط 
و»�لنف�ض«،  �لعلوية«،  و»�لآثار  و�لف�صاد«  »�لكون  لكتب 
و�رصحه للطبيعيات �ل�صغرى، و�رصحه على »�ل�صماء و�لعامل«، 

و»�لكون و�لف�صاد«، و»�لآثار �لعلوية«.

على  �صيتها  ذ�ع  �لتي  »�أر�صطو«  لكتب  ر�صد  �بن  و�رصح 
�ل�رصوح:  هذه  ى  �صمَّ �إذ  �رصح؛  بكل  يتعلق  فيما  �أنو�ع  ثالثة 
يتو�ءم  �لثالثي  �لتق�صيم  وهذ�  و�ل�صغرى،  و�لو�صطى  �لكربى 

مع مر�حل �لتعليم �لثالثة �ملعروفة يف �جلامعات �لإ�صالمية.

و�لأو�صط يف  �لأول،  �لعام  يدر�ض يف  �لأ�صغر  فال�رصح 
�لعام �لثاين، و�لأكرب يف �لعام �لثالث، وكانت �لعقائد تدر�ض 

على هذ� �لنحو نف�صه.

وما بقي من كتبه مرتجًما �إىل �لالتينية و�لعربية هو: �رصوحه 
�لثالثة على »�لأنالوطيقا �لثانية« و»�لطبيعيات« و»�ل�صماء و�لعامل« 
و»�لنف�ض«، و»ما بعد �لطبيعة«، وقد فقدت �رصوحه �لكربى 
�لأخرى، كما فقدت كل �رصوحه على  �أر�صطو  على كتب 

كتاب �حليو�ن.

)�نظر هذه  �أفالطون  �بن ر�صد �رصوًحا جلمهورية  وكتب 
�ملادة(، ووجه �لنقد ملنطق �لفار�بي )�نظر هذه �ملادة( وطريقته 
)�نظر  �صينا  �بن  نظريات  بع�ض  ناق�ض  كما  �أر�صطو،  فهم  يف 
هذه  )�نظر  تومرت  بن  �ملهدي  عقيدة  على  وعلق  �ملادة(  هذه 

�ملادة(.

�ملجتهد  بد�ية  منها: »كتاب  �لفقه  و�ألّف كتًبا خمتلفة يف 
�لطب و�لفلك، وكان  �ألّف كتًبا يف  �ملقت�صد«، كما  ونهاية 
بع�ض  �لالتينية  �إىل  ترجم  �لذي  »�لُكّليات«  �لطب  يف  لكتابه 
�ل�صاأن يف �لع�صور �لو�صطى، و�إن كان هذ� �لكتاب ل ي�صارع 

كتاب »�لقانون« لبن �صينا.

ولي�ض من �مل�صتطاع �عتبار فل�صفة �بن ر�صد فل�صفة خا�صة 
به �بتكرها بعقليته �إذ ما هي فل�صفة تنبع من معني تلك �ملدر�صة 
�لتي قلد �أفر�دها �ليونانيني وعرفو� »بالفال�صفة«، وقد �أخذ بها 
من قبله �لِكْندي، و�لفار�بي و�بن �صينا يف �مل�رصق، و�بن باجة 

يف �ملغرب )�نظر مادة �بن باجة(.

غري �أنه خالف هوؤلء �لفال�صفة �لكبار يف عدة م�صائل من 
�لدرجة �لثانية، وترجع �صهرته يف �لغالب �إىل عمقه يف �لتحليل 
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وقدرته على �لإي�صاح يف �ل�رصوح وهما �صفتان كانتا مو�صع 
�لن�صارى  �لعلماء  ول�صيما  �لو�صطى  �لقرون  يف  �لعلماء  تقدير 
�أنهم  من  �لرغم  على  �لدين  رجال  تقدير  ومو�صع  و�ليهود، 

كانو� يجدون يف مذهبه خطًر� يهدد كيان �لعقيدة.

ويالحظ �أن �ملتكلمني يف �مل�رصق �لإ�صالمي مل يرتددو� يف 
مهاجمة �لفال�صفة يف كثري من �لعنف، وكان كتاب »تهافت 
�لفال�صفة« �لذي و�صعه �لغز�يل لنقد �لفار�بي و�بن �صينا، �أهم 
عن�رص لإثارة هذ� �لهجوم، �أما يف �لغرب فقد هاجمهم متكلمو 
�لن�صارى،  من  �لالهوت  علماء  ثم  �مل�صلمني  من  �لأندل�ض 
�بن ر�صد،  وذلك عندما ترجمت �رصوحهم ول�صيما �رصوح 
وقد ُحِرم �أ�صاقفة باري�ض و�أك�صفورد وكانرتبري خالل �لقرن 
�لثالث ع�رص �مليالدي قر�ءة موؤلفات �بن ر�صد لالأ�صباب نف�صها 

�لتي جعلت فقهاء �لأندل�ض �ل�صنيني يحرمون قر�ءتها.

و�أهم �مل�صائل �لتي �تهم �بن ر�صد بالزندقة من �أجلها: ِقَدُم 
و�لبعث  و�لعقل،  �لنف�ض  وكلية  وعنايته،  �لله  وعلم  �لعامل، 
يف �لآخرة، وقد يظهر ظل رقيق من �لزندقة يف هذه �مل�صائل 
�لعوي�صة – ولكن �لثابت هو �أن �بن ر�صد مل ينكر �لعقيدة بل 

ف�رصها على نحو جعلها ُتو�ئم �لفل�صفة.

�لعامل  �أن  ر�صد  �بن  ينكر  مل  �لعامل«  »ِقَدم  مو�صوع  ففي 
باأن  فيقول  �ل�صيء  بع�ض  �ملتكلمني  يخالف  كان  و�إن  خملوق 
هو خلق  و�إمنا  بالعدم  وم�صبوًقا  و�حدة  دفعة  يح�صل  �خَلْلَق مل 
�آًنا بعد �آن وبذلك �لتجدد يدوم �لعامل متغرًي�، ويف�رص  متجدد 
هذ� �لر�أي باأن هناك قوة خالقة تعمل بحالة م�صتمرة حلفظ هذ� 
 – �ل�صماوية  �أن �لأجر�م  �لعامل وبقائه ودو�م حركته، ويرى 
ب�صفة خا�صة – ل ت�صتمر على وجودها �إل باحلركة �لتي تاأتيها 

من �لقوة �ملحركة �لتي �أثرت فيها منذ �لأزل، ومن ثّم فالعامل 
وحده  و�لله  وحمركه،  خالقه  لعلة  معلول  ولكنه  قدمي  عنده 

قدمي ل علة له.

�لذي  بالأ�صل  ياأخذ  فابن ر�صد  �لله«  يتعلق »بعلم  فيما  �أما 
�إل  يعقل  ل  �لأول  �ملبد�أ  »�أن  وهو:  قبل  من  �لفال�صفة  به  قال 
�لأول  �ملبد�أ  ي�صتطيع  �لتاأويل  هذ�  �أ�صا�ض  وعلى  بذ�ته«، 
�لحتفاظ بوحد�نيته �ل�رصمدية؛ لأنه �إذ� عقل كرثة �ملوجود�ت 

�صار متكرًث� يف ذ�ته.

و�إذ� �أطلنا �لنظر يف هذ� �ملبد�أ �لأ�صيل فاإن �ملوجود �لأول 
يجب �أّل يتعدى حدود ذ�ته �إذ ل يعقل غري ماهيته، ويرتتب 
هو  وهذ�  م�صتحياًل،  �أمًر�  �لإلهية  �لعناية  ت�صبح  �أن  هذ�  على 
�ملاأزق �لذي �جتهد �ملتكلمون �أن يدفعو� �لفال�صفة �إىل �لوقوع 

يف �صباكه.

ظنه  مما  مرونة  �أكرث  كان  ر�صد  �بن  مذهب  �أن  غري 
جميع  يعقل  �لله  �أن  �إىل  فل�صفته  يف  يذهب  فهو  �ملتكلمون، 
�لأ�صياء يف ذ�ته، وهو ل يعقلها على نحو كلي �أو جزئي كما 
على  ي�صعب  مما  ذلك  من  �أ�صمى  نحو  على  و�إمنا  نحن  نعقلها 
�إدر�كنا تفهمه، فعلمه ل ميكن �أن يكون كعلم �لإن�صان، �إذ 
لو كان �لأمر كذلك لكان لله �رصكاء يف علمه، ومن ثّم ل 

يكون �إلًها و�حًد� ل �رصيك له.

ي�صاف �إىل ذلك �أن علم �لله ل ي�صتمد من �ملوجود�ت مثل 
�لإن�صان؛ لأنه علم مل ت�صببه �ملوجود�ت و�إمنا هو على عك�ض 
ذلك علة كل �ملوجود�ت، ومن ثّم فلي�ض من �ل�صو�ب �لأخذ 

بقول �ملتكلمني باأن مذهب �بن ر�صد ينكر �لعناية �لإلهية.
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�لنف�ض  �أن  يرى  باأنه  ر�صد  �بن  �ُتِّهم  فقد  »�لنف�ض«  �أما عن 
تبًعا  ينكر  و�أنه  �ملوت،  بعد  �لكلية  �لنف�ض  يف  تندمج  �لفردية 
�أن هذ� لي�ض  �إن�صانية على �نفر�د، غري  لذلك خلود كل نف�ض 
ر�صد  �بن  مذهب  �لتمييز يف  يجب  �إذ  �صيء  �ل�صو�ب يف  من 
�إليه غريه من  »�لنف�ض« وبني »�لعقل« على غر�ر ما يذهب  بني 

�لفال�صفة.

فالعقل جمرٌد غايُة �لتجريد خمل�ض عن �ملادة، ول يكون 
بالعقل �إل �إذ� �ت�صل بالعقل �لكلي �أو �لعقل �لفعال، وما ن�صميه 
�أو ��صتعد�ًد� لقبول �ملعقولت  عقاًل عند �لإن�صان لي�ض �إل قوة 
ال وهي ما ت�صمى »بالعقل �ملنفعل« وهي  �ل�صادرة عن �لعقل �لفعَّ
و�أن  �لفعل  �إىل  تخرج  �أن  يجب  و�إمنا  بالفعل  موجودة  لي�صت 
ال �لذي هو  ت�صري »عقاًل م�صتفاًد�«، فهي �إذن تت�صل بالعقل �لفعَّ
ال  حمل �ملعقولت �لأزلية �لأبدية، وبات�صالها بهذ� �لعقل �لفعَّ

ت�صري بدورها �أبدية.

ولي�ض �لأمر كذلك بالن�صبة �إىل �لنف�ض؛ لأنها عند هوؤلء 
�لفال�صفة �لقوة �ملحركة �لتي حتيي �لأج�صام �لطبيعية �لآلية – �أي 
يها، فهي �إذن نوع من �لقوة �لتي لها  �لع�صوية – وتغذيها وتنمِّ
ا من غو��صيها  �لقدرة على �إحياء �ملادة، وهذ� �لنوع لي�ض خال�صً
على غر�ر �لعقل �إذ هو �صديد �لختالط بها؛ ولذ� فالنف�ض قد 
�للطف، وهذه  بالغة  �أو من مادة  �ملادة  ي�صبه  تكون مكونة مما 
�لنفو�ض �لإن�صانية �صورة لالأج�صام وهي لذلك ل َتْفَنى معها بل 

تبقى بعدها وت�صتطيع �أن حتيا منفردة بعد فناء �لأج�صام.

ولي�ض هذ� �لبقاء عند �بن ر�صد �إّل جمرد �إمكان فح�صب، 
�لبحت ت�صتطيع تقدمي برهان  �لفل�صفية  �أن �لأدلة  فهو ل يعتقد 
قاطع على خلود �لنف�ض، �إذ� ت�صورناها على هذ� �لنحو، وقال 

�إن حل هذه �مل�صاألة مرتوك �إىل �لوحي، وقد ذكر هذ� �لر�أي 
يف كتابه »تهافت �لتهافت«.

�لبعث لالأج�صام مع  باأنه ينكر  �بن ر�صد  �ملتكلمون  و�تهم 
�أن مذهبه يف هذه �مل�صاألة �أقرب �إىل �لتم�صي مع �لعقيدة منه �إىل 
�إنكارها، فهو يقول �إن �أج�صامنا يف �حلياة �لأخرى لن تكون 
�لأج�صام عينها �لتي لنا يف هذه �حلياة؛ ذلك لأن �جل�صم �لذي 
يفنى ل ُيبَعث بعينه و�إمنا يبعث �صيء ي�صبهه، و�صتكون �حلياة 
�أج�صامنا  فاإن  ثّم  �لدنيا، ومن  �أكرث كماًل من �حلياة  �لأخرى 
ول  �لدنيا،  �حلياة  يف  منها  كماًل  �أكرث  تكون  �صوف  هناك 
�حلياة  تقال عن  �لتي  و�لتخيالت  �لأ�صاطري  تلك  �بن ر�صد  ُيقرِّ 

�لأخرى.

وملهاجمة �أهل �ل�صنة لبن ر�صد �أكرث مما فعلو� بالن�صبة �إىل 
�ل�صلة بني �حلكمة و�ل�رصيعة  فقد حدد  �صبقوه  �لذين  �لفال�صفة 
للرد عليهم وب�صط مذهبه يف هذه �مل�صاألة يف �لر�صالتني �ملعنونتني 

»بف�صل �ملقال« و»�لك�صف عن مناهج �لأدلة يف عقائد �مللة«.

و�أول مبادئه يف هذه �ل�صلة هو �أن �حلكمة ينبغي �أن تتم�صى 
�لإ�صالم،  فال�صفة  كافة  �ملبد�أ  بهذ�  �أَخذ  وقد  �ل�رصيعة  مع 
�لدينية ويجب  �لفل�صفية و�حلقيقة  �حلقيقة  وهناك حقيقتان هما 
�أن تتفقا مًعا، فالفال�صفة �أنبياء يتوجهون بتعاليمهم �إىل �لعلماء 
خا�صة دون �صو�هم، ويجب �أّل تتعار�ض تعاليمهم مع تعاليم 
�لأنبياء �لذين �أُر�صلو� �إىل جمهور �لنا�ض بنوع خا�ض، ويجب 
�أن توؤدي �لتعاليم �لفل�صفية �إىل �حلقائق �لدينية عينها ولكن يف 

�أ�صلوب �أكرث كماًل و�أقل مادية.

يجمع  �أن  ��صتطاع  ر�صد  �بن  �أن  �لر�أي  هذ�  من  ويت�صح 
فعله  ما  نف�ض  هو  �لتاأويل وهذ�  بو�صاطة  و�ل�رصيعة  �حلكمة  بني 
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�لق�صاء  م�صاألتي  يف  �ملتناق�صة  �لأدلة  بني  �جلمع  �إىل  بالن�صبة 
�لأ�صعرية ول  فيهما طريقة  يتبع  فلم  و�لقدر و�جلور و�لعدل، 
طريقة �ملعتزلة، بل طريقة و�صط ت�صتمل على حما�صن �لطريقتني 
وتتجنب م�صاوئهما، وقد �صبقه �لفار�بي �إىل هذه �لطريقة يف 

�جلمع بني ر�أيي �حلكيمني �أفالطون و�أر�صطو.

�لأدلة«  مناهج  عن  »�لك�صف  كتابه  يف  ر�صد  �بن  وقال 
من  »�لظاهر  و�لقدر:  �لق�صاء  م�صاألة  يف  �لبحث  عند  وذلك 
ق�صده  و�إمنا  �لعتقادين  هذين  تفريق  هو  لي�ض  �ل�رصع  مق�صد 
�مل�صاألة،  هذه  يف  �حلق  هو  �لذي  �لتو�صط  على  بينهما  �جلمع 
�أن  بها  نقدر  قوى  لنا  خلق  قد  وتعاىل  تبارك  �لله  �أن  وذلك 
لتلك  �لكت�صاب  كان  ملا  لكن  �أ�صد�د،  هي  �أ�صياء  نكت�صب 
لنا من  �لله  �لتي �صخرها  �لأ�صباب  �إّل مبو�تاة  يتم  لي�ض  �لأ�صياء 
تتم  �إلينا  �ملن�صوبة  �لأفعال  كانت  عنها  �لعو�ئق  وزو�ل  �خلارج 
�أي بالإر�دة ومو�فقة �لأفعال �خلارجية لها،  بالأمرين جميًعا« 
وهذ� �ملثال �أن فل�صفة �بن ر�صد �لرتكيبية فل�صفة ب�صيطة مل تتغلب 

على �مل�صاكل �إّل بالإعر��ض عنها.

�رصحه  يف  وذلك  �لنتقادي  للتحليل  ر�صد  �بن  وتعّر�ض 
لكتب �أر�صطو مع �نتقاده ملن تقدمه من �ل�صارحني ورده على 
�ملتكلمني وعلى �لغز�يل و�بن �صينا، وهذ� �لق�صم �لنتقادي مييز 
يو�صح يف  فهو  �لفل�صفات،  من  غريها  على  ر�صد  �بن  فل�صفة 
�نتقاده مر�تب �لأقاويل يف �لت�صديق و�لقتناع وق�صور �أكرثها 
عن رتبة �ليقني و�لربهان، ومن ثّم يذكر �بن ر�صد ما ذهب �إليه 
خ�صومه فيناق�صه ويفنده ثم يخل�ض يف تفنيده �إىل �أن مذ�هبهم 
هو  ثم  �صف�صطائية،  �أو  جدلية  �أو  خطابية  تكون  �أن  تعدو  ل 
يحدد مكانه من مر�تب �جلدل فيقول يف هذ� �ل�صدد: �إن �لقول 

�أن  يجب  و�إمنا  �أو جدليًّا  يكون خطابيًّا  �أن  يجوز  �ل�صحيح ل 
يقوم برهاًنا منطقيًّا.

وقد جرته هذه �لطريقة �لنتقادية �إىل م�صائل خمتلفة منها: 
ثالث  على  �عتمد  �لأ�صعرية  من  ففريق  �خلالق،  �إثبات  م�صاألة 
تنفلت  �أن �جلو�هر ل  يلي:  فيما  �لإثبات ترتكز  لهذ�  مقدمات 
عن �لأعر��ض، و�أن �لأعر��ض حادثة، و�أن ما ل ينفلت عن 

�حلو�دث حادث.

وقد رّد �بن ر�صد على هذه �ملقدمات و�أو�صح �أن �لطريقة 
تنح�رص  �لله  بوجود  �لإقر�ر  �إىل  فيها  �ل�رصع  دعا  �لتي  �ل�رصعية 
يف �أمرين: �أحدهما طريق �لوقوف على �لعناية بالإن�صان وخلق 
جميع �ملوجود�ت من �أجلها، و�صمي هذ� �لدليل بدليل �لعناية، 
و�لثاين يرتكز فيما يظهر من �خرت�ع جلو�هر �لأ�صياء مثل �خرت�ع 
هذ�  و�صمي  و�لعقل،  �حل�صية  و�لإدر�كات  �جلماد  يف  �حلياة 

�لدليل بدليل �لخرت�ع.

�أما يف م�صاألة حدوث �ل�صور فقد لم �بن ر�صد �بن �صينا 
على �أخذه ببع�ض مقدمات �ملتكلمني وتق�صيمه �لوجود �إىل ممكن 
�إن �ل�صورة ل تتولد يف �ملادة من �صورة  وو�جب وعلى قوله 
مادية قبلها بل يحدثها فيها و�هب �ل�صورة وهو عقل مفارق، 
متباينني هما:  �لوجود مركًبا من وجودين  �لقول يجعل  وهذ� 

�ل�صورة و�ملادة، وهذ� ما مل ياأخذ به �بن ر�صد يف فل�صفته.

�أما فيما يتعلق مب�صاألة �لعقل فاإن نظريته تختلف عن نظرية 
�بن �صينا، وقد تو�صل �إىل هذه �لنظرية بانتقاد �رصح �لإ�صكندر 

�لأفرودي�صي لآر�ء �أر�صطو.

فمن �ملعلوم �أن �جلوهر �لعاقل �إذ� عقل �صورة عقلية �صار 
�لعقل  كان  �أبدية  �أزلية  �لعقلية  �ل�صورة  كانت  فاإذ�  �إياها،  هو 
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ا �أبديًّا، ولكن �لإ�صكندر �لأفرودي�صي قد �أخطاأ يف جعل  �أي�صً
�إي�صاح  فامتنع عليه  و�لف�صاد،  للكون  ا  �لهيولين معر�صً �لعقل 
�حل�صول على �ملعقولت فيه؛ ولذلك وجب �أن يكون �جلوهر 
�لعاقل و�حًد� عند جميع �لنا�ض »ل يولد ول يف�صد«، �أما �لذي 
يف�صد ويفنى فهو هذ� �لعقل �ملنفعل �لذي يقبل ما يفي�ض عليه 

من �لعقل �لفاعل.

�أن طريقة �بن ر�صد �لنتقادية جرته �إىل  ويت�صح مما تقدم 
فل�صفته  على  تتاز  وهي  �لعميقة،  �لفل�صفية  �مل�صائل  من  عدد 
�لفل�صفة  �لنتقائية �لرتكيبية، ولولها ملا خلد ��صمه يف تاريخ 

ول كان له هذ� �لأثر �لعظيم يف فل�صفة �لقرون �لو�صطى.

�أر�صطو طيلة قرون  �بن ر�صد لكتب  وقد �عتربت �رصوح 
�لفل�صفية بل �ملر�جع �لوحيدة  �لتف�صري�ت �حلقيقية لهذه �لكتب 
ويت�صح  وتعاليمه،  �لعظيم  �ليوناين  �لفيل�صوف  هذ�  لنظريات 
ذلك يف جالء من �أحد �ملر��صيم �مللكية �لتي �صدرت عن �مللك 
لوي�ض �حلادي ع�رص ملك فرن�صا خالل عام 1473م، فقد ن�ض 
�أر�صطو  تدري�ض كتب  �مل�صي يف  على وجوب  �ملر�صوم  ذلك 
بجامعة باري�ض، ون�ض كذلك على وجوب �عتماد �لأ�صاتذة 
و�ملدر�صني يف تف�صريهم لكتب �أر�صطو على �أحد �رصوح ثالثة 
من �رصوح �أر�صطو �لعديدة، وكان �رصح �بن ر�صد هو �ل�رصح 

�لأول �لذي ذكره �ملر�صوم.

106– ابن ر�سيد – �سارع – بق�سم كرموز
107– ابن ر�سيد – حارة – بق�سم باب �رسقي
 كان من علماء �لتاريخ وتف�صري �لقر�آن �لكرمي، رحل �إىل 
ن فيها كل ما �صاهده يف هذه  �لإ�صكندرية، و�صنف كتًبا دوَّ

بن  و��صمه حممد  )1511م(،  عام 917هـ  وتويف  �ملدينة، 
ر�صيد.

108 – ابن ر�سيق – �سارع – بق�سم حمرم بك
109– ابن ر�سيق – �سارع – بق�سم الرمل
تر�جم  �لتاريخ  ن  دوَّ ممن  �ثنان  ر�صيق  �بن  لقب  يحمل 

حياتهم وهما:

1( اأب� علي احل�سن بن ر�سيق الأزدي )املعروف بالقريواين(: 
وكان  �أزد،  بني  مو�يل  من  رومي  �أ�صل  من  �أباه  �إن  ويقال 
�لفاطميون قد �أتاحو� �لفر�صة لهوؤلء �ملو�يل �أن يظفرو� باحُلظوة 
عندهم، و�أن يتولو� بع�ض �ملنا�صب �لأثرية لديهم، ولعل تلك 
باحُلظوة �أغرت ر�صيق باأن ين�صئ �بنه ن�صاأة �أدبية ليفتح له �ل�صبيل 

�إىل بع�ض تلك �ملنا�صب �ملغرية.

عام  خالل  »�مل�صيلة«  مبدينة  ر�صيق  �بن  �ل�صاعر  ولد  وقد 
390هـ )1000م(، وتدل ن�صاأته �لثقافية يف هذه �ملدينة على 
�لأو�صط  �ملغرب  �إىل  �لأدنى  �ملغرب  من  �لفكرية  �حلياة  �متد�د 
و�لأق�صى. فلم يعد �لن�صاط �لأدبي – يف ذلك �حلني – مق�صوًر� 
على �لقريو�ن، �أو تون�ض بل �أخذ ي�صتحدث مر�كز �أخرى له 
منها مدينة »�مل�صيلة« �لتي ن�صاأ فيها �صاعرنا، وهي قاعدة �ملغرب 
�لأو�صط، �أو ما كان ي�صمى �إذ ذ�ك ببالد �لز�ب، ويطلق عليه 
�لتي  �ملدن  �إحدى  هي  »�مل�صيلة«  »�جلز�ئر«،ومدينة  ��صم  �لآن 
�أن�صاأتها �لدولة �لفاطمية يف �ملغرب �لعربي يف م�صتهل قيامها، 
وقد �ختطها ويل عهد هذه �لدولة حممد بن عبيد �لله �ملهدي 
موؤ�ص�ض �لدولة �لفاطمية، وكان قد �أر�صل �بنه حممد �إىل �إقليم 
�جتاحته،  �لتي  �لثور�ت  بع�ض  ويقمع  �صلطانه،  ليقربه  �لز�ب 
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وملا فرغ من هذه �ملهمة �ختط �ملدينة لتكون قاعدة هذ� �لإقليم 
ا عن مدينة طبنة، وعهد �إىل علّي بن حمدون �لأندل�صي  عو�صً
ببنائها، ثم �أطلق عليها ��صم »�ملحمدية« ن�صبة �إليه، وذلك �إىل 
جانب ��صمها �لقدمي »�مل�صيلة«، و�رصعان ما تت هذه �ملدينة، 
و�زدهرت ول�صيما يف عهد �أمريها جعفر بن علّي بن حمدون 
�ملغرب  يف  �لأدبية  �ملر�كز  �أهم  من  مركًز�  منها  جعل  �لذي 
�لأندل�صي  هانئ  �بن  �صاعرية  برزت  �ملدينة  هذه  ويف  �لعربي. 

)�نظر مادة �بن هانئ(.

ومل تكن �أ�رصة �بن ر�صيق من �لأ�رص �لتي ت�صهم يف �حلياة 
�أبوه �صائًغا، غري  �إذ كانت من �لأ�رص �لكادحة فكان  �لفكرية 
بالعمل  قيامه  بكليته، ومل مينعه  �إىل �لأدب  يتجه  �بنه كان  �أن 
تتيحه  �لذي  بالقدر  و�ملعرفة  بالعلم،  �لتزود  عن  �أبيه  مل�صاعدة 
عرف  َثمَّ  ومن  مو�هبه  ظهرت  ما  �أ�رصع  وما  �ملدينة،  هذه 
�لطريق �لذي يجب �أن ي�صلكه، وماز�ل طموحه ير�وده حتى 
قرر �لرحيل �إىل �لقريو�ن عام 406هـ )1015م( ومَلَّا يتجاوز 

�ل�صاد�صة ع�رصة من �لعمر.

مر�حل  من  جديدة  مرحلة  ر�صيق  �بن  بد�أ  �لقريو�ن  ويف 
�أن  �إىل  يافًعا  �صابًّا  منذ دخلها  �أي  عاًما،  �أربعني  �متدت  حياته 
تركها مهاجًر� �إىل مدينة �ملهدية عام 447هـ )1055م(، وقد 

�صارف �خلام�صة و�خلم�صني من عمره.

وفقهائها  علمائها  م�صاهري  على  �لقريو�ن  �لعلم يف  وتلقى 
من  �لفا�صي، وهما  و�أبي عمر�ن  �لقاب�صي،  �حل�صن  �أبي  �أمثال 
�لنحو  �صيوخ  من  �لقز�ز  �لله  عبد  و�أبي  و�لفقه،  �حلديث  �أئمة 
و�للغة، و�أبي �إ�صحق �حُل�رصي من علماء �لأدب، وقد وجد 
حياته  جو�نب  فاكتملت  �إليه،  يطمح  كان  ما  �أ�صاتذته  يف 

�لعقلية.

�إمارة  و�نتقلت  بادي�ض،  �لأمري  تويف  �حلني  ذلك  ويف 
�ملغرب �إىل �بنه �ملعز )�نظر هذه �ملادة( وكان مايز�ل يف �لثامنة 
تولو�  �لذين  و�ملربني  �لأو�صياء  بني  من  وكان  عمره،  من 
�لرجال  �أبي  �بن  �ل�صاعر  �لأديب  با�صمه  �لدولة  �أمور  ت�رصيف 
)�نظر هذه �ملادة( �أ�صتاذ �لأمري �ل�صغري، ور�ئده، وم�صت�صاره، 

و�صاحب ديو�نه.

مبا  �صمع  قد  ر�صيق  �بن  يكون  �أن   � جدًّ �ملحتمل  ومن 
�أبي �لرجال من �صيت يف كثري من فروع �ملعرفة، ومن  لبن 
فقهه وعلمه  �إىل جانب  �صاعًر� جميًد�  فقد كان  �ل�صعر،  بينها 
ا �أن يكون قد  بالأدب، و�للغة، و�لفلك، ومن �ملحتمل �أي�صً
�صمع �صعر �بن �أبي �لرجال �لذي كان ين�صده ويذيعه بني �لنا�ض 
كلما ذهب �إىل مدينة »تاهرت« �جلز�ئرية حيث كان ينّف�ض عن 

نف�صه، وعن �صوقه �إىل �أهله بالقريو�ن، وقد قال يف ذلك:

َويل كبٌد مكلومٌة من فر�ِقكم  
� على ما �أََجنَِّت رْبً �أُطاِمُنها �صَ

َتنَّْتُكمو �صوًقا �إليكم و�صبوةً 
َع�صى �لله �أْن ُيْدين لها ما َتنَِّت  

َوَعنْيٍ جفاها �لنوُم و�عتادها �لبكا  
�إذ� َعنَّ ذكُر �لقريو�ِن ��ْصَتَهلَِّت  

�لرجال  �أبي  �بن  ذكر  علق  �لرقيقة  �لأبيات  هذه  ومبثل 
بذهن �بن ر�صيق، و�تخذ له مكاًنا مرموًقا يف وجد�نه، ومن 
�أن  �إىل  �لقريو�ن  �إىل  و�صوله  عقب  به  �لت�صال  �إىل  �أ�رصع  َثمَّ 
�أتيح له �أن يظفر برعايته وتقديره ل�صاعريته، وبذلك �أخذ يعالج 
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�صناعة �ل�صعر، بق�صائد مدح يف �لأمري �ملعز بن بادي�ض حتى بلغ 
�لبالط، و�أن  ُيعدَّ يف �صعر�ء  �أن  ببلوغها  ��صتطاع  �لتي  �لدرجة 
تكون له مكانة يف ديو�ن �بن �أبي �لرجال، وقد بقيت من هذه 
�لق�صائد بقايا قليلة وردت يف كتابه »�لعمدة«، �أو فيما نقل عن 
كتابة »�أمنوذج �لزمان« �أو ما جاء يف بع�ض �مل�صنفات �لأخرى، 
�لهدية  مبنا�صبة  نظمها  �لتي  �لق�صيدة  �لق�صائد  تلك  عيون  ومن 
�لفاطمي مب�رص، و�لتي  بادي�ض من �خلليفة  �ملعز بن  تلقاها  �لتي 

يقول فيها و��صًفا هذه �لهدية:

حتتثُّها بنَي �خلو�فِق ِم�صيةٌ 
باٍد عليها �لكرْبُ و�خُلَيالُء  

وتدُّ جيًد� يف �لهو�ِء َيزيُنها 
فكاأنَّه حتَت �للو�ِء لو�ُء  

َحطْت ماآخُرها و�أ�رَصف �صدُرها 
  حتى كاأنَّ وقوَفها �إْقعاُء

ْت دوَن �ملالب�ِض ُحلَّةً  وتخريَّ
ْنعاُء ْنَعِة مثِلها �صَ َعيَّْت بِ�صَ  

لوًنا كلوِن �لذبِْل �إل �أنَّه  
ُه �حلاّلُء َع بَْع�صَ  َحْلٌي، َوَجزَّ

�أو كال�صحاِب �ملكفهرِة ُخيِّطْت 
ها �إمياُء فيها �لربوُق و�صقَّ  

�أو مثل ما �صدئت �صفائح َجو�َصنٍ 
َوَجرى على حافاِتهَن ِجالُء  

وبهذه �لق�صيدة �لو�صفية وبغريها من عيون ق�صائده و�صل 
�بن ر�صيق يف رقيه، �إىل �أن يكون من �أ�صحاب جمل�ض �ملعز 
ثقافته  �أهل �صمره ومنادمته، وذلك بف�صل  بادي�ض، ومن  �بن 
�آخر هو  �لو��صعة �ملجال، وكان من ندماء �ملعز �صاعر  �لأدبية 
�بن �رصف، وكان لجتماع �ل�صاعرين يف جمل�ض �لأمري مناف�صة 
��صتدت على مر �لأيام �إىل �أن �نقلبت �إىل خ�صومة، تخ�صت 
نظم  من حيث  �ل�صاعر�ن  فيها  ت�صابق  �لتاأليف  عن خ�صوبة يف 
ر�صيق  �بن  �إنتاج  كان  َثمَّ  ومن  �لكتب،  وتاأليف  �لق�صائد، 
بهذ�  �أر�د  وقد  �لأدب،  ومو�صوعات  �للغة  م�صائل  �لغزير يف 
�لإنتاج �أن تكون له �ل�صهرة �لعلمية �إىل جانب �صهرته ك�صاعر 
ل لنف�صه  فّذ، وهكذ� �رصع �بن ر�صيق يف تاأليف �لكتب، و�صجِّ
جمًد� �أدبيًّا رفيًعا ببع�ض ما �أخرج من موؤلفات ككتاب »�لعمدة 
يف حما�صن �ل�صعر و�آد�به« �لذي نال تقدير �لعلماء وحفاوتهم، 
ثم �إقبالهم عليه، مما خّلده وخّلد ذكرى �بن ر�صيق معه، وهو 

كتاب يف �صناعة �ل�صعر ونقده، ومل يوؤلف �ملتقدمون مثله.

�لباقي  �لكبري  �لأثر  ماز�ل  �لعمدة  كتاب  �أن  هو  و�لو�قع 
من �آثار �صاعرنا �خلالدة، هذ� �إىل جانب ر�صالته �ل�صغرية �لتي 
�صماها »قر��صة �لذهب« �أما �آثاره �لفكرية �لأخرى فقد �متدت 
�إليها �أيدي �ل�صياع، وكان من �أهمها يف تقدير موؤرخي �لأدب 
هذ�  بقي  ولو  �لقريو�ن«،  �صعر�ء  يف  �لزمان  »�أمنوذج  كتاب 
من  و��صحة  �صورة  جتلو  غزيرة  مادة  للباحثني  لقدم  �ملوؤلف 
�حلياة �لأدبية يف �إفريقية )تون�ض( خالل �لقرنني �لر�بع و�خلام�ض 
�لهجريني، وتتمثل �أهمية هذ� �مل�صنف يف �لف�صول �لتي �قتب�صها 
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اين  �لتجَّ رحلة  مثل  موؤلفاتهم  يف  ودّونوها  منه  �لكّتاب  بع�ض 
وفو�ت �لوفيات ونفح �لطيب.

بل  نرث  من  ر�صيق  �بن  كتب  ما  على  �ل�صياع  يقت�رص  ومل 
�إل  منه  يبق  مل  و�لذي  ق�صائده  ي�صم  �لذي  ديو�نه  �إىل  تعد�ها 
بقايا منثورة يف مطاوي �لكتب، وقد جمع �ل�صيخ عبد �لعزيز 
�مليمني �لر�جكوتي �لأ�صتاذ بجامعة عليكره بالهور ما بقي من 
�بن ر�صيق  »�لنتف من �صعر  �لق�صائد يف جمموعة �صماها  هذه 

و�بن �رصف«.

ويت�صح من �لق�صائد �لتي �صلمت من �ل�صياع �أن �صعره �أ�صبه 
ب�صعر �لعلماء، و�لفقهاء منه ب�صعر �ل�صعر�ء �لبلغاء �ملتفننني ولكنه 
من نوع �ل�صعر �ملعروف يف زمانه، بع�صه يف �ملدح، وبع�صه 
يف �حلكم ونقد �أخالق �لإن�صان، وبع�صه يف �لفكاهة، وهو 
يف جملته �صهل �لأ�صلوب به �صيء من �ل�صناعات �للفظية �لتي 

ذ�عت يف زمانه، ومن قوله يف �حلكم:

�أُحبُّ �أخي و�إْن �أعر�صُت عنُه  
 َوَملَّ على م�صاِمِعِه كالمي

َويل يف وجهِه تْقطيُب ر��ٍض  
ْبُت يف وجِه �ملُد�ِم كما َقطَّ  

َوُربَّ تقّطٍب من غرِي بُْغ�ٍض  
َوبُْغ�ٍض كامٍن حتَت �بْتِ�صاِم  

ومن قوله يف �لن�صيحة:

َحب �لنا�َض مطويًّا على َدَخلٍ  َمْن َي�صْ
َحبوُه، َفَخلُّو� كلَّ َتْدخيِل ل َي�صْ  

ل ت�ْصتطيلو� على �صْعفي بقوِتكم   
�إنَّ �لبعو�صَة قْد تْعدو على �لفيِل

َوَجانِبو� �ملزَح �إنَّ �جلدَّ َيْتَبُعُه  
َوُربَّ موَجعٍة يف �إثِر َتْقبيِل  

ومن قوله يف �ملد�عبة و�لغزل:

وملّا بد� يل �أّنها ل حُتبني 
و�أنَّ هو�ها لي�َض َعنِّي مِبْنَجلي  

َتنَّيُت �أْن َتهوى �صو�ي لعلها 
باباِت �لهوى فرتقُّ يل َتذوق �صَ  

فما كاَن �إّل عن قليٍل و�أُ�ْصِغَفْت  
 بُِحبِّ َغز�ٍل �أدعِج �لطرِف �أكحِل

َوَعّذبها حتى �أذ�َب فوؤ�َدها 
َقها طعَم �لَهوى و�لتذلِل َوَذوَّ  

فقلُت لها: هذ� بهذ�، فاأطرقْت 
حياًء وقالت: كل عائٍب �ْنُتلي  
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ومن قوله يف ليايل �ملرح و�ل�رصور:

ومن ح�صناِت �لَدْهِر عندي ليلٌة  
 من �لعمر مل ترتك لأيامها ذنبا

خلونا بها ننفي �لقذى عن عيوننا 
بلوؤلوؤٍة مملوءة ذهًبا �صكبا  

موؤرًخا   – �صاعريته  على  عالوة   – ر�صيق  �بن  كان  وقد 
ولغويًّا، وقال �بن خلدون )�نظر هذه �ملادة( عن كتابه »�لعمدة« 
�إنه خري ما كتب يف نقد �ل�صعر، ون�رص �جلزء �لأول منه فقط يف 
تون�ض عام 1285هـ )1868م(، ويف �لقاهرة عام 1325هـ 

)1907م(.

�لعرب،  �أ�صعار  نقد  يف  فهو  �لذهب«  »قر��صة  كتابه  �أما 
ن  وقد بعث به �إىل �أبي �حل�صن علي بن �أبي �لقا�صم �للو�تي ودوَّ

به بع�ض �رصقات �ل�صعر�ء.

بُليت  حتى  �لأدبي،  �إنتاجه  يو��صل  ر�صيق  �بن  وماز�ل 
�صد  م�رص  يف  �لفاطميون  دبرها  �لتي  بالكارثة  �لقريو�ن 
�ملعز بن بادي�ض ب�صبب خروجه على طاعة �خلليفة �مل�صتن�رص بالله 
�لعربي،  �ملغرب  �ل�صيعي يف  �ملذهب  �لفاطمي، وق�صائه على 
ي �ملعز بن  ولتاأديب »هذ� �لعبد �لآبق« )كما كان �مل�صتن�رص ي�صمِّ
بالإبل، و�ملوؤن، و�لعتاد  �ُصليم  بني هالل وبني  بادي�ض( جهز 
�حلربي، وبعثهم لقتال �ملعز، و�إعادة �ل�صعب �ملغربي �إىل طاعة 
جاءت  �ملغرب  على  �لهاللية  �حلملة  نتيجة  ولكن  �لفاطميني، 
كان  فقد  يتوقع،  �مل�صتن�رص  �خلليفة  كان  ما  عك�ض  على 
ومذهب  �لعروبة  ��صتتباب  يف  �لف�صل  �ُصليم  وبني  هالل  لبني 

�ل�صنَّة و�للغة �لعربية يف كافة �لأقطار �ملغربية.

449هـ  عام  �لقريو�ن  مدينة  هالل  بنو  د�هم  وملا 
بن  �ملعز  ��صطر  �ملغريين  �صد  مرير  ن�صال  وبعد  )1057م(، 
�أ�ص�صها  �لتي  �ملهدية  �إىل مدينة  �لرحيل، و�للتجاء  �إىل  بادي�ض 
وكان  �ملغرب،  يف  �لفاطمية  �لدولة  ر�أ�ض  �لله  عبيد  �ملهدي 
تبعو� �ملعز يف رحيله )�نظر مادة بني  �لذين  �بن ر�صيق من بني 

هالل(.

ويف �ملهدية بد�أت مرحلة جديدة من حياة �صاعرنا �متدت 
كان  �لتي  �صقلية  وجزيرة  �ملهدية  بني  ق�صاها  عاًما  ع�رص  �صتة 
453هـ  عام  بادي�ض  بن  �ملعز  وفاة  عقب  �إليها  ذهابه  �أول 
)1062م(، وكانت �إقامته باملهدية ع�صيبة عانى فيها م�صا�صة 
لنا �بن ر�صيق ما تعر�ض  �حلياة، ومر�رة �لذكريات، وي�صف 
له �أهل �لقريو�ن من تنكيل، وتقتيل ومن �صباء، وجالء عندما 

د�همتهم �جليو�ض �لهاللية فيقول:

موَن تناُلهم  و�مل�صلموَن ُمَق�صَّ
�أَْيدي �لُع�صاِة بذلٍة َوهو�ِن   

ما بنَي ُم�صطٍر وبنَي َمَعّذٍب  
َوُمَقتٍَّل ظلًما و�آخَر عاِن  

ي�ْصَت�رْصِخوَن، فال ُيغاُث �رَصيـُخُهم 
  حتى �إذ� �صئمو� من �لأْرناِن

ا �أْنَقذو�   فادو� نفو�َصُهُم، فلمَّ
عو� ِمن �صاِمٍت و�صو�ِن ما جمَّ  
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و��ْصَتْخَل�صو� ِمْن َجوَهٍر ومالب�ٍض 
وطر�ئٍف وذخائٍر و�أو�ِن  

َهَربو� بكلِّ وليدٍة وفطيمٍة  
اِن وبكلِّ �أَرملٍة وكلِّ َح�صَ

وبكلِّ بكٍر كاملهاِة َغريرة  
َت�ْصبي �لعقوَل بطرِفها �لَفتاِن  

َخْوٍد ُمَبتَّلِة �لو�صاِح كاأنها  
َقَمٌر يلوُح على َق�صيِب �لَباِن  

�إقامته  طو�ل  �ل�صاعرية  وقوة  �لقريحة،  �صفاء  يو�تيه  ومل 
باملهدية، ومل ي�صعفه �لقلم لتدبيج قالئد �ملديح للمعز يف �آخر 
بنظم  �لنف�صية  حالته  عن  �لتنفي�ض  �أر�د  فقد  �لأمري،  هذ�  �أيام 

ق�صيدة قال يف مطلعها ين�صح �لأمري:

َتَثبَّْت! ل ُيخاِمْرَك ��صطر�ُب  
قاُب ِتَك �لرِّ َعْت لِِعزَّ فقْد َخ�صَ

وقال  غ�صب،  حتى  �ملطلع  هذ�  �ملعز  �أ�صمع  �إن  فما 
مل  �إذ�  �أثبت،  ل  عهدتني  »متى  ثائرة:  لهجة  ر�صيق يف  لبن 
جتئنا �إّل مبثل هذ� فمالك ل ت�صكت عّنا!!« ثم �أمر بالرقعة �لتي 
�ملعز  بالقطيعة بني  �إعالًنا  �لق�صيدة فحرقت، وكان ذلك  فيها 
ق�رص  له يف  مكان  ل  �أنه  ر�صيق  �بن  �أيقن  َثمَّ  ومن  و�صاعره، 
�لأمري باملهدية، فعزم على �للحاق مبناف�صه �بن �رصف ب�صقلية، 

ول�صيما عقب وفاة �ملعز.

ومل تكن �حلياة ب�صقلية �آمنة ول ر�صية، فقد �أخذ �صلطان 
عليها،  �لنورمانديني  غار�ت  وتتابعت  بها،  يتقل�ض  �مل�صلمني 
وكرثت وثباتهم، ونهب �أرز�ق �أهلها، فف�صدت �أخالقهم، 
و�صاءت معي�صتهم، وود �بن �رصف �أن يرحل �إىل �لأندل�ض، 
�صيئ  كان  لأنه  يو�فق  فلم  م�صاحبته  ر�صيق  �بن  على  وعر�ض 
�لأو�صال  ممزقة  بالًد�  �إّل  فيها  يرى  ول  �لأندل�ض،  �لر�أي يف 

يجتاحها �لكذب، و�لنفاق فاأن�صد يقول فيها:

ُدين يف �أر�ِض �أَندل�ٍض   مِمّا ُيَزهِّ
ِد  �أَ�صماُء ُمْقَتِدٍر فيها َوُمْعَت�صِ

�أَلقاُب مملكٍة يف غرِي مو�صِعها 
ْوَلَة �لأَ�َصِد كالِهرِّ َيْحكي �نتفاًخا �صَ  

ت�رصب  �لتي  �ل�صائعة  �لأمثال  من  �لبيتان  هذ�ن  �صار  وقد 
ت�صتويل  �صعب  �أو  طائفة،  وكل  مغرور،  كل  على  للدللة 

عليهما �لُعنجهية �جلوفاء.

� له، و�أخذت لنف�صه  وجعل �بن ر�صيد مدينة »مازره« م�صتقرًّ
تطيب بع�ض �ل�صيء حني ر�أى �أمريها يحتفي به، ويتخذه �أ�صتاًذ� 
له، ويقر�أ عليه كتبه، ومل ينفك عن رثاء �ملعز بن بادي�ض �لذي 

غمرت وفاته، وجد�نه باحلزن �لعميق، و�لأ�صى �ملوؤمل.

وعا�ض �بن ر�صيق ت�صع �صنو�ت بعد وفاة �ملعز ثم و�فته �ملنية 
يف عام 642هـ )1069م( بالًغا من �لعمر حو�يل 70 عاًما، 
وكانت وفاته قبل ��صتيالء �لنورمانديني على جزيرة �صقلية بعام 
و�حد ومنذ ذلك �لتاريخ �نح�رص عنها ظل �لدولة �لإ�صالمية و�إن 

بقيت بعد ذلك دهًر� �إ�صالمية �لطابع و�لثقافة.
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2( ابن ر�سيق الأندل�سي: من �أو�خر ملوك �لطو�ئف بالأندل�ض، 
�أبي  �لدين  �صهاب  ر�أ�ض  م�صقط  ُمر�صية  مدينة  يحكم  وكان 
و�لناقمني  حا�صديه،  ومن  �ملادة(  هذه  )�نظر  �ملر�صي  �لعبا�ض 
عليه، ل�صعة ثر�ئه و�ت�صاع نطاق ملكه يف �إ�صبيلية وقرطبة )�نظر 
مادة قرطبة(، وقد ��صتبد بحكم ُمر�صية، و��صتقل باأمرها بعد 
�أن كانت من �أمالك �ملعتمد، ومن هنا ن�صاأت �لبغ�صاء بينهما، 
�إ�صبانيا،  يف  �لطو�ئف  ملوك  �نقر��ض  حتى  و��صتمرت 
ار )�نظر هذه  �إجالء �بن عمَّ �إىل  و�بن ر�صيق هو �لذي تو�صل 
�ملادة( عن مر�صية ففر هاربًا �إىل �رصق�صطة، حيث تكن �ملعتمد 
ب�صبب  �ملوت  حتى  باملطرقة  �رصبه  ثم  و�صحبه،  �أ�رصه،  من 
خيانته للمعتمد، وخروجه عن طاعته، وحماربته بعد �أن كان 

�صديقه �حلميم و�أعز خل�صائه.

461هـ  عام  من  د�م  قد  عبَّاد  بن  �ملعتمد  حكم  �أن  ومبا 
�إذ ق�صى يو�صف بن  �إىل عام 484هـ )1091م(  )1068م( 
تا�صفني �صلطان �ملر�بطني على ملوك �لطو�ئف بالأندل�ض فيكون 

�بن ر�صيق �أحد هوؤلء �مللوك قد عا�ض يف هذه �لفرتة.

ومل يتي�رص يل �لعثور على معلومات �أوفى تدل على مر�حل 
حياة هذ� �لرجل �لذي ي�صرتك يف �للقب مع �بن ر�صيق �ل�صاعر 

�لقريو�ين �ملدونة ترجمة حياته قبل.

110– ابن رقيتة – �سارع – بق�سم الرمل
طبيب و�أديب وله موؤلفات كثرية يف علم �لطب، تويف 

عام 855هـ )1451م(.

111– ابن رواحة – حارة – بق�سم اجلمرك
هو عبد �لله بن رو�حة �صاحب �لنبي �لكرمي عليه �ل�صالة 
و�ل�صالم، و�صاعره، ورفيقه عندما دخل �مل�صلمون مكة ليوؤدو� 
للهجرة  �ل�صابعة  �ل�صنة  من  �لقعدة  ذي  �صهر  �لق�صاء يف  عمرة 
قبل  قري�ض  م�رصكي  مع  عقدوها  �لتي  �حلديبية  لتفاقية  تنفيًذ� 
كان  للهجرة،  �ل�صاد�ض  �لعام  يف  �أي  بعام،  �لتاريخ  ذلك 
�ل�صاعر  و�لبطل  ناقته،  فوق  �مل�صلمني  يتقدم  �لله  ر�صول 
�أ�صعاره  ين�صد  �لنبي  ناقة  بزمام  �آخذ  رو�حة،  بن  �لله  عبد 

و�مل�صلمون يرددونها ور�ءه وهم يدخلون مكة:

ار َعْن �َصبيلِه َخلُّو� بني �لكفَّ
َخلُّو� فكلُّ �خلرِي يف َر�صولِه

�أخذو�  قد  قري�ض  �أهل  من  �مل�رصكني  من  طائفة  وكانت 
�أماكنهم بالقرب من �لكعبة لي�صهدو� �مل�صلمني، وما يفعلون يف 

زيارتهم لبيت �لله �حلر�م.

وعندما �صار �لنبي د�خل �لبيت �حلر�م �أخرج ع�صده �لأمين 
�أر�هم  �مرًء�  �لله  رحم  قال:  ثم  به  ��صطبع  �أن  بعد  رد�ئه  من 
�ليوم من نف�صه قوة، ثم �أخذ يهرول حول �لكعبة و�أ�صحابه معه 

وبينهم �ل�صاعر عبد �لله بن رو�حة.

�مل�صلمني،  باأ�ض  �إظهار  �إىل  �لكرمي  �لنبي  هدف  ولقد 
� على ما �أ�صاعته قري�ض  وقوتهم بذلك �لطو�ف �لقوي �ل�رصيع ردًّ

من �أن �مل�صلمني يعانون �صيًقا وجهًد�.

�لتي  �لثالثة  �لأيام  طو�ل  �أ�صعاره  يردد  رو�حة  �بن  وكان 
ق�صاها �مل�صلمون يف زيارة �لبيت �حلر�م، وكان �أ�صحاب �لنبي 
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�إميان  يرددون هذه �لأ�صعار معه لتعرف �لقبائل �مل�رصكة مدى 
�مل�صلمني بدينهم وبنبيِّهم فكان ين�صد هذه �لأبيات:

يارب َلْول �أنت ما �ْهَتَدْينا
لَّْينا قنا ول �صَ ول ت�صدَّ

فاأْنِزْل �َصكْينًة َعَلْينا
َوثبْت �لأقد�َم �إِْن لَقْينا
�إنَّ �لذين َقْد بَغو� َعَلْينا

�إذ� �أر�دو� ِفْتَنًة �أبَْينا

و�لوجد�ن،  �حل�ض  �ملرهف  �ل�صاعر  رو�حة  �بن  وكان 
و�أحد �أ�صحاب �لر�صول �ملخل�صني، ثالث قو�د جي�ض �مل�صلمني 

يف غزوة موؤتة.

ففي هذه �لغزوة �لتاريخية خرج جي�ض �مل�صلمني يف ثالثة 
�ملادة(، وكان  )�نظر هذه  بن حارثة  زيد  بقيادة  مقاتل  �آلف 
�إذ�  �أبي طالب  بن  �لقيادة جلعفر  تكون  باأن  �أمر  قد  �لله  ر�صول 
��صت�صهد زيد، فاإن ��صت�صهد جعفر فالقيادة لعبد �لله بن رو�حة 

وللم�صلمني بعده �أن يختارو� و�حًد� منهم لقيادتهم.

و�صار �جلي�ض �إىل �أن نزل »معان« من �أر�ض �ل�صام فبلغهم �أن 
�لروم وحلفاوؤهم قد نزلو� »ماآب« وهم يف ع�رصين �ألف مقاتل، 
فرتدد �مل�صلمون يف �أول �لأمر �إز�ء هذ� �لعدد �ل�صخم، غري �أن 
�مل�صلمني  يف  ينادي  وقام  �ملوقف  تد�رك  رو�حة  بن  �لله  عبد 
تطلبون  خرجتم  للتي  تكرهون  �لتي  �إن  و�لله  قوم  »يا  قائاًل: 
نقاتلهم  بقوة ول كرثة ما  �لنا�ض بعدد ول  نقاتل  �ل�صهادة وما 
�إل بهذ� �لدين �لذي �أكرمنا �لله به فانطلقو�، فاإمنا هي �إحدى 
�حلما�صية  �لكلمات  وبهذه  �صهادة«،  ا  و�إمَّ ظهور  ا  �إمَّ �حل�صنني 

�ملوؤمنة بن�رص �لله ق�صى �بن رو�حة على تردد �ملرتددين، و�أثار 
حما�ض �لنفو�ض، فقويت معنويات �ملقاتلني وهبو� �إىل �لقتال ل 

يهابون �ملوت.

ويف »موؤتة« �لو�قعة يف �جلنوب �ل�رصقي من بحر لوط �لتقى 
�لبيزنطيني عام 8هـ )629م(،  �لروم  جي�ض �مل�صلمني بجي�ض 
�للو�ء جعفر  �لنبي حتى قتل فحمل  بلو�ء  فقاتل زيد بن حارثة 
�بن �أبي طالب وكان �صاعًر� بليًغا فاأخذ يثري �لنخوة يف وجد�ن 
�أحدهم  و�رصبه  حوله  �لروم  �لتف  ما  و�رصعان  �مل�صلمني، 
فقطع ميينه فاأم�صك �لر�ية بي�صاره فُقطعت، و�حت�صنها بع�صديه 
فانق�صو� عليه وقطعوه ن�صفني، فتلقى �للو�ء عبد �لله بن رو�حة 
ومل يبخل عنه حتى ��صت�صهد ويف ج�صده نحو مائة طعنة لي�ض 
لالأعد�ء دون  منها و�حدة يف ظهره وهذ� يدل على مو�جهته 
�لله،  �صبيل  مغو�ًر� يف  ربه جماهًد�  لقي  حتى  �إدبار  �أو  تقهقر 

ويف �صبيل دينه.

و�ختار �مل�صلمون بعده خالد بن �لوليد �لذي �أظهر كفاءة 
نادرة وق�صى على تفوق �لأعد�ء يف �ملعد�ت و�لعدد، وذلك 
ل من و�صع قو�ته فجعل �مليمنة يف �ملي�رصة، و�ملقدمة  باأن عدَّ
تثري  �جلنود  من  جمموعة  �خللف  من  ور�صد  �ملوؤخرة،  يف 
�أن عدًد� هائاًل من  �أوهمت �لروم  �لغبار وحتدث جلبة �صديدة 
�مل�صلمني قادم من �ملوؤتة ل قبل لهم به، و�أن �أ�صعاف قو�تهم 
َثمَّ �صعفت معنوياتهم،  �لتغلب عليه ورده، ومن  ل ت�صتطيع 
و��صتطاع خالد بن �لوليد مد�فعتهم �صبعة �أيام حتى �نحاز بكل 
قو�ته �إل ثمانية �صهد�ء ومن ور�ئه جي�ض �لروم يف ذهول من 
هول �ل�صدمة و�ملفاجاأة، وكانت هذه �ملوقعة هي �أول �لطريق 

�إىل �لفتوحات �لإ�صالمية �ل�صاملة يف �ل�رصق و�لغرب.
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وعندما خرج جي�ض �مل�صلمني من �ملدينة �ملنورة للقيام بغزوة 
�لله بن رو�حة منه يودعونه  �أ�صدقاء عبد  بع�ض  »موؤتة« �قرتب 
�إلينا  �لله بال�صالمة، ودفع عنكم، وردكم  قائلني: »�صحبكم 

�صاملني«، فرد عليهم �بن رو�حة من�صًد�:

لكنني �أ�صاأل �لرحمَن مغفرةً 
بَد� و�رصبًة ذ�ت فرع تقذُف �لزَّ  

ِهَزًة   �َن جُمْ �أْو طعنًة بيدي َحرَّ
بحربٍة تنقُذ �لأح�صاَء و�لَكبد�

و� على جدثي  حتى ُيقاَل، �إذ� َمرُّ
يا �أر�صد �لله مْن غاز وقد ر�صد�

وملا ت�صلم �للو�ء بعد ��صت�صهاد جعفر بن �أبي طالب خا�ض 
�ملعركة يف مقدمة جي�ض �مل�صلمني وهو ين�صد:

يا نف�صي �إْن مل تقتلي توتي 
َلْيِت هذ� ِحماُم �ملوت قد �صَ  

وما تنْيت فقد �أْعطْيِت 
ُهِدْيِت فعلهما  تفعلي  ْن  �إ   

�لنف�ض  ويلفظ  باجلروح،  مثخًنا  جو�ده  عن  ي�صقط  ثم 
�لأخري ر��صًيا عما قام به من جهاد يف �صبيل �حلق، و�لو�جب، 
وفا�صت روحه �لطاهرة �إىل بارئها ر��صية مر�صية، لتدخل يف 

عباد �لله �ل�صاحلني ولتدخل جنته �لتي وعد بها �ملجاهدين.

و�بن رو�حة من �لأن�صار �ملدنيني من �أهل يرثب، ويكنى 
�لقي�ض،  �مرئ  بن  ثعلبة  يدعى  و�أبوه  �خلزرجي،  عمرو  باأبي 
وينتهي ن�صبه �إىل �حلارث بن �خلزرج ولي�ض له عقب، وكان 
�لنعمان بن ب�صري  �ل�صابقني �لأو�ئل من �لأن�صار وهو خال  من 
�ل�صحابي �ملعروف، وكان من �أمر�ء �ملدينة، �أما �صاعريته فقد 
مرتبة فحول  �لقوة بحيث جتعله يف  �أنها من  �لثقاة على  �أجمع 
�صعر�ء  من  �إ�صالمه  بعد  �صار  وقد  �خلزرجيني،  �صعر�ء ع�رصه 
�ل�صحابة �مل�صهورين وقال عنه �لزبري: »ما ر�أيت �أحًد� �أجر�أ ول 
قول  �إىل  يدعوه  �لنبي  وكان  رو�حة«،  �بن  من  �صعًر�  �أ�رصع 
�لتي  �لثالثة  �لأبيات  نف�صه  �لنبي  و�رجتز  منه،  وي�صتحبه  �ل�صعر 
وكان  يوم،  ذ�ت  �لنبي  بركب  يحدو  وهو  رو�حة  �بن  قالها 
ينقل  وهو  �لأحز�ب  غزوة  يف  �لأبيات  لهذه  �لر�صول  �رجتاز 
�صوته  وميدُّ  �خلندق،  لإعد�د  و�لتابعني  �ل�صحابة  مع  �لرت�ب 

�لكرمي باآخر كلمات �لأرجوزة �لتي �أولها:

يارب لول �أنَت ما �هتدينا  
لَّينا قنا ول �صَ ول ت�صدَّ

وقد نقل �لبخاري )�نظر هذه �ملادة( من �صعر �بن رو�حة 
يف ر�صول �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم قوله:

َوفينا َر�صول �لله نتلو كتابهُ 
�إذ� �ن�صقَّ معروف من �لفجِر �صاطُع  

ببيٍت يجايف جنبه عن فر��صه 
�إذ� ��صتثقلت بامل�رصكني �مل�صاجع  
ُ
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�أتى بالهدى بَعد �لعمى فقلوبنا 
به مْوقنات �إنَّ ما قال و�قُع  

كان  فقد  للجنود  قيادته  وح�صن  �حلربية،  مز�ياه  عن  �أما 
يناق�ض يف �جلاهلية قي�ض بن �خلطيم، و�صهد �لعقبة بعد �إ�صالمه 
ووقائع  وحنني،  بدر  وقعة  و�صهد  �لأن�صار،  من  �صبعني  مع 
�لق�صاء،  وعمرة  وخيرب،  و�حلديبية،  و�خلندق،  �أُُحد، 
�لنبي،  تقدير  مو�صع  جهاده  وكان يف  �لله،  ر�صول  ْحبة  ب�صُ
فكان يقول عنه: »نِْعَم �لرجل عبد �لله بن رو�حة«، وكان يف 
جهاده مغو�ًر� ج�صوًر�، قد ��صتخلفه على �ملدينة حني خرج �إىل 

�إحدى �لغزو�ت. 

وكان ��صت�صهاد �ل�صحابي �لهمام �ل�صاعر �لفحل يف �صهر 
جمادى �لأوىل عام 8هـ )629م(.

هذ� هو تاريخ �بن رو�حة �ل�صحابي �لعظيم �ل�صاعر �ملقرب 
رحلة  يف  وجند  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �لعربي  �لنبي  لدى 
�لنظار يف غر�ئب  �بن بطوطة )�نظر هذه �ملادة( �مل�صماة »حتفة 
�لأن�صار وعجائب �لأ�صفار«، رجاًل من كبار جتار �لإ�صكندرية 
يحمل ��صم �بن رو�حة مل يذكر �بن بطوطة �ألقابه، �أو معلومات 
باملدينة، ولكنه  �أعمال  به من  قام  ترجمة حياته، وما  تو�صح 
ذكر ماأ�صاة �لظلم �لذي حلق بهذ� �لتاجر �لذي كان �أحد �لذين 
�لتاجر  �بن بطوطة خرب هذ�  �صلبو� ظلًما وعدو�ًنا، وقد دّون 
�ملظلوم فقال: »ومما جرى مبدينة �لإ�صكندرية �صنة �صبع وع�رصين 
بني  وقع  �أنه  �لله،  �رصفها  مبكة  ذلك  خرب  وبلغنا  و�صبعمائة 
�مل�صلمني وجتار �لن�صارى م�صاجرة، وكان و�يل �لإ�صكندرية 
رجاًل يعرف بالكركي فذهب �إىل حماية �لروم و�أمر �مل�صلمني 
فح�رصو� بني ف�صيلي باب �ملدينة، و�أغلق دونهم �لأبو�ب نكاًل 

لهم، فاأنكر �لنا�ض ذلك، و�أعظموه، وك�رصو� �لباب وثارو� 
�إىل منزل �لو�يل، فتح�صن منهم، وقاتلهم من �أعاله، وطريَّ 
�حلمام باخلرب �إىل �مللك �لنا�رص فبعث �أمرًي� يعرف باجلمايل )هو 
�أمرًي� يعرف بطوغان  �أتبعه  ثم  �ملادة(  )�نظر هذه  بدر �جلمايل( 
جبَّار قا�صي �لقلب متهم يف دينه، يقال �إنه كان يعبد �ل�صم�ض، 
�لتجار  و�أعيان  �أهلها،  كبار  على  وقب�صا  �لإ�صكندرية  فدخال 
بها كاأولد �لكوبك و�صو�هم، و�أخذ� منهم �لأمو�ل وُجعلت 
يف عنق عماد �لدين �لقا�صي جامعة حديد ثم �إن �لأمريين قتال 
�أهل �ملدينة �صتة وثالثني رجاًل وجعلو� كل رجل قطعتني  من 
و�صلبوهم �صفني، وذلك يف يوم جمعة، وخرج �لنا�ض على 
�لقوم  م�صارع  و�صاهدو�  �لقبور،  لزيارة  �ل�صالة  بعد  عادتهم 
جملة  يف  وكان  �أحز�نهم،  وت�صاعفت  ح�رصتهم  فعظمت 
�أولئك �مل�صلوبني تاجر كبري �لقدر يعرف بابن رو�حة، وكان 
منها  جهز  قتال  �أو  خوف  كان  فمتى  لل�صالح  معدة  قاعة  له 
�ملائة �أو �ملائتني من �لرجال مبا يكفيهم من �لأ�صلحة، وباملدينة 
وقال  ل�صانه  َفَزلَّ  �أهلها،  من  لكثري  �ل�صورة  هذه  على  قاعات 
لالأمريين �أنا �أ�صمن هذه �ملدينة، وكل ما يحدث فيها �أطالب 
به، و�أحوط على �ل�صلطان مرتبات �لع�صاكر و�لرجال، فاأنكر 
�لأمري�ن قوله، وقال: »�إمنا تريد �لثورة على �ل�صلطان فكان فيه 

حتفه«.

رو�حة  �بن  ��صم  حتمل  �جلمرك  بق�صم  �حلارة  هذه  فهل 
�ل�صحابي، �أو ��صم �بن رو�حة �لتاجر �لذي �صلب ظلًما؟؟ 

112- ابن الرومي – �سارع – بق�سم العطارين
ويلقب  ُجَرْيج،  بن  �لعبا�ض  بن  علي  بالكامل  ��صمه 
بي �حل�صن ويكنَّى بابن �لرومي؛ لأن جده لأبيه كان روميًّا من  باأ
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�أمه فكان فار�صيًّا، وقد ولد �بن �لرومي  �أما جد  �لبوزنطيني، 
يف بغد�د عام 221هـ )836م(، وما من �صك يف �أنه كان من 
فحول �صعر�ء �لقرن �لثالث �لهجري، ذلك �لقرن �ملليء ب�صتى 
�لأبحاث �ل�صيا�صية و�حلافل باحلركات �لعقلية و�لجتماعية؛ �إذ 
�خللقي  �لتحلل  فيه  و�جتمع  بالفل�صفة  �لعلم  فيه  �قرتن  قرن  هو 
و�لكيمياء  �لقدمية  مبفاهيمها  و�لأدب  و�للغة  و�لفقه  بالت�صوف 
و�لريا�صة و�لهند�صة و�لتنجيم و�ملنطق مبفاهيمها �حلديثة من�صمة 
�إليها نتائج �لرتجمة و�لنقل من �للغات و�لآر�ء �لأجنبية، وقد 
�ل�صبب يف �صهرته  �لبارزة  �ل�صعرية  كانت مو�هب �بن �لرومي 

وذيوع �صيته.

يف  �لرومي  �بن  ن�صاأ  �لذي  �لعبا�صي  �لع�رص  �متاز  ولقد 
�ملعاين،  يف  و�لتوليد  �للفظية  �مل�صطلحات  يف  بالتو�صع  كنفه 
�لتحرر  يف  و�لرغبة  بالأعاجم  �لعرب  لختالط  نتيجة  وذلك 
�للفظي  بالتجديد  �لع�رص  هذ�  �متاز  كما  �لبايل،  �لقدمي  من 
و�لنقد �لبياين �لذي ناَدى باأن �أ�صا�ض �لبالغة يكمن يف �صهولة 
�ل�صعر�ء  �أقدم  ثمَّ  ومن  جر�صها،  وح�صن  وعذوبتها  �لألفاظ 
على �لتفنن يف �ملعاين �ل�صعرية �ملتعلقة ب�رصوب �لتمثيل و�لت�صبيه 

و�ل�صتعارة.

عا�ض  �لنف�صية  بالنفعالت  �لز�خر  �لع�رص  هذ�  غمار  ويف 
و�لفال�صفة  �لفقه  علماء  من  كبرية  لطائفة  معا�رًص�  �لرومي  �بن 
و�لأطباء و�لنحويني و�ل�صعر�ء و�لأدباء و�ملوؤرخني و�جلغر�فيني 
مادتي  )�نظر  ماجة  و�بن  و�لطربي  �لبخاري  �لعلماء:  �أمثال 
و�لفار�بي  �لكندي  �لفال�صفة:  و�أمثال  ماجة(،  و�بن  �لطربي 
ما�صويه،  �بن  �لأطباء:  و�أمثال  �لفار�بي(،  مادة  )�نظر 
�لأدباء:  و�أمثال  �ملادتني(،  هاتني  )�نظر  �لر�زي  �صهل  و�بن 
�ملو�د(،  هذه  )�نظر  قتيبة  و�بن  ربه،  عبد  و�بن  �جلاحظ، 

اج، �بن �لأنباري، و�أمثال �للغويني �بن  و�أمثال �لنحويني: �لزجَّ
دريد، وعبد �لرحمن �لهمذ�ين و�ل�صج�صتاين )�نظر مادتي �بن 

دريد و�لهمذ�ين(.

وكما تقدم �لقول مل يكن �بن �لرومي عربيًّا و�إمنا م�صتعربًا 
�لعربية لغة لأدبه و�صعره ون�صاأ وترعرع و�صاب بني  �للغة  �تخذ 
�لعبا�صيني فحذق علومهم ونهل من مدنيهم على غر�ر �لغرباء 
�لعميد  و�بن  �ملقفع  و�بن  و�أبي نو��ض  ب�صار  �أمثال  �مل�صهورين 
و�خلو�رزمي )�نظر هذه �ملو�د( وغريهم ممن �ن�صهرو� يف بوتقة 
بطابعه  ودمغهم  فيه  فعا�صو�  �صمهم  �لذي  �لعبا�صي  �ملجتمع 

فخلعو� ثوب �أجنبيتهم وت�رصبلو� ثوب �لعروبة �لعبا�صية.

غري �أن �بن �لرومي مل يتخّل عن طابع جن�صيته ف�صار هذ� 
�لأ�صتاذ  �ملرحوم  �صدق  ولقد  �صعره،  ميز�ت  �إحدى  �لطابع 
هذ�  �أ�صل  هي  �لرومية  »�إن  عنه:  قال  �إذ  �لعقاد  عبا�ض  حممود 
هذه  �ل�صعر�ء يف  عامة  عن  �لرومي  �بن  به  �ختلف  �لذي  �لفن 
�ل�صادح يف  �لطائر  �إفر�د  بينهم  �أفردته  �لتي  �ل�صمة  �للغة، وهي 
غري �رصبه«، وقد ردد �بن �لرومي روميته يف �أكرث من مو�صع 

فيما نظم من �صعر، من ذلك قوله:

َقْومي بَُنو �لَعبَّا�ِض، ِحْلمُهمُ 
ِحلمي َكَذ�َك، َوَجْهُلُهْم َجْهِلي   

َنْبلي نِباُلُهُم، �إذ� َنَزَلْت  
ٌة، َونِباُلُهْم َنْبلي بي �ِصدَّ  

ل �أبَْتغي �أَبًَد� بهْم بََدًل  
َلفَّ �لإلُه بِ�َصْمِلهْم �َصْمِلي  
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َمْولُهُم وَغِذيُّ نِْعَمتِِهْم  
لي ني – �أ�صْ و�لروُم – حني َتن�صُّ  

و�صيم  �لب�رصة،  �أبي�ض  فتى  �صباه  يف  �لرومي  �بن  وكان 
�لروح،  خفيف  �ملح�رص،  �أني�ض  �لقو�م،  مقدود  �لطلعة، 
فر�ض  �غتنام  �إىل  مدفوًعا  ب�صبابه،  مغروًر�  مبالحته،   � مزهوًّ
�حلياة، فتهافت على �مللذ�ت و�أ�رصف يف ذلك �إىل �أبعد حد، 
�لعي�ض،  لك�صب  و�صيلة  و�لهجاء  �ملدح  يف  �صعره  من  و�تخذ 
منهم �حرت�ًما ومل  يلق  فلم  �لعطاء  �لعظماء طالًبا  �أبو�ب  فطرق 
ي�صب منهم �ملنح �جلزيلة �لتي كان مينِّي نف�صه بها ليبلغ غاية ما 
برم بع�رصه  ثّم  �لرفعة وعلو �ملكانة، ومن  �إليه من  كان ي�صبو 
ا عندما وجد  وباأبناء جيله و�متالأ �صعره باملر�رة و�لأمل خ�صو�صً
�أن من هم دونه يف �ملكانة �لأدبية قد نالو� �حلظوة ونعمو� بطيب 

�لعي�ض ورغد �حلياة.

وقد نكب �بن �لرومي بالكو�رث يف كهولته ففقد �أولده 
�لأليمة  �لنكبات  هذه  ولعّل  �لأكرب،  و�أخاه  وزوجته  �لثالثة 
�لتي كانت حتيط ب�صخ�صيته  �ملتناق�صات  �ل�صبب يف  قد كانت 
له  هاجًيا  جنده  يوًما  �لنا�ض  لأحد  مادًحا  نر�ه  فبينما  �لغريبة، 
�أن  يلبث  ثم ل  و�لثمار كان ميدحها  �لأزهار  �لغد، حتى  يف 
يذمها، وب�صبب هذ� �لتناق�ض �لبني يقول بع�ض موؤرخي �صريته 
�لعذر  له  يلتم�ض  وقد  و�لأع�صاب،  �لعقل  م�صطرب  �إنه كان 
يف هذ� �جلموح �خللقي و�لتاأرجح بني �لنقي�صني؛ وذلك ب�صبب 
و�لفنت  �لوفاء  وقلة  و�لق�صوة  �لتقلب  ي�صود ع�رصه من  ما كان 
و�لد�صائ�ض �خلبيثة �خل�صي�صة مما �أثر على جمموعته �لع�صبية وهو 
و�إز�ء  �ل�صعور،  �لدقيق  و�لوجد�ن  �حل�ض  �ملرهف  �لعبقري 
هذ� �لو�صف مل يعجز �لأ�صتاذ �لعقاد عن ر�صم �صورة له تثل 
�صخ�صيته يف �إطار لوحة دقيقة �ملالمح بارعة �لتكوين، فو�صفه 

م�صتديرة،  ر�أ�ض �صغرية  »ذو  باأنه  �خل�صب  �لعقادي  خياله  يف 
م�صوبة  �صاهمة  ونظر�ت  �لع�صبية  فيه  ت�صتبني  ناحل  وج�صم 
بالوجوم، وحلية كثة و�صلع يف �لر�أ�ض عاجله يف �صبابه، وبنية 
�صعيفة �لتكوين رمته بالعلل و�لأ�صقام وم�صية خمتلجة هي نتيجة 

��صطر�ب �أع�صابه، وظهر متقو�ض يف �ل�صيخوخة«.

ولي�ض من �ملغالة يف �صيء قول �لكثري من موؤرخي �لأدب 
�لذين ميثلون  �لكبار  �ل�صعر�ء  �أحد فحول  �لرومي كان  �بن  �إن 
�ختيار  يف  فقط  �ختلفو�  وقد  تثيل،  �أ�صدق  �لعبا�صي  �لع�رص 
باعتبارهم  ثمانية  �لغالبية منهم �ختارو�  �ملقدمني منهم، ولكن 
من �لطبقة �لأوىل من �صعر�ء هذ� �لع�رص �لذين كان لهم �صهرة 
�لعبا�صي، وهوؤلء  �ل�صعر  و��صعة �لذيوع و�أثر عميق يف تاريخ 
و�ملتنبي،  و�لبحرتي،  تام،  و�أبو  نو��ض،  �أبو  هم:  �ل�صعر�ء 
�ملو�د(،  هذه  )�نظر  �لرومي  و�بن  �لفار�ض،  و�بن  و�ملعري، 

و�أبو �لعتاهية.

و�لو�قع هو �أن �بن �لرومي كان م�صوًر� بارًعا دقيق �ملعاين، 
عميق �لتفكري، بديع �لت�صوير، وهو عند �بن ر�صيق )�نظر هذه 
�ملادة( »�أَْوىل �لنا�ض با�صم �صاعر لكرثة �خرت�عه وح�صن �فتنانه«، 
و�لتوليد  �لعجيب  �لنظم  �صاحب  »�إنه  خلِّكان:  �بن  عنه  وقال 
مكانها  من  في�صتخرجها  �لنادرة  �ملعاين  على  يغو�ض  �لغريب، 
ويربزها يف �أح�صن �صورة، ول يرتك �ملعنى حتى ي�صتوفيه �إىل 

�آخره، ول يبقي فيه بقية«.

عن  �خلروج  دون  �لنف�ض  بطول  �لرومي  �بن  �صعر  وميتاز 
تكلف  دون  �لن�صج  يف  �لإ�صهاب  على  قدرة  وله  �ل�صال�صة، 
يف  �لعرب  �صعر�ء  �لرومي  �بن  بزَّ  �ملجال  هذ�  ويف  ظاهر، 
�لق�صائد �لطويلة �لتي ت�صم �ملئة و�ملئة و�خلم�صني بيًتا، ويت�صح 
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يف �صياق �أغلبها ح�صن �ل�صبك وكرثة �لألو�ن �ملعنوية مما يدل 
على غز�رة مادته �للغوية ومهارته يف �نتقاء �لألفاظ ملا يبغي من 
�لن�صق،  متكاملة  ق�صائده وحد�ت  و�أغر��ض، وجاءت  معاٍن 
�أر�ده لها فكان يف ذلك �صنًو� لأبي تام يف  تامة �ملعنى �لذي 

هذ� �ملجال.

�لله  �أبا �لقا�صم بن عبيد  �لتالية �لتي ميدح بها  ويف �لأبيات 
مادة  )�نظر  وهب  بن  �صليمان  وحفيد  �ملعت�صد  �خلليفة  وزير 
�بن وهب( ما يدل يف جالء على دقة �لت�صبيه يف �صعره فيقول:

�إَِذ� �أَبُو َقا�ِصٍم َجاَدْت َلَنا َيُدُه  
مل ُيحَمِد �لأَْجَود�ِن: �لَبْحُر و�ملطُر  

ِتِه     و�إْن �أَ�صاَءْت لنا �أْنو�ُر ُغرَّ
م�ُض و�لقمُر �ِن: �ل�صَّ َت�صاَءَل �لنَّريِّ

ُه �أَْو �َصلَّ َعْزَمَتُه   ا َحدَّ و�إْن َن�صَ
َياِن: �ل�صيُف و�لَقَدُر ر �ملا�صِ تاأَخَّ  

ْوَلتِِه َمْن مْل َيبِْت َحِذًر� من �َصْطِو �صَ
مْل َيْدِر َما �ملُْزِعجاِن: �خلوُف و�حَلَذُر   

نِّ ما َيْعيا �لِعياُن بِِه   َيناُل بالظَّ
اِهَد�ِن عليه: �لَعنْيُ و�لأثُر و�ل�صَّ

وبرع �بن �لرومي يف �ل�صعر �لو�صفي �إىل �أبعد حد و�أعانه 
�لطبيعة من  و�لتمتع مبالذها ومبا حبته  باحلياة  �صغفه  ذلك  على 
�لو�صفي  �ل�صعر  من  ترك  وقد  مرهف،  و�صعور  دقيق  ح�ض 
�ألو�ًنا تر�صم لقر�ئها لوحات بهيجة تتجلى يف �إطار�تها �لريا�ض 

و�لأزهار و�لطيور و�لأ�صخا�ض على �ختالف م�صاربهم وذلك 
يف �أو�صاف ر�ئعة متقنة، فاإذ� عمد �إىل و�صف رو�صة ر�صمها 

يف �صعر ر�صني عذب �جلر�ض حلو �ل�صياق فيقول:

َوريا�ٍض ُتَخايُل �لأر�ُض فيها 
ُخَيالَء �لَفَتاِة يف �لأَبَْر�ِد  

ذ�ِت َو�ْصٍي َتَنا�َصَجْتُه �َصو�ٍر  
لبقاٌت بِحْوكِه َوَغو�ِد  

�صكرْت نعمَة �لويلِّ على �لو�ْصـ 
ميِّ ثمَّ �لعهاد بعد �لعهاد ْ  

فهي ُتثنِي على �ل�صماِء ثناًء  
َطيَِّب �لنَّ�رْصِ �صائًعا يف �لبالِد  

من ن�صيٍم كاأن َم�رْص�ُه يف �لأَْر  
و�ِح َم�رْصَى �لأرو�ِح يف �لأَْج�َصاِد

ْت   ياُح فاأدَّ َحَمَلْت �ُصْكَرَها �لرِّ
�ِد يه �أَلْ�ُصُن �لُعوَّ ما توؤدِّ

تتد�َعى بها َحمائُم �صتَّى  
كالَبو�كي وكالِقَياِن �ل�صو�ِدي  

ِمْن َمثاٍن مُمَتَّعاٍت ِقر�ٍن  
عاٍت ِوحاِد َوفر�د ُمَفجَّ  
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َتتَغنَّى �لِقر�ُن مْنُهنَّ يف �لأَيـ 
ِك، وَتْبِكي �لفر�ُد �َصْجَو �لِفر�ِد  

ومن �إبد�عه يف و�صف �ل�صباب و�ل�صيب و�لبكاء على عهد 
�ل�صبا قوله:

َوُقْلُت ُم�َصلًِّما لل�صيب: �أَْهالً 
و�ِب بِهاِدي �ملُخطئنَي �إىل �ل�صَّ  

ي يف كلِّ َيْوٍم   �أَلَ�ْصَت ُمَب�رصِّ
لي �إثَر �ل�صباِب؟ بو�ْصِك َتَرحُّ  

َتني بِِلحاِق ما�ٍض   ْ َلَقْد ب�رصَّ
�ِب َ �أََحبُّ �إيلَّ ِمْن بْرِد �ل�رصَّ  

�ملعت�صم  �خللفاء  زمن  يف  �صبيًّا  �لرومي  �بن  عا�ض  ولقد 
�ملعت�صد  عهد  يف  �صنو�ت  �أربع  وق�صى  و�ملتوكل،  و�لو�ثق 
ولكنه مل ميدح �إل �ملعت�صد بقليل من �صعره �لذي مل يدر عليه 
للتناق�ض �لذي  �ل�صعر�ء؛ وذلك  �لربح على غر�ر معا�رصيه من 
ينتاب �صلوكه نحو �لنا�ض، فكان ميدح �ل�صخ�ض ثم ل يلبث 

�أن يهجوه فجرَّ عليه ذلك عد�وة �لكثريين.

�أنه  فيخال  نف�صه  على  ت�صتويل  �جلاحمة  �لعنجهية  وكانت 
من  و�أن  و�لتبجيل  بالهتمام  جدير  و�أنه  �لنا�ض  م�صتوى  فوق 
ل يكّرمه حقري �لقدر وجدير باأن يهجوه ويحّط من كر�مته، 
وحلدة موهبته �ل�صعرية كان يرفع ممدوحه �إىل �ل�صماء ويخف�ض 
من يهجو �إىل �حل�صي�ض، ومن �أمثلة ذلك �لهجو �ل�صديد قوله 

يف رجل يدعى �بن يو�صف:

ويَح �بن ُيو�صَف َلْيَت �لَوْيَح عاَجَلُه  
فما ُيد�نِيِه يف بَْلو�ُه �أَيُّوُب!

طوٌل وعر�ٌض بال عقٍل ول �أدب 
لوُب فلي�ض يح�صن �إّل وهو َم�صْ  

ولقد �أ�رصف �صاعرنا يف �لهجو حتى غلب عليه و�صهر به 
وحتى �رصب به �ملثل فقيل »�أهجى من �بن �لرومي«.

�أما يف �لرثاء فابن �لرومي يعد من �ملربزين يف هذ� �للون 
هذ�  يف  ي�صارع  فهو  �لأبناء،  رثاء  يف  ول�صيما  �لقري�ض  من 
�ملجال جريًر�، و�أبا �لعتاهية و�لتهامي و�بن عبد ربه، وقد �أجاد 
يف رثاء �بنه �لأو�صط »حممد« بق�صيدة تعد من �أرق ما فا�صت 
عينيه  ��صتهلها خماطًبا  وقد  ولد عزيز،  و�لد على  به عو�طف 

بقوله:

بَُكاوؤُُكَما َي�ْصِفي َو�إِْن َكاَن ل ُيْجِدي 
َفجوَد� َفَقْد �أَْوَدى َنِظرُيُكَما ِعْنِدي   

�أََل َقاَتَل �للُه �ملََناَيا وَرْمَيَها     
ِمَن �لقوِم َحبَّاِت �لُقُلوِب َعَلى َعْمِد

ْبَيتي  ى ِحَماُم �ملَْوِت �أْو�َصَط �صِ َتَوخَّ
فللَِّه كيَف �ْخَتاَر َو��ِصَطَة �لِعْقِد    

َحى َمَز�ُرُه     َدى َعنِّي َفاأَ�صْ َطَو�ُه �لرَّ
بَِعيًد� َعَلى ُقْرٍب َقِريًبا على بُْعِد

وكان �بن �لرومي من �ملت�صائمني �ملتطايرين، فكان يت�صاءم 
من بع�ض �لألفاظ و�لأ�صماء و�حلو�دث ويحب�ض نف�صه يف بيته 
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فال يربحه �أياًما، وكان �لنا�ض يت�صاءمون منه كما كان يت�صاءم 
منهم، ف�صار مو�صع �صخريتهم وتندرهم، وما من �صك يف 
�أع�صابه كما يرجع  �إىل �صعفه ومر�ض  �ل�صلوك يرجع  �أن هذ� 
�إىل �آفات ع�رصه �ملليء بالتناق�ض و�لأمر��ض �لجتماعية، ومن 
جهة �أخرى كان �أدبه �أكرب من عقله، فقد قال عنه �أبو �لعالء 
�ملعري يف ر�صالة �لغفر�ن »�إنه �أحد من يقال: �إن �أدبه كان �أكرث 
من عقله و�إنه كان يتعاطى علم �لفل�صفة«، ويدل ذلك على �أن 
خياله كان �أقوى من قوة �لتعقل و�لتحليل فيه؛ ولهذ� كان يربط 

�حلو�دث بغري �أ�صبابها ويعللها بالوهم �مل�صموم.

�إليها حدود  وكانت له فل�صفة يف �حلياة فتعدى يف �لنظر 
ذلك  وله يف  �لنا�ض،  �لعو�طف وعالقات  �إىل حدود  �لطبيعة 
حكم ر�ئعة منها �لتعبري عما يخالج �لنف�ض من تطلع �إىل �حلياة 

منذ �لطفولة وتخيله ل�رصها فيقول:

ملا ُتوؤِذُن �لّدْنَيا بِه ِمْن �رُصِوفَها 
ْفِل �َصاعَة ُيوَلُد َيُكوُن بَُكاُء �لطِّ   

لأََرْحُب مما كان فيه َو�أَْرَغُدَو�إِّل َفَما ُيْبكيِه ِمْنَها و�إِنََّها    

ْنَيا ��ْصَتَهلَّ َكاأنَُّه    �إذ� �أب�رَص �لدُّ
ُد مِبَا �َصْوَف َيْلَقى مْن �أذ�ها ُيهدَّ

وزير  �لله  عبيد  بن  �لقا�صم  �أبا  �لرومي  �بن  مدح  �أن  وبعد 
يف  �ل�صم  له  د�ّض  �لوزير  هذ�  �إن  يقال  ولذ�  هجاه؛  �ملعت�صد 
�لعمر  من  بالًغا  )896م(  عام 283هـ  م�صموًما  فمات  �لطعام 
ملا �صعر  �لرومي  �بن  �إن  �بن خلكان  �صنة هجرية. ويقول   62
�لقا�صم  �أبي  �لوزير  قام من جمل�ض  بال�صم ي�رصي يف ج�صمه 

�بن عبيد �لله، فقال له �لوزير »�إىل �أين تذهب«؟ فرّد عليه �بن 
�لوزير  فا�صتطرد  �إليه«،  �أر�صلتني  �لذي  �ملو�صع  »�إىل  �لرومي: 
طريقي  »لي�ض  �لرومي:  �بن  فرّد  و�لدي«،  على  »�صلم  قائاًل: 
هذه  حدوث  ي�صتبعد  �لعقاد  �لأ�صتاذ  �أن  غري  �لنار«،  على  مير 
�لو�قعة ويدلل على ذلك باأن عبيد �لله بن �صليمان و�لد �لوزير 
معنى  فال  ثّم  ومن  �لرومي،  �بن  موت  بعد  تويف  �لقا�صم  �أبي 

لقول �لوزير: »�صلم على و�لدي« وهو ماز�ل حيًّا يرزق.

عثمان  �أبو  عليه  دخل  �لحت�صار  طور  يف  كان  وعندما 
عنهما  �صاأله  وملا  جمرًد�،  وخنجًر�  ماء  عنده  فوجد  �لناجم 
قال: �ملاء �أبل به حلقي فقلما ميوت �لإن�صان �إل وهو عط�صان. 

و�خلنجر �إن ز�د عليَّ �لأمل نحرت نف�صي به، ثم �أن�صد قائاًل: 

�أبا عثماَن! �أنَت َقِريُع َقْوِمْك 
َوُجوُدَك للع�صريِة دوَن َلْوِمْك   

َير�َك، ول َتَر�ُه بَْعَد َيْوِمْكَتَتَّْع ِمْن �أَِخيَك، َفَما �أََر�ُه    

على  وي�صت�صهدون  »�صيعيًّا«  كان  �أنه  بغد�د  �أهل  ويدعي 
عمر  بن  يحيى  �حل�صني  �أبا  بها  رثا  �لتي  �جليمية  بق�صيدته  ذلك 
�بن ح�صني بن زيد بن علي وكان قد خرج عن طاعة �لعبا�صيني 

فقتلوه، وقد ��صتهل �بن �لرومي هذه �لق�صيدة بقوله:

�أََماَمَك َفاْنُظْر �أَيَّ َنْهَجْيَك َتْنَهُج  
ْعَوُج َطِريَقاِن �َصتَّى، ُم�ْصَتِقيٌم َو�أَ  

يُرُكْم   �أََل �أَيَُّهَذ� �لنَّا�ض َطاَل �رَصِ
ِو �ْرجَتُو� بِاآِل َر�ُصوِل �للِه، َفاْخ�َصْو� �أَ  
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ٍد     مَّ �أَُكّل �أََو�ٍن للنَّبيِّ حُمَ
ُج؟ َماِء ُم�رَصَّ ، بِالدَّ َقتِيٌل زكيٌّ

ٍة     يَن �رَصَّ �أَِئمَّ َتبِيُعوَن ِفيِه �لدِّ
فللَِّه ِدين �للِه، َقْد َكاَد مَيَْرُج!

ومن �صعر �بن �لرومي �لذي �صار مثاًل ُي�رصب للدللة على 
�أ�صدقائه وقت �ملحن و�لكو�رث  �أو  �أهله  كل من ينقلب على 

ول ينا�رصهم وينا�رص خ�صومهم هذه �لأبيات:

يًنا لَِتْدَفُعو�   َتَخْذُتُكُمو ِدْرًعا َح�صِ
نِباَل �لِعَدى َعنِّي َفُكْنُتْم نِ�صاَلها  

َوَكْم ُكْنُت �أَْرُجو ِمْنُكُمو َخرْيَ َنا�رِصٍ 
َعَلى ِحنِي ُخْذلِن �لَيِمنِي �ِصماَلها  

تي   فاإْن ُكْنُتُمو َل حَتْفُظوَن َمَودَّ
ِذماًما َفُكوُنو� َل َعلْيَها َول َلَها  

ِقُفو� وْقفَة �ملَْعُذوِر ِمنِّي مِبَْعِزٍل  
َوَخلُّو� نِبايل للِعَدى ونَِباَلَها  

وقد و�صف �أبو �لعالء �ملعري تطاير �بن �لرومي وت�صاوؤمه 
ديو�ن  �لرومي  �صيق ممتع، ولبن  باأ�صلوب  �لغفر�ن  ر�صالة  يف 
حافل بالق�صائد جمعه ورتبه �ل�صويل، وقد عا�ض هذ� �ل�صاعر 
ا، فجاء �صعره �صورة  متاأثًر� مبز�جه �ليوناين وبالثقافة �لعربية �أي�صً
يف  و�ل�صتق�صاء  �ملنطقي  و�لتن�صيق  �لبتكار  حيث  من  طريفة 
�لغناء  و�صف  يف  قال  ما  �أجزل  ومن  متني،  جزل  �أ�صلوب 

�ل�صجي:

َة َحْلٍق     �أَ�ْصَتِهي يف �لِغناِء بُحَّ
ْوِت ُمْتَعٍب َمْكُدوِد َخاِفِت �ل�صَّ

وْ  َعَفُه �ل�صَّ َكاأَنِنيِ  �ملُِحبِّ �أَ�صْ
اَهى بِه �أَنِنَي �لُعوِد ُق َف�صَ   

�لتي  به ي�صف بحة �صوت �ملرحومة منرية �ملهدية  وكاأين 
ة لهاتها يف �لغناء رنني ي�صلب �لعقول وي�صنف �لآذ�ن  كان لَِبحَّ

يف عذوبة نادرة ورخامة حلوة.

»وحيد«  بها  ي�صف  �لتي  �لق�صيدة  هذه  غزله  رو�ئع  ومن 
�ملغنية:

! َتيََّمْتني »َوِحْيُد«  يا َخِليليَّ
َفُفوؤ�ِدي بَِها ُمعّنى َعِميُد   

ِن َقدٌّ  َغاَدٌة َز�َنَها ِمَن �لُغ�صْ
ْبي ُمْقَلَتان َوِجيُد َوِمَن �لظَّ   

َوَزَهاَها ِمن َفْرِعَها َوِمَن �خَلدَّ 
َو�ُد و�لَتْوِريُد ْيِن َذ�َك �ل�صَّ  

ْفَها   َوَغِريٍر بُِح�ْصنَِها قال: �صِ
ٌ َو�َصِديُد قْلُت: �أَْمَر�ِن بنَيِّ

�ْصيـَ  �صهل �لَقْوُل �أنها �أْح�َصُن �لأَ
� َوي�صعُب �لتَّْحِديُد ـياِء ُطرًّ  
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َتَتَجلَّى للنَّاِظِرين �إَِلْيَها  
َف�َصِقيٌّ بح�صنَِها َو�َصِعيُد  

َظْبَيٌة َت�ْصُكُن �لُقُلوَب وَتْرَعا  
َها وُقْمِريٌَّة َلَها َتْغِريُد  

َتَتغنَّى َكاأَنََّها ل ُتَغنِّي  
اِل َوْهَي جُتيُد ِمْن �ُصُكوِن �لأَْو�صَ  

َل َتَر�َها ُهَناَك جَتَْحُظ َعنْيٌ  
َلَك ِمْنَها، ول َيِدرُّ َوِريُد  

ْوِتها َنف�ٌض كا  َمدَّ يف �َصاأِْو �صَ
ٍف َكاأَنْفا�ِض َعا�ِصِقيها َمِديُد  

َلُل و�لُغْنُج ِمْنُه   َق �لدَّ و�أرَّ
َجا َفَكاَد َيبيُد َوبََر�ُه �ل�صَّ  

�ُه مَيُوُت َطْوًر� َوَيْحَيا   فرَتَ
ُم�ْصَتلذٌّ بَ�ِصْيُطُه َو�لنَّ�ِصيُد  

َعْيُبَها �أنََّها �إَِذ� َغنَِّت �لأَْحَر�رَ 
َظلُّو� وُهْم َلَدْيَها َعبيُد  

ُح�ْصُنها يِف �لُعُيوِن ُح�ْصٌن جديدٌ 
َفَلَها يِف �لُقُلوِب ُحبٌّ جديُد  

�جلر�ض  �حللو  �لبديع  �لو�صف  هذ�  �أن  يف  �صك  من  وما 
و�ملعاين يجعل من »وحيد« �ملغنية ربة جمال نادر و�صوت ل 
يد�نيه �صوت يف ذلك �لعهد �لذي كان �لغناء يف جمال�صه من 
�أن هذه �لأبيات  م�صتلزمات �حلياة �ملرتفهة، وما من �صك يف 
�لر�ئعة �لنظم قد خلدت »وحيد« يف �صجل تاريخ �لأدب �لعربي 

عرب �لقرون.

وتاأثر �بن �لرومي يف �صعره �لغزيل باحلب �لأفالطوين فبعد 
على  مق�صوًر�  �لأموي  �لع�رص  يف  �ملك�صوف  �لغزل  كان  �أن 
�ملك�صوف  �لغزل  للحر�ئر �صار  يقال  �لعذري  و�لغزل  �لإماء، 
لوًنا ثالًثا من �ألو�ن �لغزل يف ع�رصه، فاحلب �لأفالطوين يبيح 
للمحب كل �صيء عد� �لت�صال �جلن�صي، على حني �أن �حلب 
�لعذري عند �لعرب يف �لع�رص �لأموي و�أو�ئل �لع�رص �لعبا�صي 
كان حبًّا بريًئا يعترب �ل�صم و�لتقبيل �رصبًا من �لزنى، ويظهر تاأثر 
كتب  ترجمة  بعد  ول�صيما  �لأفالطوين،  باحلب  �لرومي  �بن 

�أفالطون �إىل �لعربية، يف قوله �مل�صهور:

�أَُعانُِقَها و�لنف�ُض بعُد َم�ُصوَقٌة  

�إَِلْيَها َوَهْل بَْعَد �لِعَناِق َتَد�ِن  

بابَتي   َو�أَلثُم فاها كي َتُوَت �صَ

َفَي�ْصَتدُّ َما يف �لنَّْف�ِض ِمْن َهَيماِن  

َكاأنَّ ُفوؤَ�ِدي َلْي�َض ي�ْصفي َغلْيَلُه  

وَحنْيِ َتَتِزجاِن �ِصَوى �أْن َيَرى �لرُّ  
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113– ابن ُزريق – �سارع – بق�سم الرمل
هو فهد بن ُزرْيق �لبغد�دي �لذي رحل من م�صقط ر�أ�صه 
»بغد�د« �إىل بالد �لأندل�ض يف طلب منحة مالية كان يطمع يف 
�حل�صول عليها من �خلليفة �لأُموي هناك، وكان يبغي من ور�ء 
في�صبح يف  �صعره  من  �لرث�ء  ناله  وقد  بغد�د  �إىل  �لعودة  رحلته 
�لتي  �بنته  من  ليزوجه  عمه،  به  ير�صى  �لذي  �ملايل  �مل�صتوى 
�أحبها �إىل درجة �لوله، ولكن �خلليفة �لأُموي مل يحقق �أمنيته 
�إذ منحه مبلًغا ماليًّا �صئياًل، و�إز�ء هذ� �لإخفاق �لقا�صي، وهذ� 
� من  �حلظ �لعاثر �صاقت �لدنيا يف عيني �بن زريق ومل يجد بُدًّ
�لتخل�ض من حياة مل حتقق �أمانيه �لعذ�ب، وغايته �لأ�صا�صية، 
وهي �لزو�ج من بنت عمه، فعمد �إىل خنجره، وطعن به قلبه 
�ملظلوم طعنة نافذة �رصعته يف �حلال، ولدى �كت�صاف جثته، 
وجدت حتت و�صادته �لق�صيدة �ل�صهرية �لعذبة �جلر�ض، �لر�ئعة 
�ملعاين، �لتي قالها عند رحيله من بغد�د، و�لتي منها �لأبيات 

�لتالية:

ل َتْعذليِه َفاإنَّ �لَعذَل يولُِعهُ 
ا ولكْن لي�َض َي�ْصَمُعُه   َقْد ُقْلِت َحقًّ

� �أ�رَصَّ بِِه   جاَوْزِت يف لومِه َحدًّ
ْرِت �أنَّ �للوَم َيْنَفُعُه   ِمْن َحْيُث َقدَّ

فا�ْصَتْعِملي �لرفَق يف تاأْنيبِه بََدًل  
َنى �لقلِب ُموَجُعُه ِمْن َعْتبِِه َفْهَو ُم�صْ  

�إىل �أن يقول:

�أ�ْصَتْودُع �لله يف بغد�َد يِل َقَمًر� 
بالَكْرِخ ِمْن َفَلِك �لأْزر�ِر َمْطَلُعُه  

ُعني  ي َلْو ُيَودِّ ْعُتُه َوبودِّ َودَّ
ُعُه ْفو �حلياِة َو�أينِّ ل �أَُودِّ �صَ   

وكْم ت�َصبَّث بي يوَم �لرحيِل �صحى 
  َو�أْدُمعي ُم�ْصَتِهالٌت و�أْدُمُعُه

َع �أين ل �أفاِرُقُه   وكْم ت�صفَّ
ور�ِت حاٌل ل ت�صفُعُه  ولل�رصَّ

�أن�صفه �حلظ  وهكذ� �نتهت حياة هذ� �ل�صاعر �لبائ�ض ولو 
ونال بغيته، لكان يف و�صعه �إ�صافة طر�ئف فنية من �صعره �إىل 
�لرت�ث �لعربي �لأدبي، ولكن �رصوف �لدهر �لعاتية مل تن�صفه، 

فق�صى نحبه �صاخًطا على �لدنيا، ومن فيها، وما فيها.

بق�سم   – �سارع   – الدين  زكي  ابن   –114
حمرم بك

�مللقب  �لقر�صي  �حل�صن  �أبي  بن  حممد  �ملعايل  �أبو  هو 
�إىل  ن�صبه  وينتهي  �لدين،  زكي  بابن  �ملعروف  �لدين  حميي 
من ذوي  �ملادة(، وكان  هذه  )�نظر  عفان  بن  عثمان  �خلليفة 
�لف�صل يف �لفقه، و�لأدب، وغريهما من �لعلوم و�ملعارف، 
خمتلف  يف  �صتى  ر�صائل  وله  و�خلطابة  �ل�صعر،  نظم  ويجيد 
588هـ  عام  دم�صق  مبدينة  �لق�صاء  توىل  وقد  �ملعرفة،  �ألو�ن 
�لأيوبي  �لدين  �صالح  �ل�صلطان  عند  له  وكانت  )1192م(، 
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هذ�  مدح  وقد  مرموقة،  مكانة  �لدين(  �صالح  مادة  )�نظر 
عام  �صفر  �صهر  مدينة حلب يف  فتح  عندما  بق�صيدة  �ل�صلطان 

579هـ )1183م( قال فيها:

وفتَحَك �لقلعَة �ل�صهباَء يف �صفرٍ 
ٌ بفتوِح �لُقْد�ِض يف َرَجِب   ُمَب�رصِّ

وكان كما قال، فاإن �لقد�ض فتحت يف �صهر رجب عام 
َعنيَّ  حللب  �لدين  �صالح  فتح  وعقب  )1187م(،  583هـ 
�بن زكي �لدين على ق�صائها، وملا دخل �صالح �لدين �لقد�ض 
�لآيات  بعد  فقال  �جلمعة  يوم  �لدين  �بن زكي  منت�رًص� خطب 
�لقر�آنية »�حلمد لله معز �لإ�صالم بن�رصه، ومذل �ل�رصك بقهره، 
وم�صتدرج  ب�صكره،  �لنعم  ومدمي  باأمره،  �لأمور  وم�رصف 
�لعاقبة  وجعل  بَعْدله،  دوًل  �لأيام  قدر  �لذي  مبكره،  �لكّفار 
للمتقني بف�صله، و�أفاء على عباده من ظله، و�أظهر دينه على 
يف  قويًّا  تعبري�ته  يف  ف�صيًحا  خطبته  يف  و��صتمر  كله،  �لدين 
ديو�ن  وله  مادته،  �صعة علمه، وغز�رة  يدل على  مما  �صنده، 

�صعر مطبوع.

وكانت ولدته بدم�صق عام 550هـ )1155م(، وكان 
وكان  بدم�صق،  قا�صًيا  �لدين  زكي  �مللقب  �حل�صن  �أبو  و�لده 
كثري �خلري تقيًّا، وتويف �أبو �ملعايل حمي �لدين �بن زكي �لدين 
بدم�صق يف 7 �صعبان عام 598 هـ )1251م(، بالًغا من �لعمر 

46 عاًما، ودفن ب�صفح جبل قا�صيون.

115– ابن زنكي – �سارع – بق�سم حمرم بك
116– ابن زنكي – �سارع – بق�سم العطارين
�صريهم  �لتاريخ  ن  دوَّ ممن  �أربعة  زنكي  �بن  لقب  يحمل 

وهم:

الله  عبد  بن  �سنقر  اآق  الدولة  قا�سم  بن  الدين  عماد   )1
�لعهد  يف  �لأمر�ء  �أبرز  ومن  �ملو�صل  �أتابك  كان  زنكي:  ابن 
�ملادة(  هذه  )�نظر  ملك�صاه  �ل�صلطان  �أقطع  وقد  �ل�صلجوقي، 
فقد  �ل�صلطان  هذ�  مات  فلما  حلب،  مدينة  زنكي  �بن  و�لد 
�إىل  �آلت  �لتي  �أبيه  �أمالك  �لطفولة  �صن  يف  وهو  زنكي  �بن 
عهد  يف  ��صمه  وبرز  ملك�صاه،  �ل�صلطان  �أخي  تت�ض  �ل�صلطان 
و�يل  فاأقامه  تت�ض،  �ل�صلطان  بعد  �لذين حكمو�  �ملو�صل  ولة 
بغد�د �آق �صنقر �لرب�صقي على و��صط عام 516هـ )1122م(، 
على  عالوة  �لب�رصة،  مدينة  على  �لولية  زنكي  �بن  توىل  ثم 
و�لًيا  زنكي  �بن  �أقيم  )1127م(  521هـ  عام  ويف  و��صط، 
على �ملو�صل، وقد عهد �إليه �ل�صلطان حممود �ل�صلجوقي تعليم 
�لأتابك،  لقب  عليه  وخلع  �صاه،  وفرخ  �أر�صالن  �ألب  ولديه 
ويف تلك �ل�صنة نف�صها ��صتوىل �بن زنكي على ن�صيبني و�صنجار 
�ن، ويف عام 522هـ )1128م( ��صتوىل على حلب،  وحرَّ
ثم على حماة ولكنه �أخفق يف �ل�صتيالء على حم�ض ودم�صق، 
بني  �لو�قع  �لأثارب  ��صتيالوؤه على ح�صن  �حلربية  �أعماله  ومن 
حلب و�أنطاكية وتخريبه، وكان يحتله �ل�صليبيون، ويف عام 
قائد  و��صتنجد  زنكي حم�ض  �بن  531هـ )1137م( حا�رص 
بيت  �صاحب   »Fulk »فولك  �ل�صليبي  بامللك  حم�ض  ح�صن 
وتغلب  حم�ض،  و��صت�صلمت  هزمية  �رص  ُهِزم  �لذي  �ملقد�ض 
�بن زنكي على �ل�صليبيني يف عدة مو�قع �نتهت با�صتيالئه على 
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ذلك  �لوفرية، وكان  �لغنائم  على  وبح�صوله  و�صيزر،  حلب 
�صلم و�يل  نف�صه  �لعام  عام 532هـ )1138م(، ويف  خالل 
533هـ  عام  يف  فخرج  حم�ض  مدينة  زنكي  �بن  �إىل  دم�صق 
مقاومة  بعد  له  فا�صت�صلمت  بعلبك  على  حملة  يف  )1139م( 
عنيفة، ويف 534هـ )1139م( حا�رص دم�صق غري �أن �لأمري 
عن  �حل�صار  زنكي  �بن  فرفع  �ل�صليبيني  �إىل  جلاأ  �لدولة  معني 
��صتوىل على عدة معاقل  �أن  �ملو�صل، وبعد  �إىل  دم�صق وعاد 
�أعلن �ل�صلطان م�صعود عليه �حلرب، فطلب �بن زنكي �ل�صلح، 
�لرها  �نتزع من �ل�صليبيني مدينة  ويف عام 539هـ )1144م( 
�لهامة، وبعد عامني هاجم قلعة جعرب يف �جلزيرة؛ حيث �غتاله 
من   24( 541هـ  عام  �لثاين  ربيع  من   5 يف  �ملماليك  بع�ض 

�صبتمرب 1146م(.

وقد  �ملو�صل،  �صلطان  زنكي:  بن  م�دود  بن  م�سع�د   )2
خالل  عليها  لال�صتيالء  �لأيوبي  �لدين  �صالح  �ل�صلطان  حاربه 
عام 571هـ )1175م( فخ�صع �بن زنكي وعقد بينهما �ل�صلح 

على �أن يعرتف م�صعود ب�صيادة �صالح �لدين �لأيوبي.

�لأ�رصة  من  فار�ض  �أتابك  زنكي:  بن  م�سعد  بن  بكر  اأب�   )3
�ل�صلغورية، مل ي�صاأ �أن يقر �رصوط �ل�صلح �لتي �نتهى �إليها �أبوه 
)1236م(  623هـ  عام  �صاه  خو�رزم  حممود  �ل�صلطان  مع 
�أثناء عودته �إىل �صري�ز ولطمه ب�صيفه دون �أن  فدبَّر لأبيه كميًنا 
�صجنه  ثم  �لأر�ض  على  فاأوقعه  ب�صوجلانه  �أبوه  ف�رصبه  يجرحه 
يف قلعة ��صطخر، و��صتعاد �أبو بكر حريته يف �لعام نف�صه بعد 
عاد  �أ وقد  1226م(،  ( 623هـ  عام  �صعد  تابك  �أ وفاة 
بو بكر �بن زنكي �لرخاء �إىل �إقليم فار�ض و�صم �إليه بع�ض جزر  �أ
�خلليج �لعربي و��صتوىل على بع�ض �لبلد�ن �لو�قعة على �صاطئ 
بالد  بع�ض  له  ود�نت  و�لبحرين  قطيف  منها  �لعرب،  جزيرة 

�لهند بالطاعة، ورمم �بن زنكي �ملباين �لعامة ب�صري�ز �لتي �صيد 
بها بيمار�صتان )م�صت�صفى(، وعندما �قرتب �ملغل يف غار�تهم 
بعث �بن زنكي �أخاه �إىل �أغتاي �لذي �أقر �أبا بكر على ممتلكاته 
ولّقبه بالأمري �ل�صعيد يف مقابلة دفع �إتاوة قدرها ثالثون �ألًفا من 
�لقطع �لذهبية، وكان �بن زنكي يحب �أن يتخذ لنف�صه بطانة 
من �لدر�وي�ض و�ملت�صوفة، كما كان �أحد �لذين �صملو� �ل�صاعر 
ه هذ� �ل�صاعر ببع�ض  �ل�صعدي )�نظر هذه �ملادة( برعايتهم فخ�صّ

ق�صائده �جلميلة يف مقدمة كتابه �مل�صمى »جل�صتان«.

�ملوؤرخني  بع�ض  وي�صميه  زنكي:  بن  حمم�د  الدين  ن�ر   )4
»نور �لدين زجني« ولد عام 512هـ )1118م( ويلقب بامللك 
وجاهد  ودم�صق«،  حلب  »�أتابك  من�صب  تبّو�أ  وقد  �لعادل، 
�إجالئهم  �ل�صليبيني و�لعمل �جلاد على  طول حياته يف حماربة 
عن �لبالد �ل�صورية و�لفل�صطينية، وكان عن�رًص� قويًّا يف �لتمهيد 
يفوز  باأن  �لدين(  �صالح  مادة  )�نظر  �لأيوبي  �لدين  ل�صالح 

بانت�صار�ته �لباهرة يف �حلروب �ل�صليبية.

�ل�صتباكات  بارًز� يف  عن�رًص�  زنكي  بن  �لدين  نور  وجند 
�مل�صلحة �لتي تو�لت يف عهد �خلليفة �لفاطمي »�لفائز بن�رص �لله« 
�إىل  تتحول  �ل�صتباكات  هذه  وكانت  �لفائز(،  مادة  )�نظر 
�أمر  �آخر، ويف ذلك �حلني قوي  �إىل  معارك عنيفة من وقت 
عام  ملكه  �إىل  دم�صق  مدينة  �صم  �أن  بعد  ول�صيما  زنكي  �بن 

550هـ )1155م(.

مب�رص  �حلكم  يف  و��صتبد�دهم  �لوزر�ء  طغيان  وكان 
بن  »طالئع  �ل�صالح  �لوزير  �أن  لدرجة  �لأعو�م  مر  على  يزد�د 
رزيق« عمد �إىل �ختيار طفل �صغري ليلي �خلالفة �لفاطمية عقب 
بعد  فيما  �خلليفة  هذ�  لقب  وقد  �لله«،  بن�رص  »�لفائز  وفاة 
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لدين �لله«، وكان �آخر خلفاء �لدولة �لفاطمية �لتي  »بالعا�صد 
كانت حتت�رص يف �أيامه.

و�أدى ��صتبد�د �لوزر�ء ب�صوؤون هذه �لدولة �إىل �أن من�صب 
�حلكم  رجال  وكبار  �جلي�ض  قو�د  �أنظار  حمّط  �صار  �لوزير 
وقامت بينهم مناف�صة د�مية للو�صول �إىل هذ� �ملن�صب �ملمتاز، 
وكان �لنز�ع �لذي قام بني �لوزير »�صاور« يف عهد �لعا�صد وبني 
�خلبيث،  �لتناف�ض  هذ�  مر�حل  �آخر  �لباب  �صاحب  »�رصغام« 
وقد �نتهى �ل�رص�ع بني �لرجلني بانت�صار �رصغام فتوىل �لوز�رة 
وهرب �صاور �إىل �ل�صام، ويدعى �رصغام باأبي �لأ�صبال )�نظر 

مادة �رصغام(.

قوتني  قب�صة  يف  �حلني  ذلك  يف  �ل�صامية  �لبالد  وكانت 
و�لأخرى  زنكي  بن  �لدين  نور  ر�أ�صها  على  �إ�صالمية  �إحد�هما 
�لوزير  جلاأ  وقد  فل�صطني،  ويف  �ل�صو�حل  يف  تتحكم  �صليبية 
تزويده  على  و�فق  حتى  به  وماز�ل  زنكي  �بن  �إىل  »�صاور« 
بجي�ض ملحاربة خ�صمه »�رصغام« وعودته �إىل �لوز�رة، وكان 
�بن زنكي يهدف من هذه �ملو�فقة �إىل توحيد �جلبهة �لإ�صالمية 

ملقاومة �خلطر �ل�صليبي ثم �لق�صاء عليه.

�لدين  »�أ�صد  بقيادة  م�رص  �إىل  �لدين  نور  جي�ض  وتوجه 
�ملادة(  هذه  )�نظر  �لدين«  »�صالح  �أخيه  �بن  �صحبة  �صريكوه« 
�صريكوه  جي�ض  ولكن  �ل�صام  بال�صليبيني يف  فا�صتنجد �رصغام 

�نت�رص عليه وقتله و�أعاد »�صاور« �إىل �لوز�رة.

ثلث  له  يدفع  باأن  زنكي  لبن  بوعده  »�صاور«  يف  ومل 
�إير�د�ت م�رص مع �لولء له فع�صكر »�أ�صد �لدين �صريكوه« يف 
�ل�صليبي  �ملقد�ض  بيت  ملك  »�أموري«  �إىل  �صاور  فلجاأ  بلبي�ض 
�أ�صهر  ثالثة  بلبي�ض  وحا�رص  �صاور  جندة  �إىل  باجلي�ض  فاأ�رصع 

يف  جي�صه  �أن  زنكي  �بن  و�أح�ضَّ  )1163م(،  559هـ  عام 
�أمالك �ل�صليبيني يف �ل�صام فا�صتنجد  خطر ف�صدد �ل�صغط على 
�ل�صتعانة  �إىل  فلجاأ  له  ي�صتجيبو�  فلم  �أوروبا  مبلوك  »�أموري« 
بالإمرب�طور �لبيزنطي »مانويل« �لذي �أر�صل �إليه �أ�صطوًل وحملة 
من �لفر�صان و�مل�صاة مزودة باملوؤن و�لعتاد فاأحاط بدمياط )�نظر 
� وبحًر� يف �صهر �صفر عام 565هـ )1169م(  هذه �ملادة( برًّ
تخ�صع  �لتي  �لبالد  رقعة  تو�صيع  يف  يطمع  »مانويل«  وكان 
لنفوذه، و�أخرًي� �تفق »�أموري« مع »�صريكوه« على �لن�صحاب 
وكان  مرتني،  �إليها  لتعود�  �لقوتان  وخرجت  م�رص  من  مًعا 
�لن�رص يف �لنهاية جلي�ض �بن زنكي بقيادة »�صريكوه« �لذي قتل 
بال�صليبيني �ملرة تلو �لأخرى، و�ختار  �صاور خليانته و��صتعانته 
�خلليفة �لفاطمي »�لعا�صد« �صريكوه للوز�رة فتولها �صهرين ثم 

تويف فحل حمله �بن �أخيه �صالح �لدين.

و�أ�رصع �صالح �لدين ملحاربة �حلملة �ل�صليبية على دمياط 
و�أمده �بن زنكي بالعون �لكبري فا�صتطاع منع �لفرجنة وحلفائهم 
من �لتوغل د�خل �لبالد �مل�رصية ووقع �خلالف بينهم و��صتدت 
هجمات �بن زنكي على �أمالكهم يف �ل�صام فرحلو� عن دمياط 
د�م  وقد  م�رص،  يف  مطامعها  حتقيق  عن  حملتهم  وعجزت 

ح�صار دمياط خم�صني يوًما.

وبقي �صالح �لدين على ولئه �ملزدوج لبن زنكي �ل�صنِّي 
وللخليفة �لفاطمي »�لعا�صد« �ل�صيعي، وكان �بن زنكي يبغي 
�ل�صيعي،  للمذهب  لكرهه  للفاطميني  م�رص  يف  �خلطبة  قطع 
ولتحقيق رغبة �خلليفة �لعبا�صي يف �أن تقام له �خلطبة يف م�رص، 
فاأن�صاأ  بالأمور  �بن زنكي  �أدرى من  �لدين كان  ولكن �صالح 
�ملد�ر�ض �ل�صنيَّة وتبعه يف ذلك �أفر�د �أ�رصته ورجال دولته، ثم 
و�أخرًي�  للق�صاة،  قا�صًيا  �ل�صافعي  دربا�ض  بن  �مللك  عبد  عني 
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يوم  يف  �لعبا�صي  للخليفة  ودعا  �لعامل«  »�لأمري  �لفقيه  تطوع 
يوم  �لأول من حمرم عام 567هـ )1171م(، ويف  �جلمعة 
�جلمعة �لتايل �أمر �صالح �لدين بتعميم �خلطبة للخليفة �لعبا�صي 
و�لقاهرة وبذلك  �لف�صطاط  م�صاجد  �لله« يف  بنور  »�مل�صت�صيء 
 – �لعا�صد  �لفاطمية، وتويف  �لدولة  �آخر خيط يف حياة  قطع 
�آخر خلفاء �لفاطميني – يف �ليوم �لعا�رص من �صهر �ملحرم عام 
567هـ )1171م( ود�لت �لدولة �لفاطمية يف م�رص بعد حكم 

د�م حو�يل مائتي عام.

وكان �صالح �لدين قد طلب من �بن زنكي �ل�صماح لأبيه 
�لدين  فكان جنم  �إىل م�رص،  بالرحيل  و�أهله  �أيوب  �لدين  جنم 

خري ع�صد لبنه ملا كان عليه من ذكاء ودهاء وخربة.

وُيعد �بن زنكي من �حلكام �لبارزين ذوي �ل�صلطة و�ل�صيطرة 
�لقوية، وقد �زدهرت يف عهده در��صة �لطب يف م�رص و�ل�صام 
�صاأنه يف ذلك �صاأن �صالح �لدين �لأيوبي �إذ كرث يف عهديهما 
عدد �مل�صت�صفيات »�لبيمار�صتانات« يف �لقاهرة ودم�صق و�صجعا 
 � و�أََمدَّ بالرعاية  رجاله  و�أحاطا  حد  �أق�صى  �إىل  �لطب  در��صة 
�لأطباء بكل �لو�صائل �ملمكنة يف ذلك �لع�رص، وكان من بني 
ودم�صق  �لقاهرة  على  بغد�د  من  وفدو�  �لذين  �لأعالم  �لعلماء 

»عبد �للطيف بن يو�صف«.

570هـ  عام  زنكي  بن  حممود  �لدين  نور  وتويف 
وكان  عاًما،  �لعمر حو�يل 63  من  بالًغا  بدم�صق  )1174م( 
بن  �أبي �حل�صن  بالوزير  �صيا�صي م�صتمر  �ت�صال  �لله على  رحمه 
�ل�صاّلر وزير �خلليفة �لفاطمي »�لظافر«؛ لأنه كان �صنيًّا �صافعيًّا 
مثله، وكان من نتائج هذ� �لت�صال �ل�صيا�صي �ملذهبي �أن �أقام 
�بن �ل�صاّلر مدر�صة للفقيه �ل�صافعي �حلافظ �ل�صلفي )�نظر مادة 

�ل�صافعي،  �ملذهب  على  �لفقه  لتدري�ض  بالإ�صكندرية  �ل�صلفي( 
وقد ظلت هذه �ملدر�صة توؤدي ر�صالتها �لعلمية عدة قرون.

117– ابن ُزهر – حارة – بق�سم كرموز
»�بن زهر« لقب يطلق على �أفر�د �أ�رصة من �لعلماء �مل�صلمني 
�لقرن  �إىل  �لعا�رص  �لقرن  بد�ية  من  �لأندل�ض  يف  ن�صوؤو�  �لذين 
بالد  من  �لأولون  �آباوؤهم  هاجر  وقد  �مليالدي،  ع�رص  �لثالث 
�أمرهم  �أول  و��صتقرو�  بعدنان،  ن�صبهم  يت�صل  ولذ�  �لعرب، 
يف جفن �صاطبة بجنوب �لأندل�ض �ل�رصقي ثم تفرقو� يف �أنحاء 
�إ�صبانيا وقد جاء جدهم �لأكرب مع مو�صى بن ن�صري، وعلماوؤهم 

�ملربزين هم:

خلف  وقد  لالأ�رصة،  �لأعلى  �جلد  وهو  الإّيادي:  ُزهر   )1
�أول  �أبي بكر حممد  هذ� �جلد ولًد� يدعى مرو�ن، وهو و�لد 
من كان لهم �صاأن هام �إذ كان فقيًها، ��صتهر بالعلم و�لتقوى 
و�لف�صاحة و�لكرم، وتويف يف طلبرية عام 442هـ )1030م( 

بالًغا من �لعمر 86 عاًما.

وهو  ُزهر:  بن  مروان  بن  حممد  امللك  عبد  مروان  اأب�   )2
مار�ض  م�صهوًر�  طبيًبا  وكان  زهر،  بن  حممد  بكر  �أبي  �بن 
بالقاهرة،  بتون�ض، ثم مار�صها مدة طويلة  �لقريو�ن  مهنته يف 
�أحلقه  حيث  د�نية،  يف  و��صتقر  �لأندل�ض  �إىل  ذلك  بعد  وعاد 
�أمريها بالبالط فذ�ع �صيته يف �أنحاء �لبالد، وكان �إىل جانب 
�لطب فقيًها و��صع �لعلم، وتويف يف د�نية، ول يعرف تاريخ 
ميالده، �أو وفاته على وجه �لتحديد، وتقول بع�ض �لرو�يات: 

�إن وفاته كانت خالل عام 471هـ )1078م(.
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حممد  بن  امللك  عبد  مروان  اأبي  بن  ُزهر  العالء  اأب�   )3
باأبي  عادة  ويكنى  �ل�صابقة  �لرتجمة  �صاحب  �بن  مروان:  ابن 
ف�صارت  �لو�صطى  �لع�صور  يف  �لكنية  هذه  وحرفت  �لعالء، 
على  دّربه  �لذي  �أبيه  مثل  طبيًبا  وكان   ،»Abaali �يل  »�أبو 
�لطب �أح�صن تدريب، كما تدرب على �أبي �لعيناء �مل�رصي، 
مده�صة،  لدرجة  �لأمر��ض  ت�صخي�ض  دقيًقا يف  َثمَّ كان  ومن 
ومن جهة �أخرى در�ض �لأدب، و�حلديث يف قرطبة، و�أفاد 
من درو�ض كبار �صيوخ ع�رصه فذ�عت �صهرته و�أحلقه �ملعتمد 
�آخر �أمر�ء بني عّباد يف �إ�صبيلية ببالطه وغمره بالنعم، وبعد �أن 
خلف يو�صف بن تا�صفني �ملر�بطي �ملعتمد به عّباد عام 484هـ 
)1091م( �ن�صم �أبو �لعالء بن زهر �إىل �بن تا�صفني فا�صتوزره، 
وتويف �أبو �لعالء بقرطبة، ونقل جثمانه �إىل �إ�صبيلية عام 525هـ 

)1130م(.

�بن  ُزهر:  بن  العالء  اأبي  بن  امللك  عبد  مروان  اأب�   )4
�صاحب �لرتجمة �ل�صابقة ولد باإ�صبيلية يف حو�يل عام 487هـ 
)1094م(، وبعد در��صة �لأدب، و�لفقه، وعلوم �ل�رصيعة، 
�لزمن،  �أ�صتاذ يف قليل من  فيه مرتبة  �لطب، وبلغ  �أبوه  عّلمه 
�ملر�بطني،  خدم  وقد  �لأقر�بازين،  يف  �لأخ�ض  على  وبرز 
حّقره  وقد  �حلميم،  ر�صد  �بن  �صديق  وكان  �ملوحدين  ثم 
علي بن يو�صف �أمري مر�ك�ض، و�صجنه، وقد �نحاز �بن زهر 
�أول  �لكومي،  �ملوؤمن  �إىل �ملوحدين، و�صار يف ركاب عبد 
�أمر�ء �لدولة �ملوحدية، فا�صتوزره، ومنحه �جلو�ئز �لعظيمة، 
و�أهم موؤلفاته »�لقت�صاد يف �إ�صالح �لنف�ض و�لأج�صاد« وكتاب 
�أجز�ء  ثالثة  من  مو�صوعة  وهو  و�لتدبري«  �ملد�و�ة  يف  »�لتي�صري 
�لقالب  وو�صف  وحفظها،  وتركيبها،  �لعقاقري،  يف  تبحث 
ا �صهلة �لتناول، فكان  �لذي تو�صع فيه �مل�صاحيق فتخرج �أقر��صً

بذلك من �أو�ئل �لذين مهدو� ل�صناعة �لأقر��ض �ل�صيدلية، كما 
�لأمر��ض  وعرف  �جلرب،  مر�ض  عن  من ك�صف  �أول  كان 
�لطب  زهر يف  �بن  و�أّثر  دقيًقا،  و�صًفا  وو�صفها  �ل�رصطانية، 
ع�رص  �ل�صابع  �لقرن  نهاية  �إىل  �لتاأثري  هذ�  وبقي  �لأوروبي 
�مليالدي، وذلك عن طريق ترجمة كبته �إىل �لعربية و�لالتينية، 
�حلقائق  على  تقوم  مبتكرة  نظريات  �لطب  �إىل  �أ�صاف  وقد 
�لتي  �لأمر��ض  من  �ل�رصطان  وهو  �لتامور،  خلر�ج  كو�صفه 
�أ�صار بعملية �صق  �أول طبيب عربي  مل تو�صف من قبل، وهو 
�أو  �حُلُجب وكان عامِلًا بالتغذية �ل�صناعية عن طريق �حللقوم، 
�ل�رصج، وله كتاب يف هذ� �ملجال بعنو�ن »�لأغذية« وتويف �بن 
زهر بورم خبيث يف �إ�صبيلية عام 557هـ )1161م(، ودفن 
خلف باب �لن�رص، وكان عمره عند �لوفاة 68 عاًما، و��صمه 
عند �لإفرجنة »Avenzoar« وكان �أكرب طبيب يف زمانه يف 

�لإ�صالم و�مل�صيحية على �ل�صو�ء.

اأب� بكر حممد بن عبد امللك بن زهر: هو �لبن �لوحيد   )5
ل�صاحب �لرتجمة �ل�صابقة، ويعرف باحلفيد، ولد عام 504هـ 
ا طبيًبا ماهًر�، وخلف ر�صالة يف  )1110م(، وكان هو �أي�صً
طب �لعيون وتتع ب�صهرة عظيمة يف �لأندل�ض و�صمال �إفريقيا، 
ومل يعرف عند �لأوروبيني، و�صهرته �ملمتازة ترجع �إىل �إتقانه 
فن  ماهًر� يف  وكان  بالرقة،  يفي�ض  و�صعره  و�ل�صعر،  �لأدب 
�لولدة و�أمر��ض �لن�صاء، ويف بالط �خلليفة يعقوب بن يو�صف 
�ملوحدي د�ّض له �لوزير �أبي زيد �بن بوجان �ل�صم، فمات يف 
مر�ك�ض عام 595هـ )1198م( و�أو�صى �أن تكتب على قربه 

�أبياته �لتالية:

لَك يا و�ِقًفا  ْل بَِف�صْ تاأمَّ
   ولِحْظ مكاًنا ُدِفْعنا �إلْيِه
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تر�ُب �ل�رصيح على �صفحتي  
كاأين مل �أَْم�ِض يوًما َعليه

�أُد�وي �لأناَم ِحذ�ر �ملنـون  
فها �أنا قد �رصُت َرْهًنا َلَدْيه

�لر�ئع  مو�صحه  �حلفيد  زهر  لبن  �لأدب  تاريخ  ويذكر 
�لر�ق�ض �لذي يقول فيه:

�أَيُّها �ل�صاقي �إِلَيك �مل�صَتكى 
قد َدَعْوناَك َو�إْن مَلْ ت�ْصَمِع  

ِتهِ  وندمٍي ِهْمُت يف ُغرَّ
بُْت �لر�َح من ر�َحتِِه و�رَصِ  

ُكلَّما ��ْصَتْيَقَظ ِمْن �َصْكرِتهِ 
َو�َصقاين �أْربًَعا يف �أَْربَِع

ُن باٍن ماَل ِمْن َحْيُث ��صتوى ُغ�صْ
باَت من َيْهو�ُه ِمْن َفْرِط �جَلَوى  

َخِفَق �لأْح�صاِء َمْوهوَن �لُقَوى
َر يف �لَبنْيِ بكا كلَّما فكَّ

ما َلُه َيبكي ملا مل َيَقِع
لي�َض يل �صرٌب ول يل َجَلُد

يا َلَقْومي، َعَذلو� و�جتهدو�
�أنكرو� �صكو�َي مما �أِجُد

ه �أن َي�صتكي مثُل حايل حقُّ
َكَمَد �لياأ�ِض َوُذلَّ �لطمِع

ما لعيني َع�ِصَيْت بالنظرِ 
ْوَء �لَقمِر �أنكرت بَْعَدَك �صَ  

و�إذ� ما �صئَت فا�صمْع خربي
�َصِقَيْت َعْيناَي ِمْن طوِل �لبكا

وبكا بع�صي على بع�صي معي
ى ودمٌع يِكُف َكبٌِد َحرَّ

َيْعِرُف �لذنَب ول يعرتف 
ُف �أّيُّها �مْلَُْعِر�ُض عما �أَ�صِ

قد منا ُحّبك عندي وزكا
عي ل يظُن �حِلبُّ �أين ُمدَّ

�بنة كانت طبيبة مولدة ماهرة،  وولد لأبي بكر بن زهر 
كما  فيه  �لطب،وبرعت  �أمها  عن  �أخذت  �بنة  ولدت  وهذه 
�لرتجمة  �صاحب  �لله  عبد  حممد  �أبو  خالها،  عن  �أخذت 

�لآنية، وماتت م�صمومة معه يف مر�ك�ض.

�صاحب  �بن  زهر:  بن  امللك  عبد  بن  حممد  بكر  اأب�   )6
�إ�صبيلية،  �ل�صابقة، ولد عام 577هـ )1181م( يف  �لرتجمة 
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وكان مثل �أبيه طبيًبا ماهًر� ناجًحا، وقد �لتحق ببالط �ملوحدين 
ومات م�صموًما يف مر�ك�ض عام 602هـ )1205م( بالًغا من 
�لعمر 25 عاًما، ونقلت رفاته �إىل �إ�صبيلية، وكان لأبي حممد 
عبد �لله ولد�ن �أ�صغرهما �صار طبيًبا، وهو ميثل �جليل �ل�صاد�ض 
قائًما من  �لطب  �أثرها يف  �لتي ظل  �بن زهر  �أ�رصة  لالأطباء من 

بعدها �إىل �لقرن �ل�صابع ع�رص �مليالدي. 

118– ابن زهري – �سارع – بق�سم باب �رسقي 
�سابًقا( اإبراهيم  علي  حممد  )الأمري 

هو كعب بن زهري بن �أبي �ُصْلَمى )ب�صم �ل�صني(، وكان 
من �ل�صعر�ء �ملخ�رصمني، وقد �عتنق �أخوه بَُجرْيُ �لإ�صالم فالمه 
ق�صائده  باإحدى  و�لإ�صالم  �لنبي  وهاجم  ذلك،  على  كعب 
ُيقبل  باأن  ون�صحه  �إليه  �أر�صل  بَُجرْيُ  �أخاه  �أن  غري  دمه،  فاأُهدر 
على ر�صول �لله معتذًر�، فاأقبل و�عتذر و�أن�صد بني يدي �لنبي 

ق�صيدته �مل�صهورة �لتي مطلعها:

بانت �صعاُد فقلبي �ليوم َمتبوُل  
ُمَتيٌَّم �إثرها مل ُيْجَز َمْكبوُل

�إىل �أن قال:

نبئت �أن ر�صوَل �لله �أوعدين  
و�لعفُو عند ر�صول �للِه ماأموُل

�إن �لر�صوَل لنوٌر ي�صت�صاُء به
مهنٌد من �صيوِف �للِه م�صلوُل   

�إلقاوؤه هذه �لق�صيدة يف م�صجد �ملدينة �ملنورة عام  وكان 
9هـ )630م(، وعندما �أتها �ألقى �لنبي عليه بردته و�أهد�ها �إليه 

و�صاعرية  �لقوي،  �ل�صادق  باملدح  تفي�ض  و�أبياتها  له،  مكافاأة 
�لإح�صا�ض، وقد ��صرتى �خلليفة �لأموي معاوية بن �أبي �صفيان 
بها  �حتفظ  ثم  زهري،  بن  كعب  �أبناء  �أحد  من  �لنبوية  �لربدة 
�خللفاء �لعبا�صيون، و�خللفاء �لرتك، وظلت حمفوظة بعا�صمة 
وتعر�ض  �لثمينة،  �لتحف  من  �صندوق  يف  �لعثمانية  �خلالفة 
على �لوزر�ء و�لوجهاء يف �صبيحة يوم �ملولد �لنبوي، وي�صك 
�لتاريخ �ملاأثور يف بقاء �لربدة �لنبوية �حلقيقية �إىل نهاية �خلالفة 
�لعثمانية �لتي �نتهت بعد �حلرب �لعاملية �لأوىل بب�صع �صنو�ت، 
بردة  بني عثمان  لدى  �لتي كانت  �لربدة  �أن  وما من �صك يف 

حديثة غري �لتي خلعها ر�صول �لله على كعب بن زهري.

�إنها  يقول  فالبع�ض  وفاته  تاريخ  يف  �لرو�يات  وتختلف 
بها  ي�صعد  �لآخر  و�لبع�ض  حدثت يف عام 24هـ )644م(، 

�إىل عام 42هـ )662م(. 

119– ابن زولق – زقاق – بق�سم اجلمرك
هو �أبو حممد �حل�صن بن �إبر�هيم بن �حل�صني بن �حل�صن �بن 
علي بن خالد بن ر��صد بن عبد �لله بن �صليمان بن زولق �لليثي 
�مل�رصي، كان عامِلًا يف �لتاريخ، وله فيه م�صنف جيد، وله 
كتاب �آخر يف خطط م�رص ��صتق�صى فيه �لأخبار يف دقة، وله 
كتاب يف �أخبار ق�صاة م�رص جعله ذياًل على كتاب �أبي عمر 
�أبي يو�صف  حممد بن يو�صف بن يعقوب �لكندي )�نظر مادة 
�لكندي(، �لذي �نتهى يف هذ� �لكتاب �لتاريخي �إىل �صنة 246هـ 
�لعلماء  بن خالد من  بن علي  �حل�صن  )996م(، وكان جده 

�مل�صاهري.

وتويف �أبو حممد �بن زولق يف 25 من �صهر ذي �لقعدة 
�صنة 387هـ )811م(، وجاء يف كتابه �لذي �صنفه يف �أخبار 
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�لفقيه  �أن  عبيد  �أبي  �لقا�صي  ترجمة  يف  وذلك  م�رص،  ق�صاة 
�صنة  �لأوىل  جمادى  يف  تويف  �ل�رصير  �إ�صماعيل  بن  من�صور 
�لفقيه  هذ�  وفاة  �أن  زولق  �بن  قال  ثم  )918م(،  306هـ 
حدثت قبل مولده هو بثالثة �أ�صهر، وعلى هذ� �لتقدير تكون 
306هـ  عام  �صعبان  �صهر  يف  حدثت  قد  زولق  �بن  ولدة 
حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  تويف  قد  يكون  ثم  ومن  )918م(، 

82 عاًما.

120– ابن زياد – �سارع – بق�سم اجلمرك 
يق�صم  �إذ  زياد«  بن  و»طارق  »طارق«  يف  ترجمته  �نظر 
باب �رصقي �صارع با�صم »طارق« وبق�صم �لعطارين �صارع با�صم 

ا عن ��صم »فنتور�«. »طارق بن زياد« و�صع عو�صً

ا، ولد  ولعله �بن �لأعر�بي �لكويف، وكنيته �بن زياد �أي�صً
عام 153هـ )770م(، وهو من �أكابر �أئمة �للغة، وقد �أخذ 
هذه  »�نظر  �ل�صّبي  و�ملف�صل  �ل�رصير،  معاوية  �أبي  عن  �لعلم 
�بن  عنه  �لعلم  و�أخذ  �ملادة(،  هذه  )�نظر  و»�لك�صائي«  �ملادة« 
�ل�صكيت وثعلب، ومن موؤلفاته »�لنو�در« و»�لأنو�ر«،وتويف 

عام 234هـ )848م(، و�نظر ترجمته يف »�بن �لأعر�بي«. 

121– ابن زيدان – �سارع – بق�سم العطارين
 – مر�ك�ض  �صلطان   – زيد�ن  بن  �مللك  عبد  مولي  هو 
وقد �أر�صله ملك �لفرجنة عام 1040هـ )1630م( يف �أ�رصى 
عقد  �إىل  �ل�صاأن  هذ�  يف  �ملفاو�صات  و�أدت  لديه،  �لن�صارى 

�تفاق مع هوؤلء �مللوك يبت يف �أمر �لأ�رصى.

ويف عام 1045هـ )1635م( �غتاله �أحد عبيده.

122– ابن زيدون – �سارع – بق�سم العطارين 
�أحمد بن  �لله بن  �أحمد بن عبد  �لوليد  �أبو  و��صمه �لكامل 
�أحد م�صاهري �ل�صعر�ء يف �لأندل�ض،  غالب بن زيدون، وهو 
عريقة  �أ�رصة  �إىل  ن�صبه  ويرجع  �إ�صبيلية،  لأمر�ء  وزيًر�  وكان 
قبيلة خمزوم، وقد ولد مبدينة قرطبة عام 394هـ  �إىل  تنتمي 
)1003م(، وفقد �أباه وهو يف �رصخ �ل�صباب، غري �أن �أ�رصته 
مما جعله  و�ملوؤدبني  �ل�صيوخ  �أف�صل  �إىل  وتهذيبه  برتبيته  عهدت 
يتقدم على �لتالميذ من زمالئه، ويقر�ض �ل�صعر قبيل �أن يبلغ 
�لع�رصين من عمره، ثم يح�صل على �صهرته �لذ�ئعة �ل�صيت، 
وقد �نغم�ض �بن زيدون بعد ذلك يف �ل�صيا�صة، ول�صيما خالل 
�حلرب �لأهلية �لتي �أثارها �ملطالبون بالعر�ض من �لأمويني و�أثناء 
�ملحاولت �لتي قام بها �أهل قرطبة لإجالء حكام �صمال �إفريقيا 
�إحدى  وّلدة  لل�صاعرة  �جلامح  حبه  و�أدى  مدينتهم،  عن 
وزير  عبدو�ض  �بن  �لقوي  مبناف�صه  �ل�صطد�م  �إىل  �لأمري�ت 
�أبي �حلزم بن جهور، ونظم �لق�صائد �لتي يتحدى فيها غرميه 
�تهام  نتائجها  من  كان  �صهرية،  ر�صالة  يف  عليه  و�لتهكم 
�لأمويني، فزج  بالتحيز و�لتاآمر لإعادة حكم  له  عبدو�ض  �بن 
وّلدة، كما  �إىل  �لرقيقة  ق�صائده  �ل�صجن حيث كتب  به يف 
�صديقه  جنح  وقد  نف�صه،  عن  يد�فع  �أ�صدقائه  �إىل  كتب 
�أن �عتزل  �أبي �حلزم يف �إطالق �رص�حه، وبعد  �بن  �لوليد  �أبو 
ع�صيقته،  لوم  ي�رصف يف  �لزمن كان خاللها  من  مدة  �لنا�ض 
�لذي جناه  �لوليد  باأبي  قرطبة، وحاول و�صل حبله  �إىل  رجع 
ثم  ف�صله، ومن  �صبًبا يف  �أن طموحه كان  �ل�صجن، غري  من 
و�إ�صبيلية  وبطليمو�ض  د�نية  يف  وعا�ض  قرطبة،  �إىل  هرب، 
على �لتعاقب، وكانت �صهرته يف �ل�صعر، ومو�هبه �لأدبية، 
�أمري  باأحو�ل �مل�صلمني بالأندل�ض �صبًبا يف حظوته عند  ومعرفته 
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ولقد ُيْنجيَك �إْغفال  
�حرت��ُض ذيك  ويوؤ

َوَلكم �أَجَدى قعود 
َولَكم �أكدى �لتما�ُض  

وكذ� �حلكُم: �إذ� ما 
نا�ُض َذلَّ  نا�ُض،  َعزَّ   

وبنو �لأياِم �أخياف: 
وِخ�صا�ُض �رُص�ة 

َنْلَب�ُض �لدنيا ولكن
�للبا�ُض ذ�َك  ُمتعٌة   

ومن �صعره يف �لغزل �لرفيع هذه �لأبيات:

َعْك  َع �ل�صرَب حمبٌّ ودَّ َودَّ
ه ما ��صتودعْك ذ�ئٌع من �رصَّ  

نَّ على �أْن مْل يكن  يقرع �ل�صِّ
ز�َد يف تلك �خُلطى �إذ �َصيَّعك  

يا �أخا �لَبدر �صناء و�صنى 
طَلَعْك �أ ًنا  زما �لله  حفظ   

�إْن يُطْل بعدك ليلي فلكم 
بِتُّ �أ�صكو ِق�رَصَ �لليِل مَعْك  

�إ�صبيلية �ملعت�صد، ف�صار كاتب �رصه، ثم �أ�صبح كبري وزر�ئه، 
وكبري وزر�ء �بنه، وخليفته �ملعتمد �لذي ��صتعان به على غزو 
قرطبة �لتي �صارت فيما بعد عا�صمة ملكه، غري �أن �صهرة �بن 
زيدون �أثارت ح�صد �لكثريين من رجال �لبالط، وعلى ر�أ�صهم 
ار )�نظر هذه �ملادة(، وعندما قامت ثورة �ليهود  �ل�صاعر �بن عمَّ
�إر�صاله �إىل هذه �ملدينة لإعادة  �إ�صبيلية عمل �ملتاآمرون على  يف 
�لأمن هناك فخرج هو و�أ�رصته م�صيًعا بح�رصة �أهل قرطبة �لذين 
كانو� يفخرون بانت�صابه �إىل مدينتهم، وكان قد طعن يف �ل�صن 
و�أ�صابته �حلّمى فعّجلت بوفاته يف 15 من رجب عام 464هـ 
)18 من �إبريل عام 1071م(، ودفن يف �إ�صبيلية، وكان �بن 
زيدون �صاعًر� فحاًل، وكاتًبا من �لطر�ز �ملمتاز، ول�صيما يف 
عبدو�ض،  لبن  ر�صالته  موؤلفاته  ومن  �لعربي،  �لأدب  تاريخ 
وقد �رصحها �بن نباتة بعنو�ن »�رصح �لعيون يف �رصح ر�صالة �بن 
�لالتينية، وكذلك ر�صالته  �إىل  �لر�صالة  زيدون« وقد ترجمت 
وتعرف  �لالتينية،  �إىل  ا  �أي�صً ترجمت  وقد  جهور،  �بن  �إىل 
و�لر�صالة  �جلدية  »�لر�صالة  بعنو�ن  �لعربي  �لأدب  يف  �لر�صالتان 

�لهزلية«.

باحلكمة،  يفي�ض  �صعر  وهو  �صجني،  وهو  �صعره  ومن 
ول�صيما يف مطلع �لق�صيدة �لذي يقول فيه:

با�ُض   ظّني  على  ما 
ويا�صو �لدهر  يجرُح 

رمبا �أ�رصَف باملْرء 
يا�ُض ماِل  �لآ على   
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ل حت�صبو� ناأيكم عنا يغرينا 
�ملحبينا �لناأُْي  غريَّ  طاملا  �إذ   

دومي على �لعهد ما دمنا حمافظًة
فاحلر من د�ن �إن�صاًفا كما دْينا   

بالعهد،  وفاءها  مطالًبا  �أخرى  ق�صيدة  لوّلدة يف  ويقول 
ويذكر لها �أرقه و�صهده:

ما جال بَْعُدِك حلظي يف �صنا �لقمر 
�إل َذكرتِك ذكَر �لَعنْيِ بالأثِر  

ول ��صتطلُت ذكاَء �لنف�ِض من �أ�َصٍف 
�إل على ليلٍة �رصَّْت مع �لِق�رَصِ  

1342هـ  عام  م�رص  يف  طبع  ديو�ن  زيدون  ولبن 
)1923م(، ويذكر بع�ض �لرو�ة �أن �لأبيات �ملدونة قبل �لتي 

مطلعها:

َعْك  بٌّ ودَّ َع �ل�صرَب حُمِ َودَّ
ذ�ئٌع من �رّصه ما ��صتودعك  

�إىل  هي من �صعر وّلدة بنت �مل�صتكفي نظمتها و�أر�صلتها 
�بن زيدون تودعه بها.

123– ابن ال�ساعاتي – حارة – بق�سم اجلمرك 
�لتاريخ  دّون  ممن  ثالثة  �ل�صاعاتي«  »�بن  لقب  يحمل 

معلومات عن حياتهم وهم ح�صب وجودهم يف قيد �حلياة:

وكان �بن زيدون يحب وّلدة بنت �مل�صتكفي كما تقدم 
�لقول، وقد قال فيها �أروع ق�صائده �لغزلية، و�أ�صهرها �لق�صيدة 
�لتي بعث بها �إليها بعد �أن يئ�ض من لقائها، ويوؤكد لها يف �أبياتها 
�حللوة وّده، ويعتذر من فر�قها ب�صبب �خلطوب �لتي �أملت به، 

ويبد�أ هذه �لق�صيدة بقوله:

�أ�صحى �لَتنائي بدياًل من تد�نينا  
وناب عن طيِب ُلْقيانا جتافينا

بِْنُتْم َوبنَّا: فما �بْتلَّْت جو�نحنا  
ْت ماآقينا �صوًقا �إليكم، ول َجفَّ

يكاُد حني تناجيكم �صمائُرنا 
ينا يق�صي علينا �لأ�صى... لول تاأ�صِّ  

حالت لفقدكم �أيامنا فغدت 
ا ليالينا �صوًد�، وكانت بكم بي�صً  

�إذ جانب �لعي�ض طلٌق من تاآلفنا 
ومورد �للهو �صاٍف من ت�صافينا  

و�إذ ه�رصنا غ�صون �لأن�ض د�نيةً 
قطوفها فجنينا منه ما �صينا  

�إىل �أن يذكرها بالوفاء و�لبقاء على �لعهد فيقول:

مل نعتقد بعدكم �إل �لوفاء لكم  
ر�أًيا، ومل نتقلد غريه دينا
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1( فخر الدين ر�س�ان بن حممد بن علي بن ر�ستم اخلرا�ساين 
)امللقب بابن ال�ساعاتي(: ولد مبدينة دم�صق �لتي كان �أبوه قد 
هاجر �إليها من خر��صان، وكان �أبوه يحرتف �صنع �ل�صاعات 
�لكبري  �جلامع  مدخل  على  و�صعت  �لتي  �ل�صاعات  �صنع  وقد 
بدم�صق تنفيًذ� لرغبة �مللك �لعادل نور �لدين حممود بن زنكي 
)�نظر مادة �بن زنكي( �ملتوفى عام 569هـ )1174م(، وكان 
يف �لوقت نف�صه من علماء �لفلك، وطبيًبا ماهًر�، وعلى در�ية 
و��صعة �لنطاق بالأدب، وعلم �ملنطق، و�صائر فروع �لفل�صفة، 

عالوة على �صعة معرفته ب�صناعة �ل�صاعات.

بن  حممد  �لعادل  �مللك  بن  �لفائز  �مللك  ��صتوزره  وقد 
�أيوب �أخو �صالح �لدين )�نظر هذه �ملادة(، ثم ��صتوزره �أخو 
�مللك �لفائز �مللك �ملعظم �بن �مللك �لعادل �ملتوفى عام 624هـ 
�ملد�رك  هذه  جانب  �إىل  �ل�صاعاتي  �بن  وكان  )1227م(، 
�لطب يف  �أمهر رجال  من  و�لآد�ب  �لعلوم  �لأفق يف  �لو��صعة 
عام 628هـ  دم�صق  مبدينة  �جلليل  �لعامل  هذ�  وتويف  ع�رصه، 

)1230م(.

ومبكتبة جوتة باأملانيا خمطوط لبن �ل�صاعاتي يتناول كيفية 
لهذ� �ملخطوط عنو�ن، وقد كتبه  �ل�صاعات، ولي�ض  تركيب 
بوجه  فيه  و�هتم  )1203م(،  600هـ  عام  �ملحرم  �صهر  يف 

خا�ض ب�صاعة و�لده �لتي �أ�صلحها و�صبطها هو بنف�صه.

ال�ساعاتي:  بن  الدين  بهاء  ر�ستم  بن  علي  احل�سن  اأب�   )2
هو �أخو فخر �لدين بن �ل�صاعاتي �ملدّونة ترجمته قبل، وكان 
يف  �صعر  ديو�ن  وله  �ملتاأخرين  �ل�صعر�ء  حلبة  يف  مرّبًز�  �صاعًر� 
�صّماه  لطيف  ديو�ن  له  كما  �لإجادة  كل  فيه  �أجاد  جملدين 

هذ�  من  �لأبيات  هذه  خلكان  �بن  نقل  وقد  �لنيل«  »مقطعات 
�لديو�ن وهي:

لله يوٌم يف �ِصيوط وليلٌة  
�رَصُْف �لزمان بِاأختها ل يغلُظ  

بِْتنا وُعْمُر �لليل يف ُغلو�ئِه  
وله بنوِر �لبْدِر فرٌع �أ�صمُط  

و�لطلُّ يف �ِصلك �لغ�صون كلوؤلوؤ 
َرْطٍب ي�صافحه �لن�صيم في�صقط  

و�لطري يقر�أ و�لغدير �صحيفة  
ُط و�لريح يكتب و�لغمام ينقِّ  

عام  بالقاهرة  وتويف  بدم�صق،  �ل�صاعر  هذ�  ولد  وقد 
604هـ )1207م( عن 51 عاًما، ودفن ب�صفح �ملقطم، ومن 

َثمَّ يكون قد ولد عام 553هـ )1158م(.

)امللقب  البغدادي  علي  بن  اأحمد  الدين  مظفر   )3
وقد  �حلنفي،  �ملذهب  على  فقيًها  وكان  ال�ساعاتي(:  بابن 
�لبحرين  بعنو�ن »جممع  �لنا�ض  يتد�وله  �لفقه  كتب موجًز� يف 
�لَقذوي ومن منظومة  ��صتخل�صه من خمت�رص  �لنريين«  وملتقى 
�لن�صفي )�نظر هذه �ملادة(، وكانت وفاته خالل عام 694هـ 

)1295م(.
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124– ابن �سامل – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
125– ابن �سامل – �سارع – بق�سم حمرم بك
»�بن �صامل« كنية تطلق على ثالثة من علماء �لعرب هم«:

1( اأب� عبد الله حممد بن �سامل: �أكرب تالميذ �صهل �لتَّ�ْصرتي 
يف  تكونت  وقد  بال�صاملية،  �مل�صماة  �ل�صوفية  �لفرقة  موؤ�ص�ض 
�لب�رصة خالل �لقرنني �لثالث، و�لر�بع �لهجريني من �ملتكلمني 
�ل�صنيني ذوي �لنـزعات �ل�صوفية، وملا تويف موؤ�ص�ض هذه �لفرقة 
�صهل �لتَّ�ْصرتي عام 284هـ )896م( توىل �أبو عبد �لله بن �صامل 

ريا�صتها، ثم تويف عام 297هـ )909م( وخلفه �بنه وهو:

2( اأب� احل�سن اأحمد بن �سامل: �ملتوفى عام 350هـ )960م(، 
و�أطلق على �لفرقة ��صم �ل�صاملية ن�صبة �إىل �بن �صامل �لأب، و�بنه 
�أبو �حل�صن، ولقد بنيَّ تلميذ �أبي �حل�صن بن �صامل وهو �أبو طالب 
�ملكي �ملتوفى عام 380هـ )990م( يف كتابه »قوت �لقلوب« 
ا  ف�صائل �أ�صتاذه وعلو �صاأنه، وميكن �لتعرف على �أبي �حل�صن �أي�صً
من نقد خ�صمه �أبي ن�رص �ل�رص�ج �ملتوفى عام 377هـ )987م( 
يف كتابه »�للُّمع«، و�أمكن �لتعرف على �لأ�صول �لكربى لطريقة 
ا مما كتبه فيهم  �ل�صاملية مما كتبه خ�صومهم �حلنابلة، وخ�صو�صً
�ء )�ملتوفى عام 458هـ )1066م( �لذي يذكر  �أبو يعلى بن �لفرَّ
»�لغنية«  �أ�صول يف كتاب  ُذِكر منها ع�رصة  �أ�صاًل،  �صتة ع�رص 
�ملن�صوب لعبد �لقادر �جليالين، فقد جاء يف كتاب »�لغنية« هذ� 
�أن �ل�صاملية يقولون �أن �لله يف كل مكان ول فرق بني �لعر�ض 
وغريه، و�أن �لله يقر�أ على ل�صان كل قارئ، و�أنهم �إذ� �صمعو� 
�لقر�آن من قارئ فاإمنا ي�صمعونه من �لله، ويف ر�أي �جليالين �أن 
هذ� �لتعبري يف�صي �إىل �حللولية، ومن �آر�ء �ل�صاملية �أن لله م�صيئة 
غري حادثة و�إر�د�ت حادثة بها تقع معا�صي �ملخلوقات من غري 

�آخر  �لله  �أطاع  �إبلي�ض  �أن  قولهم  �ملع�صية، ومن  منهم  يريد  �أن 
�لأمر، ويزعمون �أن �إبلي�ض �صجد لآدم يف �لثانية �أي يف �لوقت 
�لتايل لمتناعه من �ل�صجود و�أن �إبلي�ض مل يدخل �جلنة، وهذ� 
خمالف لن�ض �لقر�آن �ل�رصيح، ومن �آر�ئهم �أن �لعمل بال�رصع 
ا �أن �لله  يتم مبجهود �إر�دي – وهو �لكت�صاب – ويزعمون �أي�صً
ُيَرى يوم �لقيامة يف �صورة �آدمي حممدي، و�أنه يتجلى ل�صائر 
�ملخلوقات من �لإن�ض و�جلّن و�ملالئكة و�حليو�ن لكل و�حد يف 
معناه، و�أن �لكفار يرون �لله ويحا�صبهم وهذ� – كما لحظ 
�لقر�آن  ل�رصيح  وفاًقا  لله  �لتنـزيه  مع  يتعار�ض  »�لغنية«  �صاحب 
�لكرمي – ويرى �ل�صاملية �أن �ل�صرب عن �للذ�ت �أف�صل من �لتمتع 
بها، و�لأنبياء �أف�صل من �لأولياء، و�أن �حلكمة هي �لإميان، 
ويقولون �أن �لحتاد هو �صعور �ملوؤمن بذ�ته »بالأناء« �لإلهي بقدر 

ما فا�ض عليه من ذلك يف �لأزل.

عهد  �إىل  �لفّر�ء  �بن  عهد  من  �حلنابلة  نقاد  قام  وقد 
�بن �جلوزي، و�بن تيمية، بتفنيد ما يف هذه �لآر�ء من �صمات 

�لعتز�ل ومن نزعات �إىل �لقول بالوجد تفنيًد� ب�صرًي�.

�لكامل(،  ��صمه  على  �لعثور  �أ�صتطع  )ومل  �سامل:  ابن   )3
�لتاريخ، وكانت وفاته عام 917هـ  وهو موؤرخ ومن علماء 

)1511م(.

126– ابن ال�رسَّاج – حارة – بق�سم الرمل
�ج« ثالثة ممن ذكر �ملوؤرخون بع�ض  يدعى بلقب »�بن �ل�رصَّ

نو�حي حياتهم وهم:

1( اأب� بكر حممد بن ال�رشي بن �سهل النح�ي )املعروف بابن 
�أبو  ال�رّشاج(: ن�صبة �إىل عمل �رصوج �خليل و�لدو�ب، وكان 
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بكر �ل�رّص�ج �أحد �لأئمة �مل�صاهري �ملجمع على ف�صلهم، ونبلهم، 
وجاللة قدرهم، وكان من �أكابر علماء �لنحو و�لأدب، وقد 
وعن  �ملربد(  مادة  )�نظر  �ملربِّد  �لعبا�ض  �أبي  عن  �لأدب  �أخذ 
غريه من �لعلماء كما �أخذ عن عدد كبري من �لأعيان منهم �أبو 
اين وغريهما، ونقل عنه  �صعيد �ل�صري�يف وعلي بن عي�صى �لرمَّ
�جلوهري )�نظر هذه �ملادة( يف مو��صع عديدة، وله �ملوؤلفات 
�أح�صن  من  وهو  »�لأ�صول«  كتاب  منها  �لنحو  يف  �مل�صهورة 
�لكتب �مل�صنفة يف هذ� �لباب و�إليه ُيْرَجع عند ��صطر�ب �لنقل 
»�ملوجز«،  �لأ�صول«، وكتاب  �أو �ختالفه، وكتاب »جمل 
»�حتجاج  وكتاب  �صيبويه«،  كتاب  و»�رصح  و»�ل�صتقاق«، 
�لقر�ء«، وكتاب »�ل�صعر و�ل�صعر�ء«، وكتاب »�لرياح و�لهو�ء« 

و»�لنار«، وكتاب »�جلمل«، وكتاب »�ملو��صالت«.

وكان هذ� �لعامل �جلليل يلثغ يف �لنطق، �أي يجعل �لنطق 
بالغني؛  بالر�ء  �أماله  غيًنا، ولذلك كتب تالميذه كالًما  بالر�ء 

لأنهم �صمعوها منه على هذ� �لنحو.

وقو�عده  �لنحو  باأ�صول  �لغزير  علمه  جانب  �إىل  وكان 
هذه  فجفته  يهو�ها  كان  جارية  يف  قال  وقد  جميًد�،  �صاعًر� 

�لأبيات:

ميزت بني جمالِها وَفعالِها 
فاإذ� �ملالحة باخليانة ل تفي  

َحَلفت لنا �أل تخوَن ُعهودنا 
فكاأمنا َحَلَفْت لنا �أل تفي  

و�لله ل َكلَّمُتها ولْو �إنها 
كالبدِر �أو كال�صم�ِض �أو كاملكتفي  

�لرقة  من  �لأيام  تلك  يف  �ملكتفي  �لإمام  و�صول  و�تفق 
فاجتمع �لنا�ض لروؤيته فلما ر�آه �بن �ل�رص�ج ��صتح�صنه، و�أن�صد 
بن  حممد  �لله  عبد  �أبو  فاأن�صدها  �لأبيات،  هذه  لأ�صحابه 
�إ�صماعيل بن زجني �لكاتب لأبي �لعبا�ض بن �لفر�ت، وقال هي 
�إنها  وقال  �إياه  �أن�صدها  ثم  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �ملعتز  لبن 
لعبيد �لله بن عبد �لله بن طاهر فاأمر له �ملكتفي مبنحة خزيلة من 
�لق�صة  �أعجب هذه  ما  �بن زجني  قال  �إليه  فلما و�صلت  �ملال، 
�لرزق  لو�صول  �ل�صبب  يكون  �صعًر�  �ل�رّص�ج  بن  بكر  �أبو  يعمل 
�إىل عبيد �لله بن عبد �لله بن طاهر، و�لله يرزق من ي�صاء بغري 

ح�صاب.

وتويف �أبو بكر بن �ل�رّص�ج يف �أو�خر �صهر ذي �حلجة عام 
316هـ )928م(.

2( اأب� حممد جعفر بن اأحمد بن احل�سني بن اأحمد بن جعفر 
ولدته  وكانت  �لبغد�دي  بالقارئ  معروًفا  وكان  ال�رّشاج: 
�حلفاظ  �أ�صهر  من  وهو  )1026م(،  عام 417هـ  �أو�خر  يف 
منها كتاب  كتًبا كثرية  �ألّف  وقد  زمانه،  يف ع�رصه وعالمة 
و�لفقه،  �لعلم  �أهل  من  كثري  عنه  و�أخذ  �لع�صاق«  »م�صارع 
�أبو �لطاهر �ل�صلفي )�نظر مادة  و�حلديث، وروي عنه �حلافظ 
�ل�صلفي( �لذي كان يفتخر بالرو�ية عنه على �لرغم من �ت�صاله 
بعدد كبري من علماء زمانه، ولبن �ل�رّص�ج �صعر ح�صن �ل�صياغة 

و�لأ�صلوب منه قوله:

بان �خلليُط فاأْدُمعي  
َوْجد�ً عليهم ت�ْصَتِهلُّ

وحد� بهم حاِدي �لفر�ِق    
عن �ملنازل فا�صتقلو�  
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لو�   ُقْل للذين ترحَّ
عن ناظري يف �لقلب َحلُّو�

وَدِمي بال َجْرٍم �أَتْيُت 
َغد�َة بينهمو ��ْصتحلُّو�  

ُهْم لو �أْنهلو�  ما �رصَّ
ِلِهمو َوَعّلو� من ماِء َو�صْ  

ومن نظمه �لغزيل �لرقيق هذه �لأبيات:

َوَعْدِت باأن تزوري كّل �صْهرٍ 
ى �ل�صهُر زوري َفزوري قد َتَق�صّ  

و�صقة بيننا نْهُر �ملَُعلَّى 
�إىل �لبلد �مل�صّمى �صهر زوِر  

و�أ�صُهُر َهْجرِك �ملحتوم حقٌ 
ولكن �صهر و�صِلِك �صهر زوِر

�لفكاهي  �ل�صعر  زمرة  يدخل يف  �لذي  �لناقد  �صعره  ومن 
�لظريف قوله:

َخ �صباٍب وقد  ٍع �رَصْ وُمدَّ
مه �ل�صيُب على ُوْفَرِتْه َعمَّ

ُيْخ�صُب بالو�صمِة عْثنونه 
يكفيه �أن يكذب يف حليته  

يف  وذلك   – ولد  حيث   – ببغد�د  �ل�رص�ج  �بن  وتويف 
21 من �صهر �صفر عام 500 هـ )1106م(.

القر�سي  ال�رشاج  بن  الرحمن  عبد  بن  علي  بن  حممد   )3
�ألّف حو�يل عام 714هـ  الدم�سقي: كان مت�صوًفا عربيًّا وقد 
)1314م( جمموعة من �لأقا�صي�ض �لتهذيبية، و�لأخالقية، 
بعنو�ن »تفاح �لأرو�ح ومفتاح �لأرباح«، وهذه �ملجموعة جزء 
من م�صنفه �ملفقود �مل�صمى »ت�صويق �لأرو�ح و�لقلوب �إىل ذكر 
عاّلم �لغيوب«، ول يعرف على وجه �لتحقيق تاريخ مولده، 
تقريبية  ب�صفة  ذلك  على  ي�صتدل  قد  ولكن  وفاته،  تاريخ  �أو 
عام  �لذي حدث خالل  �لأقا�صي�ض  تدوينه كتاب  تاريخ  من 

714هـ �أو قبله �أو بعده بقليل.

بق�سم املنتزه  �سارع –  ابن �سعد –   –127
ا( )الدكتور عو�س حممد عو�س حاليًّ
128– ابن �سعد – �سارع – بق�سم حمرم بك

�أبو عبد �لله بن �صعد بن منيع �لب�رصي �لزهري موىل  هو 
بني ها�صم، ويعرف بكاتب �لو�قدي )�نظر هذه �ملادة(، وقد 
علية،  و�بن  ُعَيْينة،  بن  ُه�صيم، و�صفيان  در�ض �حلديث على 

ة علي حممد بن عمر �لو�قدي. و�لوليد بن م�صلم وخا�صّ

وروى عنه �أبو بكر بن �أبي �لدنيا، وكثري غريه من علماء 
�صرية  ي�صم  وهو  �لطبقات«  »كتاب  موؤلفاته  و�أهم   ، �حلديث 
�إىل  و�لتابعني  �ل�صحابة  و�صري  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �لنبي 

زمنه.
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ومن جهة �أخرى يذكر له �بن خلِّكان )�نظر هذه �ملادة(، 
�ل�صخم طبقات  �لطبقات  �إىل جانب كتاب  وحاجي خليفة، 

�أخرى �صغرى.

�للغة  �إىل  �لطبقات«  »كتاب  من  �لأول  �جلزء  ترجم  وقد 
�لأملانية، ون�رصت هذه �لرتجمة يف مدينة ليدن عام 1322هـ 
230هـ  عام  خالل  �صعد  �بن  وفاة  وكانت  )1904م(، 

)845م(.

بق�صم  �لكائن  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
�ملنتزه فاطلبها يف »�لدكتور عو�ض حممد عو�ض«.

�لطبقات،  �صاحب  �صعد  �بن  بني  يخلط  �أّل  ويجب 
و�لليث بن �صعد �لذي يذكر ��صمه باأنه �لإمام �أبو �حلارث �لليث 
�لالم حتت عنو�ن »�لليث بن  تاأتي ترجمته يف حرف  ثمَّ  ومن 

�صعد«، فاطلبها يف هذه �ملادة.

129– ابن �سعدون – �سارع – بق�سم حمرم بك
هو �أبو بكر بن �صعدون �لتميمي �جلزري، كان مر�بًطا من 
مر�بطي �ملغرب �لأق�صى، وكان ح�صن �ل�صوت، وقد �صمع 
يف م�رص، ويف مكة، ثم ذهب �إىل بالد �ل�صام، وكان �صاعًر� 

جميًد� ومن قوله:

�ِصْجُن �لل�صاِن هو �ل�صالمُة للفتى 
من كلِّ نازلٍة لها ��صتئ�صاُل  

�إنَّ �لل�صاَن �إذ� َحَلْلَت عقاَلُه  
�ألقاَك يف �صْنعاء لي�َض ُتقاُل

بق�سم �سيدي   – �سارع   – �سعود  ابن   –130
ا( جابر )ح�سني طه �سالح حاليًّ

كرموز بق�سم   – �سارع   – �سعود  ابن   –131
�لدرعية  �لوهابيني يف  �أمر�ء  يطلق على  لقب  �صعود«  »�بن 
هو  �لأ�رصة  هذه  وموؤ�ص�ض  �لعربية،  باجلزيرة  و�لريا�ض 
حممد بن �صعود من ع�صرية َمْقرن �لتي تنتمي �إىل قبيلة م�صالخ 
من ولد علّي من عرب َعْنزة، وكان �أبوه �صعود حاكًما على 
�لدرعية وتويف عام 1141 يف بع�ض �لرو�يات �أو عام 1150هـ 
�أو 1737م(، يف بع�ض �لرو�يات �لأخرى، وظل   1727(
حممد  فرع  يف  �لريا�ض،  ثم  �لدرعية،  يف  �لوهابيني  �صلطان 
�بن �صعود دون فروع �إخوِته وهم ثنيان، وم�صاري وفرحان، 
�لذي  �لوهاب  عبد  بن  حممد  هو  �لوهابي  �ملذهب  وموؤ�ص�ض 
عام 1153هـ  �صعود يف حو�يل  بن  �صديقه حممد  �إىل  �لتجاأ 
بالل�صان،  �ملذهب  ن�رص  على  �لثنان  وتعاون  )1740م(، 
�لبالد �ملجاورة ومناطق  �لغار�ت على  و�ل�صيف، وذلك ب�صن 
)1746م(  1159هـ  عام  من  �بتد�ًء  وذلك  �لقريبة  �لبدو 
�لتقدم  وقف  عن  عجزو�  ولكنهم  �لأقوياء،  �جلري�ن  فتدخل 
�لوهابي، ويف ذلك �حلني كان �أ�رص�ف مكة يتهمون �حلجاج 
�ملقد�صة  �لأماكن  زيارة  من  ومينعونهم  باملروق  �لوهابيني 
ويبعثون بالتقارير �صدهم �إىل �لباب �لعايل، ول�صيما يف عام 
1162هـ )1748م(، وتويف حممد بن �صعود عام 1179هـ 
�أخوه  بعده  وجاء  عاًما،   30 حكمه  وطال  )1765م(، 
عبد �لعزيز فق�صى 30 عاًما من حكمه يف حروب �صد �لقبائل، 
ول�صيما �صد بني خالد و�ملكرمي و�لنتفق، ويف عام 1210هـ 
)1795م( ثّبت �لوهابيون �أقد�مهم على �صاطئ �خلليج �لعربي. 
�لعزيز بعقد  �لتي بعث بها �لأتر�ك �صد عبد  و�نتهت �حلمالت 
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عام  مكة  �رصيف  منح  ثم  ومن  �صنو�ت،  �صت  مدتها  هدنة 
�لأماكن  زيارة  حق  �لوهابيني  �حلجاج  )1772م(  1186هـ 
�ملقد�صة يف مقابل �رصيبة يوؤدونها، غري �أن �رصيف مكة غالب 
فعادت  )1787م(،  1202هـ  عام  �حلق  هذ�  يف  رجع 
�ل�صلح  عقد  ثم  �حلجاز،  غزو  عن  �لوهابيني  ل�صد  �حلمالت 
بني �لطرفني يف 1213هـ )1798م(، وتعهد �لوهابيون باأّل 
يغريو� على مناطق �لأ�رص�ف، غري �أن �ل�صلح مل يدم طوياًل �إذ 
د�هم �صعود بن عبد �لعزيز مدينة كربالء بالعر�ق عام 1216هـ 
معظم  وذبح  �ملقد�صة،  �ل�صيعة  �أماكن  ب  وخرَّ )1802م(، 
بن  �صعود  كان  )1800م(،  1214هـ  عام  ويف  �ل�صكان، 
قبائل ع�صري،  �إليه  فان�صمت  فري�صة �حلج  �أدى  قد  �لعزيز  عبد 
�خل�صومة،  جتدد  ذلك  عن  ونتج  حرب،  وبني  وتهامة، 
عام  مكة  �صعود  ودخل  �لطائف،  مدينة  �لوهابيني  و�كت�صاح 

1218هـ )1803م(.

�ل�صعوديون  كان  )1800م(  1215هـ  عام  بد�ية  ويف 
�لعربي، و��صتطاعو�  �خلليج  نفوذهم على  ب�صط  �أخذو� يف  قد 
�إخ�صاع �لبحرين، وقبائل عمان ل�صيطرتهم، وُقتِل عبد �لعزيز 
�بن حممد بن �صعود يف 18 من رجب عام 1218هـ )4 من 
نوفمرب عام 1803م( بيد رجل �صيعي من عمادية، وخلفه يف 
�حلكم �بنه �صعود بن عبد �لعزيز فقام بعدة حمالت على بغد�د، 
وعمان، و�حتل �ملدينة عام 1220هـ )1805م(، ثم �حتل 
�ملذهب  بذلك  و�نت�رص  )1806م(،  1221هـ  عام  مكة 
�لعزيز  عبد  بن  �صعود  �أبطل  ما  �حلجاز، و�رصعان  �لوهابي يف 
�خلطبة ل�صلطان تركيا، ورف�ض موكب �ملحمل �لرتكي، وملا 
ممتلكاته  على  �لوهابيني  هجمات  �صد  عن  �لعايل  �لباب  عجز 
�حلملة  فبد�أت  �حلجاز،  غزو  م�رص  و�يل  علي  مبحمد  ناط 

1811م  عام  نوفمرب  يف  �لرب  وينبع  �لبحر  ينبع  غزو  �مل�رصية 
تقهقر  وبعد  علي،  حممد  بن  طو�صون  بقيادة  )1226هـ( 
وتقدم، وقفت �حلمالت �مل�رصية وتويف �صعود بن عبد �لعزيز 
بن  �لله  عبد  �حلكم  يف  وخلفه  )1814م(،  1229هـ  عام 
�إبر�هيم  �صعود، ويف �صبتمرب عام 1816م )1232هـ( توىل 
ولقي  �أخيه طو�صون،  بعد موت  �لقيادة  �بن حممد علي  با�صا 
�صعابًا يف �لتقدم، ثم و�صل بجي�صه �إىل �لدرعية وحا�رصها، 
من  �لبا�صل يف 6  �مل�رصي  �جلي�ض  �أفر�د  �أيدي  �صقطت يف  ثم 
�صبتمرب عام 1818م )1224هـ(، و�صلم عبد �لله بن �صعود 
نف�صه فاأُر�ِصل و�أ�رصته و�أحفاد حممد بن عبد �لوهاب �إىل �لقاهرة 
و�ُصنقو� جميًعا بالق�صطنطينية يف 17 من دي�صمرب عام 1818هـ 
�لعربية  �جلزيرة  عن  �مل�رصية  �جليو�ض  وجلت  )1224هـ(، 
عام 1256هـ )1840م( و��صتطاع �آل �صعود ب�صط �صلطانهم 
�صيًئا ف�صيًئا ول�صيما بعد �صعف تركيا، وهكذ� �آل �لأمر �إليهم 
ت�صبح جزًء� من  �أن كادت بالدهم  بعد  �لبالد  و�صيطرو� على 
�لأبطال، و�لله هو مغري  بف�صل جهاد جنودها  �مل�رصية  �لدولة 

جمرى �لتاريخ ول ر�د لإر�دته.

�أما ترجمة �صاحب �ل�صم �جلديد لأحد �صارعي �بن �صعود 
فانظرها يف )ح�صني طه �صالح(.

الرمل بق�سم   – حارة   – �سعيد  ابن   –132
هو �أبو �حل�صن علي بن مو�صى �ملغربي، لغوي وموؤرخ ولد 
عام 605هـ  �أو  �لرو�يات  بع�ض  )1214م( يف  عام 610هـ 
يف  بالأندل�ض  غرناطة  من  بالقرب  يع�صب  بقلعة  )1208م( 
جنوب �إ�صبانيا ودر�ض يف �إ�صبيلية، و�أدى فري�صة �حلج يف �صحبة 
تويف  �لإ�صكندرية  �إىل  �لعودة  �أثناء  و�صولهما  ولدى  و�لده، 
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�ملدينة  بهذه  �صعيد  �بن  فاأقام  و�لده عام 640هـ )1243م(، 
بع�ض �لوقت، ثم رحل �إىل بغد�د عام 648هـ )1250م(، 
ومنها ذهب �إىل حلب، ثم �إىل دم�صق، فاملو�صل، فبغد�د مرة 
تون�ض،  �إىل  ذلك  بعد  رحل  ثم  فمكة،  فالب�رصة،  �أخرى، 
و�لتحق بخدمة �أبي عبد �لله �مللقب بامل�صتن�رص بالله ثالث �أمر�ء 
دولة بني حف�ض يف تون�ض، ويف عام 666هـ )1267م( عاد 
�إىل �مل�رصق وو�صل �أرمينيا عن طريق �لإ�صكندرية وحلب، ثم 
رجع �إىل تون�ض، و�أثناء عودته �إىل دم�صق خالل عام 673هـ 
كانت  وفاته  �أن  �أخرى  رو�ية  ويف  �ملنّية،  و�فته  )1274م( 

خالل عام 685هـ )1286م( يف تون�ض.

�مل�صمى  �لتاريخي  مبوؤلفه  �ملغربي  �صعيد  �بن  ��صتهر  وقد 
»�ملُْغِرُب يف تاريخ �ملَْغِرب«.

الرمل بق�سم   – حارة   – �ُسكَّرة  ابن   –133
�ملعروف  حممد  بن  �لله  عبد  بن  حممد  �حل�صن  �أبو  هو   
رة �لها�صمي �لبغد�دي �ل�صاعر �مل�صهور. وهو من ذرية  بابن �صكَّ
علي بن �ملهدي �خلليفة �لعبا�صي بن �أبي جعفر �ملن�صور، وكان 
�بن �صكرة �صاعًر� مبدًعا ف�صبَّهه �أهل �لعر�ق بجرير، و�لفرزدق 
من  يقرب  ما  ي�صم  ديو�نه  �إن  ويقال  �ملادتني(،  هاتني  )�نظر 
هذ�  لأن  �ملبالغة؛  على  يدل  تقدير  وهذ�  بيت،  �ألف  خم�صني 
�لعدد يتعدى طاقة �أي �صاعر �لإنتاجية، ومن بديع ت�صبيهه ما 

قاله يف غالم ر�آه، ويف يده غ�صن، وعليه زهر فقال فيه:

ُن باٍن بد� ويف �ليد ِمْنهُ  ُغ�صْ
ُغ�صٌن فيه لوؤلوؤٌ مْنظوُم  

َننْيِ يف ذ�  ُت بني ُغ�صْ فتحريَّ
قمٌر طالٌع ويف ذ� جنوُم  

وكان �بن �صكرة من �أكرث �أهل ع�رصه جموًنا، و�ندفاًعا 
�ملك�صوف  �ملاجن  قوله  ومن  �ل�صهو�ت،  وطلب  �مللذ�ت  يف 

�لبيتان �لآتيان يف غالم �أعرج �أحبه:

قالو� بُليَت باأعرٍج فاأَجْبتهم 
�لَعْيُب يحدث يف غ�صون �لباِن  

�إين �أُِحبُّ حديثه و�أريده 
للنوم ل للجري يف �ملْيد�ِن  

ومن لطيف ملحه هذه �لأبيات �لتي بعث بها �إىل �صديقه 
�أبي �حل�صن �ملْلحي �ملعروف بابن �أبي �لع�صب:

يا �صديًقا �أفادنيه زمان 
فيه �صّن بالأ�صدقاِء و�صحُّ  

بني �صخ�صي وبني �صخ�صك بُْعد
غري �أن �خليال بالو�صِل �َصْمُح  

�إمنا �أْوجب �لتباعد مّنا 
ِمْلُح نك  و�أ �صّكٌر  نني  �أ  

وهو يعني بكلمة »ِمْلح« �أن �صديقه يلّقب »باملِلحي« ن�صبة 
�إىل �ملِلح، ولقد ردَّ عليه �أبو �حل�صن �ملِلحي بالبيتني �لتاليني:

هل يقول �لإخو�ُن يوًما خِللٍّ 
�ُض �ملودة قدُح �صاب منه حَمْ  
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ر فال ُتْف�ِصَدْنهُ  بيننا �صكَّ
�أم يقولون بيننا ويك ِمْلُح  

نهما  دوَّ �للذين  �لفاح�صني  �لبيتني  قائل  هو  �صكرة  و�بن 
�حلريري يف �ملقامة �لكرجية وهما:

جاء �ل�صتاُء وعندي ِمن حو�ئجِه
�َصْبٌع �إذ� �لقطُر عن حاجاتنا ُحبِ�صا  

ِكنٌّ وكي�ٌض وكانوٌن وكاأ�ض ِطال
بعد �لكباِب وُك�ٌض ناعم َوِك�صا  

وقال �بن �صكرة يف �ل�صباب:

لقد بان �ل�صباب وكان ُغ�صًنا 
له ثمٌر و�أور�ٌق ُتظلْك  

وكان �لبع�ض منك فمات فاْعلم
متى ما مات بع�صك مات كلْك  

عام  �لثاين  ربيع  �صهر  ع�رص  حادي  �لأربعاء  يوم  وتويف 
385هـ )995م(، وكان م�صهوًر� باأنه من �ل�صعر�ء �لهزليني.

�سارع – بق�سم الرمل 134– ابن �سالم – 
يحمل لقب �بن �َصالم �أو �صاّلم �أربٌع ممن ذكر �لتاريخ �صري 

ا لوجودهم على قيد �حلياة: حياتهم وفيما يلي تر�جمهم وفاَقً

1( عبد الله بن �سالم: كان يهوديًّا ويظهر �أنه كان على علم 
و��صع �لنطاق بالثقافة �ليهودية فقد عده �ملف�رصون من �أو�ئل �لذين 
قال �لله فيهم: زب ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ   ڭڭرب 

�صورة �ل�صعر�ء، �لآية 197، وقد �أ�صلم �بن �صالم �إثر هجرة 
�لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم �إىل �ملدينة »يرثب« و�صحب عمر 
اب يف �صفره �إىل �ل�صام، ووقف خطيًبا يف �ملتاألبني على  بن �خلطَّ
عثمان بن عفان، يد�فع عنه، ويخذل �لثائرين، وتويف عام 
40هـ )660م(، و��صتهر بني �ل�صحابة بالعلم �لغزير حتى �أن 
معاًذ� عّدُه ر�بع �أربعة يطلب عندهم �لعلم، ونقل عنه �مل�صلمون 
كثرًي� مما يدل على علمه بالتور�ة وما حولها، وقد جتّمع حول 
هريرة  �أبو  �حلديث  عنه  ونقل  �لإ�رص�ئيليات،  من  كثري  ��صمه 
)�نظر هذه �ملادة( و�أن�ض بن مالك )�نظر مادة �لإمام مالك(، 
وين�صب �إليه �بن جرير �لطربي ) �نظر مادة �لطربي( يف تاريخه 
كثرًي� من �لأقو�ل يف �مل�صائل �لتاريخية �لدينية، وميثل �بن �صالم 
ناحية خا�صة دخل منها على �مل�صلمني بع�ض �أقو�ل �لتور�ة، وما 

�ض. �إليها ول�صق بع�صها بتف�صري �لقر�آن، وبالَق�صَ

2( اأب� عبيدة ابن �ساّلم الهروي البغدادي: ولد عام 197هـ 
)837م(،  223هـ  عام  باملدينة  �أو  مبكة  وتويف  )812م(، 
�بن �صالم  تعلم  �أبوه عبًد� روميًّا لرجل من هر�ة، وقد  وكان 
على يد �أبي زيد �لأن�صاري، و�لأ�صمعي، �لر�وي �مل�صهور، 
�لكرمي من  �لقر�آن  ما ورد يف  وتن�صب لبن �صالم »ر�صالة يف 
لغات �لقبائل«، وقد �صنف كتًبا كثرية يف �لقر�آن، و�حلديث، 

و�لفقه، وغريب �حلديث.

3( اأب� عبد الله حممد بن �سالم الب�رشي )وكنيته اجلمحي(: 
يف  عدة  كتًبا  و�صنف  و�لأخبار،  �ل�صعر  علماء  من  كان 
�لتاريخ، و�لأدب، وهو و��صع كتاب طبقات �ل�صعر�ء �لذي 
يعد من �مل�صادر �لأوىل لعلم �ل�صعر، ويقول يف هذه �لطبقات 
�إنه »مل يكن لأو�ئل �لعرب من �ل�صعر �إّل �لأبيات يقولها �لرجل 
عهد  يف  �ل�صعر  ل  وطوِّ �لق�صائد،  دت  ُق�صِّ و�إمنا  حادثة،  يف 
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د  ق�صَّ من  �أول  مناف، وكان  وعبد  وها�صم،  �ملطلب،  عبد 
�لق�صائد، وذكر �لوقائع، �ملهلهل بن ربيعة �لثعلبي )�نظر مادة 
�بن ربيعة( يف قتل �أخيه كليب و�ئل، قتله بنو �صيبان، وكان 
كهلهلة  �صعره  لهلهلة  مهلهاًل  ي  �ُصمِّ و�إمنا  َعِديًّا  �ملهلهل  ��صم 
�لنابغة:  قول  ذلك  ومن  و�ختالفه،  ��صطر�به  وهو  �لثوب، 

»�أتاك بقوٍل هلهل �ل�صنج كاذب«.

وزعمت �لعرب �أنه كان يتكرّث ويّدعي يف قوله �أكرث من 
رو�ية  �لعرب  ر�جعت  »فلما  �صاّلم:  �بن  يقول  �أن  فعله«،�إىل 
�صعر  �ل�صعر�ء  بع�ض  ��صتغل  وماآثرها،  �أيامها،  وِذْكر  �ل�صعر 
�صعر�ئهم وما ذهب من ذكر وقائعهم، وكان قوم قلت وقائعهم 
و�أ�صعارهم و�أر�دو� �أن يلحقو� مبن له �لوقائع و�لأ�صعار، فقالو� 
على �أل�صن �صعر�ئهم، ثم كانت �لرو�ة بعد فز�دو� يف �لأ�صعار، 
ولي�ض ُي�صكل على �أهل �لعلم زيادة من ولد �ل�صعر�ء �أو �لرجل 

من ولدهم في�صكل ذلك بع�ض �لإ�صكال«.

وكانت وفاة �بن �صالم خالل عام 232هـ )846م(.

وّله  �مل�صهورين،  �ل�صيا�صة  من رجال  �سالم:  بن  العادل   )4
�خلليفة �حلافظ على مدينة �لإ�صكندرية ومديرية �لبحرية، وملا 
عظم �صاأنه وذ�ع �صيته، ��صتبد بالأمر، مما �أدى �إىل قتله خالل 

عام 548هـ )1153م(.

135– ابن �سالمة – حارة – بق�سم حمرم بك
هذه  )�نظر  بطوطة  �بن  وفد  عام 726هـ )1228م(  يف 
�ملادة( يف �أثناء رحلته على �ملدينة �ملنورة، وز�ر م�صجد �لنبي 
ودّون يف  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �لله  عبد  بن  �لكرمي حممد 
كتاب رحلته �مل�صمى »حتفة �لنظار يف غر�ئب �لأم�صار وعجائب 

�لأ�صفار« �أنه �لتقى يف هذ� �مل�صجد �ل�رصيف باإمامه بهاء �لدين 
�ل�صالح  �لعامل  عنه  وينوب  م�رص،  �أهل  كبار  من  �صالمة  �بن 
�لز�هد بغية �مل�صايخ عز �لدين �لو��صطي )�نظر مادة �لو��صطي(.

136– ابن �سّلوم – �سارع - بق�سم حمرم بك
من علماء جند، تويف عام 1246هـ )1830م(.

137– ابن �سنان – حارة – بق�سم الرمل
يحمل لقب �بن �صنان ثالثة من مفكري �لعرب هم:

1( اأب� احل�سن ثابت بن �سنان بن ثابت بن قرة: )�نظر مادة 
وقد  و�أبيه  جّده  مثل  �لنحلة  �صابئي  وكان  قرة(،  بن  ثابت 
بويه، وكان طبيًبا  �بن  �لدولة  معز  �أيام  بغد�د يف  عا�ض مبدينة 
هاتني  )�نظر  وجالينو�ض  هيبوقر�ط  كتب  عليه  ُيقر�أ  نبياًل  عاملًا 
وقد  عليه،  للد�ر�صني  �لفل�صفة  معاين  يو�صح  وكان  �ملادتني( 
علوم  وتعمقه يف  تبّحره  قرة يف  بن  ثابت  ه  جدَّ م�صلك  �صلك 
للقدماء وله  �لريا�صة  فروع  و�لهند�صة وجميع  و�لفل�صفة  �لطب 
خال  وهو  قيمة،  معلومات  على  ينطوي  �لتاريخ  يف  كتاب 
هالل بن �ملح�صن �ل�صابئي )�نظر مادة �ل�صابئي(، وعلى غر�ر 
جّده �تهمه �ل�صابئون يف جّر�ن باملروق لآر�ئه �ملتحررة فاأ�ص�ض 
هذه  عا�صت  وقد  �لآر�ء،  �ملعتدلة  �ل�صابئة  من  جماعة  ببغد�د 
�أن �رصع  �إىل  �لزمن  من  ردًحا  �أمن و�صالم  ببغد�د يف  �جلماعة 
�خلليفة �لعبا�صي �لقاهر يف ��صطهادهم، ومن ثّم �أجرب �بن �صنان 
على �عتناق �لإ�صالم عام 363هـ )975م(، وكان هذ� �لعامل 
�جلليل متبحًر� يف علم �لفلك و�لظو�هر �لطبيعية و�ألّف ر�صالة يف 

�صيا�صة �أفالطون.
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مر�صه  من  ف�صفاه  �لرفاء  �ل�رَصِّي  �ل�صاعر  عالج  �إنه  ويقال 
بهذه  وذلك  �صعر  من  �لأطباء  يف  قيل  ما  باأح�صن  فمدحه 

�لأبيات:

ة �صايف   َهْل لِْلَعِليِل �ِصَوى �بِْن قرَّ
بَْعَد �لإَِلِه َوَهْل َلُه ِمْن َكايف  

�أْحَيا َلَنا َر�ْصَم �لَفاَل�ِصَفِة �لذي  
َح َر�ْصَم ِطبٍّ َعايف ْو�صَ �أودى َو�أَ  

َفَكاأَنَُّه ِعي�َصى بُْن َمْرمَيَ َناِطًقا  
اِف َيَهُب �حلياَة بِاأَْي�رَصِ �لأَْو�صَ  

�لكتاب،  �أهل  بني  �لكرمي  �لقر�آن  ذكرهم  قوم  و�ل�صابئة 
�ن  ومنهم من كان يعبد �لكو�كب، وكان مقرهم �لرئي�صي حرَّ
زون  وقد خرج منهم علماء وفال�صفة ومنجمون وفلكيون مبـرَّ
يف كل هذه �لفروع من �لعرفان، وتويف �بن �صنان يف بغد�د.

2( اأب� عبد الله حممد بن جابر بن �سنان )امللقب بالبتاين(: 
وكان   »Albatanius »�ألباتانيو�ض  �لأوروبيني  عند  وي�صمى 
علماء  �أعظم  من  وكان  )858م(  244هـ  عام  خالل  مولده 
كتابه  ويعترب  �لعرب،  عند  �لفلك  علم  �أعالم  و�أحد  ع�رصه 
�نت�رصت يف  �لتي  �لقليلة  �لعربية  �جلد�ول  �أحد  �ل�صابئ«  »�لزيج 
�أوروبا يف �لقرن �لثاين ع�رص �مليالدي بعد ترجمته �إىل �لالتينية، 
�إ�صبانيا  ملك  �لعا�رص«  »�ألفون�صو  �أمر  ع�رص  �لثالث  �لقرن  ويف 

برتجمتها �إىل �لإ�صبانية.

بعد  تت  ح�صاباتها  �أن  �إىل  �جلد�ول  هذه  �أهمية  وترجع 
عن  بيانات  ت�صمنت  �أنها  و�إىل  �ملدى  و��صعة  دقيقة  �أر�صاد 

�ل�صم�ض ي�صتطيع �ملدقق �أن ي�صتنتج منها �أحد �حلقائق �لأ�صا�صية 
يف علم �لفلك على �لرغم من �أن �بن �صنان مل يذكرها بطريقة 
�ل�صم�ض  �أن مو�صع  �لهامة يف  �لنظرية  �رصيحة، وترتكز هذه 
عليه  يطلق  ما  وهو  �لأر�ض،  عن  ما ميكن  �أبعد  تكون  عندما 
يف  عليه  كان  عما  �صنان  �بن  �أيام  يف  يختلف  �لأَْوج،  ��صم 
�أيام بطليمو�ض �لفلكي، �أي �أن هذ� �لأَْوج يتحرك يف بطء ل 

ي�صتطاع مالحظته �إل بعد م�صّي مدة طويلة من �لزمن.

�إليها  �لتي تو�صل  �لنتائج  باأخذ  �لبتاين  �بن �صنان  ومل يقنع 
بطليمو�ض ق�صية م�صلًما بها، وذلك على غر�ر كثري من علماء 
�لفلك، بل قام باختبار تلك �لنتائج عن طريق �أر�صاد جديدة 
�أدت �إىل حتديد مكان عدد من �لثو�بت �لفلكية يف دقة، ومن 
جهة �أخرى برهن �بن �صنان نظريًّا على �إمكان حدوث ك�صوف 
حلقي لل�صم�ض، مبعنى �أنها ت�صري مظلمة يف �لو�صط ول يبقى 

منها م�صيء �صوى حلقة منتظمة عند حافتها.

و�إىل جانب تعمق �بن �صنان يف �لفلك كان نابغة يف علم 
�لريا�صة، وخا�صة ما كان منها ذو �صلة بالفلك فاأدخل بع�ض 
�لقو�نني �جلديدة يف ح�صاب �ملثلثات، وعمل على حت�صني طرق 
�حل�صابات ثم طّبق ذلك يف عمل جد�ول للظالل حم�صوبة لكل 
دقيقة، وهذه  ثالثني  لكل  للجيوب  قو�صية، وجد�ول  درجة 
عا�رص  وقد  و�لع�رصين،  �خلام�ض  �لرقم  �إىل  �صحيحة  �جليوب 

ة )�نظر هذه �ملادة(. �بن �صنان �لبتاين ثابت بن قرَّ

وقد �رصف �بن �صنان �لبتاين معظم حياته بالرقة، وله كتاب 
بعنو�ن »معرفة مطالع �لربوج فيما بني �أرباع �لفلك«،و»ر�صالة 
�لأربع  �ملقالت  �لت�صالت«،و»�رصح  �أقد�ر  حتقيق  يف 
�أهم م�صنفاته،  لبطليمو�ض«،وذلك عالوة على »�لزيج« وهو 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

224

ح�صاب  ويف  �لفلك  علم  يف  عميق  تاأثري  �صنان  لبن  وكان 
�ملثلثات يف �أنحاء �أوروبا.

وتويف هذ� �لعامل �جلليل خالل عام 317هـ )929م( بالًغا 
من �لعمر حو�يل 72 عاًما.

3( عبد الله بن حممد بن �سنان اخلفاجي: كان �صاعًر� و�أخذ 
�لأدب عن �أبي �لعالء �ملعري )�نظر مادة �ملعري( وعن غريه من 
)�إعز�ز(  قلعة  فيه، وتويف يف  وبرع  �حلديث  �صمع  ثم  �لأدباء 
)1089م(  466هـ  عام  ب�صوريا  حلب  مدينة  �أعمال  من 
»�رّص  بعنو�ن  �آخر  وكتاب  بريوت  يف  طبع  �صعر  ديو�ن  وترك 
�لف�صاحة«، ولتاأليف هذ� �لكتاب �طلع على كثري من �لكتب 
�لتي �ألفت قبله يف �لنقد �لأدبي ككتاب »�لبديع« لبن ع�صكر 
)�بن جعفر  بن جعفر  لقد�مة  �ل�صعر  ونقد  �ملادة(،  هذه  )�نظر 

عبد �لله(، و�ملو�زنة بني �لطائيني لالآمدي.

حقيقة  �إي�صاح  �لكتاب  هذ�  تاأليف  من  �لغر�ض  وكان 
�لف�صاحة و�لك�صف عن �رصِّها؛ لأنه يوؤمن باأن لكل جمال يف 
�لكالم �صبًبا ي�صتطاع �لهتد�ء �إليه، وكان على �صو�ب حينما 
�لوقت  طول  مع  وتاأمله  �ل�صعر  مبخالطة  تدرك  �لبالغة  �إن  قال 
وتر�خي �لزمن، وقد حقق �بن �صنان غر�صه فقد قال �بن �لأثري 
فيه كتًبا...  �لنا�ض  �ألّف  قد  �لبيان  »�إن علم  فاحتة كتابه:  يف 
ولكني مل �أجد ما ينتفع به �إّل كتاب �ملو�زنة لالآمدي وكتاب 

�رّص �لف�صاحة لبن �صنان �خلفاجي«.

و�بن �صنان يرى �أن �للغة �لعربية تف�صل �صائر �للغات وهو 
�لقارئ  على  يعر�ض  ثمَّ  و�جلديد  �لقدمي  يف  ببالغتها  يعجب 
لكتابه ما ينبغي �أن يتو�فر يف �لكلمة حتى ت�صل �إىل �لذروة من 
�لكمال �للفظي، وهو لذلك يقول: �إن �لكلمة �مل�صموعة يجب 

�حلروف جتري  لأن  �ملخارج؛  متباعدة  من حروف  تتاألف  �أن 
يف �ل�صمع جمرى �لألو�ن من �لب�رص لأنها �أ�صو�ت، وف�صاحة 
�لكالم تتطلب و�صع �لألفاظ يف مو�صعها فال يكون يف �لعبارة 
�ل�صتعارة  تكون  و�أن  معانيها  ف�صاد  �إىل  يوؤدي  وتاأخري  تقدمي 
�أو�صح من �حلقيقة و�أّل يكون يف تكوين �جلملة ح�صو معيب، 
وهو ل يحب �ل�صجع �ملتكلف �لذي ي�صطر �صاحبه �إىل ح�صوه 
�لتز�مه �ل�صجع، ومن ثّم فهو يو�صي �لكاتب  يف �لكالم عند 
�لتحرز  وفرط  �لطبع  مع  و�ل�صرت�صال  �لتكلف  برتك  و�ل�صاعر 
�لإكثار  وبغ�ض  �ملعرفة  �أهل  وم�صاورة  بالنف�ض  �لظن  و�صوء 
�لإن�صان ومعيار  �إل ترجمة عقل  �لكالم ما هو  و�لإطالة؛ لأن 
و�جتماع  �لتثقيف  �إىل  يحتاج  ذلك  وعنو�ن ح�ّصه وكل  فهمه 

�للب عند �لنظم و�لتاأليف.

و�لو�قع هو �أن �بن �صنان له وجهة نظر �صائبة، على �لرغم 
من خمالفة �بن �لأثري )�نظر هذه �ملادة( له يف كثري من �لنقاط، 
وهذه �لنظرة �ل�صائبة ترتكز يف �أنه كثرًي� ما يكون يف ��صتخد�م 
�لألفاظ �خلا�صة بالعلوم فيه �لتكلف و�لغمو�ض فيدفعان �إىل �أن 

ي�صبح �ملعنى مغلًقا ل يكاد ُيفَهم.

وَح�ْصُب �بن �صنان �جتهاده يف حماولة معرفة �رصِّ �لف�صاحة 
�لتي  �ملناق�صات  هذه  مثل  يثري  و�أن  و�ملعاين  و�جلملة  �ملفرد  يف 

حترك فينا �لرغبة يف معرفة �ل�صو�ب.

138– ابن �سند – �سارع – بق�سم حمرم بك
عام  وفاته  كانت  �حلديث،  علماء  من  م�رصي  عامِل 

782هـ )1380م(.
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139– ابن �سهل – حارة – بق�سم اللبان
�أحد�ث  �لتاريخ  ي�صجل  �أربعة  �صهل«  »�بن  لقب  يحمل 

حياتهم وهم:

1( اأحمد بن �سهل بن ها�سم: من �أ�رصة �لدهاقنة �لتي ��صتهرت 
�أخيه  بثاأر  �صهل  بن  �أحمد  ياأخذ  با�صم »كامكاريات«، ولكي 
�لذي لقي حتفه خالل �حلرب �لتي قامت بني �لفر�ض و�لعرب، 
�إحدى  ترك�صتان  يف  مدينة  وهي  »مرو«  يف  جاحمة  فتنة  �أثار 
عام  �لعرب  فتحها  وقد  �لآن،  �ل�صوفيتي  �لحتاد  جمهوريات 
يف  �ل�صاهجان(،  )مبرو  عادة  وتدعى  )651م(،  31هـ 
مدينة مرو هذه �أثار �بن �صهل �لفتنة، وبعد �أن �صجن وفرَّ من 
�صجنه، �أثار �لفتنة مرة �أخرى، و��صرتك يف حروب خر��صان 
على  ثار  و�أخرًي�  �صاج�صتان،  غزوة  ��صرتك يف  و�لرِّي، كما 
�ل�صا�صانيني، ملوك �لفر�ض، ولكنه ُهزم يف مرغاب، و�أُر�صل 

�إىل جنارة حيث مات �صجيًنا عام 307هـ )919م(.

�ل�صعر�ء  �أحد  الإ�سبيلي:  الإ�رشائيلي  �سهل  بن  اإبراهيم   )2
�لدين  �عتنق  وقد  �لأخرية،  ع�صورها  بالأندل�ض يف  �ملجيدين 
�لإ�صالمي، وحفظ �لقر�آن �لكرمي، وله ديو�ن ي�صم �أ�صعاره، 
به ح�صن �لعطار خالل عام 1303هـ )1885م(،  جمعه وبوَّ
 649 عامي  بني  ما  �لفرتة  يف  غريًقا  �صهل  بن  �إبر�هيم  ومات 
�أن  و 659هـ )1251 – 1258م(، وجتمع �لرو�يات على 
رقيق  غزل  وله  �صنة،  �لأربعني  يتجاوز  مل  وفاته  وقت  عمره 

عالوة على �أنه من �أ�صحاب �ملو�صحات.

ومن �صعره يف و�صف جمال �لطبيعة هذه �لأبيات:

�لأر�ض قد لب�صت رد�ًء �أخ�رص� 
و�لطّل ينرث يف ُرباها جوهر�  

هاجت، فِخْلُت �لزهر كافوًر� بها
وح�ِصْبت فيها �لرتب م�صًكا �أذفر�  

وكاأن �صو�صنها ي�صافح وردها 
� �أحمر� ثغٌر يقبِّل منه خدًّ  

و�لنهر ما بني �لريا�ض تخاله 
�صيًفا تعلق يف جناد �أخ�رص�  

لرق�صة  ينغم  �أن  ي�صح  �ملعاين  رقيق  تو�صيح  يف  ويقول 
�صعبية:

هل درى ظبي �حلمى �أن قد حمى
قلب �صّب حّله عن مكن�ض  

فهو يف حرٍّ وخْفق مثلما 
لعبت ريح �ل�صبا بالقب�ض  

�إىل �أن يقول يف حبيبته:

ُيْنبِت �لورد بغر�صي كلما  
لحَظْته مقلتي يف �خُلل�ض
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ليت �ِصعري �أي �صيء حّرما  
ذلك �لورد على �ملغرت�ض

3( احل�سن بن �سهل بن عبد الله ال�رشخ�سي: وهو وزير �ملاأمون 
�خلليفة �لعبا�صي �بن هارون �لر�صيد، وقد تزوج �بنة �حل�صن بن 
�صهل عام 236هـ )850م( يف  �بن  )بور�ن(، وتويف  �صهل 
�لغني  نرثه  ومن  جميًد�،  كاتًبا  �صهل  �بن  وكان  �رصخ�ض، 
�ملتني هذه �لفقرة من �لكتاب �لذي بعث به �إىل �صديقه حممد 
بن �صماعة �أحد �أ�صحاب �لإمام �أبي حنيفة ي�صاأله �ختيار رجل 
كفء يعاونه يف �لقيام مبهام وز�رته: »�أما بعد، فاإين �حتجت 
لبع�ض �أموري �إىل رجل جامع خل�صال �خلري، ذي عفة ونز�هة 
ُطعمة، قد هّذبته �لآد�ب، و�أحكمته �لتجارب، لي�ض ب�صنني 
يف ر�أيه، ول مبطعون يف ح�َصبه، �إن �وؤتن على �لأ�رص�ر قام 
�أدب  مع  �صن  له  فيه،  �أجز�أ  �لأمور  من  ا  مهمًّ ُقلِّد  و�إن  بها، 
�بن �صهل  �لرز�نة وي�صكنه �حللم«، وقد د�فع  تقعده  ول�صان، 
عن خالفة �ملاأمون يف بغد�د، ويف و��صط، وكان �صخيًّا مع 

�ل�صعر�ء و�لعلماء.

4( الف�سل بن �سهل: كان فار�صيًّا جمو�صيًّا وكان يعمل قهرماًنا 
يدي  بني  �لإ�صالم  يعتنق  �أن  �إليه  �أوعز  �لذي  �لربمكي  ليحيى 
يديه  بني  فاأ�صلم  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �ملاأمون  �لعبا�صي  �خلليفة 
عام 190هـ )805م( وظل مالزًما له منذ ذلك �حلني، فتعلم 
درو�ًصا  وتلقى  �لربمكي،  يحيى  بن  �ملهارة على جعفر  �أ�صول 
فن  يتقن  بال�صخاء، وكان  �لرو�ة  وي�صفه  �ل�صيا�صة،  هامة يف 
قر�ءة �لطالع �لذي هو نوع من �لدجل، فاأفلح بذلك يف حتريك 
�ل�صتار، وكان على جانب كبري من  �لدولة من ور�ء  �صوؤون 
�لذكاء ففهم قوة �ملاأمون، ومل�ض �ل�صعف يف �لأمني، فا�صتغل 
�لعربية  �لنـزعة  �لفار�صية للتغلب على  �إىل  ليثّبت ميله  كل ذلك 

يف �لدولة، وملا مات هارون �لر�صيد، و�أخذ قو�ده يف �للحاق 
�أ�صار  �لأخوين  بني  �لفتنة  خيوط  ين�صجون  وهم  بالأمني، 
�لف�صل بن �صهل على �ملاأمون باأل ير�صل جنوًد� ملحاربة �أخيه، 
و�إمنا ير�صل ر�صوًل ليذكر �لنا�ض بيعة �لر�صيد لبنه �ملاأمون دون 
�لأمني غري �أن هذ� �لوفد مل ينجح يف مهمته، ولقد جزع �ملاأمون 
لذلك، ولكنه وجد �إىل جانبه رجاًل يقفون ور�ءه ومن بينهم 
�لف�صل بن �صهل �لذي قال له: »��صرب و�أنا �أ�صمن لك �خلالفة«، 
�لرب�مكة،  �أتباع  من  �لفار�صيني  طريق  عن  �لرو�ة  ن�صج  ولقد 
وغريهم حول �لأمني خيوًطا، من �لدعاية �ملغر�صة، فو�صفوه 
باخلالعة، وحب �للذ�ت، و�لندماج يف �ل�صهو�ت على حني 
�أن �ملن�صفني من �ملوؤرخني يوؤكدون �أن كل همه كان تعريب 
�لعربي  �أ�صلها  �إىل  لرتجع  �صوؤونها  عن  �لفر�ض  و�إق�صاء  �لدولة 
�ل�صميم، �إذ �إنه كان �بن عربية قح هي زبيدة، على حني �أن 
�ملع�صدين  من  كانو�  �أهلها  وجميع  فار�صية  �بن  كان  �ملاأمون 
ما  لهم  كان  وقد  �حلكم  على  م�صيطًر�  نفوذهم  ليبقى  خلالفته 
�أن�صارها،  �لعروبة  فقدت  �إذ  �لتاريخ،  وجه  وتغري  �أر�دو�، 
وفقدت �خلالفة �صبغتها �لعربية �خلال�صة �لتي كانت توؤدي حتًما 
�إىل تقوية �لفتوحات �لعربية يف �أقطار �لعروبة جميعها ومَلّ �صمل 
�لعرب يف غري تزق �أو خالف، وقد �أفلح �بن �صهل يف جعل 
جو��صي�ض لدى �لأمني يبعثون باأخباره �إىل �ملاأمون، وقد �أطلق 
�بن �صهل على �ملاأمون لقب �لإمام �إمعاًنا يف �لتج�صيم من �صاأنه، 
وكان �لف�صل بن �لربيع ي�صد �أزر �لأمني، ويقود معركة �خلالفة 
�إىل  ينقاد يف بع�ض �لأحيان  �ملاأمون  �ملاأمون، ولقد كان  �صد 
عاطفة �لأخوة وي�صعف يف �ملطالبة باخلالفة، ولكن �بن �صهل 
كان يوقد يف نف�صه حر�رة �لغلبة ويح�صه على �ملقاومة �إىل نهاية 
�ل�صوط ليظفر باخلالفة، وكان يو��صل هذ� �لتحري�ض حتى يف 
من  بالقتل  مهدد  �أنه  يرى  �ملاأمون  �لتي كان  �لع�صيبة  �لأوقات 



حرف األلف

227

وكان  و�أتباعه،  هو  يقيم  كان  حيث  نف�صها،  خر��صان  �أهل 
�لأمني جي�ًصا  فاأر�صل  �مل�صلح بني �لأخوين،  �ل�صد�م  لبد من 
من �أربعني �ألف مقاتل بقيادة علي بن مو�صى بن ماهان، وبعث 
بن  طاهر  بقيادة  �آلف  �أربعة  عن  يقل  متو��صًعا  جي�ًصا  �ملاأمون 
�حل�صني �لذي ��صتطاع بعبقريته �حلربية �أن يهزم جي�ض �لأمني، 
� من  ويقتل قائده، وبعد هذ� �لن�رص �ملذهل مل يجد �ملاأمون بُدًّ
�أنه  و�أح�ض  �مل�صلمني،  نف�صه خليفة على  و�إعالن  �أخيه،  خلع 
مدين بهذ� �لن�رص للف�صل بن �صهل، �إذ كان طاهر بن �حل�صني 
�صنيعته، فعقد للف�صل على ولية و��صعة، و�أغدق عليه �لنعم، 
و�صّماه ذ� �لريا�صتني، ريا�صة �حلرب وريا�صة �لتدبري، وكتب 
قتل  وقد  دولته،  �صوؤون  على  �حلقيقي  �مل�صيطر  كتابًا جعله  له 
للماأمون  �خلالفة  و��صتقرت  �لأمني،  �حل�صني  بن  طاهر  �لقائد 
وبقي يف مدينة مْرو مب�صورة �بن �صهل �لذي كان يبغي من ور�ء 
ذلك نقل �خلالفة من بغد�د �لعربية �إىل خر��صان �لفار�صية، مما 
يدل على تع�صبه �لأعمى �صد �لعرب، وبغ�صه �ل�صديد لالأمني 
لعروبته �خلال�صة. لقد �أثار بقاء �ملاأمون خم�ض �صنو�ت بعيًد� عن 
مقر �خلالفة – وهو بغد�د – غ�صب �لنا�ض، ول�صيما بعد �أن 
عنّي �لف�صل �بن �صهل �حل�صن بن �صهل و�لًيا على �لعر�ق، غري 
�أن �لقائد هرثمة بن �أعني تغلب على �لف�صليني وقمع ثورتهم يف 
مهدها، غري �أن هذ� �لقائد �أح�ض �أن �ملاأمون �صار �أثري �لف�صل 
�بن �صهل �لذي �صلب حريته، ف�صار ل ي�صتطيع �لت�رصف يف 
�صيء، و�صعر باأن �بن �صهل يبغي من ور�ء ذلك �أن ي�صري �أمر 
�خلالفة يف �أيدي �لأعجام، فرغب �لقائد هرثمة يف لقاء �ملاأمون 
ليب�رصه باأ�صباب �لثور�ت �ملتالحقة �صد حكمه منذ قتل �لأمني، 
ومقر  �آبائه  خالفة  د�ر   – بغد�د  �إىل  �لنتقال  بوجوب  ويقنعه 
ملكهم – ليتو�صط �صلطانه، ويكبح جماح �لطامعني، غري �أن 
له  �ملاأمون ليكون  �لدنّو من  �بن �صهل كان يبعد كل من يريد 

ما يريد، وهو جعل �خلالفة فار�صية دًما وحلًما، ولكن هرثمة 
ح�رص �إىل مْرو، ودق �لطبول عند دخولها و�رصعان ما �أوغر 
�بن �صهل �صدر �ملاأمون عليه، ف�صّوره يف �صورة �ملارق �لذي 
�ملاأمون قال يف �رص�حة  يعادي دولته، وملا دخل هرثمة على 
هذ�  عمل  من  �لدولة  �لعرب يف  �صد  يدور  �لذي  �ل�رص�ع  �إن 
�رصح  �أر�د  وعندما  �صهل،  بن  �لف�صل  �إىل  و�أ�صار  �ملجو�صي، 
له �خلليفة بذلك،  �إذ مل ي�صمح  ي�صتطع،  للماأمون مل  �ملوقف 
�، و�نتهى ب�رصب هرثمة و�صجنه  فكان �للقاء بينهما عا�صًفا حادًّ
ثم قتله، وكان بني �أتباع �ملاأمون بع�ض �لعرب �خلل�ض، ومن 
�إ�صماعيل  بن  عامر  بن  يحيى  وهو  �أحدهم،  يتمالك  مل  َثمَّ 
�لفر�ض،  تاأثري  حتت  ووقوعه  للماأمون،  �لقول  فاأغلظ  نف�صه 
فقال له: »يا �أمري �لكافرين«، فاأمر به �ملاأمون فُقتِل بني يديه، 
وحني �نتقلت ولية �خلالفة �إىل �لعلويني، مل يتحرج نعيم بن 
بني  عن  �مللك  تزيل  �أن  تريد  �إنك  �صهل  لبن  يقول  �أن  حازم 
�أبي طالب، ثم حتتال عليهم فت�صري  �بن  �إىل ولد علي  �لعبا�ض 
�مللك ك�رصويًّا، وظّل �لف�صل بن �صهل يخفي حقيقة �لأمر عن 
�ملاأمون �إىل �أن جنح ويل عهده علي بن مو�صى �لر�صا �لعلوي يف 
�إز�لة �لغ�صاوة عن عينه، وتب�صريه باحلقائق �لتي كان �بن �صهل 
يحاول �إخفاءها عنه، فك�صف له عن �لفنت �لتي ت�صطرب بها 
�لبالد، حتى �أن �أهل بيته �أنف�صهم نقمو� عليه، وقالو� عنه �أنه 
�ل�صيق  بهم  بلغ  وملا  �صهل،  �بن  بتاأثري  جمنون  �أو  م�صحور 
و�أن  باخلالفة،  �ملهدي  بن  �إبر�هيم  لعمه  بايعو�  مبلغ،  كل 
�حلرب قائمة بني �أتباع �ملهدي وح�صن بن �صهل �صقيق �لف�صل 
بن �صهل، وملا ��صتوثق �ملاأمون من هذ� �لقول رحل �إىل بغد�د، 
وخالل هذه �لرحلة دخل على �لف�صل بن �صهل �ملتاآمرون وقتلوه 
يف �حلمام، مبدينة �رصخ�ض، ويقول بع�ض �لرو�ة �إن قتل �بن 
�صهل كان باإيعاز من �ملاأمون نف�صه. ولو �أنه �أمر بعد ذلك بقتل 
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مر،  �لأ هذ�  من  موقفه  لتغطية  قتله  يف  ��صرتكو�  من  جميع 
�صهل  بن  �حل�صن  �إىل  بعث  �لفر�ض  مون  �ملاأ ولي�صرت�صي 
بروؤو�ض قاتلي �أخيه �لف�صل يف بغد�د، وجعله يف مكان �أخيه 
�إذ كانت بور�ن  ظاهريًّا، وتزوج �بنته بور�ن بد�فع �صيا�صي، 
يف ذلك �حلني طفلة مل تتجاوز �لعام �لعا�رص من عمرها، ولذ� 
مل يدخل بها �إل بعد ثمانية �أعو�م، وكان قتل �لف�صل بن �صهل 
�ملمقوتة  �صيطرته  جّر�ء  من  وكان  )818م(،  203هـ  عام 
قتل  تدبري  بعد  عنه  �حلقائق  و�إخفاء  له،  �ملاأمون وخد�عه  على 
�لأمني، �أن �أ�صيبت �لأمة �لعربية بجميع �لكو�رث �لتي جنمت 
فاأخذت  �لعبا�صية،  �لفر�ض على �حلكم يف �خلالفة  ت�صلط  عن 
يف �ل�صعف �مل�صتمر حتى �صار �آخر خلفائها �صنائع لدى مماليك 
�لناحية  من  لي�صبح �رصعيًّا  ب�صمة  منهم  ُير�د  ما  يب�صمون  م�رص 

�ل�صكلية.

مينا  بق�سم   – �سارع   – �سّيار  ابن   –140
ا( الب�سل )حممد عبد العال قا�سم حاليًّ

يحمل لقب �بن �صّيار ثالثة جاء ذكرهم فيما دّون كتاب 
�ل�صري من �لرت�جم وهم:

1( ن�رش بن �سّيار: كان عاماًل على خر��صان يف عهد مرو�ن 
�أبي  بقيادة  �لذي هزمه �خلر��صانيون  �أُمية  بني  �آخر خلفاء  �لثاين 
عام  �لز�ب  وقعة  م�صلم( يف  �أبي  مادة  )�نظر  �خلر��صاين  م�صلم 
�ل�صعيد،  يف  وقتل  م�رص،  �إىل  فهرب  )750م(  133هـ 
وكان  �ل�صفاح،  فتوله  للعبا�صيني،  �خلالفة  �صارت  وعندها 
يف  ي�صتعمل  ل  �صنو�ت  �أربع  ومكث  ُم�رَصيًّا  �صّيار  بن  ن�رص 
�لوظائف �إل �مل�رصيني ومن َثمَّ �صاءت �لعالقات بني �مل�رصيني 
�أبو�ق  ينفخون يف  و�أخذو�  �لفر�صة  �لفر�ض  و�ليمانيني و��صتغل 

�لدعاية للق�صاء على �آخر �أنفا�ض �لدولة �لأموية.

غري �أن �لعرب �صعرو� بتاألب �لفر�ض عليهم ففكرو� يف جمع 
كلمتهم، وتوحيد �صفوفهم، وفطن ن�رص بن �صّيار �إىل هدف 
�لفر�ض �لذي يرتكز يف هالك �لعرب فعمل على جمع �ل�صمل 
�لقبائل �لعربية  قدر �مل�صتطاع وقد جنح �إىل حد ما، فتو�دعت 
من ربيعة، وم�رص، و�ليمن على و�صع �حلرب، و�لجتماع 

على قبائل �لفر�ض �لتي يقودها �أبو م�صلم.

وكان ن�رص بن �صّيار �صاعًر� جميًد�، فقال يف هذه �ملنا�صبة 
�لد�خل  �لعدو  هذ�  ويحذرهم  و�ليمانية،  �لنـز�رية،  يخاطب 

عليهم بقوله:

�أبلغ ربيعة يف مْرو و�إخوتهم  
فليغ�صبو� قبل �أّل ينفع �لغ�صب

ولين�صبو� �حلرب �إن �لقوم قد ن�صبو� 
حربًا، ُيحّرق يف حافاتها �حلطب

ما بالكم تلقحون �حلرب بينكم  
كاأن �أهل �حلجا عن ر�أيكم ُعُزب

� قد �أظلكمو�  وترتكون عدوًّ
مما تاأ�صب، ل ديٌن، ول ح�صُب  

قدًما يدينون ديًنا ما �صمعت به 
عن �لر�صول، ومل تنـزل به �لكتب  

فمن يكن �صائاًل عن �أ�صل دينهمو
فاإن دينهمو: �أن ُتْقتل �لعرب  
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وعلى �لرغم من هذ� �لتحذير، وعلى �لرغم من �جتماع 
و�نتهى  و�خلديعة،  بالد�ض  �لفر�ض  حماربة  على  �لعرب  كلمة 
�لأمر �إىل قبول ن�رص بن �صّيار �إر�صال وفد ميثل �لقبائل �مل�رصية 
قحطان  قبائل  �لفار�صي  �لد�هية  هذ�  فاختار  م�صلم،  �أبي  �إىل 
�ليمانية، وقبائل ربيعة، وخرج �مل�رصيون من عنده عليهم �لذلة 
و�لكاآبة، ومن َثمَّ تاألب على �لدولة �لأموية �ليمنية، و�لربيعية 
مع �لعجم، وحاربوها وهم يف غفلة من �أهد�ف �لفر�ض �لتي 
كانت ترمي �إىل قيام �لدولة �لعبا�صية، ليكون خللفائها �لأبهة، 
ما  لهم  حتقق  وقد  و�ل�صيطرة،  و�ل�صلطان  �ملنا�صب  وللفر�ض 
�أر�دو� يف �لعهود �لأوىل من قيام دولة بني �لعبا�ض �إىل �أن ق�صى 
هارون �لر�صيد على �لرب�مكة، وتر�جعت �ل�صيطرة �لفار�صية �إىل 

حني، ومن �صعر ن�رص بن �صّيار يف �حلكمة قوله يف �حلروب:

و�إن �لنار بالعودين ُتذكى 
و�إن �حلرب �أولها كالم  

فاإن مل ُيْطفها عقالء قومٍ 
يكون وقودها جثث وهاُم  

ال�سيباين  �سّيار  بن  زيد  بن  يحيى  بن  اأحمد  العبا�ض  اأب�   )2
)املعروف بثعلب(: كان �إمام �لكوفيني يف �لنحو و�للغة، وقد 
�صمع من �بن �لأعر�بي، و�لزبري بن بكار، وروى عنه �لأخف�ض 
و�أبو عمر وغريهم،  �لأنبار،  بن  و�أبو بكر  �ملادة(  )�نظر هذه 
وكان ثقة وحجة م�صهوًر� باحلفظ، و�صدق �للهجة، و�ملعرفة 
باللغة �لعربية ورو�ية �ل�صعر �لقدمي، وكان مقّدًما عن �ل�صيوخ، 
وكان �بن �لأعر�بي )�نظر هذه �ملادة( �إذ� �صك يف �صيء يرجع 

�إىل حفظه.

وقال عن نف�صه �إنه بد�أ يف طلب علم �للغة �لعربية �بتد�ًء من 
عام 216هـ )831م(، وهو موؤلف كتاب »�لف�صيح« �ل�صغري 
�حلجم، �لعظيم �لفائدة، وكان يقول �ل�صعر، ومن �لأ�صعار 

�لتي تن�صب �إليه يف �حلكمة قوله:

�لنف�ض  تلبث  فكم  �إذ� كنَت قوت �لنف�ض ثم هجرتها 
�لتي �أتت قوتها؟

�ملهامة  بِبْيد�ء  يعي�ض  �صتبقى بقاء �ل�صبِّ يف �ملاء �أو كما 
حوتها

عام  �لأول  ربيع  �صهر  يف  �لنحوي  �صّيار  �بن  ولد  وقد 
�مل�صون  كتب:  �ملعروفة  م�صنفاته  ومن  )815م(،  200هـ 
ل  وما  ين�رصف  وما  �لقر�آن،  ومعاين  �لنحويني،  و�ختالف 
ين�رصف، وما يجري وما ل يجري، و�ل�صو�ذ، و�لأمثال، 
و�لهجاء،  و�لألفاظ،  و�لبتد�ء،  و�لوقف  و�لإميان، 

و�ملجال�ض، و�إعر�ب �لقر�آن وغريها.

)903م(  291هـ  عام  �لأوىل  جمادى  �صهر  يف  وتويف 
باب  مبقربة  ببغد�د،  ودفن  عاًما،  �لعمر حو�يل 88  من  بالًغا 
�ل�صام، وكان قد فقد �ل�صمع ف�صدمته فر�صة وهو يقر�أ كتابًا يف 
�أثناء �صريه بالطريق فوقع يف وهدة، و�أخرج منها، وحمل �إىل 

بيته حيث مات يف �ليوم �لتايل.

3( الليث بن �سّيار: وقد عرثت على ��صمه يف ترجمة �لرتمذي 
�صّيار هذ� كان  بن  �لليث  �أن  فيها  �لتي جاء  �ملادة(  )�نظر هذه 
ترمز،  مدينة  �إىل  �لرتمذي  جّد  منها  نزح  �لتي  »جور«  حاكم 

ومل �أعرث على تف�صيالت حياته.
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يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما   
»حممد عبد �لعال قا�صم«.

141– ابن �سينا – حارة – بق�سم املن�سية
هو �أبو علي �حل�صني بن عبد �لله �مللقب بابن �صينا، ويطلق 
عليه بالالتينية ��صم »�أفي�صّنا« بالفاء �ملثلثة وهي كلمة ماأخوذة عن 
�لعربية »�أفْن �صينا«، وظل عدة قرون �إمام �لعلوم كلها وماز�ل 
فهو  �لآن  حتى  �ل�رصقية  �لبلد�ن  من  كثري  يف  كذلك  يعترب 
»�ل�صيخ �لرئي�ض �بن �صينا«، وقد ولد باأف�صنة )بالرتك�صتان( عام 
�إىل بخارى عام 375هـ  �أ�رصته  370هـ )980م( و�نتقل مع 
)985م(، و�أمت در��صة �للغة و�لأدب وهو يف �صن �لعا�رصة، 
�لنجوم  �ملنطق، و�لهند�صة، وعلم  تعّلم  �لفقه  �أن در�ض  وبعد 
على يد �أبي عبد �لله، ثم در�ض وحدة �لطبيعيات، و�لإلهيات، 
و�لطب، و�رصعان ما تفوق يف علم �لطب، وفهم �أ�صوله فهًما 
بني  �أ�صفاره  يف  وتنقل  عمليًّا،  وز�وله  فروعه  فاأتقن  جيًد�، 
�لدولة،  ل�صم�ض  �لوز�رة  وتقلد  وهمذ�ن،  وقزوين  ي  �لرِّ
قتله  وطلبو�  و�عتقلوه،  د�ره،  ونهبو�  �جلند  عليه  فثار 
�صم�ض �لدولة، و�أطلق �رص�حه فاختفى ردًحا من �لزمن  بى  فاأ
�أخرى،  مرة  و��صتوزره  فعاجله  �لدولة  �صم�ض  مر�ض  �أن  �إىل 
و�ختفى �بن �صينا بعد وفاة �صم�ض �لدولة، ثم �صجن يف عهد 
�بنه �أربعة �أ�صهر، قرر عقبها �لهرب �إىل �أ�صفهان، حيث وجد 
من عالء �لدولة ما ي�صتحقه من �إكر�م وتبجيل، وملا ق�صد هذ� 
�لأمري �صابورخا�صت خرج �بن �صينا يف معيته، و��صتغل بالر�صد 
لإ�صالح �خللل يف �لتقومي �لقدمي مبا ��صتخدمه من �آلت �أخذها 
�مللذ�ت  يف  م�رصًفا  �لبنية  قوي  �صينا  �بن  �ل�صيخ  وكان  معه، 
بقدر ما كان م�رصًفا يف �لعمل لالطالع، و�لدر�ض، و�لبحث 

�لد�ئب، و�ملثابرة على �لكتابة و�لتاأليف.

ولكرثة ما خطه قلم �بن �صينا من كتب، ور�صائل، وما 
عاجله من مو�صوعات – ول�صيما �لعلمية منها – جعل �لنا�ض منه 
مارًد� �أ�صطوريًّا ياأتي بالعجيب �ملعجز ويحّلق بفعله �جلبار فوق 
م�صتوى �لب�رص، فكتبه يف �لطب �نت�رصت يف �ل�رصق و�لغرب 
وترجمت �إىل �لالتينية وظلت تدر�ض يف كليات �أوروبا حتى 
نهاية �لقرن �لتا�صع ع�رص، ومن َثمَّ فهو يعترب بحق وعن جد�رة 
�لريا�صيات  �أعالم  من  علم  �صينا  و�بن  �لعرب«،  »جالينو�ض 
و�قت�صادي مار�ض �ل�صوؤون �ملالية بقدر ما �صمحت له �لظروف، 
ففي �لريا�صيات كان �أحد و��صفي �أ�صول علم �لفلك عالوة على 
و�لطبيعة، ويف م�صنفاته  �لريا�صة  نظريات وم�صائل  تبحره يف 
و»�ملج�صطي«،  و�لنبات«،  و»�حليو�ن  �لكلية«،  »�لأر�صاد 
و»�لأرتاطيقي«، و» �ملو�صيقى«، وما �إليها من �لكتب �لعديدة 
ما يدل يف و�صوح على غز�رة مادته يف جميع تلك �لأ�صول، 
و�أبرز نو�حيه �لعلمية �لفل�صفة، ول�صيما يف فروعها �لثالثة: علم 
�لنف�ض، وما ور�ء �لطبيعة )�مليتافيزيقية( و�ملنطق، ومن �لغريب 
�لقيمة عقب  موؤلفاته  �أكرث  ميلي  �أو  يكتب،  �صينا كان  �بن  �أن 
�أو �ختفائه، وذلك يف  �إبّان �صجنه،  �أو  �للهو �حلمر�ء،  ليايل 
هذ�  نتائج  من  وكان  �لآدمي،  �ل�صعور  حدود  تتعدى  �رصعة 
ماهًر�  قائًد�  �ل�رصقي  �لعلم  خ�رص  �أن  �مل�صني  �ملرهق  �لإجهاد 
يف م�صتهل �صيخوخته �لنا�صجة، وقد بد�أ يف تدوين كتبه يف 
�أ�صلوب و��صح مفهوم، ومل يتجاوز �حلادية و�لع�رصين �صنة، 
د�ئرة  و�لعلمية  �لأدبية،  �لقيمة  حيث  من  �لكتب  هذه  و�أهم 
�لقيم يف  وم�صنفه  �ل�صفاء«،  »كتاب  �مل�صماة  �لفل�صفية  معارفه 
�إىل  �ملمتازة  �لعلمية  �لطب »�لقانون يف �لطب« وترجع مكانته 
�أنه كان كاتًبا جميًد� ومن �آثاره �ل�صعرية �لفل�صفية ق�صيدته عن 

�لنف�ض �لتي مطلعها:
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هبطت �إليك من �ملحل �لأرفع 
وْرقاء ذ�ت تدلل وتنِع  

وعلى �لرغم من �إ�رص�فه يف �مللذ�ت كان يثوب �إىل نف�صه 
ويلجاأ �إىل خالقه ي�صتلهمه �لر�صاد فيقول: �إنه كان يرهق نف�صه 
بالقر�ءة و�لتاأليف، ثم يغلبه �لنعا�ض من �لتعب فتتز�حم �لأفكار 
ما  لها حلوًل موفقة، وكثرًي�  ي�صتيقظ يجد  ر�أ�صه وعندما  يف 
ليفهم  ب�صريته  ينري  �أن  �لله  �إىل  �مل�صجد �صارًعا  �إىل  يهرع  كان 
ما ��صتع�صى عليه من م�صائل ونظريات، ويالحظ �أن مو�صوعته 
»�لقانون �لطبي« تدل على �لعلم �لغزير بال�صيدلة، فقد ذكر يف 
وفو�ئدها  و�لعقاقري،  �لعطار�ت،  �أنو�ع  �لقيمة  �ملو�صوعة  هذه 

لالأمر��ض �ملختلفة.

بالقولنج،  ويف عام 428هـ )1036م( مر�ض �بن �صينا 
و�أهمل عالج نف�صه، وهو �لطبيب �حلاذق، و��صتد عليه �ملر�ض 
وتاب  كلية،  �لعالج  �أهمل  حيث  همذ�ن،  �إىل  عاد  عندما 
طو�ل  �لقر�آن  تالوة  �إىل  و�ن�رصف  عبيده،  و�أعتق  وت�صدق، 
�لعام  �ملنية يف ذلك  �لنهار حتى و�فته  �لليل، و�أغلب �صاعات 

نف�صه بالًغا من �لعمر ثمانية وخم�صني عاًما.

به،  فيه ودفن  �لذي تويف  �ملكان  �لرو�يات يف  وتختلف 
غري �أن �ملجمع على �صحته هو �أن �لقرب �لذي يز�ر �إىل �لآن يف 
همذ�ن هو �لقرب �لذي ي�صم رفات �حلكيم �ل�رصقي �لنابغة بعد 
�بن �صينا  حياة حافلة بجالئل �لأعمال، ولي�ض ما يعرف عن 
كالقفطي  نحوه  منا  ومن  �أُ�صيبعة،  �أبي  �بن  كتبه  ما  �لآن 
و�بن خلكان فقط، وذلك باإثبات فيما كتبو� �لرتجمة �لتي دّونها 
�أ�صتاذه  عن  �جلوزجاين  �لو�حد  عبد  عبيد  �أبو  �لعربية،  باللغة 
�بن �صينا، ذلك �أنه �إىل جانب هذه �لرتجمة �لعربية �لتي مل ين�رص 

ن�صها �لكامل حتى �لآن، توجد ترجمة �أخرى باللغة �لفار�صية 
�لعرو�صي  بالنظامي  �ملعروف  علي  بن  عمر  بن  �أحمد  كتبها 
�لأربع،  �ملقالت  �أي  مقال«  »جهار  و�صماها  �ل�صمرقندي 
وت�صيف هذه �لرتجمة �صوًء� جديًد� على ما خفي من جو�نب 
بالن�صبة �إىل تو�ريخ �لأ�صفار �لتي  �لرئي�ض وخا�صة  حياة �ل�صيخ 
�صيخوخته،  مرحلة  وتف�صيالت  �ألفها،  �لتي  و�لكتب  بها  قام 

و�أ�صماء تالميذه، و�أ�صماء �لأعالم �لذين �ت�صل بهم.

كتاب  يف  جاء  ومما  �لفار�صية  �لرتجمة  هذه  من  ويت�صح 
�لكامل لبن �لأثري، ويف تاريخ �لأولياء لفريد �لدين �لعطار، 
ويف ك�صف �لظنون حلاجي خليفة جو�نب �أخرى يف حياة هذ� 
�لعامل �لفحل �لذي �أده�ض �لنا�ض ب�صعة �أفقه �لذهني �لعجيب يف 

�صتى �لعلوم و�ملعارف �لإن�صانية.

�لطب  يدر�ض  مل  �أنه  �ملر�جع  هذه  يف  دّون  مما  ويتبني 
مبفرده كما هو �صائع، و�إمنا در�صه على �أبي �صهل �مل�صيحي، 

و�أبي من�صور �حل�صن بن نوح �لغمري.

392هـ  عام  كركاجن  �إىل  بخارى  مدينة  من  �نتقل  و�أنه 
غزنة  �أمري  يدي  بني  �ل�صامانيني  عر�ض  �صقوط  �إثر  )1001م( 
�إىل  كركاجن  من  وخرج  �صبكتكني،  بن  حممود  �ل�صلطان 
� من وجه �صلطان غزنة،  جرجان عام 403هـ )1012م( فارًّ
�صيخ  �خلري  �أبي  بن  �صعيد  باأبي  لقائه  ق�صة  تكون  �أن  ويحتمل 
مت�صوفة ذلك �لع�رص �لتي ذكرها فريد �لدين �لعطار قد وقعت 
)1015م(  406هـ  عام  يف  جنده  ثم  نف�صه،  �لعام  ذلك  يف 
بالّري، ثم بهمذ�ن حيث ويل �لوز�رة مرتني، وما من �صك يف 
�أنه ترك �لوز�رة قبل عام 411هـ )1020م(، لأن �بن �لأثري 
م�صطهًد�  �صينا  �بن  وبقي  �لعام،  هذ�  يف  �آخر  وزيًر�  يذكر 
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من �أمري همذ�ن �جلديد، ومن وزيره تاج �مللك، فبثت حوله 
خمتبًئا  �آخر  زمًنا  وظل  �لوقت،  بع�ض  و�صجن  �جلو��صي�ض، 

حتى لذ بالفر�ر �إىل �أ�صفهان عام 414هـ )1023م(.

��صطهاده،  فرتة  �لتي كتبها يف  �لرمزية  ر�صائله  تدل  ول 
و�ختفائه على �عتناقه �ل�صوفية، و�إمنا تدل على �أزمته �لنف�صية، 
ومل تقت�رص حياته �ل�صيا�صية على �لوز�رة، و�لن�صال يف �صبيلها 
بهمذ�ن، ذلك لأنه عا�ض طو�ل حياته ببغ�ض �أمر�ء غزنة على 
�لرغم من كل ما بذلوه يف �جتذ�به �إليهم ومن َثمَّ جنده ي�صرتك 
يف موؤ�مر�ت �صيا�صية �صدهم وهو يف �أ�صفهان، ورمبا كان هذ� 
�لبغ�ض �جلارف ب�صبب ما وقع منهم يف ذلك �حلني من ��صطهاد 

للفال�صفة و�لنجوميني و�ملعتزلة.

�أ�صفهان عالء �لدولة بن  ولقد عا�ض �بن �صينا ندمًيا لأمري 
كاكويه �لذي �تهم بالزندقة ملالزمته لبن �صينا.

وفاته،  مكان  عن  خمتلفة  رو�يات  خلكان  �بن  ويروي 
كما ذهب بع�ض �لأوروبيني يف �لع�صور �لو�صطى �إىل �أنه تويف 
ولكن  �ملادة(،  هذه  )�نظر  ر�صد  �بن  من  بد�صي�صة  بالأندل�ض 
يز�ر  حيث  همذ�ن  يف  حدثت  وفاته  �أن  هو  �لتاريخي  �لو�قع 

قربه �إىل �لآن.

ولقد �ت�صل بكثري من علماء ع�رصه كابن م�صكويه، و�أبي 
ريحان �لبريوين )�نظر مادة �لبريوين(، و�أبي �لقا�صم �لكرماين، 
بن  �خلري  و�أبي  �جلا�صليق،  بن  طيب  �بن  �لفرج  �أبي  و�لطبيب 
�ملادة(  هذه  )�نظر  �ل�صمرقندي  وذكر  وغريهم،  �جلمار، 
�ملرزبان  بن  بهمنيار  �حل�صن  و�أبا  �جلوزجاين،  تالميذه:  من 
�أبا كالنجار،  و�لأمري  زبال،  بن  من�صور  و�أبا  �لأذرييجاين، 
و�صليمان �لدم�صقي، و�أبا عبد �لله �ملع�صومي، وهو �لذي يقول 

�بن �صينا عنه »هو مني مبنزلة �أر�صطو من �أفالطون«، وينفرد �بن 
�أبي �أ�صيبعة بذكر �أبي �لقا�صم عبد �لرحمن �لني�صابوري، و�ل�صيد 
عبد �لله بن يو�صف �رصف �لدين �لإياليف بني هوؤلء �لتالميذ.

عجيًبا  حذًقا  ع�رصه  علوم  كل  يف  �صينا  �بن  حذق  ولقد 
فنت �لأجيال �لالحقة �لتي جعلت منه �صخ�صية �أ�صطورية هائلة 
�أننا جند كتابًا يف �لأدب �لرتكي ميجد هذه �ل�صخ�صية  لدرجة 

�خلارقة للعادة.

دبَّجو�  من  �أو�ئل  من  وكان  �ل�صعر،  �صينا  �بن  ونظم 
�أن  �لفار�صية، وبرز ب�صفة خا�صة يف �لطب لدرجة  �لرباعيات 

�لأمر�ء كانو� يتهافتون على طلبه.

»�لقانون  �أثر م�صنفه  De Boer« عن  بور  ويحدثنا »دي 
يف �لطب« يف �أنحاء �لبالد �ل�رصقية و�لغربية وعن قوة هذ� �لأثر 
بالالتينية  طبعه  �لغربيني  بني  �نت�صاره  �صعة  على  يدل  �لذي 
�خلام�ض  �لقرن  من  �لأخرية  �صنة  �لثالثني  مرة يف  ع�رصة  �صت 
ع�رص، ثم �إعادة طبعه �أكرث من ع�رصين مرة يف �لقرن �ل�صاد�ض 
�أق�صامه مر�ت  �أكرث من  �أو  ع�رص، هذ� عالوة على طبع ق�صم 
ل ح�رص لها، وظل يدر�ض �إىل عهد قريب كمرجع من �أهم 

مر�جع �لطب ول�صيما يف جامعة مونبلييه بفرن�صا.

فقد  �خلالد،  �لباهر  �نت�صاره  جمال  فكانت  �لفل�صفة  �أما 
�لأجيال  فال�صفة  عند  �أر�صطو  كتب  حمل  فيها  كتبه  حلت 
�ل�صدد: »وجتد  �بن خلدون يف هذ�  قال  �لالحقة جليله، وقد 
�ل�صفاء  كتاب  على  عاكًفا  �لفال�صفة(  هوؤلء  )�أي  منهم  �ملاهر 

و�لإ�صار�ت و�لنجاة«.
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و�أخذ �بن �صينا يف تاأليف كتابه »�ل�صفاء« �إبان توليه �لوز�رة 
يف  »�لنجاة«  كتاب  و�ألف  )1027م(،  418هـ  عام  و�أته 
�صحبة  يف  �حلرب  �إىل  طريقه  يف  وهو  نف�صه،  �لعام  ذلك 
عالء �لدين، ويروي حاجي خليفة �أن تلميذه �جلوزجاين هو 
عام  بعد  �لإ�صار�ت  �صينا  �بن  و�ألف  �لكتاب،  هذ�  �أمت  �لذي 

420هـ )1030م(.

ومن �ملفيد �لتعر�ض بال�رصح لآر�ئه يف �لنف�ض و�لإلهيات، 
فهو يرتب �لنفو�ض ترتيًبا ت�صاعديًّا، فيتحدث �أوًل عن �لنف�ض 
�لناطقة  �لنف�ض  يدر�ض  ثم  �لناطقة،  ثم  �حليو�نية،  ثم  �لنباتية، 

من �لنو�حي �ملختلفة.

و�صفه  غري  جديد  �حلو��ض  عن  كالمه  يف  ولي�ض 
�لف�صيولوجي ملر�كز �حلو��ض يف �ملخ، و�نتقال �ل�صور �ملح�صة 
يف �جلهاز �لع�صبي على �أح�صن ما كان ي�صمح به علم �حلياة يف 
ر�ئًد� من  �صينا كان  �بن  باأن  �لقول  ي�صتطاع  َثمَّ  ع�رصه، ومن 
رو�د علم �لنف�ض �لتجريبي، و�إن كان قد تاأثر يف هذه �لناحية 

بجالينو�ض.

�لكندي  �آر�ء  عن  فتختلف  �لعقل  ماهية  يف  �آر�وؤه  �أما 
فعاليتها  ت�صتكمل  �أنه قوة  �لعقل على  �إىل  و�لفار�بي، فقد نظر 
باملعقولت، وذلك على مر�حل متتالية وئيدة، فالعقل عنده 
يكون »هيولنيًّا« يف بادئ �لأمر جمرًد� من كل معقول، ثم 
ي�صري »بامللكة« �إذ� ��صتكمل باملعقولت �لأوىل، ثم بالفعل �إذ� 
ح�صل على �صيء من �لعلوم �لك�صبية ثم »م�صتفاًد�« �إذ� كانت 
و�لعقل  فعاًل،  ويطالعها  بالفعل،  فيه  حا�رصة  �لك�صبية  �لعلوم 

يك�صبه �لإن�صان بالعلم و�لفكر و�حلد�ض.

عن  بو��صطتها  تبحث  �لناطقة  للنف�ض  حركة  هو  و�لفكر 
�حلدود  بهذه  ظفرت  فاإذ�  �ملطالب،  لأحد  �لو�صطى  �حلدود 
فهو   »Intuition »�حلد�ض  �أما  قيا�صية،  مقدمات  يف  رتبتها 

�لظفر باملطالب يف حدودها �لو�صطى دفعة و�حدة.

ومن �لنا�ض من يكون من �أ�صحاب �لفكر وحده، ومنهم 
من ميلك موهبة �حلد�ض �إىل جانب �لفكر، ومنهم من يكون 
علمه كله حد�ًصا وهوؤلء هم �لأنبياء، ويف هذه �حلالة ي�صمى 
�لعقل عقاًل »قد�صيًّا«،وهكذ� يجعل �بن �صينا علم �لأنبياء �أرفع 
�أوثق  �لفال�صفة  علم  �أن  �لفار�بي  يرى  على حني  �لعلم  مر�تب 

و�أبعد ما يكون عن �خليال و�لرمزية.

و�لثابت هو �أن �أر�صطو كان يذهب يف فل�صفته �لنف�صية �إىل 
�أن �ملعقولت ُت�صتمد من �ملح�صو�صات، وقد �أ�صار �بن �صينا �إىل 
هذ� �لر�أي يف كتابه »�لتعليقات« على كتاب �لنف�ض »لأر�صطو«، 
فال�صفة  ر�أي  جند  و�إنا  خمالًفا،  ر�أًيا  للم�رصقني  �أن  �إىل  ونبَّه 
يدفع  ر�أي  وهو  �لأخرى  كتبه  مب�صًطا يف جميع  هذ�  �ل�رصق 
بعلم �لنف�ض �إىل جماهل �لإلهيات، ولكنه يجعل �ملعرفة �لعقلية 
وثيقة باملاهيات �لأزلية �لتي ل تتغري، ومطابقة لها، لأنه يذهب 
�إىل �أن �ملعقولت تفي�ض عن عقل خارج عنا وهو �أزيل �أبدي 
�لعقل  وذلك  �لكل،  مبدع  من  �ملاهيات  �صور  �إليه  �نتهت  قد 
هو »�لعقل �لفّعال«،وما �لبدن وحو��صه �إل و�صائل تهيئ �لعقل 
 – �صاأنها  فاملح�صو�صات  �لفّعال،  �لعقل  في�ض  لقبول  �لإن�صاين 
�لعقلية كما جاء يف كتابه  �ملعرفة  – ثانوي يف  �صينا  �بن  عند 

»�ل�صفاء«.

وكانت بر�هني �لقدماء على �أن �لنف�ض لي�صت مادية، و�أنها 
مباينة للج�صم تقوم على �ملنطق، �أما �بن �صينا فقد كان �أول من 
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جلاأ �إىل �لتجربة �لنف�صية لإثبات ذلك فقال: »لنت�صور �إن�صاًنا ُخلق 
�إهابه �صيًئا، متباعد �لأطر�ف ل  حمجوب �لب�رص ل يرى من 
يلم�ض جزٌء من ج�صمه جزًء� �آخر، َيْهِوي يف خالء ل ي�صدمه 
فيه قو�م �لهو�ء حتى ل يح�ض، ول ي�صمع، �ألي�ض يغفل مثل 
هذ� �لإن�صان عن جملة بدنه؟ �ألي�ض ي�صعر ب�صيء و�حد فقط هو 

ثبوت �إنيته )نف�صه(؟ 

»فالنف�ض �إذن موجودة وجوًد� غري بدين« وهذ� �لر�أي يف 
�لنف�ض �لإن�صانية جنده عند �لفيل�صوف »ديكارت« �صاحب �لقول 
 Je pense donc je !!مل�صهور »�إين �أفكر، �إذن �أنا موجود�
�لباحثني،  بع�ض  »ديكارت« جعل  عند  �لر�أي  وهذ�   ،»suis

ومنهم »فاليو Valios« و»فورلين Fourlani« يذهبون �إىل 
�إمكان �طالع ديكارت على �آر�ء �لفيل�صوف �بن �صينا، ول�صيما 
»�ل�صفاء«  �لو�ردين يف كتاب  �لن�صني  �أن  �أثبت  »فورلين«  �أن 
�لفيل�صوف  �لالتينية  �إىل  نقلها  قد  كان  �ملو�صوع،  هذ�  عن 

»ثمليوم �أو فرين«.

�أما �آر�ء �بن �صينا يف �لإلهيات، فاأ�صا�صها �لبحث يف �لوجود 
�ملطلق، ويبد�أ يف هذ� �ل�صدد بتحديد �صلة »�لوجود« مباهيات 
�لأ�صياء، فريى �أن هناك من �لأ�صياء ما ل يوؤخذ يف حده معنى 
نتمثله  ا و�صطًحا، ول  نتمثله خطًّ فاإنا  مثاًل  �لوجود، كاملثلث 
موجوًد�، ومثل هذ� �ل�صيء وجوده ز�ئد على ماهيته وعار�ض 
عليها، وهو يحتاج يف وجوده �إىل عّلة، وملا كانت �لعّلة ل 
ميكن �أن تتد�عى �إىل غري نهاية لمتناع �لدور و�لت�صل�صل، فالبّد 
من �لنتهاء �إىل علة �أوىل بالإطالق، ماهيتها عني وجودها، 
وهذه �لعلة ل ن�صتطيع �أن نتمثلها معدومة، لأن ماهيتها �لوجود 
بني  �لتمييز  يوؤدي  وهكذ�  موجود،  كل  مبد�أ  ولأنها  نف�صه، 
ماهية �ل�صيء ووجوده �إىل �لتمييز بني »�ملمكن« و»�لو�جب« �إذ 

�ملمكن ما ي�صتوي وجوده وعدمه، و�لو�جب هو �ل�رصورّي 
�لوجود �لذي يرتتب على عدمه عدم كل موجود، ويقابلهما 

�لعامل و�لله على �لرتتيب.

وهذه  �لله،  قدم  قدمًيا  �أر�صطو  عند  �لعامل  كان  ولقد 
�لإثنينية ل تتفق مع نزعة �مل�صلم �إىل �لتوحيد، ولذلك عندما 
�لله  �أفعال  يجعل  �لعامل حتى  بقدم  �لقول  �إىل  �صينا  �بن  ��صطر 
�لقدمية  �أفعاله  على  متقدًما  �لله  يجعل  �أن  ر�أى  مثله،  قدمية 
�أنه  مع  ا  �أي�صً خملوق  نف�صه  و�لزمان  بالزمان،  »بالذ�ت«،ل 

قدمي وتقدمه �لو�جب بالذ�ت ل بزمان �آخر.

�إر�دته ل  �لله مبح�ض  فا�ض عن  �لعامل  �أن  �صينا  �بن  وعند 
عن حاجة �إىل ذلك، فكان عنه �لعقل �لأول �لذي هو ممكن 
يف ذ�ته و�جب بعّلته، وهذ�ن �لعتبار�ن يف �لعقل �لأول بعقله 
�لفلك  بعّلتها  �لو�جبة  لذ�ته  �لثاين، وبعقله  �لعقل  �لو�جبة  لعّلته 

�لأول نف�صه، وبعقله لذ�ته �ملمكنة جرم هذ� �لفلك.

كل  عن  في�صدر  �لتكاثر  يف  �ملوجود�ت  ت�صتمر  وهكذ�   
ينتهي  حتى  �صماوي  وجرم  فلكية،  ونف�ض  �آخر،  عقل  عقل 
�ل�صدور �إىل �لعقل �لعا�رص، وهو »�لفّعال« يف عاملنا هذ�، ومن 
َثمَّ فاإن �بن �صينا على عك�ض �أر�صطو، يرى �أن �لعقل �لأول هو 

�ملحرك �لأول ولي�ض �لله.

و�إله �أر�صطو ل يعقل �إل ذ�ته وهو م�صغول بها عما �صو�ها، 
�أما �لإله عند �بن �صينا فلي�ض يعقل ذ�ته فح�صب بل يعقل �ملاهيات 
�لكلية، كما يدرك �جلزئيات، ولكن من حيث هي كلية فال 
علمه  �إىل  للجزئيات  �إدر�كه  ويرجع  ذرة،  مثقال  عنه  يعزب 
ك�صوف  بكل  �لنجومي  �إدر�ك  يرجع  كما  ومباديها،  بعللها 

جزئي �إىل علمه باحلركات �ل�صماوية علًما كليًّا.
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عنده:  فهي  �صيء،  بكل  �لله  عناية  حتيط  �صينا  �بن  وعند 
�لكل  عليه  يكون  �أن  وبالو�جب  بالكل،  �لأول  علم  �إحاطة 
�ل�صو�ب  بكيفية  �لأول  فعلم  نظام،  �أح�صن  على  يكون  حتى 
يف ترتيب وجود �لكل منبع لفي�صان �خلري يف �لكل، فاإذ� كان 
ا، و�أبدع �ملوجود�ت على ما يقت�صيه �خلري فمن  �لله خرًي� حم�صً
�أين جاء �ل�رص يف هذ� �لعامل؟ وهنا يختم �بن �صينا �إلهياته بنظرية 
�لفيل�صوف   »Leibniz »ليبنيز  نظرية  من  تقرب  �لتفاوؤل  يف 
�لأملاين، فهو يرى �أن �ل�رص �إمنا يلحق �لأ�صياء �لتي يف طباعها 
وباحلري  �لقوة  يالزم  �إذن  فال�رص  و�لتبدل،  للتغري  ��صتعد�د 
�ل�رص طفيفة حمدودة  م�صدر  �لتي هي  �ملادة  �أن  »�ملادة«،على 
لأنها هي هذه �ملادة �لعن�رصية �ملوجودة دون فلك �لقمر، ول 
يقف تفاوؤل �بن �صينا عند ح�رصه �ل�رص يف �ملادة �لعن�رصية دون 
�إىل  ويذهب  �لأنو�ع  دون  �لأ�صخا�ض  يح�رصه يف  بل  �لفلكية 
د�ئًما  �ل�رص  ي�صيبهم  �لأ�صخا�ض ل  �إن  فيقول  ذلك،  من  �أبعد 
بل �أحيانا، فاملادة عّلة �ل�رص و�ل�رص حمدود حم�صور، و�لله مل 
يق�ض بال�رص �إل بالعر�ض �إذ �إنه �أر�د �خلري �إر�دة �أولية ومل يعباأ مبا 
قد توؤدي �إليه �ملادة من �رص ما د�م �خلري موجوًد�، ومن َثمَّ جند 
�أن تفاوؤل �بن �صينا يقول باأن عاملنا يغلب خريه على �رصه، فهو 

�إذن »�أف�صل �لعو�مل �ملمكنة« كما يت�صوره »ليبنيز«.

�ل�رصق  يف  و�لطبية  و�لفل�صفية  �لدينية  �لأو�صاط  وماز�لت 
ترجع �إىل �آر�ء �بن �صينا حتى �ليوم وذلك على �لرغم مما وجهه 
�ملنطق  �لفار�بي يف  �صينا  �بن  �ملطاعن، ويتبع  �لغز�يل من  �إليها 
ويف نظرية �ملعرفة �إىل �أبعد حد، وكذلك يف م�صاألة �لكليات 
�لتي تت�صل بالإلهيات و�ملنطق مًعا، فالكلي عنده يوجد م�صتقالًّ 
بالذ�ت« يف  �ملتكرثة »ك�صورة معقولة  �لأ�صخا�ض  عن وجود 
عقل �لله، وتت�صل بتو�صط �لعقول �ملفارقة بالأ�صخا�ض من جهة 

وبالعقل �لإن�صاين من جهة �أخرى، وهو �لعقل �لذي ترد فيه 
�أمَيل �إىل �عتبار هذ�  �لكرثة �إىل ت�صور كلي، وكان �بن �صينا 
�لت�صور �صادًر� عن �لعقل �لفّعال �أكرث من نتيجة لقوة �لتجريد 
�إىل  �أقرب  �لنظرة  هذه  يف  وهو  �لإن�صاين،  بالعقل  �خلا�صة 

�لأفالطونية �جلديدة منه �إىل �مل�صائية.

ومع �أنه ي�صهب يف �لكالم عن �ملنطق �إل �أنه ل يعتربه �إل 
و�إما  نظرية  �إما  فهي عنده  �حلقة  �لفل�صفة  �أما  للفل�صفة،  مدخاًل 
عملية: وت�صمل �لأوىل �لطبيعيات و�لريا�صيات، و�لإلهيات، 
وفروعها، وت�صمل �لثانية �لأخالق و�ل�صيا�صة وتدبري �ملنزل – 
للعلوم  ت�صنيفه  – وهو يف  �لعملية  بالفل�صفة  �صينا  �بن  يعن  ومل 
�لريا�صيات  �أوًل ثم  �لطبيعيات  �لفل�صفية �لذي ر�عى فيه و�صع 
ثم �لإلهيات ينظر �إىل جترد مو�صوعاتها عن �ملادة �صيًئا ف�صيًئا، 
�ملطلق،  �ملوجود  علم  باأنها  ف  ُتعرَّ �لإلهيات  �أن  ريب  ول 
ولكن  لها،  مو�صوًعا  ولي�ض  فيها  مطلوب  �ملجرد  و�ملوجود 

�ملطلوب ي�صبح مو�صوعها �لأ�صا�صي عند �لتعمق يف �لبحث.

بال�صنة  جملتها  يف  تاأخذ  �صينا  �بن  طبيعيات  �أن  ومع 
�جلديدة،  لالأفالطونية  �أثًر�  فيها  جند  �أننا  �إل  �لأر�صطاطالي�صية 
باأن �لأحد�ث  �لقائلة  بنوع خا�ض يف نظريته  �لأثر  ويظهر هذ� 
�ملنبعثة  �ل�صماوية ل عن طريق �حلر�رة  تتاأثر بالأجر�م  �لأر�صية 

منها، و�إمنا عن طريق ما ت�صعه من �ل�صوء.

�أ�صافه  ما  �لبحث عن مقد�ر  �إىل  �لعلم يف حاجة  وماز�ل 
�بن �صينا �إىل علم �لطب من نتائج م�صاهد�ته �خلا�صة، على �أنه 
من �لوجهة �لنظرية جند �أنه كان يحل �لتجربة �ملحل �لأكرب، 

ويدر�ض �حلالت �ملختلفة �لتي يظهر فيها �أثر �لعالج �لناجع. 
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�لفار�بي  عند  هما  مما  �صينا  �بن  عند  �أو�صح  و�لعامل  و�لله 
وكذلك �إثنينية �لروح و�ملادة، وقد عر�ض م�صاألة خلود �لنفو�ض 
�ملادة  ُيعّرف  �لفار�بي. وهو  �أدق مما عر�صه  �لفردية على وجه 
باأنها �إمكان �لوجود، ولي�ض �خللق �إل نو�ل �لوجود �صيًئا و�حًد� 
على  عار�ض  فالوجود  عنه  خارج  هو  فيما  �أما  �لله،  يف  �إل 
»�لإلهيات«،»خلًقا«  بلغة  �لوجود  هذ�  نو�ل  وي�صمى  ماهيته، 

وهذ� �خللق قدمي.

ويفرق �بن �صينا بني حدوث جميع �لكائنات �لأر�صية �لتي 
فيما  �لإمكان حم�صور  �لزمن ذلك لأن  �إل حيًنا من  تدوم  ل 

دون فلك �لقمر.

ولقد قادته �آر�وؤه عن �لنف�ض – من �لوجهة �لإلهية – �إىل 
��صطره  كما  �صعري  قالب  يف  بع�صها  �صاغ  �صوفية  �جتاهات 
وهو  �أعد�ئه،  عن  بعيًد�  مرة  �لفر�ر  �إىل  د�همه  �لذي  �خلطر 
متنكر يف مالب�ض �ل�صوفيني، وقد �أجلاأته �ل�رصورة يف �صاعات 
�صيقة �لنف�ض �إىل �لكتابة باأ�صلوب �صويف، ومن َثمَّ يت�صح �أن 
�صوفيته عار�صة ت�صيف �صيًئا �إىل مذهبه �لفل�صفي دون �أن تدعمه 

�أو تقّويه.

�أعظم  من  �صينا  �بن  �عتبار  على  �لغربيون  �لنقاد  ويجمع 
�لأجنا�ض،  �صائر  بني  و�أ�صهرهم  �لع�صور،  �صائر  يف  �لأطباء 

و�لبالد، و�لأجيال.

ول�صيته �لذ�ئع، ونبوغه �خلارق للعادة �دعاه �لعرب و�دعاه 
�لفر�ض و�دعاه حتى �لرتك، و�لو�قع هو �أنه كان فار�صيًّا عرًقا، 
وعربيًّا لغة وثقافة، و�إغريقيًّا رومانيًّا فل�صفة وطبًّا، �أما جن�صيته 
بالن�صبة �إىل مو�صع م�صقط ر�أ�صه يف �لوقت �لر�هن ف�صوفيتية �إذ 

�إن �لرتك�صتان جمهورية من جمهوريات �لحتاد �ل�صوفيتي.

ولبن �صينا �صبع �أر�جيز يف �لطب تتناول �لت�رصيح، وتدبري 
و�لف�صول  �لطبية،  و�ملجربات  �لطبية،  و�لو�صايا  �ل�صحة، 
�لذخرية، وحفظ  �لطعام، وحجر  تناول  فيها  ي�صتح�صن  �لتي 
�لأر�جيز  هذه  �أغر��ض  يو�صح  منوذج  يلي  وفيما  �لأطعمة، 

�لطبية:

�أما �لطبيعيات فالأركان 
تقوم من ِمز�جها �لأبد�ُن  

وقول بقر�ٍط بها �صحيحُ 
ماء وناٌر وثرى وريُح  

�أما �ملز�ج فقو�ه �أربع  
يفردها �حلكيم �أو يجمُع

من �صخٍن وبارٍد وياب�ض 
ولني ينال ح�ّض �لالم�ض  

�حلّر يف �لنار ويف �لهو�ء 
و�لربد يف �لرت�ب ثم �ملاء  

و�ليب�ض بني �لنار و�لرت�ب 
و�للني بني �ملاء و�ل�صحاب

�جل�صم خملوق من �لأم�صاج
خمتلفات �للون و�ملز�ج  
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من بلغم ومرة �صفر�ء 
ومن دٍم ومرة �صود�ء  

بع�ض  يو�صح  مركز  موجز  �صينا يف  �بن  �لرئي�ض  هو  هذ� 
جو�نب �صخ�صيته �لنادرة يف �لتاريخ.

�لنف�ض  عن  �لفل�صفية  ق�صيدته  �أبيات  معظم  يلي  وفيما 
�لب�رصية:

هبطت �إليك من �ملحّل �لأرفع  
ورقاء ذ�ت تعزٍز وتنِع

حمجوبة عن كل مقلة عارٍف 
وهي �لتي �صفرت ومل تتربقِع  

و�صلت على كرٍه �إليك ورمبا  
كرهْت فر�َقك وهي ذ�ت تفجع

�أنفت وما �ألَِفْت فلما و��صلت 

�ألقت جماورة �خلر�ب �لبلقع  

و�أظنها ن�صيت عهوًد� باحلمى 
ومنازًل بفر�قها مل تقنع  

حتى �إذ� �ت�صلت بهاء هبوطها  
من ميم مركزها بذ�ت �لأجرع

علقت بها ثاء �لثقيل فاأ�صبحت 
ع بني �ملعامل و�لطلول �خل�صَّ  

تبكي وقد ن�صيت عهوًد� باحلمى
ودنا �لرحيل �إىل �لف�صاء �لأو�صع  

وغدت تغّرد فوق ذروة �صاهق 
و�لعلم يرفع كل من مل ُيرفع  

وتعود عاملة بكل خفية 
يف �لعاملني فخرقها مل يرقع   

فهبوطها �إذ كان �رصبة لزب 
ُي�صمع مل  ملا  �صامعة  لتكون   

فالأي �صيء �أُهبطت من �صاهق 
�صاٍم �إىل قعر �حل�صي�ض �لأو�صع  

�إن كان �أهبطها �لإله حلكمة  
ُطويت عن �لفطن �للبيب �لأروع

�إذ عاقها �ل�رصك �لكثيف ف�صّدها
قف�ٌض عن �لأَْوج �لف�صيح �لأرفع  

فكاأنها برق تاألق باحلمى 
يلمع مل  نه  فكاأ �نطوى  ثم   
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وذكر �ل�صهر�صتاتي يف كتابه »نهاية �لأقد�ر« �أن �بن �صينا 
قال هذين �لبيتني:

لقد طغت يف تلك �ملعاهد كلها 
و�صرّيت طريف بني تلك �ملعامل  

فلم �أر �إل و��صًعا كّف حائر  
على ذقٍن �أو قارًعا �صّن نادم

142– ابن �سيد النا�س – زقاق – بق�سم اجلمرك
��صمه �لكامل فتح �لدين �أبو �لفتح حممد بن �أبي بكر حممد 
�لنا�ض، كان من كّتاب  �صيد  �بن  �لأندل�صي وكنيته  �لَيْعمري 
من  و�لبارزين  �ملتقدمني،  ب�صري  �لتعريف  تتناول  �لتي  �لرت�جم 
661هـ  عام  بالقاهرة  ولد  وقد  و�لفقهاء،  و�لأدباء  �لعلماء، 
)1263م( يف بع�ض �لرو�يات، وحتدد بع�ض �لرو�يات تاريخ 
�صنو�ت  ع�رص  قدره  بفرق  )1273م(  671هـ  بعام  مولده 
عليه  للنبي  و�فية  �صرية  �لهامة  م�صنفاته  ومن  �لتاريخني،  بني 
�ل�صالم جعل عنو�نها »عيون �لأثر يف فنون �ملغازي و�ل�صمائل 
و�ل�صري«، وكان �بن �صيد �لنا�ض �صاعًر� وقد نظم ق�صائد عدة 
�للبيب يف ذكرى �حلبيب«  �لر�صول عنو�نها »ب�رصى  يف مدح 
وطبع �إحدى هذه �لق�صائد �مل�صت�رصقان »كو�صيجارتن وبا�صييه« 

وتويف �بن �صيد �لنا�ض عام 734هـ )1334م(.

وكانت در��صته �لثقافية بالقاهرة، ثم بدم�صق، وتويف وهو 
ي�صغل وظيفة مدر�ض للحديث باملدر�صة �لظاهرية بالقاهرة.

�ل�صفدي  �لدين  ل�صالح  �أ�صتاًذ�  �لنا�ض  �صيد  �بن  وكان 
)�نظر هذه �ملادة( �لذي لزمه بالقاهرة طو�ل عامني ف�صمع منه 

ق�صائده و�طلع على موؤلفاته.

143– ابن �ساكر – �سارع – بق�سم املنتزه
يحمل لقب �بن �صاكر ممن دّون �لتاريخ تر�جمهم خم�صة 

وهم:

1( م��سى بن �ساكر: وقد كان عاملًا فلكيًّا ومن �ملقربني من 
�حلميمني،  �أ�صدقائه  �ملادة(، ومن  )�نظر هذه  �ملاأمون  �خلليفة 
علماء  من  عامِلًا  �لنهار  يف  و�لرتبية  �ملن�صاأ  �لبدوي  وهو  وكان 
�ل�صلب  حياة  ميار�ض  �لنـزعة  بدوّي  �لليل  ويف  �لفلك، 
و�لإقد�م  �لفرو�صية،  �أعمال  من  عمل  وكاأنها  و�ل�صطو، 
كرثت  عندما  �لعامل  هذ�  حول  �ل�صكوك  وحامت  و�لذكاء، 
حتقيق  باإجر�ء  �ملاأمون  �خلليفة  فاأمر  و�ل�صلب،  �لنهب  حو�دث 
عاجل، ولكن �جلميع �صهدو� باأن مو�صى بن �صاكر – كغريه 
من �ملوؤمنني – ل يرتك بيت �لله لياًل �إل ليعود �إليه عند �ل�صباح 
�لتهام  من  �لفلكي  �لعامل  �صاكر  �بن  جنا  وهكذ�  لل�صالة، 
ريا�صيي ع�رص  �أمهر  من  �صاكر  �بن  وكان  و�ل�صطو،  بال�رصقة 

�ملاأمون.

�آ�صيا  يف  حملة  يقود  �ملاأمون  كان  مو�صى  تويف  وعندما 
�أبناء  برعاية  ياأمره  نائبه  �إىل  و�أر�صل  �لنباأ  فاأحزنه  �ل�صغرى، 

مو�صى �لثالثة وهم:

2( حممد بن م��سى بن �ساكر 

3( اأحمد بن م��سى بن �ساكر 

4( ح�سن بن م��سى بن �ساكر

�لثالثة  برعاية هوؤلء  بغد�د عهد  �إىل  �ملاأمون  ولدى عودة 
�إىل يحيى بن �أبي من�صور – فلكيه �خلا�ض – وكان يحيى مديًر� 
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»لد�ر �حلكمة« �لتي بناها هارون �لر�صيد، وح�صد فيها �ملاأمون 
�لعلماء، ويف هذ� �جلو �لعلمي ترعرع �أولد مو�صى بن �صاكر، 
وتلقو� �لعلم حتى �أ�صبحو� من علماء �لفلك �ملرّبزين، و�نف�صل 
مر�صًد�  لهم  و�أن�صوؤو�  ومر�صده،  يحيى،  عن  �لثالثة  �لإخوة 
بالوقت  ي�صنو�  ومل  باملال،  عليه  يبخلو�  ومل  بهم،  ا  خا�صًّ

و�لعمل يف �صبيل رفع م�صتو�ه.

�لالتينية  �للغة  �إىل  ترجمه  كتابًا  �لإخوة  هوؤلء  �ألّف  وقد 
فل�صفة  ترجم  �لذي  �لكرميوين«  »جري�رد  �لفرن�صي  �مل�صت�رصق 
يعرف  �صاكر  �بن  �أولد  ا، وكتاب  �أي�صً �لالتينية  �إىل  �لكندي 

عند �لغربيني بكتاب »�لإخوة �لثالثة«.

وقد و�صف �لطبيب �بن زّيان �لطربي، �ملولود يف مدينة 
بن  مو�صى  �أبناء  مر�صد  )193هـ(،  808م  �صنة  »مرو« 
�صاكر – بعد �أن �صاهده – فقال: »يف مر�صد �صامر�ء« �آلة بناها 
�لنجوم،  �صور  حتمل  د�ئري  �صكل  ذ�ت  وهي  مو�صى  �أبناء 
وكان  مائية،  قوة  وتديرها  و�صطها،  يف  �حليو�نات  ورموز 
كلما غاب جنم يف قبة �ل�صماء �ختفت �صورته يف �للحظة ذ�تها 
يف �لآلة، و�إذ� ما ظهر جنم يف قبة �ل�صماء ظهرت �صورته يف 

�خلط �لأفقي من �لآلة.

�خلا�صة  نفقتهم  على  �لر�صل  باإيفاد  �لثالثة  �لإخوة  وقام 
�لفلكية  �ملخطوطات  عن  بحًثا  �لبيزنطية  �لإمرب�طورية  �إىل 
�لآثار  ل�رص�ء  �لطائلة  �ملبالغ  دفع  يق�رصو� يف  و�لريا�صية، ومل 
�لإغريقية، وحملها �إىل ق�صورهم، وكانت لهم د�ر خم�ص�صة 
لإقامة �ملرتجمني �ملكلفني برتجمة ما يجمعون من خمطوطات، 
�خلليفة  كان  �لتي  نف�صها  �ملرتبات  ملرتجميهم  يدفعون  وكانو� 
تفتحت  رعايتهم  وحتت  ق�صورهم  ويف  ملرتجميه،  يدفعها 

�لعلماء  بني  مرموقة  مر�كز  بعد  فيما  �حتلت  خاّلقة  عبقريات 
حنني،  بن  و�إ�صحق  �إ�صحق،  بن  حنني  هوؤلء:  ومن  �لعرب 
�أولد  وكان  وغريهم،  قّرة  بن  وثابت  �أخيه،  و�بن  وولده 
)�مليكانيكا(  �حليل و�لآلت  �ألّف يف علم  �أول من  �صاكر  �بن 

من �مل�صلمني.

ويقول �لبريوين )�نظر هذه �ملادة( - بعد مرور مائة وخم�صني عاًما 
على وفاة �أولد �بن �صاكر: »�إين �أرى بو�صع �ملرء �أن يعتمد على 
ما قام به �أبناء مو�صى من �أبحاث ومالحظات، ذلك �أنهم و�صعو� 
يف �صبيل �لبحث عن �حلقيقة كل قو�هم، وكانو� �لوحيدين يف 
ع�رصهم �لذين برعو� يف ُطُرقهم �لفلكية ويف ح�صن ��صتعمالهم 
للتحقق من  �لعلماء  لغريهم من  �ملجال  تركو�  �أنهم  لها، كما 
�صحة قيا�صاتهم ودقتها«، و�لبريوين يعني بهذ� �لقول ما �صطره 
�لإخوة �لثالثة يف كتابهم �مل�صمى »مقايي�ض �لأوجه �مل�صطحة« 

�لذي ن�رص عام 1885م )1303هـ( ن�رصه كورنز.

وكان حممد بن مو�صى قد بّرز – من جهة �أخرى – يف 
� من �خلليفة �ملاأمون، فاأر�صله  �ل�صيا�صة و�أ�صبح من �ملقربني جدًّ
يف بعثة لقيا�ض حميط �لأر�ض، فق�صد هو ورجاله من �لفلكيني 
»�صنجار« �لو�قعة غربي �ملو�صل، و�نتهجو� يف مهمتهم طريقة 
مغايرة لطريقة »�إير�تو�صتين�ض« �لذي كان �أول من حاول قيا�ض 
هذ� �ملحيط �لأر�صي بو�صاطة ز�وية �أ�صعة �ل�صم�ض، وكان كبري 

مرتجمي مر�صد �أبناء مو�صى بن �صاكر حنني بن �إ�صحق.

ويقول �لدكتور عبد �لرحمن بدوي يف كتابه »دور �لعرب 
يف تكوين �لفكر �لأوروبي«: »�إن �أولد مو�صى بن �صاكر �لثالثة 
�لذين عا�صو� يف �لقرن �لثالث �لهجري قد بّرزو� يف �حل�صاب، 
وما  قدمه،  وما  و�لدهم  حياة  وتكّون  و�مليكانيكا،  و�لفلك 
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قدمه �أولده يف ميد�ن �لعلم ق�صة من �أطرف �لق�ص�ض و�أكرثها 
�إمتاًعا«.

5( ابن �ساكر: وهو �ملعروف يف �ل�صري و�لرت�جم بالكتبي لأنه 
هذ�  لزمه  َثمَّ  ومن  وكهولته،  �صبابه  �لكتب يف  جتارة  ز�ول 
�أ�صهر من كنيته »بابن �صاكر«،  �للقب فكانت كنية »�لكتبي« 
وقد ولد هذ� �ملوؤرخ عام 686هـ )1287م(، وتلقى درو�صه 
يف حلب ثم دم�صق، ومن م�صنفاته كتاب »فو�ت �لوفيات« وهو 
كتاب جعله ذياًل »لوفيات �لأعيان« �لذي �ألّفه »�بن خلكان«، 
�أجز�ء منه يف  �لتو�ريخ« �لذي ماتز�ل  ا كتاب »عيون  �أي�صً وله 
�لظاهرية، وباري�ض، و�ملتحف �لربيطاين، ومكتبة »فاتيكان« 
بروما، وكانت وفاته عام 765هـ )1363م( بالًغا من �لعمر 

حو�يل 76 عاًما.

144– ابن �سجاع – �سارع – بق�سم باب �رسقي
كان وزيًر� للخليفة �لعبا�صي �ملقتدر، وذلك عام 476هـ 
متزن،  �صائب  ور�أي  ر�جح  عقل  ذ�  وكان  )1083م(، 
488هـ  عام  وفاته  وكانت  �لآد�ب،  يف  متبحًر�  كان  كما 

)1095م(.

145 – ابن ال�سجري – حارة – بق�سم باب �رسقي
146– ابن ال�سجري – حارة – بق�سم اجلمرك

هو جامع خمتار�ت من �ل�صعر �جلاهلي، ويقول �ل�صعر�ين 
عن �بن �ل�صجري �ل�صويف �إنه �أبو عبد �لله �ل�صجري من كبار 
م�صايخ خر��صان، ومن �أقو�له: »من مل يقّد�ض فعله مل يقّد�ض 

بدنه«.

147– ابن �سداد – حارة - بق�سم اجلمرك
1( ه� القا�سي بهاء الدين اأب� املحا�سن ي��سف بن رافع بن 
�سداد: كّتاب �ل�صري و�لرت�جم، ولد يف �ملو�صل عام 539هـ 
)1145م( ودر�ض بها، ثم در�ض بعد ذلك ببغد�د، ُثمَّ ز�ول 
�لتعليم يف م�صقط ر�أ�صه عام 569هـ )1173م(، وحج بيت 
على  عودته  وعّرج يف  )1188م(،  عام 583هـ  �حلر�م  �لله 
دم�صق حيث �لتحق بجمعية �صالح �لدين �لأيوبي فعّينه قا�صي 
�لع�صكر يف بيت �ملقد�ض، وذهب عام 591هـ )1195م( �إىل 
حلب بعد وفاة �ل�صلطان �صالح �لدين وتوىل �لق�صاء بهذه �ملدينة 
حيث �صارت له مكانة رفيعة ونفوذ و��صع �لنطاق، وذلك عهد 
�لظاهر وعهد �لعزيز، وقد ��صتغل هذ� �لنفوذ يف �إقامة �ملد�ر�ض 
ووقف �ملال �لكثري عليها، وق�صى �بن �صد�د بقية حياته معتكًفا 
يف د�ره �إىل �أن تويف عام 632هـ )1334م(، و�أهم م�صنفاته 
وقد  �لأيوبي،  �لدين  �صالح  �ل�صلطان  عن  دّونها  �لتي  �ل�صرية 
طبعت بالقاهرة عام 1317هـ )1899م( وترجمها �إىل �للغة 
�لإجنليزية �مل�صت�رصق »كوندر Conder« ويف �أحد ف�صول هذه 
كتب  �ل�صلطانية«  و�ملحا�صن  �ل�صلطانية  »�لنو�در  بعنو�ن  �ل�صرية 
بهاء �لدين �بن �صّد�د يقول: »وذلك �أنه قاد للم�صلمني ل�صو�ض 
�لرجال، وكان من  �لعدّو في�رصقون منهم  �إىل خيام  يدخلون 
�أ�صهر،  ثالثة  له  ر�صيًعا  طفاًل  ليلة  ذ�ت  �أخذو�  �أنهم  ق�صتهم 
وكانو�  عليه،  وعر�صوه  �ل�صلطان  خيمة  �أتو�  حتى  به  و�صارو� 
وملا  �أخذوه،  ما  ويعطيهم  عليه  يعر�صونه  ياأخذونه  ما  كّل 
فقدته �أمه باتت م�صتغيثة بالويل و�لثبور طول �لليل حتى و�صل 
لك  �أذّنا  وقد  �لقلب،  �إنه رحيم  فقالو�  ملوكهم،  �إىل  خربها 
باخلروج فاخرجي، و�طلبيه منه، فاإنه يرّده عليك، فخرجت 
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�إىل  و�أنفذوها  فاأطلقوها  بو�قعتها  فاأخربتهم  �لَيَزك  �إىل  ت�صتغيث 
�ل�صلطان«.

»فرّق لها ودمعت عينه و�أمر باإح�صار �لر�صيع... فاأخذته 
وبكت بكاًء �صديًد� و�صمته �إىل �صدرها، و�لنا�ض ينظرون �إليها 
ويبكون... ثم �أمر لها فحملت فر�ًصا، و�أحلقت بع�صكرهم 

مع طفلها... فانظر �إىل �لرحمة �ل�صاملة جلن�ض �لب�رص«.

من  و��صعة  رحمة  فارحمه  رحيًما،  خلقته  �إنك  �للهم 
عندك يا ذ� �جلالل و�لإكر�م، و�نظر �صهادة �لأعد�ء له بالر�أفة 

و�لكرم.

اإبراهيم  بن  علي  بن  حممد  الله  عبد  اأب�  الدين  عز   )2
ابن �سداد: وهو موؤرخ عربي كثرًي� ما يختلط ��صمه ل�صاحب 
�لرتجمة �ل�صابقة، وقد كانت وفاته عام 684هـ )1285م(، 
و�أهم موؤلفاته كتابه �لقيم �لهام عن بالد �ل�صام و�جلزيرة وعنو�نه 

»�لأعالق �خلطرية يف ذكر �أمر�ء �ل�صام و�جلزيرة«.

�سّداد(:  بابن  )املكنى  العب�سي  عنرتة  ه�  �سداد  وابن   )3
�نظر ترجمته يف كلمة »عنرتة«، �إذ له حارة با�صمه بق�صم مينا 

�لب�صل.

148– ابن الطفيل – �سارع – بق�سم اجلمرك 
طفيل  بن  حممد  بن  �مللك  عبد  بن  حممد  بكر  �أبو  هو 
و�لفل�صفة  �حلكمة  �أئمة  من  ثالثة  ثالث  وكان  �لقي�صي، 
يف  ظهرو�  �لذين  �لإ�صالمي  �لتفكري  عباقرة  و�أحد  �لأندل�صيني 
�لقرن �ل�صاد�ض �لهجري، ولو �أن �بن طفيل ين�صب باملولد �إىل 
�لأندل�ض �إذ كان ي�صمى »�لقرطبي« �أو »�لإ�صبيلي« �إل �أنه �ندمج 

يف دولة �ملوحدين �ندماًجا كليًّا لدرجة ت�صمح بن�صبته �إىل �لقطر 
�جلز�ئري ول�صيما فيما يتعلق ب�صريته �لثقافية.

و�لثنان �لآخر�ن من �لأئمة هما: �بن باجة و�بن ر�صد، 
وقد تركاهما و�بن طفيل �آثاًر� مرموقة يف �حل�صارة �لغربية، �إذ 
ترجمت موؤلفاتهم �إىل �لالتينية وقد ��صتهر �بن باجة عند �لإفرجنة 
با�صري  »�أبو  با�صم  طفيل  و�بن   »Avenpace »�أفانبا�ض  با�صم 
»�أفريوي�ض  با�صم  ر�صد  و�بن  بكر«،  »�أبو  �أي   »Abubacer

Averroes« )�نظر مادتي �بن باجة و�بن ر�صد(.

و�أ�صل �بن طفيل من »و�دي �آ�ض« وهي مدينة �أندل�صية يف 
ولية غرناطة )�نظر هذه �ملادة( �لتي ينتمي �إليها كثري من �لعلماء 
حتى  و�إ�صالمها  بعروبتها  حتتفظ  �أن  ��صتطاعت  و�لتي  و�لأدباء 
�أيام �لأندل�ض �لأخرية يف نهاية �لقرن �خلام�ض ع�رص �مليالدي. 

ومل يذكر موؤرخو �صريته تاريخ ميالده على وجه �لتحديد، 
وجاء يف بع�ض �مل�صادر �لتي تعر�صت لهذه �ل�صرية �أنه رمبا ولد 
يف �لأعو�م �لأوىل من �لقرن �ل�صاد�ض �لهجري ودر�ض �حلديث 
�لرحمن  وعبد  �صاطي،  �لرَّ حممد  �بن  على  و�للغة  و�لفقه 
�بن عطية )�نظر مادة �بن عطية( وغريهما من علماء ع�رصه، 
�لأو�ئل«،  �إىل در��صة »�حلكمة وعلوم  بعد ذلك  مال  �أنه  غري 

فاأكّب على در��صة �حلكمة )�لفل�صفة( و�لطب يف �إ�صبيلية.

يقال  �ملادة(  هذه  )�نظر  �ملر�ك�صي  ذكره  ما  �إىل  و��صتناًد� 
يف  �ل�صائغ(  )�بن  باجة  �بن  تالميذ  �أحد  كان  �لطفيل  �بن  �إن 
�لفل�صفة، غري �أن �بن طفيل يذكر يف ر�صالته »حّي بن يقظان« 
بعد حديث عن �بن باجة وموؤلفاته هذه �لعبارة: »هذ� ما و�صل 
�لعبارة  هذه  وتقطع  به«،  نلتق  ومل  �لرجل  هذ�  علم  من  �إلينا 
بفقد�ن �ل�صلة بني �لرجلني وتثبت �أن �بن طفيل مل يكن تلميًذ� 
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لبن باجة، وما من �صك يف �أن �بن طفيل در�ض �لفل�صفة على 
منذ  بر�عته  ذلك  على  يدل  عا�رصوه  �لذين  بالأندل�ض  �أعالمها 

�صبابه يف �لفل�صفة و�لطب كما برع يف �لفقه و�لأدب.

�لذي  �لوقت  يف  �لعملية  حياته  �لفيل�صوف  هذ�  وبد�أ 
�جتاحت �لثورة على �ملر�بطني �لأندل�ض وقامت يف كل ولية 
�أندل�صية حكومة قومية على منط دويالت �لطو�ئف، وتكونت 
يف مدينة »و�دي �آ�ض« حكومة بريا�صة �أحمد بن ُملحان �لطائي 
عام 540هـ )1145م( فانتظم �بن طفيل يف طائفة كتَّابه وقام 
بعد  �حلكومة  هذه  �صقوط  وعقب  �لزمن،  من  ردًحا  بخدمته 
�أعو�م قليلة من قيامها غز� �ملوحدون وليات �لأندل�ض و�نخرط 
�بن طفيل يف خدمتهم وعني كاتًبا لو�يل مدينة غرناطة �ملوحدي 

فرتة �أخرى.

وُعنيِّ يو�صف بن عبد �ملوؤمن بن علي �لكومي )�نظر مادة 
عام  لإ�صبيلية  و�لًيا  يعقوب  باأبي  �مللقب  �ملوحدي  �لكومي( 
�حلكم  قاعدة  غدت  قد  �إ�صبيلية  وكانت  )1156م(  551هـ 
�ملوحدي بالأندل�ض بعد �أن خبا �زدهار قرطبة عا�صمة �خلالفة 
�لقدمية و�صارت يف �لوقت نف�صه �أعظم مر�كز �حلركة �لفكرية 
يعقوب  باأبي  �مللقب  �ملوؤمن  عبد  بن  يو�صف  وكان  و�لأدبية، 
عاملًا فقيًها �أديًبا �صغوًفا بالطالع و�ل�صتز�دة من �لعرفان يجمع 
حوله �صفوة �لعلماء و�ملفكرين فاأ�صبحت �إ�صبيلية خالل �لأعو�م 
�لثمانية �لتي ق�صاها يف �لولية عليها جامعة �لأندل�ض �حلقيقية، 
وكان �بن طفيل يف مقدمة هوؤلء �لعلماء �لذين يجتمعون حول 

�لأمري �ملوحدي �ملثقف.

موؤ�ص�ض  �ملوؤمن  عبد  تويف  )1163م(  558هـ  عام  ويف 
دولة �ملوحدين �لذي �أ�صفى على نف�صه لقب �أمري �ملوؤمنني وتوىل 

�خلالفة ولده يو�صف �مللقب باأبي يعقوب يف �أو�ئل عام 559هـ 
�ملوؤمن  بن عبد  �لأكرب حممد  �أخوه  �أن حكم  بعد  )1163م( 
خم�صة و�أربعني يوًما عزل بعدها ل�صوء �صلوكه و�إدمانه �رصب 

�خلمر وجنب طباعه وقلة حيلته وكرثة طي�صه.

طبيب  كان  طفيل  �بن  باأن  �لتاأكيد  �مل�صتطاع  من  ولي�ض 
يو�صف  مر�ض  ملا  �أنه  بيد  �حلكم،  توليه  منذ  �جلديد  �خلليفة 
عالجه  يبا�رص  كان  )1169م(  565هـ  �صنة  يف  يعقوب  �أبو 
ذكر  وقد  طفيل«،  بن  بكر  و�أبو  قا�صم  بن  مرو�ن  �أبو  »طبيباه 
�ملعا�رص،  �ملوحدين  موؤرخ  �ل�صالة  �صاحب  �بن  �لرو�ية  هذه 
ثم �صار �بن طفيل من خل�صاء �خلليفة �ملوحدي ومن �أ�صدقائه 
طفيل  �بن  فاأ�صبح  �ملحبة  عرى  بينهما  وتوثقت  �حلميمني، 

م�صت�صاره ومو�صع ثقته، ويقال �إنه ��صتوزره.

ويذكر �لتاريخ �أن �بن طفيل كان ذ� تاأثري كبري على يو�صف 
�بن عبد �ملوؤمن فا�صتغل هذ� �لتاأثري يف �جتذ�ب �لعلماء و�لأدباء 
�لفيل�صوف  ر�صد  �بن  تقدميه  ذلك  �أمثلة  ومن  �لبالط،  �إىل 
�مل�صهور �إىل �ل�صلطان وكان مايز�ل �صابًّا، وكان يو�صف �صديد 
�لتعلق بابن طفيل يكّن له �حلب و�لتقدير وي�صمح له بالإقامة يف 

ق�رصه �أكرث �لأحيان.

�لتدبري  ح�صن  كان  يعقوب  �أبا  يو�صف  �أن  هو  و�لو�قع 
و�لإدر�ك �ل�صليم يف ت�رصيف �صوؤون �لدولة، هذ� �إىل جانب 
تقو�ه ومتانة خلقه وت�صكه بتعاليم دينه، وقد �تخذ لنف�صه لقب 

�أمري �ملوؤمنني على غر�ر �أبيه.

جيو�ض  يف  �خلليفة  عرب  )1170م(  566هـ  عام  ويف 
طبيبه  ركابه  يف  وكان  للجهاد  طلًبا  �لأندل�ض  �إىل  �ملوحدين 
�خلا�ض �بن طفيل، وق�صى �خلليفة يف �صبه �جلزيرة خم�صة �أعو�م 
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وكانت مدينة �إ�صبيلية مقامه �ملف�صل، ويف هذه �ملدينة �لعظيمة 
تفتحت مو�هبه لال�صتز�دة من �لعلوم و�لآد�ب، فدر�ض �لطب 
ر�صد  �بن  بينهم  ومن  �ملفكرين  كبار  حوله  وجمع  و�لفل�صفة 
�أوعز  �لذي  هو  �إنه  ويقال  زهر(،  �بن  مادة  )�نظر  زهر  و�بن 
لطبيبه و�صديقه �بن طفيل بتلخي�ض ل�رصوح �لفيل�صوف �ليوناين 
�ختار  �صنه  وكرب  �أعماله  ولكرثة  �أغر��صها،  وتقريب  �أر�صطو 
�صعة  من  فيه  يعهده  ملا  �لعظيمة  �ملهمة  بهذه  للقيام  ر�صد  �بن 
بتلخي�ض  ر�صد  �بن  قام  وقد  �لقريحة،  و�ملقدرة و�صفاء  �لعلم 
ترجم  �لذي  �جلليل  �لعلمي  �لعمل  بهذ�  ��صتهر  وقد  �ل�رصوح، 

�إىل �لالتينية.

ل مدينة  وبعد �أن فتح �ملدن ودّك �حل�صون بالأندل�ض وَجمَّ
�مل�صجد  بينها  ومن  و�مل�صاجد  �لفخمة  �لأبنية  بها  و�صيد  �إ�صبيلية 
لإعادة  )تون�ض(  �إفريقية  �إىل  بجي�صه  ذهب  �أن  وبعد  �جلامع، 
�لأندل�ض  �إىل  يعقوب  �أبو  يو�صف  �ملوؤمنني  �أمر  �ل�صالم، خرج 
بع�ض  باإ�صبيلية  فاأقام  )1183م(  579هـ  عام  خالل  غازًيا 
�لوقت ثم ق�صد مدينة �صنرتين �لو�قعة على نهر تاجه يف �جلهة 
�لغربية من مدينة باجة فحا�رصها ودمر مز�رعها ومروجها وبقي 
هجوًما  �أهلها  عليه  �صّن  ثم  �لزمن،  من  ردًحا  ح�صارها  على 
عنيًفا فاأبلى خالله بالًء ح�صًنا هو ورفقاوؤه وجنوده، ويف هذه 
�إىل  به  وعاد  يعقوب  �بنه  فحمله  �صهم  �أ�صابه  �لطاحنة  �ملعركة 
�صهر  من  �ل�صابع  �ليوم  �لطريق يف  تويف يف  قد  وكان  �إ�صبيلية 
�ل�صالح  حكمه  د�م  �أن  بعد  )1184م(  580هـ  عام  رجب 

�ثنني وع�رصين عاًما.

يو�صف  بن  يعقوب  �بنه  بويع  نف�صه  �لعام  ذلك  ويف 
�ملوؤمن �مللقب باملن�صور باخلالفة يف �إ�صبيلية، و��صتمر  �بن عبد 
�أن و�فته  ا للخليفة �جلديد �إىل  �بن طفيل يف من�صبه طبيًبا خا�صًّ

وح�رص  مبر�ك�ض،  )1185م(  581هـ  عام  �أو�خر  يف  �ملنية 
�خلا�ض  �لطبيب  وظيفة  وتوىل  بنف�صه،  جنازته  �خلليفة 
ليعقوب بن يو�صف �ملن�صور �لطبيب �لفيل�صوف �بن ر�صد تلميذ 

�بن طفيل.

بن  »حّي  �ل�صهرية  �لفل�صفية  �لق�صة  موؤلف  هو  طفيل  و�بن 
يقظان« �لتي تعد �أعجب ما كتب يف �لع�صور �لو�صطى وتعرف 
تتفق وفل�صفة  �لإ�رص�قية« وفل�صفتها  »�أ�رص�ر �حلكمة  با�صم  �أي�صا 
�ل�صوفية،  �صورها  �أبعد  يف  �جلديدة  �لأفالطونية  �ملدر�صة 
�لق�صة يدل على �جلز�لة و�لبالغة  و�أ�صلوب �بن طفيل يف هذه 

�لنرثية.

و�لر�صالة عبارة عن تلخي�ض فل�صفي ر�ئع لأ�رص�ر �لطبيعة 
و�خلليقة، عر�صت خاللها حياة و�أعمال طفل خلق »من بطن 
خط  جنوبي  �لهند  جز�ئر  من  جمهولة  جزيرة  يف  �لأر�ض« 
باملالحظة  ��صتطاع  وقد  »حّي«،  هو  �لطفل  وهذ�  �ل�صتو�ء، 
ي�صل  �أن  �لطبيعية  ومظاهرها  �حلياة  لظروف  �لتدرجي  و�لتاأمل 
تاأمله  يتقرب يف  و�أن  �لعليا  و�أ�رص�ر �حلكمة  �لطبيعة  �أ�رص�ر  �إىل 
�لر�صالة  هذه  �صغر حجم  من  �لرغم  وعلى  �لله،  من  و�صومه 
لقيت  فقد  �صفحة،  خم�صني  على  تزيد  ل  وهي  �لفل�صفية، 

تقديًر� عظيًما ولفتت بروعتها �أنظار �لنقد �حلديث.

ولقد �تخذ �بن طفيل لعر�ض فل�صفته هذ� �لطفل فجعله يف 
�أ�صلوب ق�ص�صي �صيق ويف مهارة بارعة قادًر� بقوة عقله – بعد 
�أن �صّب وكرب – على �أن مييط �للثام عن �لفل�صفة و�أ�ص�ض لنف�صه 
و�أطلق  �لإ�صالمية،  �صورته  يف  �جلديدة  �لأفالطونية  مذهب 
على هذ� �لإن�صان �لعجيب �لذي هو رمز للعقل ��صم »حّي بن 

يقظان« �أي �بن �لله.
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وق�صة »حّي بن يقظان« ُتَعدُّ �أثًر� عربيًّا من نوع فريد كان له 
تاأثريه �لقوي يف �لأدب �لأوروبي، وي�صفها �لأ�صتاذ »�صارتون« 
وهي  و�أ�صالة،  طر�فة  �لو�صطى  �لقرون  �أعظم كتب  من  باأنها 
لي�صل  يتلم�ض �صبيله منفرًد� م�صتقالًّ  �لأول  �لإن�صان  تثيل ق�صة 
�إىل �حلياة و�ملعرفة عن طريق �لإلهام و�حلا�صة، ويتخلل ذلك 

كثري من �ملعلومات �لعلمية �لقيمة. 

�لقرن  يف  يقظان«  بن  »حّي  ق�صة  طفيل  �بن  �ألّف  وقد 
�لثاين ع�رص �مليالدي وترجمت �إىل �للغة �لعربية يف �لقرن �لر�بع 
�ل�صابع  �لقرن  �أو�خر  ع�رص ثم ن�رصت مع ترجمتها �لالتينية يف 
�للغة �لإجنليزية، وكان لهذه  �إىل  ع�رص، وترجمت بعد ذلك 
�لغربي،  �أثر ديني وفل�صفي وتربوي عميق يف �لأدب  �لرت�جم 
خالل �لقرن �لثامن ع�رص، وهكذ� �أثر �لأدب �لعربي �لأندل�صي 
يف �لأدب �لغربي، ول�صيما �لأوروبي – �إىل حد بعيد، ومن 
ثّم �أ�صهم هذ� �لأدب – لي�ض فقط يف تطور �لأدب هناك – و�إمنا 
يف تطور �حل�صارة �لغربية يف كيانها �لعام ومن حيث تطعيمها 

باملدنية �لإ�صالمية.

وي�صفه  طفيل،  �بن  بعبقرية  �لإ�صالمية  �لرو�يات  وت�صيد 
»�إنه �رصف  يقول:  ثم  �لدهر«،  �أحد ح�صنات  »باأنه  �ملر�ك�صي 
عنايته يف �أو�خر عمره �إىل �لعلم �لإلهي ونبذ ما �صو�ه، وكان 
�ت  ا على �جلمع بني �حلكمة و�ل�رصيعة معظًما لأمر �لنبوَّ حري�صً

ظاهًر� وباطًنا، هذ� مع �ت�صاع يف �لعلوم �لإ�صالمية«.

وي�صفه �بن �خلطيب )�نظر هذه �ملادة( باأنه »كان عاملًا حمقًقا 
�صغوًفا باحلكمة �مل�رصقية مت�صوًفا طبيًبا ماهًر� يف �أ�صول �لعالج 
وفقيًها بارع �لإعر�ب وكاتًبا بليًغا وناظًما وناثًر� وم�صارًكا يف 

عدة فنون«.

و�لطب  �لفل�صفة  يف  تبّحره  جانب  �إىل  طفيل  �بن  وكان 
�صاعًر� جميًد� ملهًما، فقد عهد �إليه �خلليفة يعقوب يو�صف بنظم 
�جلهاد  �ل�صرت�ك يف  على  �إفريقيا  ق�صيدة حما�صية حلث عرب 
هم  وكونهم  و�أرومتهم  �أ�صولهم  برفيع  فيها  ي�صاد  بالأندل�ض 
�لدين، فنظم �بن طفيل ق�صيدة من  �ل�صيف �ملا�صي يف ن�رصة 

�أربعني بيًتا تفي�ض بالغة وجز�لة، وقد جاء يف مطلعها:

اِرِب ُدوَر �خَلْيِل َنْحَو �ملَ�صَ �أَِقيُمو� �صُ
َغاِئِب لَِغْزِو �لأََعاِدي و�ْقتَِناء �لرَّ    

َو�أَْذُكو� �ملَذ�ِكي �لعَاِدَياِت َعَلى �لِعد� 
ْت لِْلَحْرِب ُحْرُد �ل�َصالِهِب َفَقْد َعَر�صَ  

فال ُتْقَتَنى �لآمال �إلَّ ِمَن �لَقَنا  
َوَل ُتْكَتُب �لَعْلَيا بَِغرْيِ �لَكتاِئِب  

مٌ  مِّ َوَل َيْبُلُغ �لَغاَياِت �إِلَّ ُم�صَ
اِئِب اٌب ُظُهوَر �ملَ�صَ على �لهْوِن َركَّ   

وكاأنى باأمري �ل�صعر�ء �أحمد �صوقي ي�صتوحي هذه �لأبيات 
عندما كان ينظم ق�صيدته �لبائية يف مدح ر�صول �لله حني قال:

َوَما َنْيُل �ملََطالِِب بِالتََّمنِّي    
ْنَيا ِغالبَا َوَلِكْن ُتوؤَخُذ �لدُّ

�لعرب  ��صتمالة  �إىل  ق�صيدته  يف  طفيل  �بن  تطرق  ثم 
و�لإ�صادة بهم فقال:

ًة َعِربَيًَّة     �أََل َفابَعُثوَها ِهمَّ
ِب حَتُفُّ بِاأَْطَر�ِف �لَقَنا َو�لَقَو��صِ
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�أَُفْر�َصاَن َقْي�ٍض ِمْن ِهاَلل بْن َعامٍر   
اِرِب َوَما َجَمَعْت ِمْن َطاِعٍن وُم�صَ

و� ِعَماَدها  َلُكْم ُقبٌَّة لِْلَمْجِد �ُصدُّ
بَِطاَعِة �أَْمِر �للِه ِمْن ُكلِّ َجانِِب   

يِن َقْومَة َثاِئٍر   َوُقوُمو� لَِن�رْصِ �لدِّ
َوِفيُئو� �إىل �لتحقيِق َفْيَئَة ر�ِغِب  

ويف �لأبيات �لتالية �أمنوذج من �صعره يف �لغزل:

َومَلَّا �لَتَقْينا بَْعَد طوِل َتَهاُجٍر  
ما َوَقْد َكاَد َحْبُل �لُودِّ �أْن َيَت�رَصَّ  

َجَلْت عن َثَناَياَها و�أْوَم�َض بَاِرقٌ 
َفلْم �أَْدِر َمْن �َصقَّ �لُدُجنََّة ِمْنُهما   

و�صاَعَدين جفُن �لَغَماِم عَلى �لُبَكا   
َفَلْم �أَْدِر َدْمًعا �أيُّنا َكاَن �أَ�ْصَجَما

َفَقاَلْت َوَقْد َرقَّ �حَلِديُث َو�أَبْ�رَصْت
َقر�ِئَن �أَْحَو�ٍل �أََذْعَن �ملُكتَّما    

ْوُق َمْذهًبا  َن�َصْدُتَك ل َيْذَهْب بَِك �ل�صَّ
�ُض ماأْثَما ْعًبا �أو ُيرخِّ ُن �صَ ُيَهوِّ  

فاأْم�َصْكُت، ل ُم�ْصَتْغنًِيا عْن َنو�لِها 
ْكَرَما رْبَ �أَْوَفى َو�أَ َوَلِكْن َر�أَْيُت �ل�صَّ   

ومن �صعره يف �لزهد قوله:

َحاِب َعْن �َصَحٍط  يا باكًيا فْرَقَة �لأَ�صْ
وِح لِْلَبَدِن َهالَّ بََكْيَت ِفَر�َق �لرُّ   

َد يف طنٍي �إىل �أَجٍل   ُنوٌر َتَردَّ
نَي لِْلَكَفِن    َفاْنَحاَز ُعلًو� َوَخّلى �لطِّ

َقا ِمْن بَْعِد َما �عتلقا   يا �َصدَّ ما �ْفرَتَ
�أَُظنُّها ُهْدَنًة َكاَنْت َعَلى َدَخِن  

ى �للِه �ْجتَِماُعُهَما  �إْن مل يكْن يف ِر�صَ
ْفَقة َتَّْت َعَلى َغنَبِ َفَياَلَها �صَ   

ولبن طفيل �لكثري من هذ� �ل�صعر �جليد عالوة على بالغته 
بن  يتجلى يف ر�صالة »حّي  �لذي  �ملتني  �لأدبي  و�أ�صلوبه  �لنرثية 
�لذي مل  �لأدبي  �لذوق  �لرفيعة يف  يقظان« ويدل على مكانته 

تطغ عليه �لعنا�رص �لعملية �جلافة.

ول يفوتني – �إتاًما لهذ� �لبحث �ملركز – �أن �أبرز �لت�صابه 
»روبان�صون كروزو  وق�صة  يقظان«  بن  »حي  ق�صة  بني  �لكبري 
ديفو  »د�نيل  �لرو�ئي  �ألّفها  �لتي   »Robinson Crusoe

�إن�صان  باللغة �لإجنليزية، فهي حتكي ق�صة   »Daniel Defoe

– يف جزيرة منعزلة و��صتطاع  – مثل »حي بن يقظان«  عا�ض 
�لوحدة �ملوح�صة، وقد  �أ�صا�ض هذه  �أن يرتب حياته على  مثله 
يكون »د�نيل ديفو« ممن عرفو� �صرية »حي بن يقظان« عن طريق 
�لرت�جم �لتي و�صفت لها فن�صج ق�صته على غر�ر ما جاء بق�صة 

�بن طفيل �لفل�صفية.
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149– ابن عبد ال�سالم – �سارع – بق�سم كرموز
ن �لتاريخ �صرية  يحمل كنية »�بن عبد �ل�صالم« �ثنان ممن دوَّ

حياتهم وهما:

1( عز الدين بن عبد ال�سالم بن عبد العزيز بن اأبي القا�سم: 
وقد توىل من�صب �صيخ �لإ�صالم يف م�رص وُلقِّب فيها ب�صلطان 
�لعلماء، وكان مولده عام 578هـ )1182م( وكان م�صهوًر� 
»بالعّز بن عبد �ل�صالم«، تفقه على فخر �لدين بن ع�صاكر )�نظر 
�لدين �لأبذي  �بن ع�صاكر(، و�أخذ �لأ�صول عن �صيف  مادة 
عن  �حلديث  و�صمع  �لبغد�دي  �للطيف  وعبد  �لأموي 
�لعربية،  و�للغة  و�لأ�صول  �لفقه  يف  وبرع  طربزد،  بن  عمر 
كما تلقى �لعلم على �بن دقيق �لعيد، وكان من �أكابر علماء 
�لعلماء« ملا كان  ِفَي عليه لقب »�صلطان  �ل�صافعي و�أُ�صْ �ملذهب 
من�صب  توليه  وكان  مرموقة،  علمية  مكانة  من  به  يتمتع 
�لدين  �ملن�صور نور  �مللك  �إبان عهد  �صيخ �لإ�صالم يف م�رص 
�مللك �ملعّز �أيبك �لرتكماين �أول ملوك دولة �ملماليك  �بن  علي 
�لأتر�ك )�نظر مادتي �ملعّز و�ملن�صور(، وقد توىل �مللك �ملن�صور 

�حلكم عام 655هـ )1257م(.

�ملذهب  معرفة  »�إن  »�لعرب«:  كتابه  يف  �لذهبي  ويقول 
�لزهد و�لورع وبلوغ  �ل�صالم مع  �بن عبد  �إىل  �نتهت  �ل�صافعي 
م�رص  يف  �جلليل  �لعامل  هذ�  و��صتقر  �لجتهاد،  رتبة 
ع�رصين عاًما نا�رًص� �لعلم، �آمًر� باملعروف، ناهًيا عن �ملنكر، 
ملَّا دخل  �أنه  �لذهبي  �مللوك ومن دونهم، وي�صيف  يغلظ على 
م�رص ��صتقبله �ل�صيخ زكي �لدين �ملنذري وبالغ يف �لأدب معه 
و�متنع من �لإفتاء لأجله قائاًل: كنا نفتي قبل ح�صوره و�أما بعد 

ح�صوره فمن�صب �لفتيا متعني فيه«.

فيقول  �صوريا  وتركه  م�رص  �إىل  نزوحه  �صبب  عن  �أما 
دول  ملعرفة  »�ل�صلوك  كتابه  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  �ملقريزي 
�مللوك« وذلك يف حو�دث �صنة 638هـ )1240م(: �إن �مللك 
�ل�صالح �إ�صماعيل �أذن للفرجن يف دخول دم�صق و�رص�ء �ل�صالح، 
فاأنكر  �بتياع �لأ�صلحة و�آلت �حلرب من �لأهايل  فاأكرثو� من 
�مل�صلمون ذلك، وم�صى �أهل �لدين منهم �إىل �لعلماء فا�صتفتوهم 
فاأفتى �ل�صيخ �لعّز بن عبد �ل�صالم بتحرمي بيع �ل�صالح للفرجن وقطع 
من �خلطبة للجامع �لأموي بدم�صق �لدعاء لل�صالح �إ�صماعيل، 
�إبر�م  �لأمة  لهذه  �أبرم  »�للَّهم  فيقول:  منه  بدعاء  يدعو  و�صار 
ر��صد، تعز فيه �أولياءك وتذل فيه �أعد�ءك ويعمل فيه بطاعتك 
بالدعاء،  ي�صحون  �لنا�ض  وكان  مع�صيتك«،  عن  فيه  وينهى 
بذلك  رجاله  �إليه  فكتب  غائًبا  �إ�صماعيل  �ل�صالح  �مللك  وكان 
فورد كتابه بعزل �بن عبد �ل�صالم عن �خلطبة و�عتقاله مع �ل�صيخ 
عاد  وملا  ��صتنكاره،  يف  �صاركه  لأنه  �حلاجب  بن  عمرو  �بن 
�مللك �إىل دم�صق �أطلق �رص�حهما و�أمر �بن عبد �ل�صالم مبالزمة 
�ل�صالم،  د�ره و�ألَّ ُيفتي �أو يجتمع باأحد، ثم ��صتطاع �بن عبد 
وجمال �لدين �أبو عمرو بن �حلاجب �لنزوح �إىل م�رص، و�أر�صل 
�ل�صالم وهو يف �لطريق برغبته يف  �إىل �بن عبد  �مللك �ل�صالح 
�لعودة على �أن ي�صت�صمحه ويقبل يده فقال للر�صول: ما �أر�صاه 
�أن يقبل يدي ف�صاًل عن �أن �أقبل يده، يا قوم �أنتم يف و�د و�أنا 

يف و�د، و�حلمد لله �لذي عافانا مما �أَبَقى لكم«.

�ل�صالح  �مللك  �صلطانها  ��صتقبله  م�رص  �إىل  و�صل  وملا 
�أيوب )�نظر مادة �مللك �ل�صالح( �آخر ملوك �لدولة  �لدين  جنم 
�لأيوبية و�أكرم وفادته ووله ق�صاء م�رص، و�رصعان ما ��صطدم 
�أقام فخر �لدين عثمان، �مل�رصف  مبن يف يدهم �حلكم، فقد 
على �صوؤون ق�رص �مللك )�ل�صتاد�ر( طبلخانة فوق �أحد م�صاجد 
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فاأفتى  �ملزعج  �ملتو��صل  �رصبها  من  �ل�صكان  فا�صتكى  �لقاهرة 
�بن عبد �ل�صالم بهدمها؛ لأنها فوق �أحد بيوت �لله وذلك على 
�لرغم من �أن فخر �لدين عثمان كان بيده �أكرث �أمور �لدولة، 

ويدل ذلك على ت�صك �بن عبد �ل�صالم باحلق دون خ�صية.

ومن جهة �أخرى كان ملوقفه �مل�رصف �صد �ملنتهكني حلرق 
�أو  �لإ�صالم و�مل�صلمني، غري عابئ مبا يتعر�ض له من ��صطهاد 
�أذى �أثره �لعميق يف نفو�ض �أهل م�رص و�صكان �لعامل �لإ�صالمي 

باأ�رصه.

ويف عهد �مللك �ملن�صور نور �لدين علي بن �مللك �ملعّز �أيبك 
�لرتكماين ��صتوىل هولكو على بغد�د وقتل �خلليفة �مل�صتع�صم 
بالله �لعبا�صي، فجمع قطز �أتابك �ملن�صور )�أي قائد جي�صه(، 
وهو �لذي توىل �حلكم با�صم »�مللك �ملظفر �صيف �لدين قطز«، 
جمع ُقطز هذ� �لعلماء و�لأمر�ء ثّم قال �أحد �أعو�نه: »�إن �مللك 
بخلعه  وطالب  �لعدو  ملو�جهة  ي�صلح  ل  �ل�صن  �صغري  �ملن�صور 
ر�أ�صهم  وعلى  �لتتار  عدو�ن  ل�صد  �لرعية  من  �لأمو�ل  وجباية 
هولكو، فقال �ل�صيخ �بن عبد �ل�صالم: �إذ� طرق �لعدو �أبو�ب 
من  ياأخذ  �أن  لل�صلطان  وجاز  قتاله  �لنا�ض  على  وجب  �لبالد 
�أمو�ل �لتجار و�لأعيان ما ي�صتعني به على جتهيز �لع�صكر لدفع 
�لعدو�ن، لكن ب�رصط �ألَّ يبقى يف بيت �ملال �صيء من �ل�صالح 
على  يقت�رص  جندي  كل  و�أن  و�لف�صة،  و�لذهب  و�ل�رصوج 
�لتجار و�لرعية، مع  �أمو�ل  �أخذ  �أما  فر�صه ورحمه و�صالحه، 
وجود �ملال و�ل�صالح و�لقما�ض يف بيت �ملال فال يجوز لأنه من 
باب �أخذ �أمو�ل �لرعية بغري حق«، وهذ� �لقول �ل�رصيح يو�صح 
عدل �بن عبد �ل�صالم �ملطلق دون �أن يخ�صى يف ذلك �صلطان 

�حلكام و�صيطرتهم.

و�صجل �لتاريخ لهذ� �لعامل �جلليل حكمه �لق�صائي كرمز 
�ل�رصيعة  �أحكام  تطبيق  يف  �ملتناهية  و�لدقة  �ملطلقة  للعد�لة 
�لإ�صالمية، وقد ق�صى بهذ� �حلكم �لعادل �لذي �صار م�رصب 
ق�صى  �لرجال«  »�صيد  لقب  �أجله  من  ��صتحق  و�لذي  �لأمثال 
بهذ� �حلكم �لفذ يف نوعه ببيع �أمر�ء �ملماليك �إذ مل يثبت عنده 
�أنهم �أحر�ر، ومن َثمَّ فاإن حكم �لرق م�صت�صحب عليهم لبيت 
لأمر�ء  ي�صح  ل  �أنه  على  �ل�صيخ  �صمم  وقد  �مل�صلمني،  مال 
و�حتدم  م�صاحلهم  فتعطلت  نكاح،  �أو  �رص�ء  �أو  بيع  �ملماليك 
و�أر�صلو�  فاجتمعو�  �ل�صلطان  نائب  جملتهم  من  وكان  �لأمر 
ليعقد لكم جمل�ض وننادي عليكم  �ل�صالم فقال:  �بن عبد  �إىل 
لبيت مال �مل�صلمني، فرفعو� �لأمر �إىل �ل�صلطان فبعث �إليه فاأ�رص 
على فتو�ه، وملا ذهب نائب �ل�صلطان �إىل د�ره ليقتله مل يجروؤ 
على �غتياله وطلب منه �ل�صفح و�صاأله عن كيفية �لت�رصف يف 
�لأمو�ل �لتي جتمع من بيعه هو وكافة �ملماليك فقال: �أنا �أجمعها 
�أر�د ونادى على  و�أنفقها يف م�صالح �مل�صلمني، وقد مت له ما 
ثمنهم و�رصف جميع هذه  و�حًد� وغاىل يف  و�حًد�  �ملماليك 

�لأمو�ل يف �أوجه �خلري و�لرب.

وكان �بن عبد �ل�صالم يطبق �حلق حتى على نف�صه، فقد 
�أ�صدر فتوى ثم ظهر له خطوؤها فنادى يف �لف�صطاط و�لقاهرة 
على نف�صه قائاًل: من �أفتى له �بن عبد �ل�صالم بكذ� فال يعمل به 

فاإنه خطاأ، وهذ� منتهى �ل�صجاعة �لأدبية.

�إن  �ل�صيوطي(  مادة  )�نظر  �ل�صيوطي  �جلالل  ويقول 
ف وكان يح�رص حلقات  �خلرقة وت�صوَّ لب�ض  �ل�صالم  عبد  �بن 
�أبي �حل�صن �ل�صاذيل )�نظر مادة �ل�صاذيل( يف �لقاهرة، ويقول 
�ل�صاذيل عنه: ما على وجه �لأر�ض جمل�ض يف �لفقه �أبهى من 
�لقطب  ويقول  �ل�صالم،  عبد  بن  �لدين  عز  �ل�صيخ  جمل�ض 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

248

�ليونيني عنه �إنه كان مع �صدته و�صالبته يف �حلق و�لعدل ح�صن 
ويرق�ض  �لذكر  حلقات  يح�رص  �لنو�در،  فِكه  �ملحا�رصة، 

فيها.

ومن موؤلفاته »حل �لرموز ومفاتيح �لكنوز« وكانت وفاته 
يف عهد �لظاهر بيرب�ض )�نظر مادة �لظاهر – ومادة بيرب�ض( عام 
660هـ )1261م( �أي بعد تويل بيرب�ض �حلكم بعامني ودفن 
�لوفاة  عند  عمره  وكان  بالقاهرة  �لكربى  بالقر�فة  مبقربته 

80 عاًما.

جبانة  من  بالقرب  �لب�صاتني  منطقة  يف  �رصيحه  ويقع 
وتدل  متخرب،  �لآن  وهو  �لليث  �لإمام  وجبانة  �لتون�صي 
�أو�ئل �لع�رص  �أقيمت يف  �لتي  �لقباب  �أنه كان ي�صبه  بقاياه على 
من  �ل�رصيح  ويتكون  �ملعمارية،  �لناحية  من  وذلك  �ململوكي 
مربع كبري طول �صلعه 15 مرًت�، ومن �ملرجح �أنه كان مغطى 
�حلائط  �أكربها  يتو�صط  �لقبلة خم�صة حماريب  بقبة، وبحائط 
و�ثنان على كل جانب، ويف و�صط �ل�رصيح مقربة عليها بناء 
مرتفع لعله كان مغطى بتابوت خ�صبي، كما كانت �لعادة يف 
باإعادة  �لر�هن  �لوقت  �لآثار يف  م�صلحة  وتقوم  �حلني،  ذلك 
بناء �ل�رصيح بال�صرت�ك مع وز�رة �لأوقاف تخليًد� لذكرى هذ� 

�لعامل �لكبري.

2( ابن عبد ال�سالم: وكان �أديًبا فا�صاًل، تويف مبدينة دم�صق 
عام 895هـ )1489م(.

150– ابن فرنا�س – حارة – بق�سم الرمل
وُيدعى  ورد��ض،  بن  فرنا�ض  بن  عبا�ض  �لقا�صم  �أبو  هو 
»رندة«  تاكرنا  كورة  من  و�أ�صله  فرنا�ض«  بن  »�لعبا�ض  �أحياًنا 

بجنوبي �لأندل�ض يف �رصقي �ملثلث �لإ�صباين، وينتمي �إىل �أ�رصة 
�لإ�صالم  �عتنق  �لذي  �لنابه  �لذكي  �جلن�ض  �إىل ذلك  �لرببر  من 
منذ �أو�ئل �لفتح �لعربي ل�صمال �إفريقيا يف �لع�رص�ت �لأوىل من 
�لقرن �لهجري �لأول و��صطلع باأكرب عبء يف فتح �لأندل�ض، 
�لرب�ن�ض  جبال  ور�ء  فيما  �لكربى  �لإ�صالمية  �لغزو�ت  ويف 
»�لربينيه« متوغاًل يف بالد �لغال »فرن�صا« ثم قام بعد ذلك بحماية 
�لأندل�ض و�متد�د �حلياة �لإ�صالمية فيها ع�صوًر�، و�أ�صهم �أخرًي� 
بق�صط و�فر وبارز يف تر�ثنا �حل�صاري �لعظيم، ولد هذ� �لعامل 
بها، وبرع  بالأندل�ض، ون�صاأ مبدينة قرطبة، ودر�ض  �لعبقري 
منذ �صبابه يف �لكيمياء، و�لطبيعة، و�لفلك كما برع يف �ل�صعر 
ه�صام  بن  �حلكم  عهد  يف  جنمه  وتاألق  و�ملو�صيقى،  و�لأدب 
عام  �ملتوفى  �لأمويني  قرطبة  �أمر�ء  ثالث  وهو  �لأندل�ض،  �أمري 
�لرحمن،  عبد  ولده  بعده  من  وعا�رص  )822م(،  206هـ 
ثم حفيده حممد بن عبد �لرحمن وحظي لدى هوؤلء �لأمر�ء 

�لثالثة، و�أحتفهم مبد�ئحه، و�أده�صهم مبخرتعاته.

وعرف يف �أول �أمره برب�عته يف �لفل�صفة و�لأدب و�ل�صعر 
و�ن�صم �إىل �أعالم �لعلماء و�ل�صعر�ء يف بالط �حلكم بن ه�صام ثم 
ظهر يف ميد�ن �لعلوم �لبحت فتفتحت فيه مو�هبه �لفذة �ملذهلة، 
و�لكيميائية،  �لطبيعية،  �لبحوث  معاجلة  على  �أكب  �أنه  ذلك 
و�لفلكية، ومل يقت�رص يف معاجلتها على �لنو�حي �لنظرية، على 
فكان  عمليًّا  معاجلتها  �إىل  فاندفع  �أ�صالفه،  من  �لكثريين  غر�ر 
�أول من ��صتنبط يف بالده �صناعة �لزجاج من �حلجارة و�لرمال 
فطارت  عظيم،  دوّي  �لكت�صاف  بهذ�  لظفره  كان  َثمَّ  ومن 

�صهرته، وعال �صيته يف كافة �أنحاء �لبالد �لأندل�صية.

ولي�ض �بن فرنا�ض �لوحيد من نوعه بني �لعلماء �مل�صلمني، 
عديدة  بطائفة  يزخر  �لإ�صالمية  �لعلوم  تاريخ  �إن  �إذ  و�لعرب 
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ظلمات  خالل  �ملختلفة  بالعبقريات  تيزت  �لعلم  جهابذة  من 
�لع�صور �لو�صطى، فحققت �أروع �لغزو�ت يف ميادين �لعلوم 
�لنبات،  �ملح�ض كالطب، و�لريا�صيات، و�لكيمياء، وعلم 
�مل�رصقة  �لطائفة  هذه  مهدت  وقد  �لفلك،  وعلم  و�حليو�ن، 
من  �لالحقة  �لأجيال  �أمام  �لطريق  �لبارعة  باكت�صافاتها  �لتفكري 
علماء �لع�رص �حلديث، وما من �صك يف �أن �بن فرنا�ض �لقرطبي 
كان من �أعجب تلك �لعبقريات �لعلمية �لإ�صالمية ذلك �أنه مل 
�لعلمية  �لأبحاث  معاجلة  على  �لباهر  �لعلمي  �إنتاجه  يف  يقت�رص 
�لتي كانت �صائدة يف ع�رصه، ولكنه جنح �إىل �أنو�ع فريدة، 
مل يفكر فيها عامل قبله كما �متاز ب�صفات عديدة قلما �جتمعت 

يف �صخ�صية علمية و�حدة.

��صتيعاب  نف�صه على  �لوقت  �لعبقري يف  وقد عكف هذ� 
�لعلوم �لفلكية، و�لريا�صية، وتو�صل باأبحاثه وجتاربه �لناجحة 
�إىل �خرت�ع عدد من �لآلت �لفلكية �لدقيقة من بينها تلك �لتي 
بن  �لرحمن  عبد  �لأمري  �إىل  رفعها  وقد  �حللق«  »ذ�ت  �أ�صماها 
�حلكم تر�فقها �لأبيات �لتالية �لتي تدل على وظيفتها وفو�ئدها:

لتني من �آلةٍ  قد متَّ ما حمَّ
�أْعَيا �لفال�صفة �جلهابَذ دوين   

لو كاَن بطليمو�ض �أُلِْهَم �صنعًة  
مل ي�صتغْل بجد�ول �لقانوِن

فاإذ� ر�أْتُه �ل�صم�ُض يف �آفاقها  
بََعَثْت �إليه بنورها �ملوزوِن

ومنازُل �لقمر �لتي حجبت مًعا 
دون �لعيون بكل طالع حنْيِ  

يبدون فيها بالنهار كما بدت  
بالليل يف ظلماتِهّن �جلوِن

�أطلق عليها ��صم  �لزمن  لقيا�ض  �آلة  �إىل �خرت�عه  ثم تو�صل 
حتدد  وهي  »بالنقالة«  �ملوؤرخني  بع�ض  و�صماها  »�مليقاتة«، 
�لأوقات على غري ر�صم �أو مثال، ورفعها �إىل �لأمري حممد بن 

عبد �لرحمن بن �حلكم بعد �أن نق�ض فيها �لأبيات �لآتية:

�أل �إنني للدين خري �أد�ة  
�إذ� غاب عنكم وقت كل �صالة   

ومل تر �صم�ض بالنهار ومل ُترنْ 
  كو�كب ليل حالك �لظلمات

بُيْمن �إمام �مل�صلمني حممد 
جتّلت عن �لأوقات كل �صالة  

فنون  يف  فرنا�ض  �بن  برع  �لعلمية  عبقريته  جانب  و�إىل 
بع�ض  ويذكر  �لغناء  ويف  بل  �لأحلان،  و�صياغة  �ملو�صيقى، 
�ل�رصقية  �ملو�صيقى  فن  �أدخل  من  �أول  �أنه كان  �صريته  موؤرخي 
يف �إ�صبانيا، وكان �لأمري عبد �لرحمن بن حممد ي�صتدعيه �إىل 
جمال�ض �أن�صه، فكان يقدم �إليه �أنا�صيد من رقيق �صعره، ويغني 

هذه �لأنا�صيد يف تلك �ملجال�ض.

فرنا�ض  �بن  با�صم  �قرتنت  �لتي  �لباهرة  �لأعمال  و�أ�صهر 
�جلو،  يف  بها  يطري  �أن  �لإن�صان  ي�صتطيع  �آلة  �خرت�ع  حماولته 
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وقد �نتهى �إىل �لقيام بتجربته �خلطرة على م�صهد من �أهل قرطبة 
وتقدير  وزن  على  جناحني  لنف�صه  ومد  �لري�ض  نف�صه  »فك�صا 
قدره، ثم �صعد �إىل ربوة عالية بناحية �لر�صافة، و�ندفع منها 
م�صافة  فيه حتى وقع يف مكان على  �لهو�ء طائًر�، فحّلق  يف 
بعيدة«، غري �أنه مل يح�صن �لحتيال يف هبوطه من �لعلو �لذي 
�أن �لطائر  �إليه، فوقع و�أ�صيب يف موؤخره، ومل يدرك  و�صل 
�جلزئي  �لإخفاق  هذ�  من  �لرغم  وعلى  زمكه،  على  يقع  �إمنا 
فاإن �بن فرنا�ض يعد بحق، وعن جد�رة �أول من طار يف �جلو 

�لأر�صي من �لب�رص.

وذ�ع �صيت هذ� �لعامل �جل�صور بهذه �لتجربة �لفذة �ملذهلة 
�لتي مالأت م�صاهديه من �أهل قرطبة �إعجابًا ممزوًجا بالرعب.

وزودها  �ل�صماء،  ت�صبه  قبة  بيته  يف  فرنا�ض  �بن  و�صنع 
�صديدة  و�أ�صو�ًتا  كالربق  ا  ومي�صً حُتدث  �لتي  �خلفية  بالآلت 
تبدو  و�صحًبا  جنوًما  �لقبة  �أعلى  يف  وجعل  �لرعد،  حتاكي 
للناظرين، كاأنها حقيقية ومن َثمَّ كان �أول من �بتدع �ل�صماء 
�ل�صناعية �لتي تفرد لها �لدول �ملتح�رصة قاعات لي�صاهد �لنظارة 

يف �صمائها م�صار�ت �لنجوم ،و�لكو�كب �ل�صيارة.

و�أثارت عبقريته �لنادرة يف �لخرت�عات ظنون �لنا�ض فرموه 
�ل�صيطانية،  �خلو�رق  و�إتيان  و�لكفر،  و�لزندقة،  باملروق، 
�أ�صود  بن  �صليمان  �لقا�صي  �أن  غري  للمحاكمة،  وقدم  فاعتقل 

بر�أه، و�أطلق �رص�حه.

بن  حممد  �لأمري  عهد  �أو�خر  يف  فرنا�ض  �بن  وتويف 
�لرحمن بن �حلكم، �أي يف عام 273هـ )886م( على  عبد 
حد قول بع�ض �لرو�يات، �أو خالل عام 275هـ )888م(، 
كما تزعم بع�ض �لرو�يات �لأخرى، ومبا �أنه عا�رص �حلكم بن 

بلغ ما  ه�صام �لذي تويف عام 206هـ )822م(، فيكون قد 
يقرب من �لثمانني عاًما عند وفاته.

151– ابن فهد – �سارع – بق�سم باب �رسقي
1( ا�سمه الكامل حمم�د بن �سليمان بن فهد احللبي احلنبلي: 
ومن  بيرب�ض،  �لظاهر  �ل�صلطان  عند  �لإن�صاء  ديو�ن  �صاحب 
موؤلفاته كتاب »ح�صن �لتو�صل �إىل �صناعة �لرت�صل« وهو كتاب 
يتناول فن �لإن�صاء، وله »ذيل على كتاب �لكامل لبن �لأثري« 

يف �لتاريخ، وكانت وفاته خالل عام 725هـ )1324م(.

من  كان  �آخر،  موؤرخ  فهد  �بن  بلقب  ويدعى  فهد:  ابن   )2
علماء كتابة �ل�صري، وقد �صنف كتابًا يف تاريخ مكة �ملكرمة، 

وكانت وفاته 922هـ )1516م(.

152– ابن فُْوَرك – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
��صمه �أبو بكر حممد بن �حل�صن بن ُفْوَرك وكان �إماًما يف 
علم �لكالم، وعلم �لأ�صول، و�أديًبا، ونحويًّا، وو�عًظا – 
و�أ�صله من �أ�صفهان – وقد �أقام بالعر�ق بع�ض �لوقت حيث كان 
فر��صله  �ملبتدعة،  به  ف�صعت  �لري  �إىل  رحل  ثم  �لعلم  يدر�ض 
�أهل ني�صابور، ورجوه �حل�صور لديهم فوفد على ني�صابور و�صيد 
من  كثري  �إحياء  يف  و�فر  بن�صيب  و�أ�صهم  ود�ًر�،  مدر�صة  بها 
�لعلوم، وظهر نفعه جلماعة كبرية من �لفقهاء، ويف ني�صابور 
�ألّف م�صنفات يقال �إن عددها بلغ �ملائة، وهي تتناول �أ�صول 
�لقر�آن  �ملحمدية، ومعاين  �ل�رصيعة  �لإ�صالمي، و�أ�صول  �لفقه 

�لكرمي، وكان �صافعي �ملذهب.

حما�رص�ت  بها  و�ألقى  �إليها،  فذهب  غزنة  �أهل  دعاه  ثم 
باإلقاء  وقام  وكالمية  فقهية،  مناظر�ت  يف  و��صرتك  عدة، 
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�لكثري من �ملو�عظ، ومن �أقو�له �حلكيمة: »�لعيال نتيجة متابعة 
�ل�صهوة باحلالل فما ظنك بق�صية �صهوة �حلر�م؟«.

�لله  عبد  �أبي  و�أتباع  �أ�صحاب  على  �لرد  �صديد  وكان 
�بن كر�م، ولدى عودته �إىل ني�صابور و�صع له �ل�صّم وهو يف 
�لطريق فمات هناك، ونقل جثمانه �إىل ني�صابور ودفن باحلرية، 
وم�صهده بها يز�ر، وعندما �صعر باملوت بكى، ف�صئل عن �صبب 
بكائه، فقال: �إين ل �أبكي خوًفا من �ملوت، ولكن مما هو ور�ء 

�ملوت.

وكانت وفاته عام 406هـ )1015م(.

153– ابن فريوز – �سارع – بق�سم العطارين 
)عزت ال�سيد �سابًقا(

من  كان  �لكرخي،  فريوز  بن  معروف  حمفوظ  �أبو  هو 
بالزهد و�لورع و�لفتوة، وكان  �مل�صهورين  �ل�صوفيني  �مل�صايخ 
من مو�يل علي بن مو�صى �لر�صا و�صحب د�ود �لطائي، ومن 
�لعمل،  باب  فتح عليه  بعبد خرًي�  �لله  �أر�د  »�إذ�  �ملاأثور  كالمه 
� �أغلق عليه باب  و�أغلق عنه باب �جلدل، و�إذ� �أر�د �لله بعبد �رصًّ
�لعمل، وفتح له باب �جلدل« وكان يقول ما �أكرث �ل�صاحلني، 
بالعلم  �لعامل  عمل  »�إذ�  ويقول:  فيهم،  �ل�صادقني  �أقل  وما 

��صتوت له قلوب �ملوؤمنني، وكرهه كل من يف قلبه«.

وقربه  )815م(،  عام 200هـ  ببغد�د  فريوز  �بن  وتويف 
فيها يز�ر لياًل ونهاًر�.

154– ابن القارح – حارة – بق�سم الرمل
�ل�صاعر  �إىل  بها  بعث  �لتي  �ل�صهرية  �لر�صالة  �صاحب  هو 
يرد  �أن  �ل�صبب يف  و�لتي كانت  �ملعري  �لعالء  �أبي  �لفيل�صوف 
�لفيل�صوف �لعربي عليها بالر�صالة �خلالدة �لتي عرفت منذ ذلك 
�لأدب  موؤرخي  من  كثري  يرى  و�لتي  �لغفر�ن  ر�صالة  �حلني 
»�لكوميديا  منبعها  من  ��صتقر  �لإيطايل  �أجليريي«  »د�نتي  �أن 

�لإلهية«.

عا�ض يف  �لذي  �ملعري  �لعالء  �أبا  �لقارح  �بن  عا�رص  وقد 
�حلقبة من عام 369 �إىل 450هـ )979 – 1085م(.

ومن ر�صالة �بن �لقارح يت�صح �أنه ذهب �إىل حلب، فنكرها 
لفقد�ن معرفة، وجار و�أن�صدها باكًيا:

ا بعد طول �جتنابها  �إذ� زرت �أر�صً
فقدت حبيًبا و�لبالد كما هيا    

�لغزيل،  �ل�صعر  قر�ض  يبغي  كان  �أنه  ر�صالته  يف  ويقول 
جعله  �لفو�تن  عن  عزوفه  ولكن  عمره،  من  �لثامنة  يف  وهو 
على  معينته  جعلها  �لتي  �لله  بع�صمة  م�صتعيًنا  ذلك  عن  مي�صك 

دفع �ل�صهو�ت.

خالويه  بن  �لله  عبد  �أبي  يد  على  �لقارح  �بن  در�ض  وقد 
و�ختلف �لرد�ر �أبي �حل�صن �ملغربي ثم �صافر �إىل بغد�د، وظل 
يرتدد على علمائها مثل �أبي �صعيد �ل�صيد�يف، وعلي بن عي�صى 
�لرماين، ثم نزح �إىل م�رص و�لتقى باأبي �حل�صن �ملغربي، ولزمه 
لزوم �لظل، وخرج �إىل �حلج عام 397هـ )1006م(، وحج 
�حل�صن  �أبي  مبقتل  وعلم  م�رص،  �إىل  عاد  ثم  �أعو�م،  خم�صة 
�أنطاكية،  �إىل  وذهب  بال�صام،  طر�بل�ض  �إىل  فر  ثم  �ملغربي 
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�لدولة، ويقول عن  �صعد  بنت  �أقام عند خولة  ومالطية حيث 
نف�صه �إنه حفظ ن�صف عمره ون�صي ن�صفه، وذلك لأنه در�ض 
ببغد�د، ونزح عنها، وملا يزل طري �حلفظ، ثم ق�صد م�رص، 
�أن يذوق حالوة  �أر�د  �إذ  فاأمرج نف�صه يف �لأغر��ض �ل�صهو�نية 
ثم  مائتني،  ويدر�ض  ورقة،  يكتب خم�صني  وكان  �لعي�ض، 
كرب و�صار ل يكتب �إل ورقة و�حدة من �أمل عينيه، ويدر�ض 
خم�ض �أور�ق وَكّل، ومن مناذج نرثه قوله: »�إن �صكوت �لع�رص 
ُي�صكى  ل  من  �صكوت  و�أيامه،  �رصوفه  وذممت  و�أحكامه، 
�للئام،  ��صطفاء  �صيمته  �أحًد�،  ُير�صي  ل  من  وذممت  �أبًد�، 
�لرفيع،  وو�صع  �لو�صيع،  ورفع  �لكر�م،  على  و�لتحامل 
ظاهره ي�رص ويوؤن�ض، وباطنه ي�صيء ويوؤي�ض )وهو يعني بذلك 

�لقدر(«.

155– ابن القا�سمي – زقاق – بق�سم اجلمرك
�نظر ترجمته يف »�لقا�صمي«.

156– ابن قتيبة – �سارع – بق�سم حمرم بك
الدين�ري:  املروزي  الك�يف  م�سلم  بن  الله  عبد  حممد   )1
وتوىل  )828م(،  213هـ  عام  بالكوفة  ولد  عربي،  موؤلف 
باإقليم �جلبل ردًحا من �لزمن، ثم ��صتغل  �لق�صاء مبدينة دينور 
بالتدري�ض ببغد�د، ويعترب �بن قتيبة �إمام مدر�صة بغد�د �لنحوية 
و�لو�قع  �لكوفة،  و�أهل  �لب�رصة  �أهل  �لتي مزجت بني مذهب 
تناولت جميع معارف ع�رصه على  قتيبة  �بن  �أن م�صنفات  هو 
غر�ر ما فعله �جلاحظ، و�أبي حنيفة �لدينوري، وله �لف�صل يف 
�أنه حاول و�أفلح يف �أن يجعل �للغة و�ل�صعر و�لأخبار مما جمعه 
نحوّيو �لكوفة خا�صة يف متناول �لذين يعملون يف �حلياة �لعامة، 
ويرغبون يف �لتزود من �لعلم، ويظهر ذلك و��صًحا يف تثقيف 

�لكّتاب �لذين ��صتطاعو� �أن يكون لهم �صاأن يف ت�رصيف �صوؤون 
�لدولة يف ذلك �حلني، ومن جهة �أخرى ��صرتك �بن قتيبة يف 
مناق�صات علماء ع�رصه �لكالمية، ود�فع عن �لقر�آن �لكرمي، 
�لرغم  وعلى  �لفل�صفي،  �ل�صك  نزعة  �صد  �لنبوية  و�لأحاديث 
�لرد  تاأليف كتاب يف  �إىل  بالزندقة و�ظطر  �تهم  من ذلك فقد 
على »�مل�صبهة« كي يدفع عن نف�صه تهمة �لنتماء �إليهم، و�أهم 
موؤلفاته »كتاب �أدب �لكاتب« وكتاب »معاين �ل�صعر« يف �ثنى 
ع�رص جملًد�، وكتاب »عيون �لأخبار« وهو مثال للم�صنفات 
ا �لكتب �لآتية  �لأدبية يف ع�رصه وي�صم ع�رصة �أجز�ء، وله �أي�صً
»�ل�رص�ب، �ملعارف، �ل�صعر، تاأويل �لروؤيا، ومن م�صنفاته يف 
�لعلوم �لدينية كتب: تاأويل خمتلف �حلديث، و�صكل �لقر�آن، 

و�مل�صائل و�جلو�بات، و�لإحامة و�ل�صيا�صة.

)889م(  276هـ  عام  رجب  �صهر  يف  قتيبة  �بن  وتويف 
ببغد�د.

�إىل  ن�صبه  برذعة: وينتهي  اأبي  بن  قتيبة  بن  بكار  بكر  اأب�   )2
�حلرث بن قادة �لثقفي �صاحب ر�صول �لله، كان فقيًها حنفّي 
و��صتهر  عام 246هـ )860م(،  �لق�صاء مب�رص  توىل  �ملذهب 
هذه  )�نظر  طولون  بن  �أحمد  وكان  و�لورع،  �ل�صرية  بح�صن 
�ملادة( يدفع له �ألف جنيه كل �صنة عالوة على مرتبه �لأ�صيل، 
طولون  �بن  دعاه  فلما  كي�صها،  يف  ويرتكها  مي�صها  ل  فكان 
�ملعت�صد من ولية  و�لد  �ملتوكل وهو  بن  �ملوقور  �خلليفة  خللع 
�بن طولون  �متنع عن �لإفتاء يف ذلك، فاعتقل وطالبه  �لعهد 
خمتومة،  ليه  �إ فحملها  �صنويًّا،  له  دفعها  �لتي  باملبالغ 
وكانت ثمانية ع�رص كي�ًصا فا�صتحيا �بن طولون، �إذ كان يظن 
�أنه �صيعجز عن ردها، وبقي م�صجوًنا عدة �صنني، وكان يلقي 



حرف األلف

253

درو�صه يف �حلديث من طاقة �صجنه لأن �أ�صحاب �حلديث �صكو� 
�إىل �بن طولون �نقطاع �صماعهم للحديث من �بن قتيبة.

على  م�صاء  كل  نف�صه  يحا�صب  �لتقي  �لورع  هذ�  وكان 
فيما  �لله  عقاب  من  خ�صية  ويبكي  �أ�صدرها،  �لتي  �لأحكام 

يكون قد �أخطاأ فيه.

وقد ولد بالب�رصة عام 182هـ )798م(، وو�فته �ملنية، 
وهو �صجني يوم �خلمي�ض 6 من �صهر ذي �حلجة عام 270هـ 
بالقاهرة،  عاًما، ودفن  �لعمر حو�يل 86  من  بالًغا  )883م( 

وكان قربه بالقرب من قرب �ل�رصيف �بن طباطبا.

157– ابن القرطبي – �سارع – بق�سم الرمل
هو غريب بن �صعيد �لقرطبي �لطبيب – كان كاتب �رص 
بالله  �مل�صتن�رص  و�خلليفة  �لثالث  �لرحمن  عبد  �لأموي  �خلليفة 
�لأموي بالأندل�ض، وقد �ألّف �بن �لقرطبي كتابًا بعنو�ن »خلق 
964م  عام  تاأليفه  من  وفرح  و�ملولود«  �حليايل  وتدبري  �جلنني 
موجوًد�  �لكتاب  هذ�  من  خمطوط  وماز�ل  )353هـ(، 

بالأ�صكوريال باإ�صبانيا.

158– ابن الُق�سري – �سارع – بق�سم حمرم بك 
�إيليا بن �لق�صري، ولد مبدينة حلب وكان �صما�ًصا يف  هو 
�لق�صري على  �بن  ماردين، وكان  �صهيًد� يف  �لأربعني  كني�صة 
�ليعاقبة، ثم �عتنق �ملذهب �لكاثوليكي على يد �لق�ض  مذهب 
�لأرمنلي ملكوت طازياز، وترهب يف دير �لزعفر�ن، وبذل 
ق�صارى جهده يف �صبيل �حتاد �مل�صيحيني، وذلك يف �ملدة من 

عام 1112 �إىل عام 1128هـ )1700 – 1715م(.

159– ابن القّطان – �سارع – بق�سم مينا 
الب�سل

ن �ملوؤرخون �صرية  يحمل لقب »�بن �لقطان« �ثنان ممن َدوَّ
حياتهم وهما:

بن حممد  �أحمد  �حل�صن  �أبو  هو  البغدادي:  القطان  ابن   )1
�ل�صافعي،  �لفقيه  �لبغد�دي  �لقطان  بابن  �ملعروف  �أحمد  �بن 
وكان من كبار �أئمة �لأ�صحاب. �أخذ �لفقه عن �بن �رصيح ثم 
عن �أبي �إ�صحق �ملروزي، ودر�ض ببغد�د، و�أخذ عنه �لعلماء، 
وله م�صنفات كثرية، وكان �لنا�ض يرحلون �إليه يف �لعر�ق هو 
و�أبو �لقا�صم �لد�ركي، فلما تويف �لد�ركي ��صتقل �بن �لقّطان 

بالريا�صة.

وذكره �ل�صيخ �أبو �إ�صحق يف �لطبقات »طبقات �ل�صافعية« 
وقال �أنه تويف خالل عام 359هـ )969م(.

وقال �خلطيب �أن وفاته كانت يف �صهر جمادى �لأول، 
�لفقه  �أ�صول  يف  م�صنفات  وله  �ل�صافعيني،  كبار  من  و�أنه 
موته،  قبل  كتبها  بغد�د  مدينة  بناء  يف  ر�صالة  وله  وفروعه، 
بغد�د  بناء  �أن  بها  �لعقود( وجاء  )�صذور  �لر�صالة  وعنو�ن هذه 
مع  ي�صتقيم  ل  �لقول  وهذ�  )763م(  146هـ  �صنة  يف  كان 
بعيد لأنها  بزمن  �لتاريخ  قبل ذلك  �صيدت  بغد�د  �إن  �إذ  �لو�قع 

.� تقوم مكان مدينة بابل �لتاريخية �لقدمية جدًّ

2( ابن القطان الفا�سي: وقد جاء يف �صرية حياته �أنه من �ملغرب 
�لأق�صى.

حياة  تاريخ  عن  �لكثري  �لتاريخية  �ملر�جع  يف  لي�ض 
�بن �لقطان، وكل ما عرف عنه �أنه من �أهل مدينة فا�ض، و�أنه 
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�صكن مدينة مر�ك�ض، وعا�ض فيها، و�بن �لقطان هو موؤلف 
كتاب »نظم �جلمان لرتتيب ما �صلف من �أخبار �لزمان«،وتناول 
�ملغرب  يف  �ملر�بطني  عهد  �أو�خر  خا�صة  ب�صفة  �لكتاب  هذ� 
�لعربي و�أو�ئل عهد دولة �ملوحدين، وقد د�م حكم �ملر�بطني 
�إىل   – )1062م(  454هـ  عام  )من  عاًما،  وثمانني  ثمانية 
�أن  يوم  �ملوحدين من  عام 541هـ )1146م( و��صتمر حكم 
)1132م(  527هـ  عام  �صوؤونها  �لكومي  �ملوؤمن  عبد  توىل 
�إىل �أن ��صتوىل �أبو يو�صف يعقوب �ملاريني على مدينة مر�ك�ض 
�إل  �لقطان  �بن  كتاب  من  يبق  ومل  )1269م(  668هـ  عام 
بحوزة  ماتز�ل  �حلجم،  كبرية  �صفحة   136 من  خمطوطة 

معهد �لدر��صات �لإ�صالمية مبدريد يف �إ�صبانيا.

هذه  على  عنان  �لله  عبد  حممد  �لأ�صتاذ  �عتمد  وقد 
يف  و�ملوحدين  �ملر�بطني  »ع�رص  كتابه  تاأليف  يف  �ملخطوطة 

�ملغرب و�لأندل�ض«،فكان من �أهم م�صادره.

وتروي �لأخبار �لقليلة عن �بن �لقطان �أنه كان من �أب�رص 
و�لعامة،  �خلا�صة  عند  معّظًما  كان  و�أنه  باحلديث،  �لنا�ض 
من  �لأخرية  �ملرحلة  �أخبار  �لقطان  �بن  خمطوطة  وتذكر 
بد�ية  و�أخبار  )1114م(،  508هـ  �صنة  منذ  �ملر�بطني  حكم 
ثومرت(،  �بن  مادة  )�نظر  ثومرت  �بن  �ملهدي  ظهور حممد 
�ملر�بطني،  بني  �لأول  �ل�رص�ع  ومرحلة  �ل�رصيع  دعوته  وتقدم 
و�ملوحدين، و�أخبار �لأندل�ض، وخالل هذه �لفرتة حتى �أخبار 
�صنة 533هـ )1138م(. وتنفرد �ملخطوطة عن غريها بتدوين 
�لإمام  بر�هني  يف  »�لكافية  ر�صالة  �إحد�هما  هامتني  ر�صالتني 
�ملهدي« وقد خاطب فيها خليفته عبد �ملوؤمن بن علي �لكومي، 
�لطلبة،  �إىل  �ملوؤمن  عبد  �خلليفة  وجهها  �لأخرى  و�لر�صالة 
و�مل�صايخ، و�لأعيان بالأندل�ض عام 543هـ ي�رصح فيها قو�عد 

�ل�صيا�صة �ل�رصعية �ملوحدية، ومطاردة �ملنكر و�صوؤون �ملكو�ض 
و�ملغارم، ويت�صح يف �ملخطوطة حتّم�ض �بن �لقطان للمذهب 
بالإجالل  ثومرت وخلفائه  بن  �ملهدي  يذكر  فهو  �ملوحدي، 

و�خل�صوع. 

160– ابن قالق�س – حارة – بق�سم مينا الب�سل
هو �أبو �لفتح )�أو �أبو �لفتوح( ن�رص �لله بن عبد �لله �مللقب 
بالقا�صي  ُيكنى  وكان  �لإ�صكندري،  �للخمي  قالق�ض  بابن 
�أ�صهر �صعر�ء �لدولة �لأيوبية �مل�رصيني، وقد  �لأغر، وهو من 
ولد بالإ�صكندرية عام 532هـ )1138م( وكان �صاعًر� جميًد� 
ومّد�ًحا جزًل ح�صن �لتعبري، حلو �لأ�صلوب، هذ� عالوة على 
رحالة  �عتباره  ي�صتطاع  َثمَّ  ومن  �لرحالت  �أنه كان من حمبي 

جو�بًا.

ومن �لرحالت �لطويلة �لتي قام بها رحلته �إىل جزيرة �صقلية 
و564هـ   563 عامي  طو�ل  �أقام  حيث  �صقلية(  مادة  )�نظر 
�حلجر  �بن  �لقا�صم  �أبي  �لقائد  كنف  1168( يف   -1167(
�لذي �أهدى �إليه �بن قالق�ض �لكتاب �لذي �ألّف بعنو�ن »�لزهد 

�لبا�صم يف �أو�صاف �أبي �لقا�صم«.

وزيرها  ومدح  �ليمن،  �إىل  رحل  �صقلية  جزيرة  ومن 
ح�صل  مبا  فاأثرى  باإح�صانه  وغمره  �لعطاء،  له  فاأجزل  يا�رص، 
�لتي كان  �ل�صفينة  فتحطمت  �لبحر  ثم ركب  مال،  من  عليه 
ي�صتقلها، وغرق كل ما كان معه من مال وهد�يا، فعاد �إىل 

�ليمن، ومدح �لوزير يا�رص مرة �أخرى.

�ملادة(  هذه  )�نظر  مطر�ن  خليل  �ل�صاعر  ن�رص  وقد 
�لقاهرة عام 1323هـ  �ملتو�صط �حلجم يف  �بن قالق�ض  ديو�ن 



حرف األلف

255

)1905م( ثم �ت�صح بعد ذلك �أن هذه �لطبعة غري م�صتوفاة، 
�إذ� قورنت بن�صخة �لديو�ن �ملخطوطة �ملحفوظة باملكتبة �لأهلية 

مبدينة باري�ض بفرن�صا حتت رقم 3139.

هي  �لله  ن�رص  �لفتح  �أبو  بها  ��صتهر  �لذي  قالق�ض  وكنية 
�صيغة �جلمع لكلمة قلقا�ض، وهو �لنبات �ملعروف.

ومن مدحه للوزير يا�رص بن بالل �ليمني قوله:

�صاِفر �إذ� ما �صئت قْدًر� 
�صار �لهالل ف�صار بدَر�  

و�ملاء يك�صب ما جرى 
طْيًبا، ويخبث ما ��صتقر�  

�إىل �أن يقول يف مدحه:

فانظر بعينك هل ترى 
ُعْرًفا ولي�ض تر�ه ذْكر�  

ُخُلق جرى من �آدم  
يف ن�صله، وهُلّم جر�  

ياَر� ِوَيا َعْن يا�رِصٍ  
خرًي� ومل يعرفه خرَب�  

�قر�أ بغّرة وجهه  
ُحَف �ملنى �إن كنت تقَر� �صُ  

و�لثم بنان ميينه  
وقل �ل�صالم عليك بحَر�  

وغلطُت يف ت�صبيههِ 
بالبحر فاللهم غفَر�   

وي�صف �ل�صم�ض فوق �لنيل بهذه �لأبيات �لر�ئعة:

�نظر �إىل �ل�صم�ض فوق �لنيل غاربة 
و�ْعجب ملا بعدها من ُحمرة �ل�صفق  

غابت، و�أبدت �صعاًعا منه يخلفها 
كاأنها �حرتقت باملاء يف �لغرق  

وللهالل، فهل و�فى لينقذها  
يف �إثرها زورًقا قد �صيغ من ورق  

وتويف �بن قالق�ض عام 567هـ )1171م(، مبيناء عيذ�ب 
�مل�رصي �لو�قع على �لبحر �لأحمر بالقرب من �حلدود �لفا�صلة 
�إىل 34  �لعمر  بالًغا من  بني م�رص و�ل�صود�ن جتاه ميناء جدة، 

�صنة.

161– ابن قالوون – �سارع – بق�سم الرمل
ولد �ل�صلطان �لنا�رص حممد بن قالوون يف �لقاهرة بقلعة 
)1285م(،  684هـ  عام  �ملحرم  �صهر  منت�صف  يف  �جلبل 
وهو �بن �ل�صلطان قالوون �أحد �ملماليك �لذين ��صرت�هم �لأمري 
�لأيوبي، وكان قالوون من  �لعادل  �مللك  �لدين مملوك  عالء 
�أتر�ك �أو��صط �آ�صيا �لذين ��صتقرو� بعد جتو�لهم حول حو�ض نهر 
�لفوجلا يف جنوب رو�صيا. وبعد موت �لأمري عالء �لدين �نتقل 
قالوون �إىل خدمة �مللك �ل�صالح جنم �لدين �أيوب، ويف عهد 
�أحد  بابنة  تزوج  و�لظاهر(  بيرب�ض  مادتي  )�نظر  بيرب�ض  �لظاهر 
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�لبن   - �صالم�ض  �لعادل  �ل�صلطان  �أيام  ويف  �ملماليك،  �أمر�ء 
�لثاين للظاهر بيرب�ض – رقي �إىل وظيفة قائد عام �جلي�ض يف �صهر 
ربيع �لأول من عام 679هـ )1280م( ثم �ختري �صلطاًنا على 
�لبالد يف �صهر رجب من �لعام نف�صه، ومل مي�ض على حكمه 

عامني حتى تزوج باأمرية مغولية تدعى »�أ�صلون خوند�«.

و��صتكرث قالوون من �رص�ء �ملماليك وبزَّ يف ذلك ما �صبقه 
وتعليمهم خمالًفا  تهذيبهم  على  د�أب  �أنه  �ل�صالطني، غري  من 
عن  �ملماليك  هوؤلء  كف  �إىل  �لتهذيب  هذ�  و�أدى  �أ�صالفه، 
)1283م(  682هـ  عام  ويف  بالنا�ض،  �لأذى  و�إيقاع  �ل�رص 
�أ�رصكه  �لذي  »علي«  �لأكرب  �بنه  و�لدة  �لأوىل  زوجته  ماتت 
قالوون يف �حلكم عندما ذهب بجي�صه �إىل �ل�صام للق�صاء على 

�ملغول.

قلعة  يف  خاتون«  »�أ�صلون  �لثانية  زوجته  عا�صت  وهكذ� 
�جلبل هانئة ي�صمها ق�رص �صقوفه مذهبة وجدر�نه منمقة و�أر�صيته 
مرخمة ونو�فذه ملونة �لزجاج ونافور�ته تن�صخ �ملاء فت�صفي على 
�لق�رص جماًل �صاحًر�، ويف هذ� �لق�رص �لفخم ولد حممد بن 

قالوون.

وكان �لع�رص �لذي ولد فيه حممد ع�رص ��صطر�ب وفنت 
ولكن هذ� مل مينع و�لده �ل�صلطان قالوون من �أن يكون مفيًد� 
لل�صعب �لذي توىل حكمه، فقد حر�ض على تعليم هذ� �ل�صعب 
فاأن�صاأ �ملد�ر�ض �لتي ماتز�ل قائمة حتى �لآن، وكان �لتعليم فيها 
لعالج  ��صمه  يحمل  �لذي  �لكبري  �مل�صت�صفى  و�أن�صاأ  باملجان، 
خمتلف �لأمر��ض وكان كاأحدث ما تكون عليه �مل�صت�صفيات 
حتى يف �لوقت �لر�هن، ومنَّى �لذوق �لفني فاأقام �لقبة �لعظيمة 
�لتي �صيدها لقربه وحر�ض على �أن يجعل منها متحًفا فنيًّا ي�صم 

�أكرب عدد من �آيات �لفن، ويلقب قالوون »باملن�صور«.

ومات ولده �لأكرب »علي« بالزحار )�لدو�صنتاريا( وقيل �إن 
عليه  �ملف�صل  �ل�صم؛ لأنه كان  له  قد د�ض  �لثاين »خليل«  ولده 
عند �ل�صلطان قالوون، غري �أن قالوون عهد بولية �لعهد �إىل 
من   6 ويف  خليل«،  »�لأ�رصف  بامللك  به  ولقَّ هذ�  خليل 
قالوون  �ل�صلطان  تويف  )1290م(  689هـ  عام  �لقعدة  ذي 
حرم  وهكذ�  �ل�صليبيني،  لتاأديب  »عكا«  �إىل  طريقه  يف  وهو 
حممد من عطف �لأبوة وهو مايز�ل طفاًل �إذ كان عمره يزيد 
على �خلام�صة بب�صعة �أ�صهر، و�ن�رصف حممد �إىل درو�صه فتعلم 
�لكرمي  �لقر�آن  �صور  بع�ض  وحفظ  و�حل�صاب  و�لكتابة  �لقر�ءة 
على غر�ر �أبناء �لأمر�ء من �ملماليك ومار�ض �لألعاب �لريا�صية 

�ملنا�صبة.

فيه  �لبالد وكانت  �لأ�رصف خليل حكم  �ل�صلطان  وتوىل 
غلظة وعنف فكرهه �لنا�ض لغلظته وق�صوته وكربيائه وتعاليه، 
غري �أنه كان م�صمًما مثل �أبيه على �إخر�ج �ل�صليبيني من �ل�صام 
فا�صتوىل على مدينة عكا عام 690هـ )1291م( و�أدب �أهلها 
�ل�صليبيون  �صيدها  �لتي  �لالتينية  وكنائ�صها  ح�صونها  وهدم 
�أحد  بينها  ومن  �لقاهرة  �إىل  �حلرب  غنائم  من  كثرًي�  ونقلت 
مد�خل هذه �لكنائ�ض �لذي �صار مدخاًل للمدر�صة �لنا�رصية، 
�أخيه »حممد«  فاحتفل بختان  �لأ�رصف خليل ذرية  يرزق  ومل 
�حتفاًل ر�ئًعا ثم قتله بع�ض �لأمر�ء وعلى ر�أ�صهم �أحد مماليكه 
�ملدعو »بيدر�« �لذي ُوجد بجيبه فتوى تبيح قتل �لأ�رصف على 
�أنه فا�صق ي�رصب �خلمر يف رم�صان ول ي�صلي ويف�صق  �أ�صا�ض 

باملرد�ن.

وعقب �لقتل دخل »بيدر�« خيمة �لأ�رصف ونادى بنف�صه 
�صلطاًنا، غري �أن �أغلب �لأمر�ء مل ير�صو� بتن�صيبه وبادرو� �إىل 
لعتالء  قالوون  بن  حممد  �أمام  �لطريق  فتح  وهكذ�  قتله، 
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عر�ض �ل�صلطنة، وكان عمره �آنذ�ك ت�صع �صنو�ت، وبعد جدل 
عليهم  �صلطاًنا  �ختياره  على  ر�أيهم  ��صتقر  �لأمر�ء  بني  طويل 
فاعتلى �لعر�ض يف 16 من �صهر �ملحرم عام 693هـ )1293م( 
و�ختارو� يف �لوقت نف�صه »َكْتُبغا« نائًبا لل�صلطنة و�لأمري �صنجر 
)�أي  ��صتاد�ًر�  �جلا�صنكري  بيرب�ض  و�لأمري  وزيًر�،  �ل�صجاعي 
م�رصًفا على �لبيوت �ل�صلطانية( وهي �إحدى �لوظائف �لرئي�صية 
يف �لدولة �لتي �أن�صاأها �ل�صلطان قالوون �أثناء حكمه، وتنفيًذ� 
�أمور  بكافة  �لفعلي  �لقائم  »َكْتُبغا«  �لأمري  �أ�صبح  �لتفاق  لهذ� 

�ل�صلطنة.

ومل يدم �ل�صفاء بني �لأمري »َكْتُبغا« و�لأمري �صنجر �ل�صجاعي 
و�أدى �لنز�ع بينهما �إىل قتل �صنجر يف �لقلعة، وهكذ� خال �جلو 
بن  حممد  �ل�صلطان  مع  �ملنابر  على  له  وُدِعي  »َكْتُبغا«  لالأمري 
قالوون، وبادر »َكْتُبغا« �إىل ��صت�صد�ر عفو من �لنا�رص حممد 
لالأمري »لجني« �أي »ل�صني« �أحد قتلة �أخيه �لأ�رصف خليل. 
غري �أن هذ� �لعمل مل يرق ملماليك خليل فاأثارو� فتنة ق�صى عليها 

»َكْتُبغا« يف �حلال وقتل معظم �لثائرين.

و�أخذ »لجني« �أي »ل�صني« يثري �لبغ�صاء للنا�رص حممد يف 
فوؤ�د »َكْتُبغا« ويزّين له �ل�صتئثار باحلكم ويخّوفه من �ل�صلطان، 
ف�رصع »َكْتُبغا« يف �أخذ مو�فقة �خلليفة �لعبا�صي و�لق�صاة و�لأمر�ء 
على خلع �لنا�رص حممد بحجة �صغر �صنه وقلة �أهليته لت�رصيف 
م�رص  على  �صلطاًنا  »بَكْتُبغا«  نودي  وهكذ�  �لدولة،  �صوؤون 
و�ل�صام يف 11 من �ملحرم �صنة 694هـ )1294م(، ومن ثّم 
�نتهت �ل�صلطة �لأوىل للنا�رص حممد بعد عام و�حد و�أُجرِب هو 

و�أمه على �لإقامة �صجيًنا يف بع�ض قاعات �لقلعة.

فجعله  ن�صائحه  على  »لجني«  �صديقه  »َكْتُبغا«  وكافاأ 
�لغالء  منها  �لتي  بالكو�رث  »َكْتُبغا«  حكم  و�قرتن  له،  نائًبا 
�ل�صلطنة؛  �أمور  على  �ملغول  �لأمر�ء  و�صيطرة  �لطاعون  ووباء 
�لفر�صة  و�نتهز »لجني«  »َكْتُبغا«  �أبناء جلدة  من  كانو�  لأنهم 
فَبيَّت �لنّية على �غتيال �صديقه �لذي �أكرمه وتو�صل �إىل �لعفو 
عنه، فحينما خرج �ل�صلطان »َكْتُبغا« لتفقد �أحو�ل �ل�صام كان 
يف  و��صرت�حته  م�رص  �إىل  عودته  وعند  ركابه  يف  »لجني« 
�إحدى �لقرى هجم عليه »لجني« و�أعو�نه لقتله، غري �أنه جنح 
�أخذ  �إىل  �أما »لجني« فاأ�رصع  �إىل �ل�صام،  يف �لهرب و�لعودة 
�لبيعة من �لأمر�ء �ملماليك وتوىل �ل�صلطنة يف �صهر �ملحرم عام 
يقتله  ول  »َكْتُبغا«  على  يبقي  �أن  ور�صي  )1297م(  696هـ 
وو�فق على تعيينه حاكًما على قلعة »�رصخد« ب�رصط �ألَّ يت�صل 
�لدين  »ح�صام  هو  �لكامل  »لجني«  و��صم  �لنا�ض،  من  باأحد 

لجني« )�نظر مادة ح�صام �لدين(.

�لعر�ض،  �عتالئه  عقب  »لجني«  �صرية  تغريت  ولقد 
بالعلماء و�لفقهاء و�أ�صلح من  فاأعر�ض عن �خلمر و�للهو ولذ 
�لقمح  �أ�صعار  و�نحطت  �ل�صعب  �أفر�د  على  وعطف  �صلوكه 
عن  �ملكو�ض  بع�ض  ورفع  عهده  يف  �لغذ�ئية  و�ملو�د  و�للحوم 
مرتبة  �إىل  بع�صهم  رفع  فقد  �ملماليك  �إىل  بالن�صبة  �أما  �لنا�ض، 
�لأمر�ء وكان من بينهم مملوكه �ملف�صل »منكوتر« �لذي كانت 
له مكانة ممتازة يف نف�صه، و�أدى تف�صيله هذ� �ململوك على غريه 
يف  موؤ�مرتهم  ونفذو�  قتله  على  هوؤلء  تاآمر  �إىل  �لأمر�ء  من 
ج�صده  فمزقو�  )1299م(  698هـ  عام  �لثاين  ربيع  من   10
ب�صيوفهم وهو قائم ل�صالة �لع�صاء، وهكذ� خال عر�ض �صلطنة 

م�رص بعد �أن ق�صى �ملتاآمرون على مملوكه �ملف�صل »منكوتر«.
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�مللك  ��صتدعاء  على  ذلك  عقب  �لأمر�ء  ر�أي  و��صتقر 
�لنا�رص حممد بن قالوون ليعتلي �لعر�ض، وكان »لجني« قد 
�إىل  عر�صه  وعلى  حياته  على  �ملحافظة  بزعم  �لكرك  �إىل  �أبعده 
ه، وقد كان يوم عودته �إىل �لقاهرة يوًما م�صهوًد�  �أن يبلغ �أ�صدَّ
ف�صعد �إىل �لقلعة وجدد �لأمر�ء و�لأعيان �لبيعة بني يديه فاأنعم 
برتبة �لإمارة على �بن �أخيه »مو�صى بن علي بن قالوون« وعني 
)�أي  ��صتاد�ًر�  »بيرب�ض«  و�لأمري  لل�صلطنة  نائًبا  »�صالر«  �لأمري 
م�رصًفا على �لبيوت �ل�صلطانية و�رص�ء كل ما يلزم لها من �أطعمة 
�أربع  �حلكم  �إىل  عودته  وقت  �لنا�رص  عمر  وكان  وتوين(، 

ع�رصة �صنة.

وما كاد ي�صرتيح من متاعب رحلته ومن �لحتفاء بعودته 
حتى بلغه تهديد �ملغول لل�صام، فاأمر باإعد�د �جلي�ض وخرج هو 
على ر�أ�صه، وعند و�صوله �إىل دم�صق خرج �لأهايل ل�صتقباله 
ورحبو� به ثم �صار بجي�صه �إىل حم�ض؛ حيث �نت�رصت فرقة من 
بالدهم  �إىل  عائدون  �أنهم  �ملغول  و�أ�صاع  �لعدو،  على  جنوده 
فخدع �لنا�رص بذلك و�أ�رصع �ملغول �إىل �لهجوم و�أحلقو� باجلي�ض 
�لنا�رصي هزمية منكرة، وعاد �لنا�رص �إىل �لقاهرة و�رصع �لأمر�ء 
رف�ض  وقد  �ل�صام،  بالد  �إىل  للعودة  �ل�صتعد�د  يف  �ملماليك 
�أخذ دينار  تبيح  �إ�صد�ر فتوى  �لعيد«  �لق�صاة »�بن دقيق  قا�صي 
من كل قادر من �أفر�د �ل�صعب، وقال بوجوب تنازل �لأمر�ء 
�أوًل عن كل ما ميلكون من مال وجو�هر وذهب وف�صة، ومل 
يطل �لأمر على �ل�صتعد�د للحرب �إذ ح�رص وفد من قبل �ملغول 
يوؤكد �أن �صلطانهم »غاز�ن« قد عزم على �لرحيل وترك �ل�صام 
من  خدعة  �إل  يكن  مل  �ل�صلح  طلب  �أن  غري  للدماء،  حقًنا 
»غاز�ن« �ملغويل، فا�صتعد �لنا�رص للحرب و�لتقى جي�صه باملغول 
بالقرب من دم�صق و�أبلى بالًء ح�صًنا و�أظهر �جلي�ض �مل�رصي من 

�رصوب �ل�صجاعة و�ل�صتب�صال ما يفوق �لو�صف ود�رت �لد�ئرة 
على �ملغول فُهِزمو� �رص هزمية وح�صدت رءو�صهم ح�صًد� و�أُ�رِص 

منهم عدد كبري.

�لبالد من  تخلي�ض  �آخر هو  ن�رص  �ملبني  �لن�رص  و�صبق هذ� 
�رصور »�لأعر�ب« �لذين كانو� يعيثون يف �لديار ف�صاًد� ويغريون 
من �ل�صحر�ء على �ملدن و�لقرى وميار�صون مهنة قطاع �لطريق 
على �أو�صع نطاق، ف�صري �لنا�رص للق�صاء عليهم �أربع فرق قتلت 
دو�بهم  و�صلبت   ،1500 من  �أكرث  منهم  و�أ�رصت  معظمهم 
�لأ�رصى  عن  �لنا�رص  عفا  �لأمور  ��صتقر�ر  وبعد  و�أ�صلحتهم، 

و�أعادهم �إىل �ل�صحر�ء.

وحقق �لنا�رص حممد بن قالوون ن�رًص� �آخر على �ل�صليبيني 
يف  �ل�صليبيني  جنود  هاجمت  �صفن  �أربع  �أن�صاأ  �إذ  �لبحر،  يف 
�ل�صام  »طر�بل�ض«  مدينة  �صاحل  �أمام  �لو�قعة  »�أرو�د«  جزيرة 
من  �لكثري  �مل�رصيون  �لبّحارة  وغنم  وخّربتها  عليها  و��صتولت 

�لغنائم و�أ�رصو� عدًد� كبرًي� من جنود �لأعد�ء.

ماتز�ل  �لتي  �لنا�رصية  �ملدر�صة  م�صيد  هو  حممد  و�لنا�رص 
من �لآثار �ململوكية �لر�ئعة بجو�ر م�صت�صفى قالوون بالنحا�صني 

بالقاهرة.

��صتبّد  »�أ�صلون خاتون«  �ملغولية  �لأمرية  و�لدته  وفاة  وبعد 
لدرجة  �لنفقات  يف  عليه  و�صيقا  و»بيرب�ض«  »�صالر«  �لأمري�ن 
�أنه كان ل يجد من �ملال ما ي�صرتي به كل ما ي�صتهي من طعام 
�أو كل ما يريد �أن يهديه لن�صائه وجو�ريه، ومن ثّم عزم على 
�لتخل�ض منهما ولكنهما علما بتدبريه، وكان �ل�صعب قد علم 
بالأمر وظّن �أن �لأمريين يريد�ن �لق�صاء على ملكهم �ملحبوب 
فثار ومل تهد�أ ثورته �إّل بعد �أن خرج �لنا�رص يف موكب فخم 
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كافًيا  يكن  مل  له  وحبه  �ل�صعب  تاأييد  �أن  غري  �ملدينة،  و�صّق 
�إّل  و�صعه  يف  يكن  مل  ثّم  ومن  وغدرهم،  �لأمر�ء  �رص  ليقيه 
�ملهادنة و�نتظار �لظروف �ملو�تية، فطلب من �لأمريين »�صالر« 
بكاء  يحفه  موكب  يف  وخرج  �حلج  �إىل  �لذهاب  و»بيرب�ض« 
�ل�صعب لود�عه، وو�صل �إىل �لكرك وحت�صن يف قلعتها بعد �أن 
�أخرج �لنا�ض منها و�أخرب مماليكه و�أمر�ءه �أنه خلع نف�صه لي�صرتيح 
من عناء �ل�صلطنة ومتاعبها و�أنه �صيقيم بالكرك ولن يذهب �إىل 
�حلج، وبعث �إىل �صالر، وبيرب�ض بكتاب �أثبت فيه تنازله عن 
�لعر�ض ورغبته يف �لإقامة منعزًل بقلعة �لكرك، وبعد قر�ءة هذ� 
�لكتاب يف �جتماع عقده �لأمري�ن و�صم �لعلماء و�لأمر�ء بويع 
�صلطنة  �نتهت  وهكذ�  �لعر�ض،  على  فجل�ض  »بيرب�ض«  �لأمري 
�صنني  ع�رص  حكم  �أن  بعد  �لثانية  قالوون  بن  حممد  �لنا�رص 
با�صم  �مللك  بيرب�ض  وتوىل  يوًما،  ع�رص  و�صبعة  �أ�صهر  وخم�صة 

»�مللك �ملظفر بيرب�ض �جلا�صنكري«.

�لعر�ض  عن  �لنا�رص  بتنازل  �ل�صام  �أمر�ء  بع�ض  ير�ض  ومل 
��صتغالل  ي�صاأ  �لنا�رص مل  �أن  نائب مدينة حلب، غري  ول�صيما 
�أن حتني  �إىل  �لرتيث  ر�أى  �إذ�  �مللك  �إىل  �لعودة  �لأمر يف  هذ� 
من  عدد  بات�صال  بيرب�ض  علم  �أن  وحدث  �ل�صانحة،  �لفر�صة 
فهدده  يكاتبونه  وباأنهم  �لكرك  يف  بالنا�رص  �مل�رصيني  �لأمر�ء 
بد�ية  ثّم كانت  بهم، ومن  �لت�صال  �إذ� مل يكف عن  بالنفي 
�لعمل �لثوري �لذي �أخذ �لنا�رص يف �لقيام به ل�صرتد�د ملكه، 
فطلب من �أمر�ء �ل�صام �لذين مل ير�صو� بحكم بيرب�ض ما وعدو� 

به من جندة.

قتال،  دون  ظافًر�  دم�صق  دخول  ذلك  عقب  و��صتطاع 
ونق�صان  �لغالء  ب�صبب  م�رص  يف  ��صت�رصى  قد  �خلطب  وكان 
�لنيل و�رتفاع �لأ�صعار وتادي »بيرب�ض« يف �لت�صييق على �لنا�ض 

قيام  �إىل  ذلك  جر  وقد  فيها  �خلمر  عن  بحًثا  بيوتهم  بتفتي�ض 
�لأ�رص�ر بالنهب و�ل�صلب حتت �صتار �لتفتي�ض.

و��صتد �ل�صيق على »بيرب�ض« عندما علم �أن �لنا�رص قد ��صتعد 
للعودة �إىل عر�صه فا�صت�صار »�صالر« نائبه و�لأمر�ء فاأ�صارو� عليه 
بالتنازل عن �مللك و�لكتابة �إىل �لنا�رص بذلك، ففعل ونزل من 
�لقلعة �صحبة مماليكه وما حمل من ثروته �خلا�صة فقابله �لنا�ض 
بال�صتائم و�ل�صباب لكر�هيتهم حلكمه، و�صافر هو ومماليكه �إىل 
�ل�صعيد، وعقب ذلك عاد �لنا�رص حممد بن قالوون �إىل عر�صه 

للمرة �لثالثة وكان عمره 25 عاًما.

نقل  ثم  �لقلعة  من  بالقرب  ودفنه  »بيرب�ض«  بخنق  و�أمر 
رفاته �إىل �لقرب �لذي �صيده لنف�صه و�أحلقه باخلانقاة �لتي �أن�صئت 
لل�صوفية وماتز�ل قائمة حتى �لآن بحي �جلمالية بالقاهرة، وتعد 
�أما »�صالر« فقد  من رو�ئع �لفن �ملعماري �لإ�صالمي �لفخم، 

�ُصِجن ومات حمروًما من �لطعام و�ل�رص�ب.

مدبّروها  موؤ�مر�ت كان  عدة  على  ذلك  بعد  ق�صى  ولقد 
حياته  على  �حلر�ض  �صديد  كان  ولذلك  �غتياله؛  �إىل  يهدفون 
�صديد �خلوف من �لغدر به، وكان ذلك �صبًبا للفتك بعدد من 

�لأمر�ء ملجرد �لظن باأنهم يدبرون موؤ�مر�ت لقتله.

�لل�صان  عف  �لنا�رص  كان  �لق�صوة  هذه  من  �لرغم  وعلى 
يرخي حليته فتزيد يف هيبته وكان رزيًنا غري متهور ل مييل �إىل 
�لهزل يف مو�صع �جلد ول مييل �إىل �لزخرف يف لبا�صه، وقد 
من  ملر�قبة  ن�صاًء  ورتب  �لتربج  يف  �لإ�رص�ف  من  �لن�صاء  منع 
�لتي قررها،  �لكبرية  �لغر�مة  لُتفَر�ض عليهن  يتمادين يف ذلك 
وكان �لنا�رص متم�صًكا بفر�ئ�ض �لدين �لإ�صالمي، وكان ميقت 
�رصب �خلمر و�صاربيها، وكان كرمًيا �صخيًّا يف �إح�صانه، ومن 
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جهة �أخرى كان حمبًّا للعلم و�لعلماء وهو �لذي �أغدق عطفه 
على �ملوؤرخ �مل�صهور »�أبي �لفد�ء« )�نظر هذه �ملادة( وقلده ولية 
وتزوج  �مللك،  �صارة  و�ألب�صه  �صلطان  بلقب  عليه  و�أنعم  حماة 
�أردكني، طغاي، و�بنة �لأمري  �أمري�ت هن:  �أربع  �لنا�رص من 
طغاي  زوجته  من  ورزق  طلنباي،  �ملغولية  و�لأمرية  تنكز، 
�آنوك عام 721هـ )1321م(، ورزق فيما بعد  �حل�صناء بابنه 
�أما  �ل�صلطنة منهم ثمانية،  ب�صتة ع�رص ولًد�، ويل  من زوجاته 

جهن من �لأمر�ء. بناته فكن كثري�ت، زوَّ

وكان �لنا�رص حمبًّا ملماليكه، حم�صًنا �إليهم، وعطوًفا على 
كبار موظفي �لدولة، وكان يجل�ض للبّت يف �صكاوى �لنا�ض 
و�ألغى  �ل�رص�ئب  بع�ض  �ملظلومني، وخفف  عن  �لظلم  ويرفع 
بع�صها مثل مك�ض �مللح ومك�ض �صاحل �لغلَّة، ومن ثّم يت�صح 
�لأمن  لل�صعب  يحقق  �أن  على  ا  حري�صً كان  �ل�صلطان  هذ�  �أن 

و�لرخاء.

وعمل �لنا�رص على توثيق �ل�صالت بني م�رص وبع�ض �لدول 
�لأجنبية فق�صدت وفود من بيزنطة وروما وفرن�صا و�حلب�صة ومن 
ه مما جعل له  �لبابا يوحنا �لثاين حتمل �لهد�يا �لثمينة وتخطب ودَّ

هيبة مرموقة �ملكانة �لدولية.

ولقد عمل �لنا�رص منذ توليه �حلكم يف �ملرة �لثالثة على تنفيذ 
�لدخل  تنمية  �إىل  ذلك  من  هادًفا  �ملفيدة  �لعمر�نية  �مل�رصوعات 
�لكبرية  �لعمائر  �إقامة  �مل�رصوعات  هذه  �أهم  ومن  �لقومي، 
�جل�صور  وت�صييد  �لقاهرة  �أنحاء  خمتلف  يف  �لب�صاتني  و�إن�صاء 
�ملائية مما ز�د يف رقعة �لأر�ض  بالريف و�صق �ملجاري  �لكثرية 
�رصياقو�ض  قرية  �إىل  �لقاهرة  من  ميتد  خليج  و�إن�صاء  �ملزروعة 
و�إقامة �جل�صور عليه وقد �صمي هذ� �خلليج باخلليج �لنا�رصي، 

�لنيل  مباء  �لإ�صكندرية  تد  كانت  �لتي  »�صيديا«  ترعة  وتعميق 
وكانت هذه �لرتعة جتف يف �أيام �لتحاريق، فال يجد �لأهايل 
�ملاء �لعذب �إّل عن طريق �ل�صهاريج، وكانت هذه �لرتعة يف 

مكان جمرى ترعة �ملحمودية �حلالية تقريًبا.

وعني �لنا�رص عناية كبرية بالنو�حي �لقت�صادية للبالد فقد 
عمل جهد �لطاقة على تو�صيع رقعة �لأر��صي �لزر�عية يف خمتلف 
�ملقاطعات وذلك ب�صق �لقنو�ت و�خللجان وتعميق �ملوجود منها 
وباإن�صاء �لب�صاتني يف كثري من �جلهات، و�هتم بالرثوة �حليو�نية 
�لأقم�صة  �صناعات  فنمت  وتن�صيطها  لل�صناعة  رعايته  ووجه 
�ملختلفة و�لأدو�ت �لنحا�صية و�لزجاجية و�خلزفية و�خل�صبية �لتي 
ماز�لت �آثارها �ملحكمة �ل�صنع تزين �ملتاحف �لإ�صالمية يف م�رص 
�ل�صكر  �صناعة  عهده  ور�جت يف  و�أمريكا،  و�أوروبا  وتركيا 
وتقدمت بكيفية ملحوظة ون�صطت �صناعة �لكتان ول�صيما يف 
م�صانع �لن�صيج �لتي تديرها �حلكومة، وكان �أهم هذه �مل�صانع 
ي�صمها،  كان  �لتي  �لأنو�ل  بهرت  �لذي  �لإ�صكندرية  م�صنع 
فبذلو�  و�إتقانها  بجمالها  �أعينهم  منتجاته  و�صحرت  �لأوروبيني 

يف �صبيل �حل�صول على بع�صها �لأمو�ل �لطائلة.

يف  �لأخ�ض  وعلى  �لنا�رص  عهد  يف  �لتجارة  ور�جت 
�لإ�صكندرية ور�صيد ودمياط وعيذ�ب ومدينة قو�ض،  مو�نئ 
على  عيذ�ب  ميناء  طريق  عن  تاأتي  �خلارجية  �لتجارة  وكانت 
�ل�صني و�لهند و�ليمن ثم حتمل على ظهور  �لأحمر من  �لبحر 
�جلمال �إىل قو�ض �لتي كانت عا�صمة �لوجه �لقبلي لتنقل عن 
للت�صدير  و�لإ�صكندرية  ر�صيد  �إىل  �أو  �لقاهرة  �إىل  �لنيل  طريق 
�إىل �أوروبا، وكانت �لتجارة �لأوروبية ترد على �لإ�صكندرية 
ور�صيد ودمياط وتاأخذ طريقها �إىل قو�ض فعيذ�ب لتنقل بال�صفن 

�إىل �ليمن و�لهند و�ل�صني.
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مر�ض  )1340م(  741هـ  عام  �حلجة  ذي  �صهر  ويف 
�ملر�ض  عليه  و��صتد  �لفر��ض  فلزم  )�لإ�صهال(  بالزحار  �لنا�رص 
»ب�صناك«  �لأمري�ن  بنتيه  زوَجا  ر�أ�صهم  وعلى  �لأمر�ء  فدعا 
�أولده  من  �لعهد  ويلَّ  يكون  فيمن  و��صت�صارهم  و»قو�صون« 
فا�صتقر ر�أيهم على ولده »�أحمد«، وتويف �لنا�رص بعد مكافحة 
�حلجة  ذي  21 من  يف  ذلك  وكان  يوًما  ع�رص  �أحد  �ملر�ض 
741هـ )1340م( بالًغا من �لعمر 57 عاًما و�أحد ع�رص �صهًر� 
وخم�صة �أيام وهو غري ر��ٍض عن تولية ولده �أحمد �إذ كان يريد 

تولية ولده �أبي بكر.

مناق�صة  يف  و»قو�صون«  »ب�صناك«  �لأمريين  ��صتباك  و�إثر 
بائعني  كانا  �إذ  �أ�صله  منهما  كل  مظهًر�  �لنا�ض  �أمام  كالمية، 
متجولني قبل تن�صيبهما �أمريين، ��صتقر ر�أيهما على تنفيذ رغبة 

�مللك �لنا�رص وناديا ب�صلطنة �لأمري �أبي بكر.

وقد ُدفن �مللك �لنا�رص د�خل قبة »قالوون« بجانب رفات 
�أبيه.

162 – ابن الكّحال – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
يلّقب بابن �لكّحال �ثنان من �أطباء �لعرب �لقد�مى وهما:

طبيًبا،  وكان  الكّحال(:  بابن  )امللقب  عي�سى  بن  علي   )1
�أ�صاتذته �بن �لطيب �لعر�يف �لذي ح�رص عليه درو�ًصا يف  ومن 
�لطب مبدينة بغد�د، وكان علي بن عي�صى م�صيحيًّا ن�صطوريًّا، 
�لكني�صة  �إىل  وحتول  يوحنا،  �لكاثوليكو�ض  مع  فاختلف 
كتاب  بها  ��صتهر  �لتي  موؤلفاته  ومن  �لأرثوذك�صية،  �ليونانية 
»تذكرة �لكحالني« وهو يف طب �لعيون، وقد �صاع ��صتعماله 
401هـ  عام  �لكّحال  عي�صى  بن  علي  وتويف  ع�رصه،  يف 

)1010م(.

2( �سهاب الدين الطبيب )ال�سهري بابن الكّحال(: وهو موؤلف 
�إنه  �لرو�يات  وتقول  �لفنون«،  وجامع  �لعيون  »نور  كتاب 
و�صع هذ� �لكتاب عام 696هـ )1296م(، ويف هذ� �لكتاب 
�ملقيد كل ما يلزم لدر��صة طب �لعيون، ويوجد خمطوط من 

�لكتاب يف غوطا.

163– ابن كمال با�سا – �سارع – بق�سم كرموز
�لعلم  تلقى  با�صا،  كمال  بن  �لدين  �صم�ض  �لكامل  ��صمه 
مبد�ر�ض  بالتدري�ض  ��صتغل  ثم  �أدرنة  مبدينة  �حلديث  د�ر  يف 
�لق�صاء  ذلك  بعد  وتوىل  نف�صها،  و�أدرنة  و�إ�صطنبول  �أ�صكب 
�إىل  �لق�صاء  وظائف  يف  وتدرج  )�لأنا�صول(  �ل�صغرى  باآ�صيا 
و�لعربية  بالرتكية  موؤلفات  عدة  وله  لالإ�صالم،  �صيًخا  عني  �أن 
ومن بينها كتاب رجوع �ل�صيخ �إىل �صباه وقد �ألفه بتوجيه من 
وقد  عثمان،  بني  �صالطني  تا�صع  �لأول  �صليم  �ل�صلطان 
تويف �صم�ض �لدين بن كمال با�صا مبدينة �إ�صطنبول عام 940هـ 
)1533م(، وكان �بن كمال با�صا من فقهاء �لإ�صالم �لذين 
ناق�صو� عقيدة �بن �لعربي �لتي تقول بوحدة �لوجود )�نظر مادة 

�بن �لعربي(.

با�صا،  كمال  �بن  ترجمة  �ل�صري  موؤرخي  على  ويختلط 
وكمال با�صا ز�ده �إذ �إن �صريتهما تكاد تكون و�حدة، ومن َثمَّ 

يذهب بع�صهم �إىل �أن �لثنني رجل و�حد.

وكمال با�صا ز�دة كان موؤرًخا، وفقيًها، وكاتًبا عثمانيًّا 
وعهد  �لإ�صالم  �صيخ  من�صب  وتوىل   – �صريته  ترويه  كما   –
�إىل  �لعربية  من  برى  تغري  بن  �ملحا�صن  �أبي  تاريخ  بنقل  �إليه 
وُزليخة«  »يو�صف  ق�صة  منها  عديدة  موؤلفات  وله  �لرتكية، 
�مر�أة عزيز م�رص يف زمن يو�صف بن يعقوب، ومن �رصد هذه 
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�ل�صرية يت�صح �لت�صابه �لكلي بني �بن كمال با�صا، وكمال با�صا 
بعام  حتدد  ز�دة  با�صا  كمال  وفاة  تاريخ  �أن  ول�صيما  ز�دة، 
�بن كمال  وفاة  بعد  �أي  �إ�صطنبول  مبدينة  )1535م(  942هـ 
�ل�صلطان  عهد  ويف  نف�صه  �لوفاة  مكان  ويف  بعامني،  با�صا 

بالذ�ت. �لأول  �صليم 

164– ابن كلدة – حارة – بق�سم حمرم بك
هو �حلارث بن كْلدة �لثقفي، كان طبيبا من �أطباء �صدر 
�لإ�صالم، وقد �عتنق �لدين �لإ�صالمي و�صار من �أتباع �أبي بكر 
م�صموًما  طعاًما  تناول  �إنه  �ملاأثورة  �لرو�يات  وتقول  �ل�صديق، 
بالعمى،  �أ�صيب  �أن  �أثره  من  وكان  بحياته،  يودي  �أن  كاد 
وتويف �بن كلدة يف خالفة عمر بن �خلطاب، ومل حتدد �ل�صري 

تاريخ، ومكان مولده، �أو تاريخ، ومكان وفاته.

»�أخبار  كتابه  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لقفطي  ويقول 
�حلكماء« �إن �بن كلدة كان من ثقيف من �أهل �لطائف، وقد 
�أهلها ول�صيما من  �أر�ض فار�ض، و�أخذ �لطب عن  �إىل  رحل 
�أهل جْندْي�صابور، وغريها يف �جلاهلية و�لإ�صالم، وجادة هذه 
�ل�صناعة، وطّب باأر�ض فار�ض وعالج، و�صهد �أهل بلد فار�ض 
– ممن ر�آه – بعلمه و��صتهر طبه بني �لعرب، وكان ر�صول �لله 
�صلى �لله عليه و�صلم ياأمر من كانت به عّلة �أن ياأتيه في�صاأله عن 

علته، و�ُصمّية مولته هي �أم زياد بن �أبيه.

�إن  �لأطباء«  »طبقات  كتابه  يف  �أ�صيبعة  �أبي  �بن  ويقول 
�لن�رص بن �حلارث بن كلدة �بن خالة �لنبي �صافر �إىل �لبالد كاأبيه 
�لأحبار  وعا�رص  وغريها  مبكة  و�لعلماء  �لأفا�صل  مع  و�جتمع 
و�لكهنة و��صتغل وح�صل من �لعلوم �لقدمية �أ�صياء جليلة �لقدر، 
ا  و�طلع على علوم �لفل�صفة و�أجز�ء �حلكمة، وتعلم من �أبيه �أي�صً

ما كان يعلمه من �لطب وغريه، وكان �لن�رص يوؤ�تي �أبا �صفيان 
يف عد�وة �لنبي، و�عتقد �لن�رص �أنه مبعلوماته وف�صائله ي�صتطيع 

�أن يقاوم �لنبوة، و�أين �لرثيا من �لرثى!.

165– ابن كّل�س – حارة – بق�سم حمرم بك
�مللّقب  يو�صف  بن  يعقوب  �لفرج  �أبو  هو  �لكامل  ��صمه 
ت�رصيف  يف  ماهر�  بغد�د  �أهل  من  يهوديًّا  كان  كّل�ض،  بابن 
�ل�صوؤون فاأ�صبح بف�صل مو�هبه �أول من وزر للفاطميني، وقد 
�أبوه �إىل �ل�صام،  ولد ببغد�د عام 318هـ )930م( ورحل به 
وهو يف �صن �لطفولة، ثم �نتقل به �إىل م�رص خالل عام 331هـ 
)942م( حيث بد�أ �صاأنه يعلو يف بالط كافور �لإخ�صيدي )�نظر 
�كت�صب  �لبالط  هذ�  كنف  ويف  وكافور(  �لإخ�صيدي  مادة 
و�لإد�رية،  �ملالية  �ل�صوؤون  تدبري  يف  ول�صيما  �لكبري،  نفوذه 
و�حتفظ بيهوديته حتى عام 356هـ )967م(، ثم �عتنق �لدين 
�لإ�صالمي، �إذ� �أدرك �أنه م�رصف على تويل �لوز�رة، و�رصعان 
ما �صار �بن كّل�ض حجة يف �لعلوم �لإ�صالمية ملا كان له من ذكاء 
وما كان يبذله من �نكباب على �لعمل، وقد ح�صده على هذ� 
�لنفوذ �لوزير �بن �لفر�ت �أبو �لف�صل جعفر بن �لف�صل )�نظر هذه 
�ملادة(، فدبّر له �لد�صائ�ض حتى �أرغمه على �لفر�ر �إىل �ملغرب، 
ومن َثمَّ عاد �إىل م�رص يف ركاب �لفاطميني �لذين وجدو� فيه 
رجلهم �لذي ي�صتطيع ت�رصيف �ل�صوؤون �ملالية، وهكذ� يقرتن 
�لفاطميني  �خلليفتني  عهد  يف  م�رص  �صاد  �لذي  بالرخاء  ��صمه 
�ملعز و�لعزيز، وُخلع عليه يف رم�صان عام 368هـ )�إبريل عام 
979م( لقب �لوزير �لأجل، وعلى �لرغم مما جاء يف موؤلفات 
يلجاأ  فاإنه كان  �ل�صفات،  �أنه كان حميد  من  �صريته  موؤرخي 
عرف كيف  وقد  �أعد�ئه،  من  للتخل�ض  و�لغتيال  �ل�صّم  �إىل 
ير�صي ذوق �أبناء ع�رصه مبا كان له من مقدرة �صعرية، و�إنتاج 
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علمي ويد �صخية، وله كتاب يف �لفقه على �ملذهب �لفاطمي، 
�أن  وبعد  م�رص،  يف  �لفاطمية  �لإد�رة  نظم  و��صع  �إنه  ويقال 
ثم  ��صتعاد مكانته  �لنقمة خالل عام 373هـ )983م(  �أ�صابته 
و�فته �ملنية يف �آخر عام 380هـ )991م(، وكان �بن كّل�ض 
من �أو�ئل �لذين جل�صو� للتدري�ض باجلامع �لأزهر، وقد قر�أ على 
�لنا�ض �أثناء درو�صه كتابه يف �لفقه �ل�صيعي �لفاطمي، ويف عام 
378هـ )988م( طلب من �خلليفة �لعزيز بالله تعيني جماعة من 
�لفقهاء للقر�ءة و�لدر�ض بالأزهر فعنّي �خلليفة 37 فقيًها، كانو� 
�أول فوج من �لأ�صاتذة �لذين ي�صطلعون بالدر��صة �ملنتظمة يف 
هذ� �ملعهد �لعلمي �لإ�صالمي �لكبري �لذي �أ�صحى �أعظم جامعة 

�إ�صالمية على مر �لقرون.

166– ابن اللّباد – �سارع – بق�سم باب �رسقي
167– ابن اللّباد – حارة – بق�سم اجلمرك
�للغة،  علماء  ومن  �لكرمي  �لقر�آن  تف�صري  علماء  من  كان 
333هـ  عام  �ملنية  وو�فته  �لناحيتني  هاتني  يف  موؤلفات  وله 

)944م(.

168 – ابن اللّبان – حارة – بق�سم باب �رسقي
�لطريقة  �أئمة  من  �إماًما  �للبان وكان  بن  �لدين  �صم�ض  هو 
مادة  )�نظر  �لعر�ض«  »ياقوت  يد  على  تتلمذ  وقد  �ل�صاذلية، 
�ملر�صي  �لعبا�ض  �أبي  يد  ياقوت(، وح�رص درو�ًصا على  �صيدي 
قلب  �إىل  مقربا،  وكان  �لعبا�ض(،  �أبي  �صيدي  مادة  )�نظر 
�لعبا�ض  �أبي  بنت  بها من  �لتي رزق  بنته  �لعر�ض فزّوجه  ياقوت 
هذه  )�نظر  �ل�صاذيل  �حل�صن  �أبي  حفيدة  بهجة  �ل�صيدة  �ملر�صي 

�ملادة(.

وقد توفيت زوجة �بن �للبان قبله فاأو�صى – وهو يحت�رص– 
ملقامه عنده،  وتعظيًما  لو�لدها  �حرت�ًما  يدفن حتت رجليها  �أن 
ملذهبه  �ملتع�صبني  يهدر  �لذي  �ل�صويف  �خلنوع  منتهى  وهذ� 
و�تباع  �صلوكه،  يف  �لتفاين  �صبيل  يف  وكربياءهم  كر�متهم 
مبادئه، ولو كانت تدعو �إىل �لتو�كل �لذي يوؤدي �إىل عرقلة 

�لتقدم �لجتماعي، وم�صايرة �ل�صعوب �لر�قية.

وما من �صك يف �أن �بن �للبان كان من �ملتفانني يف طاعة 
عليه  ��صتحق  مما  �لعر�ض  ياقوت  وتلميذه  �ملر�صي،  �لعبا�ض  �أبي 
كتابه  يف  مبارك  با�صا  علي  عليه  �أ�صفاه  �لذي  »�لإمام«  لقب 

»�خلطط �لتوفيقية« حني تعر�صه لرتجمة حمية ياقوت �لعر�ض.

ومل �أعرث على ما يدل على ن�صاطه �لعلمي، و�آثاره �لفكرية 
�للهم �إل بع�ض �لأذكار، و�لأور�د على غر�ر تلك �لتي خلفها 

�أبو �لعبا�ض، و�أ�صتاذه �أبو �حل�صن �ل�صاذيل.

ويقول �ل�صعر�ين يف كتابه »�لطبقات« �إن ياقوت �لعر�ض: 
»�صفع يف �ل�صيخ �صم�ض �لدين بن �للبان ملا �أنكر �لكر�مات على 
�بنته«،  من  زّوجه  ثم  �صفاعته  �لبدوي  فقبل  �لبدوي،  �أحمد 
وهذه و�حدة من �صطحات �ل�صعر�ين �لتي ل تخلو منها �صفحة 
من �صفحات كتابه مما ل يتفق، وما للتاريخ من حرمة تبعده 

عن �لأ�صاطري و�خلر�فات.

وحكاية موت زوجته ودفنه حتت رجليها ذكرها علي با�صا 
باجلزء  �لتوفيقية«  »�خلطط  كتابه  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  مبارك 
�ل�صابق �صحيفة رقم 69 طبعة �ملطبعة �لأمريية عام 1305هـ.

�ألقابه،  وهناك »�بن �للبان« �لأندل�صي، ومل ي�صتدل على 
�أمري  عّباد(  �بن  مادة  )�نظر  عّباد  �ملعتمدين  �صعر�ء  من  وكان 
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ومن  )1095م(،  488هـ  عام  �إىل  حكم  �لذي  �إ�صبيلية 
ق�صيدة �بن �للبان �لتي نظمها يف ود�ع )�آل عّباد( عندما �أ�رصهم 

�ملر�بطون، ونفوهم باأغمات باملغرب �لأق�صى قوله:

تبكي �ل�صماء مُبزٍن ر�ئح غاد  
على �لبهاليل من �أبناء عّباد

على �جلبال �لتي هّدت قو�عدها 
وكانت �لأر�ض منهم ذ�ت �أوتاد  

حان �لود�ع ف�صّجت كل �صارخة 
و�صارخ من مفّد�ة ومن فاد

�صارت �صفائنه و�لنوح ي�صحبها 
كاأنها �إبٌل حتدو بها �حلاد  

169 – ابن اللخمي – حارة – بق�سم مينا الب�سل
ولد  �للخمي  بن  �لرحمن  عبد  بن  �أحمد  م�صاء  �بن  هو 
من  وهو  )1118م(  512هـ  عام  بالأندل�ض  قرطبة  مبدينة 
و�لأ�صول،  و�حلديث،  �للغة،  تعلم  وقد  �لنحاة،  م�صاهري 
�لظاهرية،  مذهب  و�عتنق  و�لريا�صة  و�لطب،  و�لكالم، 
وهو مذهب يف �لفقه، �أن�صاأه د�ود �لأ�صفهاين ودعي باملذهب 
�لظاهري، لقولهم بالظاهر �أي بالن�ض �حلريف من �لقر�آن �لكرمي 
ونفي �لقيا�ض �لعقلي، وقد توىل �للخمي �لق�صاء مبدينتي فا�ض 
ثم  باجلز�ئر،  �ل�رصقية  �ملو�نئ  �أحد  وبجاية  �لأق�صى  باملغرب 
�صار قا�صًيا للق�صاء وله �صعر ور�صائل عديدة و�أكرث من رو�ية 
�حلديث وتف�صريه، وطبق مذهبه �لظاهري على �لنحو فخالف 

�لعامل،  نظرية  �إلغاء  �إىل  ودعا  �آر�ئهم  يف  �مل�صارقة  �لنحاة 
و�لتقدير يف �لعبار�ت، وكذلك �لأقي�صة و�لعلل و�لتمارين غري 
�لعملية وذلك يف كتابه »�لرد على �لنحاة« ومن موؤلفاته �لأخرى 
�لقر�آن  �لنحو، و»تنـزيه  �ملنطق« وهو يف  �إ�صالح  »�مل�رصق يف 
عما ل يليق بالبيان«، وقد رد عليه �بن خروف يف كتابه »تنـزيه 

�أئمة �لنحو عما ن�صب �إليهم من �خلطاأ و�ل�صهو«. 

593هـ  عام  بالأندل�ض  �إ�صبيلية  يف  �للخمي  �بن  وتويف 
)1196م(.

170 – ابن ماء ال�سماء – �سارع – بق�سم اجلمرك
هو �أبو بكر بن ماء �ل�صماء �ملتوفى عام 422هـ )1040م(، 
وكان �صيخ �صناعة �ملو�صحات يف �لأندل�ض، وقد �صلك �إىل 
�صياغتها وحت�صني رونقها وعذوبة �أد�ئها م�صلًكا �صهاًل، فانقادت 
لفنه غر�ئبها، وقبل �بن ماء �ل�صماء كانت �ملو�صحات �لتي نهج 
�لكيان،  مرموقة  غري  �أ�ص�صها  وو�صعو�  طريقها  �لأندل�ض  �أهل 
�ملعامل،  و��صحة  �أ�صاليب  �لعقود يف  منظومة  و�لقو�لب، ول 
ونظمها،  �أ�صلوبها  �ل�صماء  ماء  بن  بكر  �أبي  بن  عبادة  فقوم 
و�أو�صح �صناءها ف�صارت وكاأنها مل ت�صمع يف عذوبتها وح�صن 
�إيقاعها �إل منه يف �صائر �أنحاء �لأندل�ض، ومل توؤخذ يف �صكلها 
�جلديد، وتكوينها �حللو �إل عنه، وقد ��صتهر بها ��صتهاًر� غلب 

على ذ�ته، و�صار يعرف ب�صناعتها �ملتقنة.

بنت  ماوية  وهي  �ل�صماء«  »ماء  تدعى  �مر�أة  �لتاريخ  ويف 
عوف بن نز�ر، وقد لقبت مباء �ل�صماء حل�صنها، وبهاء طلعتها، 

ويقال �إنها �أخت كليب و�ملهلهل )�لزير �صامل(.
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171- ابن ماجة - �سارع - بق�سم الرمل 
وهي  بكنيته  و��صتهر  يزيد  بن  حممد  �لله  عبد  هو 
ذكر  كما  لأمه،  ��صًما  �أو  لأبيه  لقًبا  وكانت  ماجة«،  »�بن 
بابن  معروًفا  وكان  �لعرو�ض«،  »تاج  كتابه  يف  �لزبيدي 
عام 209هـ  ولد  وقد  �لأزد،  ربيعة  لقبيلة  ن�صبة  �لربعي  ماجة 
)824م( يف مدينة قزوين ق�صبة منطقة قزوين �ملتاخمة للبحر 
حاليًّا. وكانت  �ل�صوفيتي  �لحتاد  على حدود  با�صمها  �مل�صمى 

هذه �ملدينة عامرة بالعلم و�لعلماء �مل�صلمني يف ذلك �حلني.

ومل يكن �بن ماجة عربيًّا بل كان موىل �أعجميًّا، وكان 
ًة  �لأعجمي يف �صدر �لإ�صالم يعتنق �لإ�صالم ويتخذ �أحياًنا �أخوَّ
بينه وبني �أ�رصة من �لعرب في�صري كو�حد منهم بعقد ي�صمى عقد 
�ملو�لة، وبذلك كانو� يدفعون �لدية عنه �إذ� عوقب ويرثونه �إذ� 
مات من غري و�رث، وكان �أكرث �لتابعني �لذين تلقو� �لعلم عن 
�ل�صحابة من هوؤلء �ملو�يل وكذلك �أكرث تابعي �لتابعني، فكان 
�صيبويه،  �أمثال  و�لتف�صري  �لفقه و�حلديث  �أعالم يف  �أئمة  منهم 
علم  يف  �لإ�صالمي  �لفكر  قادة  من  وغريهما  و�لزخم�رصي 

�لعقيدة وغريه من كافة �لعلوم �لإ�صالمية.

و�لفقه  و�حلديث  �لقر�آن  علوم  بني  ماجة  �بن  مزج  وقد 
�ل�رصعية  �لأحكام  علم  هو  و�حد  م�صدر  �إىل  تنتهي  وجعلها 
�لقر�آن  �إىل  تعليمه  مر�حل  بد�ية  �جته يف  قد  وكان  �لتكليفية، 
فحفظه و�إىل �لغة �لعربية فاأتقنها ويظهر هذ� �لإتقان يف تف�صري 

كتاب �لله �لذي ت�صدى له فربع فيه.

و�أخذ بعد ذلك يجوب �لبلد�ن لتح�صيل �لعلم فرحل �إىل 
و�حلجاز  �لعر�ق  �إىل  ثم  �ل�رصق،  و�لرّي يف  �إير�ن وخر��صان 
و�ل�صام وم�رص يف �لغرب، وقد قر�أ �ملوطاأ على �أ�صحاب �لإمام 

مالك، كما قر�أ �جلو�مع للحديث مثل م�صند �لإمام �أحمد بن 
وذلك  �ملو�د(،  هذه  )�نظر  وم�صلم  �لبخاري  و�صحيح  حنبل 
على تالميذ هوؤلء �لأئمة، ومل يكف عن �لرتحال �إل بعد �أن 
يف  منها  ق�صم  كل  و�صع  �إىل  عمد  كبرية  فكرية  ثروة  جمع 

مو�صعه من �أبو�ب �لعلم �لإ�صالمي.

وكان همه يف �لتقائه ب�صيوخ �لعلم �أن يجمع ما لديهم من 
لديهم  �صحت  �لتي  �لأحاديث  يجمع  �أن  فا�صتطاع  معارف، 
ر�صول  �صحابة  عن  عرفت  �لتي  و�لأق�صية  بالفتاوى  ُيِلّم  و�أن 
�لتف�صري  هي:  �أبو�ب  ثالثة  م�صنفاته يف  جاءت  ثم  ومن  �لله، 

و�لتاريخ و�ل�ُصنَن وله كتاب يف كل منها.

من  جمعه  ما  على كل  مبنيًّا  جاء  �لكرمي  للقر�آن  فتف�صريه 
�أقو�ل �ل�صحابة و�لتابعني يف فهمهم لالآيات �لقر�آنية، وقد جعل 
)�نظر  �لطربي  تف�صري  �ملادة( يف م�صتوى  )�نظر هذه  �ل�صيوطي 
�أن  �إل  هذه �ملادة( �لذي جاء بعده، ول يفرق بني �لتف�صريين 
�بن جرير �لطربي �أخذ بنظرية �لر�أي يف تف�صريه، وهي نظرية 
ن �لتف�صري - هو  مل تكن مطروقة يف زمن �بن ماجة �لذي دوَّ
�أبو�ب �لرو�ية، وتلقوه مع ما  �أنه باب من  ومعا�رصوه - على 

تلقو� من فتاوى �ل�صحابة و�أقو�لهم.

�حلو�دث  ل  �َصجَّ كامل  تاريخ  فهو  �لتاريخ  يف  كتابه  �أما 
من ع�رص �ل�صحابة حتى ع�رصه، وقد روي فيه �أخبار �لرجال 
�لأحاديث  �أ�صانيد  يف  ُذِكرو�  و�لذين  �ل�صنة  عن  حتدثو�  �لذين 
�أن  ��صتطاع  وبذلك  رو�ياتهم،  يف  �لثقة  مقد�ر  على  ليتعرف 
يطمئن  �أدلة  من  فيها  ما  على  للوقوف  للرو�ية  ا  ممح�صً يكون 
�ض معظم جهده يف جمع �لرو�ية  �إليها، ومن ثم يت�صح �أنه كرَّ
نَن«  �لذي �نتهى به �إىل تدوين هذين �لكتابني ثم �إىل كتاب »�ل�صُّ

�لذي ��صتهر به.
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�حلديث  علماء  �أن  �إىل  يرجع  نَن«  »بال�صُّ كتابه  وت�صمية 
ق�صمني  �إىل  �لنبوية  �لأحاديث  تتناول  �لتي  �لكتب  مون  يق�صِّ
نَن، فاجلو�مع ككتاب �لبخاري  رئي�صيني هما: �جلو�مع، و�ل�صُّ
�لله عليه  �ملروية عن ر�صول  �لأخبار  �أق�صام  وم�صلم جتمع كل 
�ل�صالة و�ل�صالم من �أحاديث �لأحكام و�لرتبية �لنف�صية و�لأدب 
كال�صفر  �لأخرى  �مل�صائل  بع�ض  ويف  �لعامة  �حلياة  يف  �لديني 
و�لتف�صري و�صرية �لر�صول و�لفقه ومناقب �ل�صحابة �لذين ذكرهم 
�لنبي كاأبي بكر وعمر وعثمان )�نظر مو�د �أبي بكر �ل�صديق، 
و�بن �خلطاب، وعثمان بن عفان(، وعلي بن �أبي طالب )�نظر 
هم �لر�صول باجلنة  مادة �لإمام علي(، وبقية �لع�رصة �لذين ب�رصَّ

كاأبي عبيدة �جلر�ح �أمني هذه �لأمة.

نَن فاإن �أكرث �أحاديثها يف �لفقه وهي مرتبة برتتيب  �أما �ل�صُّ
�أبو�به، وقد تتبع رو�يتها �أحاديث �لأحكام وق�صاء �لنبي و�أعماله 
�لتي �صتنبئ عن �أحكام فقهية وما �أقره من �أقو�ل و�أعمال تتعلق 

بالأحكام ويروون معها �أقو�ل �ل�صحابة �لفقهية.

م�صادر  ففيه  مالك  �لإمام  موطاأ  �ل�صنن  �أو�ئل كتب  ومن 
هذ�  نهج  ولقد  منها،  ي�صتنبط  وما  �ل�صحابة  و�أقو�ل  فقهية 
د�وود،  و�أبو  ماجة،  �بن  وهم:  �لأربعة  �ل�ُصنَن  كتَّاب  �ملنهج 

و�لرتمذي، و�لن�صائي.

وكتاب �بن ماجة يف �ل�ُصنَن كتاب يوثق به ويعتمد عليه، 
�آخر  �صاحبه  فكان  و�أقروه،  دقيًقا  ا  فح�صً �لعلماء  فح�صه  وقد 
�ل�صتة يف �لرتبة من حيث كمال �لثقة ل من حيث �أ�صلها، ومن 
�ل�صتة يف �حلديث،  �ل�صحاح  �أحد موؤلفي  �لعامل  ثم كان هذ� 

ويجمع �لعلماء على �أنه كان من �أئمة �ملحدثني.

حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )886م(  273هـ  عام  وتويف 
63 عاًما. 

172- ابن ماجد - �سارع - بق�سم الرمل
بن  ماجد  بن  �أحمد  �لدين  �صهاب  �ل�صيخ  بالكامل  ��صمه 
حممد بن عمرو بن ف�صل بن دويك بن يو�صف بن ح�صن بن 
ح�صني بن �أبي معلق �ل�صعدي بن �أبي �لركائب �لنجدي )ن�صبة 
�إىل جند يف �حلجاز(، ومن �ألقابه: �ملعلم �لعربي، و�أ�صد �لبحر، 
وينحدر �بن ماجد من �أ�رصة ربابنة، فقد كان �أبوه رباًنا يلقب 
ن �أبوه جتاربه  بربَّان �لربين، �أي بّر �لعرب وبّر �لعجم، وقد دوَّ
�ملالحية يف كتاب �صخم بعنو�ن »�أرجوزته �حلجازية« وت�صم 
هذه �لأرجوزة �أكرث من �ألف بيت كلها يف و�صف �ملالحة يف 

�لبحر �لأحمر، وكان جده هو �لآخر مالًحا م�صهوًر�.

ول ترجع �صهرة �بن ماجد �إىل �لرت�ث �لعربي �لذي تركه 
�لبحر و�ملالحة مما هو مدون يف موؤلفاته و�إمنا ترجع  يف فنون 
 Vasco غاما  دي  »فا�صكو  ل�صفينة  �ملر�صد  كان  �أنه  �إىل  ا  �أي�صً
de Gama« �لبحار �لربتغايل �لذي يعزى �إليه �كت�صاف طريق 

�أن  �لتاريخ  ويذكر  �ل�صالح،  �لرجاء  ر�أ�ض  طريق  عن  �لهند 
�لعرب وعلى  ارة  بالبحَّ بال�صتعانة  �لطريق حدث  �كت�صافه هذ� 
ر�أ�صهم �بن ماجد و�إلَّ ما كان »فا�صكو دي غاما« ليهتدي �إىل 
�أر�صد  �لهندي، وقد  �لبحري يف جماهل �ملحيط  �لطريق  هذ� 
�بن ماجد هذ� �لبحار �لربتغايل �إىل طريق �لهند من ثغر ماليندي 
على خط عر�ض 3 درجات جنوب خط �ل�صتو�ء على �ل�صاحل 
�إىل كلكوتا وكان ذلك خالل عام 904هـ  �ل�رصقي لإفريقيا 
منذ  �لأمر  بذلك  �لربتغال  �عرتفت حكومة  وقد  )1498م(، 
هذه  يخلد  ماليندي  يف  تذكاريًّا  ن�صًبا  فاأقامت  قريب  وقت 
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على  ترتب  وقد  �لدولية،  �ملالحة  عامل  يف  �لتاريخية  �ملنا�صبة 
»فا�صكو  �لربتغايل  �ملالح  تو�صل  �أن  �لهندية  �لقارة  �صبه  معرفة 
�لأق�صى وجماهل  �ل�رصق  مو�نئ  �لوقوف على  �إىل  غاما«  دي 
ماجد  �بن  �إر�صاد�ت  بف�صل  ذلك  وكل  وحميطاته،  بحاره 
�أل  �حلظ  �صوء  �صاء  ولقد  �لدقيقة،  �ملالحية  وتوجيهاته 
�لرحلة  بهذه  للقيام  �ملادية  �لإمكانات  ماجد  �بن  لدى  تكون 
�لبحرية �ل�صتك�صافية �لعظيمة �لأهمية يف �لتاريخ �لإن�صاين ويف 
�حل�صارة �لعاملية بو�صائل عربية خال�صة، ولو �أن ذلك قد تي�رص له 
لغري من جمرى �لتاريخ بالن�صبة �إىل �ل�صعوب �لعربية و�لإ�صالمية 
�لبعيد  �لعهد  ذلك  منذ  وثر�ئها  رقيها  �أ�صباب  ومن  باأ�رصها، 
�لأ�صيوية  �لقارة  يف  �لأوروبي  �ل�صتعمار  تغلغل  على  ولق�صى 
على  نكبة  كان  �لذي  �لربيطاين  �ل�صتعمار  ول�صيما  باأكملها 
�لرثو�ت  �لهائلة  �لأرجاء،  �ل�صا�صعة  �لقارة  هذه  �صكان  جميع 
�ملالحي  �لك�صف  ذلك  يف  �لف�صل  كل  فالف�صل  �لطبيعية، 
ولكن  �لعرب،  من  ورفاقه  ماجد  �بن  �إىل  �إذن  يرجع  �لعظيم 
وقد  �لعروبة،  �صعوب  ح�صاب  على  لالأوروبيني  كان  �لغنم 
�ُصمي �بن ماجد يف ع�رصه »برئي�ض علم �لبحر وفا�صله و�أ�صتاذ 
�لفذ  �ملالح  ��صتحقها هذ�  قد  �ألقاب  �لفن وكامله«،وهي  هذ� 

عن جد�رة وح�صن تقدير.

و�ألف �بن ماجد كتابًا قيًما يف علم �لبحار �أ�صماه »�لفو�ئد 
يف �أ�صول علم �لبحر و�لقو�عد« ويقول �إنه �ألفه و�صنَّفه لركاب 
�لبحر وروؤ�صائه وفيه ما ��صتبه من �حلاوية )يعني حاوية �لخت�صار 
يف �أ�صول علم �لبحار(، وهو كتاب �ألفه قبل »كتاب �لفو�ئد« 
على  ي�صتمل  »�لفو�ئد«  كتابه  �إن  وقال  �لطالبني،  من  وغريها 
كثري من �ملنافع وغو�م�صها وظو�هرها و�أنه قد خ�صي �أن يدركه 
�ملوت دون �أن يخرجه للنا�ض، ومن �ملرجح �أن �بن ماجد ولد 

يف حو�يل عام 838هـ )1434م(، ويدلنا تاريخ �صرية حياته 
�أنه ح�صل على ق�صط و�فر من علوم �حل�صاب �لعربي و�لهندي 
�لآخرين، كما كان  قيا�صات  بف�صله مقارنة  ��صتطاع  و�لزجني 
على علم و��صع �لنطاق بح�صاب �أهل جاوة و�ل�صني وذلك منذ 

كان يافًعا.

�لنقي  هو�ءه  يتنف�ض  �لبحر  رفيق  ماجد  �بن  عا�ض  ولقد 
باله  ي�صغل  ل  لعلمه  متفرًغا  ب�صيطة  حياة  كنفه  يف  وميار�ض 
تقيًّا  َوِرًعا  �لنف�ض  عفيف  كان  كما  وزخرفها،  �لدنيا  عر�ض 
د�ئًما  رحالته  يبد�أ  �ملال،  يف  ز�هًد�  وملهنته،  لربه  ا  خمل�صً
موؤلفاته،  يف  ذكرها  �حلميدة  �ل�صجايا  هذه  وكل  بال�صالة، 
يف  �خلطاأ  كثري  ولكنه  �لرجز  يهوى  �صاعًر�  ماجد  �بن  وكان 
من  ينظم  فيما  و�لقافية  بالوزن  يتقيد  فكان ل  �لعرو�ض  �أوز�ن 
�صعر ول يدقق يف قو�عد �لإعر�ب، ويرجع ذلك �إىل �أنه ن�صاأ 
�لعربي  و�خلليج  �لهندي  �ملحيط  على  �ملطلة  ان  عمَّ �إمارة  يف 
تعر�صت  وقد  �لعربية،  �جلزيرة  �صبه  من  �ل�رصقي  �ل�صمال  يف 
�لفر�ض  من  كثري  و��صتوطنها  �ملغامرين  لغزو�ت  �لإمارة  هذه 
و�لزنوج و�لأحبا�ض و�لهنود و�ختلطت يف �أرجائها �للغات يف 
ذلك �حلني، هذ� عالوة على �أن ع�رص �بن ماجد كان ع�رص 
��صمحالل �أدبي �أفقد فيه �ل�صجع �ملتكلف كثرًي� من متانة �للغة 

وح�صن �لتعبري.

غري �أن هذ� �لنق�ض �لأدبي ل يفقد �بن ماجد �صيًئا من قدره 
�ملالحة  وم�صالك  بالنجوم  موهوب خبري  بحر جمرب  كرجل 
�ل�صاحلية و�أعايل �لبحار وبالعو��صف و�لأنو�ء �لتي تهب عليها 
وبالقيا�صات �لفلكية �لتي �أنفق فيها عمره، وما من �صك يف �أنه 
كان على در��صة ل باأ�ض بها باللغات �ل�صو�حلية )�لزجنية( ولغة 
جاوة و�للغة �ل�صن�صكريتية و�لفار�صية �لتي كان يجيدها �إىل حد 
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وبعلمه  بها  �ملطلقة  و�لثقة  بالنف�ض  �لعتد�د  بعيد، ومن �صفاته 
و�لدليل على ذلك قوله يف �إحدى �أرجوز�ته: 

َح�رَصُْت جُنوَم �لأُْفِق يف �لبحِر هادًيا 
بها م�صلك �لبحِر �ملحيِط �لأْعَظِم  

بخرِي قيا�صاٍت وَجمِّ فو�ئد    
ِم فلْم َيْعرِت�ْض يل غرُي َجْح�ٍض ُمَعمَّ

�إىل �أن يقول: 

ُقو�    قَّ َو�أَلَْقْو� �ِصالَح �جَلْهِل ملَاَّ حَتَ
َمقايِلَ يِف ُعْرٍب وُعْجٍم وَدْيَلِم  

َعْت   بو�دُر ِعْلِم �لَبْحِر َعنِّي َتَفرَّ
ُدر ِمْن َفِمي َفاِت �لَبْحِر َت�صْ َوَخرْيُ �صِ  

ولقد ظلَّ قدر �بن ماجد وف�صله يكرب�ن على مر �لأعو�م 
�مل�صت�رصقني  من  كثري  �لقيمة  �ملالحية  �أعماله  فمجد  و�لقرون 
�لرحالة  ويقول  و�لأملان،  و�ل�صوي�رصين  و�لفرن�صيني  �لرو�ض 
كتابه  Richard Burton« يف  بريتون  »ريت�صارد  �لإجنليزي 
»�ل�صبيل �إىل �إفريقيا و��صتك�صاف هرر« �إنه ر�أى �لبحارة �لعدنيني 
يقر�أون �لفاحتة »لل�صيخ ماجد خمرتع �لبو�صلة �لبحرية« وكاأنهم 
بذلك يلبون طلب �بن ماجد نف�صه �لذي �أو�صى من يقر�أ موؤلفاته 

�أن يتلو له �لفاحتة و�صورة �لإخال�ض.

درجات   3 عر�ض  خط  على  �لو�قعة  »ماليندي«  وميناء 
�ملالح  �صفينة  منها  ماجد  �بن  قاد  و�لتي  �ل�صتو�ء  جنوب خط 
�لربتغايل »فا�صكو دي غاما« كائنة يف مملكة كامبايا )وهي كينيا 

�حلالية(.

و�لو�قع هو �أن �لعرب يف عهد �بن ماجد كانو� قد و�صلو� 
�لبحار  قيا�صات  تو�صح  �لتي  �لبحرية  �خلارطات  �إعد�د  �إىل 
على  ويدل  ا،  �أي�صً بعده  وما  �لأخ�ض  على  �لهندي  و�ملحيط 
و�ملحيطات  �لبحار  هذه  �لإ�صالم  ظهور  منذ  �قتحامهم  ذلك 
�إىل �أن و�صلو� �إىل مو�نئ �ل�صني على �ملحيط �لهادي، ويوؤيد 
�لعرب  �إنه وجد �ملالحني  ذلك قول »فا�صكو دي غاما« نف�صه 
�لدقيقة  و�لآلت  �لبو�صلة  ي�صتخدمون  �لإفريقي  �ل�صاحل  على 
�ملالحية و�خلارطات �لبحرية، وهذ� يدل قطًعا على �أن �بن ماجد 
كان �أعرف من هذ� �ملالح �لربتغايل بعلوم �لبحار وبا�صتخد�م 
�آلتها مما �صاعده على قيادة �صفينة �لربتغايل �إىل كلكوتا - كما 
�لقارة  �لف�صل يف �كت�صاف �صبه  له كل  �لقول - وكان  تقدم 

�لهندية.

من  رحلته  بد�أ  غاما«  دي  »فا�صكو  �أن  �ملعروف  ومن 
�لربتغال يف 25 مار�ض �صنة 1497م )903هـ( و�جتاز ر�أ�ض 
�لرجاء �ل�صالح يف 22 من نوفمرب من �ل�صنة نف�صها وو�صل �إىل 
�إقليم »ناتال« يف عيد �مليالد �مل�صيحي �أي يف 25 من دي�صمرب 
ومن ثم �أطلق على هذ� �لإقليم ��صم »ناتال Natal« �أي �مليالد 
�ل�رصقي  �إفريقيا  �لربتغالية، وو��صل �لإبحار على �صاحل  باللغة 
�إىل �أن و�صل �إىل ميناء »ماليندي« يف كينيا خالل �صهر مار�ض 
�إىل  �لتقى بابن ماجد �لذي قاد �صفينته  عام 1498م، وهناك 

�لهند.

ويرى بع�ض �مل�صت�رصقني �أن عدد موؤلفات �بن ماجد يربو 
على �لأربعني بينما يجد �آخرون �أنها ل تتجاوز �لثالثني، وما 
من �صك يف �أن كثرًي� من هذه �ملوؤلفات قد ُفِقدت، ومن جهة 
�أخرى مل يتو�صل �لباحثون �إىل �لعثور على �أية خريطة مالحية 
�لبحر  علم  �أ�صول  يف  »�لفو�ئد  كتابه  وي�صتمل  ماجد،  لبن 
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�إر�صاد  �إىل  تهدف جميعها  فائدة  ع�رصة  �ثنتي  على  و�لقو�عد« 
�لتي ت�صمن �صالمة �صفنهم وتقودهم  �ل�صبل  �إىل خري  �ملالحني 
�أو�صاف  مع  �لأمان  برِّ  �إىل  �ملو�صلة  �لبحرية  �لطرق  خري  �إىل 
�لأحمر  �لبحر  وو�صف  �لرياح  و�جتاهات  و�ل�صو�حل  للجزر 

وجزره و�صعبه �ملرجانية، و�لكتاب يف 176 �صفحة.

علم  �أ�صول  �لخت�صار يف  »حاوية  فهو  �لثاين  م�صنفه  �أما 
�صفحة،   60 يف  �لرجز  بحر  من  �صعًر�  �ألفه  وقد  �لبحار«، 
وت�صم  )1462م(  866هـ  عام  �لأرجوزة  هذه  و�صع  وقد 
منها  �لأول  يبني  ف�صاًل  ع�رص  �أحد  �إىل  وينق�صم  بيًتا،   1083
على  �لدللة  و�لثاين يف  �لربابنة،  �إليها  يحتاج  �لتي  �لإ�صار�ت 
�لنريوز  �ل�صماء و�جلري عليها، و�لثالث يف معرفة  �ملنازل يف 
�لعربية و�لرومية و�لقبطية و�لفار�صية، و�لر�بع  �لعربي و�ل�صنني 
يف معرفة �ل�صهور ومو��صمها وقيا�صها، وهكذ� يف كل ف�صل 
عرب  رحالتهم  يف  �ملالحة  رجال  تنفع  �لتي  �لفو�ئد  من  فائدة 
�لبحار و�ملحيطات، وله عالوة على هذين �لكتابني عدة �أر�جيز 
�أهمها »�أرجوزة قبلة �لإ�صالم«، و»�أرجوزة بر �لعرب يف خليج 
�جلمة  ق�صمة  يف  و»�أرجوزة  �ملعربة«،  و»�لأرجوزة  فار�ض«، 
على �أجنم بنات نع�ض«، كما له عدة ق�صائد تهدف جميعها �إىل 

تعليم �لبحارة فنون �ملالحة �ملختلفة.

وتناول �بن ماجد يف موؤلفاته �لكالم بالتف�صيل عن �لربان 
و�ملالحة �لفلكية، وجمموعات �لكو�كب و�لنجوم، وتق�صيم 
وردت �لرياح �لعربية و�لبو�صلة، �أي »بيت �لإبرة« ووحد�ت 
�لقيا�ض  و�آلت  �لر��صدة  و�لآلت  و�ل�صفينة،  عنده،  �لقيا�ض 
عند �لعرب، و�مل�صطلحات �لعلمية مثل مو�قع بع�ض �لأماكن 
و�مل�صطلحات  لديه،  معروًفا  كان  �لذي  �لعامل  يف  �جلغر�فية 
�ملالحية ومر�دفاتها، وكل  �لنجوم  و�أ�صماء  �ملنوعة،  �ملالحية 

�أفقه �لعلمي يف �ملالحة  هذ� يدل يف و�صوح على مبلغ �ت�صاع 
و�لفلك وما يتعلق بكل منهما.

ولقد عا�رص �بن ماجد �ملالح �لربتغايل »فا�صكو دي غاما« 
�لذي عا�ض يف �حلقبة �لزمنية �لو�قعة بني عامي 874 و913هـ 
�لعربي  �ملالح  فاإن  �أخرى  )1469 - 1524م(، ومن جهة 
موؤلفات  ترك  وقد  ماجد،  �بن  بعد  تويف  قد  �ملهري  �صليمان 
يرجع تاريخ �أحدها �إىل عام 917هـ )1511-1512م( �إل 
�أنه مل يذكر يف �أي موؤلف ما يدل على تاريخ وفاة �بن ماجد، 
�لعلماء  ي�صتدل  �أن  �إىل  جمهوًل  �لتاريخ  هذ�  �صيبقى  ثم  ومن 
و�لباحثون على خمطوطات �أخرى حتدد وقت وفاته ولو بوجه 

�لتقريب.

ويذكر بع�ض موؤرخي �صريته من �مل�صت�رصقني �إنه ولد حو�يل 
عام 836هـ )1432م( يف »ُجلفار« وهي ر�أ�ض �خليمة حاليًّا، 
ر طوياًل حتى قارب �ملائة عام، ومن موؤلفاته  ويرجحون �أنه عمَّ
�لنفي�صة �لكتاب �لذي �قتناه �ملجمع �لعلمي �لعربي بدم�صق وهي 
و�لقو�عد«،  �لبحار  علم  معرفة  يف  »�لفو�ئد  كتابه  من  ن�صخة 
ويف هذ� �لكتاب يذكر �بن ماجد �لن�صائح �لتالية لر�كبي �لبحار 
كثرية،  �أ�صبابًا  �لبحر  لركوب  �أن  �لطالب  �أيها  »�علم  فيقول: 
و�لآلت  ومو��صمها  و�لأرياح  و�لقمر  �ل�صم�ض  معرفة  فاأولها 
لل�صفينة... وينبغي �أن تعرف مطالع �لنجوم ومغاربها وطولها 
وعر�صها، وينبغي �أن تعرف جميع �لربور و�إ�صار�تها كالطني 
و�حل�صي�ض وَمدِّ �لبحر وجزره، وينبغي للمعلم �أن يعرف �ل�صرب 

من �لتو�ين ويفرق بني �لعجلة و�حلركة«.

»و�حلذر كل �حلذر من �صاحب �ل�صكان )�لِدفَّة( ليغفل 
عنه، وما �صنفت هذ� �لكتاب �إل بعد �أن م�صت يل خم�صون 
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�صنة، وما تركت فيها �صاحب �ل�صكان وحده، �إل �أن �أكون 
على ر�أ�صه، �أو من يقوم مقامي«، ولبن ماجد ر�صائل عديدة 
ور�صالة  �لرببري  �خلليج  عن  بحث  وفيها  »�ملعربة«  ر�صالة  منها 
موؤلفاته  �لأقطار، وكانت  �لقبلة يف جميع  تبحث يف معركة 
مرجع �ملالحني يف �أوروبا وظلت كذلك زمًنا طوياًل، وبقيت 
ا للمالحني يف �ل�رصق و�لغرب  �لقو�عد �لتي و�صعها منهاًل عامًّ
�لقرن  منت�صف  و�إىل  �مليالدي  ع�رص  �خلام�ض  �لقرن  طو�ل 

�ل�صاد�ض ع�رص.

ومل يطبع �لعرب �صيًئا من موؤلفات �بن ماجد ومل يكتبو� 
بينهم:  ومن  �مل�صت�رصقون  بذلك  وقام  و�فية،  در��صات  عنه 
دي  وجردوفري  �صوموفك�صي،  وتيودور  فر�ن،  جربيل 

مومبني، وليوبولد دو�صو�صور �ل�صوي�رصي. 

�لإبرة  �خرت�ع  ن�صبو�  حينما  �ملوؤرخني  بع�ض  �أخطاأ  وقد 
�ملغناطي�صية - �لتي هي دعامة »�لبو�صلة« - �إىل �بن ماجد، �إذ 
ثبت لدى �لعلماء و�ملوؤرخني �أن ��صتعمالها كان �صائًعا يف �لقرن 

�خلام�ض ع�رص �مليالدي )�لتا�صع �لهجرى(. 

ومن �لغريب �أن يدعي �لإفرجن زوًر� وبهتاًنا �أن �بن ماجد 
 »Malindi عندما تعرف على فا�صكو دي غاما يف »ماليندي
�خلمر  لعبت  وملا  �لربتغايل،  �لبحر  �أمري  مع  �خلمر  يعبُّ  �أخذ 
»ل  للربتغاليني:  قائاًل  �لطريق  �إىل  �لبحر  �أمري  �أر�صد  بر�أ�صه 
لإفريقيا  �ل�رصقي  �ل�صاطئ  )�أي  �جلزء  هذ�  عند  �ل�صاطئ  تقربو� 
�لبحر  ر�أ�ًصا �صوب  �لدفة  �أديرو�  بل  ماليندي(  �ل�صمال من  �إىل 
�ملفتوح فابلغو� �صاطئ �لهند وتكونو� يف حمى من �لأمو�ج«، 
�لربتغالية من  �ل�صفن  �لإر�صاد�ت جنا كثري من  �تبعو� هذه  فلما 

�لغرق وو�صل كثري منها �إىل بحر �لهند �لغربي.

 »Gabriel Ferrand فر�ن  »جربيل  �مل�صت�رصق  �أن  غري 
من  خمتلقة  باأنها  وي�صفها  ماجد  �بن  عن  �ل�صكر  ق�صة  ينفي 
�أ�صا�صها و�أنها �رصب من �لرو�يات �خليالية، وقال �إن �لأقرب 
�إىل �لعقل هو �أن �ملعلم �لعربي �تفق على �أن يقود �صفينة فا�صكو 

دي غاما نظري مكافاأة مالية جمزية.

ولقد �أطلع �بن ماجد فا�صكو دي غاما على خريطة �ل�صاطئ 
�لطول  خطوط  عليها  وبنيَّ  دقة،  يف  مر�صومة  باأ�رصه  �لهندي 
ماجد  �بن  فا�صكو  �أطلع  وملا  �لتف�صيل،  غاية  مف�صلة  و�لعر�ض 
على �ل�صطرلب �خل�صبي �لكبري �لذي �أح�رصه معه وغريه من 
ُيْبِد  �ل�صطرلبات �ملعدنية �لتي يقا�ض بها �رتفاع �ل�صم�ض، مل 
�بن ماجد كبري �هتمام لها، وقال �إن �لربابنة �لعرب يف �لبحر 
�لأحمر ي�صتخدمون �آلت نحا�صية مثلثة �ل�صكل ومز�ول لقيا�ض 
�رتفاع �ل�صم�ض و�لنجم �لقطبي �لذي ي�صرت�صدون به كثرًي� يف 
 »Cambay »كمباي  ارة  وبحَّ هو  �أنه  �أ�صاف  ثم  �ملالحة، 
ارة �لهند يبحرون على هدي بع�ض �لنجوم �جلنوبية  وجميع بحَّ
و�ل�صمالية على �ل�صو�ء وعلى هدي غريها من �لنجوم �ملعروفة 
�لتي تعرب و�صط �ل�صماء من �ل�رصق �إىل �لغرب، وقال �إن هوؤلء 
ارة ل يقي�صون �رتفاع �ل�صم�ض مبثل �لآلت �لتي �أطلعه عليها  �لبحَّ
دي غاما، بل يقي�صونه باآلة �أخرى ل ي�صتخدمها هو نف�صه، ثم 
�آلة من ثالثة  �أح�رصها من فوره لري�ها دي غاما بنف�صه، وهي 
�ألو�ح، وبعد �أن وجد �لأمري�ل �لربتغايل يف �بن ماجد �صالته 
�ملن�صودة �أمر باإيجار �صفنه على �لفور، ويقول �مل�صت�رصق »جربيل 
�إبريل عام 1498م،  بد�أ يف 24 من  �لإبحار  �إن هذ�  فر�ن« 
 Malemo ماجد كلمة  �بن  على  يطلقون  �لربتغاليون  وكان 

وهي حتريف للكلمة �لعربية »�ملعلم« �أي �أ�صتاذ �ملالحة.
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وجاء يف كتاب �لربق �ليماين �أن �بن ماجد ولد يف ُجلفار 
باإقليم عمان ي�صبه �جلزيرة �لعربية، وقد تقدم ذكر ذلك.

يف  »�لفو�ئد  كتابه  �إن  فر�ن«  »جربيل  �مل�صت�رصق  ويقول 
�أ�صول علم �لبحار و�لقو�عد« جدير بالإعجاب و�لثناء، ذلك 
�أي و�صف  يد�نيه  بل ل  يفوقه  مثاًل ل  �لقلزم  لبحر  �أن و�صفه 
�آخر لأي كاتب يف �لإر�صاد�ت �لبحرية للمر�كب �ل�رص�عية، 
يكن  مل  �لعرو�ض  يف  �أخطاء  من  فيه  وقع  عما  �لنظر  ب�رصف 
�لرياح �ملو�صمية  �لو�ردة عن  ثمة حيلة يف جتنبها، و�ملعلومات 
�ملحيط  بعبور  �خلا�صة  و�لعرو�ض  و�لطرق  �ملحلية  و�لرياح 
من  نتوقعه  �أن  ما ميكن  دقيقة ومف�صلة على خري  �لهندي كله 

مالحي ذلك �لعهد.

173– ابن ما�سويه – حارة – بق�سم الرمل
�لإفرجن  عند  وي�صمى  ما�صويه،  بن  يوحنا  زكريا  �أبو  هو 
كان  ن�رص�ين  طبيب   »Mesua »م�صو�ه  �لو�صطى  �لقرون  يف 
يف  بالرتجمة  ��صتغل  وقد  جندي�صابور،  مدينة  يف  عطاًر�  �أبوه 
عهد هارون �لر�صيد وبتكليف من هذ� �خلليفة، فرتجم كتب 
�لطب �لتي �ألفها �لقدماء، ودر�ض �إىل جانب ذلك �لطب على 
للخليفتني  طبيًبا  عني  ثم  �خلليفة  طبيب  بختي�صوع  بن  جربيل 
�لر�صيد و�ملاأمون، وظل يز�ول هذه �لوظيفة �إىل �أن تويف عام 
�لذي  �إ�صحق  بن  243هـ )857م(، ومن بني تالميذه حنني 
 Jean« �لدم�صقي  يوحنا  ترجم  وقد  �لطبية«  »�لنو�در  له  كتب 
و�صنف  �لالتينية،  �إىل  �لكتاب  هذ�   »Damascène

ذكر  ر�صائل  عدة  �لذكر  �لآنف  �لكتاب  غري  ما�صويه  �بن 
بنكبيور  مبكتبة  ويوجد  كتابه،  يف  �أُ�صيبعة  �أبي  �بن  عناوينها 

ن�صخ من »كتاب �مل�صجر« لبن ما�صويه.

وكتاب �بن �أبي �أ�صيبعة �لآنف �لذكر، هو كتابه �لعظيم 
»عيون �لأنباء يف طبقات �لأطباء«.

بق�سم باب  حارة -   – ماكول  174- ابن 
ا( �رسقي )حممد عادل اأبو املعاطي حاليًّ
�ملوؤرخون  ن  دوَّ �لذين  من  �ثنان  ماكول  �بن  لقب  يحمل 

تر�جم حياتهم وهما: 

1( اأب� القا�سم هبة الله بن علي بن جعفر العجلي )وكنيته ابن 
ماك�ل(: ولعل هذه �لكنية حمرفة عن كلمة »ماأكولة« �أي �لتي 
ميكن �أكلها ويف هذه �حلالة تكون �لكنية قد �أُطلقت على �أمه، 
وقد ولد �أبو �لقا�صم هبة �لله عام 365هـ )975م( و��صتوزره 
�أق�صاه  ثم  )1032م(  423هـ  عام  �لبويهي  �لدولة  جالل 
)وفيات  �بن خلكان يف كتابه  ويقول  قليل،  بعد  عن وظيفته 
�لأعيان( �إنه كان وزيًر� لالإمام �لقائم باأمر �لله، �أما �ملوؤرخون 
�لدولة  جالل  هو  ��صتوزره  �لذي  �أن  فيوؤكدون  �لآخرون 
�أبو �صعيد  �لوز�رة مل ميكث خلفه  �إق�صائه عن  �لبويهي، وبعد 
قليلة،  �أيام  من�صبه غري  �لرحيم يف  بن عبد  �حل�صني  بن  حممد 
�إذ ��صطر �إىل �لختفاء عندما هاجمه �جلنود �ملرتزقة من �لأتر�ك 
يف �لعا�صمة، ومن ثم عاد �أبو �لقا�صم بن ماكول �إىل �لوز�رة، 
ويف عام 424هـ )1033م( �أرغم جالل �لدولة �لبويهي على 
�لفر�ر �إىل �لكرخ فتبعه �بن ماكول وحل حمله يف �لوز�رة �أبو 
كان  و�حد  عام  وبعد  �أخرى،  مرة  �حل�صن  بن  حممد  �صعيد 
ماكول  �بن  فاأقر  �حلكم،  �إىل  عاد  قد  �لبويهي  �لدولة  جالل 
على �لوز�رة، وتكررت �إقالته و�إعادته �إىل �أن �صلمه غرميه �أبو 
�صعيد حممد بن �حل�صن �إىل قرو��ض بن �ملقلد �لعقيلي ف�صجنه يف 
َهْيت، وبعد �أن مكث يف �صجنه �أكرث من عامني و�فته �ملنية عام 

430هـ )1038م( بالًغا من �لعمر حو�يل 64 عاًما.
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2( �سعد امللك اأب� ن�رش علي بن اأبي القا�سم هبة الله بن علي 
ابن ماك�ل: هو �بن �صاحب �لرتجمة �ل�صابقة، و�أ�صل �أ�رصته 
من »جرباذقان« من نو�حي �أ�صفهان، وقد تعلم �حلديث و�ألف 
كتًبا كثرية نافعة و�أخذ عن م�صايخ �لعر�ق و�ل�صام وغريهما، 
�لألفاظ  بتتبع  و��صتهر  �لعلم  يف  �لف�صالء  م�صاهري  من  وكان 

�مل�صتبهة يف �أ�صماء �لأعالم وجمع منها �لكثري.

وكان �خلطيب �لبغد�دي �صاحب »تاريخ بغد�د« قد �أخذ 
و�ملوؤتلف«  »�ملختلف  �مل�صمى  �لد�رقطني  �حل�صن  �أبي  كتاب 
�لن�صبة«  »م�صتبه  �مل�صمى  �صعيد  بن  �لغني  عبد  �حلافظ  وكتاب 
وجمع بينهما وز�د عليهما وجعلهما كتابًا و�حًد� �صماه »�ملوؤتلف 
تكملة �ملختلف«، فجاء �صعد �مللك �أبو ن�رص بن ماكول وز�د 
على هذه �لتكملة و�صم �إليها �لأ�صماء �لتي تعرف عليها وجعل 
مفيًد�  �لكتاب  فجاء هذ�  »�لإكمال«  �صماه  من كل هذ� كتابًا 
للغاية ول�صيما يف منع �للتبا�ض ودقة �ل�صبط ف�صار من �ملر�جع 
جهة  ومن  �لباب،  هذ�  يف  �لباحثون  �إليها  يركن  �لتي  �لهامة 
�إليه  ي�صبق  مل  �إذ  و�صعه،  يف  فريًد�  �لكتاب  هذ�  جاء  �أخرى 
�أحد قبل �بن ماكول، ثم جاء »�بن نقطة« وذيَّله ومل يق�رص يف 

�لإي�صاح و�لتف�صيل. 

�لعلم  غزير  �لطالع،  كثري  ن�رص  �أبو  �مللك  �صعد  وكان 
�صاعًر� جميًد�، ومن �صعره يف �لكربياء و�لبعد عن �ملذلة قوله:

�ْض ِخياَمَك َعْن �أَْر�ٍض ُتَهاُن بها  َقوِّ
لَّ ُيْجَتَنُب لَّ �إنَّ �لذُّ َوَجانِِِب �لذُّ   

ةٌ  و�ْرَحْل �إَِذ� َكاَن يِف �لأَْوَطاِن َمْنق�صَ
ْطُب يِف �أَْوَطانِِه َحَطُب فاملَْنَدُل �لرَّ  

وقد ولد �أبو ن�رص يف عكرب� عام 421هـ )1030م( وقتله 
غلمانه يف مدينة جرجان عام 479هـ )1086م( بالًغا من �لعمر 
حو�يل 57 عاًما، وكان هوؤلء �لغلمان من �لأتر�ك �لذين نهبو� 
ماله ولذو� بالفر�ر، فلم يعرث لهم على �أثر، وهكذ� ذهب دم 

هذ� �لعامل هدًر�.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �جلديد فاطلبها يف »حممد 
عادل �أبو �ملعاطي«.

175- ابن مالك - حارة - بق�سم اجلمرك
تر�جم  �لتاريخ  حفظ  ممن  �أربعة  مالك  �بن  لقب  يحمل 

حياتهم وهم:

1( كعب بن مالك: ويلقب باخلزرجي، �صحابي من �ملدينة 
�ملنورة وكان له �ل�رصف يف مد�و�ة �لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم 
�إعالء  �صبيل  خا�صها يف  �لتي  �ملعارك  �إحدى  جرح يف  عندما 

كلمة �لدين �لإ�صالمي.

�أ�صحابه  �لر�صول ومن  �صعر�ء  بن مالك من  وكان كعب 
�ملقربني، ن�صاأ باملدينة و�أ�صلم ود�فع عن �لنبي �لكرمي �صد �أعد�ئه 
من �مل�رصكني و�لكفار، وروى �حلديث عن �لر�صول مبا�رصة، 
يدعو  عثمانيًّا  كان  ثم  كثري،  رو�ها  �لتي  �لأحاديث  وعدد 
�لأن�صار �إىل ن�رصة �خلليفة عثمان بن عفان )�نظر هذه �ملادة(، 
وكان �صاعًر� جميًد� تغلب على �صعره �لنزعة �لدينية يف �أ�صلوب 

و��صح متني، ومن �صعره قوله: 

َعِجْبُت لأَْمِر �للِه َو�للُه َقاِدُر  
ُر َعَلى َما �أََر�َد، َلْي�َض للِه َقاِهِ  
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ى َيْوَم بَْدٍر �أَْن ُتالِقَي َمْع�رًص�  َق�صَ
بََغْو�، َو�َصبِيُل �لَبْغِي بِالنَّا�ِض َجاِئُر  

َوفْيَنا َر�ُصوُل �للِه، َو�لأَْو�ُض حوَلهُ 
له َمْعِقٌل ِمْنُهم َعِزيٌز َوَنا�رِصُ  

ا َلِقْيناُهْم، وُكلُّ جُماِهٍد   َفَلمَّ
ابُِر َحابِِه ُم�ْصَتْب�ِصُل �لنَّْف�ِض �صَ لأَ�صْ

هُ  �َصِهْدَنا باأنَّ �للَه َل َربَّ َغرْيُ
َو�أَنَّ َر�ُصوَل �للِه بِاحَلقِّ َظاِهُر  

وتويف كعب بن مالك عام 54هـ )673م(.

2( اأن�ض بن مالك: وكنيته �أبو حمزة، �أحد كبار �ملحدثني، 
وهو �أن�ض بن مالك بن �لن�رص بن �صم�صم بن زيد، و��صمه تيم 
�لله، وكان خادم ر�صول �لله حممد بن عبد �لله، وكان يفتخر 
باأبي حمزة ن�صبة �إىل بقلة  �لله  �لنبي، وكناه ر�صول  باأنه خادم 
�أن�ض بن مالك يجتنيها، وكان يف طعمها لذع ف�صميت  كان 

انة حامزه �أي فيها حمو�صة. حمزة بفعلها فيقال مثاًل: رمَّ

�أو�ئل  من  وكانت  �ُصليم،  �أم  هي  مالك  بن  �أن�ض  و�أم 
�ملجاهد�ت يف �صبيل �لله و�لإ�صالم وكانت تذهب �إىل �ملعارك 
�لنبي عن هذ�  �صاألها  �لنبي ومعها خنجرها، وملا  �لتي خا�صها 
بقرت  �لكفار  �أحد  مني  دنا  فاإذ�  به  �أد�فع  »�إين  قالت:  �خلنجر 
هجرته  بعد  �لكرمي  �لنبي  خلدمة  قدمته  �لتي  هي  و�أمه  بطنه«، 
�لعا�رصة من عمره  �أنه كان يف  �ملدينة، ويذكر عن نف�صه  �إىل 
وقتذ�ك، وقد ح�رص غزوة بدر ومل ي�صرتك فيها، وظل يخدم 

ر�صول �لله حتى حلق بالرفيق �لأعلى ود�مت مدة خدمته ع�رص 
�صنو�ت.

65هـ  عام  ويف  �لفتوح،  يف  ذلك  بعد  �أن�ض  و��صرتك 
)684م( �أمَّ �لنا�ض بال�صالة يف �لب�رصة من قبل �خلليفة �لثائر عبد 
�لله بن �لزبري، ولمه �حلجاج بن يو�صف )�نظر مادة �حلجاج( 
على �ن�صمامه �إىل �لثائر عبد �لرحمن بن �لأ�صعث، كما �صبق 
�أن �ن�صم �إىل �لإمام علي بن �أبي طالب )�نظر مادة �لإمام علي( 

و�إىل �لزبري بن �لعو�م وهما خ�صما بني �أمية.

وعلى �لرغم من �أنه كان مبجاًل ل�صحبته للنبي وخدمته له 
فاإن �حلجاج مل يتورع يف �أن ي�صع �حلبل �ملب�صوم بخاته حول 
�خلليفة  �إن  ذلك  مع  ويقال  )691م(،  72هـ  عام  رقبته 
�مللك بن مرو�ن )�نظر هذه �ملادة( �عتذر له عما بدر من  عبد 

�حلجاج من فعل م�صني.

ويقول �مل�صت�رصق »فن�صنك A. J. Wensinck« �إن �أن�ض 
بن مالك ل يعد �أعظم �ملحدثني جميًعا، �إذ يقال �إن �أبا حنيفة 
)�نظر هذه �ملادة( رف�ض �تخاذه حجة يف �حلديث، ولكن هذ� 
�لقول ل ي�صتند �إىل �أدلة قاطعة ول�صيما �أنه مل يرد يف �مل�صادر 
�لتاريخية ما يوؤيد قول هذ� �مل�صت�رصق �ملن�صوب �إىل �أبي حنيفة، 
و�مل�صهور �ملعروف عند عامة �لعلماء من �أتباع �أبي حنيفة وغريه 
من �لأئمة »�أن �ل�صحابة كلهم عدول«،و�إذ� كان بع�ض �لعلماء 
خالف يف �لأخذ برو�ية بع�ض �ل�صحابة خالًفا ل يقام له وزن، 

فاإن �أن�ض بن مالك لي�ض ممن �ختلف يف �لأخذ برو�يته.

بن  �أن�ض  �أحاديث  من  كبرية  طائفة  فاإن  حال  كل  وعلى 
مالك ذكرت يف م�صند �أحمد بن حنبل )�نظر هذه �ملادة(. 
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ويظهر �أنه كان متاأنًقا يف مظهره فروي �أنه كان يخ�صب 
من  مركب  طيب  وهو  بذر�عيه  �خللوق  ي�صع  وكان  باحلناء 
�لزعفر�ن وغريه من �أنو�ع �لطيب وكان له ب�صتان يحمل �لفاكهة 

مرتني يف �ل�صنة وكان فيه ريحان يجيء منه ريح �مل�صك.

وهو من �ملكرثين يف �لرو�ية عن ر�صول �لله، وروى عنه 
�بن �صريين و�حل�صن �لب�رصي وكثري من �ملحدثني. وكان نق�ض 
خاته �صورة �أ�صد ر�ب�ض، كما كان من �لرماة �ملهرة �مل�صيبني 
معهم  رمى  ورمبا  يديه  بني  يرمو�  �أن  و�أحفاده  �أولده  وياأمر 

فيغلبهم بكرثة �إ�صابته وكان يلب�ض �خلز ويتعمم به.

ر طوياًل و�ختلفت �لرو�ية  وتويف مبدينة �لب�رصة بعد �أن عمَّ
�أما  �ل�صنني،  �لوفاة بني 97 و 107 من  يف تقدير عمره عند 
تاريخ وفاته فامل�صهور �أنه كان بني عامي 91 و 93هـ )709 - 

711م( ور�أى من �أولده و�أحفاده مائة �أو يزيد.

الله بن حممد  الله حممد بن عبد  اأب� عبد  الدين  3( جمال 
ابن عبد الله بن مالك: ولد بالأندل�ض ببلدة جيَّان عام 600هـ 
�مللقب  �ملظفر  �أبي  على  ر�أ�صه  م�صقط  يف  ودر�ض  )1203م( 
وغريهما،  تور  بن  �أحمد  �لعبا�ض  �أبي  وعلى  �لطيل�صان،  بابن 
�لكبار  �لنحو  علماء  على  ودر�ض  �مل�رصق،  �إىل  رحل  ثم 
�ملادتني(، و�صمع  )�نظر هاتني  يعي�ض  �بن �حلاجب و�بن  مثل 
�ل�صخاوي،  بن  �حل�صن  و�أبي  �ملكرم  على  دم�صق  �حلديث يف 
�لدين  بهاء  و�ل�صاعر  جماعة  بن  �لدين  بدر  تالميذه  ومن 

�بن �لنحا�ض و�لفقيه �أبو زكريا �لنووي وغريهم.

�ض �لنحو يف حلب و�أ�صبح  وبعد �أن �أمت در��صته �أخذ يدرِّ
وحلب،  دم�صق  يف  ذلك  بعد  �ض  درَّ ثم  فيها،  �لعادلية  �إمام 
وكان مالكي �ملذهب ويعترب من �أئمة علم �لنحو ويكاد ينازع 

يف ذلك �صيبويه ملا كان له من �صهرة ذ�ئعة ب�صبب ما �أدى من 
وتب�صيط  قو�عده  بربط  وذلك  �لنحو  لدر��صة  جليلة  خدمات 
��صتيعابها على �لرغم من بع�ض �لتعقيد�ت �لتي ي�صادفها �لد�ر�ض 

يف م�صنفاته �لتعليمية. 

�ملقا�صد«  وتكميل  �لفو�ئد  »ت�صهيل  كتاب  موؤلفاته  ومن 
وهو موجز يف �لنحو يكتنفه بع�ض �لغمو�ض لإيجازه �ملخل، 
حو�يل  يف  نحوية  �أرجوزة  وهي  �ل�صافية«،  »�لكافية  وكتاب 
وهو  »�لألفية«  �أو  �لألفية«  »�خلال�صة  وكتاب  بيت،   3000
�لنحو،  يف  مالك  �بن  باألفية  وتعرف  بيت  �ألف  يف  �أرجوزة 
وهو  �لأفعال«  �أبنية  »�ملفتاح يف  �أو  �لأفعال«  »لميات  وكتاب 
منظومة لمية من �لبحر �لب�صيط يف 114 بيًتا يف علم �ل�رصف 
ترجمت �إىل �لفرن�صية، وكتاب »عمدة �حلافظ وعدة �لالفظ« 
يف  ر�صالة  وهو  �ملختلفة«  »�لألفاظ  وكتاب  �لإعر�ب،  يف 

�ملرت�دفات.

�مل�صائل  يف  تبحث  �صغرية  ر�صائل  عدة  جانب  �إىل  هذ� 
دم�صق  مبدينة  مالك  �بن  �لعامل  وتويف  و�لنحوية،  �للغوية 
يف 12 من �صعبان عام 672هـ )21 فرب�ير عام 1274م(، 
وكان كرمي �خللق، ح�صن �ل�صمت، كامل �لوقار، كما كان 
�إمام �لنحاة وحافظ �للغة يف ع�رصه، وقد �أملَّ باأ�صعار �لعرب، 
وكان �إماًما يف �لقر�ء�ت، و��صع �لطالع يف �حلديث، ويزيد 

عدد �لكتب �لتي �صنفها على 30 كتابًا.

4( اأب� احل�سن بن مالك: من �أهل غرناطة، وكان من �صانعي 
�لعذبة �جلر�ض �حللوة �ملعاين و�ل�صياقي،  �ملو�صحات �لأندل�صية 
يف  منا  �لذي  �لعربي  �ل�صعر  من  �للون  هذ�  نظم  يف  �أبدع  وقد 
�ملر�بطني  دولتي  عهد  ويف  �لأندل�ض  يف  �لأُموية  �لدولة  عهد 
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ملوك  عهد  حتى  و�زدهاره  منوه  على  و��صتمر  و�ملوحدين 
نزوح  بعد  �إل  �لز�هي  نوره  يخب  ومل  بالأندل�ض،  �لطو�ئف 

�لعرب عن �إ�صبانيا جميعها.

�ملوحدين  دولة  عهد  مالك يف  بن  �حل�صن  �أبو  عا�ض  وقد 
عام  من  حكمها  د�م  و�لتي  �لأندل�ض  على  ��صتولت  �لتي 
ويقول  )1269م(،  688هـ  عام  �إىل  )1132م(  527هـ 
هو  وكان  �لنظام،  ر�ئق  اًحا  و�صَّ كان  �إنه  �صريته  موؤرخو 
ذلك  يف  �لفن  هذ�  �أهل  رئي�صي  زهري  بن  بكر  �أبو  و�لو�صاح 
�مل�رصق  بلغت  حتى  مو�صحاتهما  و�صارت  �ملوحدي،  �لعهد 

وتد�ولها �لرو�ة يف �أرجائه.

ومن مو�صحات �بن مالك قوله:

جى ِمْن ُمْقَلِة �لَفْجِر كحل �لدُّ
َباِح َعَلى �ل�صَّ

م كالنَّْهِر يف ُحَلِل ُخ�رْصِ  وِمْع�صَ
ِمَن �لبِطاِح

ومن نظمه �لرفيق �حلا�صية قوله: 

ْقِ  باِح يِف �ل�رصَّ �إنَّ �َصْيَل �ل�صَّ
عاَد بحًر� بِاأَْجمع �لأُفق

فَتَد�َعْت َنَو�ِدُب �لورقٍِِ 
�أَُتَرى َخاَفْت ِمَن �لَغَرِق  

َفَبَكْت �َصَجَرٌة َعَلى �لَوَرِق

176 – ابن ماهان – �سارع - بق�سم حمرم بك
هو �أبو �أحمد عبيد �لله بن ماهان كان رئي�ًصا لل�رصطة مبدينة 
»�لإ�صارة  بعنو�ن  �لأدب  يف  كتابًا  �ألّف  وقد  بالعر�ق،  بغد�د 
�أخبار �ل�صعر�ء »وكتب ر�صالة عنو�نها »ر�صالة يف �ل�صيا�صة  يف 
�مللكية«، وقد ولد عام 225هـ )839م(، وتويف عام 301هـ 

)913م(.

177– ابن املرّبد – �سارع – بق�سم الرمل
�لرمل  بق�صم  �صارع  له  �لذي  �ملرّبد(  يف  ترجمته  )�نظر 

ا. �أي�صً

َلد - حارة - بق�سم حمرك بك 178- ابن َمْ
َلد يحمله ثالثة ممن ذكر �ملوؤرخون �صيًئا عنهم  لقب �بن خَمْ

وهم: 

بعثهم  �لذين  �لعرب  قو�د  �أحد  وكان  خملد:  بن  م�سلمة   )1
�خلليفة عمر بن �خلطاب على ر�أ�ض �لكتائب �لأربع �لتي �أمدت 
عمرو بن �لعا�ض بالقوة فا�صتطاع �أن يهزم �لروم وي�صتويل على 
ح�صن بابليون، وكان عدد �أفر�د هذه �لكتائب �لعربية �لبا�صلة 
12.000 مقاتل، وكان م�صلمة بن خملد على ر�أ�ض �إحد�ها، 
ثم �أ�صهم يف فتح �لإ�صكندرية عام 21هـ )641م( و�صار و�لًيا 

على م�رص عام 55هـ )674م( من قبل معاوية.

2( احل�سن بن خملد بن اجلراح: من دير ُقّنى، كان معيًنا على 
ديو�ن �ل�صياع عام 243هـ )857م( ثم تقلد �لوز�رة يف عهد 
�رص  كاتب  نف�صه  �لوقت  يف  وكان  �ملعتمد،  �لعبا�صي  �خلليفة 
�أخيه �ملوفق، وبعد �صهر و�حد فر �إىل بغد�د عندما و�صل مو�صى 
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� وكانت عا�صمة �لعر�ق يف ذلك �حلني، غري  بن بغا �إىل �صامرَّ
من  قليل  وبعد  )878م(،  264هـ  عام  �لوز�رة  �إىل  عاد  �أنه 
مرة  �بن خملد  فهرب  حريته  وهب  بن  �صليمان  ��صتعاد  �لزمن 

ثانية و�صودرت �أمالكه.

�صاحب  �بن  خملد:  بن  احل�سن  بن  �سليمان  القا�سم  اأب�   )3
 301 عام  من  �لإن�صاء  ديو�ن  على  قام  �ل�صابقة،  �لرتجمة 
�لعبا�صي  �خلليفة  �إليه  عهد  ثم  923م(   -  913( 311هـ  �إىل 
ذلك  وكان  مقلة  �بن  عنها  �رصف  �أن  بعد  بالوز�رة  �ملقتدر 
يف جمادى �لأوىل عام 318هـ )يونية عام 930م(، غري �أن 
�أبا �لقا�صم بن خملد مل يكن من �لكفاءة بحيث ي�صتطيع �لقيام 
عندما  ت�رصًفا غري حكيم  فت�رصف  �خلطري  �ملن�صب  هذ�  باأعباء 
َي عن �لوز�رة عام 319هـ  حلت بالعر�ق �ل�صائقة، ومن ثم ُنحِّ
نهاية عام  ثانية و�رصف عنها، ويف  تقلدها مرة  ثم  )931م( 
328هـ )940م( ��صتعاد �أبو �لقا�صم �صليمان من�صبه، وعقب 
وفاة �خلليفة �لر��صي عام 329هـ )941م( �أقامه �خلليفة �ملقتفي 
وزيًر� للمرة �لر�بعة ولكنه كان وزيًر� بال�صم فقط فلم ي�صتطع 

�لحتفاظ مبن�صبه �أكرث من �أربعة �أ�صهر يف عهد �ملقتفي.

179- ابن مردا�س - �سارع - بق�سم مينا 
الب�سل 

يذكر �لتاريخ �ثنني حمال لقب »�بن مرد��ض« ولهما ن�صيب 
من �ل�صري �ملاأثورة وهما:

1( �رشار بن اخلطاب بن مردا�ض الفهري: وقد كان فار�ًصا 
�لدين  ظهر  وملا  �لإ�صالم،  �صدر  ويف  �جلاهلية  يف  مقد�ًما 
�ل�صالة  �لر�صول عليه  منا�صلي  �بن مرد��ض من  �ملحمدي كان 
باحلروب  يت�صل  �صعره  ومعظم  �صعر�ءه،  ويناق�ض  و�ل�صالم 

�لعهد  �لأوىل من  �لأعو�م  �لهامة يف �جلاهلية ويف  و�لأحد�ث 
عندما  �لأن�صار  على  فيها  رد  �لتي  ق�صائده  ومن  �لإ�صالمي، 
تفاخر �صعر�وؤهم مبا حققوه من ن�رص مبني يف وقعة بدر حنني 

قوله:

�ض، َو�حَلنْيُ َد�ِئرُ  َعِجيٌب لِفْخِر �لأَِوْ
اِئُر ْهُر ِفيِه بَ�صَ َعَلْيِهْم غًد�، َو�لدَّ   

َا  فاإِْن َتْظَفُرو� يِف َيْوِم بَْدٍر َفاإِمنَّ
ُكم، َوْهَو َظاِهُر            بِاأَْحَمَد �أم�صى َجدُّ

َوبِالنََّفِر �لأَْخَياِر ُهْم �أولياوؤُه 
ُيحاُمون يف �لالأَْو�ِء، و�ملَْوُت َحا�رِصُ   

ُيَعدُّ �أَبُو بَْكٍر َوَحْمَزُة ِفيِهمُ 
            وُيْدَعى َعِليٌّ َو�ْصَط َمْن �أَْنَت َذ�ِكُر

�أُوَلِئَك َل َمْن ُنّتَجْت يف ِدياِرها  
اِر ِحنَي ُتَفاُخُر بُنو �لأَْو�ِض و�لَنجَّ  

َوَلِكْن �أَبُوُهم ِمْن ُلوؤَيِّ بِن َغالٍِب 
ِت �لأَْن�َصاُب َكْعٌب َوَعاِمُر              �إَذ� ُعدَّ

اِعُنون �خَلْيَل يِف ُكلِّ َمْعِركٍ  َهم �لطَّ
َغد�َة �لِهياِج �لأَْطَيُبوَن �لأََكابُِر
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ينتمي  �لذي  مردا�ض:  بن  �سالح  بن  ن�رش  الدولة  �سبل   )2
بالأرومة �إىل بني مرد��ض �لذين هم �صاللة من �لعرب �ل�صوريني 
وقد قامو� �أعو�ًما طويلة بحماية �ل�صمال �ل�صوري من هجمات 
مرد��ض  بن  �صالح  ورث  وقد  �لأتر�ك،  و�لقو�د  �لبوزنطيني 
عن �أبيه حكم مدينة حلب و�كت�صب مكانة يف �لتاريخ بف�صل 
�نت�صار�ته على �لروم �لبوزنطيني دفاًعا عن �لبطائح �ل�صمالية، 
و�أوقع مب�صاعدة �أخيه »ثمالة« هزمية منكرة بحاكم �أنطاكية عام 
420هـ )1029م(، وظل �صالح بن مرد��ض �صاحب �لكلمة 
�لعليا يف حلب لكفاءته �ل�صيا�صية و�حلربية، و��صتدت قوته بف�صل 
بف�صلها  و�لتي  �لعرب  يتلقاها من  �لتي كان  �مل�صتمرة  �مل�صاعدة 
رومانو�ض  �لبوزنطي  �لإمرب�طور  طاعة  عن  �خلروج  ��صتطاع 
�إل  �لإمرب�طور  هذ�  ي�صع  فلم  عليه،  �حلرب  �أعلن  ثم  �لثالث 
�لن�صحاب تارًكا ور�ءه غنائم هائلة، غري �أن �صالح بن مرد��ض 
بدفع  فيها  تعهد  �لإمرب�طور  معاهدة �صلح مع  �إىل عقد  ركن 

جزية �صنوية قدرها خم�صمائة �ألف درهم.

�ملادة(  هذه  )�نظر  �لظاهر  �خلليفة  ر�صاء  نال  �أن  وبعد 
�صن  �لزمن  من  قليل  وبعد  موؤقًتا،  حلب  يف  �لأمر  له  ��صتتب 
عليه �أن�صتكني حربًا �صعو�ء قتل �أثناءها يف وقعة لطمني و�أ�صبح 

�أن�صتكني �صيد حلب.

180 – ابن مرزوق – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
181– ابن مرزوق – �سارع – بق�سم الرمل 

)فروجيه �سابًقا(
هو �أبو عبد �لله حممد بن مرزوق ولد مبدينة تلم�صان يف 
�صنة 718هـ )1318م(، ون�صاأ فيها ثم رحل �إىل �لأندل�ض، 
وذهب بعد ذلك �إىل �لقاهرة، و�أقام بها مدة، ثم و�فته �ملنية 

و�صبعني  �صبعة  �لعمر  من  بالًغا  عام 781هـ )1379م(  خالل 
عاًما تقريًبا وقد �أثنى عليه �بن خلدون، وكان �بن مرزوق عاملًا 
يف �أ�صول �لدين �لإ�صالمي، و�لفروع، وكان �إىل جانب ذلك 
خطيًبا بارًعا، و�صاعًر� جميًد�، وقد ولد هذ� �ل�صاعر يف عهد 
�لأمري �أبي �صعيد عثمان �أحد �أمر�ء دولة بني مرين �لتي حكمت 
)1258م(  657هـ  عامي  بني  ما  �ملدة  يف  �لعربي  باملغرب 

و762هـ )1263م(. 

182– ابن مر�سد – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
لّقب �بن مر�صد هو �أحد لقبي �بن منقذ �لذي له �صارعان 
بن  �أ�صامة  �لكامل هو  ��صمه  �لب�صل و�لرمل، لأن  مينا  بق�صمي 

مر�صد �لكناين بن منقذ.

ومن ثم �طلب ترجمته يف »�بن منقذ« للتعرف على تاريخ 
�بن مر�صد.

183– ابن مرمي – �سارع – بق�سم الرمل
�لتلم�صاين من علماء �لقطر �جلز�ئري، وقد  هو �بن مرمي 
�ألّف كتابًا بعنو�ن »�لب�صتان يف علماء وُمَلحاِء تلم�صان« ويقول 
بع�ض �ملوؤرخني �أنه �قتب�صه من كتاب »نيل �لبتهاج« �لذي �ألفه 
�ملكّني ومن كتب �أخرى غريه، وي�صتمل كتاب �لب�صتان على 
فرغ  وقد  و�مللحاء،  للعلماء  ترجمة  وخم�صني  و�ثنتني  مائة 
�لعامل  بطبعه  تاأليفه خالل عام 1014هـ )1605م( وقام  من 
�صنب عام 1326هـ )1908م( وترجم  بن  �جلز�ئري حممد 

�إىل �للغة �لفرن�صية.

ومل �أتو�صل �إىل معرفة تاريخ ومكان مولده �أو وفاته.
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�لدكتور  �ألفه  �لذي  �لعرب مل�رص«  »فتح  وجاء يف كتاب 
»باتلر« �أنه جاء يف كتاب �لطربي )�نظر هذه �ملادة( �أن �ملقوق�ض 
و�أنه  �لقبط  عظيم  وكان   – زعمه  يف   – ممفي�ض  حاكم  كان 
�أر�صل بعثة بريا�صة »�جلاثليق �لذي كان كبري �لأ�صاقفة �لن�صارى 

و��صمه �بن مرمي«.

184– ابن م�رسة – �سارع – بق�سم حمرم بك
�لباطني  م�رصة  بن  �لله  عبد  بن  حممد  بالكامل  ��صمه 
بالأندل�ض عام 269هـ )881م(،  قرطبة  �لقرطبي، ولد يف 
على  باأنه  �لنا�ض  فاتهمه  �لعامة،  عن  �لفل�صفية  تعاليمه  وكتم 
و�أدى  �إفريقيا  �إىل  ورحل  قرطبة  هجر  وقد  �ملعتزلة،  مذهب 
ثم عاد  �لأقطار،  �ملد�ر�ض يف كثري من  فري�صة �حلج، وز�ر 
هذ�  وعلى  »بامل�رّصى«  �ملعروف  مذهبه  �نت�رص  بالده حيث  �إىل 
�ملذهب ن�صاأ حميي �لدين بن �لعربي )�نظر هذه �ملادة(، و��صتهر 
�بن م�رصة باأنه فيل�صوف مدينة قرطبة �لأول، وقد �أحرق �خلليفة 
عبد �لرحمن �لنا�رص )�نظر هذه �ملادة( كتبه، وتويف �بن م�رصة 

عام 319هـ )931م(.

185– ابن م�سعود – �سارع – بق�سم كرموز
بن  فار  بن  �صمخ  بن  حبيب  بن  غافل  بن  �لله  عبد  هو 
خمزوم �بن �صاهلة بن كاهل بن �حلارث بن تيم بن �صعد بن 
هذيل �مللقب بابن م�صعود، كان من �أعز �أ�صحاب ر�صول �لله 
�أهل  متو��صعة من  �أ�رصة  �إىل  وينت�صب  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه 
�أبي معيط،  بن  �صّنه يرعى غنم عقبة  مكة، وكان يف حد�ثة 
و�صفه  وقد  �أبيه،  غر�ر  على  زهرة  بني  بحليف  عادة  وُيعَرف 
�لنويري )�نظر هذه �ملادة( باأنه �صحابّي �بن �صحابي لأن �أخاه 
عقبة و�أمه هند بنت عبد ود بن �صو�ء، كانا من �لطبقة �لأوىل 

من �ل�صحابة، وتذكر �لرو�يات �أنه �عتنق �لدين �لإ�صالمي قبل 
وقبل  �لأرقم(،  �بن  مادة  )�نظر  �لأرقم  بيت  �لنبي  يدخل  �أن 
�أول  �إنه  ويقال  �ملحمدي،  �لدين  �خلطاب  بن  عمر  يعتنق  �أن 
�أ�صحابه  �لقر�آن �لكرمي يف مكة، وقد ن�صحه  من جهر بقر�ءة 
باأّل يجهر بذلك لأنه مل تكن له ع�صرية قوية تدفع عنه �لأذى 
�لقر�آنية  بالآيات  �جلهر  على  و��صتمر  لن�صحهم  ي�صغ  ولكنه مل 
وهاجر  بالله،  �مل�رصكني  مكة  �أهل  من  �لعنيفة  �لإ�صاءة  فنالته 
�إليها  �أنه هاجر  �لرو�يات  �إىل �حلب�صة وتذكر بع�ض  �بن م�صعود 
مرتني، وكان ي�صكن يف �ملدينة خلف �جلامع �لكبري، وكثرًي� 
�لنا�ض  ما كان يرتدد هو و�أمه على بيت �لر�صول حتى خالهما 
من �أفر�د �أ�رصته ولكنه مل يكن �إلَّ خادم �لنبي �لأمني »�صاحب 
�لأحمر  �صعره  ير�صل  وكان  و�لطهور«،  و�لو�صادة  �لنعلني 
وكان  بالعطور،  ويتطيب  �لبي�صاء  �ملالب�ض  ويرتدي  طوياًل 
�صديد �لعناية بال�صالة ومل ي�رصف يف �ل�صوم �إبقاًء على �صحته 

ليقوم بخدمة �لدين.

�لنبي،  غزو�ت  جميع  يف  م�صعود  بن  �لله  عبد  و��صرتك 
فيها  �مل�صلمني  �لله  �أيد  �لتي  بدر(  مادة  )�نظر  بدر  غزوة  ويف 
بن�رص مبني قطع �بن م�صعود ر�أ�ض �أبي جهل، وكان قد جرح 
�لفرحة،  من  منت�صًيا  �لله  ر�صول  �إىل  وحمله  بليًغا  جرًحا 
و�بن م�صعود �ل�صحابي �لأمني �أحد �لذين وعدهم �لنبي باجلنة، 
�إبان  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �ل�صديق  بكر  �أبو  �خلليفة  وجد  وملا 
�أنه من �ل�رصوري �إعد�د �ملدينة �ملنورة للدفاع  ة،  حروب �لردَّ
كان �بن م�صعود �أحد �لذين �ختريو� حلماية �جلهات �ل�صعيفة من 
�ملدينة، وح�رص �بن م�صعود وقعة �لريموك، ويف خالفة عمر 
�بن �خلطاب )�نظر هذه �ملادة( �أُر�صل �إىل �لكوفة ليقوم على بيت 
�ملال وليعلم �لنا�ض �أمور دينهم، وكثرًي� ما كان �لنا�ض يرتددون 
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عليه ي�صتقون من علمه �لغزير بالقر�آن �لكرمي و�ل�صّنة �ملحمدية، 
وقد �أ�صند �إليه 848 حديًثا، ومن �صفاته �أنه �إذ� حتدث عن �لنبي 
كالمه  يف  و�حتاط  جبينه  من  �لعرق  وت�صبب  �لرع�صة  �أخذته 
�لعلم  من  �لكثري  عنه  �لنا�ض  و�أخذ  �خلطاأ،  يف  يقع  �أن  خ�صية 
و�حلديث، وتذكر بع�ض �لرو�يات �أن �خلليفة عثمان بن عفان 
)�نظر هذه �ملادة( �رصفه عن من�صبه يف �لكوفة، وملا �أر�د �لنا�ض 
��صتبقاءه قال لهم: »�إن عليَّ �لطاعة ول �أحب �أن �أكون �أول من 
فتح باب �لفتنة«، وهكذ� عاد �بن م�صعود �إىل �ملدينة، ويقال 
�إن عثمان بن عفان ز�ره وهو على فر��ض �ملوت و�صاأله عن حاله 
�لله على كل  يحمد  �أنه  �لقدماء  من  �لتقوى  �أهل  �إجابة  وطلبه 
حال، وقد �ختار �لزبري لتنفيذ و�صيته و�أبدى رغبته يف �أن يدفن 
يف حلة مبائتي درهم، وتويف باملدينة عام 33هـ )653م( وقد 

�أ�رصف على �ل�صتني من عمره.

بن  عثمان  و�أن  بالكوفة  تويف  �أنه  �أخرى  رو�يات  وتذكر 
عفان مل ي�رصفه هو و�صعد بن �أبي وقا�ض )�نظر �بن �أبي وّقا�ض( 

عن من�صبيهما عام 26هـ )646م(.

وقد  �لقر�آن  يف  وحجة  حمدث  باأنه  م�صعود  �بن  و��صتهر 
�ت�صاله  نتائج  من  وكان  �أحمد،  م�صند  يف  �أحاديثه  جمعت 
�أن �صار من  و�ل�صالم  �ل�صالة  �لله عليه  بر�صول  �مل�صتمر  �لوثيق 
كبار علماء �ل�صحابة، فلما �أر�صله �خلليفة عمر بن �خلطاب �إىل 
�لكوفة كون له مدر�صة من �لتالميذ �لذين قال فيهم �صعيد بن 
�لقرية«  َج هذه  �رُصُ م�صعود  بن  �لله  عبد  �أ�صحاب  جبري: »كان 
ويروي  ويف�رصه،  �لقر�آن  �لنا�ض  ُيعلِّم  فكان  �لكوفة(،  )يعني 
فيفتي  عن حو�دث  وُي�صاأل  �لله،  ر�صول  من  �صمعها  �أحاديث 
فيها  يرد  مل  �إذ�  بر�أيه،  �أو  �ل�صّنة  �أو  �لكتاب  من  ��صتنباًطا  فيها 
كتاب ول �صنَّة، و��صتهر من مدر�صته هذه �صتة كانو� يعلمون 

وم�رصوق،  و�لأ�صود،  علقمة،  وهم:  �لنا�ض  ويفتون  �لقر�آن 
وعبيدة، و�حلارث بن قي�ض، وعمرو بن �رصحبيل، وهوؤلء 
خلفو� عبد �لله بن م�صعود يف �لتعليم بالكوفة ومعهم من تعلمو� 
طالب  �أبي  بن  وعلي  �خلطاب  بن  عمر  عن  و�أخذو�  باملدينة 
نت يف �لكوفة حركة  وعبد �لله بن عبا�ض ومعاذ وغريهم، فتكوَّ
و�لنخعي  و�ل�صعبي  �رصيح  علمائها  من  و��صتهر  كبرية  علمية 
حتى  وتن�صج  تنمو  �حلركة  هذه  تزل  ومل  جبري،  بن  و�صعيد 

توجت باأبي حنيفة �لنعمان �لكويف )�نظر مادة �أبي حنيفة(.

186 – ابن م�سعب - �سارع – بق�سم مينا الب�سل
هو م�صعب بن عمري �أحد �صحابة ر�صول �لله عليه �ل�صالة 
حيث  وحنني  بدر  وقعة  يف  �لنبي  لو�ء  حمل  ولقد  و�ل�صلم، 
6هـ  عام  ذلك  وكان  �لإ�صالمي  �لدين  عن  دفاًعا  ��صت�صهد 

)627م(.

187– ابن مطر – �سارع – بق�سم الرمل
�لذي  �ملج�ْصطي  كتاب  نقل  �لذي  مطر  بن  �حلجاج  هو 
�ملاأمون  �لعبا�صي  �خلليفة  �إىل  وقدمه  �لعربية  �إىل  بطليمو�ض  �ألفه 
)�نظر هذه �ملادة( �لذي بعثه �إىل مدينة �لق�صطنطينية ليختار من 
�لعربية وذلك  �للغة  �إىل  للنقل  ا  ير�ه �صاحِلً ما  �لكتب �ليونانية 
�بن مطر كان يجيد �للغة �ليونانية، ولقد كانت ترجمته  لأن 
للكتاب �ملج�صطي فاحتة علمية للعرب �إذ ��صتطاعو� ت�صحيح كثري 
من �لأغالط �لتي وقع فيها �بن مطر وذلك يف عهد �ملاأمون، 
وبعد عهده، وحققو� م�صاألة كروية �لأر�ض وطول حميطها، 
ودرجات خطوط �لأر�ض �لطولية، ومقد�ر كل درجة منها.
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ومبا �أن حياة �خلليفة �ملاأمون تقع يف �لفرتة �لزمنية بني عامي 
170 و218هـ )786 – 833م(، فيكون �بن مطر قد عا�ض 

يف هذه �حلقبة �لزمنية نف�صها.

188- ابن مطروح - حارة - بق�سم مينا الب�سل 
��صمه �لكامل جمال �لدين �أبو �حل�صن يحيى بن مطروح، 
ولد مبدينة �أ�صيوط عام 594هـ )1197م( ون�صاأ مبدينة قو�ض 
مبحافظة قنا، وقد توىل نظارة �خلز�نة يف م�رص و�صغل من�صب 
�لأيوبي،  �ل�صالح  بامللك  �ت�صاله  ب�صبب  دم�صق  يف  �لوز�رة 
�مل�رصية،  و�لرقة  و�لنقاء  �ل�صفاء  �صعره  ي�صور  �صاعًر�  وكان 
وكان زمياًل للبهاء زهري �لذي ن�صاأ مثله مبدينة قو�ض )�نظر مادة 
�لبهاء زهري(، ثم �عتزل �بن مطروح �خلدمة وو�فته �ملنية عام 

649هـ )1251م( بالًغا من �لعمر 54 عاًما.

هذه  �إليه  فكتب  مري�ض  وهو  زهري  �لبهاء  عنه  �صاأل  وقد 
� على �صوؤ�له: �لأبيات ردًّ

�أََيا َمْن َر�َح َعْن َحايِل  
ُي�َصاِئُل ُم�ْصِفًقا َحِدبا  

َحى �أًَخا يل يف  وَمْن �أ�صْ
�لِوَد�ِد ويف �حُلُنوِّ �أبا   

َك لْو َنَظرَت �إيلَّ   َوَحقِّ
كنَت ُت�صاِهُد �لَعَجَبا  

ُجُفوٌن َت�صتِكي َغَرًقا 
َوَقْلٌب َي�ْصَتِكي َلَهَبا   

َوِج�ْصٌم َحاَلِت �لأَ�ْصَقا  
ُم فيه َفَر�َح ُمْنَتَهَبا  

ومن �صعره �لغزيل �لرقيق �لعذب �جلر�ض: 

َوَما �أْن�َض ل �أَْن�َض �ملليَحَة �إْذ بََدْت   
ِع اَء �لأْفُق ِمْن ُكلِّ َمْو�صِ ُدًجى َفاأَ�صَ

ْم�ُض �أَ�رْصَقْت  ْثُت َنْف�ِصي �أَنََّها �ل�صَّ َفَحدَّ
َو�أيَن َقْد �أُوِتْيُت �آَيَة ُيو�َصِع  

ا:  وقال يف �لغزل �حللو �أي�صً

َنى    َيا َمْن َلبِ�ْصُت َعَلْيِه �أََثْو�َب �ل�صَّ
َعًة بُِحْمِر �لأَْدُمِع ْفًر� ُمَو�صَّ �صُ

�أْدِرْك بقية ُمهَجٍة لْو مَلْ َتُذْب  
لعي �صْ �أَ�َصًفا َعَلْيك َنَفيُتَها َعْن �أَ  

189- ابن املعتز - �سارع - بق�سم اللبان
و�أمري  �صاعر  �ملعتز،  بابن  �مللقب  �لعبا�ض  �أبو  �لله  عبد  هو 
وهو �بن �خلليفة �ملعتز من جارية، ولد عام 247هـ )861م(، 
و�ن�رصف منذ حد�ثته �إىل �لدر��صات �لأدبية فاأكّب على تعلم 
�لأدب و�للغة على �ملربِّد وثعلب وغريهما من �أئمة �لعلماء يف 
موؤلفاته  �لأنظار  �إليه  وجهت  وقد  باهر،  وجناح  بالغ  حما�ض 
�لأدبية ول�صيما ما كان منها بال�صعر، وكانت له مكانة رفيعة 
يف بالط �بن عمه �خلليفة �ملعت�صد �لذي توىل �خلالفة من عام 
�ملعتز  �بن  وكان  902م(،   -  892( 289هـ  �إىل  279هـ 
�أبى  ولقد  بغد�د،  �لأدب يف  و�أعالم  و�ل�صعر�ء  �لعلماء  يالزم 
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يف �صمم وكربياء عزيزة �أن ينغم�ض يف د�صائ�ض �لبالط �لعبا�صي 
تويف  عندما  ولكن  عهوده،  باأ�صو�أ  �أيامه  يف  مير  كان  �لذي 
�ملقتفي و�صبت �لفتنة ل�صتخالف �ملقتدر تقدم �بن �ملعتز لتويل 
�خلالفة ونودي به خليفة با�صم �ملرت�صي يف 20 من ربيع �لأول 
عام 296هـ )17 من دي�صمرب 908م( بيد �أن حزبه مل يبق يف 
خا�صة،  د�ر  يف  �ملعتز  �بن  فاختفى  و�حًد�،  يوًما  �إل  �حلكم 
ولكن �أمره �فت�صح بعد �أيام فُقتِل يف �لثاين من ربيع �لثاين عام 
�لذي توىل �خلالفة  بالله  �ملعت�صد  296هـ )908م( وقاتله هو 

بعد موته.

و�بن �ملعتز من فحول �صعر�ء �لع�رص �لعبا�صي، جمع �إىل 
مو�هبه �ل�صعرية �لعلم �ل�صحيح و�لذوق �ل�صليم، فلم يقلد �صعر�ء 
بال�صال�صة و�لب�صاطة وله  �أ�صلوبه ميتاز  �لعرب �لأقدمني، فكان 
�لرتف  حياة  و�صف  يف  �صعره  ومعظم  جملدين،  يف  ديو�ن 
�لبذخ وما كانت ت�صمه من �لتكلف  �ألو�ن  �لتي ن�صت�صف منها 
بالأغاين   - خا�صة  ب�صفة   - �ملعتز  �بن  عني  وقد  و�لتظاهر، 
�أو�صح  وقد  �ل�رص�ب،  مبجال�ض  وت�صيد  �خلمر  ت�صف  �لتي 
�ل�رصور«،  تبا�صري  يف  �لتماثيل  »ف�صول  كتاب  يف  ذلك  كل 
وكتابه �لقيم �لذي يعد فتًحا جديًد� هو »كتاب �لبديع«، وله 
كتاب »طبقات �ل�صعر�ء �ملحدثني« �لذي مل يبق منه �إل جزء 
�صعره  وميتاز  �لو�صفي  �ل�صعر  يف  �ملعتز  �بن  برع  وقد  و�حد، 
برقة �لأ�صلوب مع تكلف للبديع، ومن هذه �لناحية و�لنو�حي 
ثالثة  �أحد  باأنه  �لقول  ي�صتطاع  �صعره  بها  يت�صف  �لتي  �لأخرى 
وثالثهم  تام  �أبو  ثانيهم  نف�صها،  �ل�صعرية  �خل�صائ�ض  هذه  لهم 
م�صلم بن �لوليد �ل�صهري ب�رصيع �لغو�ين )�نظر هذه �ملادة، ومادة 

�أبي تام(.

بهما  ي�صف  �لبيتان  هذ�ن  �لر�ئع  �لو�صف  �صعره يف  ومن 
غديًر�: 

َغِديٌر ُتَرْجِرُج �أَْمَو�َجه 
َبا َياح وَمرُّ �ل�صَّ ُهُبوُب �لرِّ   

ْم�ُض ِمْن َفْوِقه �أَ�رْصََقت  �إَِذ� �ل�صَّ
ْمَتُه َجْو�صًنا ُمْذَهَبا َتوهَّ  

وقال يف و�صف �لرو�ض: 

ِفَر�ْر   َوَعَلى �لأَْر�ِض ��صْ
�ٌر و�ْحِمر�ْر َو�ِخ�رْصَ  

ْو�َض َو�ْصٌي   َفَكاأنَّ �لرَّ
بَاَلَغْت ِفيِه �لتِّجاْر  

يـ   َنْق�ُصُه �آ�ٌض ونِ�رْصِ
ـنٌي َوَوْرٌد وبََهاْر  

ومن ح�صن ديباجته يف �ل�صعر قوله:

�أََخَذْت ِمْن �َصَبابَِي �لأَيَّاُم  
اَلُم با َعَلْيِه �ل�صَّ َوَتَوىلَّ �ل�صِّ  

َو�ْرَعَوى بَاِطلي َفَباَن َحِديُث  
ِت �لأَْحاَلُم �لنَّْف�ِض ِمّني، وَعفَّ  

وقد ن�صاأ �بن �ملعتز يف »�رُصَّ من ر�أى«، وقر�أ �لأدب وعلوم 
�لأو�ئل على موؤدبه �أحمد بن �صعيد �لدم�صقي فخرج �أديًبا �صاعًر� 
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و�لتاريخ؛  و�لأدب  �للغة  علماء  كبار  من  معدوًد�  موؤلًفا  بليًغا 
ولذلك خاف �أ�صحاب �ل�صلطة يف �لدولة من �لرتك و�لكتاب 
و�لف�صاد  �خليانة  �أيديهم عن  فيكف  �خلالفة  يولوه  �أن  و�لوزر�ء 
وولو� �ملقتدر �صبيًّا خا�صًعا لأمر ن�صاء �لق�رص فا�صطربت �صوؤون 
حزبًا  �جلر�ح  بن  د�وود  بن  فاألف حممد  �لفنت  وعمت  �لدولة 
�ملعتز، وبعد  �بن  �ملقتدر وولو�  �لعلماء و�لف�صالء وخلعو�  من 
يوم وليلة ثار غلمان �لق�رص، وهزمو� �أن�صار �بن �ملعتز ثم قتلوه 

ودفن يف خربة باإز�ء د�ره.

190– ابن مع�سوم – حارة – بق�سم الرمل
هو علي خان بن حممد بن مع�صوم – ولد باملدينة �ملنورة 
�لدين  غياث  �أ�رصة  �صليل  وهو  )1642م(  1052هـ  عام 
بنورها  برها  خاللها،  رحالت  بعدة  قام  وقد  �ل�صري�زي، 
باملن�صورية  �أ�صتاًذ�  بالعر�ق، ثم عمل  بغد�د و�لنجف وكربالء 
و�أ�صوة  �لغريب  »�صلوة  بعنو�ن  كتابًا  �ألف  وقد  �صري�ز،  يف 
�لكتاب  �لأريب«، �صمنه تف�صيالت رحالته ويوجد من هذ� 
1120هـ  عام  مع�صوم  �بن  وتويف  برلني،  مبكتبة  خمطوط 

)1708م(.

191- ابن املف�سل – �سارع – بق�سم الرمل
عام  �لفقه  موؤلفات يف  عدة  وله  �ل�صافعية  فقهاء  من  كان 
�ملف�صل  �بن  لقب  ا  �أي�صً هو  �ملف�صل  و�بن  )920م(،  308هـ 
�ل�صّبي، و�طلب ترجمته يف »�ل�صبي« ويف »�ملف�صل �ل�صّبي«.

192- ابن املعطي - زقاق - بق�سم اجلمرك
هو زين �لدين �أبو �حل�صن يحيى بن عبد �ملعطي بن عبد �لنور 
�لزو�وي �ملعروف بابن معطي، ولد عام 564هـ )1168م(، 

ثم  �جلْزويل  مو�صى  �أبي  على  �جلز�ئر  و�لنحو يف  �لفقه  ودر�ض 
�لزمن ح�رص خاللها  �إىل �مل�رصق و�أقام بدم�صق مدة من  رحل 
درو�ًصا على �بن ع�صاكر، وتعمق بها يف در��صة �لنحو وكان 
�إىل  رحاله  �صدَّ  ثم  �لق�صاء،  لدى  بال�صهادة  عي�صه  يك�صب 
�لعربي يف  لالأدب  مدر�ًصا  �لأيوبي  �لكامل  �مللك  فعينه  �لقاهرة 
�تباع مذهب و�حد  ي�صتمر يف حياته على  جامع عمرو، ومل 
من �ملذ�هب �لفقهية �لأربعة فكان مالكيًّا باملغرب �صافعيًّا بدم�صق 

حنفيًّا بالقاهرة.

�ألفية يف  �أنه �أول من �ألف ق�صيدة  وتقوم �لأدلة قوية على 
�لنحو، ومن �أ�صف مل يبق من م�صنفاته غري: »�لدرة �لألفية يف 
علم �لعربية« ويطلق عليها ��صم �ألفية �بن معطي وهي ت�صم 1021 
بيًتا من �لرجز، و�نتهى منها خالل عام 595هـ )1198م(، 
ويقول بع�ض �ملوؤرخني �إنه �أتها وهو مايز�ل بدم�صق بينما يذهب 
�لبع�ض �لآخر �إىل �أن ذلك حدث عقب نزوحه �إىل �لقاهرة، 
كتاب »�لف�صول �خلم�صني وهو موجز يف �لنحو«، »�لبديع يف 

�صناعة �ل�صعر«.

عام  �لقعدة  ذي  من   30 يف  بالقاهرة  معطي  �بن  وتويف 
وكان  بها  ودفن  1231م(،  عام  �صبتمرب   29( 628هـ 
عاًما  �أي 63  هجريًّا  عاًما  و�صتني  �آنذ�ك حو�يل خم�صة  عمره 

ميالديًّا.

�إىل  �صك  غري  يف  يرجع  »بالزو�وي«  معطي  �بن  ون�صبة 
�أن جده �لأكرب من بلدة زو�وه وهي بلدة يف طر�بل�ض �لغرب 
حو�يل  �إىل  �حلا�رص  �لوقت  يف  �صكانها  عدد  ي�صل  )ليبيا( 
م�صهورة  وهي  �لإبا�صية،  �مل�صلمني  من  معظمهم   13.000

مب�صايد �لأ�صماك �لكائنة عندها.
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بق�سم   - �سارع   - املَُقرَّب  ابن   -193
حمرك بك

ولقبه  من�صور،  بن  ب  ُمَقرَّ بن  علي  بالكامل  ��صمه 
ب �لعيوين  جمال �لدين وكنيته �أبو عبد �لله، ويعرف بابن �ملَُقرَّ
�لبحر�ين، وين�صب �إىل بلدة �لعيون بالأح�صاء باجلزيرة �لعربية، 
وكان �أمرًي� من �أمر�ء �لأح�صاء �لعيونيني، وقد عا�ض يف �أو�خر 
�لقرن �ل�صاد�ض و�أو�ئل �لقرن �ل�صابع �لهجريني و�أقام بالأح�صاء، 
ثم قام بعدة �أ�صفار ز�ر خاللها �أقطار �خلليج �لعربي ورحل بعد 

ذلك �إىل �لب�رصة فبغد�د فاملو�صل. 

وكانت �خلالفة �لعبا�صية يف ذلك �حلني تلفظ �آخر �أنفا�صها 
�لأقاليم  �أمر�ء  و�أعلن  ديارها،  �أرجاء  يف  �لفو�صى  ف�صادت 
�صلطان  �لعبا�ض  بني  خللفاء  يبق  مل  ثمَّ  ومن  عنها،  ��صتقاللهم 
على  �مل�رصف  ملكهم  عا�صمة  بغد�د  مدينة  خارج  حول  ول 

�لنهيار.

و�إز�ء هذ� �ل�صعف �ملتدهور قامت �إمارة �لبحرين وغريها 
يومئذ  ي�صم  �لبحرين  �إقليم  وكان  �لعربية،  �لإمار�ت  من 
�ل�صاحل �ملمتد من �لب�رصة �إىل �إقليم عمان وي�صتمل على جزر 
بالأح�صاء  �لأمر  وقطر، وكان  و�لأح�صاء  و�لكويت  �لبحرين 
�إليهم، وخلوفهم  ب  �ملَُقرَّ �بن  ينتمي  �لذين  �لعيونيني  �أيدي  يف 
منه وخ�صيتهم من نباهته وتفوقه �لذهني نقمو� عليه منًعا لتغلبه 
ثم  و�صجنوه  ب�صاتينه  فنهبو�  �ملنطقة،  على  و�ل�صتيالء  عليهم 
�أطلقو� �رص�حه بعد حني، فرحل �إىل بغد�د وذهب �إىل �ملو�صل 

عام 617هـ )1220م(.

�لأول  �لف�صل  لأمر�ئها  فكان  �لعيونية  �لأ�رصة  �أفر�د  �أما 
يف �لق�صاء على حركة �لقر�مطة �لذين كانو� قد ��صتولو� على 

�لأح�صاء و�أقامو� فيها دولة قوية عام 276هـ )889م( مبعاونة 
»َهَجر«  و�تخذو�  ربيعة،  قبائل  من  وغريها  �لقي�ض  عبد  قبيلة 
عا�صمة لهم و�أطلقو� عليها ��صم »�ملوؤمنية« وهي مدينة »�لهفوف« 
�حلالية، كما �أنهم تكنو� من �ل�صيطرة على �جلزء �جلنوبي من 
�لقطر �لعر�قي وقطعو� على �حلجاج طريق �حلج ثم دخلو� مكة 
)390م(  317هـ  عام  �حلجة  ذي  �صهر  من  �لثامن  �ليوم  يف 
و�نتزعو� �حلجر �لأ�صود من �لكعبة ونقلوه �إىل �لأح�صاء وظلت 
�لتاريخ  ويدلنا  )1030م(،  422هـ  عام  �إىل  قائمة  دولتهم 
�صقوط  يف  �لأ�صا�صية  �لعو�مل  من  كانت  حركتهم  �أن  على 
�خلالفة �لعبا�صية ودخول �لآر�ء و�ملعتقد�ت �لغريبة وتعلغلها يف 

�ملجتمع �لعربى �لإ�صالمي.

وكان �بن �ملقرَّب من فحول �صعر�ء �خلليج �لعربي وميثل 
�لأح�صاء  �أمر�ء  من  فريق  على  ول�صيما  و�لتمرد  �لثورة  �صعره 
و�صجنوه  �أمو�له  و�صادرو�  �لإمارة  يف  حقه  �غت�صبو�  �لذين 
مادة  )�نظر  �ملتنبي  ي�صبه  �لناحية  هذه  من  وهو  وعذبوه، 
بو �لطيب(، �لذي حاول ب�صعره و�أ�صفاره و�ت�صاله باأمر�ء �ل�صام  �أ
وم�رص �أن ي�صبح �صاحب ولية و�صلطان فلم يفلح، وكذلك 
�أ�صاب �لإخفاق �بن �ملقرَّب يف �إمار�ت �خلليج ويف �لعر�ق فلم 

ا ومل يحقق �أمنية. ي�صب غر�صً

ولو �أن �صعره دون �صعر �ملتنبي من حيث �جلودة و�ل�صاعرية 
�إل �أن �لروح �لتي تنبعث من �أ�صعاره ت�صبه تلك �لتي تنبعث من 
�حلما�صة  تتناول  �لتي  �لق�صائد  يف  ول�صيما  �لطيب  �أبي  �أ�صعار 

و�ملطالبة باحلق و�لفخر.

قليلة من  فئة  �إل عند  �ل�صاعر غري معروف  و�إذ� كان هذ� 
�لعربي  �لعربية و�خلليج  فاإن كثرًي� من �صكان �جلزيرة  �لأدباء، 
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يعرفونه ويحفظون �صعره ويعجبون مبا نظم من ق�صائد، وماز�ل 
�أكرثهم يرددون قوله، مثاًل من �أمثالهم يف �حلكمة:

�إَِذ� َخاَنَك �لأَْدَنى �لذي �أَْنَت حْزبُُه  
َفَو� َعَجًبا �إْن �َصامَلَْتَك �لأبَاِعُد  

ديو�نه  من  ن�صخ  �صت  �مل�رصية  �لكتب  بد�ر  �إن  ويقال 
ماز�لت خمطوطة، وذكر ياقوت يف كتابه معجم �لبلد�ن يف 
�ملو�صل عام 617هـ  �ملقرَّب يف  بابن  �لتقى  �أنه  »�لعيون«  مادة 
)1220م( ومل يعجب �أو يطرب ل�صعره، وذكره �مل�صت�رصق 
�لأدب  »تاريخ  كتابه  من  �لأول  �جلزء  يف  »بروكلمن« 

�لعربي«.

ب مادة غزيرة يجد يف ثناياها �لباحثون  ويف ديو�ن �بن �ملقرَّ
تبياًنا جلغر�فية �خلليج �لعربي يف عهده وتو�صيًحا لأ�صماء �ملدن 
باإقليم  و�جلبل  و�جل�ّض  وتخلني  زمانه كاجلرعاء  و�لأماكن يف 
�لأح�صاء، وحجر و�أجله باليمامة، ونزوى بعمان، وقد �صاعد 
�لعمر�ن  ذلك على حتقيق �ملو�قع �جلغر�فية ومعرفة مدى تقدم 
و�حل�صارة يف هذه �جلهات، عالوة على �أن له ق�صائد ت�صلح 
لدر��صة تاريخ �لأدب �لعربي يف �خلليج منها هذه �لق�صيدة �لتي 

مطلعها: 

َخلِّيايِن ِمْن ِوطاٍء َوِو�صاِد  
َل �أََرى �لنَّْوَم َعَلى �َصْوِك �لَقَتاِد  

َو�ْتُرَكايِن ِمْن �أَبَاِطيِل �ملَُنى  
اِدي َفْهَو بَْحٌر َلْي�َض ُيْرَوى ِمْنُه �صَ  

َا ُتْدَرُك غاياُت �ملَُنى  �إِمنَّ
مِبَ�صرٍي �أَْو ِطعاٍن َوِجالِد   

يا ُجفوين َطلِّقي َعْنِك �لَكَرى 
هاِد �إِمنِّا ِطيُب �لَكَرى بَْعَد �ل�صُّ  

ومن �أ�صعاره �لتي يذكر فيها ما �أ�صابه على �أيدي ع�صريته 
ويدعو �إىل مغادرة �لبالد �لتي يظلم �ملرء يف �أرجائها قوله: 

يِف ُكلِّ �أَْر�ٍض �إَِذ� مَيَّمُتها َوَطٌن   
�ِر ِمْن َن�َصِب َما بنَْيَ ُحرًّ وبنَْيَ �لدَّ  

اك �لَهَو�ُن بَِها   َياُر َتَغ�صَّ �إَِذ� �لدِّ
عيِف �لَعْزِم و�ْغرَتِِب َفَخلِّها لِ�صَ  

حاربو�  �لذين  �ملجاهدين  باأ�صعاره  �ملقرب  �بن  وي�صارك 
�ل�صليبيني يف دمياط وميدحهم بقوله:

 
�َصِل �لُكْفَر َمْن �أََْوَهى بدمياَط ُرْكَنُه   

َ �أَْعَلى َفْرِعِه َوْهَو بَا�ِصُق وَق�رصَّ

َوْقد َجاَءِت �لإِْفِرجْنُ ِمْن ُكلِّ ِوْجَهٍة   
َو�ِفُق ُيوُل �لدَّ َكاأَنَّ َتَد�ِعيَها �ل�صُّ

1311هـ  عام  بالهند  مبباي  مبدينة  ديو�نه  طبع  وقد 
)1893م( على نفقة رجل من �لأح�صاء، وقام بجمع ق�صائد 
�ل�صاعر  ينت�صب  �لتي  �لعيونية  �لأ�رصة  �أفر�د  �أحد  �لديو�ن  هذ� 

�إليها.
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ب يغايل يف  �أبي �لطيب �ملتنبي كان �بن �ملقرَّ وعلى غر�ر 
�أمري  �أكرمو� مثو�ه لديهم، فهو يقول يف  مديحه للعظماء ممن 

مدينة �ملو�صل: 

َزَهِت �لبِالُد بِِه َفَما ِمْن بَْلَدٍة   
ال �إلَّ َتَنى �أَْن َتُكوَن �ملَْو�صِ  

ٍد     مَّ ُة بِالنَّبِيِّ حُمَ َلْوَل �لنُُّبوَّ
ُختَِمْت َلُقْلُت �أََرى َنبِيًّا ُمْر�َصال

629هـ  �صنة  بغد�د  يف  �ملقرَّب  �بن  �ل�صاعر  وتويف 
)1231م(.

194 – ابن املقري – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
765هـ  عام  باليمن  ولد  �ملقري،  �ليمني  �بن  هو 
كتاب  وله  باأ�رصها،  �ليمنية  �لبالد  عامل  وكان  )1363م(، 
»�لإر�صاد« يف �لفقه �ل�صافعي، و»ديو�ن �لعرو�ض و�لقو�يف«، 
وو�فته �ملنية عام 837هـ )1433م( بالًغا من �لعمر حو�يل 73 

عاًما هجريًّا ونحو 71 عاًما ميالدّيا.

�ملقري �صاحب  �أحمد  �لنابغة  �لعامل  �ملقري  لقب  ويحمل 
كتاب »نفح �لطيب من غ�صن �لأندل�ض �لرطيب وذكر وزيرها 

ل�صان �لدين بن �خلطيب«، فاطلب ترجمته يف »�ملقّري«.

195- ابن املقفع - حارة - بق�سم حمرم بك
يحمل كنية �بن �ملقفع �ثنان من �ملفكرين �لذين ��صتحقو� 

ن �لتاريخ �صريهم وهما: �أن يدوِّ

�إ�صالمه  الله ابن املقفع: وكان يلقب قبل  اأب� حممد عبد   )1
باأبي عمرو، وترجع كنيته بابن �ملقفع �إىل �أن �أباه كان من �أ�صل 
فار�صي من مدينة فريوز�آباد باإير�ن، وقد عهد �إليه �حلجاج بن 
�لعر�ق  �خلر�ج يف  بجباية  اج(  �حلجَّ مادة  )�نظر  �لثقفي  يو�صف 
وفار�ض، فاحتجز بع�ض ما جباه من �ملال لنف�صه فاأمر �حلجاج 
ب�رصبه حتى تقفعت يده، ومن ثّم �أطلقت عليه كنية »�ملقفع«، 
وكان �بن �ملقفع يدعى »روزبة بن د�دويه« قبل �عتناقه �لإ�صالم، 
�أبي  وقد �لتحق بخدمة عي�صى بن علي عم �خلليفتني �لعبا�صيني 
�لعبا�ض �ل�صفاح و�أبي جعفر �ملن�صور، وكان يف ذلك �حلني قد 
بن علي، ويذكر  عي�صى  يد موله  و�أ�صلم على  �ملزدكية  ترك 

موؤرخو �صريته �أنه ولد يف حو�يل عام 77هـ )696م(.

بهم  يعجب  �لذين  �ملفكرين  هوؤلء  �أحد  �ملقفع  �بن  ويعد 
بهم  تقدمت  كلما  و�لذين  حياتهم  �أطو�ر  خمتلف  يف  �لنا�ض 
بهم،  �لنا�ض  �إعجاب  و�زد�د  �لعقلي  ن�صجهم  �زد�د  �ل�صن 
بالرث�ء  �أحد زعماء �ملد�ر�ض �لأدبية يتمتع  �لناحية  فهو يف هذه 
ويغدق يف �صخاء، وكان كرمي �لنف�ض، �رصيًحا، جريًئا، ل 
يبايل قالة �لنا�ض، متحدًثا لبًقا، مييل �إىل �ملرح يف خفة روح 
وحلو ق�ص�ض، ي�صتمده من �طالعه �لو��صع ومطالعاته �لأدبية 
�صولة  تخ�صى  �جلانب  مهيب  عا�ض  وقد  �لفار�صية،  �للغة  من 
ل�صانه وقلمه، وكان يكره �ملر�أة ويتندر بها وي�صمها بال�صعف 
وخ�صمه  مناف�صه  و�صفه  ولقد  �لإخال�ض،  وقلة  و�لوهن 
�جلاحظ بقوله: »�إنه كان جو�ًد� فار�ًصا جمياًل«، وعلى �لرغم 
من �ندماجه يف �ملجتمع �لعربي ورفعه ر�ية �لأدب �لعربي، فقد 
حب  من  �لفر�ض  �صفات  كل  فيه  تتجلى  �لنزعة  فار�صي  كان 
و�إىل  و�ملغالة،  و�ملجاملة  و�لرقة  و�لدعابة  و�لفكاهة  للمجون 
�إطر�ئه  يف  متحم�ًصا  �لوجد�ن  عر�قي  كان  كله  ذلك  جانب 
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ومديحه، ويظهر هذ� �حلب وهذ� �لإطر�ء يف ر�صالته �مل�صماة 
�أبي جعفر  �لعبا�صي  �خلليفة  �إىل  �أر�صلها  �لتي  �ل�صحابة«  »بر�صالة 
�ملن�صور ي�صف فيها �أهل �لعر�ق و�صمائلهم ويد�فع عنهم مكفًر� 

بذلك عما كان يتهم به من تع�صب للفر�ض.

�لفاء  بك�رص  ع«  �ملقفِّ »�بن  لقبه هو  باأن  تقول  وهناك رو�ية 
�لقفاع »�لزنابيل«، وعلى كل  �مل�صددة لأن و�لده كان ي�صنع 
و�لثقافة،  �خللق  �لكامل  �ملهذب  للرجل  مثاًل  كان  فقد  حال 
)�نظر  �لكاتب  �حلميد  عبد  ي�صبه  �لناحيتني  هاتني  يف  وهو 
و�ت�صاع  �ل�صخ�صية  �لأخالق وقوة  متانة  �ملادة( من حيث  هذه 
جتمعهما  حميمني  �صديقني  �لثنان  وكان  �لثقايف،  �ملحيط 
هو  و�حد  هدف  �إىل  �لر�مية  �لأدبية  و�لنزعة  �ملت�صابهة  �ل�صيم 
ولأبناء  جيلهما  لأهل  نرب��ًصا  ليكون  �لفني  �لنرث  م�صتوى  رفع 
�لأجيال �لالحقة، وكانا على درجة عالية من �لوفاء، فقد �آثر 
عبد �حلميد �لكاتب �أن يقتل مع �صيده مرو�ن بن حممد و�ختار 
�ملوت على �أن ي�صتميل �حلكام �جلدد من �آل عبا�ض ويعي�ض يف 
رغد من �لعي�ض، و�لتجاأ عبد �حلميد بعد �صقوط �لدولة �لأموية 
جند  وفاجاأهما  �لبحرين  يف  وهو  �ملقفع  �بن  �إىل  دم�صق  يف 
�أنه هو عبد �حلميد  �دعى  �لذي  �ملقفع  �بن  �لعبا�صيني يف منزل 
�أ�رص  �حلميد  عبد  ولكن  و�صيفه،  �صديقه  ليفتدي  �لكاتب 
لقتل  عليه  �لد�لة  �لعالمات  �إبر�زه  ولول  �صخ�صيته  �إظهار  على 
�بن �ملقفع ر��صًيا يف �صبيل �إنقاذ �صديقه، ويف كتاب »�لأدب 
�لكبري« دبَّج قلم �بن �ملقفع و�صًفا لهذ� �ل�صديق �لويف فقال: �إين 
خمربك عن �صاحب كان �أعظم �لنا�ض يف عيني، وكان ر�أ�ُض 
ما �أعظمه عندي �صغر �لدنيا يف عينه، كان خارًجا من �صلطان 
بطنه فال ي�صتهي ما ل يجد ول يكرث �إذ� وجد، وكان خارًجا 
من �صلطان فرجه فال يدعو �إليه مروءته، ول ي�صتخف له ر�أًيا 

ول بدًنا، وكان خارًجا من �صلطان �جلهالة فال ُيقدم �إلَّ على 
ثقة �أو منفعة، وكان �أكرث دهره �صامًتا فاإذ� قال بزَّ �لقائلني.

�لليث  فهو  �جلدُّ  جاء  فاإذ�  م�صت�صعًفا  مت�صعًفا  ُيرى  كان 
ر�أي ول  ي�صرتك يف  يدخل يف دعوى ول  عادًيا، وكان ل 
يديل بحجة حتى يجد قا�صًيا عدًل و�صهوًد� عدوًل، ول يلوم 
�أحًد� على ما قد يكون �لعذز يف مثله حتى يعلم ما �عتذ�ره، 
وكان ل ي�صكو وجًعا �إل �إىل من يرجو عنده �لربء ول ي�صحب 
�إل من يرجو عنده �لن�صيحة، وكان ل يتربم ول يت�صخط ول 
يت�صهى ول ي�صتكي ول ينتقم من �لويلِّ ول يغفل عن �لعدو ول 

يخ�ض نف�صه دون �إخو�نه ب�صيء من �هتمامه وحيلته وقوته.

ولكن   - تطيق  ولن   - �أطقت  �إن  �لأخالق  بهذه  فعليك 
�أْخُذ �لقليل خري من ترك �جلميع، وبالله �لتوفيق«.

ولقد �تهم �بن �ملقفع بالزندقة و�ل�صعوبية، �أما �لزندقة فهي 
�لكفر يف �لباطن و�لتظاهر بالإميان يف �لظاهر، و�أما �ل�صعوبية 
و�للغة  و�لتاريخ  و�لدولة  �لدين  يف  �لت�صكيك  �إىل  ترمي  فهي 
ثقافية  متعددة،  مظاهر  ذ�ت  حركة  فهي  و�لعروبة،  �لعربية 
ودينية و�جتماعية و�صيا�صية ولغوية وتهدف �إىل تقوي�ض �صلطان 
�لفر�ض وتجيدهم، وعلى  �صاأن  �لو�صائل و�إعالء  �لعرب بكل 
�لرغم من �أن كثرًي� من �ملوؤرخني يوؤيدون هذ� �لجتاه يف �صلوك 
تناولو�  �ملحدثني  و�لكتاب  �ملفكرين  من  ثالثة  فاإن  �ملقفع  �بن 
�صرية �بن �ملقفع و�إنتاجه �لأدبي بالدر��صة و�لتحليل وخل�صو� من 
ذلك �إىل نفي هذه �لتهمة عنه يف حتم�ض و�إ�رص�ر، وهم: حممد 
�لب�صتاين يف كتابه  �لبيان« وبطر�ض  كرد علي يف كتابه »�أمر�ء 
»�أدباء �لعرب يف �لأع�رص �لعبا�صية«، و�لدكتور �صفاء خلو�صي 

يف مقال عنه مبجلة �لعربي.
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�ملقفع  �بن  كالم  قر�أنا  »ولقد  علي:  كرد  حممد  فقال 
نظن  وما  بزندقته،  ت�صعر  و�حدة  كلمة  له  ر�أينا  فما  وتدبرناه 
�أن من �تهموه يف دينه �إل من �لفقهاء �ملر�ئني ... �أما ر�أي 
�بن �ملقفع يف �لعرب فهو ل يقل عن ر�أي �أعظم �ملتع�صبني لهم 
�صئت  »�إذ�  �لب�صتاين:  بطر�ض  ويقول  �أبنائهم كاجلاحظ«،  من 
�أن تلتم�ض زندقة �بن �ملقفع فيما خلف من �آثار فاإمنا �أنت تتعب 
على غري طائل؛ لأن �آثاره �لباقية لي�ض فيها �إل كل ما يتالءم مع 
�لإ�صالم ول ينايف �أحكامه«، ويقول �لدكتور �صفاء خلو�صي: 
»وعندي �أن �لرجل كان �صادًقا يف �إعجابه بالعرب وحبه لهم، 
�لأموية  للدولة  نف�صه  قر�رة  �أكرث ولًء يف  �أنه كان  ذلك  و�آية 
�لتي تع�صبت للعرب �أكرث من �لدولة �لعبا�صية �لتي فتحت جمال 

�لعمل �أمام �ل�صعوبية و�ل�صعوبيني«.

�ملقفع  �بن  �لكثريين يف  �لثالثة تخالف ر�أي  �لآر�ء  وهذه 
على  ويدللون  �صعوبيًّا  زنديًقا  كان  �أنه  على  يجمعون  وكلهم 

ذلك باأقو�ل جاءت فيما �ألف من كتب.

�جلزم   - �ملتناق�صة  �لآر�ء  هذه  �إز�ء   - �ل�صهل  من  ولي�ض 
عن  �لتهمة  هذه  نفي  �لي�صري  من  لي�ض  �إذ  �لآخر،  دون  بر�أي 
ي�صتدعي  ذلك  لأن  قاطع؛  ب�صكل  �إثباتها  �أو  كلية  �ملقفع  �بن 

�ل�صتق�صاء �لعميق و�لبحث �مل�صني.

وجاء فيما كتبه �ملوؤرخون عن �صريته �أن �خلليفة �أبا جعفر 
�ملن�صور عهد �إليه حترير ميثاق �لهدنة بينه وبني عمه عبد �لله، 
باإدخال بع�ض �لألفاظ على هذ� �مليثاق مل ير�َض �خلليفة  فاتهم 
على  عامله  �ملهلبيِّ  معاوية  بن  �صفيان  �إىل   � �رصًّ فكتب  عنها، 
�لب�رصة �أن يقتله، فنفذ هذ� �لعامل �أمر �خلليفة �ملن�صور فُقِطعت 
رت هذه �جلرمية  �صاقاه و�ألقيت �لو�حدة بعد �لأخرى يف �لنار وبُرِّ

�لب�صعة باأنه كان يبطن �ملزدكية �ملجو�صية ويظهر �لإ�صالم.

غري �أن بع�ض �ملر�جع �لتاريخية �لأخرى تذكر �أن قتله على 
�لأموي،  �مللك  عبد  بن  �صليمان  بعد خالفة  كان  �لنحو  هذ� 
ويف عهد �أبي جعفر �ملن�صور، ويدللون على ذلك مبا جاء يف 
�بن �ملقفع تقلد يف  �أن  �لبلد�ن« للبالذري، من  كتاب »فتوح 
عهد �صليمان بن عبد �مللك خر�ج بع�ض وليات دجله من يد 
�صالح بن عبد �لرحمن �لب�صتاين، ومبا �أن �صليمان بن عبد �مللك 
توىل �خلالفة �صنة 97هـ )715م( فال يعقل �أن يتوىل �بن �ملقفع 
ثمَّ تكون �صنه  �لع�رصين، ومن  �خلر�ج وهو يف عمر يقل عن 
�أنه قتل �صنة  �أخذنا بقول من يذكرون  �إذ�  عند مقتله 65 عاًما 
142هـ )759م( �أو تكون هذه �ل�صن 68 عاًما �إذ� �أخذنا بقول 

من يوؤكدون �أنه قتل خالل عام 145هـ )762م(.

وقد نقل �بن �ملقفع من �لفهلوية �لفار�صية �إىل �للغة �لعربية 
كتاب »كليلة ودمنة« �لذي حمله من �لهند »بَْرَزويه« �إبَّان حكم 
�مللك خ�رصو �لأول �أنو�رصو�ن، كما نقل كتاب »خد�ي نامه« 
ملوك  »�صرية  بالعربية  وعنو�نه  فار�ض  ملوك  �صرية  يتناول  وهو 
�لعجم«، وكان هذ� �لكتاب �أحد م�صادر »�ل�َصْهَناَمْه« �لتي �ألفها 

�ل�صاعر �لفردو�صي بالفار�صية و�صمنها تاريخ ملوك �لفر�ض.

و�ألّف �بن �ملقفع باللغة �لعربية �لكتب �لآتية: »�لدرة �ليتيمة 
�لأخالق،  يف  وهو  �ل�صغري«  و»�لأدب  �مللوك«،  طاعة  يف 
بالقاهرة عام  با�صا  �أحمد زكي  ن�رصه  �لكبري«، وقد  و»�لأدب 

1330هـ )1912م(.

ومن �لكتب �ملرتجمة �لتي تعزى �إليه كتاب »هز�ر �أف�صانه« 
)�أي �ألف خر�فة( �ملفقود و�لذي يقال �إنه وجد موؤخًر� يف مكتبة 
رو�صيا، كما يقال �إنه و�صع �لق�صة �لإطارية لكتاب »�ألف ليلة 
وليلة« مع بع�ض �لق�ص�ض �لقدمية �لأوىل وبع�ض �لق�ص�ض �لتي 
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فيها حتليل لو�جبات �ل�صلطان �إز�ء رعيته وو�جبات �لرعية �إز�ءه، 
وذلك لوجود ت�صابه قوي بني �أ�صلوب �بن �ملقفع وما ورد يف 
�ملقفع  ولبن  وليلة«،  ليلة  »�ألف  كتاب  من  �لأجز�ء  هذه 
عالوة على ما تقدم عدة ر�صائل �صغرية، ومن مناذج �أ�صلوبه ما 

قال يف �صحبة �ل�صلطان: 

لنف�صك  �إل بعد ريا�صة منك  لل�صلطان  »ل تكن �صحبتك 
قربوك،  �إذ�  وحذًر�  ولُّوك،  �إذ�  حافًظا  فكن  طاعتهم،  على 
�أ�صخطوك،  �إذ�  �إذ� �صاموك، ر��صًيا  �ئتمنوك، ذلياًل  �إذ�  �أميًنا 
ُتعلِّمهم وكاأنك تتعلم منهم، وتوؤدبهم وكاأنك تتاأدب منهم، 
�لبعد  منهم كل  فالبعد  و�إل  �ل�صكر،  تكلفهم  ول  وت�صكرهم 
و�حلذر منهم كل �حلذر«، ويف �لتعزية �لتي بعث بها �إىل �أحد 
معارفه �أمنوذج �آخر من �أ�صلوبه �جلزل �لر�صني �لبديع �ل�صياق، 

�إذ يقول: 

يدبرها  هو  �لله،  بيد  و�لدنيا  �لآخرة  �أمر  فاإن  بعد،  »�أما 
لق�صائه ول معقب حلكمه،  ي�صاء، ل ر�د  ما  ويق�صي منهما 
فاإن �لله خلق �خللق بقدرته، ثم كتب عليه �ملوت بعد �حلياة لئال 
يطمع �أحد من خلقه يف ُخْلِد �لدنيا، ووقَّت لكل �صيء ميقاَت 
�أجل ل ي�صتاأخرون عنه �صاعة ول ي�صتقدمون، فلي�ض �أحد من 
ه من ذلك  خلقه �إل وهو م�صتيقن من �ملوت ل يرجو �أن يخلِّ�صَ

�أحد، ن�صاأل �لله خري �ملُْنَقَلب«.

وتدل هذه �لعبار�ت يف �لتعزية على رجل ينطوي �صمريه 
على �لإميان �لر��صخ بالله وبق�صائه وبالآخرة وفناء �لدنيا وخلود 
�لد�ر �لباقية، وهذ� ل ي�صتقيم مع �لزندقة �لتي �تهم �بن �ملقفع 
قر�رة  يف  ي�صمر  كان  مبا  �أعلم  و�لله  كثري،  �أو  قليل  يف  بها 

وجد�نه.

2( اأب� الب�رش بن املقفع: �للقب �لعربي ل�صاوير�ض �لقبطي �أ�صقف 
مدينة �لأ�صمونيني وكان من �لآخذين مبذهب �مل�صيئة �لو�حدة 
لل�صيد �مل�صيح عليه �ل�صالم، وقد عا�رص �بن �ملقفع »�صاوير�ض« 
�لبطريق �لقبطي »فيلوتيو�ض« �لذي توىل �لبطريقية من عام 369 
�إىل عام 394هـ )978 - 1003م( ول يعرف عن حياة �بن 
مبناظرة  له  �أذن  �لفاطمي  �لله  لدين  �ملعز  �خلليفة  �أن  �إل  �ملقفع 

�لق�صاة �مل�صلمني يف �مل�صائل �لدينية.

�لكني�صة  �أعالم  عن  تاريًخا  )�مل�رصي(  �ملقفع  �بن  و�ألف 
ويوجد  بالإ�صكندرية،  �لبطريقية  كر�صي  على  جل�صو�  �لذين 
�أقدم خمطوط لهذ� �لكتاب مبكتبة مدينة هامبورج باأملانيا �لغربية 
حتت رقم 1266، وي�صتمل هذ� �ملخطوط على �جلزء �لأول 
فقط �لذي يبد�أ بالقدي�ض مرق�ض وينتهي مبيخائيل �لأول، �أي 
مبكتبة  �ملوجود  �ملخطوط  �أما  عام 767م،  �إىل   61 عام  من 
�لبطريق  من  �لبطارقة  �أخبار  فيتناول   303 رقم  حتت  باري�ض 
 799( 204هـ(   -  183( �لثاين  مرق�ض  و�لأربعني  �لتا�صع 
438هـ(   -  424( ��صتاثيو�ض  بالبطريق  وينتهي  819م(   -

)1032 - 1049م(.

ولبن �ملقفع »�صاوير�ض« م�صنف �آخر عن �ملجامع �لدينية 
�مل�صنف  وهذ�  و�لفرن�صية،  و�حلب�صية  �لعربية  باللغات  �لأربعة 
�مل�صيح،  لل�صيد  �لو�حدة  �مل�صيئة  مذهب  عن  دفاع  عن  عبارة 
�لفاتيكان  ومبكتبة  بباري�ض  �أخرى  خمطوطات  �ملقفع  ولبن 

بروما.

196- ابن مقلة - حارة - بق�سم كرموز 
��صمه �لكامل �أبو علي حممد بن علي بن �حل�صن بن ُمْقلة، 
ولد ببغد�د عام 272هـ )886م( وكان يف �أول �أمره من عمال 



حرف األلف

289

�خلر�ج يف �أحد �أقاليم فار�ض، ويف ربيع �لأول من عام 316هـ 
)928م( ��صتوزره �خلليفة �لعبا�صي �ملقتدر ثم �رصفه بعد عامني 
�أي يف جمادى �لأوىل عام 318هـ )يونية عام 930م(؛ وذلك 
ب�صبب �صد�قته ملوؤن�ض �صاحب �ل�رصطة �لذي كان مكروًها من 
�أمري  ياقوت  بن  �للدود حممد  قب�ض عليه عدوه  �خلليفة، وقد 
�بتز منه  �أن  بعد  �إىل فار�ض  �لنار يف د�ره ونفاه  �جلي�ض و�أ�صعل 
�لقاهر  �خلليفة  �أعاده  عام 320هـ )932م(  وفرًي�، ويف  ماًل 
ياقوت  بن  لعدوه حممد  يد�ض  �أخذ  ما  من�صبه، و�رصعان  �إىل 
فلم  �خلليفة،  خلع  على  �لتاآمر  يف  �رصع  عندما  �أمره  و�فت�صح 
ا من �لفر�ر �إبقاًء على حياته، غري �أنه مل يركن �إىل  يجد منا�صً
ويف  �لقاهر  خللع  �لنطاق  و��صعة  دعاية  يدبر  فاأخذ  �ل�صكينة، 

�صبيل ذلك طاف �لبالد متنكًر� يوؤلب �لنا�ض عليه.

عام  �لأوىل  جمادى  يف  �خلالفة  �لر��صي  َويل  وعندما 
322هـ )�إبريل 934م( �أ�صندت �لوز�رة �إليه، غري �أن �ل�صلطة 
�لفعلية كانت يف قب�صة عدوه حممد بن ياقوت �أمري �جلي�ض، 
نفوذ  تقوي�ض  يف  �لتايل  �لعام  يف  جناحه  من  �لرغم  وعلى 
يف  �لن�رص  لإحر�ز  دبرها  �لتي  �لفا�صلة  �حلملة  فاإن  ياقوت  �بن 
�حلمد�ين  �لله  عبد  �لهجاء  �أبي  بن  ح�صن  كان  حيث  �ملو�صل 
عليه  قب�ض  ما  ب�صقوطه، و�رصعان  مما عجل  بالأمر  ��صتقل  قد 
�ملظفر بن ياقوت �أخو حممد بن ياقوت و�صجنه، وكان ذلك 
عام 324هـ )936م(، وقد �أرغم �خلليفة على �إقر�ر ما حدث 
وعلى �لأمر بطرد �بن مقلة من من�صب �لوز�رة، وبعد �أن دفع 
�لر�بعة بعد  �ألف دينار ��صتعاد حريته و�أ�صبح وزيًر� للمرة  �ألف 
عدة �أعو�م، وملا حاول �لوقيعة باأمري �لأمر�ء حممد بن ر�ئق، 
عام 326هـ  �صو�ل  عليه يف  فقب�ض  له  دبره  مبا  ر�ئق  �بن  َعِلَم 
مقلة  �بن  وتويف  تثيل،  �أ�صنع  به  ومثَّل  937م(  )�أغ�صط�ض 

�صجيًنا يف �لعا�رص من �صو�ل عام 328هـ )19 يوليو 940م( 
عن 56 عاًما، و��صتهر �بن مقلة بالعلم �لغزير وباأنه �أحد مبدعي 

�خلط �لعربي.

197– ابن مكان�س – �سارع – بق�سم الرمل
هو فخر �لدين �أبو �لفرج عبد �لرحمن بن عبد �لرز�ق بن 
مكان�ض، ولد عام 745هـ )1344م(، وكان حنفي �ملذهب 
برقوق يف  للظاهر  ثم  �لدولة يف م�رص،  لناظر  �لوز�رة  وتوىل 
�ل�صام، ومات م�صموًما عام 796هـ )1393م(، وله ديو�ن 
�صعر، و�أ�صله من �لقبط وكان مولده بالقاهرة حيث دفن بعد 
»ديو�ن  بعنو�ن  كتاب  �ل�صعر  ديو�ن  على  عالوة  وله  موته، 

�لإن�صاء«.

198- ابن مكي – حارة - بق�سم اجلمرك 
نت �ملر�جع �لتاريخية  يحمل لقب »�بن مكي« ثالثة ممن دوَّ

�صري حياتهم، وفيما يلي ترجمة كل منهم:

1( اأحمد بن يحيى بن مرزوق بن َمكي )وكنيته اأب� جعفر(: 
�ملو�صيقية  �لآلت  على  �ملتقدمني  �حلاذقني  �ل�رُصَّ�ب  من  كان 
ومن �لرو�ة �ملجيدين لأحلان �لقدماء، وكان �إ�صحاق �ملو�صلي 
)�نظر مادة �إ�صحاق �لندمي( يوؤثره ويجهر بف�صله وبتف�صيله على 
غريه من �لعازفني، وذكر �أبو �لفرج �لأ�صفهاين �صاحب كتاب 
�لأغاين �أن لأحمد بن َمكي كتابًا عنو�نه »�ملجرد يف �لأغاين«، 

وهو من �لأ�صول �ملعول عليها بعد كتاب �إ�صحاق �ملو�صلي.

2( اأب� الطاهر بن ع�ف اإ�سماعيل بن َمكي )وكنيته الزهري(: 
�جلليل،  �ل�صحابي  عوف  بن  �لرحمن  عبد  �إىل  ن�صبه  وينتهي 
�لقرن  �ملالكية بالإ�صكندرية دون منازع طو�ل  وقد كان �صيخ 
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�مليالدي، وكان مولده �صنة  �لثاين ع�رص  �لهجري،  �ل�صاد�ض 
485هـ )1092م(، وقال عنه �ل�صيوطي )�نظر هذه �ملادة( �إنه 
�أبي بكر �لطرطو�صي )�نظر �صيدي  �صدر �لإ�صالم، تفقه على 
�أبو �حل�صن بن �حلمريي: »�إنه  �لطرطو�صي( و�صمع منه، وقال 
كان �إمام ع�رصه وفريد دهره يف �لفقه على مذهب مالك وعليه 
�لعبادة  �لورع و�لزهد وكرثة  �إىل ذلك  �لفتوى، وجمع  مد�ر 
ف باأنه كان من �لعلماء  و�لتو��صع �لتام ونز�هة �لنف�ض«، وُو�صِ

�لأعالم وم�صايخ �لإ�صالم.

وكان بيت هذ� �لعامل �جلليل معروًفا بالإ�صكندرية �صهرًي� 
من  وقت  ويف  �ل�صيت،  ذ�ئعي  وفقهاء  علماء  من  �أجنب  مبا 
�لأوقات جمع هذ� �لبيت �لعتيد �صبعة منهم، فكانو� �إذ� دخلو� 
�صند(  �لقا�صي  مادة  )�نظر  بن عنان  �صند  �أبي علي  �لإمام  على 
رحب بهم قائاًل: »�أهاًل بالفقهاء �ل�صبعة«، ت�صبيًها لهم بالفقهاء 

�ل�صبعة �أئمة �ملدينة �لنبوية.

�أبو �لطاهر بن عوف بن َمكي على عدد كبري  وقد تتلمذ 
بكر  �أبي  عن  ول�صيما  عنهم  و�أخذ  �لإ�صكندرية  فقهاء  من 
�لطرطو�صي، �إذ كان ربيبه ب�صبب �صلة �لن�صب �لتي جتمع بني 

�أ�رصتيهما بعد �أن تزوج �لطرطو�صي من خالة �أبي �لطاهر.

و�صهد �أبو �لطاهر نهاية �لدولة �لفاطمية �ل�صيعية وقيام دولة 
�صالح �لدين يف م�رص عام 567هـ )1171م(.

ولي�ض له موؤلفات كثرية، و�ملعروف منها »تذكرة �لتذكرة 
يف �أ�صول �لدين«، وكتاب يف �لرد على رجل �رتد عن �لدين 
»�لفا�صح«  ��صم  عليه  �أطلق  كتابًا  و�صنف   ، َفَتَن�رصَّ �لإ�صالمي 
بقوله  ق�صد  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  �لله  ر�صول  �أن  فيه  و�دعى 

�لنبي  �أن  مع  و�خلمر،  �لفاكهة  ثمر  طهور«  وماء  طيبة  »ثمرة 
م �خلمر. �لكرمي حرَّ

وترجع �صهرة �أبي �لطاهر - ب�صفة خا�صة - �إىل �ملدر�صة 
و�بنه  هو  فيها  �لتدري�ض  وتوىل  بالإ�صكندرية  له  �صيدت  �لتي 

نفي�ض �لدين �أبو �حلرم َمكي. 

ففي عام 532هـ )1137م( - �أي عندما بلغ �أبو �لطاهر 
»�حلافظ  �لفاطمي  �خلليفة  �أمر   - من عمره  و�لأربعني  �خلام�صة 
بن وخل�صي«  »ر�صو�ن  �لفو�طم( وزيره  مادة  )�نظر  �لله«  لدين 
ببناء هذه �ملدر�صة �لتي تعترب �أول مدر�صة حكومية بالإ�صكندرية 
ع�رصة  باثنتي  �ل�صلفية  �ملدر�صة  �صبقت  �إذ  كلها،  م�رص  بل يف 
تلك  بالإ�صكندرية فهي  �أن�صئت  نظامية  �أول مدر�صة  �أما  �صنة، 
�لطرطو�صي( يف  )�نظر مادة �صيدي  »�لطرطو�صي«  �أعدها  �لتي 
�لطبقة �ل�صفلى من �ملنزل �لذي وهبته �إياه زوجته �ملو�رصة وتعلم 

فيها �أبو �لطاهر نف�صه.

ويف كتاب »�صبح �لأع�صى يف كتابة �لإن�صا« للقلق�صندي 
�لن�ض �لكامل لل�صجل �ل�صادر من »�خلليفة �حلافظ لدين �لله«، 
ويت�صح من هذ� �ل�صجل �أن �ملدر�صة �أقيمت لتعليم �لفقه وعلوم 
�ل�رصيعة �لإ�صالمية، و�أ�صند �لإ�رص�ف عليها و�لتدري�ض فيها �إىل 
�لفقيه �لز�هد �لورع �أبي �لطاهر بن عوف �إ�صماعيل بن َمكي، 
و�أنها �صميت باملدر�صة »�حلافظية« و�أن موقعها ب�صارع �ملحجة، 
�أن هذ�  �إىل  �ل�صيال  �لدين  �لدكتور جمال  �ملرحوم  وقد ذهب 
�ل�صارع يقع يف �متد�د طريق �حلرية �حلايل )فوؤ�د �صابًقا( ولكن 
�ل�رصيف حممد  �لأكرب  و�لدتي  جّد  �أبرمها  �لتي  �لوقف  حجة 
�أغا �أبو زيان يف �أول جمادى �لثانية �صنة 1103هـ، و�مل�صجلة 
ورقم  متتابعة   354 برقم  �ل�رصعية  �لإ�صكندرية  مبحكمة 
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36 �صحيفة من �صجل �لإ�صهاد�ت رقم 88، تثبت هذه �حلجة 
�أن �صارع �ملحجة كان يف نهاية �صارع �مليد�ن )حممود فهمي 
�لنقر��صي حاليًّا( من جهة ق�صم �ملن�صية، ومن ثم يكون موقع 
ا و�أن طريق  �ملدر�صة �حلافظية يف هذه �جلهة بالذ�ت وخ�صو�صً
�حلرية مل يكن من �لأماكن �لد�خلة يف حيز مدينة �لإ�صكندرية 
�لآهل بال�صكان، بل كان يف ذلك �حلني من �أطر�ف �ملدينة، 
�ملدينة  و�صط  عن  بعيًد�  �ملدر�صة  ُتبنى  �أن  �ملحتمل  من  ولي�ض 
لي�صهل على طالبها ومدر�صيها �لو�صول �إليها دون كبري عناء. 

�ل�صبب  �أن  على  �ملدر�صة  بت�صييد  �خلا�ض  �ل�صجل  ويدل 
يف بنائها يرجع �إىل �أن �خلليفة »�حلافظ« وجد يف حرية طالبي 
�لعلم من �أهل �لإ�صكندرية و�لو�فدين عليها و�ملر�بطني بها من 
حت�صيلهم  ول�صهولة  �صملهم  جلمع  �إقامتها  يربر  ما  �ل�صاحلني، 
�ملدر�صة  �أن  �إىل  �ل�صجل  وي�صري  منتظمة،  د�ئمة  ب�صفة  �لعلم 
�لذين  للطالب  م�صكًنا   - �لتدري�ض  جانب  �إىل  لتكون-  بنيت 
يح�صلون يف �لوقت ذ�ته على �ملوؤنة من عي�ض وغلة وعلى كل 
�لتفرغ للدر��صة، ويتحمل كل  باأودهم ويعينهم على  ما يقوم 

هذه �لنفقات ديو�ن �خلليفة. 

فذكر  �ملدر�صة  بهذه  تدر�ض  �لتي  �ملو�د  �ل�صجل  وحدد 
جانب  �إىل  �لطاهر-  �أبي  للفقيه  وترك  �ل�رصيعة«،  »علوم  �أنها 
وتوزيع  �لطلبة  �صوؤون  على  �لكلي  �لإ�رص�ف  �لتدري�ض- 
�ملخ�ص�صات لهم، كما ترك له كامل �حلرية يف �أن يقرب �إليه 
من �رت�صى طريقته وتعليمه ويبعد من ينكر ف�صله ويتخلف عن 
يف  �لدولة  موظفي  كبار  �ل�صجل  ويو�صي  درو�صه،  حلقات 
�لإ�صكندرية مبا فيهم �لأمري و�لقا�صي وكافة �حلماة و�ملت�رصفني 
و�لعمال و�مل�صتخدمني برعاية �ملدر�صة ورعاية طالبها و�إعز�زهم 
و�لهتمام و�ل�صهر على منافعهم، وكانت �لأو�مر �لتي ت�صدر 

بتعيني �ملدر�صني تتلى على �لنا�ض بامل�صجد �جلامع لإعالنها ون�رص 
ن�صو�صها بني �مل�صلني جميًعا للعلم مبا جاء بها من توجيهات يف 

هذ� �ل�صدد. 

وخل�صي  بن  ر�صو�ن  بالوزير  حد�  �لذي  �لقوي  و�لد�فع 
يكمن يف �أن هذ� �لوزير كان �صنيًّا على �لرغم من توليه �لوز�رة 
خلليفة فاطمي �صيعي فاأر�د �أن يظهر مذهبه �ل�صني بكيفية عملية، 
وذلك باإن�صاء �ملدر�صة لأبي �لطاهر �لفقيه �ل�صني �ملالكي، ومن 
جهة �أخرى كان ر�صو�ن عظيم �لثقة باأبي �لطاهر يلجاأ �إليه يف 
�مللمات وي�صت�صريه يف �مل�صكالت �لكربى، فقد همَّ هذ� �لوزير 
بخلع �خلليفة �حلافظ لدين �لله عبد �ملجيد )�نظر مادة �لفو�طم( 
�لذي  للطفل  �لله«، وعني كفياًل  باأحكام  �بن عم »�لآمر  لأنه 
عام  �غتياله  عند  حاماًل  تركها  �لتي  »�لآمر«  زوجة  من  يولد 

524هـ )1130م( ب�صبب ق�صوته وحبه �صفك �لدماء.

بن  �لطاهر  »�أبا  ر�صو�ن  �لوزير  دعا  �لرغبة  هذه  ولتنفيذ 
�أبي  و�بن  �ملالكيني،  �ل�صنيني  �لفقهاء  كبري  َمكي«  بن  عوف 
ن  كامل فقيه �ل�صيعة �لإمامية، و�بن �صالمة د�عي �لدعاة، وكوَّ
منهم موؤتًر� للبت يف �أمر خلع »�حلافظ« على �أ�صا�ض �أنه مل يكن 
من ن�صل �خلليفة »�لآمر باأحكام �لله« و�إمنا كان كفياًل فقط لبنه 
�ملنتظر، ثم ��صتوىل على �خلالفة دون حق �رصعي، و�نتهى هذ� 
�ملوؤتر �إىل �لإبقاء على خالفة �حلافظ لأن �لأغلبية من �أع�صائه 

كانت يف �صف �حلافظ لنتمائها �إىل �ملذهب �ل�صيعي.

باملدر�صة  �خلا�ض  �ل�صجل  �لذي كتب  �لإن�صاء  �أما كاتب 
�لإن�صاء  كاتب  �ل�صرييف  �بن  �لقا�صم  �أبو  يكون  �أن  فريجح 
كبرًي�  عدًد�  كتب  وقد  »�حلافظ«  �لفاطمي  �خلليفة  عهد  يف 
هذ�  عهد  عن  �لتاريخية  �ملر�جع  تذكرها  �لتي  �ل�صجالت  من 
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عام 642هـ  تويف  �أن  �إىل  �ملن�صب  هذ�  يتوىل  �خلليفة، وظل 
)1244م(.

بن  �إ�صماعيل  عوف  بن  �لطاهر  �أبو  �جلليل  �لعامل  وتويف 
َمكي عام 581هـ )1185م( ودفن يف �لإ�صكندرية، ولي�ض 
ملدر�صته �ل�صهرية ول لقربه �أثر بني �آثار �ملدينة وقبورها، وهكذ� 
طم�ض �لن�صيان و�لإهمال ذكرى عامل فا�صل مالأ �لإ�صكندرية 
علًما وفقًها وق�صى حياته �لطويلة يعلم ويوؤلف ما ينفع �لنا�ض.

�أن مولده كان عام 485هـ )1092م( ووفاته عام  ومبا 
�لعمر 93 عاًما عندما  581هـ )1185م( فيكون قد بلغ من 

و�فته �ملنية .

ولقد خيل لبع�ض كتاب �ل�صري �أن مدر�صة �أبي �لطاهر بن 
مادة  )�نظر  �ل�ِصلفي  �لطاهر  �أبي  مدر�صة  هي  َمكي  بن  عوف 
�ل�ِصلفي( عينها، ولكن هذ� �لظن ليقوم على �أ�صا�ض متني من 
�ل�صحة، �إذ �إن �ملدر�صة �ل�ِصلفية �أمر باإن�صائها �لوزير �لعادل بن 
»�لظافر«،  �خلليفة  عهد  يف  )1149م(  544هـ  عام  ر  �ل�صالَّ
و�صميت يف �أول �لأمر باملدر�صة »�لعادلية«، ثم عرفت فيما بعد 
لدو�فع  كان  �ملد�ر�ض  �إن�صاء  �أن  ويالحظ  �ل�صلفية،  باملدر�صة 
�صيا�صية مذهبية ملحاربة �ملذهب �ل�صيعي �أوًل وللدعوة للمذهب 
�ل�صني ثانًيا، وكان موؤ�ص�صوها يف �أول �أمرها �ل�صالجقة، وهم 
فاأن�صاأت  حركتها  ر�عية  دولتهم  وكانت  �ل�صنيني،  غالة  من 
�لإ�صالمي  �لأو�صط  �ل�رصق  �أرجاء  يف  �ملد�ر�ض  من  �لع�رص�ت 

بو�صاطة �لدول �ل�صنية. 

دولة  وقيام  �لفاطمية  �لدولة  نهاية  �لطاهر  �أبو  �صهد  ولقد 
�صالح �لدين )�نظر هذه �ملادة( عام 567هـ )1171م( كما 
تقدم �لقول، ويدل على ذلك زيارة �صالح �لدين لالإ�صكندرية 

عام 577هـ )1181م( وحر�صه على �أن يح�رص �صحبة �أولده 
عليه  ي�صمعو�  و�أن  �لطاهر  �أبي  درو�ض  دولته،  رجال  وكبار 
اأ مالك« برو�يته عن �أ�صتاذه »�لطرطو�صي«، وكان  جميًعا »ُمَوطَّ
ذلك يف �لع�رصة �لأخرية من �صهر �صو�ل، وتذكر �ملر�جع �أن 
بتتلمذهم  �لدين و�أولده قد ح�صلو� على �خلري �جلزيل  �صالح 
�لطاهر  لأبي  �صارت  �لتاريخ  ذلك  ومن  �جلليل،  عاملنا  على 
مكانة مرموقة عند �صالح �لدين، فكان يجله ويحرتمه ويقدره 
ويوقره، و�إذ� �عرت�صته م�صكلة من �مل�صاكل �لدينية �أو �لدولية 

�أر�صل �إليه ي�صاأله �لر�أي و�لفتوى.

بفتوى  �لدين  �صالح  �أخذ  �ل�صدد  هذ�  يف  يذكر  ومما 
�أفتى  عندما  وذلك  �لأعمى،  ق�صاء  جو�ز  يف  �لطاهر  �أبي 
با�صتمر�ر �لقا�صي �رصف �لدين بن �أبي ع�رصون يف وظيفته بعد 
�أن �أ�صيب بالعمى يف �صيخوخته، كما �أخذ بفتو�ه باإعادة فر�ض 
�رصيبة »�ل�صادر« �لتي كانت تفر�ض على جتارة �لفرجن �ل�صادرة 

من �لإ�صكندرية على �أن توزع ح�صيلتها على فقهاء �لثغر.

وتذكر �ملر�جع �لتاريخية �أن �بنه نفي�ض �لدين �أبو �حلرم َمكي 
»�لتهذيب«  كتاب  على  قيًِّما  �رصحا  ف�صنف  بالتاأليف،  ��صتغل 
يف  ويقع  »بالعوفية«  �ل�رصح  هذ�  ويعرف  �لرب�دعي  �صعد  لأبي 
�صتة وثالثني جملًد�، وكان هذ� �لبن يلقي درو�صه يف مدر�صة 
�أبيه، وقال �بن هالل �إن ن�صخة كاملة من هذ� �لكتاب حمفوظة 
�ملوؤلف  بخط  وهي  �لأق�صى  باملغرب  فا�ض  �صلطان  خز�نة  يف 
�ل�صلطنة  نائب  �جلمد�ر  بيرب�ض  تركة  يف  �أخذت  وقد  نف�صه، 
فا�صرت�ها  بالقاهرة  بيعت  ثم  عزله،  عند  وذلك  بالإ�صكندرية 

قا�صي �لق�صاة �لأخنائي �ملالكي.
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و�أ�صارت �ملر�جع - من جهة �أخرى - �إىل حفيد من �أحفاد 
�أبي �لطاهر بن عوف بن َمكي وو�صفته بالزهد و�لورع، وقال 
�ملوؤرخ �لدم�صقي �أبو �صابة يف كتابه »�لذيل على �لرو�صتني«: »�إن 
�لعزيز بن حممد  �لز�هد �لورع ر�صيد �لدين عبد  �ل�صيخ �لإمام 
�بن �لطاهر �ملعروف باأبي عوف بن َمكي من ذرية عبد �لرحمن 
كان  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �لله  ر�صول  �صاحب  عوف  �بن 
�أن�ض«،  بن  مالك  مذهب  يف  ومفتيها  �لإ�صكندرية  فقهاء  من 
له، وقد و�صلها  ل�صغل عر�ض  دم�صق  »�إنه وفد على  قال:  ثم 
يوم �لثالثاء تا�صع �صعبان �صنة 626هـ )1228م( و�إنه �جتمع 
�أبي عمر،  �صيخنا  مع  �لعادلية  باملدر�صة  �لغد من جميئه  به يف 
يوًما  ي�صوم  وكان  �صنة،  �صتون  ذ�ك  �إذ  عمره  �أن  لنا  وحكى 
ويفطر يوًما، ك�صيام د�وود عليه �ل�صالم، و�أتى معه بدقيق من 
�لإ�صكندرية، فلم يزل ياأكل منه حتى رجع ل يتناول غريه«.

هذه هي �صرية �أبي �لطاهر بن عوف بن َمكي و�صرية ولده 
وحفيده عليهم رحمة �لله.

�ل�صهد�ء  �أحد  وهو  احُلَزيني:  العاملي  َمكي  بن  حممد   )3
�لأربعة عند �أهل �ل�صيعة، وهو عندهم ممن جمعو� �إىل �ل�صتهار 
بالعلم و�لت�صنيف، �ل�صتهار بال�صت�صهاد، وهو موؤلف »�للَُّمع 
�لدم�صقية« يف �لفقه �ل�صيعي، وقد خانه قوم �ن�صقو� عليه فحب�ض 
يف دم�صق ثم قتل بال�صيف بناًء على فتوى من �لقا�صي �ل�صافعي، 
جثته  و�أحرقت  �خلازوق  على  �أجل�ض  �إنه  �أخرى  رو�ية  وتقول 
بناء على فتوى �لقا�صي �ملالكي، وتقول معظم �مل�صادر �إن موته 

كان عام 786هـ )1384م(.

199– ابن امللقن – زقاق – بق�سم اجلمرك
كان �أحد �أ�صاتذة �بن حجر �لع�صقالين )�نظر هذه �ملادة(، 

وتويف عام 804هـ )1401م(.

200 – ابن املاّل – �سارع – بق�سم حمرم بك
هو خ�رصو بن �ملاّل، كان قا�صي �لق�صاة و�صيخ �لإ�صالم، 
وكان من كبار �لفقهاء �لأحناف، وتقول بع�ض �لرو�يات �لتي 
تعر�صت ل�صريته �أن �أ�رصته من �أ�صل رومي �أو فرن�صي، وقد نال 
عكف  �للذين  بالكتابني  �لنطاق  و��صعة  �صهرة  �ملاّل  بن  خ�رصو 
�لأ�صول«،  علم  يف  �لو�صول  »مرقاة  وهما:  تاأليفهما  على 
و»درر �حلكام يف �رصح غرر �لأحكام«، و�لكتابان يف �أ�صول 

�لعباد�ت، وكانت وفاته خالل عام 885هـ )1480م(.

201– ابن َمِلك – حارة – بق�سم اجلمرك
وهو  فر�صته،  بابن  �ل�صهري  �حلنفي  �لفقيه  َمِلك  �بن  هو 
�لإمام  �ألفه  �لذي  �لفقه«  �أ�صول  �ملنار يف  موؤلف كتاب »�رصح 
�أبو �لربكات �لن�صفي )�نظر هذه �ملادة(، وله كتاب �آخر بعنو�ن 
»بارق �لأزهار يف �رصح �صارق �لأنو�ر«، وتويف �بن َمِلك عام 

885هـ )1480م(.

202 - ابن ممَّاتي - حارة - بق�سم حمرم بك
ناظر  كان  ممَّاتي،  بن  �أ�صعد  �ملكارم  �أبو  �لكامل  ��صمه 
به  �لتقى  �إنه  �لعماد  �بن  وقال  �مل�رصية،  بالديار  �لدو�وين 
هو  و�إنه  �لنا�رص  �مللك  جي�ض  ديو�ن  يتوىل  وكان  �لقاهرة  يف 
وجماعته ن�صارى، فاأ�صلمو� يف �بتد�ء عهد �مللك �ل�صالحي، 
وقد �ألف �بن ممَّاتي كتاب »قو�نني �لدو�وين« �أو�صح فيه قو�عد 
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�أخرى نظم �صرية  �لدين، ومن جهة  �لإد�رة يف عهد �صالح 
�صالح �لدين وكتاب كليلة ودمنة، ومن طريف �صعره �أنه ر�أى 

يف دم�صق رجاًل ثقيل �لظلِّ فقال فيه:

َحَكى َنْهَرين ما يف �لأْر  
�ِض َمْن َيحكيهما �أبََد�  

َحَكى يف َخْلِقِه ثوًر�  
َدى بََر خالِقِه  �أ ويف   

وقد ولد �بن ممَّاتي عام 533هـ )1138م(، وتويف مبدينة 
�صنجار خالل عام 616هـ )1219م(، يف بع�ض �لرو�يات، 
�أو خالل عام 622هـ )1225م( على حد قول بع�ض �لرو�يات 

�لأخرى.

وكان من كبار �لفنانني �ل�صعبيني �لذين عربو� عن كر�هية 
�ملماليك و�لدخالء بالنو�در و�لأمثال و�ل�صخرية و�لزجل �لالذع 
�لإ�صالم  �أعد�ء  جبهة  جبهتني  يف  جاهدو�  ممن  فكان  �لنقد، 
�ملمالك  من  و�لإ�صالمية  �لعربية  �لأمة  �أعد�ء  وجبهة  �خلارجية 
و�ل�صالطني، ويف هذه �لناحية �ألف �بن ممَّاتي كتاب »�لفا�صو�ض« 
�لذي ذ�ع �صيته وتد�وله لأنه يدل على كر�هية �مل�رصيني لكل 
�لتي  �ل�صاخرة  �لنو�در  تقف  ول  لبالدهم،  غا�صب  �أو  فاحت 
من  �لهزء  ت�صيع  و�إمنا  معني  �صخ�ض  عند  �لكتاب  هذ�  ي�صمها 
�إنه  �لكتاب  مقدمة  يف  ممَّاتي  �بن  وقال  كافة،  �ملماليك  �أمر�ء 
و�صعه ليتد�رك �صالح �لدين �حلال وينقذ �لأمة من �ملظامل �لتي 
�أوقعها عليهم �أمر�ء �ملمالك، و��صم �لكتاب بالكامل »�لفا�صو�ض 

يف حكم قر�قو�ض«.

203- ابن املنذر - حارة - بق�سم اجلمرك
يطلق لقب �بن �ملنذر على طائفة عديدة ممن �صجل �لتاريخ 

�أ�صماءهم، وفيما يلي �لتعريف بهم: 

الني�ساب�ري: كان  املنذر  بن  اإبراهيم  بن  بكر حممد  اأب�   )1
فقيًها عاملًا مطلًعا من طبقة �لفقهاء �مل�صهورين، وقد �صنف يف 
عام  �ملكرمة  مبكة  وفاته  وكانت  مفيدة  كتًبا  �لعلماء  �ختالف 
310هـ )922م(، ومن موؤلفاته �مل�صهورة يف �ختالف �لعلماء 
كتاب »�لأ�رص�ف« وهو كتاب كبري يدل على عمق وقوفه على 
مذ�هب �لأئمة �لأربعة، فجاء من �أح�صن �مل�صنفات و�أنفعها يف 
هذ� �مل�صمار، وله �أي�صا كتاب »�ملب�صوط« وهو �أكرب من كتاب 
»�لأ�رص�ف«، ويتناول مو�صوع �ختالف �لعلماء، و�ألف عالوة 

على هذين �لكتابني كتابًا �صغرًي� �أ�صماه »�لإجماع«.

ان: ويذكر �ملوؤرخون حكم �ثنني  2( اأربعة من اأمراء بني غ�سَّ
�ملنذر  �بن  على  �نت�رص  �لذي  �لثالث«  �ملنذر  »�بن  هما:  منهم 
�أبي قابو�ض )�نظر مادة �أبي قابو�ض(، وقد د�م حكمه من عام 
569 �إىل عام 580م، و»�بن �ملنذر �لر�بع«، وقد مات عام 

630م )�أي �صنة 9هـ(.

املناذرة، وهم:  بني خلم  من  امل�ؤرخ�ن خم�سة   3( ويذكر 
473م،  �إىل   431 عام  من  حكم  وقد  �لأول«  »�ملنذر 
�لثاين« ود�م حكمه من  �لنعمان �ملنذر �لأول، و»�ملنذر  و�بن 
493 �إىل 500م، و�بن �ملنذر �لأول، و»�ملنذر �لثالث«، وهو 
من �أ�صهر ملوك بني خلم، وقد حكم من 514 �ىل 554م، 
زوج  وهو  �ل�صخمة  �لغنائم  منهم  وغنم  مر�ًر�  �لروم  وحارب 
�لثالث �للخمي �لذي قتل يوم حليمة،  �أم عمرو  هند �لكربى 
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ثم  580م،  �ىل   573 من  حكمه  د�م  وقد  �لر�بع«  و»�ملنذر 
�بن قابو�ض بن �ملنذر �لثالث وعلى �أيامه �أحرق �لغ�صا�صنة �حلرية 
�خلام�ض«،  و»�ملنذر  580م،  عام  خالل  �حلريق  هذ�  وكان 
�لثالث  �لنعمان  �بن  وهو   632 �ىل   628 من  حكم  وقد 

قابو�ض. �أبي 

�ل�صارع  ت�صمية  �ملق�صود يف  �أنه مل يكن  وما من �صك يف 
�لذي نحن ب�صدده �أحد هوؤلء �ملناذرة ول�صيما �أن للنعمان بن 
�ملنذر �صارًعا بق�صم حمرم بك ي�صرتك يف ت�صميته �لقائد �لعربي 
مادة  )�نظر  �لعربي  �ملغرب  فاحت  �لنعمان  بن  ح�صان  �مل�صهور 

�لنعمان(.

�ل�صارع  �ملنذر على  �بن  ��صم  �أطلقو�  �لذين  �أن  ويقيني هو 
من  �أحدهما  �لعرب  م�صاهري  من  �ثنني  �أحد  يق�صدون  كانو� 
�صحابة ر�صول �لله و�لثاين كان �صاحب خيل �لنا�رص بن قالوون 

)�نظر مادة �بن قالوون(، وفيما يلي ترجمة كل منهما:

اأ( احلباب بن املنذر: كان من �أبطال غزوة بدر )�نظر هذه �ملادة( 
�لتي وقعت يف �ل�صنة �لثانية من �لهجرة، وكان �إخو�نه �لأن�صار 
يطلقون عليه لقب »�صاحب �لر�أي«، وذلك بعد �أن �أ�صار على 
ر�صول �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم باختيار �ملكان �ملنا�صب �لذي 
يقام به مع�صكر �جلي�ض �لإ�صالمي، وبعد �أن د�رت معركة بدر 

كان �بن �ملنذر حماربًا ل ي�صق له غبار.

ويف غزوة �ل�صويق �لتي حدثت يف ذي �حلجة من �ل�صنة 
كان  بدر،  معركة  من  �أ�صهر  ثالثة  بعد  �أي  �لهجرية  �لثانية 
�بن �ملنذر من �أو�ئل �لذين �أ�رصعو� �إىل �ل�صرت�ك يف �لغزوة مع 

�لنبي �لكرمي.

ويف غزوة »�أُُحد« ت�صلم من ر�صول �لله �أحد �ألوية ثالثة، 
بن  �حلباب  وبذلك كان  �خلزرج،  لو�ء  هو  �للو�ء  هذ�  وكان 

�ملنذر على ر�أ�ض قومه. 

وتف�صيل حكاية �للقب �لذي �أ�صنده �مل�صلمون �إىل �بن �ملنذر 
وهو »�صاحب �لر�أي« يتلخ�ض يف �أنه عندما خرج �مل�صلمون �إىل 
معركة بدر ر�أى �لنبي �لكرمي �إقامة مع�صكر جنوده عند �أقرب 
�آبار �ملياه �إليهم، ولكن �بن �ملنذر قال: يا ر�صول �لله، �أمنزًل 
�لر�أي  هو  �أم  عنه؟  نتاأخر  ول  نتقدمه  �أن  لنا  لي�ض  �لله  �أنزلكم 
و�حلرب  �لر�أي  هو  بل  �لر�صول:  فرّد  و�ملكيدة؟،  و�حلرب 

و�ملكيدة.

مبنزل،  لي�ض  هذ�  �إن  �لله،  ر�صول  يا  �ملنذر:  �بن  فقال 
�م�ِض بنا حتى ناأتي �أدنى ماء من �لقوم فنع�صكر فيه، ثم نغور ما 
ا فنملوؤه ماًء ثم نقاتل  ور�ءهم من �لآبار، ثم نبني عليها حو�صً

�لقوم فن�رصب ول ي�رصبون، حتى يحكم �لله بيننا وبينهم.

حلظتها... نظر �لنبي �إىل �حلباب بن �ملنذر وقال له: لقد 
موقعه  من  �مل�صلمني  جي�ض  �نتقل  ما  و�رصعان  بالر�أي  �أ�رصت 
�لأول �إىل �ملوقع �لثاين �لذي �أ�صار به »ذو �لر�أي«، ويف �ل�صباح 
فوجئ �مل�رصكون باأن �مل�صلمني تقدمو� وحجزو� �ملياه عنهم، 
و��صتفزهم ما حدث فتقدم �أحدهم وهو �لأ�صود بن عبد �لأ�صد 
�صائًحا: �أُعاهد �لله لأ�رصبن من حو�صهم �أو لأهدمنه ولأموتن 
دونه، وكان �لهجوم على �ملياه هو بد�ية �ملعركة �لتي د�رت 
وقاتل فيها »ذو �لر�أي« بب�صالة حتى �لن�رص، ثم قاتل �بن �ملنذر 
�أُُحد �لتي كانت  بال�صجاعة نف�صها و�لإقد�م �لبا�صل يف معركة 
من �أخطر معارك �لإ�صالم، فقد كاد �مل�صلمون �أن ينهزمو� فيها 

و�أ�صيب فيها ر�صول �لله ببع�ض �جلروح.
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وتويف �حلباب بن �ملنذر يف خالفة عمر بن �خلطاب )�نظر 
مادة �بن �خلطاب( بعد �أن �صهد �مل�صاهد كلها مع ر�صول �لله. 

بن  �لنا�رص  خيل  �صاحب  وكان  املنذر:  بن  بكر  اأب�  ب( 
كتاب  �صنف  وقد  لديه،  �لبيطريني  �لأطباء  وكبري  قالوون 
�لكتاب  هذ�  ويدعى  و�لزرطقة«،  �لبيطرة  �ل�صناعتني  »كامل 
برتجمته  وقام  �لنا�رص،  �ل�صلطان  �إىل  ن�صبة  »�لنا�رصي«  ا  �أي�صً
�لكتاب  Perron«،وي�صتمل  »بريون  �مل�صت�رصق  �لفرن�صية  �إىل 
على معلومات كثرية عن �جلو�د �لعربي وتربيته، وتربية �خليول 
وي�صف ما كان �ل�صلطان �لنا�رص يبذله من جهود يف تربية �خليل 
مب�رص، ويحتوي �لكتاب - من جهة �أخرى - على مقتطفات 

عديدة من �أقو�ل �ل�صعر�ء يف �خليل.

ويعترب هذ� �لكتاب نقطة �لبد�ية يف در��صة جديدة ملو�صوع 
�ملتعلقة  �مل�صتتة  �ملعلومات  �أول كتاب جمع  �أنه  �خليل ول�صيما 

باخليل.

ويلقب �أبو بكر بن �ملنذر »بالن�صريي«،وي�صمى كتابه با�صم 
�آخر هو »كا�صف �لويل يف معركة �أمر��ض �خليل«،وتويف �بن 

�ملنذر عام 638هـ )1240م( بالقاهرة.

204– ابن من�سور – حارة – بق�سم كرموز
هو يعقوب بن من�صور كان منّجم �خلليفة �لعبا�صي �ملاأمون، 
وقد تتلمذ يف حت�صيل علومه على �لف�صل �بن �صهل و�ألّف كتاب 
كان  عندما  �ملنية  وو�فته  �ملمتحن«  �أو  �ملغرب  �ملاأموين  »�لزيج 
عام 215هـ )830م(،  �حلملة على طرطو�ض  يتوىل  �ملاأمون 

وكان �بن من�صور يف ركابه.

205– ابن منظور – حارة – بق�سم كرموز
ُمكّرم  بن  حممد  �لف�صل  �أبو  �لدين  جمال  �لكامل  ��صمه 
�خلزرجي �لإفريقي، ولد عام 630هـ )1232م(، و��صتغل 
�لإن�صاء  بديو�ن  وظيفة  و�صغل  وتاريخها،  وعلومها  باللغة 
�ملجلد�ت  من  مئات  ف�صنف  �لتاأليف  على  و�أكب  بالقاهرة 
�أهمها، و�أ�صهرها �صيًتا �لقامو�ض �ملعروف با�صم »ل�صان �لعرب« 
و�حلديث،  و�لتف�صري،  �للغة،  يف  جامعة  مو�صوعة  وهو 
تهذيب  بني  �ل�صخم  �ملوؤلف  هذ�  يف  جمع  وقد  و�لأدب، 
وجمهرة  �ل�صحاح،  وقامو�ض  �صيده،  �بن  ومعجم  �لأزهري 
�بن دريد )�نظر هذه �ملادة( ونهاية �بن �لأثري )�نظر هذه �ملادة( 
وقد طبع »ل�صان �لعرب« بالقاهرة ببولق يف �لفرتة بني عامي 
1299، 1308هـ )1881 – 1890م( يف ع�رصين جملًد�، 
فاخت�رص مفرد�ت  �لكتب  باخت�صار  م�صغوًفا  منظور  �بن  وكان 
�ملادة(  )�نظر هذه  �لبيطار، وتاريخ دم�صق لبن ع�صاكر  �بن 
�لعلمية  نو�حيه  جانب  �إىل  وكان  لل�صمعاين،  بغد�د  وتاريخ 

�صاعًر� ولكن مقالًّ، ومن �صعره قوله:

بالله �إن ُجزَت بو�دي �لأر�ْك  
وقّبلت �أغ�صانه �خل�رص فاْك

�بعث �إىل �ململوك من بع�صه 
فاإنني و�لله مايل �صو�ْك  

)1311م(،  711هـ  �صنة  يف  منظور  �بن  وفاة  وكانت 
�لنف�ض  »�رصور  �لطبيعة كتاب  علم  �مل�صهورة يف  موؤلفاته  ومن 

مبد�رك �حلو��ض �خلم�ض«.
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206 – ابن منقذ – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
207– ابن منقذ – �سارع – بق�سم الرمل

هو �أ�صامة بن مر�صد �لكناين بن منقذ، ولد ب�صيزر �لو�قعة 
488هـ  عام  ب�صوريا  �لعا�صي  نهر  على  حماة  مدينة  �صمايل 
وقد  �لأطالل،  �إّل  �صيزر  مدينة  من  يبق  ومل  )1095م(، 
فتحها �أبو عبيدة عام 17هـ )638م( و�صدت ح�صونها �ملنيعة 
هجمات �ل�صليبيني زمًنا طوياًل، وكان �بن منقذ فار�ًصا و�أديًبا 
�ل�رصق  �ل�صليبيون  هدد  عندما  بطولته  ظهرت  عربيًّا  و�صيَّاًد� 
�لعربي منذ قر�بة ت�صعة قرون، وق�صى �بن منقذ معظم �صبابه يف 
بالط نور �لدين بدم�صق، ويف بالط �خلليفة �لفاطمي بالقاهرة، 
ثم عا�ض �صني كهولته يف �ملو�صل ويف ح�صن »كيفا« على نهر 
دجلة بالعر�ق وز�ر بيت �ملقد�ض وفل�صطني وحجَّ �إىل بيت �لله 
�ل�صليبيني وقت  و�آخى  �لإ�صالم  ملوك  بع�ض  �حلر�م و�صاحب 
�ل�صلم وقاتلهم وقت �حلرب كما قاتل غريهم من �لإ�صماعيلية 
ن كل خرب�ته يف مذكر�ت �صيقة ي�صودها �لتو��صع  �لعرب ودوَّ
و�ل�صدق �صمنها كتابه »�لعتبار« �لذي ُيعد من �أح�صن �ل�صري 
�لذ�تية �لتي �ألفها �لكّتاب و�ملفكرون �لعرب، ويف هذ� �لكتاب 
�لقيم تربز �صخ�صية �أ�صامة �لنبيلة يف و�صوح جليٍّ وقوة متينة، 
ويقول �لرو�ة �إنه �أخذ يف تدوينه – �أو يف �إمالئه – عام 581هـ 
يعي�ض  وكان  عمره  من  �لت�صعني  بلوغه  عند  �أي  )1185م( 
�آنذ�ك يف كنف �لبطل �صالح �لدين �لأيوبي بدم�صق )�نظر مادة 

�صالح �لدين(.

وكان و�لد �بن منقذ �أمري مدينة �صيزر �لآنفة �لذكر و��صرتك 
�بن منقذ يف �صباه يف �ملعارك �لتي د�رت ل�صد �لغار�ت �ملتكررة 
�أتابك  �ملادة(  هذه  )�نظر  زنكي  �بن  بجي�ض  �لتحق  ثم  عليها، 

�ملو�صل وق�صى ببالط �لنوريني بدم�صق �ملدة �لو�قعة بني عامي 
532 و539هـ )1138 – 1144م(، وبعد �أن قطع حقبة 
من �لزمن ببالط �لفاطميني عاد �إىل دم�صق وظلَّ بها خالل �ملدة 
�لو�قعة بني عامي 549 -560هـ )1154 - 1164م(، ثم 
حج و�أقام فرتة من �لزمن بح�صن كيفا ورجع �أخرًي� �إىل دم�صق 

ليق�صي بقية حياته يف رعاية �صالح �لدين.

بالقتال  حياته  من  �لأوىل  �ملر�حل  منقذ يف  �بن  عني  وقد 
 – ف�صّنف  بالتاأليف  عني  �أيامه  �أو�خر  ويف  �ل�صعر،  وقر�ض 
عالوة على كتابه »�لعتبار« – ما ل يقل عن ثالثة ع�رص كتابًا 
ذكرت �أ�صماوؤها يف �ملوؤلفات �لعربية �لتي تعر�صت ل�صريته ومنها 
�لغزل  ق�صائد يف  نظم من  ما  ي�صمان  �صعره يف جز�أين  ديو�ن 
�للغات  �إىل  »�لعتبار«  كتابه  ترجم  وقد  و�لو�صف،  و�لفخر 
�لتي  كتبه  ومن  و�لأملانية،  و�لرو�صية  و�لإجنليزية  �لفرن�صية 
ذكرها �ملوؤلفون: كتاب »لباب �لآد�ب«، وكتاب »�لبديع يف 
�لبديع«، وكتاب »�ل�صيب و�ل�صباب«، و»ذيل يتيمة �لدهر«.

يف  �لعربية  �لبالد  لتاريخ  موجًز�  ُيَعدُّ  »�لعتبار«  وكتاب 
باحلروب  �ت�صم  �لذي  �لقرن  وهو  �مليالدي  ع�رص  �لثاين  �لقرن 
�لو�صف  بدقة  ذلك  فوق  �لكتاب  وميتاز  �لأوىل،  �ل�صليبية 
�ملعارك  د�رت  كيف  يف�صل  فهو  �حلروب،  تلك  حلمالت 
�حلربية �لتي مل ت�صتخدم فيها �إّل �ل�صيوف و�ل�صكاكني ويو�صح 
��صتيالء �لعرب على �حل�صون من �لإفرجن مبا يجعل �لقارئ على 

وعي تام بكل �حلو�دث كاأنه ير�ها عن كثب.

ومل يكن �بن منقذ فار�ًصا وكاتًبا فح�صب بل كان �صيَّاًد� 
طباع  ي�صف  �أن  ��صتطاع  ثّم  ومن  و�لطيور،  للوحو�ض  ماهًر� 
�لأ�صد و�لكلب وغريهما من �حليو�نات �لأليفة و�ملفرت�صة، فهو 
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�إذ� تعر�ض لو�صف �لأ�صد قال: »�إنه مثل �صو�ه من �لبهائم يخاف 
�بن �آدم ويهرب منه، وفيه غفلة وبله ما مل يجرح فحينئذ هو 
�أو  غاب  من  خرج  و�إذ�  باأ�صه،  يخ�صى  �لوقت  وذلك  �لأ�صد 
�أجمة وحمل على �خليل فالبد له من �لرجوع �إىل �لأجمة �لتي 
فقتالها  �لنمور  »و�أما  طريقه«،  يف  �لنري�ن  �أن  ولو  منها  خرج 
تدخل  وهي  وثبتها،  وبعد  خلفتها  �لأ�صود  قتال  من  �أ�صعب 
�ملغار�ت و�ملحاجر كما تدخل �ل�صباع، و�لأ�صود ما تكون �إّل 

يف �لغابات و�لآجام«.

ومن جهة �أخرى يتعر�ض �بن منقذ لالإفرجن ويتناول عاد�تهم 
و�أخالقهم بال�رصح، وذلك لأنه عرفهم وخربهم، فيقول �إنهم 
ثم  �لأدوية،  �صناعة  يف  مهرة  كانو�  و�إن  �جلر�حة  يجهلون 
يذكر �أن تقاليدهم مل تتغري منذ عدة قرون، ويدلل على ذلك 
يتحلى  �أن  �لتي يجب  �لنخوة  �لرت�خي يف  فيهم من  مبا �صاهده 
بها �لرجال �إذ يرتك �لرجل منهم زوجته تتحدث �إىل رجل �آخر 
فاإذ� طال حديثهما منفردين تركهما �لزوج وم�صى، ولكنه مع 

ذلك ي�صفهم بال�صجاعة و�لب�صالة.

�إنه  كتابه  ويقول يف  عتيًّا،  �لعمر  من  منقذ  �بن  بلغ  وقد 
جاوز �لت�صعني فانك�رصت نف�صه وحت�رص على �أم�صه ثم يعرب عن 
�صفت  لو  »�إنه  فيقول:  �لأمد  �لطويلة  �حلياة  هذه  يف  فل�صفته 
�لغيوب علمت  �إىل عامل  �صت  �لذنوب وفوَّ �لقلوب من كدر 
�ملكتوب،  �لأجل  ينق�ض مدة  �أخطار �حلروب ل  �أن ركوب 
فالعمر موقت مقدر ل يتقدم �أجله ول يتاأخر، فال يظن ظان �أن 
�ملوت يقدمه ركوب �خلطر ويوؤخره �صدة �حلذر، ففي بقائي 
�ملخاوف  وتقحمت  �لأهو�ل  من  لقيت  فكم  معترب،  �أو�صح 
و�رصبت  �لأ�صود،  وقتلت  �لفر�صان  ولقيت  و�لأخطار، 

بال�صيف وطعنت بال�صهام، و�أنا من �لأجل يف ح�صن ح�صني 
�إىل �أن بلغت تام �لت�صعني«... ثم يعّقب على طول عمره مبا 

نظم من �صعر في�صيف �أنه كما قال:

ْهُر يف َجَلدي    َمَع �لثََّمانِنَي َعاَث �لدَّ
ِطَر�ُب َيِدي ْعُف ِرْجلي و��صْ َو�َصاءيِن �صَ

َطِربٍ    ي ِجّد ُم�صَّ �إَِذ� َكَتْبُت َفَخطِّ
نْيِ ُمْرَتِعِد َكَخِطّ ُمْرَتِع�ِض �لَكفَّ

ْعِف َيِدي َعْن َحْمِلَها َقلِمي  َفاْعَجْب لِ�صَ
ِمْن بَْعِد َحْطِم �لَقَنا يِف لبَِّة �لأَ�َصِد  

ا َثُقَلْت    َو�إِْن َم�َصْيُت َويِف َكفي �لَع�صَ
ِرْجِلي َكاأَينِّ �أَُخو�ُض �لَوْحَل يف �جللد

َفُقْل مِلَْن َيَتَمنَّى ُطوَل ُمّدِته    
َهِذي َعَو�ِقُب ُطوِل �لُعْمِر و�ملَدِد

ويف م�صاء يوم �لثنني �ملو�فق 23 من رم�صان عام 584هـ 
فيه  ��صرتد  �لذي  �لعام  وهو  1188م(  عام  دي�صمرب  من   15(
�ل�صلطان �صالح �لدين �لأيوبي بيت �ملقد�ض من �ل�صليبيني تويف 
�بن منقذ بالًغا من �لعمر 93 عاًما ميالديًّا ودفن يف �صفح جبل 
�ملباين  �لقرب و�أقيمت فوق مكانه  �أثر هذ�  �ندثر  قا�صيون، وقد 

�حلديثة بدم�صق.
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208 – ابن املو�سلي – �سارع – بق�سم الرمل
774هـ  عام  وتويف  �لأدباء  ومن  �لفقه  علماء  من  كان 

)1372م(.

209 – ابن ميكائيل – �سارع – بق�سم حمرم بك
يلقب  �ليمن، وكان  �لر�صولية يف  �لدولة  �أمر�ء  من  كان 

مبلك �لأمر�ء وتويف عام 779هـ )1377م(.

210- ابن ميمون – �سارع )طريق قناة 
ا( ال�سوي�س حاليًّ

و��صم �بن �مليمون �لكامل هو �أبو عمر�ن مو�صى بن ميمون 
�بن عبد �لله �لقرطبي �لأندل�صي �لإ�رص�ئيلي، وهذ� �ل�صم هو 
�لذي ُعِرف به ميمونيد�ض يف �للغة �لعربية كما ُعِرف به كذلك 
يف تاريخ لهوت �ليهود وفل�صفتهم وُلقِّب يف �مل�صنفات �لعربية 

بلقب رئي�ض �مللة �ليهودية.

1135م  عام  مار�ض  من   30 يف  ميمون  �بن  ولد  وقد 
�لدينية  �لعلوم  �أبيه  على  ودر�ض  قرطبة،  مبدينة  )530هـ( 
ودر�ض على علماء �مل�صلمني �لعلوم �لعربية، وملا �صقطت قرطبة 
َ �ليهود و�لن�صارى  يف �أيدي �ملوحدين )�نظر هذه �ملادة( وُخريِّ
ميمون  �بن  نزح  �ملدينة،  من  �لهجرة  �أو  �لإ�صالم  �عتناق  بني 
عن قرطبة، وبعد �أن ��صتقر بع�ض �لوقت يف فا�ض، ذهب �إىل 
بعكا  زمًنا  �أقام  �أن  وبعد  )1165م(،  561هـ  عام  فل�صطني 
وبيت �ملقد�ض ��صتقر بالف�صطاط، وتعلم مهنة �لطب و�كت�صب 
�لأيوبي ف�صار طبيبه  �لدين  ثقة �صالح  فيها �صهرة جعلته حمل 

�خلا�ض وطبيب ولده من بعده.

وكتب �بن ميمون كل موؤلفاته باللغة �لعربية �إل و�حًد� منها، 
�مل�صلمني  �لفل�صفة و�لطب علماء  و�أكب على در��صة كتبه يف 
و�ليهود على �ل�صو�ء، وقد �أثرت موؤلفاته تاأثرًي� كبرًي� برتجمتها 
�لالتينية يف فال�صفة �لع�صور �لو�صطى �أمثال �ألربت �لأكرب ودينز 
به  �لذي  �حلائرين«،  »دللة  كتاب  م�صنفاته  و�أهم  �صكوت، 
ت�صتطيع �لنفو�ض �حلائرة بني �لعقل و�لوحي �أن ت�صل �إىل حالة 
بني  تناق�ض  �أي  يوجد  �أن  و�أنه ل ميكن  �لروحية  �لطماأنينة  من 
�لوحي و�أ�صول �لإلهيات، كما قررها �أر�صططالي�ض ومن بعده 

�لفار�بي و�بن �صينا )�نظر هذه �ملو�د(.

�لنا�ض  بع�ض  �إعجابًا من  �حلائرين«  و�صادف كتابه »دللة 
�آر�ءه  �أن  لهوؤلء  بد�  �إذ  �لآخر،  �لبع�ض  من  �صديًد�  و�إنكاًر� 
»�صاللة  عنو�ن  �لكتاب  على  و�أطلقو�  �حلرية  يف  م�رصفة  حرة 
�صناعة  »مقالة يف  �لفل�صفية  �لأخرى  موؤلفاته  �حلائرين«، ومن 

�ملنطق«.

�أغر��ض، وقد  ومن موؤلفاته �لطبية كتب تبحث يف عدة 
��صتقى يف هذه �ملوؤلفات من كتب �لر�زي و�بن �صينا و�بن زهر 
)�نظر هذه �ملو�د( و�بن و�فد، ون�صج يف ف�صوله �لطبية �ملعروفة 
با�صم »ف�صول مو�صى«، على منو�ل ف�صول �أبقر�ط )�نظر هذه 

�ملادة، ومادة هيبوقر�ط(.

�رصح  �إذ  �ليهودي،  �لأدب  يف  عميق  �أثر  ميمون  ولبن 
و»م�صنة  »بال�رص�ج«،  ذلك  بعد  �صمي  �لذي  »�مل�صنَّة«  كتاب 
�لتلمودية كلها  �ل�صنة  من جمع  �أول  هو  �لذي كان  تور�ة«، 

على كرثتها وت�صعبها.

�أن  �صيبعة  �أ بي  �أ و�بن  �لقفطي  �بن  من  كل  ويروي 
�بن ميمون �عتنق �لإ�صالم وجهر به عندما كان بالأندل�ض يف 
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حني �أنه كان يبطن �ليهودية، ولكن هذه �لرو�ية ل تقوم على 
�أ�صا�ض �صحيح، و�لدليل على ذلك �أنه حينما ��صتد �جلدل �لذي 
قام حول كتابه »دللة �حلائرين« مل يقل �أحد خ�صومه ونقاده �إنه 
�عتنق �لإ�صالم، ومات �بن ميمون يف �لثالث ع�رص من دي�صمرب 
عام 1204م )601هـ( ونقل جثمانه �إىل طربية بفل�صطني وفاًقا 

لو�صيته.

�أما ترجمة �ل�صم �جلديد لل�صارع فانظرها يف )طريق قناة 
�ل�صوي�ض(.

ومن �ملفيد �أن �أذكر يف هذ� �ملقام �أن بالإ�صكندرية �أ�رصة 
�أحدهم  �أفر�دها لقب �بن ميمون وكان  تون�صية �لأ�صل يحمل 
موؤ�ص�صي  ومن  بالإ�صكندرية  �ملختلطة  �ملحكمة  مرتجمي  كبري 
)1932م(  1351هـ  عام  تاألفت  �لتي  �لثقافة  ن�رص  جماعة 
لالأ�صتاذ  زمياًل  ثم كنت  �صندوقها، ومن  �أمانة  �أتوىل  وكنت 
�بن ميمون يف هذه �جلماعة �لثقافية �لتي �أ�صهم هو يف نه�صتها 
�لأدبية مدة طويلة قبل �نتقاله نهائيًّا �إىل �لقاهرة حيث و�فته �ملنية 

يف �أو�ئل عام 1966م )1386هـ(. 

211– ابن النا�رس – حارة – بق�سم اجلمرك
�لله  عبيد  بن  �لرحمن  عبد  بن  حممد  بالله  �مل�صتكفي  هو 
�بن �لنا�رص، وهو و�لد وّلدة �لتي كانت من �أ�صهر �صاعر�ت 
�لأندل�ض، وقد �أحبها �ل�صاعر �بن زيدون )�نظر هذه �ملادة(، 

وقد كتبت بالذهب على طر�ز ثوبها:

�أنا و�لله �أ�صلح للمعايل 
و�أم�صي م�صيتي و�أتيه تْيها  

و�أُمكن عا�صقي من لثم خّدي 
و�أُعطي قبلتي من ي�صتهيها  

وفيها  و�لطهر،  بالعفة  م�صهورة  كانت  فقد  ذلك  ومع 
�أن�صد �بن زيدون �أروع ق�صائده، وكانت وّلدة �صاعرة جزلة 
�ل�صعر�ء،  ت�صاجل  وكانت  و�لتعبري،  �لعبارة  رقيقة  �لقول 
وتنا�صل �لأدباء، وعمرت طوياًل وماتت عذر�ء عام 480هـ 
)1087م( وكان جمل�صها يف قرطبة منتدى �لأدباء و�ل�صعر�ء، 
�أدب »�ل�صالونات« �لتي كانت  ومن ثّم فهي تعد من ر�ئد�ت 
�صكينة بنت �حل�صني وعائ�صة بنت طلحة �لر�ئدتني �لأوليني له، 
»�ل�صالونات« وكان  باأدب  ��صتهرن  بعد ولدة ممن  تظهر  ومل 
مد�م  غري  �لنابية  �لألفاظ  من  �للغة  تنقية  يف  �لف�صل  لهن 
�لتي كان منتد�ها بجمع كبار ع�رصها  �لفرن�صية  ر�مبوييه  دي 

من �لأدباء و�ل�صعر�ء.

ولال�صتفادة من �ملعلومات �خلا�صة بابن �لنا�رص، �رجع �إىل 
�لبحث �خلا�ض بكلمة »�مل�صتكفي«. 

212- ابن نافع - حارة - بق�سم حمرم بك
يعرف بلقب »�بن نافع« �ثنان من عظماء �لعرب �لذين جاء 

ذكرهم يف تاريخ �لأمة �لعربية وهما:

1( عقبة بن نافع الفهري: �لذي يعد من �أقدر قو�د �لعرب يف 
فجر �لإ�صالم وهو �بن �أخت عمرو بن �لعا�ض )�نظر هذه �ملادة( 
فقد �أ�صهم بن�صيب مرموق يف �لفتوحات �لتي قام بها خاله �لذي 
لن�رصة  و�صدة حما�صه  بدينه  �إميانه  وقوة  �صجاعته  يثق يف  كان 
و�صيلة  �لفتوحات  من  يتخذ  �لتابعني  �أفا�صل  من  وهو  �لإ�صالم 
لن�رص �لدعوة �لإ�صالمية يف �لبالد �لتي تخ�صع للعرب، وكان 
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على معرفة باأحو�ل �لبالد �ملغربية وبظروف �حلرب يف �أنحائها، 
وكان عمرو بن �لعا�ض قد عهد �إليه بقيادة حملة ع�صكرية لفتح 
منطقة فز�ن يف جنوب تون�ض فاأخ�صعها للحكم �لإ�صالمي، ثم 
توغل يف �جلهات �جلنوبية حتى بلغ �لو�حات �لد�خلية يف جوف 
�ل�صحر�ء، ثم وله عمرو على �إفريقية عقب عودته �إىل م�رص بعد 
م�صاحلة �أهل برقة ومو�فقتهم على �جلزية عام 21هـ )641م(، 
و�أقام عقبة بتلك �لبالد �صنو�ت عدة ثم ظل و�لًيا على برقة �إىل 
�أبي �صفيان بقيادة جي�ض �إفريقية  �إليه �خلليفة معاوية بن  �أن عهد 
ومل  )669م(،  49هـ  عام  �ملغرب  بالد  لفتح  بال�صري  و�أمره 
يتو�ن عقبة يف تنفيذ �لأمر فهاجم منطقة فز�ن وفتحها و��صتوىل 
على مدينة غد��ض على �حلدود �جلز�ئرية و�تخذ ُقَوْيَنة مع�صكًر� 
�لأ�صطول  متناول  بعيًد� عن  ا  هامًّ ��صرت�تيجيًّا  فكانت مركًز�  له 
و�لغرب  �ل�رصق  نحو  �ملمتدة  �لطرق  �لتقاء  ونقطة  �لبوزنطي، 
و�جلنوب، و�صيد �بن نافع مدينة �لقريو�ن عام 50هـ )670م( 
وبنى بها د�ًر� لالإمارة و�أقام �مل�صجد �لكبري و�صيد حوله منازل 
�أثر حميد  �لقريو�ن  مدينة  لت�صييد  ولقدكان  ومن�صاآت جلي�صه، 
يف نه�صة �لفكر �لإ�صالمي على مر �لقرون �ملا�صية، و�رصعان 
و�مل�صاجد  �مل�صاكن  �أرجائها  يف  �لنا�ض  و�أقام  نطاقها  �ت�صع  ما 
ووفد عليها عدد كبري من �لرببر �لذين �عتنقو� �لإ�صالم، وكان 
ذلك خطوة �أوىل يف �صبيل تعريب �لرببر �ملغاربة، وكان �بن 
ف�صائل  �إفريقية  ق�صاها يف حكم  �لتي  �لفرتة  ير�صل طو�ل  نافع 
من جنوده ملهاجمة بع�ض �ملناطق و�لعودة منها حمملني بالغنائم 
�لوفرية وقد د�نت حلكمه يف تلك �لفرتة فز�ن وزويلة وغد��ض 
وقع�صة وكو�ر ودو�ن، ومل ي�صتمر عقبة بن نافع على حكم 
��صتعمل  �لتي فتحها طوياًل، ففي عام 55هـ )674م(  �لبالد 
معاوية على م�رص و�إفريقية م�صلمة بن خملد وعزل �بن نافع �إثر 
�لو�صاية �لتي �فرت�ها �صده �بن خملد )�نظر هذه �ملادة( �لذي عني 

�أبا �ملهاجر ديناًر� و�لًيا على �إفريقية، ومل يتورع �أبو �ملهاجر عن 
�إهانة عقبة بن نافع لري�صي موله �بن خملد، وعاد �بن نافع �إىل 
�حلكم يف عهد يزيد بن معاوية عام 62هـ )681م( وهو �أ�صد 
�إمياًنا و�أقوى عزًما على �لفتح من �ملرة �لأوىل، وعند و�صوله 
�إىل �لقريو�ن خطب �لنا�ض قائاًل: »�إين قد بعت نف�صي من �لله عز 
وجل على من كفر به حتى �أقتل فيه و�أحلق به، ول�صت �أدري 
�أترونني بعد يومي هذ� �أم ل، لأن �أملي �ملوت يف �صبيل �لله«، 
وبعد �أن قب�ض على �أبي �ملهاجر �لذي �أهانه وكبله باحلديد ترك 
زهري بن قي�ض على �لقريو�ن وخرج يف غزوته �لكربى فتوغل 
بربر  �أمري  ملزمر  بن  بك�صيلة  �لهزمية  و�أنزل  �لغرب  �صوب 
�لرب�ن�ض وزحف على �ملغرب �لأق�صى فاحًتا يف طريقه ح�صون 
�لروم وح�صون ملوك �لرببر بالز�ب وتاهرت، ونا�رصته قبائل 
مغر�وة  قبائل  دخلت  �أن  منذ  بالولء  للعرب  د�نت  �لتي  زناته 
يف �لإ�صالم، فقويت عزميته و�أثخن قتاًل يف �لقبائل �لأخرى 
و�أ�رصف يف فتوحاته على �ملحيط �لأطلنطي وعندما و�صل �إىل 
�صاحله �ندفع بح�صانه حتى و�صل �ملاء �إىل ركابه ثم �صهر �صيفه 
�لبحر  هذ�  ور�ء  �أن  �أعلم  كنت  لو  �أين  فا�صهد  »�للهم  وقال: 

ا خل�صته غازًيا يف �صبيلك«. �أر�صً

يخ�صع  �أن  دون  )تون�ض(  �إفريقية  �إىل  �لعودة  قرر  ولكنه 
�خلا�صعة  �ل�صاحلية  �ملدن  على  ي�صتويل  �أو  �أور��ض  جبال  قبائل 
�لقريو�ن،  من  مقلقلة  �أخبار  جاءته  عندما  وذلك  للبوزنطيني 
ويف طريق عودته �أمر بت�رصيح معظم رجال جي�صه و�أبقى ف�صيلة 
من فر�صانه �لأقوياء قدر عددهم بخم�صة �آلف مقاتل، و�أر�د 
جبال  يف  لقو�ته  حربية  قاعدة  »تهودة«  مدينة  من  يجعل  �أن 
�أور��ض، ويف هذه �لأثناء ��صتطاع ك�صيلة يف �عتقاله �أن يت�صل 
بالبوزنطيني وبالقبائل �ملو�لية له وحثهم على قتال �لعرب فتاألبو� 
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على �بن نافع يف جموع بلغ عددها خم�صني �ألف رجل ف�صقط 
�صهيًد� هو ورفاقه يف �صبيل �لله و�لعروبة عام 64هـ )683م(، 
من  �ل�رصيفة  �لبقعة  هذه  يف  قربه  ي�صم  �لذي  �مل�صجد  وماز�ل 
�لقطر �جلز�ئري حمل تقدي�ض �لنا�ض يجمعون �إليه ويتلون على 

روح �صاحبه �ل�صلو�ت.

�لفد�ئية  �ملعركة  هذه  �أثناء  وقع  حادًثا  �ملوؤرخون  ويذكر 
�لتي تدل على �لبطولة �لعربية �لنادرة وتخرّب عن �حلما�ض �ملتاأجج 
و�لت�صحية  �ل�صت�صهاد  يف  �لقوية  و�لرغبة  �لفاحتني  نفو�ض  يف 

بالنفو�ض يف �صبيل ن�رصة �لعروبة و�لإ�صالم.

�صعر  نافع  بن  عقبة  �أن  يف  يرتكز  �حلادث  هذ�  وتف�صيل 
بدنو �أجله عندما �أحدق به �لرببر فلم يرتدد حلظة يف �لتقدم �آماًل 
�أ�صحابه،  يف �ل�صت�صهاد وتاأججت �صعلة �حلما�صة يف نفو�ض 
ينال �رصف  �أن  فاأر�د  باحلديد  مكباًل  ماز�ل  �ملهاجر  �أبو  وكان 

�ل�صت�صهاد يف �صبيل �لله فرتمن ببيت من �ل�صعر قائاًل:

كَفى حَزًنا �أن ترتدي �خَلْيُل بالَقَنا   
و�أُترك َم�ْصدوًد� عليَّ ِوثاقيْه

فما �إن �صمع عقبة هذ� �لبيت حتى �أمر بحل قيده و�أمره باأن 
يلحق بامل�صلمني ليقوم باأمرهم و�أن يرتكه هو ليغتنم �ل�صهادة، 
ولكن �أبا �ملهاجر مل يربح ميد�ن �لقتال و�صاح: �إين �أريد �ل�صهادة 

ا، وكان له ما �أر�د و��صت�صهد يف �صاحة �لوغي. �أي�صً

��صم  يحمل  جبل  عمور  جبال  من  �ل�صمايل  �جلزء  ويف 
»جبل �صيدي عقبة«، �رتفاعه 1707 من �لأمتار.

2( اأب�احل�سن علي بن نافع: �لذي عرفه �لتاريخ با�صم زرياب 
وهو لقب �أطلق عليه ل�صو�د لونه وف�صاحة ل�صانه ت�صبيًها له بطائر 

غريد �أ�صود يدعى بهذ� �ل�صم و�إن كانت معاجم �للغة تدل على 
�أو ماوؤه معرب عن �لفار�صية، وقد  �أن »�لزرياب« هو �لذهب 
ولد �بن نافع عام 160هـ )777م( على وجه �لتقريب وعتقه 
�لهادي  ذلك  بعد  �صباه وعا�رص  فجر  �ملهدي وهو يف  �خلليفة 
وهارون �لر�صيد وقد غنى بني يديه، وقد �أهلت �لبيئة �لتي ن�صاأ 
فيها �بن نافع ل�صتيعاب فنون �ملو�صيقى و�لغناء و�ل�صعر و�ألو�ن 
خمتلفة من فروع �ملعرفة �إىل جانب �إجادته �لرو�ية و�مل�صامرة مما 
جعله من �أح�صن �لندماء يف موطن كان يف ع�رص حمط �لأبهة 
�لذي  �لع�رص  ذلك  �لعبا�صية  �لدولة  ع�صور  �أزهى  يف  و�لرتف 
كان متعة �لر�غبني يف �للهو ومالذ �حلياة كما كان مو�صع نقد 
علماء �لدين وبغ�صهم، وكانت بغد�د مركز كل ذلك على ما 

فيه من تناق�ض وتباين.

وقد �أخذ �بن نافع فن �لغناء و�ملو�صيقى ب�صفة خا�صة عن 
ن�صاأته  يعرف عن  �إ�صحق، ول  و�بنه  �ملو�صلي  �إبر�هيم  �أ�صتاذيه 
عند  ن�صوجه  �أوج  وهو يف  ولذ� جنده  �صيء؛  و�صباه  وطفولته 
و�رصعة  �لف�صاحة  فيه  فريى  وميتحنه  ي�صتدعيه  �لر�صيد  هارون 
يح�صنه  ما  منه  »�أح�صن  فيقول:  �لغناء  عن  ي�صاأله  ثم  �خلاطر 
�لنا�ض، و�أكرث ما �أح�صنه مما ل يح�صنونه ول يح�صن �إل عندك 
وليدخر �إل لك، فاإن �أذنت غنيتك ما مل ت�صمعه �أذن قبلك«، 
ولقد كتم علمه �خلا�ض بالغناء على �أ�صتاذه �إ�صحق �ملو�صلي وهو 
�لذي �أو�صله �إىل �ملثول بني يدي �لر�صيد، ومن ثم دب �حل�صد 
يف قلب �إ�صحق من ناحيته و�أمر �بن نافع بالرحيل عن بغد�د �أو 
�لعود  �أوتار  �بتكار  وياأخذ يف  عنها مكرًها  فرحل  بقتله،  ياأمر 
�لقريو�ن  �إىل  زرياب  نافع  �بن  و�صافر  �لأحلان،  �بتكار  ويف 
دولة  �أيام  يف  بها  وحل  وم�رص،  بال�صام   � مارًّ �لتون�صية  بالبالد 
�إبر�هيم  �لله حفيد  �لأغالبة فذ�ع �صيته ول�صيما يف عهد زيادة 
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�بن �لأغلب )�نظر هذه �ملادة( ف�صار مبدينة �لقريو�ن حّي باأ�رصه 
يطلق عليه »�حلي �لزريابي« و�صار �إمام �لفنيني وتتلمذ عليه موؤن�ض 
وغريه، وعا�ض يف �لقريو�ن عي�صة رغدة هو و�أهله، ويف يوم 
تغنى لدى زيادة �لله ميدح �ل�صو�د يف �صعر عنرتة فغ�صب �مللك 
و�صب عليه جام غ�صبه و�أمر ب�رصبه و�إبعاده عن �لبالد، فهاجر 
�إليها يف  �ل�صاعر وو�صل  بالأندل�ض يف عهد �حلكم  قرطبة  �إىل 
)821م(  206هـ  عام  �لأو�صط  �لرحمن  عبد  عهد  م�صتهل 
�لذي رتب له ر�تًبا �صهريًّا قدره مائتا دينار ولكل ولد من �أولده 
�لرحمن  عبد  ندمي  ديناًر�، و�صار  قدره ع�رصون  ر�تًبا  �لأربعة 
خم�صة  �إىل  �لعود  �أوتار  »زيادة  �لفنية  �أعماله  ومن  وم�صامره، 
�لغناء  �ل�رصق يف  فنون  �لأندل�ض  �إىل  �أربعة، ونقل  ا عن  عو�صً
له  وكان  �ملختلفة،  �ملو�صيقية  �لآلت  نقل  كما  و�لعزف، 
بع�ض �لتاأثري على �لفن �لغنائي �لأوروبي يف �لع�صور �لو�صطى، 
ويقول بع�ض �مل�صت�رصقني �إن �لطروبادور �لذين كانو� يعتمدون 
�لق�صور  �أ�صحاب  لدى  �صعر  من  يقدمون  فيما  �ملو�صيقى  على 
و�ملرتفني يت�صم �صعرهم �لغنائي باملو�صحات �لأندل�صية �لتي غنى 

�بن نافع زرياب عدًد� كبرًي� منها.

�لعود يرجع  نافع »زرياب« وتًر� خام�ًصا على  �بن  وزيادة 
�إىل �أن �لعود �لقدمي كان من �أربعة �أوتار عند �لقدماء ومن ثم 
كان عاجًز� عن �إ�صد�ر �أنغام كثرية ف�صدَّ �لوتر �خلام�ض يف عود 
فائدة،  �ألطف معنى و�أكمل  فاأك�صبه  �لنق�ض،  »زرياب« هذ� 

كما يقول معا�رصوه.

�لقو�عد  �صن  باأنه  »زرياب«،  ��صتهر  �أخرى  جهة  ومن 
وو�صع �لقو�نني �لتي تتبع يف �لتن�صيق و�لتجميل كما تفنن يف 
�لرتد�ء باملالب�ض وفاًقا لف�صول �ل�صنة؛ وذلك ليكون كل ملب�ض 
متفًقا مع �لزمن �لذي يليق به، وقد �أخذ �أهل �لأندل�ض مبا �أ�صار 

به يف هذ� �ل�صدد، فكانت �ملالب�ض �لبي�صاء تلب�ض من �أول �صهر 
طو�ل  �مللونة  �ملالب�ض  وتلب�ض  متتالية،  �أ�صهر  ثالثة  وملدة  يونية 
�أ�صهر �ل�صنة �لأخرى، و�أ�صار باأن تلب�ض خالل �لف�صل �لذي بني 

�حلر و�لربد جباب �خلزَّ و�مللح و�لدر�ريع �لتي لبطائن لها.

عام  حو�يل  يف  »زرياب«  نافع  بن  �حل�صن  �أبو  وتويف 
238هـ )852م(.

213 - ابن ُنباتة - حارة - بق�سم العطارين 
يطلق لقب �بن نباتة على �ثنني من مفكري �لعرب ينتميان 

�إىل �أ�رصة �صورية وثالث من �صعر�ء م�رص، وهم: 

الفارقي  احلذاقي  اإ�سماعيل  بن  حممد  بن  الرحيم  عبد   )1
بال�صام عام 335هـ  ببلدة ميافارقني  ُنباتة(: ولد  بابن  )امللقب 
وله  حلب،  يف  �لدولة  �صيف  ببالط  موؤدبًا  وكان  )946م( 
خطب �أغلبها ق�صرية ح�صنة �لأ�صلوب م�صجوعة �ل�صياق تناول 
�إىل  �لإ�صارة  مع  �لدينية  بالأخالق  عالقة  لها  مو�صوعات  فيها 
�حلو�دث �ملعا�رصة له، وقد جمعت هذه �خلطب عام 629هـ 
)1223م( مع خطب لبنه �أبي طاهر حممد �ملتوفى عام 390هـ 
) 999م( و�أخرى حلفيده �أبي �لفرج طاهر �ملتوفى عام 420هـ 
)1029م(، وقد طبعت هذه �خلطب جميعها بالقاهرة خم�ض 
طبعات كان �آخرها يف عام 1309هـ )1891م( كما طبعت 
�أجد�د  �أحد  وهو  )1893م(،  1311هـ  عام  بريوت  يف 

�بن ُنباتة �مل�رصي �ملدونة ترجمته فيما بعد �لأقدمني. 

وتويف عبد �لرحيم بن ُنباتة �صاحب هذه �لرتجمة مب�صقط 
ر�أ�صه مبيافارقني عام 374هـ )984م(.
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2( اأب� ن�رش عبد العزيز بن حممد بن ُنباتة ال�سعدي التميمي: 
وهو �أحد فحول �ل�صعر�ء �ملجيدين �لعر�قيني، تويف عام 405هـ 

)1014م(، ومن �صعره:

وَكْم ِمْن َخليٍل قد تنيُت ُقربَه 
بُْتُه َحتَّى َتَنَّْيُت بعَده َفَجرَّ  

ْهِر ِحيلٌة َوَما لِْلَفَتى يِف َحاِدِث �لدَّ
�إِذ� َنْح�ُصُه يِف �لأَْمِر قابََل �صعَده  

�أََرى ِهَمَم �ملرِء �ْكتَِئابًا وَح�رْصًة
ه َعَليِه �إذ� مل ُي�صِعِد �لله َجدَّ   

احل�سن  اأبي  بن  بن حممد  بن حممد  بن حممد  3( حممد 
ابن �سالح بن علي بن يحيى بن ظاهر بن اخلطيب بن يحيى 
ابن عبد الرحيم بن ُنباتة )ويلقب بابن نباتة امل�رشي(: وجاء 
يف بع�ض �مل�صادر �لتي تعر�صت ل�صريته �أنه من �صاللة عبد �لرحيم 
�بن ُنباتة �ملدونة ترجمته قبل، و�أنه ولد ببلدة ميافارقني بال�صام 
1287م(،  عام  )�إبريل  686هـ  عام  �لأول  ربيع  �صهر  يف 
وعا�ض بعد عام 716هـ )1316م( بدم�صق، وبعد �لتنقل بينها 
وبني مدينة حماة لزيارة �لأمري �لأيوبي �لعامل �أبي �لفد�ء �نتقل 

خالل عام 768هـ )1366م( �إىل �لقاهرة.

�لدين  �صالح  �إىل  كتب  فقد  نف�صه  �مل�رصي  ُنباتة  �بن  �أما 
)1328م(  729هـ  �صنة  �صعبان  �صهر  م�صتهل  يف  �ل�صفدي 
�لأدبية،  و�آثاره  م�صنفاته  برو�ية  يخربه  باأن  كلفه  قد  وكان 
�لأول  ربيع  �ملحرو�صة يف  فبم�رص  مولدي  »فاأما  يقول:  كتب 
�صنة �صت وثمانني و�صتمائة مبنزلنا بزقاق �لقناديل«، ومن ذلك 

يت�صح �خلالف يف مكان مولده فقط، غري �أن ما كتبه بخطه 
�أوىل باأن يعتمد عليه يف حتديد موطن ولدته.

وقد كان زقاق �لقناديل �لذي ذكر �بن ُنباتة �مل�رصي �أنه 
م�صقط ر�أ�صه مقام �أ�رص�ف �لنا�ض يف ذلك �لعهد، فهو �إذن قد 
ن�صاأ يف بيت نعمة و�صب يف �أ�رصة هانئة تتمتع ب�صيء من نعيم 

�حلياة ورغدها.

وكنيته  دم�صق،  يف  �حلديث  �صيوخ  من  فكان  �أبوه  �أما 
�لآخر مب�رص عام 66هـ  ُنباتة، وقد ولد هو  بن  �لدين  �صم�ض 
750هـ  عام  وتويف  �لنورية  �حلديث  د�ر  وتوىل  )1267م( 

)1349م( عن حو�يل 82 عاًما.

علم  بيت  ن�صاأ يف  قد  �صاعرنا  �أن  يت�صح  �ل�رصد  هذ�  ومن 
و�أدب و�أن �أ�رصته تتحلى بالطارف و�لتليد منهما وقد �صدق يف 

و�صف ذلك �إذ يقول:

َوِرْثُت �للَّْفَظ َعْن �َصَلفي َو�أَْكِرْم  
ِة � َ �ل�رصَّ لُغرِّ  � َتَة  ُنَبا لِ  بِاآَ  

َفاَل َعَجٌب لَِلْفظي ِحنْيَ َيْحُلو 
َفَهَذ� �لَقْطُر ِمْن ذ�َك �لَنباِت  

وملا  �لأدبي،  �لعلمي  �جلو  هذ�  يف  ومنا  ُنباتة  �بن  و�صب 
�أمت در��صته �لأوىل �صما �إىل �لدر��صة �لعليا فاأتقن تعلم �حلديث 

و�للغة و�لأدب وعلوم �لدين.

عهد  يف  يكون  مولده  فاإن  بالقاهرة  ولد  باأنه  �أخذنا  و�إذ� 
�أدرك  �بن قالوون(، و�أنه  �ملن�صور قالوون )�نظر مادة  �مللك 
عهد �ل�صلطان �لنا�رص حممد )�نظر هذه �ملادة( ومات يف عهد 
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عهود  وهي  �لأ�رصف(  مادة  )�نظر  �صعبان  �لأ�رصف  �ل�صلطان 
كانت كثرية �لفنت �نق�صم فيها �لأمر�ء بع�صهم على بع�ض وكان 
بني  �لد�صائ�ض  ونفثت  دونه،  وينافح  ينا�رصه  فريق  �أمري  لكل 
�عتقالهم  بعد  �حلكم  رجال  �أمو�ل  م�صادرة  وكرثت  �ملماليك 
كثري  كان  �لع�رص  ذلك  �أن  على  �لتاريخ  ويدلنا  وقتلهم، 
�لأحد�ث �ملزعجة فكان هناك �ل�صطر�ب �لد�خلي و�لفزع من 
رقاب  على  �ملجاعة  ربقة  و��صتحكام  م�رص  على  �لتتار  هجوم 
�لنا�ض مما ��صطرهم �إىل �أكل ما ل يوؤكل من �صنوف �حليو�ن، 
ولقد �أثرت هذه �لأحد�ث �لكئيبة يف نف�ض �بن نباتة فعا�ض حياته 
�صديد �خلوف حمبًّا لل�صالم و�لدعة لي�ض يف �صعره ما يدل على 
�إىل  �جلنوح  �أو  بالر�أي  و�لعتز�ز  �لعزمية  و�صالبة  �لنف�ض  قوة 
�لهجاء لأن فيه خماطرة، و�إذ� عاتب فاإمنا يعاتب يف لني ورفق 

فياأتي �لعتاب وكاأنه �ملديح �ل�رصف كقوله:

اَع ِمْثِلي ِعْنَد ِمْثِلَك �إِنَّنِي   َلِئْن �صَ
َيُع َك �أَ�صْ لَعْمُر �ملََعايِل ِعْنَد َغرْيِ  

ْد   ْكَوى �إَِذ� �أََنا مْل �أَِجِ َمَتى َتْنَجُع �ل�صَّ
َلَدْيَك �ْعتِناًء َغرْيَ �أَنََّك َت�ْصَمُع  

ْعًبا َلْو َمَنْنَت بَِلْفَظٍة   َوَما َكاَن �صَ
َتُردُّ بها عني �خُلُطوَب وَتْرَدُع

فال�صتكانة و�ل�صت�صالم ظاهر�ن يف هذ� �ل�صعر ويف �أ�صعاره 
ُنباتة ل  �لأخرى، ومن ثمَّ فمن �مل�صتطاع �لقول باأن �صعر �بن 
يعطي �صورة و��صحة للحياة يف ع�رصه ب�صبب هذ� �ل�صت�صالم 
�صنن  على  ي�صري  مقلًد�  كان  �أنه  وب�صبب  �ل�صتكانة،  وتلك 

�لأقدمني يف �لغزل و�ملديح ول يهتم �إل بنف�صه وباأ�رصته، ومن 
هذه �لناحية كان ميثل �لعطف و�حلنان يف �أرقى مر�تبه.

وقد ن�صاأ �بن ُنباتة يف �أزهى �أيام �لأدب يف عهد �ملماليك، 
�لكتاب  كبار  وخالط  و�للغة  �لأدب  رجال  من  كثرًي�  فعا�رص 
�حل�صول  ��صتطاع  قد  ولذ� جنده  و�لعلماء؛  ثني  و�ملحدِّ و�لفقهاء 
على ق�صط و�فر من �لأدب و�لعلم يف ن�صاأته و�صبابه، و�صاعد 
على منّو نبوغه �صيوع �لعلم و�لتعليم يف زمانه وقوة �ملعارف يف 

�أفر�د �أ�رصته وقد �أظهر كل ذلك ما منحه �لله من عبقرية.

ولنطو�ء نف�صه على �ل�صت�صالم و�ل�صتكانة مل يقدر على 
بلوغ مكافحة غريه لنيل �لأماين، على �لرغم مما فيه من مو�هب 
�لقابعة  نف�صه  و�صف  وقد  و�لريا�صة  �لربوز  له  ت�صوغ  كانت 

بقوله:

َبْحُت  َماِن َفاأ�صْ َقلَّ َعْوين َعَلى �لزَّ
ماِن ُبوًر� َعَلى ُمر�ِد �لزَّ �صَ  

�ِع َعِن �لنا�ِض  َحابِِ�َض �للَّْفِظ و�لرَيَ
َفاَل ِمْن َيِدي َوَل ِمْن ل�صاين  

ر  وبذَّ فاأ�رصف  �صبابه  �لرث�ء يف  من  �صيء  على  ولقد كان 
�ل�صتجد�ء  �إىل  حاجة  يف  و�صار  ماله  ف�صيَّع  �ملجون  وخا�ض 
ب�صعره، و�صاقت به م�رص على كرثة خري�تها فغادرها �إىل �ل�صام 
�أولده  ور�ءه  يجرُّ  )1315م(  715هـ  عام  �لرزق  طلب  يف 
وي�صبح  حماه  �صاحب  �ملوؤيد  بامللك  يلتحق  وهناك  �لكرث، 
�صاعره ثم يت�صل باملن�صور بن �لأف�صل ويعينه �صهاب �لدين بن 

ف�صل بعد ذلك بديو�ن �لإن�صاء بدم�صق.
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�لزهد  �إىل  يفزع  ا كبرًي� ولذ�  �لدنيا حظًّ متاع  ينل من  ومل 
يف �صيخوخته وبوؤ�صه يتلم�ض فيه �لر�حة �لنف�صية ويرجع �إىل �لله 

فر�ًر� من ويالت �لدنيا فيقول يف �رص�حة �ملغلوب على �أمره:

دْ  ْنيا َجًنى َفَتَزهَّ َمَنَعْتني �لدُّ
َد �ملَْغُلوِب ُت ولِكْن َتَزهُّ  

ُت ُكْرًها تي فاأْعَر�صْ َوَوَهْت ُقوَّ
َعْن لِقاِء �ملكروِه و�ملحبوِب  

�لزمان وما لقاه  �لزهد و�صكوى  �أروع ق�صائده يف  ومن 
غر�ر  على  نظمها  وقد   - لقدره  وجتاهل  وهموم  بوؤ�ض  من 

�أبي �لعالء �ملعري – قوله:

َحْت  ْنَيا َلو �ْن�رَصَ ِعْفُت �لإَِقاَمة يِف �لدُّ
ي �ِصَوى �لنََّكِد َحايِل َفَكْيَف َوَما َحظِّ  

�إىل �أن يقول:

ل َعاَر يِف �أََدبِي �إِْن مَل َيَنْل ُرَتًبا  
و�إمنَّا �لَعاُر يف َدْهِري ويف بََلِدي  

ي َفَيا َعَجًبا    َهَذ� َكاَلِمي َوَذ� َحظِّ
ِمنِّي لرِْثَوِة َلْفٍظ و�فتقاِر َيِد

ُت ز�ِخَرُه    ا �لُهموُم َفَبْحٌر ُخ�صْ �أمَّ
�أَما َتَرى َفْوَق ر�أ�صي فاِئ�َض �لّزبَِد؟

وع�صُت بني بَني �لأيَّاِم ُمْنَفِرًد�  
وُربَّ َمْنَفَعٍة يف َعْي�ِض ُمْنَفِرِد  

ومن �أبرز �صفاته �لعطف على �أ�رصته و�أهله ومن يت�صل به، 
فهو �أب رحيم وزوج كرمي، وقد مات له ولد فرثاه بق�صيدة 

تفي�ض بالتوجع و�لأ�صى فيقول:

�للُه جاُرَك �إنَّ َدْمعي جاري  
يا ُموِح�َض �لأْوطاَن و�لأْوطاِر  

�ِب َحِديقًة   ملَّا �َصَكْنَت ِمَن �لرتُّ
ْت َعَلْيَك �لَعنْيُ بالأنهاِر فا�صَ  

�َصتَّاَن َحايِل وُحاُلَك، �أنَت يف  
ُغَرِف �جِلَناِن، َوُمْهَجتِي يِف �لنَّاِر  

وحق لبن ُنباتة �أن يتوجع لفر�ق �بنه فقد دفن �صتة ع�رص 
ولًد�، كما يقول �ل�صفدي: »كلهم �إذ� ترعرع وبلغ خم�ًصا �أو 

�صتًّا �أو�صبًعا يتوفاه �لله«.

وكان د�ئم �حلنني �إىل م�رص �صديد �لهيام بالرجوع �إىل نيلها 
و�لتزود بهو�ئها و�صم�صها �مل�رصقة فيقول:

بِاأَبِي �خُلُدوُد �لَعاِرَيات ِمَن �لُبَكا  
بِ�َصاُت ِمَن �حَلِريِر َجالبَِبا �لالَّ  

�لنَّابَِتاُت بِاأَْر�ِض ِم�رْصَ �أز�ِهًر�
�ِهَر�ُت بِاأَْر�ِض ِم�رْصَ َكَو�ِكَبا َو�لزَّ   

�آًَها مِلِ�رْصَ َو�أَْر�ِض ِم�رْصَ َوَكْيَف يِل   
بِِدَيار ِم�رْصَ َمَر�ِتًعا َوَماَلِعَبا
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بِيَبُة َو�حَلبِيَبُة َو�لَوَفا   َحْيُث �ل�صَّ
اِحَبا يِف �لأَْقَربنَِي َم�َصاِربًا َو�أَ�صَ  

ْهُر �صلم َكْيَفَما َحاَولْته   َو�لدَّ
اِربَا َل ِمْثل َدْهِري يِف ِدَم�ْصَق حُمَ  

ومل يزل يعاوده �حلنني �إىل و�دي �لنيل حتى عاد �إليه وقد 
عندما  وذلك  �ل�صبعني  جتاوز  وقد  و�لوهن  �ل�صيخوخة  �أدركته 
دعاه �ل�صلطان �لنا�رص ح�صن ليتوىل ديو�ن �لإن�صاء، وقد �صار 
�صوء  ومن  عام 757هـ )1356م(،  �ل�صلطان  هذ�  �رص  �أمني 
��صتدعائه  من  عام  بعد  ح�صن  �لنا�رص  �ل�صلطان  مات  �أن  حظه 
ومن ثم �صار يتقا�صى مرتبه يف غري نظام، ويف عام 768هـ 

)1366م( �أدركته �ملنية بالًغا من �لعمر حو�يل ثمانني عاًما.

ويذهب �لكثريون من موؤرخي �ل�صري �إىل �أن �بن ُنباتة كان 
و�ل�صام،  �جلديد مب�رص  �لفن  لو�ء  �صعر�ء ع�رصه وحامل  �أ�صعر 
�أنه بلغ �لغاية يف �إجادة �لتورية حتى �أ�صبح �لعلم �ملفرد  و�حلق 

فيها، مثال ذلك قوله:

رْبِ َعْنُه َفَما َلُه    ْعُت �ِصالَح �ل�صَّ َو�صَ
ُيقاِتُل بِالأَحْلاِظ َمْن ل ُيقاِتُلْه!

ْيِه َجاِئٌر   َو�َصاَل ِعَذ�ٌر َفْوَق َخدَّ

َعَلى ُمْهَجتي َفْلَيتَِّق �للَه �صاِئُلْه  

ولبن ُنباتة �صعر كثري يف �لغزل ومما �أح�صن يف هذ� �لباب 
قوله:

ُر   َحا �لَقْلُب َلْوَل َن�ْصَمٌة َتَتَخطَّ �صَ
ُر ا َتَت�َصعَّ ومَلَْعُة بَْرٍق بالَف�صَ  

وِذْكُر َجبنِي �لَبابِِِليَِّة �إْذ بََد�    
َهالُل �لّدَجى و�ل�صيء بال�صيء ُيْذَكُر

ا �َصاِئَل �حَلَيا    �َصَقا �للُه �أُْكَناَف �لَف�صَ
ُر ْدُمًعا َتَتَحدَّ و�إْن ُكْنُت �أُ�ْصَقى �أَ

وهذه �لأبيات ديباجة لق�صيدة نظمها يف مدح ر�صول �لله 
عليه �ل�صالة و�ل�صالم.

جميًد�،  كاتًبا  ُنباتة  �بن  كان  �ل�صعر  يف  بر�عته  وبجانب 
وتتاز كتابته بال�صهولة و�لبتعاد عن �لتعقيد �للفظي، وقد �صلك 
�صبيل �لبديع يف غري �إفر�ط فجاء نرثه ح�صن �لأ�صلوب ينطوي 
�لقلم  ل�صان  على  نرثه  ومن  �ل�صياغة،  يف  �لفني  �لرونق  على 

يفتخر على �ل�صيف:

»�أتفاخرين و�أنا للو�صول و�أنت للقطع، و�أنا للعطاء و�أنت 
و�أنت  للعمارة  و�أنا  لل�رصب،  و�أنت  لل�صلح  و�أنا  للمنع، 
و�ل�صول،  �ل�صوت  ويرفع  �لقول  َي�ُصقُّ  مثلي  �أعلى  للخر�ب، 
)�أو  تعاىل:  قوله  حتت  دخل  ممن  و�أنت  �ملكني  �للفظ  ذو  و�أنا 
تعديت  �حِلْلية وهو يف �خل�صام غري مبني(، فقد  ا يف  ُيَن�صَّ َمْن 

َك، وطلبت ما مل تبلغ به جهدك«. َحدَّ

حروف  على  مرتب  كبري  �صعر  ديو�ن  م�صنفاته:  و�أ�صهر 
1323هـ  عام  بالقاهرة  ثم  بالإ�صكندرية  طبع  وقد  �لهجاء، 
�لربيطاين  باملتحف  خمطوطة  ن�صخة  منه  وتوجد  )1905م( 
»َمْطلع  عنو�نه  �لأدب  رقم 1086، وكتاب حافل يف  حتت 
�لعيون  بعنو�ن »�رصح  �آخر  �لفر�ئد«، وكتاب  �لفو�ئد وجممع 
�إذ يدل  موؤلفاته  �أح�صن  �بن زيدون« وهو من  يف �رصح ر�صالة 

على �صعة �طالعه يف �للغة و�لأدب وتاريخ �لعرب.
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كان  �لنا�صجة  �لفكرية  �ملو�هب  هذه  كل  جانب  و�إىل 
�لتي  �لغنائية  �لأندل�صية  �ملو�صحات  ناظمي  �أ�صهر  من  ُنباتة  �بن 
عن  ثم  �لتجار  طريق  عن  �ل�رصق  �إىل  �لأندل�ض  م�صلمو  نقلها 
�صقوط  بعد  �ل�رصق  و�إىل  �لعربي  �ملغرب  �إىل  هجرتهم  طريق 

�لدويالت �لإ�صالمية يف �إ�صبانيا.

214 – ابن النبيه – �سارع – بق�سم حمرم بك
�لنبيه �مل�رصي  بابن  �ل�صهري  �أبو �حل�صن علي بن حممد  هو 
�صاحب �ل�صعر �لرقيق و�لغزل �لبديع، كان من خّد�م بني �أيوب 
ملوك �ل�صام و�جلزيرة من �أقارب �صالح �لدين، و�خت�ض منهم 
بامللك �لأ�رصف مو�صى �مللقب ب�صاه �أرمن، وتويف بن�صيبني من 

مدن �جلزيرة عام 619هـ )1222م(.

�ل�رصق  بكلماتها كوكب  ترمنت  ق�صيدة  يتغزل من  وقال 
�ل�صيدة �أم كلثوم وهي من تلحني �ل�صيخ �أبي �لعال حممد:

�أفديه �إن حفظ �لهوى �أو �صّيعا 
ملك �لفوؤ�د فما ع�صى �أن �أ�صنعا  

من مل يذق ظلم �حلبيب كظلمه
حلًو� فقد جهل �ملحبة و�ّدعى  

ياأيها �لوجه �جلميل تد�رك �ل�صـ 
بر �جلميل فقد عفا وت�صع�صعا  

هل يف فوؤ�دك رحمة مليتم 
�صّمت جو�نحه فوؤ�ًد� موجعا  

هل من �صبيل �أن �أبّث �صبابتي 
�أو �أ�صتكي بلو�ي �أو �أتوجعا؟  

�إين لأ�صتحيي كما عّودتني 
ب�صوى ر�صاك �إليك �أن �أت�صّفعا  

ا: وقال �أي�صً

باكر �صبوحك �أْهنا �لعني باكره
فقد ترمّن فوق �لغ�صن طائره  

و�لليل جتري �لدر�ري يف جمّرته 
كالرو�ض تطفو على نهر �أز�هره  

وكوكب �ل�صبح جّناب على يده 
حمّلق تالأ �لدنيا ب�صائره

خذ من زمانك ما �أعطاك مغتنًما
و�أنت ناه لهذ� �لدهر �آمره  

فالعمر كالكا�ض ُت�صتحلى �أو�ئله 
لكنه رمبا مّرت �أو�خره  

وقال:

�أماًنا �أيها �لقمر �ملطلُّ  
فمن جفنْيك �أ�صياٌف ت�صّل
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ا �ل�صيدة �أم كلثوم من تلحني  وقد غنت هذه �لق�صيدة �أي�صً
�ل�صيخ �أبي �لعال حممد. 

215– ابن النجار – �سارع – بق�سم الرمل
�لدين  �لنجار حمب  بن  �لله حممد  �أبو عبد  �لكامل  ��صمه 
�لبغد�دي، ولد عام 558هـ )1162م( وكان موؤرًخا وفقيًها 
تتلمذ على يد �بن �جلوزي، ورحل �إىل �ل�صام، وم�رص، وتعلم 
يف بغد�د وله كتب منها »ذيل تاريخ بغد�د« ��صتدرك فيه على 

�أبي بكر �خلطيب، و�لكمال يف معرفة �لرجال.

وتويف ببغد�د عام 643هـ )1245م(.

216- ابن النحا�س – حارة - بق�سم مينا 
الب�سل

�لعرب  مفكري  من  �أربعة  �لنحا�ض«  »�بن  كنية  يحمل 
و�صعر�ئهم ممن ذكرهم �لتاريخ وهم: 

1( اأب� جعفر اأحمد بن النحا�ض امل�رشي: كان علًما مربًز� يف 
�للغة و�لآد�ب وفقه �لقر�آن �لكرمي، وقد �أخذ �لعلم عن �لزجاج 
و�لأخف�ض �لأ�صغر و�بن �لأنباري )�نظر مادة �لأخف�ض( وتوىل 
�صاعًر�  �إىل جانب ذلك  بالقاهرة، وكان  �لعلوم  تدري�ض هذه 

يجيد علم �لعرو�ض �إىل �أبعد حد.

مقيا�ض  يوم - على درج  �إنه كان جال�ًصا - ذ�ت  ويقال 
�لنا�ض يف  في�صانه كاملعتاد، وكان  فيها  يزد  �صنة مل  �لنيل يف 
�صدة من �أمرهم، وكان �أبو جعفر �إذ ذلك يقطع تفعيالت بيت 
مفهومة  غري  كلمات  يلفظ  ف�صمعاه  �ثنان  به  فمر  �ل�صعر،  من 
�ملعنى فتوهما �أنه ميار�ض �ل�صحر ليمنع �لنيل من �لفي�صان فدفعاه 

�إىل �لنهر فغرق.

�أنه كان يجل�ض ذ�ت يوم عند مقيا�ض  �أخرى  ويف رو�ية 
�لنيل يتلو ما �أن�صد من �صعر وماز�ل يتلو حتى �أ�صابه �جلنون فاألقى 

بنف�صه يف �لنهر ز�عًما �أنه مينع في�صانه فغرق.

عام  يف  غرًقا  مات  �أنه  �لرو�يتني  هاتني  من  وي�صتخل�ض 
340هـ )950م(، وله موؤلفات يف �للغة و�لآد�ب وفقه �لقر�آن 

وق�صائد كثرية يف �صتى �ألو�ن �ل�صعر.

علماء  �أحد  كان  النحا�ض:  بن  حممد  بن  جعفر  اأب�   )2
�لنحو  قو�عد  »�لتفاحة« يف خمت�رص  موؤلف كتاب  وهو  �لنحو 
و�أ�صوله، وكان من �أكابر �لنحاة �مل�رصيني، وقد ن�رص �لأ�صتاذ 
م�صورة  فريدة  ن�صخة  عن  �لتفاحة  كتاب  �د«  عوَّ »كوركي�ض 

باملجمع �لعلمي �لعر�قي ببغد�د.

388هـ  عام  �لنحا�ض  بن  حممد  جعفر  �أبو  وتويف 
)998م(.

3( فتح الله بن النحا�ض: وكان �أحد فحول �لأدب يف �لقرن 
�حلادي ع�رص �مليالدي، وقد عرف بني �صعر�ء ع�رصه برقة �لنظم 
وجز�لة �لنرث و�ن�صجام �لألفاظ حتى قيل �إنه مل يكن يو�زيه �أحد 
يف �أ�صلوبه �لفني، ويقول �ملحّبي يف كتابه خال�صة �لأثر، وهو 
ي�صف فتح �لله بن �لنحا�ض: »�إنه كان يف حد�ثة �صنه من �أح�صن 
»�لغر�م«  �أبناء  وكان  ور�صاقة،  �صباحة  و�أبهاهم  منظًر�  �لنا�ض 
حما�صنه  تبدلت  حتى  ويجافيهم  عنهم  يعر�ض  وهو  يقدرونه 
فعطف عليهم ي�صتمد ود�دهم، وكانت �لنفو�ض قد �أنفت منه 
فرحته يف ز�وية �لهجر�ن، ثم �ندمج يف �أهل �لكيف وتزيَّا بزي 
�لزهاد«، ومن هذ� �لو�صف يت�صح �أن حياة هذ� �ل�صاعر كانت 
ق�صة تت�صمن �ل�صعادة و�ل�صقاء، فقد كانت �صباحته ور�صاقته 
وجمال وجهه من �لعو�مل �لتي جعلت �ملاجنني يف مدينة حلب 
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فنفر  يطـاردونه،  �جلن�صي  لل�صذوذ  و�مليالني  �ملادة(  )�نظر هذه 
منهم و�آثر �لعزلة ف�صايقوه ثم �أح�ض باأمل �حلرمان من �ملجتمعات 
��صتكمل رجولته  �أن  بعد  فر�أى -  �لدنيوية  باملباهج  تزخر  �لتي 
��صتوىل  وقد   - عنه  �أعر�صو�  ولكنهم  بهم  عالقاته  يوثق  �أن 
بكليته  فارتى  حبه  �أخفق يف  ولكنه  ا  �أي�صً هو  قلبه  على  �حلب 
على  و�أقبل  وهمومه  �صجونه  لتبديد  �ملاجنة  �حلياة  �أح�صان  يف 
�إدمان �ملخدر�ت فتعاطى �حل�صي�ض و�لأفيون، ثم غادر حلب 
بعد �أن هجره حبيبه ورحل �إىل دم�صق فلقي فيها كل حفاوة ثم 
�عتكف يف  �حلجاز حيث  �إىل  منها  �لقاهرة وذهب  �إىل  �صافر 
�ملدينة �ملنورة وز�ول حياة �لتبتل و�لزهد �إىل �أن و�فته �ملنية عام 

1052هـ )1643م( ودفن يف بُقيع �لفرقد.

عمره  حتديد  ل�صتطاعة  ميالده  ومكان  تاريخ  يعرف  ول 
على  و�صع  �لذي  �ل�صم  �أن  يف  �صك  من  وما  وفاته،  وقت 
�حلارة بق�صم مينا �لب�صل لي�ض »لفتح �لله بن �لنحا�ض« �صاحب 
�إّما  �ل�صعر�ء، و�أنه  �ل�صرية �خلليعة، و�إن كان من فحول  هذه 
وفقه  و�لآد�ب  �للغة  عامل  �لنحا�ض  بن  �أحمد  جعفر  »�أبا  يعني 
�لقر�آن �لكرمي«. �أو يعني »�أبا جعفر بن حممد بن �لنحا�ض« عامل 
�لنحو �مل�رصي �صاحب كتاب »�لتفاحة«، وحبذ� لو ��صتكمل 
عن  �ل�صبهة  لإبعاد  �جلليلني  �لعاملني  هذين  �أحد  باألقاب  �ل�صم 
�لنحا�ض  �لله بن  �إىل فتح  ��صمها  �نت�صاب  هذه �حلارة لحتمال 
بالقاهرة عام 1290هـ )1873م(  �صعر طبع  ديو�ن  له  �لذي 

وله �صرية غري حميدة ل ت�صتحق تخليد ��صمه.

627هـ  حلب  مبدينة  ولد  النحا�ض:  بن  الدين  بهاء   )4
)1229م(، وتويف بالقاهرة عام 698هـ 1298م( بالغا من 
عاملًا و�صاعًر� جميًد�، وكان  عاًما، وكان  �لعمر حو�يل 72 
كما  �لعربية،  �للغة  علوم  يف  تبحره  يف  �لعرب  بحجة  يلقَّب 

له موؤرخو  �ملنطق، وي�صهد  بعلم  �لأفق  له معرفة رحبة  كانت 
�صريته بالتدين �ل�صادق و�لأخالق �حلميدة، ومن �صعره �لد�ل 

على �صلوكه �لقومي قوله:

�إِينِّ َتَرْكُت َلَدى �لَوَرى ُدْنَياُهُم    
َوَظَلْلُت �أَْنَتِظُر �ملََماَت َو�أَْرُقُب

ْنَيا �لَعاَلِئَق لْي�َض يِل    َوَقَطْعُت يِف �لدُّ
َوَلٌد مَيُوُت َوَل َعَقاٌر ُيْخَرُب

�أحد  �إذ كان  �ملادة(،  )�نظر هذه  �خلياط  �بن  ر��صله  وقد 
ومنها  �للغة  علوم  يف  �لأخ�ض  وعلى  باملر��صالت  تالميذه 
�لعرو�ض على �لأخ�ض، وكانت بينهما مر��صالت بال�صعر فيها 

تناول �لأوز�ن �ل�صعرية ودقائق �لفنون �لعرو�صية.

217– ابن الندمي – �سارع – بق�سم الرمل 
)فا�سييه �سابًقا(

يذكر �ملوؤرخون �ثنني يلقبان »بابن �لندمي«، وهما:

بهمن  بن  ماهان  بن  اإبراهيم  بن  اإ�سحاق  حممد  اأب�   )1
�ملو�صلي  �إبر�هيم  �بن  وهو  امل��سلي(:  الندمي  بابن  )املعروف 
من  عام 150هـ )767م(، وكان  ولد  �ملادة(،  هذه  )�نظر 
�مل�صهور و�خلالعة و�لغناء  �لظرف  �لعبا�صيني وله  ندماء �خللفاء 
�للذ�ن تفرد بهما، على حني �أنه كان من �لعلماء باللغة و�لأ�صعار 
و�أخبار �لنا�ض و�أنباء �ل�صعر�ء، وقد روى عنه م�صعب بن عبد 
يف  متبحًر�  وكان  وغريهما،  بكار  بن  و�لزبري  �لزبريي  �لله 
و�لعلماء  �لفقهاء  يناظر  وكان  �لكالم،  وعلم  و�لفقه  �حلديث 
و�ل�صعر�ء و�أهل �لكالم فيتفوق عليهم يف كل جمل�ض . وكان 
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�لغناء  فن  ولكن  و�لأدب  �لعلم  �أهل  زمرة  يكون يف  �أن  يبغي 
و�ملو�صيقى غلب عليه وعرفه به.

�بن باط�ض �ملو�صلي يف كتابه »�لتمييز و�لف�صل«:  وذكره 
فا�صاًل، كتب  طريًفا  و�لنادرة  �ملحاورة  مليًحا يف  كان  »باأنه 
�حلديث عن �صفيان بن عينية ومالك بن �أن�ض )�نظر مادة �لإمام 
�لأدب  و�أخذ  �ل�رصير،  معاوية  و�أبي  ب�صري  بن  مالك( وه�صيم 
عن �لأ�صمعي )�نظر هذه �ملادة(، وعن �أبي عبيدة، وبرع يف 

فن �لغناء فغلب عليه ون�صب �إليه.

)�نظر  �ملاأمون  وكان  بونه،  ويقرِّ يكرمونه  �خللفاء  وكان 
�لنا�ض  �أل�صنة  على  لإ�صحاق  �صبق  ما  »لول  يقول:  �ملادة(  هذه 
و��صتهر بالغناء لوليته �لق�صاء، فاإنه �أوىل و�أعف و�أ�صدق و�أكرث 
وغلب  بالغناء  ��صتهر  ولكنه  �لق�صاة،  هوؤلء  من  و�أمانة  ديًنا 
له  يكن  عنده ومل  �أ�صغرها  �لغناء  �أن  مع  علومه،  على جميع 

فيه نظري«.

وكان �إ�صحاق �لندمي �صاعًر� جميًد� وله ديو�ن �صعر، ومما 
كتبه �إىل �خلليفة هارون �لر�صيد �صعًر�:

َو�آَِمَرٍة بِالُبْخِلِ ُقْلُت َلَها �ْق�رِصِي 
َفَلْي�َض �إِىَل َما َتَاأُْمِريَن �َصبِيُل  

َن �جَلَو�ِد َوَل �أََرى  �أََرى �لنَّا�َض ِخالَّ
بَِخياًل َلُه يِف �لَعامَلنَِي َخِليُل  

َو�إِينِّ َر�أَْيُت �لُبْخَل ُيْزِري بِاأَْهِلِه  
َفاأَْكَرْمُت َنْف�ِصي �أَْن ُيَقاَل بَِخيُل  

وِمْن َخرْيِ َحاَلِت �لَفَتى َلْو َعِلْمُتُه   
�إَِذ� َناَل �َصْيًئا �أَْن ِيُكوَن َنبِيُل

ًما   يَن َتَكرُّ َعَطاِئي َعَطاُء �ملُْكرِثِ
َوَمايِل َكَما َتْعَلِمنَي َقِليُل  

ْحَرُم �لِغَنى    َوَكْيَف �أََخاُف �لَفْقَر �أَْو �أُ
َوَر�أُْي �أَِمرِيِ �ملُوؤِْمننَي جَميُِل

وكان كثري �لكتب فجمع منها �أكرث من �ألف كتاب من 
لغات �لعرب وكلها من �صماعه، �أما يف �لغناء فقد قال �خلليفة 
�إ�صحق بن  �ملادة( عنه: »ما غنَّاين  �لعبا�صي )�نظر هذه  �ملعت�صم 

�إبر�هيم قط �إلَّ ُخيَِّل يل �أنه قد زيد يف ملكي«.

وعلى  �أيامه  �أو�خر  يف  ب�رصه  �لندمي  �إ�صحاق  فقد  وقد 
�لّزَرب  بعلة  وفاته  وكانت  بعامني،  وفاته  قبل  �لتدقيق  وجه 
)�لدو�صنتاريا( يف �صهر �صو�ل عام 236هـ )850 م( بالًغا من 

�لعمر حو�يل 84 عاًما. 

�لذي  �أ�صدقائه  �أحد  بينهم  ومن  �ل�صعر�ء  من  كثري  ورثاه 
قال:

�ِب  َ َبَح �للَّْهُو حَتَْت َعْفِر �لرتُّ �أَ�صْ
لَِّة �لأَْحَباِب َثاِوًيا يِف حَمِ  

ليُّ َو�ْنَقَر�َض  ى �ملَْو�صِ �إَِذ� َم�صَ
ْت َم�صاِهُد �لإِْطَر�ِب �لأُْن�ُض َوجُمَّ  
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بََكِت �ملُْلِهياُت ُحْزًنا َعَليِْهِ 
�ِبِ َ ْفُو �ل�رصَّ َوبَكى �لَهَوى َو�صَ   

َوبََكْت �آََلُة �ملََجالِ�ِضِ َحتَّى  
َة �ملِ�رْص�ِب َرِحَم �لُعوُد َعرْبَ  

وكان �إ�صحق بن �لندمي �أ�صتاًذ� لأبي �حل�صن بن نافع �مللقب 
بزرياب �لذي تلقى �أ�صول فن �لغناء على �إبر�هيم �ملو�صلي و�لد 

�إ�صحق ثم ��صتز�د من هذ� �لفن على يدي �إ�صحق.

على  �ملوؤرخون  ي�صفيها  �لتي  و�ل�صجايا  �لأو�صاف  ومن 
�إ�صحق بن �لندمي �أنه كان ذ� قدم ثابتة يف �صائر �لعلوم و�لآد�ب 
حتى ليعجز �لو�صف عن حتديد مكانته من �لنبوغ فيها، فقد برع 
يف �لعلم و�لفقه و�ل�صعر و�لأدب، وكان ندمًيا جمَّ �لظرف، 
ور�وية  �حلا�صية  رقيق  �ملعا�رصة  لطيف  وجلي�ًصا  �ل�صمائل  حلو 
لأخبار �لقد�مى و�ملحدثني على �ل�صو�ء، وكان مغنًيا متجًر� يف 

فن �لغناء وعازًفا ماهًر� وملحًنا بارًعا.

�لفن  هذ�  تناول  لأنه  مرجتاًل  �لغناء  فن  يف  يكن  ومل 
و�لأ�صول  �لقو�عد  له  فو�صع  متينة  فنية  �أ�ص�ض  على  بالرتكاز 
بها  وت�رصف  و�ملقامات  �لأجنا�ض  و�أحكم  �لأوز�ن،  و�صبط 
يف  �لغناء  ف�صار  �لتن�صيق  وح�صن  و�لعمق  بالدقة  ي�صهد  ت�رصًفا 
ع�رصه يعتمد على �لأ�صول �ملحكمة و�لقو�عد �ملدعمة، كما 
�لأغاين  �أحلان  يتبادل  فكان  لالأحلان  �ملو�صيقي  �لتدوين  و�صع 
�ل�صعر  �إبر�هيم بن �ملهدي عن طريق جمرد كتابة ن�صو�ض  مع 
تلقائيًّا قبل  �للحن و�إذ ذ�ك يكون يف �لإمكان غناوؤه  وو�صف 

�صماعه.

وكان �إ�صحق من �أمهر �لعازفني على �لعود حتى لقد عزف 
يف جمل�ض �خلليفة �لو�ثق �لعبا�صي على عود فا�صد �لت�صوية، �إذ 
كان من �ملتبع �ألَّ ت�صلح �لأوتار يف جمال�ض �مللوك، فلم يزل 
يعزف على هذ� �لعود حتى قال �لو�ثق: »ل و�لله ما ر�أيت مثلك 

ول �صمعت به«. 

ومن �صعر �بن �لندمي �ملو�صلي يف �لو�صف �لوجد�ين ل�صاعة 
�لود�ع قوله:

ُه    َومَلَّا َر�أَْيَن �لَبنْيَ َقْد َجدَّ ِجدُّ
َكاِئُب َومَلْ َيْبَق �إِلَّ �أَْن َتبنَي �لرَّ  

الِ�ًصا    َدَنْوَنا َف�َصلَّْمَنا �َصاَلًما خُمَ
ْت َعَلْيَنا �أَْعنُيٌ َوَحَو�ِجُب َفَردَّ  

دُّ باَِل بُْغ�ٍض، َوُتْخل�ُض مَلْحًة   َت�صُ
َو�ِقُب �إَِذ� َغَفَلْت َعنَّا �لُعُيوُن �لرَّ  

ُنَذ�ُد �إَِذ� ُحْمَنا لَِن�ْصِفَي ُغلًَّة    
َكَما ِذيَد َعْن ِوْرِد �حِلَيا�ِض �لَغَر�ِئُب

يجعلها  ما  �جلر�ض  وعذوبة  �لرقة  من  �لأبيات  هذه  ويف 
جديرة باأن تلحن وتغنى يف وقتنا �حلا�رص لتعو�ض �صيًئا مما فقده 
�لغناء �لقدمي �جلزل من �عتبار يف �آذ�ن �أبناء �جليل �حلديث �لذين 
ت�صجيهم تلك �لأحلان �ل�صمجة �لتي ل تدل على �ملعاين �ل�صامية 
�ملو�صلي  �لندمي  �ل�صليم يف �ل�صتماع، و�بن  �لذوق  �أو  �خلالبة 

هو �إ�صحق �لندمي.
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�ق، ولد ببغد�د يف حو�يل عام  2( ابن الندمي: �ملعروف بالورَّ
325هـ )936م( وكان على مذهب �ملعتزلة، وكان يحرتف 
ذلك  يف  »�لور�ق«  ��صم  عليها  يطلق  كان  �لتي  �لكتب  مهنة 

�حلني.

عن  عبارة  هو  �لذي  »�لفهر�صت«  كتاب  �صاحب  وهو 
�لتي  �ليونان و�لفر�ض و�لهنود  �لقدمية وت�صانيف  �لعلوم  فهر�ض 

كانت موجودة يف عهده ومرتجمة �إىل �للغة �لعربية.

�ق كان يحيط  ويدل هذ� �لكتاب على �أن �بن �لندمي �لورَّ
يف دقة بالغة فائقة بكل ما يرى �أو يقر�أ �أو ي�صمع.

ع�رصة  يف  مقالت  ع�رص  �إىل  مق�صم  �لفهر�صت  وكتاب 
و�لكتب  �للغات،  وهي:  �لإ�صالمية  �لثقافة  �ألو�ن  من  �أنو�ع 
و�لأخبار  و�للغة،  و�لنحو  �لقر�آن،  وعلوم  �ملقد�صة، 
و�حلديث،  و�لفقه  �لكالم،  وعلم  و�ل�صعر،  و�لأن�صاب، 
و�لفل�صفة و�لعلوم �لقدمية، و�لأ�صماء و�خلر�فات، و�ل�صحر، 

و�ملذ�هب و�لعتقاد�ت، و�أخرًي� �لكيمياء.

يذكر  فنون  عدة  �إىل  مق�صم  مقالته  من  مقال  وكل 
�ختالف  على  موؤلفيها  و�أخبار  �لكتب  �أ�صماء  فيها  �ملوؤلف 
�مل�صرت�صلني،  و�لرو�ة  كالنحاة،  و�أ�صنافهم  طبقاتهم 
و�ملغنني، و�ملتكلمني، و�لفقهاء، و�ملتطببني، و�مل�صعوذين، 

و�مل�صورين، و�لكميائيني وغريهم.

ومن ثمَّ فالفهر�صت يعطي �صورة و��صحة للح�صيلة �لعلمية 
�ل�صخمة �لتي كانت بني �أيدي طالب �لعلم بديار �لإ�صالم منذ 

منت�صف �لقرن �لر�بع �لهجري.

مبدينة  )995م(  385هـ  عام  �لور�ق  �لندمي  �بن  وتويف 
بغد�د بالًغا من �لعمر حو�يل 60 عاًما.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �لقدمي فاطلبها يف كلمة 
»فا�صييه«.

218– ابن ن�رس- �سارع – بق�سم باب �رسقي
ملكت  �إ�صالمية  �صاللة  وهم  ن�رص  بني  ملوك  �أحد  هو 
غرناطة، وجنوب �إ�صبانيا يف �ملدة من عام 629هـ )1231م( 
�لأ�رصة  هذه  �أمر�ء  و�أول  )1491م(،  897هـ  عام  �إىل 
�لأندل�صية هو �أبو عبد �لله حممد �مللقب بالغالب، و�آخرهم، 
و�أ�صهرهم  َغل،  بالزُّ �مللقب  ع�رص  �لثالث  حممد  �لله  عبد  �أبو 
�أبو �حلجاج يو�صف �لأول، �أول من �صيد ق�رص �حلمر�ء �ل�صهري 
)�نظر هذه �ملادة( و�بن ن�رص �صاحب �لرتجمة �أحد ملوك هذه 

�لأ�رصة وكانت وفاته عام 701هـ )1301م(.

وبنو ن�رص يدعون يف �لتاريخ ببني �لأحمر.

تالميذ  �أحد  ن�رص،  بن  �ملظفر  بن  �لليث  هو  ن�رص  و�بن 
و�لأ�صمعي  �صيبويه  بينهم  �مل�صهورين، ومن  �أحمد  بن  �خلليل 
و�صيبويه،  �أحمد،  بن  �خلليل  مو�د  )�نظر  �صميل  بن  و�لن�رص 
و�لأ�صمعي، و�بن �صميل(، وقد تلقى �بن ن�رص على يد �خلليل 
�لنحو  وعلم  �لعربية،  �للغة  وفقه  �لعرو�ض،  علم  �أحمد  �بن 
تاريخ  يعرف  ول  �لعر�ق،  يف  بالب�رصة  وتويف  و�حلديث، 

ميالده ول تاريخ وفاته.
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219- ابن ن�سري – حارة - بق�سم حمرم بك
هو مو�صى بن ن�صري �للخمي، �أحد قو�د �لعرب �مل�صلمني 
�لفتح  �أ�صهمو� يف  �لذين  �أ�صهر رجالهم �حلربيني  �لأبطال ومن 

�لعربي �لكبري ويقرتن ��صمه بفتح بالد �لأندل�ض.

وقد عا�ض و�لده يف �حلرية و��صمه بالكامل ن�صري �أبو مو�صى 
معركة  يف  �أ�صرًي�  فوقع  �لفر�ض  �أن�صار  من  وكان  ن�صري،  �بن 
ويقول  �لوليد،  بن  خالد  جي�ض  فيها  �نت�رص  �لتي  �لتمر«  »عني 
�لطربي �إن ن�صري ينت�صب �إىل بني ي�صكر ومن ثمَّ فلم يكن من 
خلم وهذ� �لقول يعار�ض ما ذكره �بن قتيبة )�نظر هذه �ملادة( يف 
كتابه »�ملعارف« من �أن مو�صى بن ن�صري »خلمي«، وعلى كل 
حال فقد عا�ض ن�صري �أبو مو�صى يف كنف �مل�صلمني، وملا ر�أى 
ف�صائل �لدين �لإ�صالمي وروحه �ل�صمحة ترك ما كان عليه من 
�لدفاع  �لعظيمة يف  �ملو�قف  و�أظهر من  �إ�صالمه  و�أعلن  �لعقيدة 
عن �لإ�صالم ما ��صرتعى �نتباه خالد بن �لوليد فقربه �إليه وجعله 

من رجاله �لأحر�ر.

ومرت �لأيام على ن�صري وهو مقيم يف و�دي �لقرى - بني 
ندو�تهم  يف  و�صحابته  خالًد�  ي�صارك  و�ل�صام-  �ملنورة  �ملدينة 
وغزو�تهم �حلربية، ويف عام 19هـ )640م( رزق بولد �أ�صماه 
�خلطاب،  بن  عمر  �خلليفة  عهد  يف  ذلك  وكان  »مو�صى«، 
باأخالقه،  وتخلق  �لعمري  �لعهد  ذلك  و�صط  �لطفل  فن�صاأ 
�إىل  تنت�صب  عريقة  عربية  �أ�رصة  �إىل  بالأرومة  مو�صى  وينتمي 
�أر�ض �حلرية غربي نهر  �لربيعية �ملنت�رصة يف  قبيلة بكر بن و�ئل 
�لوليد  �لفر�ت قبل �لإ�صالم، و�صمع يف �صباه �صرية خالد بن 
مو�صى،  ميالد  من  عامني  بعد  خالد  تويف  وقد  و�نت�صار�ته، 
ويف �صبابه وجد باملدينة - طو�ل عهد �خللفاء �لر��صدين �لأربعة 

- در��صات علمية قيمة كان لها �أعمق �لأثر يف ثقافته ووقوفه 
على �لكثري من �صرية ر�صول �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم ول�صيما 
�لنبوي عن تيم  خططه �حلربية وغزو�ته، وقد روى �حلديث 
ورو�ية  �لعلم  من  عالية  درجة  وبلغ  تيم(  مادة  )�نظر  �لد�ري 
�لتابعني،  من  نفر  عنه  ينقل  م�صدًر�  �صار  حتى  �لأحاديث، 
فخلد ��صمه يف تتابع �لإ�صناد �ملتعلق برو�ية �حلديث �ل�رصيف، 
وتدل �صرية حياته يف �صبابه على �أنه كان من �لتقاة �لورعني و�أنه 
كان ي�صرتك يف �لندو�ت و�ملناق�صات �لدينية و�لفقهية وقد �أجاد 

�لنرث ونظم �ل�صعر و�أ�صبح على در�ية كبرية بعلوم �ل�رصيعة.

�لعرب  قو�د  �صرية  من  علم  مبا  �حلربية  حياته  يف  وتاأثر 
�لأولني �لذين كان لهم �لف�صل �لأكرب يف �لفتوحات �لعظيمة 
خالد  مثال  �أ �صالم،  �لإ �صدر  يف  �لعرب  حققها  �لتي 
وقد  �ملادتني(  هاتني  )�نظر  �جلر�ح  عبيدة  بو  و�أ �لوليد  �بن 
فتحا �ل�صام، و�صعد بن �أبي وقا�ض )�نظر مادة �بن �أبي وقا�ض( 
فاحت �لعر�ق وفار�ض، وعمرو بن �لعا�ض )�نظر هذه �ملادة( فاحت 
فل�صطني وم�رص، ومن ثمَّ كان على خربة تامة باأ�صاليب �حلرب 
�لنطاق  و��صعة  خربة  من  له  كان  ما  على  عالوة  ومكايدها، 
يف �لقدرة على �إعد�د �جلنود بعد �نتقائهم من �صليمي �لأج�صام 
ذوي �للياقة �لبدنية و�لقدرة على ��صتخد�م �لأ�صلحة �ملعروفة يف 
ذلك �حلني، وي�صاف �إىل ذلك �لبعد عن حماباة �أي فريق من 

�جلنود لنتمائه �إىل قبيلة ذ�ت نفوذ �أو لأمري ذي �صلطان.

و��صتهل حياته �حلربية �لعملية با�صرت�كه يف �لغار�ت �لبحرية 
على �لروم وهي �لغار�ت �لتي �أمر باإجر�ئها معاوية بن �أبي �صفيان 
)�نظر مادة معاوية(، ف�صار مو�صى يف عهده �أحد �أمر�ء �لبحار 
�لذين �أ�صهمو� يف �لهجوم على قو�عد �لروم �لبحرية يف �رصق 

�لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط. 
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عقب  مبعاوية  �ت�صاله  فر�صة  �إن  �لرو�يات  بع�ض  وتقول 
�أبي  �بن  علي  �لإمام  مقتل  بعد  �خلالفه  وتوليه  �لأمر  ��صتتباب 
طالب ترجع �إىل �لظروف �لتي هياأها له و�لده »ن�صري«، �إذ كان 
قائد حر�ض معاوية، فنال مو�صى �رصف قيادة بع�ض �حلمالت 
قرب�ض،  جزيرة  غزو  لإعادة  معاوية  وجهها  �لتي  �لبحرية 
وكان معاوية قد فتحها عام 27هـ )647م( فنجح مو�صى يف 
و»ح�صن  ملاغو�صه«،  »ح�صن  منها  فيها ح�صوًنا  وبنى  غزوها 
عام  قبله، ويف  من  عليها  نائًبا  معاوية  ��صتعمله  وقد  بان�ض«، 
53هـ )673م( كان مو�صى �أحد �لقو�د �لذين �أقدمو� على غزو 

جزيرة »رود�ض« وقد �نت�رص �مل�صلمون يف هذه �لغزوة.

�ل�صرت�ك  �إىل  تطلع  ن�صري  و�لده  ومات  معاوية  مات  وملا 
يف �خلالف بني �حل�صني بن علي بن �أبي طالب ويزيد بن معاوية 
معاوية  بن  يزيد  وموت  �حل�صني  مقتل  ولكن  �خلالفة،  ب�صبب 
و�زد�د  و�أحز�بًا،  �صيًعا  �لإ�صالمية  �لدولة  تفرق  �إىل  �أديا  بعده 
�نتهى  ثم  يزيد،  بن  معاوية  مبوت  خطورة  و�لنق�صام  �لتفرق 
حرية  وبعد  �حلكم،  بن  ملرو�ن  �ل�صام  �أهل  مبايعة  �إىل  �لأمر 
�أن�صار  م�صنية ��صتولت على نف�ض مو�صى، قرر �لن�صمام �إىل 
�بن �لزبري م�صحًيا ب�صد�قته لعبد �لعزيز بن مرو�ن، و�أخذ مكانه 
يف �صفوف �ملقاتلني بقيادة �ل�صحاك يف »مرج ر�هط« بالقرب 

من دم�صق.

بني  �لقتال  د�ر  )684م(  65هـ  عام  �ملحرم  �صهر  ويف 
�ملتخا�صمني و��صتمر ع�رصين يوًما، �أظهر فيها مو�صى �صجاعة 
فائقة ثم هزم �ل�صحاك وقتله، وعندما تفرق �أن�صار �بن �لزبري 
هام مو�صى على وجهه ي�رصب يف �لأر�ض ويفر من خمباأ �إىل 
بن  �لعزيز  عبد  �صديقه  �إىل  فبعث  �ل�صبل  به  �صاقت  حتى  �آخر 
مرو�ن ي�صتجري فاأجاره لدى و�لده مرو�ن بن �حلكم، وح�رص 

مو�صى وقدم فرو�ض �لطاعة للخليفة �لأموي و�أق�صم ليهنب عمره 
يف خدمة �آل مرو�ن ون�رصتهم.

بن مرو�ن  �لعزيز  �صاعد عبد  فكان  بوعده  بر مو�صى  وقد 
�لأمين يف زحفه على م�رص، وو�صلت طالئع �جليو�ض �لأموية 
�إىل عني �صم�ض عام 65هـ )684م( و�رصعان ما د�نت م�رص 
�مل�صت�صار  �أمية، وتوىل مو�صى عقب ذلك من�صب  بني  خلالفة 
لو�ليها عبد �لعزيز ووزيره �لأول، ومن ثم ��صتطاع �أن يتمر�ض 
على �إد�رة �حلكم مب�صاركته د�ئًما يف �أمور �لدولة وعلى م�صاحبة 

�لعلماء و�لأخذ عنهم فازد�د علًما و�ت�صاع �إدر�ك.

ومات مرو�ن بن �حلكم وتوىل �خلالفة بعده �بنه عبد �مللك 
�لذي ق�صى نهائيًّا على كل �ملطالبني بعر�ض �خلالفة فا�صتتب له 
�لأمر وتوطدت دعائم �لدولة �لأموية يف �ل�صام وم�رص و�حلجاز 
�لإ�صالمي يف ذلك �حلني،  للفتح  �لأقطار �خلا�صعة  ويف كل 
�لثائرين  �أخ�صعو�  وكان مو�صى بن ن�صري من بني �لقو�د �لذين 
عينه  ثمَّ  ومن  �لعر�ق،  يف  ول�صيما  �لأموي  �حلكم  على 
�أخيه ب�رص  �مللك بن مرو�ن وزيًر� وم�صرًي� ورئي�ًصا لديو�ن  عبد 
ب و�لًيا على �لب�رصة ثم على �لكوفة، فكان مو�صى  �لذي ُن�صِّ
من  �أظهره  ملا  �لعر�ق  �أنحاء  �حلقيقى يف كافة  �لأمور  م�رصف 

ن�صاط وكفاءة و�إخال�ض يف �أعماله.

وتويف ب�رص بن مرو�ن فعني عبد �مللك �حلجاج بن يو�صف 
�إىل دم�صق  �لثقفي عام 75هـ )694م( مكانه، فهرع مو�صى 
و��صتجار بعبد �لعزيز بن مرو�ن فاأجاره ود�فع عنه لدى �خلليفة 
�لدولة  �أمو�ل  بال�صتيالء على  �تهمه  قد  �لذي كان  �مللك  عبد 
وتقول  �إ�رص�ف مغدق،  و�لأن�صار يف  �ملد�حني  و�إنفاقها على 
�لتي فر�صها  �لغر�مة  �لعزيز قام بدفع ن�صف  �إن عبد  �لرو�يات 
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�إىل  ��صطحبه  ثم  �ألف،  مائة  وقدرها  مو�صى  على  �مللك  عبد 
و�صار  للجند  قائًد�  وعني  و�لنفوذ  �حلظوة  نال  حيث  م�رص 

م�صت�صار عبد �لعزيز بن مرو�ن �لأول يف خمتلف �لأمور.

�أن يحقق طموح مو�صى بن ن�صري فعينه  �لعزيز  و�أر�د عبد 
عام 79هـ )698م( و�لًيا على �إفريقية )تون�ض( ومل ياأخذ باأمر 
مادة  )�نظر  �لنعمان  بن  ح�صان  فعزل  �مللك،  عبد  �أخيه 
�بن �لنعمان( على �لرغم مما �أد�ه من خدمات جليلة يف �ملغرب؛ 
باأ�رصه،  �إفريقيا  �صمال  يف  �لعربي  �حلكم  بتدعيم  قام  حيث 
وكانت بالد �ملغرب قد مت فتح معظمها بف�صل غزو�ت عقبة بن 

نافع، وزهري بن قي�ض �لبلوي وح�صان بن �لنعمان �لغ�صاين.

ويدل �لتاريخ على �أن مو�صى بن ن�صري قام بالدور �لأكرب 
ومنطق  �لطريق،  لنف�صه  ليف�صح  �لنعمان  بن  ح�صان  عزل  يف 
يوؤيد�ن ذلك نظًر� ملا فطر عليه  نف�صه  �لأحد�ث و�صرية مو�صى 
من �لتطلع �إىل حب �ل�صيطرة و�لتحكم، وما كان يغلب عليه 
ي )�نظر هذه �ملادة(  مما ل يكاد رئي�ض ي�صلم منه، ويقول �ملقرِّ

�إن �حلقد و�حل�صد و�ملناف�صة كانت تغلب على وجد�نه.

وقدم مو�صى �إفريقية )تون�ض( على ر�أ�ض جي�ض من �لعرب 
بن  �لوليد  حكم  بد�ية  )يف  ذلك  وكان  �مل�رصيني،  و�لعرب 
عبد �مللك، �لذي توىل �خلالفة �لأموية يف �ملدة من عام 86 
�إىل 96هـ )705 - 715 م( على حد قول بع�ض �ملوؤرخني(، 
79هـ  عام  �لأوىل  جمادى  �صهر  من  �خلام�ض  �ليوم  يف  �أو 
�إن  �إذ  �لأ�صح  وهو  �لآخر،  �لبع�ض  قول  حد  على  )698م( 
عبد �لعزيز بن مرو�ن تويف يف عهد �أخيه عبد �مللك، ومن ثم 
ينتفي �لقول باأن عبد �لعزيز مل ياأخذ باأمر �بن �أخيه �لوليد بن عبد 
�مللك ب�صاأن عزل ح�صان بن �لنعمان، ويت�صح من جهة �أخرى 

بتون�ض كان يف عهد  �لقريو�ن  �إىل  ن�صري  بن  �أن قدوم مو�صى 
عبد �مللك ولي�ض يف عهد �بنه �لوليد.

و�ن�صابت جيو�ض مو�صى يف غرب �لبالد �ملغربية و�صمالها 
كموجات مّد عظيم تدمر كل ما ي�صادفها من ح�صون �لروم 
منها  �أر�صل  و�لقيمة  �ملقد�ر  هائلة  غنائم  على  وحت�صل  �ملنيعة، 
هد�يا  دم�صق  يف  �خلليفة  و�إىل  �لعزيز  عبد  موله  �إىل  مو�صى 
عظيمة كان من نتائجها �أن �أعفي مو�صى من �لغر�مة �لتي فر�صها 
�خلليفة عليه عقب عزله عن �لعر�ق ورد مبالغها �إليه من �لغنائم 
�لتي ��صتوىل عليها يف �ملغرب، وهكذ� ك�صب مو�صى ر�صاء 

�خلليفة وبد�أ ي�صتعد للجولة �حلربية �لثانية.

�لتحديد - يف عام  بالقريو�ن - وعلى وجه  �إقامته  و�أثناء 
�أ�صطول  ببناء  فاأمر  �لبحر  �لغزو من  84هـ )703م( عزم على 
�أن�صاأها  �لتي  �ل�صناعة(  )د�ر  �لرت�صانة  تو�صيع  �إىل  وبادر  قوي 
ح�صان بن �لنعمان وجلب لإد�رتها و�لعمل فيها مائة �أ�رصة قبطية 
ت�صييد مائة �صفينة عززت  �لد�ر يف  فاأ�رصعت هذه  من م�رص، 
�ل�صاربة  �لبحرية  �لقوة  هذه  فا�صتطاعت  �لعربي  �لأ�صطول  قوة 
�إحر�ز  �أخيل  بن  وعيا�ض  �لله  عبد  ن�صري  بن  مو�صى  �بن  بقيادة 

�نت�صار�ت يف جزيرتي �صقلية و�رصدنيا عام 86هـ )705م(.

نهر  �إىل  بجيو�صه  فو�صل  �ملوفقة  غزو�ته  مو�صى  وو��صل 
درعة وو�صل �بنه مرو�ن �إىل �ل�صو�ض �لأق�صى وهي منطقة يف 
�جلنوب �لغربي من مر�ك�ض مل ي�صل �إليها �أي فاحت عربي قبله، 
وبعد �أن �أخ�صع مو�صى �صكان هذه �ملنطقة �إىل �صيطرته و�أخذ 
منهم �لبيعة هم و�أفر�د �لقبائل ��صتاأنف زحفه على �صاطئ �ملحيط 
عام 89هـ  �أو�ئل  فبلغها يف  طنجة  مدينة  �إىل  و�جته  �لأطلنطي 
قائد جي�صه طارق  و�أقام عليها  فتحها  ثم  )707م( وحا�رصها 
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�بن زياد )�نظر مادة �بن زياد، وطارق بن زياد( وجعل حتت 
�إمرته �صبعة وع�رصين �ألف مقاتل من �لعرب و�لعرب �مل�رصيني 
و�ثني ع�رص �ألًفا من �لرببر، وحث هوؤلء �جلنود على تعليم �أهل 
�لإ�صالم يف  �لدين ف�رصت كلمة  و�أمور  �لكرمي  �لقر�آن  �لقبائل 

جميع مو�طن �لقبائل �لرببرية وبطونها.

�لعربي  �لأ�صطول  بها  قام  �لتي  �لبحرية  �لغار�ت  وكانت 
على جزيرتي �صقلية و�رصدنيا عام 86هـ )705م( قد �أ�صعفت 
�جلزيرتني؛ ولذلك مل  �لبوزنطي على هاتني  �لأ�صطول  �صيطرة 
يهمل مو�صى بن ن�صري �صاأن هذه �حلمالت �لبحرية فاأر�صل عام 
92هـ )710م( طريف بن ملوك )�نظر مادة �أبي زرعة( على 
مقاتل،  �أربعمائة  حتمل  �لعربي  �لأ�صطول  من  وحد�ت  ر�أ�ض 
بغنائم  وعادت  باإ�صبانيا  �لأندل�ض  لبالد  �جلنوبية  �لثغور  فغزت 
وكان  زياد،  بن  طارق  للقائد  �لفتح  طريق  ومهدت  كثرية 
ذلك يف رم�صان عام 91هـ )710م(، وقد نزلت �حلملة يف 
جزيرة )بالوما�ض( بالقرب من �ملو�صع �لذي ي�صمى �ليوم بر�أ�ض 

طريف.

و�صار مو�صى بعد ذلك لفتح ح�صن ميناء »�ِصْبَتة« فا�صتع�صى 
 »Comte Julien يوليان  »�لكونت  حاكمه  وكان  عليه 
�لذي  �إ�صبانيا  ملك  »غيط�صه«  �أن�صار  من  وكان  �لبوزنطي، 
كان ميده بالعون عندما بد�أ �لعرب يهاجمون ح�صنه منذ بد�ية 
فائدة  ل  �أن  مو�صى  وجد  وملا  �إفريقيا،  ل�صمال  �لعربي  �لفتح 
�أن ينتهز  من �حل�صار تركه وعاد �إىل �لقريو�ن و�أو�صى طارق 

�لفر�صة ويهاجم »�ِصْبتة« ويخ�صع يوليان.

جزيرة  فغزت  بحرية  حملة  مو�صى  �أر�صل  �لقريو�ن  ويف 
من  �ل�رصقي  �جلنوب  يف  �لبليار  �أرخبيل  جزر  �إحدى  ميورقة 

بالغنائم  بالنجاح وعادت  �صبه �جلزيرة �لإ�صبانية فكللت �حلملة 
�لوفرية وكان حاكمها بني �لأ�رصى.

�ملدن و�لأقاليم  �أمور  تدبري  بعد ذلك يف  �بن ن�صري  و�أخذ 
يف  و�أ�صاب  �لقبائل  بني  �لإ�صالمي  �لدين  ن�رص  ويف  �ملفتوحة 
�لنا�ض و�إقامة  ذلك جناًحا باهًر� بف�صل تطبيق مبد�أ �مل�صاو�ة بني 
�حلدود �ل�رصعية فدخلت �لقبائل �أفو�ًجا يف دين �لله، ومن ثم 

�أخذت �للغة و�لثقافة �لعربية تنت�رص ب�رصعة يف �أنحاء �ملغرب.

ويف �لوقت �لذي �أر�صل فيه مو�صى �حلمالت �لبحرية لغزو 
جزر �لبحر �لأبي�ض و�صله خرب وفاة �صديقه و�صنده عبد �لعزيز 
بن مرو�ن يف 10 من �صو�ل عام 86هـ )13 من �أكتوبر عام 

705م( فبكاه طوياًل و��صتوىل �لأ�صى على نف�صه.

بن  �لله  عبد  �أخيه  �بن  بعده  من  م�رص  �إد�رة  وتوىل 
عبد �مللك فعزَّ على مو�صى �أن ير��صله كما كان يفعل مع عمه 
عبد �لعزيز، وبد�أ يبعث بكتبه �إىل �خلليفة ر�أ�ًصا ليخربه ب�صوؤون 
من  ويحط  يوؤنبه  �إليه  وبعث  �لله  عبد  ذلك  فاأغ�صب  فتوحاته 
باأمره  يهتم  ومل  عنيًفا   � ردًّ مو�صى  عليه  فرد  ويتوعده،  قدره 

و�نطلق يو��صل �جلهاد و�لفوز دون كلل �أو ملل.

يف  مو�صى  �أكب  712م(   -  711( 92هـ  عام  ويف 
مو�صع  �إ�صبانيا  لغزو  ر�صمها  �لتي  �خلطة  و�صع  على  �لقريو�ن 

�لتنفيذ بعد �أن �أقرها �خلليفة �لوليد بن عبد �مللك بدم�صق.

يوليان  بالكونت  �ت�صالته  يو��صل  زياد  بن  طارق  وكان 
�صاحب ميناء »�ِصبتة«،وقد عر�ض عليه �صد�قة �لعرب وتركه 
�صيًد� على ح�صنه يف مقابلة م�صاعدته على غزو �إ�صبانيا، وحدث 
عند  لذريق  »رودريجو« وهو  �لإمرب�طور  �أن  �لوقت  ذلك  يف 
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�لعرب �غت�صب عر�ض �إ�صبانيا من �أولد �مللك غيط�صه بعد موت 
�أبيهم و�أهدر �رصف �بنة يوليان »فلور�ند�« �لتي كانت مقيمة يف 
ق�رص طليطلة لتتاأدب باآد�ب �مللوك، فاأق�صم �لكونت يوليان باأن 
ينتقم ل�رصف �بنته وقال جملته �مل�صهورة: »ل �أرى له عقوبة �إّل 

�أن �أدخل عليه �لعرب«.

وبادر �لكونت يوليان �إىل �إغر�ء طارق بن زياد بغزو �إ�صبانيا 
ووعده مب�صاعدته ومده ب�صفنه لنقل �جليو�ض �لعربية فاأر�صله �إىل 
قادها  �لتي  �لبحرية  باحلملة  منه  فا�صتوثق  �لقريو�ن  يف  مو�صى 
يوليان  �لكونت  �أمدها  �لقول وقد  تقدم  طريف بن ملوك كما 

بال�صفن.

زياد،  بن  طارق  �إ�صبانيا  لغزو  ن�صري  بن  مو�صى  و�ختار 
فانطلق باجلي�ض �لعربي �إىل ميناء »�ِصبتة« وكان عدد هذ� �جلي�ض 
�ألًفا،  �ثني ع�رص  و�لرببر  �مل�رصيني  و�لعرب  �لعرب  �ملكون من 
على  �جلنود  نقل  على  يوليان  �لكونت  مع  �تفق  »�ِصبتة«  وعند 
قد  كان  �لبوزنطي  �لكونت  هذ�  �أن  ويالحظ  فقبل،  �صفنه، 
��صت�صهد  �لتي  �لثانية  �أثناء غزوته  نافع  بن  دخل يف طاعة عقبة 
هدية  له  وقدم  »�ِصبتة«  من  �قرتب  عندما  �إليه  فخرج  فيها، 
نفي�صة وعاهده على �أن يكون من �أتباعه فثبته �لقائد �لعربي يف 

وليته.

طارق  عرب  711م(  عام  )�إبريل  92هـ  عام  رجب  ويف 
�لزقاق مع �آخر دفعة من �جلنود ي�صحبهم �لكونت يوليان، وقد 
�صار ��صم �لزقاق من ذلك �حلني »جبل طارق« ن�صبة �إىل �لقائد 
�لعربي �ل�صهري، وما �إن نزل طارق �إىل �لرب حتى با�رص �لعمل، 
�ملعروفة  �حلما�صية  خطبته  و�لقو�د  �جلنود  يف  �ألقى  �أن  وبعد 
�لتي ��صتهلها بقوله: »�أيها �لنا�ض! �أين �ملفر؟ �لبحر من ور�ئكم 

و�لعدو �أمامكم ولي�ض لكم و�لله �إل �ل�صدق و�ل�صرب ...«. 
بعد �أن �ألقى هذه �خلطبة يف �جلنود عقب عبور �جلي�ض �لعربي 
م�صيق »�لعدوة« وو�صل �إىل �ل�صخرة �لتي كانت ت�صمى »كالبي 
Calpe«،بادر �إىل �إر�صال عبد �مللك بن عامر على ر�أ�ض فرقته 

�لن�رص  له  �ل�صاحل �جلنوبي و�جلزيرة �خل�رص�ء، فتم  لغزو مدن 
و�أ�صبح �مل�صيق من مدخله �إىل خمرجه يف قب�صة �لفاحتني، ثم 
فا�صتوىل عليها  �لغربي  �نطلق طارق برجاله نحو مدن �جلنوب 
يخرتق  �لذي  »�لربباط«  نهر  على  �أ�رصف  حتى  �صماًل  و�جته 
بحرية لجند�، وهناك ع�صكر يف �لو�دي �لف�صيح على مقربة 

من �لقرية �لتي �صماها �لعرب »لكة«.

جي�ًصا  فجمع  �إ�صبانيا  �لعرب جلنوب  بغزو  »لذريق«  وعلم 
قدر عدده مبائة �ألف مقاتل، و�أ�رصع طارق يف طلب �ملدد من 
مو�صى بن ن�صري يف �لقريو�ن فاأمده بخم�صة �آلف جندي، وما 
من �صك يف �أن معظم �جلنود �لذين نزلو� باأر�ض �إ�صبانيا و�لذين 
�أر�صلهم مو�صى كمدد كانو� من �صبان ورجال �مل�رصيني �لذين 
و�صبان  �إفريقيا  ل�صمال  �لأول  �لعربي  �لفتح  جيو�ض  بني  كانو� 
بن  ح�صان  ��صتقدمها  �لتي  �مل�رصية  �لقبطية  �لأ�رص  ورجال 
�لنعمان، وقد كانو� يف �صفوف وحد�ت �جليو�ض �لعربية �لتي 
قامت بفتح �جلز�ئر ومر�ك�ض وفتح �لأندل�ض بقيادة طارق بن 
�إخو�نهم  �إىل جنب مع  �لعروبة جنًبا  زياد يجاهدون يف �صبيل 

�لعرب و�لرببر.

�مللك  �أولد  �ن�صحب  �أيام  �صبعة  د�م  مرير  قتال  وبعد 
غيط�صة و�أن�صارهم من �صفوف »لذريق« و�ن�صمو� �إىل �صفوف 
وهرب  �لإ�صبانيني  جي�ض  يف  �لهزمية  فوقعت  �مل�صلمني، 
»لذريق« وعرب �لنهر �صباحة، وكانت هذه �ملعركة من �ملعارك 
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�لهامة �لتي �نت�رص فيها ع�رصة �آلف جماهد من �مل�صلمني على 
مائة �ألف �إ�صباين.

وما �إن فرغ طارق من توزيع �لغنائم على �ملحاربني حتى 
�نطلق �صوب �ل�صمال و��صتوىل على طليطلة وغنم مائدتها �لر�ئعة 
وخم�ض  �لثالثمائة  وذ�ت  و�لياقوت  بالزبرجد  �ملر�صعة  �ل�صنع 
�ملائدة  هذه  ي�صعون  �لق�صاو�صة  وكان  ذهبية،  رجاًل  و�صبعني 
�لعجيبة على �ملذ�بح يف �لكنائ�ض �أيام �لأعياد مباهاة بعظمتها.

طليطلة،  يف  �لنتظار  �لنت�صار  هذ�  بعد  طارق  وف�صل 
ب�رصق  �صماًل  �جته يف زحفه  قائده  �أن  ن�صري  بن  ور�أى مو�صى 
دون �أن يغزو �أغلب مدن �لغرب، وهي يف نظره �أخطر �جلهات 
على جيو�ض �لعرب، فعزم على �لعبور �إىل �لأندل�ض لإخ�صاع 
هذه �ملناطق، ويف �صهر رم�صان عام 93هـ )711 - 712م( 
عرب مو�صى �لزقاق )م�صيق �لعدوة( كما ي�صميه �لعرب بجي�ض 
موؤلف من ثمانية ع�رص �ألًفا ونزل يف مو�صع �صمي منذ ذلك �ليوم 
و�أ�رصع  يوليان،  �لكونت  ��صتقباله  »مبر�صى مو�صى« وكان يف 
يف �لزحف على مدينة �إ�صبيلية و��صتوىل عليها بعد ح�صار ق�صري 
ثم �جته �إىل مدينة »ماردة«، وفتحها �صلًحا خالل عام 94هـ 
)1712م(، وكان �بنه عبد �لعزيز قد �جته غربًا و�قتحم �ملدن 

�لغربية جميًعا.

»لكة«  موقعة  يف  هزميته  بعد  ��صتطاع  قد  »لذريق«  وكان 
�لو�قعة بني و�دي  �ملنطقة  جمع فلول جي�صه ثم وقف بهم يف 
نهري »�آنة و�لتاج«، فا�صتدعى مو�صى طارق من طليطلة فو�فاه 
م�رصًعا عند بلدة »طليبرية«، و�لتقى جي�صا �مل�صلمني يف مكان 
و�لتيتار« وتعاونا على  »�لتاج  نهري  يقع بني  »�ملعر�ض«  ي�صمى 
�لغزو �ل�صامل، وما �إن �لتقى �لعرب برجال لذريق حتى �ندفع 

مرو�ن بن مو�صى بن ن�صري نحو لذريق وقتله وهو يكرب، ومبوته 
��صطربت �صفوفه وهرب من بقي من رجاله.

طليطلة  �إىل  مو�صى  بهم  و�جته  غنائمهم  �مل�صلمون  وجمع 
فا�صرتدها من �أعو�ن لذريق �لذين �نق�صو� عليها، وبد�أ مو�صى 
يف جمع �لغنائم وطالب �لقو�د باأ�صالبهم فكان لذلك �أثر �صيئ 
�خلليفة و�صفيه،  �لرومي، موىل  نفو�صهم ول�صيما مغيث  يف 
قرطبة  �لرومي حاكم  مغيث  من  �أخذ  فقد  زياد،  بن  وطارق 
�لذي �أ�رصه مغيث عند فتحه �ملدينة وكان يحتفظ به للتباهي عند 

�خلليفة، و�أخذ من طارق مائدة طليطلة �ملتقدمة �لو�صف.

مغيث  مو�صى  �أر�صل  �ملجاهدين  على  �لغنائم  توزيع  وبعد 
تفا�صيل  �مللك  عبد  بن  �لوليد  �خلليفة  ليبلغ  دم�صق  �إىل  �لرومي 
فانتهز مغيث  �أحرزها يف �لأندل�ض،  �لتي  �لباهرة  �لنت�صار�ت 
ليوؤلب �خلليفة على مو�صى ويد�ض له عند مناف�صيه من  �لفر�صة 

رجال �لدولة.

فتح  لهما  فتم  طارق  يعاونه  زحفه  ن�صري  �بن  وو��صل 
لهما  مت  حتى  �لبالد  يف  و�أوغال  و»بر�صلونة«،  »�رصق�صطة«، 
على  و�أ�رصفا  باأ�رصها  �لإ�صبانية  �جلزيرة  �صبه  على  �ل�صتيالء 
و�صعها  �لتي  �خلطة  وكانت  فرن�صا،  �أي  �لكبرية«  »�لأر�ض 
فرن�صا  و�جتياح  »�لرب�ن�ض«  جبال  �جتياز  �إىل  تهدف  مو�صى 
ليو��صل تقدمه لغزو �صو�طئ �أوروبا �جلنوبية و�لعودة �إىل دم�صق 

عن طريق �إيطاليا و�لبلقان و�لإمرب�طورية �لبوزنطية.

�لرومي من دم�صق وقابل مو�صى يف طليطلة  وعاد مغيث 
و�أبلغه �أمر �خلليفة �لوليد بن عبد �مللك باأن يعود �إىل �ل�رصق و�أن 
يكف عن مو��صلة �لغزو، فاأطاع �لأمر و��صطحب معه طارق 
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و�لأ�رصى  جمعها  �لتي  �لهائلة  �لغنائم  وكافة  �لرومي  ومغيث 
�لإ�صبان  وجهاء  من  �مل�صلمني  �أيدي  قب�صة  يف  وقعو�  �لذين 

وقو�دهم وحكامهم.

بن  �صليمان  به  �لتقى  فل�صطني  �إىل  �لركب  و�صول  وعند 
عبد �مللك وطلب منه �أن يتمهل يف �ل�صري لي�صل �إىل دم�صق بعد 
وفاة �خلليفة �لوليد، وذلك لتكون �لغنائم ل�صليمان عقب توليه 
�لوليد و�أ�رصع �خلطى  �خلالفه، ولكن مو�صى مل ير�ض بخيانة 
نحو دم�صق فبلغها يف �صهر جمادى �لأوىل �صنة 96هـ )يناير 
- فرب�ير عام 715م(، وقد ��صتقبله �خلليفة �لوليد يف حفاوة، 
وعلى �لرغم من مر�صه وعلى �لرغم من �لو�صاية �لتي �صمعها يف 
حقه جل�ض على �ملنرب لي�صاهد �لغنائم وموكب �لأ�رصى، وقد 
و�ملا�ض  و�لف�صة  بالق�صب  �ملطرزة  ثيابهم  �أفخر  مو�صى  �ألب�صهم 
�لأحزمة  �أو�صاطهم  وتطوق  �ملر�صعة  �لتيجان  روؤو�صهم  تزين 
بن  ملو�صى  �لعطاء  و�أجزل  لله  �صكًر�  �لوليد  و�صجد  �لذهبية، 
�لوليد و�عتلى  يوًما تويف �خلليفة  �أربعني  ن�صري ولقو�ده، وبعد 
عام 96هـ )715م(  �مللك يف  عبد  بن  �صليمان  �أخوه  �لعر�ض 
نف�صه، وكان �أول ما فعله مع �لبطل �لفاحت مو�صى بن ن�صري �أن 
�أبد�ه مو�صى  �أمامه يف موقف �ملتهم متاأثر بالرف�ض �لذي  �أوقفه 
ليعرف  �لأ�صئلة  من  �لعديد  عليه  �ألقى  �أن  وبعد  فل�صطني،  يف 
منه �رص بطولته �لفذة يف قيادة �جليو�ض وّجه �إليه تهمة �ل�صتيالء 
�أو  عليها  ح�صل  �لذي  هو  وهل  �لعجيبة  طليطلة  مائدة  على 
�أخرج  عنده  �إل  يرها  مل  طارق  �إن  قال  وملا  زياد؟  بن  طارق 
طارق �إحدى �أرجلها �لذهبية، وكان قد �نتزعها وو�صع ِرْجاًل 
مو�صى  بقتل  همَّ  �لذي  �صليمان  �إىل  وقدمها  ت�صبهها،  �أخرى 
ولكنه عدل عن ذلك وحرمه من �ملكافاأة و�لعطاء وحكم عليه 
بغر�مة فادحة، فقام بدفعها يف �صهر جمادى �لثانية عام 99هـ 

�إىل  �لإ�صاءة  يف  �مللك  عبد  بن  �صليمان  بالغ  وقد  )717م(، 
�ملعاملة  هذه  و�متدت  و�أذله،  �لعظيم  �لقائد  ن�صري  بن  مو�صى 
�لقا�صية �إىل �بنه عبد �لله �لذي ��صتخلفه �بن ن�صري على �إفريقية 
)تون�ض( فعزله عنها حممد بن يزيد و�صجنه وعذبه ثم قتله تنفيًذ� 

لأمر �خلليفة.

�لله  ره  وعا�ض بطل فتح �لأندل�ض يف دم�صق ر��صًيا مبا قدَّ
يطاف  كان  �أن  �إىل  �لإذلل  من  حاله  و�آلت  حمن  من  عليه 
بع�ض  وتقول  رمقه،  لي�صد  �لعرب  �أحياء  يف  �لنا�ض  لي�صاأل  به 
�لرو�يات �إنه مات وهو �أفقر �لنا�ض و�أذلهم حاًل وذلك مب�صقط 

ر�أ�صه »و�دي �لقرى«.

وتذكر رو�يات �أخرى �أن �صليمان بن عبد �مللك ندم على 
ر عن خطيئته فاأهدر عنه  ما فعله بهذ� �لقائد �لعظيم و�أر�د �أن يكفِّ
بقية ق�صيته، وذلك باإلغاء حكمه عليه وتنكر لكل من و�صو�ض 
ومل  زياد  بن  وطارق  �لرومي  بن  �ملغيث  ول�صيما  حقه  له يف 
يكافئهما على و�صايتهما وترك طارًقا يعي�ض بجو�ره ومنعه من 
�لعودة �إىل �لأندل�ض، وملا عزم على �حلج عام 99هـ )717م( 
�لطريق و�ملوكب  �أثناء  بن ن�صري، ويف  ��صطحب معه مو�صى 
يعرب و�دي �لقرى باإقليم �حلجاز يف مكان ي�صمى »�ملر« �نتابت 
مو�صى �إغماءة �ملوت و�صعدت روحه �إىل بارئها بالًغا من �لعمر 

�أكرث من 80 عاًما، ودفن يف مكان بني حزين وم�صدوه.

و�إذ� �صحت �لرو�يات �لأوىل �أو �لثانية فاإن �لتاريخ ماز�ل 
�لرحمات  وي�صتمطر  و�لحرت�م  بالإجالل  مقروًنا  ��صمه  يذكر 
على روحه ملا �أد�ه للعروبة من جليل �لفتوحات ويلعن �لو��صني 

به ومعذبيه وحمقريه ليالقو� ح�صابهم �لأوفى يوم �حل�صاب. 
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220 - ابن نعمان - �سارع - بق�سم حمرم بك
�أ�صهر  قائد من  �لنعمان« على  »�بن  �للقب وهو  يطلق هذ� 
�لفاطميني  ق�صاة  �أحد  وعلى  �لإ�صالم  �صدر  يف  �لعرب  �د  قوَّ

�ل�صعر�ء وهما: 

يف  م�رص  على  عاماًل  كان  الغ�ساين:  النعمان  بن  ح�سان   )1
عام 74هـ  مرو�ن، ويف  بن  �مللك  عبد  �لأموي  �خلليفة  عهد 
)تون�ض(  �إفريقية  على  بالزحف  �خلليفة  �أمر  له  �صدر  )693م( 
�لوفري،  بالرجال و�لعتاد  ده  �لعربية وزوَّ للدولة  �أهلها  و�إخ�صاع 
وُيعّد ذلك �لعام بحق نقطة �لنطالق بالن�صبة �إىل حتول �صكان 
يف  و�ندماجهم  �لإ�صالم  �إىل  �لوثنية  من  �لعربي  �إفريقيا  �صمال 

�لعروبة.

قو�مه  جي�ض  يف  �لزحف  �لعربي  �لقائد  بد�أ  ولقد 
�أن  �لعربي  �لأ�صطول  مبعاونة  فا�صتطاع  مقاتل،  �ألف  �أربعون 
�لأبي�ض  �لبحر  على  �لرومانية  �ملعاقل  من  كثري  على  يق�صي 
على  للق�صاء  تون�ض  �صمال  �صوب  م�رصًعا  ويتقدم  �ملتو�صط، 
جي�ض �لروم �لبوزنطيني قبل �لأخذ يف قتال قبائل �لرببر �لأ�صد�ء 
يف جبال �أور��ض، ثم بادر �إىل �ل�صتيالء على مدينة قرطاجة 
�لبطريق  هزمه  �إذ  فقدها؛  ولكنه  )695م(  76هـ  عام  خالل 
يوحنا بطريق �صقلية وهزمه �لرببر يف �صهول ميناء بجاية بقيادة 
�لكاهنة د�هيا بنت مارية ملكة بربر �لبرت يف جبال �أور��ض �لتي 
�ن�صم �إليها بنو يفرن ومن كان يف تون�ض ويف �لبالد �لو�قعة على 
 � حدود �جلز�ئر من بني زناتة، فلم يجد ح�صان بن �لنعمان بُدًّ
من �لرتد�د حتى برقة تارًكا �إفريقية باأ�رصها، ويف �لعام �لتايل 
�، وجنح جناًحا باهًر� يف  جدد �لهجوم على قرطاجة بحًر� وبرًّ
�ل�صتيالء عليها عام 79هـ )698م( فدمرها وبادر �إىل ت�صييد 

مدينة تون�ض �لتي حولها �إىل قاعدة بحرية تقلع منها �لأ�صاطيل 
�لعربية يف رحالتها �لنائية وحتمي جيو�صه �لربية من مباغتة �لروم 
د�ًر�  �جلديدة  مدينته  من  بالقرب  و�أقام  مفاجئة،  يف هجمات 
�أقباطها  من  �أ�رصة  �ألف  م�رص  من  و��صتقدم  )تر�صانة(  لل�صناعة 
نظم  تطبيق  على  وملعاونته  �ملهرة  بال�صناع  �لد�ر  هذه  لتزويد 
�حلكم �جلديدة �لتي �أدخلها لل�صري ب�صوؤون �لبالد نحو �لأمان، 
و�أ�رصكهم يف  و�لرفق  و�للني  �ملرونة  �صيا�صة  �لرببر  مع  و�صلك 
�حلكم و�تخذ رجالهم و�صبانهم جنوًد� �أ�صد�ء كان لهم �لف�صل 

يف �ت�صاع نطاق �لفتح �لعربي.

و��صتطاعت د�ر �ل�صناعة يف فرتة وجيزة �إن�صاء مائة �صفينة 
�ن�صمت �إىل �لأ�صطو�ل �لأموي يف �لبحر �ملتو�صط وبذلك بد�أ 

�صمال �إفريقيا �أن يكون مركًز� بحريًّا ثالًثا بعد م�رص و�ل�صام.

ويف ذلك �حلني نف�صه ��صتد عتو �لكاهنة وحتول ظلمها �إىل 
�ملدمر  �خلر�ب  باإنز�ل  �أو�مرها  ت�صدر  فكانت  �ملتعمد  �لإف�صاد 
باملدن و�لقرى وبحرق �ملز�رع وقطع �لأ�صجار، ومن ثمَّ حتول 
�لرببر عنها وخذلوها عندما عاد ح�صان بن �لنعمان �إىل قتالها، 
ف�صادت �لفو�صى رجالها و�أجهز ح�صان على جموعهم و�أطاح 
َن ح�صان �لرببر  بر�أ�صها، وكان ذلك عام 82هـ )701م(، و�أمَّ
�لله جماعات وعندما  دين  فدخلو� يف  و�لطاعة  �لإ�صالم  على 
تون�ض  مدينة  يف  جامًعا  م�صجًد�  �صيد  ظافًر�  تون�ض  �إىل  رجع 
�لإ�صالمي  �لدين  ن�رص  على  وعمل  �لقريو�ن  جامع  بناء  وجدد 
بني �لرببر، فاأقبلو� عليه بحما�ض، وعند م�صتهل �لقرن �لثامن 
�مليالدي كان �صلطان �لعرب قد َمدَّ ظله �لو�رف على �ملغرب 
�لأو�صط باأ�رصه، وكان كثري من �ليهود و�لن�صارى و�لرببر قد 
دخلو� يف �لإ�صالم �أفو�ًجا �للَّهم �إل جماعات قليلة من �لن�صارى 
�لأفارقة، ومن ثم ��صتتب �لأمر للفاحتني يف �لقطرين �لتون�صي 
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جزيرتي  �إىل  و�أن�صارهم  �لروم  معظم  وهرب  و�جلز�ئري، 
�صقلية ومالطة.

�لنعمان عن  بن  عزل ح�صان  هـ )706م(  عام 86  ويف 
�حلكم.

2( علي بن النعمان: هو �لقا�صي �أبو �حل�صن بن �لنعمان وكان 
�لفاطمي، وقد تويف عام 374هـ  �لعزيز �خلليفة  قا�صي ق�صاة 
)984م(، وقد توىل �لق�صاء مع �أبو �لطاهر ثم ��صتقل بالق�صاء 

يف �صفر عام 366هـ، ومن �صعره قوله: 

ِديٌق يِل َلُه �أََدُب  �صَ
َن�َصُب ِمْثِلِه  َقُة  � َد �صَ   

َرَعى يِل َفْوَق َما ُيرَعى  
و�أَْوَجَب َفْوَق ما َيِجُب  

َفَلْو ُنِقَدْت َخاَلِئُقُه  
َهُب �لذَّ ِعْنَدَها  لُبْهرَج   

�لأزهر يف  باجلامع  �أول من جل�ض  �لنعمان  بن  كان علي 
�لنا�ض  على  يلقي  )975م(  عام 365هـ  �صفر  �صهر  �أيام  �أحد 
خمت�رص �أبيه يف فقه �آل �لبيت، ثم تو�لت حلقات بني �لنعمان 

بالأزهر بعد ذلك. 

221- ابن النعمة - �سارع - بق�سم اجلمرك
�ل�صارع  �صكنو� يف هذ�  لو�حد ممن  �ل�صم  يكون هذ�  قد 
كان  �لنعمة«  »�بن  لقب  �أن  ويالحظ  �ملا�صي،  �لزمن  خالل 
وماز�ل يطلق يف لغة �لعو�م على �لرجل �أو �ل�صاب �لذي ينتمي 

بيت  من  نا�ض  �بن  فالًنا  فيقولون:  �حلال،  مي�صورة  �أ�رصة  �إىل 
كرم لأنه �بن �لنعمة.

و�إتاًما للفائدة، �أذكر فيما يلي ترجمة رجل �صجل �لتاريخ 
�صريته هو »ثوما بن نعمة« �لذي كان �صاعًر� وموؤرًخا، وموطنه 
�صليمان  �ل�صيخ  على  تعلم  وقد  ب�صوريا،  مدينة حلب  �لأ�صيل 
1169هـ  عام  خالل  م�رص  �إىل  ذلك  بعد  و�صافر  �لنحوي 
)1755م( ثم توجه �إىل �لأنا�صول عام 1174هـ )1760م( 
موفًد� من �أثنا�صيو�ض جوهر ومك�صيمو�ض حكيم، وو�فته �ملنية 
عام 1184هـ )1770م(، وقد �ألف »عجالة ر�كب �لطريق 

ملن ر�صي تقليد �لتلفيق« وهي ر�صالة يف �جلدل. 

222- ابن النفي�س - �سارع - بق�سم باب 
�رسقي 

�لقر�صي  �حلزم  �أبي  بن  علي  �لعالء  �أبو  �لدين  عالء  هو 
�لعرب  �لأطباء  �أعالم  �لنفي�ض(، من  )�بن  �لدم�صقي، وكنيته 
ن  )�لثالث ع�رص �مليالدي( ومل يدوِّ �لهجري  �ل�صابع  �لقرن  يف 
�ل�صبب  يعرف  ول  حياته  �صرية  عن  �لكثري  �ل�صيء  �ملوؤرخون 
�لغربيني  �إىل  �لطبية  معلوماته  و�صلت  لرجل  �لإهمال  هذ�  يف 
�أن  �لغريب  ومن  �ملن�رصمة،  �لأجيال  مر  على  �صاأنه  فاأكربو� 
�لنفي�ض يف  �بن  �أ�صيبعة �لذي كان من معا�رصيه مل يذكر  �بن 
جفوة  �إىل  يرجع  ذلك  ولعل  �لأطباء،  تاريخ  �ملت�صمن  كتابه 
كانت ت�صوب عالقة �لرجلني يف �أثناء حياتهما، وي�صتدل من 
بع�ض �ملر�جع �لتاريخية على �أنه ولد يف مدينة دم�صق يف حو�يل 
عام 607هـ )1210م(؛ حيث در�ض علوم �لطب بامل�صت�صفى 
�لذي �أقامه نور �لدين بن َزنكي )�نظر مادة �بن زنكي( يف �لقرن 
��صتهر  �لذي  وهو  �مليالدي(  ع�رص  )�لثاين  �لهجري  �ل�صاد�ض 
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ب �لدين  با�صم �لبيمار�صتان �لنوري، وكان �أول �أ�صاتذته ُمهذَّ
628هـ  عام  �ملتوفى  ْخَو�ر  بالدَّ �ملعروف  علي  بن  �لرحيم  عبد 
)1230م( �لذي جاء من مدر�صة �بن �لتلميذ �لتي �نتقلت من 
وتوىل  �ملادة(  هذه  )�نظر  �ل�صام  �إىل  �ملادة(  هذه  )�نظر  بغد�د 

تعليم عدد كبري من �لتالميذ.

�لفقه   - �لطب  علوم  جانب  �إىل   - �لنفي�ض  �بن  ودر�ض 
�ل�صافعي  �لفقه  يف  �ل�صيت  ذ�ئع  حجة  و�صار  و�ملنطق  و�لنحو 
)�نظر �ل�صافعي(، ثم رحل بعد ذلك �إىل �لقاهرة و�صار كبري 

�أطباء م�رص جميًعا.

بامل�صت�صفى  �لأطباء  ريا�صة  توىل  �أنه  يف  �صك  من  وما 
�لنا�رصي وقام بتعليم عدد كبري من �لطالب كان من �أ�صهرهم 

»�بن �لُقّف« �لذي �ألف كتابًا مفيًد� يف �جلر�حة.

ومن جهة �أخرى قام �بن �لنفي�ض يف �لوقت نف�صه بتدري�ض 
بالقاهرة، وكان عالوة  �ملدر�صة �مل�رصورية  �ل�صافعي يف  �لفقه 
ثّم كان مو�صع  �لعربية، ومن  �للغة  على كل ذلك حجة يف 
�لتقدير �لبالغ و�لحرت�م من جميع معا�رصيه ول�صيما من بهاء 

�لدين بن �لنحا�ض.

على  �لتاأليف  ميد�ن  �جلليل يف  �لعربي  �لعامل  هذ�  ون�صاط 
معظم  يوؤلف  �إنه كان  ويقال  �لعلمية  �لأهمية  من  جانب كبري 
كتبه من ذ�كرته دون �لرجوع �إىل �لكتب ورمبا يرجع �ل�صبب 
�لكتب  ب�رصح  �أمره  �أول  يف  ي�صتغل  كان  �أنه  �إىل  ذلك  يف 
�أبعد  �إىل  �لفكر و�صعة �ملعرفة  با�صتقالل  له  وتف�صريها، وي�صهد 

�حلدود.

و�أكرب م�صنفاته و�أعظمها قدًر� »كتاب �ل�صامل يف �لطب« 
�لذي ��صتمل على ثلثمائة جملد دون �أن يتم، ومل يبق منه �صيء 
�لآن، وله كتاب �آخر على جانب كبري من �لأهمية يف �أمر��ض 
ب يف �لكحل«، وهو ماز�ل حمفوًظا  �لعني ي�صمى »كتاب �ملُهذِّ
مبكتبة �لفاتيكان بروما برقم 307 بالق�صم �لعربي، ومن �لغريب 
ثم طبعه  منه  ن�صخة  بنقل  �لآن  تهتم حتى  �لعربية مل  �لدول  �أن 
�لتي كان  �لطبية  �لعلوم  �أجد�دهم يف  �آثار  �لعروبة  �أهل  ليعرف 
لها �أعمق �لأثر يف �لتعليم عند �لغربيني مثل كتب �بن �صينا و�بن 

�لهيثم وغريهما )�نظر هاتني �ملادتني(.

لقانون  »�ملوجز«  هو  �نت�صاًر�  �لنفي�ض  �بن  كتب  و�أكرث 
�بن �صينا، وقد �خت�رصه لأغر��ض عملية وطبع لأول مرة عام 
حو��ض  وو�صعت  �رصوح  �ألفت  وقد  )1244هـ(،  1828م 

كثرية لهذ� �لكتاب على مر �لقرون �ملا�صية.

و�أقبل �لأطباء يف جميع بقاع �لعامل - ول�صيما �لهنود - 
على در��صته يف �صغف، و��صتمر هذ� �لإقبال �ل�صديد حتى عهد 

قريب.

ملبادئ  نه  دوَّ �لذي  �ل�رصح  �لنفي�ض  �بن  �رصوح  �أهم  ومن 
يف  ��صتخد�مه  �نت�رص  �لذي  هيبوقر�ط(  مادة  )�نظر  �أبقر�ط 
يف  وطبع  �ملخطوطات  من  كثري  يف  من�صور  وهو  �مل�رصق، 

مدينة فا�ض عام )1880م - 1298هـ(.

وهو  �أبقر�ط،  لأوبئة  �رصحه  ا  �أي�صً �لهامة  �رصوحه  ومن 
مايز�ل حمفوًظا مبكتبة �إ�صتامبول )�آيا �صوفيا رقم 3642(.

�بن  لقانون  �ملو�صعة  �ل�رصوح  من  كاملة  جمموعة  وهناك 
»ليدن«  مبدينة  ويوجد  �لربيطاين،  �ملتحف  يف  حمفوظة  �صينا 

�رصح على كتاب »م�صائل يف �لطب« حلنني بن �إ�صحق.



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

324

�صرية  كتاب يف  �لدينية  �لنفي�ض  �بن  كتاب  من  بقي  وقد 
�لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم با�صم »�لر�صالة �لكاملية يف �ل�صرية 
�لنبوية« وهو حمفوظ يف مكتبة �لقاهرة وكتاب �آخر يف �أ�صول 
�حلديث وهو عبارة عن خمت�رص يف علم �أ�صول �حلديث«، وله 
ر�صالة يف �لكالم بعنو�ن »فا�صل بن ناطق« عار�ض فيها كتب 

�بن �صينا »حّي بن يقظان« وهي حمفوظة يف �إ�صتامبول.

وكتب �بن �لنفي�ض يف �لفقه �رصحا على »�لتنبيه« لل�صري�زي، 
ويقال �إنه كتب يف �لفل�صفة �رصًحا لكتاب »�لإ�صار�ت«، و�آخر 

لكتاب »�لهد�ية يف �حلكمة« لبن �صينا.

�لدورة  و�صف  �لنفي�ض  �بن  �أن  م�رصي  طبيب  و�كت�صف 
�لدموية �ل�صغرى �أي �لدورة �لدموية �لرئوية و�صًفا �صحيًحا يف 
كتابه »�رصح ت�رصيح �بن �صينا«، وهو خمطوط مل يطبع بعد، 
هذه  )�نظر  وجالينو�ض  �صينا  �بن  و�صف  يخالف  و�صف  وهو 
�ملادة( كل �ملخالفة وذلك قبل �أن يكت�صفها �لأوروبيون بثلثمائة 
M. Serveto«،و»ر.  »م. �رصفيتو  ر�أ�صهم  وعلى  عام 
عام  يف  �لأول  عا�ض  R. Colombo«،وقد  كولومبو 
1556 و�لثاين يف 1559م، ومل يعرف �كت�صاف �بن �لنفي�ض 
يف �أوروبا لأنه مل يرتجم له �إىل �للغة �لالتينية �إل �رصح و�حد من 
�رصوحه �لطبية �لقيمة، وكانت وفاته عام 687هـ )1288م( 

بالقاهرة بالًغا من �لعمر حو�يل 80 عاًما. 

223 - ابن النقيب - �سارع - بق�سم اجلمرك
224- ابن النقيب - �سارع - بق�سم الرمل
�لذين  �لعرب  مفكري  من  �أربعة  �لنقيب  �بن  لقب  يحمل 

�صجل �لتاريخ نبًذ� عن �صريتهم وهم:

1( نا�رش الدين بن النقيب: وكان من �أعيان �صعر�ء م�رص يف 
عهد �مللك �ملن�صور قالوون )�نظر �مللك �ملن�صور(، وله �صعر 
جيد يف نوع �لتورية ب�صفة خا�صة، ومن �صعره �لرقيق �حلا�صية 

�لعذب �جلر�ض قوله:

جودو� لت�صجع باملديح على عالكم �رصمد�
فالطري �أح�صن ما يغرد عندما يقع �لندى

وفقهاء  �لقر�آن  تف�صري  علماء  من  لعامل  لقب  النقيب:  ابن   )2
�ملذهب �حلنفي �ملربَّزين، ��صتغل بالتدري�ض يف �لقاهرة وتويف 

بها عام 698هـ )1298م(. 

بالقطر  �لق�صاء مبدينة حلب  النقيب: وقد توىل  3( حممد بن 
�أبو جعفر عمر بن  �لعابدين  �ل�صوري، وكان من تالميذ زين 
لمية  �صاحب  �لوردي(  �بن  مادة  )�نظر  �لوردي  بن  �ملظفر 
عام  حلب  مبدينة  �لنقيب  بن  حممد  وتويف  �ل�صهرية،  �لعرب 

745هـ )1343م(.

)امللقب  املقد�سي  احل�سيني  م��سى  بن  علي  ال�سيد   )4
�أجد�ده  �أن  �إىل  �للقب  �ل�صبب يف هذ�  النقيب(: ويرجع  بابن 
بفل�صطني، وكان  �ملقد�ض  بيت  �لأ�رص�ف يف  نقباء  كانو� من 
فقهاء  كبار  ومن  �لقر�آن  تف�صري  علماء  من  عاملًا  �لنقيب  �بن 
�ملذهب �حلنفي �مل�صهورين، وقد ��صتغل بالتدري�ض يف �لقاهرة 
وكان  �لو�عظ،  �حل�صيني  �حلفناوي  �ل�صيخ  حمل  حل  حيث 
ح�صن  و�أديًبا  كاتًبا   - و�حلديث  بالتف�صري  علمه  جانب  �إىل   -
�لأ�صلوب وز�هًد� كرمي �لأخالق و�ل�صجايا، ولهذه �ل�صفات 
�لنا�ض، وكان يف  �حلميدة كانت له مكانة عظيمة يف نفو�ض 
�لوقت نف�صه فار�ًصا �صجاًعا ماهًر� يف فنون �حلرب و��صتخد�م 
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�ل�صالح و�للعب بالرماح فكان بذلك يجمع كل �صفات �لن�صاك 
�ملحاربني.

�صفاته  ومن  �ملف�رص،  باملحدث  ينعتونه  �مل�رصيون  وكان 
قول  يخ�صى يف  �حلكام يف �رص�حة ول  �أعمال  ينقد  �أنه كان 
�حلق �أية لئمة، وكان �لأمري �ململوكي حممد بك �أبو �لذهب 
كان  مما  �لرغم  على  جمل�صه  يف  به  يرحب  �ملادة(  هذه  )�نظر 
يتلقى منه من نقد لذع كلما ر�أى منه �أي �عوجاج �أو �إجحاف 
بحقوق �لنا�ض، وتويف هذ� �لعامل �لورع �جلليل عام 1177هـ 

)1763م(. 

�لقاهرة �صد  �أهل  ثورة  �لنقيب  �بن  �لدين  بدر  �أخوه  وقاد 
وقد  )1213هـ(،  1798م  عام  �أكتوبر   21 يف  �لفرن�صيني 
�ل�صيد عمر مكرم يف  �إىل  و�ن�صم  فهرب  �لثورة  هذه  �أخفقت 
مدينة »يافا« بفل�صطني وعاد �إىل م�رص بعد غزو �لفرن�صيني لهذه 

�ملدينة.

225- ابن الهائم - حارة - بق�سم اجلمرك
226- ابن الهائم – حارة - بق�سم كرموز
عام 753هـ  بالقاهرة  ولد  �لهائم،  بن  �لدين  �صهاب  هو 
يف  �لتعليم  مار�ض  قد�صي،  م�رصي  اب  َح�صَّ )1352م(، 
�ل�صاحلية بالقد�ض و�ألف كتابًا يف �لفر�ئ�ض و�حل�صاب، وكتًبا 
�أخرى يف هذ� �لباب من �لعلم منها كتاب »�ملعونة يف �حل�صاب 
815هـ  عام  �أور�صليم  يف  وتويف  �لذهني،  �أي  �لهو�ئي« 

)1412م(.

227- ابن هانئ - حارة - بق�سم الرمل
هانئ  بن  حممد  �حل�صن  �أو  �لقا�صم  بو  �أ �لكامل  ��صمه 
�بن حممد بن �صعدون �لأزدي، ويعرف بابن هانئ �لأندل�صي، 
تييًز� له عن �بن هانئ �حلكمي �مل�صهور باأبي نو��ض )�نظر هذه 
�ملادة(، و�بن هانئ �لأندل�صي �صاعر من فحول �صعر�ء �لأندل�ض 
وكان �أبوه هانئ من قرية بالقرب من مدينة �ملهمدية بتون�ض، 
وقد بناها عبيد �لله �ملهدي موؤ�ص�ض دولة �لفاطميني )�نظر مادة 
�لفو�طم( و�نتقل �إىل �لبرية بالأندل�ض �أو �إىل قرطبة كما ُيروى 
يف بع�ض كتب �ل�صري، وولد �بن هانئ يف �إحدى هاتني �ملدينتني 
عام 326هـ )937م(، ويف بع�ض �لرو�يات �لأخرى �أنه ولد 
مبدينة �إ�صبيلية حيث هاجر �أبوه �إليها من �ملهمدية طلًبا للرزق، 
وكان �أبوه �صاعًر� فورث عن �أبيه �مليل �إىل �ل�صعر، ودر�ض �بن 

هانئ بقرطبة �أوًل ثم غادرها �إىل �إ�صبيلية.

�صخط  �لقول  و�رص�حته يف  �صريته  �صوء  عليه  جلب  وقد 
وكان  �ليونان،  فال�صفة  �آر�ء  �إىل  بالنحياز  فاتهموه  �لنا�ض 
مالزًما حلاكم �إ�صبيلية، فلما ُعِرَف باعتناقه هذه �لآر�ء وبالعقائد 
�حلاكم  حق  يف  �لقول  و�صاء  دينه،  يف  �تهم  �ملمقوتة  �لدينية 
ب�صببه فطلب �إليه مغادرة �إ�صبيلية حتى ين�صى �لنا�ض �أمره، فرحل 
فاأكرموه  عاًما  وع�رصين  �صبعة  عمره  وكان  �ملغرب  بالد  �إىل 
هناك و�ت�صل بجوهر �ل�صقلي )�نظر مادة �لقائد جوهر( موىل 
�ملعز لدين �لله �لفاطمي )�نظر مادة �ملعز( �لذي منحه مائة دينار 
لقاء ق�صيدة �متدحه بها، ثم رحل �إىل �مل�صيلة بالقطر �جلز�ئري 
لدى جعفر بن فالح بن �أبي مرو�ن ويحيى بن علي بن حمدون 
بعدة  فمدحهما  �إليه  و�لإح�صان  �إكر�مه  يف  فبالغا  �لأندل�صي 
�إ�صماعيل  بن  معد  تيم  �أبو  �ملعز  �أحلقه  ثم  م�صهورة،  ق�صائد 
�لنعم  و�أ�صبغ عليه  بتون�ض  ببالطه  �لفاطمي  �خلليفة  �ملن�صور  �بن 
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وقربه �إليه و�أحبه وطلب �إليه �أن يالزمه و�أن يكون �صاعره، وملا 
�صافر �ملعز �إىل �لقاهرة خرج �بن هانئ معه م�صيًعا ثم ��صتاأذن يف 
�لرجوع �إىل �ملغرب لأخذ عياله و�للحاق به، فرجع ثم رحل 
�أ�صحابه  �أحد  د�ر  يف  و�صكر  بربقة  طريقه  يف  فنزل  م�رص  �إىل 
فعربدو� عليه وقتلوه يف 24 من رجب عام 362هـ )30 من 
�إبريل عام 973م( بالًغا من �لعمر 36 عاًما، وملا بلغ �ملعز خرب 
قتله حزن عليه حزًنا �صديًد� وقال: »كنا نريد �أن نفاخر به �صعر�ء 

�مل�رصق فلم يقدر لنا ذلك«.

و�أكرث �صعر �بن هانئ يف �ملدح، فمدح �ملعز ومدح غريه 
من �لأمر�ء، وله ق�صائد يف �لرثاء و�لهجاء و�لو�صف ولكنها 
�أغر��ض  تناول خمتلف  ق�صائد مدحه  �صهرة، ويف  �صعره  �أقل 
بهذ�  فهو  وو�صف،  ون�صيب  وحما�صة  هجاء  من  �لقري�ض 
�لو�صف �صاعر طرق جميع �أبو�ب �ل�صعر و�أجاد فيها، وقد جاء 
�لود�ع  و�أعذبها فو�صع معاين  �ملعاين  باأرق  �لغزلية  يف ق�صائده 
وبوؤ�ض  و�لفر�ق  و�جلفاء  و�لبكاء  و�لأرق  و�لرجاء  و�ل�صكوى 
�ملحب وطيف �خليال يف �صياغة تتاز باحل�صن و�ل�صفاء، كما 
�أجاد �لت�صبيه للحبيب بكلمات �لظباء و�ملها فكان ل�صياغتها يف 
ق�صائده جر�ض عذب كاأنه جديد يف نوعه، وكان و��صع �لأفق 
يف �لأخيلة لدرجة �أن و�صفه كان ياأتي بعيًد� عن �حلقيقة مرتكًز� 
ممدوحه  يغايل يف و�صف  مدح  فاإذ�  �لف�صفا�ض،  �خليال  على 
لدرجة �أن يجعل منه خملوًقا جمع كل �صفات �لكمال وحده 

و�صار كل �صيء يف �لوجود فيقول:

ْنَيا َوَمْن ُخِلَقْت َلُه    ُهَو ِعلَُّة �لدُّ
َولِعّلٍة َما َكاَنِت �لأَ�ْصَياُء  

َلْي�َصْت �َصَماُء �للِه َما ترْوَنها    
َتِويِه �َصَماُء ا حَتْ َلِكّن �أَْر�صً

ِه   َماِءِ بَِن�رْصِ َنَزَلْت َماَلِئَكُة �ل�صَّ
َباُح َو�لإِْم�َصاُء َو�أََطاَعُه �لإِ�صْ  

وهذه �ملبالغة كانت من عيوب �صعره، ولكنه �إذ� قال يف 
�جلد و�لعرب �أوجز و�أجاد، ومن قوله يف ذلك: 

َنا   �إنَّا َويِف �آََماِلِ �أَْنُف�ِصِ
ُطوٌل َويِف �أَْعَماِرَنا ِق�رَصُ   

اِرَعَنا   َلرَنَى بِاأَْعُينَِنا َم�صَ
َلْو َكاَنِت �لأَلَْباُب تْعترُب  

�أَيُّ �حَلَياِة �أَلَذ ِعي�َصتها  
ِمْن بعد علمي �أنَّني ب�رُص  

َخِر�َصْت لَعْمُر �للِه �ألْ�ُصُننا  
ملَّا تكلم فوَقَنا �لَقَدُر  

متفنن  �صاعر  لأنه  �ل�صهلة  �لأ�صاليب  من  �أ�صلوبه  ويح�صب 
ولكنه كثرًي� ما يتعمد �ل�صنعة فياأتي بالطباق و�جلنا�ض �أو �ل�صتعارة 

�لغريبة وي�صتعني ب�صناعته على �إبر�ز معانيها وجتميلها. 

�لفقهاء من  �لتي �تهمه  �لغلو يف مد�ئحه  �لرغم من  وعلى 
عند  �ل�صيت  ذ�ئعة  ب�صهرة  يتمتع  هانئ  �بن  فاإن  بالكفر  �أجلها 
�أن  غري  �ملتنبي،  �لطيب  �أبي  منزلة  يف  عندهم  فهو  �ملغاربة 
با �لعالء �ملعري ي�صفه باأنه عبارة عن »رحى تطحن قروًنا لأجل  �أ
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هذه  من  طائلة  ل  �أن  يرى  �أنه  �أي  �ألفاظه«،  يف  �لتي  �لقعقعة 
�لألفاظ، وقد �نتقده قائاًل: »�إن من �لنا�ض من يتظاهر باملذهب 
�لفانية«، ثم قال: »وكان  �لدنيا  �إىل  به  يتو�صل  يعتقده،  ول 
�بن هانئ من �صعر�ء �ملغرب �ملجيدين فكان يغلو يف مدح �ملعز 
اده«:  � عظيًما حتى قال فيه، وقد نزل مبو�صع يقال له »رقَّ غلوًّ

اَدة �مل�صيُح   َحلَّ بِرقَّ
َوُنوُح َدٌم  �آَ بها  َحلَّ   

َحلَّ بها �للُه ُذو �ملََعايلِ  
َوُكلُّ �صيء �ِصَو�ُه ِريُح  

يف  �لهجاء  حروف  على  �ملرتب  هانئ  �بن  ديو�ن  وطبع 
عام  بريوت  يف  وطبع  )1857م(  1274هـ  عام  بولق 
وي�صتمل  )1908م(  1326هـ  وعام  )1886م(  1304هـ 
على مد�ئحه يف �ملعز �لفاطمي ويف غريه من �لعظماء ويت�صمن 
منا�صبات  يف  قالها  �أخرى  ق�صائد  وبع�ض  للوهر�ين  هجاءه 

خمتلفة.

228- ابن ه�سام - حارة - بق�سم اجلمرك
�لعرب  �لنحو  علماء  كبار  من  �ثنان  ه�صام  بابن  يلقب 

وهما:

ه�سام  بن  ي��سف  بن  الله  عبد  حممد  اأب�  الدين  جمال   )1
الأن�ساري امل�رشي: ولد بالقاهرة يف ذي �حلجة عام 708هـ 
ديو�ن  �أمره  �أول  يف  ودر�ض  1309م(  عام  مايو   - )�إبريل 
)�نظر  �أبي حيَّان  �لأندل�صي  �لنحوي  �ُصلمى على  �أبي  �بن  زهري 
بن  �للطيف  عبد  �لدين  �صهاب  على  در�ض  �ملادة(، كما  هذه 

وكان  وغريهم،  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لفكهاين  وعلى  ل  َمَرحَّ
بالقاهرة، ثم  بالقبة �ملن�صورية  �لتف�صري  �ض  �صافعي �ملذهب ودرَّ
�حلنبلية  باملدر�صة  ليدر�ض  وفاته  قبل  �حلنبلي  �ملذهب  �إىل  حتول 
للِخَرقي يف  »�ملخت�رص«  كتاب  لذلك  وحفظ  ا،  �أي�صً بالقاهرة 
مقدمته:  خلدون يف  �بن  عنه  قال  وقد  �أ�صهر،  �أربعة  من  �أقل 
بالعربية  عامل  مب�رص  ظهر  �أنه  ن�صمع  بالغرب  ونحن  »مازلنا 
�بن  �أن  هو  و�لو�قع  �صيبويه«،  من  �أنحى  ه�صام  �بن  له  يقال 
ه�صام كان �إماًما م�صهوًر� فتخرج عليه خلق كثري، وقد عرف 
تعليل  على  و�لقدرة  �لبيان  وو�صوح  �لطالع  و�صعة  بالتحقيق 
�صيته  مالأ  �لعربي  �لكالم  باأ�رص�ر  عاملًا  �أديًبا  وكان  �لأحكام، 

�لعامل �لإ�صالمي.

وهو  �ل�صد�«،  وبّل  �لند�  »قطر  كتاب  ه�صام  �بن  و�ألف 
ر�صالة يف �لنحو، و�رصًحا على كتابه �لآنف �لذكر، وكتاب 
�أخرى  ر�صالة  وهو  �لعرب«  كالم  معرفة  يف  �لذهب  »�صذور 
يف �لنحو، وكتاب »�لإعر�ب عن قو�عد �لإعر�ب«، وكتاب 
»�لرو�صة  وكتاب  �لأعاريب«،  كتب  عن  �للبيب  »ُمغني 
�لأدبية يف �صو�هد علم �لعربية«، »و�جلامع �ل�صغري يف �لنحو« 
و»خمت�رص   ،4159 رقم  حتت  بباري�ض  �لأهلية  باملكتبة  وهو 
�لنت�صاف من �لك�صاف« وهو خمت�رص كتاب »�لإن�صاف من 
�ملدونة  �ملعتزلة  �آر�ء  � على  ردًّ �ملنري  �بن  �لذي �صنفه  �لك�صاف« 
يف كتاب »�لك�صاف« للزخم�رصي )�نظر هذه �ملادة(. هذ� �إىل 
حياته،  طو�ل  ه�صام  �بن  �صنفها  �أخرى  عديدة  كتب  جانب 

وتويف عام 761هـ )1359م( عن 53 عاًما.

ورثاه �بن نباتة )�نظر هذه �ملادة( بقوله:

َى َنْوُء َرْحَمٍة   �َصَقى �بَْن ِه�َصاٍم يِف �لرثَّ
َيُجرُّ َعَلى َمْثَو�ُه َثْوَب َغَماِم
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�َصاأْرِوي َلُه يِف �ِصريِة �ملَْدِح ُم�ْصَند�
َفَما ِزلُْت �أَْرِوي �ِصريَة �بِْن ِه�َصاِم   

وقد دفن خارج باب �لن�رص بالقاهرة.

من  الب�رشي:  احلمريي  اأي�ب  بن  ه�سام  بن  امللك  عبد   )2
وتذكر  بالعر�ق،  �لب�رصة  مبدينة  ولد  �لعرب  �لنحويني  كبار 
�لرو�يات �أنه تويف يف �لف�صطاط مب�رص يف �لثالث ع�رص من ربيع 
�لثاين عام 218هـ )مايو 834م(، وتقول رو�يات �أخرى �إن 
وفاته كانت يف عام 213هـ )828م(، و�إىل جانب تهذيبه 
�لتي كتبها  �ل�صرية  و�ل�صالم، وهي  �ل�صالة  عليه  �لنبّي  ل�صرية 
�بن �إ�صحق )�نظر هذه �ملادة(، �إىل جانب ذلك �ألّف �بن ه�صام 
بعنو�ن  �جلنوب  عرب  وملوك  �لأنبياء  ق�ص�ض  يت�صمن  كتابًا 
�لربيطاين  باملتحف  منه  ن�صخة  وتوجد  �لتيجان«،  »كتاب 
برقمي 578 – 579، ون�صخة بتون�ض برقم 4953، ون�صخة 
 72 �ض  بدم�صق  �لكتب  وبخز�ئن   ،691 برقم  باإ�صتامبول 

رقم 12.

229- ابن الهيثم - �سارع - بق�سم مينا الب�سل
هو �أبو علي �حل�صن بن �حل�صن بن �لهيثم ويعرف عادة يف 
م�صنفاته �لتي در�صها �لغربيون يف �لقرون �لو�صطى با�صم »�ألهازن 
Alhazen«،وقد كان هذ� �لعامل �لفذ من �أكابر علماء �لعرب 

يف �لريا�صيات و�لطبيعيات، وكانت له - من جهة �أخرى - 
�صبقوه  �لذين  مار�صها  �لتي  و�لعلوم  �لطب  علوم  ثابتة يف  قدم 

عالوة على ت�صلعه يف �لفل�صفة ول�صيما يف فل�صفة �أر�صطو.

وقد ولد �بن �لهيثم يف مدينة �لب�رصة بالعر�ق عام 354هـ 
)965م(، ومن ثم �أطلق عليه يف بع�ض �لأحيان ��صم »�أبو علي 

�لب�رصي«،وملا بلغ �صن �لكهولة رحل �إىل م�رص و�لتحق بخدمة 
عر�ض  �لأثناء  هذه  �لله«،ويف  باأمر  »�حلاكم  �لفاطمي  �خلليفة 
على �خلليفة م�رصوًعا يرمي �إىل تنظيم جريان �لنيل، ويظهر �أن 
بال�صذوذ  هذ� �مل�رصوع مل يرق يف عيني ذلك �خلليفة �مل�صهور 

�لعقلي فتخلى �بن �لهيثم عنه.

�لهيثم من�صبه يف  �بن  �لله ترك  باأمر  وعقب موت �حلاكم 
ق�رص �خلالفة وعا�ض من ن�صخ �مل�صنفات �لريا�صية وغريها من 

�ملوؤلفات.

كتاب  مائتي  حو�يل  له  �إن  �أ�صيبعة  �أبي  �بن  ويقول 
و�لطب  و�لطبيعيات  و�لفلك  �لريا�صيات  علوم  تعالج  ور�صالة 

و�لفل�صفة.

ن�رص  وقد  �ملناظر«  »كتاب  �لطبيعيات  يف  موؤلفاته  و�أهم 
F. Risner« ترجمته �لالتينية عام 1572 يف  »ف. ري�صرن 
مدينة بال ب�صوي�رص� مع ر�صالة يف �ل�صفق، وكان »جري�ر دي 
كرميون Gerard de Cremone« قد نقل هذه �لر�صالة �إىل 
�لالتينية، ويحتمل �أن يكون »دي كرميون« هذ� هو �لذي نقل 

كتاب �ملناظر �إىل �لالتينية.

لهذ�  �لغربيني  �أثر عميق يف معارف  �ملناظر  وكان لكتاب 
�لعلم من علوم �لطبيعة خالل �لقرون �لو�صطى، فتاأثر به »روجر 
»كيبلر  حتى  بعده  جاءو�  ومن   »Roger Bacon بيكون 

.»Kepler

عام  �ملتوفى  �لفار�صي  �حل�صن  �أبو  �لدين  كمال  وكتب 
�لعلمي  �لكتاب  لهذ�  ا  م�صتفي�صً �رصًحا  )1320م(  720هـ 
�لطبيعة فبنو�  �أ�رص�ر  �إىل بع�ض  �لغرب  �لقيم �لذي هدى علماء 
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عليها نظرياتهم �لتي يبهر �لعامل �لآن ما و�صلت �إليه من �لرقي 
�لرفيع.

ومن م�صنفات �بن �لهيثم �لتي طبع بع�صها باللغة �لعربية ول 
يوجد للبع�ض �لآخر غري ترجماتها �لكتب �لآتية:

فيدمان  �مل�صت�رصق  ن�رص  وقد  �لأظالل«  كيفية  • »يف 
Wiedmann ترجمة خمت�رصة لهذ� �لكتاب باللغة 

�لأملانية.

• »يف �ملر�يا �ملُحَرقة بالقطوع« وقد ن�رصه باللغة �لأملانية 
.»Heiberg مل�صت�رصقان »فيدمان وهيربج�

�لأملانية  �إىل  نقله  وقد  بالدو�ئر«  �ملُحَرقة  �ملر�يا  • »يف 
�مل�صت�رصق »فيدمان«.

و�رصحه  ترجمه  وقد  �ملكايف«  �ملج�صم  م�صاحة  • »يف 
.»H. Suter مل�صت�رصق »هـ. �صوتر�

فيها  عالج  �لتي  ر�صائله  من  مقتطفات  فيدمان  • ون�رص 
م�صاألة  و»يف  �ملكان«،  »يف  �لتالية:  �ملو�صوعات 
�أ�صول  و»يف  مو�صى«،  بني  �صكل  و»يف  عددية«، 

�مل�صاحة«.

هذ� هو �لعامل �لعربي �أبو علي �حل�صن بن �لهيثم �لذي كان له 
ف�صل كبري يف رقّي �لعلوم �لريا�صية و�لطبيعية يف �لبلد�ن �لغربية 
فاأفادت من م�صنفاته �لقيمة �إىل �أبعد �حلدود و�تخذها علماوؤها 
�لأفذ�ذ �أمثال »بيكون وكيبلر« كتبه ور�صائله دعامة بنيت عليها 
عجائب �لعلوم �لطبيعية و�لريا�صية �حلالية �ملذهلة، ومل يتخذها 
�لعرب ركيزة للوثوب بعلومهم �إىل هذ� �مل�صتوى �لذي و�صل 

�إليه علماء �لغرب، فلله �لأمر وهو �صاحب مقدر�ت �ل�صعوب 
وم�صتقبلها.

430هـ  عام  نهاية  حو�يل  بالقاهرة  �لهيثم  �بن  وتويف 
)1039م( �أو بعد ذلك بقليل كما تقول بع�ض �مل�صادر. 

230– ابن وا�سل – �سارع – بق�سم الرمل  
)العامري �سابًقا(

هو جمال �لدين �أبو عبد �لله حممد بن �صامل بن و��صل، 
ولد عام 604هـ )1207م( وهو من �أكابر موؤرخي �لعرب، 
وكان يف �أول �لأمر مدر�ًصا مبدينة حماة، ثم رحل �إىل �لقاهرة 
وكان  )1261م(،  659هـ  عام  خالل  �إليها  ��صتدعائه  �إثر 

عمره �إذ ذ�ك حو�يل 54 �صنة.

ويف عهد �مللك بيرب�ض )�نظر هذه �ملادة( كلف يف مهمة 
�صيا�صية يف جزيرة �صقلية )�نظر هذه �ملادة( فا�صتقر هناك مدة 
طويلة لدى �مللك »مانفرد Manferd« ملك �صقلية يف ذلك 
بتاأليف كتاب  قام  �لفكرية  �حلني، ويف هذه �حلقبة من حياته 
موجز يف علم �ملنطق عنو�نه »�لأمربورية«،ويعرف هذ� �لكتاب 

عند �مل�صارقة بعنو�ن »نخبة �لفكر يف �ملنطق«.

وملا عاد �إىل حماة ُعنيِّ قا�صًيا للق�صاة، و�أ�صتاًذ� مبدر�صتها، 
ج  »ُمفرِّ بعنو�ن  �أيوب  بني  تاريخ  قيم يف  كتاب  �صاحب  وهو 
�لعام  �لتاريخ  يف  كتاب  وله  �أيوب«  بني  �أخبار  يف  �لكروب 
�لكتاب  هذ�  من  �لأول  �ل�صاحلي«،و�ملجلد  »�لتاأريخ  عنو�نه 
برقم  �ل�رصقية  �ملخطوطات  بق�صم  �لربيطاين  باملتحف  موجود 

.6657
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)1298م(  697هـ  عام  حماة  مبدينة  و��صل  �بن  وتويف 
بالًغا من �لعمر 91 عاًما.     

231 – ابن وا�سح – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
هو �أبو عبد �لرحمن عبد �لله بن �ملبارك بن و��صح �ملروزي 
موىل بني حنظلة، وقد دّونت ترجمته يف »عبد �لله بن مبارك« 

فاطلبها يف ذلك �لبحث.

232- ابن الوردي - حارة - بق�سم اجلمرك
�صرية حياتهم  �لتاريخ  �لوردي ممن ذكر  �بن  لقب  يحمل 

�ثنان وهما:

بن  عمر  بن  املظفر  بن  عمر  حف�ض  ب�  اأ الدين  زين   )1
اأبي الف�ار�ض حممد ال�ردي القر�سي البكري ال�سافعي: كان 
لغويًّا وفقيًها و�أديًبا و�صاعًر�، ولد يف معرة �لنعمان عام 689هـ 
و�لع�رصين  �ل�صابع  يف  حلب  يف  بالطاعون  وتويف  )1290م( 
من ذي �حلجة عام 749هـ )1349م( بالًغا من �لعمر 60 �صنة 

وهو من تالميذ حممد بن �لنقيب.

وقد در�ض مب�صقط ر�أ�صه ثم يف حماة ودم�صق وحلب ويف 
هذه �ملدينة �حتل مكان �لقا�صي حممد بن �لنقيب �ملتوفى عام 
745هـ )1343م( ولكن ملدة ق�صرية من �لزمن، ويظهر �أنه 
تخلى عن من�صب �لقا�صي عقب ذلك وكر�ض حياته للنو�حي 
�لعلمية ومنها كتابة �لتاريخ، وكان رحمه �لله عفيف �لنف�ض ل 
ا بالبديع  ي�صتجدي ب�صعره، وكان �صعره متو�صط �جلودة غا�صًّ
وبخا�صة �لتورية وتظهر فيه �لنزعة �لفقهية و�لعلمية �أحياًنا، ومن 

موؤلفاته:

ومقالته  ور�صائله  ومقاماته  �أ�صعاره  على  وي�صتمل  ديو�نه 
به، وقد طبع هذ�  �أن ميوت  قدر  �لذي  �لطاعون  ور�صالة يف 
�أو  »ولمية  )1882م(،  1300هـ  عام  بالآ�صتانة  �لديو�ن 
منظومة  وهي  �خُلالَّن«،  ومر�صدة  �لإخو�ن  ن�صيحة  �أو  و�صية 
�أخالقية يف �صبعة و�صبعني بيًتا من �لرمل، طبعت بالقاهرة عام 
1301هـ )1883م( مع �رصح م�صعود بن ح�صن �لقناوي ومن 

�أبياتها:

�ْعَتِزْل ِذْكَر �لأغاين و�لَغَزْل  
َل وَجانِْب َمْن َهَزْل وُقِل �لَف�صْ  

َبا  ْكَر لأيَّاِم �ل�صِّ َوَدِع �لذِّ
ٌم �أََفْل َبا جَنْ َفالأيَّاِم �ل�صِّ   

َو�ْهُجِر �خَلْمرَة �إِْن ُكْنَت َفًتى 
َكْيَف َي�ْصَعى يِف ُجنوٍن َمْن َعَقْل  

ِلي �أَبًَد�   ِلي َوَف�صْ َل َتُقْل �أَ�صْ
ْل ُل �لَفَتى ما َقْد َح�صَ ا �أَ�صْ �إمنَّ  

ْوِك َوَما  �إمنَّا �لَوْرُد ِمَن �ل�صَّ
ْل ْج�ُض �إلَّ ِمْن بَ�صَ َيْنُبت �لرنَّ   

فيها  ميدح  �لتي  ق�صيدته  دباجة  �لرقيق  �لغزيل  �صعره  ومن 

�صهاب �لدين بن ف�صل �لله، فهو يقول يف هذه �لدباجة �لعذبة 

�جلر�ض:
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َك َو�مِلَز�ِح   �أَ�أُْقَتُل بنَْيَ ِجدِّ
َحاِح ى �ل�صِّ بَِنْبِل ُجُفونَِك �ملَْر�صَ   

اٍف   ُرين َنَو�َك، َو�أَْنَت �صَ ُيَكدِّ
اِحي وُي�ْصِكُرين َهَو�َك، َو�أَْنَت �صَ

ْنَْت لهٍ  َو�أَبِْكي لِْلَغر�ِم، َو�أَ
و�أُْعَذُر يف �لأو�ِم، َو�أَْنَت َلِحي   

�ِح َدْمعي ِمن �إِ�َصارٍ  َفَما لِ�رَصَ
�ِح َوَما لإِ�َصاِر َوْجدي ِمْن �رَصَ  

َوَما لِ�صباِح َوْجِهَك ِمْن َم�َصاءٍ 
باِح َوَما مِلَ�َصاِء �َصْعِرَك ِمْن �صَ  

اَك �إىل ُر�صابَِك يِل َدلِيلٌ  ر�صَ
�أَلْي�َض ِكاَلُهما ُروِحي َوَر�ِحي؟  

بغد�د  على  وتف�صيلها  �لعظيم  ونيلها  م�رص  مدح  وقال يف 

ونهر �لعر�ق ِدجلة:

ْنَيا َو�َصاِكُنَها   ِدَياُر ِم�رْصَ ِهَي �لدُّ
ُهُم �لأََناُم َفَقابِْلَها بَِتْقبِيِل  

يا َمْن ُيباِهي ببْغد�ٍَد َوِدْجَلتِها  
ُح لِلنِّيِل ْ َمٌة َو�ل�رصَّ ِم�رْصٌ ُمّقدِّ  

وعندما تخلى عن من�صب �لقا�صي بعد �أن توله مدة ق�صرية 
من �لزمن قال: 

اِء َوَجاَهُه   َتَرْكُت َلُكم ِعزَّ �لَق�صَ
و�أُبَْعْدُت َعْنُه َخاِئًفا �أَتَرقَُّب  

َلْت   مَّ �َصَتْعَلُم َنْف�ِصي �أَّي ِحْمٍل حَتَ
ْفُل �أَ�ْصَيُب لِيوِم �أ�صى ِمْن َهْولِِه �لطِّ  

َلَقْد نِْلُت ِمْن َكْنِز �لَقَناَعِة بُْغَيتي
ُب َوَجاَنْبُت ِحْر�صي، و�حلري�ُض ُمَعذَّ    

ُهْم    ْنَيا، َوَغاَدْرُت بِرَّ وِعْفُت بَني �لدُّ
لَِغرْيِي، َفاَل �أَ�ْصُكو، َوَل �أََتَعتَُّب

َوَما َجِهَلْت َنْف�ِصي �ملََعايِل َوِطيَبَها 
الَمَة �أْطَيُب َوَلِكْن َر�أَْت �أنَّ �ل�صَّ   

�أ�صوُن �لَِّذي ُعلِّْمُتُه َعْن َمَذلَّةٍ 
�َرْيِن َقْد ُكْنُت �أَْتَعُب َفِللِعزِّ يف �لدَّ  

ْهِر َعْن َحْمِل ِمنٍَّة َوُرْحُت َخِفيَف �لظَّ
ُب جَّ ٍح بِاملَْكِر، َوُهَو حُمَ ملْفَت�صَ

ًيا اِة َتَعدِّ ي �لُق�صَ ُيَقاُل َلُه َقا�صِ
َوُظْلًما، َوَهَذ� �لَقْوُل للِه �أَْوَجُب
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نًُّعا َياِء َت�صَ َتَلبَّ�َض �أَْثَو�َب �لِرّ
ْبُع �أَْغَلُب ، َو�لطَّ مَّ لَِيْغ�ِصَل َعْنُه �لذَّ

وهذه �لأبيات تظهر تعففه وعزوفه عن مطامع �لدنيا وزهده 
�خل�صا�صة  �لأخرى كتاب »حترير  موؤلفاته  �لورع، ومن  �لتقي 
�لنحو،  مالك يف  �بن  �ألفية  فيها  نرث  وقد  �خلال�صة«  تي�صري  يف 
وكتاب »�لتحفة �لوردية يف م�صكالت �لإعر�ب« وهي منظومة 
من 153 بيًتا من �لرجز، وكتاب »�لبهجة �لوردية« وهو عبارة 
عن منظومة يف خم�صة �آلف بيت من �لرجز نظم فيها كتاب 
»�حلاوي �ل�صغري« للقزويني يف �لفقه �ل�صافعي، وكتاب »تتمة 
�ملخت�رص يف �أخبار �لب�رص« وهو خمت�رص لتاريخ �أبي �لفد�ء و�صل 
بحو�دثه �إىل عام 749هـ، وكتاب »�ل�صهاب �لثاقب و�لعذ�ب 
�لو�قف«، وهو يف �لت�صوف، »و�لألفية �لوردية« وهي �أرجوزة 

يف تف�صري �لأحالم طبعت عدة مر�ت بالقاهرة.

فقيًها  وكان  ال�ردي:  بن  عمر  اأب� حف�ض  الدين  �رشاج   )2
�صافعيًّا وهو موؤلف كتاب »خريدة �لعجائب وفريدة �لغر�ئب« 
يف تقومي �لبلد�ن و�لتاريخ �لطبيعي، ولي�ض لهذ� �لكتاب قيمة 
علمية تذكر، وعلى �لرغم من ذكر �ملر�جع �لتي �عتمد عليها 
و�لطو�صي،  �مل�صعودي،  عن:  وهي  �لكتاب  مقدمة  يف 
يف  دونه  ما  نقل  �أنه  هو  فالظاهر  و�ملر�ك�صي،  �لأثري،  و�بن 
كتابه عن كتاب »جامع �لفنون و�صلوة �ملخزون« لنجم �لدين 
يف  عا�ض  �لذي  �حلنبلي  �حلر�ين  �صبيب  بن  حمد�ن  بن  �أحمد 
ترجم كثري من  م�رص حو�يل عام 732هـ )1332م(، وقد 
�مل�صت�رصقني فقر�ت منه �أو ذكرو� بع�ض فقر�ت مع ترجمة لها، 
وقد ن�رص كتاب �خلريدة بالقاهرة يف �لأعو�م من 1280 �إىل 
1309هـ )1863 - 1891م(، وكانت وفاته يف �صهر ذي 

�لقعدة عام 861هـ )�صبتمرب - �أكتوبر عام 1457م(. 

233 - ابن ورقاء - حارة - بق�سم مينا الب�سل 
كتب  يف  تر�جمهم  وردت  ممن  �ثنان  ورقاء  بابن  يلقب 

�لتاريخ وهما: 

1( ابن ورقاء الأ�سعر: وكان ممن ي�رصب بهم �ملثل يف معرفة 
�أن�صاب �لعرب يف �لع�رص �جلاهلي وتاريخ �أيامهم �مل�صهورة.

2( اأب�بكر حممد بن عبد الله بن حممد بن ن�رش بن ورقاء: 
بخار�،  قرى  من  �أودنة  قرية  �إىل  ن�صبة  وهي  �لأودين  وكنيته 
ويظهر �أنه ولد بها ف�صارت له كنية، وكان �أبو بكر بن ورقاء 
من �أخ�ض �أ�صحاب �لإمام �ل�صافعي )�نظر هذه �ملادة( و�إمامهم 
ني�صابور  ��صتقر مبدينة  �أدى فري�صة �حلج  �أن  يف ع�رصه، وبعد 
�أزهد  من  وكان  �لدنيا  متاع  يف  و�لزهد  �لعبادة  �إىل  و�نقطع 

�لفقهاء و�أغزرهم علًما وفقًها.

وكانت وفاته يف �صهر ربيع �لأول عام 385هـ )995م( 
ودفن بكالباذ بالقرب من مدينة بخار�.

234- ابن وكيع - حارة - بق�سم اجلمرك
هو �أبو حممد �حل�صن بن علي بن حممد بن خلف بن حيان 
�بن �صدقة بن زياد �ل�صبِّي �ملعروف بابن وكيع �لتني�صي �ل�صاعر 
جده  �إىل  ن�صبة  �لوكيع  �بن  �أو  وكيع  �بن  ولقب  �مل�صهور، 
�أبي بكر حممد بن خلف و�أ�صله من بغد�د وكان مولده ببلدة 

تني�ض مب�رص.

ار  ويقول �بن بطوطة )�نظر هذه �ملادة( يف كتابه »حتفة �لنظَّ
�ملحلة  �إىل  �إنه ذهب  �لأ�صفار«  �لأم�صار وعجائب  غر�ئب  يف 
هناك  ونزل  ونِ�ْصرتو«  »�لربلُّ�ض  بالد  �إىل  منها  وذهب  �لكربى 



حرف األلف

333

�لنخيل  كثرية  �لبالد  »وتلك  قال:  ثم  مرزوق،  �ل�صيخ  بز�وية 
و�لثمار و�لطري �لبحري و�حلوت �ملعروف بالبوري، ومدينتهم 
�لبحرية  �صاحل  على  وهي  �لآن(  بلطيم  )�أي  بلطني  ت�صمى 
�ملتجمعة من ماء �لنيل وماء �لبحر وهي معروفة ببحرية »تني�ض 
ون�صرتو« ومبقربة منها نزلُت هنالك بز�وية �ل�صيخ �صم�ض �لدين 
�لقلوي من �ل�صاحلني، و�صمعت من �لنا�ض �أن تني�ض كانت بلًد� 
�ملجيد  �ل�صاعر  ين�صب  و�إليها  �لآن خر�ب  �صهرًي� وهي  عظيًما 

�أبو �لفتح �بن وكيع وهو �لقائل يف خليجها:

َطِرُب   ُقْم َفا�ْصِقنِي و�خَلِليُج ُم�صْ
ِب يُح ُتْثني َذَو�ِئَب �لَق�صَ َو�لرِّ  

َياُح َتْعِطُفها  َكاأنَّها َو�لرِّ
�لَعذِب �ُصْنُد�ِصيٍَّة  قًنا  بُّ  �صَ    

َكٍة      و�جلّو يِف ُحلٍَّة مُمَ�صَّ
َهِب َزْتها �لرُبُوُق بالذَّ َقْد َطرَّ

�آخر غري �حل�صن بن علي  �لفتح �بن وكيع �صاعر  �أبو  فهل 
�بن وكيع �أو هو �حل�صن نف�صه، وعلى كل حال فحديث �بن 
تني�ض  ببلدة  باأن �حل�صن بن وكيع ولد  ن قد قطع  بطوطة �ملدوَّ
باجلهة  �لو�قعة   »Ténès »تني�ض  مبدينة  ولي�ض  �لربل�ض  بجهة 

�لغربية من مدينة �جلز�ئر عا�صمة �لقطر �جلز�ئري.

لقب  �إن  �لأعيان«  »وفيات  كتابه  خلِّكان يف  �بن  ويقول 
ه �بن خلف، وكان نائًبا يف �حلكم بالأهو�ز  وكيع ين�صب �إىل جدِّ
لعبد�ن �جلو�ليقي، وكان فا�صاًل ف�صيًحا من �أهل �لقر�آن و�لفقه 
وله م�صنفات كثرية  و�أخبارهم،  �لنا�ض  و�أيام  و�ل�صري  و�لنحو 

منها »كتاب �لطريق«،و»كتاب �ل�رصيف«،و»كتاب عدد �آيات 
�لقر�آن و�لختالف فيه«،و»كتاب �لرمي و�لن�صال«،و»كتاب 
�ملكاييل و�ملو�زين«،وله �صعر ك�صعر �لعلماء وتويف ببغد�د عام 

306هـ )918م(.

»يتيمة  كتابه  يف  وكيع  �بن  �لثعالبي  من�صور  �أبو  وذكر 
�لدهر«،فقال �إنه �صاعر بارع وعامل جامع برع على �أهل زمانه 
�لأوهام  ت�صحر  بديعة  كل  وله  �أو�نه،  يف  �أحد  يتقدمه  فلم 

وت�صتعبد �لأفهام.

ا،  حقًّ زمانه  يف  �ملربزين  �ل�صعر�ء  من  وكيع  �بن  وكان 
وله ديو�ن �صعر ي�صم ما نظم من ق�صائد، و�ألف كتابًا بعنو�ن 

»�ملن�صف« بني فيه �رصقات �أبي �لطيب �ملتنبي.

وكلمة وكيع م�صتقة من فعل وكع �أي َلوؤَُم �أو ��صتد و�صلب 
وكان يف ل�صان �بن وكيع عجمة وكان ي�صمى بالعاط�ض.

ومن �صعره يف �لغزل �لرقيق �حلا�صية �لعذب �جلر�ض قوله:

�َصال َعْن ُحبَِّك �لَقْلُب �ملَ�ُصوُق   
ُبو �إَِلْيَك َوَل َيتوُق َفَما َي�صْ  

َجَفاوؤَك كاَن َعْنَك َلَنا َعَز�ٌء  

وَقْد ُي�ْصِلي َعِن �لولد �لُعُقوق  

ا: وله �أي�صً

نا   �إِْن َكاَن َقْد بَُعَد �للَِّقاُء َفُودُّ
بَاٍق وَنْحُن َعَلى �لنََّوى �أَْحَباُب  
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ُه   ِل ُيوؤَْمُن ُودُّ َكْم َقاِطٍع لِلْو�صَ
ٍل بِِود�ِدِه ُيْرتاُب وُمو��صِ  

وقال يف �لزهد و�لإخفاق يف �حلياة:

تي بِاخُلُموِل    َلَقْد َقَنَعْت ِهمَّ
َتِب �لعاليْه ْت عِن �لرُّ دَّ َو�صَ  

َوَما َجهَلْت طعم ِطيب �لُعال 
ِفيْه لَعا � ِثُر  ُتوؤْ َلِكنَّها  َو  

�ل�صعر  عن  تفرتق  ل  �لتي  �لأبيات  هذه  �لغزل  يف  وله 
�حلديث فكاأنها ل�صاعر معا�رص من �ل�صعر�ء �مل�رصيني، فا�صتمع 

�إليه يقول:

ُه َعاِذيِل َعَلْيهِ  �أَبْ�رَصَ
ُه �آ َر  � َذ َقْبَل  َيُكْن  ومَلْ    

َفَقاَل يِل َلْو َهَوْيَت َهَذ�  
َما َلَمَك �لنَّا�ُض يِف َهَو�ُه  

ُقِل يِل �إِىَل َمْن َعَدلَْت َعْنُه  
َفَلْي�َض �أَْهُل �لَهوى �ِصو�ُه  

َفَظلَّ ِمْن َحْيُث َلْي�َض َيْدِري 
ُه َنَها َمْن  بِاحُلبِّ  ُمُر  َياأْ  

من   23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  يف  وكيع  �بن  وتويف 
مب�صقط  1003م(   -  1002( 393هـ  عام  �لأوىل  جمادى 

له  بنيت  �لتي  �لقبة  �لكربى يف  �ملقربة  »تني�ض« ودفن يف  ر�أ�صه 
بها.

حممد  يدعى  �لأولياء  لأحد  �رصيًحا  �أن  �لغريب  ومن 
بق�صم  وكيع«  »�بن  با�صم  �مل�صمى  �ل�صارع  من  نقل  وكيع 
عام  حو�يل  يف  �صيد  �لذي  �لأ�رصحة،  جممع  �إىل  �جلمرك 
1351هـ )1932م( يف عهد �لأ�صتاذ �أحمد �صديق مدير بلدية 
�لعبا�ض  �أبي  م�صجد  بجو�ر  �حلني  ذلك  يف  �لعام  �لإ�صكندرية 
�ل�صاعر  �بن وكيع  �أحفاد  من  بن وكيع  فهل حممد  �ملر�صي، 
�لعدد  �لكثريي  �لله  �أولياء  من  �آخر  وكيع  �بن  هو  �أو  �مل�صهور 

بالإ�صكندرية؟ �لله �أعلم بالغيب وبخفايا �حلو�دث و�لأمور.

با�صا  �أحمد  �أن  وكيع  �بن  ترجمة  يف  �لنظر  يلفت  ومما 
تيمور ذكر يف كتابه »�صبط �لأعالم« �أن �بن وكيع كان �أحد 
وكيع  باأبي  يدعى  وكان  �ل�صاحلني  �لإ�صكندرية  مدينة  �أولياء 
»�لتني�صي«،وكان م�صهوًر� بورعه وتقو�ه وتويف بالإ�صكندرية 
�صنة 393هـ  �لأوىل  �ملو�فق 23 من جمادى  �لثالثاء  يوم  يف 
)1002 - 1003م(، ولقب وكيع جاءه عن جده �أبي بكر 
حممد بن خلف بن وكيع ول يعرف تاريخ ومكان مولده فكيف 
يتفق قول �أحمد تيمور مع ما جاء باملر�جع �لتاريخية �لأخرى 
من �أن �بن وكيع تويف مب�صقط ر�أ�صه »تني�ض« يف �لتاريخ نف�صه 
وهو  �لأعيان«  »وفيات  كتابه  يف  خلكان  �بن  ذكره  �لذي 
يعتمد  �لقولني  من  فاأي  هـ،  عام 393  �لأوىل  جمادى   23
نف�صه  �ل�صاعر  �بن وكيع  �صيدي حممد وكيع هو  عليه؟ وهل 
بني  خلط  قد  تيمور  �أحمد  و�أن  �لله  �أولياء  من  �آخر  و�حد  �أو 
�لثنني فجعل �بن وكيع �لتني�صي ميوت بالإ�صكندرية كما جعله 
�بن  يقول  كما  �ل�صعر�ء  من  ولي�ض  �ل�صاحلني،  �لله  �أولياء  من 

خلكان؟ ويف هذ� ما مل �أ�صتطع �لو�صول �إىل حقيقته.
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235 –  ابن الوكيل – �سارع – بق�سم باب �رسقي
كان من �لعلماء، ولد بدمياط وتويف بالقاهرة عام 717هـ 
و��صتهر  جميًد�  �صاعًر�  علمه  جانب  �إىل  وكان  )1317م(، 
�ملو�صحات  نظم  باإتقانه   – �لقاهرة  يف  ول�صيما   – حياته  يف 
�لأندل�صية �لغنائية �لتي نقلها م�صلمو �لأندل�ض �إىل �ل�رصق �لعربي 
بعد هجرتهم �إليه �إثر �نهيار �لدويالت �لإ�صالمية يف �لأندل�ض، 
و�إرغام �صكانها على مغادرة �إ�صبانيا للحفاظ على دينهم.        

الرمل بق�سم   – �سارع   – َولد  ابن   –236
على  �لعلم  تلقى  �لعبا�ض،  �أبي  حممد  بن  َوّلد  بن  �أحمد  هو 
و�ملمدود،  »�ملق�صور  كتاب  وله  م�رص  َعلَّم يف  ثم  اج،  جَّ �لزَّ
�نت�صار �صيبويه على �ملربد« وقد طبع هذ� �لكتاب بعناية برونله 

عام 1318هـ )1900م( مبدينة لندن.

و�بن وّلد من �أهل م�رص، وقد رحل �إىل �لعر�ق، ليتلقى 
بن  �ل�رصي  بن  �إبر�هيم  �إ�صحق  �بن  تالميذ  من  وكان  �لعلم، 
وّلد  �بن  تويف  وقد  �ل�صهري،  �لنحوي  اج  بالزجَّ �مللقب  �صهل 

عام 332هـ )943م(.

237– ابن الوليد – حارة – بق�سم الرمل
238– ابن الوليد – �سارع – بق�سم حمرم بك

�نظر ترجمته يف »م�صلم بن �لوليد« �أو �رصيع �لغو�ين

239- ابن وهب - عطفة - بق�سم اجلمرك
240- ابن وهب - �سارع - بق�سم باب �رسقي 
�ملوؤرخون  ن  دوَّ ممن  ثالثة  وهب«  »�بن  بلقب  يعرف 

معلومات عن حياتهم �لفكرية وهم:

1( اأب� حممد عبد الله بن وهب بن م�سلم )القر�سي بال�لء(: 
�أن�صي  بن  يزيد  �لرحمن  عبد  �أبي  مولة  ريحانة  موىل  وكان 
324هـ  عام  �لقعدة  ذي  �صهر  يف  مب�رص  ولد  وقد  �لقهري، 
بع�ض  قول  على حد  )744م(  عام 127هـ  �أو يف  )741م( 

�ملوؤرخني.

وكان �أحد �أئمة ع�رصه يف �لفقه �ملالكي، وذكر �أبو جعفر 
�بن �جلز�ر )�نظر هذه �ملادة( �أن �بن وهب رحل �إىل �لإمام مالك 
عام 148هـ )765م( وتتلمذ عليه ولزم �صحبته ع�رصين عاًما 
ومل يفارقه حتى و�فته �ملنية، ومن ثم ��صتطاع �أن يوؤلف كتابي 
اأ �لكبري«، وكان �لإمام مالك )�نظر  اأ �ل�صغري«، »و�ملَُوطَّ »�ملَُوطَّ
�ملفتي،  وهب  بن  �لله  عبد  �إىل  قائاًل:  �إليه  يكتب  �ملادة(  هذه 
ومل يكن يفعل ذلك مع غريه، وقد ُذكر ذ�ت يوم عند �لإمام 

مالك فقال: �إنه عامل.

ن �بن وهب ر�صائل �أ�صتاذه يف كتاب  ومن جهة �أخرى دوَّ
بعنو�ن )�ملجال�صات( �صطر فيه كل ما �صمعه من �لإمام، وقد 
بد�أ يف كتابة �ملوطاأ يف عهد �خلليفة �لعبا�صي �أبي جعفر و�أته يف 
جعل  �لر�صيد  هارون  وحاول  �لعبا�صي،  �ملهدي  �خلليفة  عهد 
�ملوطاأ قانوًنا تعلق ن�صخة منه بالكعبة ليعلمه �لنا�ض جميًعا ولكن 

�لإمام مالك مل ير�ض بذلك.
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�صهرتها  لها  �لفقه  يف  �أخرى  م�صنفات  وهب  ولبن 
وتقديرها، وكان يف �لوقت نف�صه حمدًثا بارًعا من �ملوثوق يف 

�صحة نقلهم لالأحاديث �لنبوية �ل�رصيفة.

وكتب له �خلليفة �لعبا�صي يف ق�صاء م�رص فخباأ نف�صه ولزم 
بيته، وملا �صئل عن �صبب ذلك قال: �إن �لعلماء يح�رصون مع 
�لأنبياء، و�لق�صاة يح�رصون مع �ل�صالطني و�إين �أريد �أن �أح�رص 

مع �لأنبياء وكان م�صهوًد� له بالتقوى و�لورع وحب �خلري.

�لأحد �خلام�ض و�لع�رصين من �صهر  يوم  وتويف مب�رص يف 
من  �أكرث  �لعمر  من  بالًغا  )812م(  197هـ  عام  �صعبان 

70 عاًما.

2( اأب� اأي�ب �سليمان بن وهب: كان كاتًبا ليزيد بن �أبي �صفيان 
بن  ملعاوية  كاتًبا  �صار  ثم  �ل�صام  بالد  على  و�لًيا  كان  عندما 
لدى  �لأمية  �لدولة  خلفاء  �أول  �ملادة(  هذه  )�نظر  �صفيان  �أبي 
كما  يزيد  �بنه  ��صتكتبه  معاوية  وفاة  وبعد  دم�صق،  يف  قيامها 
��صتكتب �بنه قي�ض بن وهب �لذي ظل كاتًبا ملرو�ن بن �حلكم 
ولولده عبد �مللك بن مرو�ن )�نظر مادتي مرو�ن وعبد �مللك بن 
مرو�ن( ثم له�صام بن عبد �مللك، ويف �أيام ه�صام بن عبد �مللك 
تويف قي�ض بن �صليمان بن وهب فا�صتكتب ه�صام �بنه �حل�صني 
�لذي ظل كاتًبا لبني �أمية حتى عهد مرو�ن بن حممد �جلعدي 
خدمة  يف  وهب  �بن  �أ�رصة  وبقيت  �لدولة،  هذه  خلفاء  �آخر 

�خللفاء �لعبا�صيني بعد �لأمويني ردًحا من �لزمن غري ق�صري.

يدل  رفيع  قدر  وهب  بن  �صليمان  �أيوب  لأبي  كان  وقد 
على ذلك �أن �أبا تام �ل�صاعر �مل�صهور مدحه بق�صيدة جاء فيها:

كلُّ �َصْعٍب ُكْنُتْم بِِه �آََل َوْهٍب 
َفْهَو �َصْعبي و�َصْعُب ُكلِّ �أَِديِب   

�إنَّ َقْلبِي َلُكْم َلَكالَكبِِد �حلر 
ى َوَقْلبِي لَِغرْيُِكم َكالُقُلوِب    

�لبيتني بع�ض �لأفا�صل من �لأدباء فقال: لو  و�صمع هذين 
كان هذ�ن �لبيتان يف �آل ر�صول �لله كان �أليق فما ي�صتحق هذ� 

�لقول �إل هم.

وهب  بن  �صليمان  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لبحرتي  ومدح 
بق�صيدة من خر�ئد �صعره منها هذ�ن �لبيتان:

َكاأَنَّ �آَر�َءُه َو�حَلْزُم يتَبُعها 
ُتِريِه ُكلَّ َخفّي َوْهَو �إِْعالُن   

َما َغاَب َعْن َعْينِِه َفالَقْلُب َيْكَلوؤُهُ 
َو�إِْن َتَنْم َعْيُنُه َفالَقْلُب َيْقَظاُن  

�لعظماء  بني  �لدو�وين  يف  وهب  بن  �صليمان  تنقل  وقد 
ا عليه �صجيًنا  و�لوزر�ء ومل يزل كذلك �إىل �أن و�فته �ملنية مقبو�صً
من  عهد  يف  �لوز�رة  توىل  �إنه  ويقال  )885م(  272هـ  عام 

�لعهود قبل وفاته.

�صليمان  �أيوب  �أبي  �أحفاد  �أحد  وهو  وهب:  بن  احل�سن   )3
نة ترجمته قبل، وكان �صاعًر� جميًد� بليًغا، وله  �بن وهب �ملدوَّ
ديو�ن �لر�صائل وكان من �أعيان ع�رصه، وقد كان �ل�صبب يف 

�أن توىل �ل�صاعر �مل�صهور �أبو تام بريد �ملو�صل.

متينة  بق�صيدة  وهب  بن  �حل�صن  رثاه  تام  �أبو  تويف  وملا 
تاريخ  �صريته  موؤرخو  يو�صح  ومل  �لأ�صلوب،  جزلة  �لعبارة 

ومكان وفاته.
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241- ابن يا�رس - �سارع - بق�سم كرموز
ار بن يا�رص بن عامر، ويا�رص بن عامر من �أهل �ليمن  هو عمَّ
وكان له �صقيق يكنُّ له �حلب �لد�فق، وكان هذ� �ل�صقيق قد 
�صافر مع �إحدى �لقو�فل للتجارة و�لعودة بالربح و�لأرز�ق �إىل 
�أهله، ولكن �لقافلة عادت دون هذ� �ل�صقيق فحزن يا�رص عليه 
�ل�صحارى و�لوديان بحًثا  �أن يجوب  �أ�صد �حلزن و�صمم على 
�آخر �لأمر مبدينة مكة مركز جتمع  ��صتقر يف  �أخيهم، ثم  عن 
�لعزيز  �أخيه  �ل�صتاء و�ل�صيف علَّه يعرث على  �لقو�فل يف رحلتي 

يف يوم من �لأيام.

وطال مقام يا�رص مبكة ور�أى �أن لبد له من �لتحالف مع 
�صيد من �صاد�ت قري�ض يحميه ويعي�ض يف كنفه وكان �أن �ختار 

حذيفة �صيد بني خمزوم.

وقبل حذيفة حمالفة يا�رص بن عامر �ليمني و�أنزله يف رحابه 
نه على نف�صه وماله، ويف بيت حذيفة ر�أى »�ُصَميَّة« جارية  و�أمَّ
وتزوجها،  �صيدها  من  فطلبها  �جلميلة  �حلب�صية  �ل�صمر�ء  خليفة 
و�أن�صاها �لفرح �لغامر �إ�صهاد �لنا�ض على �أن �صيدها قد �أعتقها، 
ار بن  وبعد مرور �لعام على �لزو�ج �أجنبت �صمية �بنها �لبكر »عمَّ

يا�رص«.

ُيرَثِ �جلدل يف  ار ومل  �ملخزومي و�صب عمَّ ومات حذيفة 
ار َعْبٌد  قري�ض حول �جلارية »�صمية« و�بنها - وهل هي �أََمة وعمَّ

من عبيدهم �أو هما من �لأحر�ر ل حق ل�صادة قري�ض عليهما؟

�لأََحد  �لو�حد  �لله  عبادة  �إىل  �ملحمدية  �لدعوة  وقامت 
بعد  �لإ�صالم  �إىل  �ل�صتجابة  يف  �لن�صاء  ثانية  �ُصَميَّة  وكانت 
و�بنها  يا�رص  زوجها  �ُصَميَّة  وتبع  �ملوؤمنني،  �أم  خديجة  �ل�صيدة 

�لثالثة  يا�رص  �آل  �أن  فاأعلن  باأبي جهل  �لغ�صب  و��صتبد  ار،  عمَّ
ماز�لو� عبيًد� و�أخذ على عاتقه تعذيبهم، و��صتخدم يف ذلك 
�لأحجار  وو�صع  بال�صياط  �رصب  من  �لوح�صية  �أنو�ع  �أق�صى 
فوق  ظهورهم  على  مطروحون  وهم  بطونهم  فوق  �لثقيلة 
عامر،  بن  يا�رص  و��صت�صهد  �ل�صم�ض،  بحر�رة  �مللتهبة  �لرمال 
جهل  �أبا  ت�صب  وطفقت  بعده  �لعذ�ب  قاومت  فقد  �صمية  �أما 
طعنها  �إىل  و�ل�رص��صة  �حلقد  فدفعه  �لأوثان  من  �آلهته  وت�صب 
�أول  �لإ�صالمية وكانت  �لعقيدة  �صبيل  فا�صت�صهدت يف  بحربته 

�ل�صهيد�ت من �لن�صاء.

وكان ر�صول �لله قد مر على �آل يا�رص وهم يعذبون فقال 
يا�رص  بن  عمار  تعذيب  و��صتمر  �جلنة«،  فلكم  »��صربو�  لهم: 
فكانو� يلهبون ظهره بال�صخر �مللتهب ثم يغم�صون ر�أ�صه يف مياه 
�ليوم حتى  �لعذ�ب يف ذلك  لقتله غرًقا، ويتو�ىل عليه  عميقة 

يفقد وعيه و�صعوره في�صتجيب لهم ويذكر�آلهتهم باخلري.

»كيف  �لر�صول:  في�صاأله  �لله  ر�صول  �إىل  باكًيا  يذهب  ثم 
له  فيقول  بالإميان«،  مطمئنًّا  »�أجده  فريد عمار:  قلبك«،  جتد 
قولك هذ�«،  مثل  لهم  فعد، وقل  �إن عادو�  ار  »يا عمَّ �لنبي: 

ڇ   ڇ  زبچ   تعاىل:  �لله  قول  ار  عمَّ حادث  يف  وينزل 
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ  ڇ   ڇ  
گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژ   ژ  
�لتي  �لعذ�ب  �أنو�ع  �أ�صدقاء عمار عن  گگرب، ويقول 
ار بن يا�رص بالنار،  لقيها من �مل�رصكني: »�أحرق �مل�رصكون عمَّ
نار  يا  ويقول:  ر�أ�صه  يده على  به وي�صع  مير  �لله  فكان ر�صول 
على  و�صالًما  برًد�  كنِت  كما  ار  عمَّ على  و�صالًما  برًد�  كوين 

�إبر�هيم«.
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ار بن يا�رص يف �ملدينة �ملنورة بعد �لهجرة منا�صاًل  وعا�ض عمَّ
كل  ويخو�ض  �لله،  دين  عن  و�لذود  �حلق  �صبيل  يف  مقاتاًل 
�لكربى،  بدر  موقعة  فذة يف  بطولة  ويظهر  �لنبي  مع  �ملعارك 

�أول معارك �مل�صلمني مع �لكفار.

ثم خا�ض �ملعارك مع �أبي بكر �ل�صديق )�نظر هذه �ملادة( 
فحارب معه جيو�ض �ملرتدين عن �لدين �لإ�صالمي يف معركة 
فقد  �ملعركة  هذه  ويف  �لكذ�ب  م�صيلمة  وحارب  �ليمامة، 
دور  �خلطاب عن  بن  بن عمر  �لله  عبد  ويقول  �أذنيه،  �إحدى 
�ليمامة  يوم  يا�رص  بن  ار  عمَّ »ر�أيت  �ليمامة:  معركة  يف  عمار 
�أنا  ون،  تفرُّ �جلنَّة  �أمن  �مل�صلمني  يا مع�رص  على �صخرة ي�صيح: 
و� �إيّل«، »فنظرت �إليه فاإذ� �أذنه مقطوعة  ار بن يا�رص، هلمُّ عمَّ

تتاأرجح، وهو يقاتل �أ�صد �لقتال«.

ا يف حروب �مل�صلمني �ملنت�رصة  وكان �بن يا�رص بطاًل �أي�صً
مع �لفر�ض.

م�صجد  بناء  يف  م�صهًما  �لأحجار  يرفع  وهو  �لنبي  ور�آه 
�ملدينة فاقرتب منه ومد يده مي�صح بها على ر�أ�صه �أمام �ل�صحابة 
هذه  وحتققت  �لباغية«،  �لفئة  تقتله  �صميَّة،  �بن  »ويح  وقال: 
�لنبوءة يف خالفة علي بن �أبي طالب )�نظر مادة �لإمام علي(، 
ه عمر بن �خلطاب على �لكوفة تقدمت به �ل�صن فبلغ  فبعد �أن ولَّ
�لت�صعني من �لعمر عندما خرج معاوية على طاعة علّي، وعندما 
و�أعلن  �حلق  عن  يد�فع  �أن  عمار  ر�أى  »حنني«  موقعة  حدثت 
بنا نحو هوؤلء  �لنا�ض، �صريو�  �أيها  »يا  قائاًل:  ر�أيه يف �رص�حة 
لعثمان بن عفان، و�لله ما  يثاأرون  �أنهم  �لذين يزعمون  �لقوم 
و��صتمرءوها،  �لدنيا  ذ�قو�  ولكنهم  بثاأره،  �لأخذ  ق�صدهم 
وعلمو� �أن �حلق يحول بينهم وبني ما يتمرغون فيه من �صهو�تهم 

بها  ي�صتحقون  �لإ�صالم  �صابقة يف  لهوؤلء  ودنياهم، وما كان 
طاعة �مل�صلمني لهم ول �لولية عليهم، ول عرفت قلوبهم من 
�أن  يريدون  فهم  �حلق...  �تباع  على  يحملهم  ما  �لله  خ�صية 

يكونو� جبابرة وملوًكا«.

ار بن  وعلى �لرغم من �صيخوخته �لطاعنة يف �ل�صن حمل عمَّ
يا�رص �ل�صيف ور�ح يحارب ترفع يده ر�ية �خلالفة �ل�رصعية.

وحتققت نبوءة �لنبي فاأحاط جنود معاوية باملحارب �ل�صيخ 
�لبطل و�أ�صابوه ب�صيوفهم، وقتلت �لفئة �لباغية عماًر� وحتققت 
نبوءة ر�صول �لله يف �لرجل �لذي كان عندما يذهب �إىل بيت 
�لنبي ز�ئًر� يقول له �لنبي وهو ي�صمح له بالدخول »مرحًبا بالطيب 

�ملطيب، �ئذنو� له«.

ار بن يا�رص و�أ�صكنه ف�صيح جناته. رحم �لله عمَّ

يحمل  ماجن  رجل  ترجمة  ذكر  �ملالئم  من  و�أرى 
�لأمانة  على  ا  وحر�صً للفائدة  تعميًما  وذلك  يا�رص«  »�بن  لقب 
�لتاريخية �لتي حتتم تدوين كل ما يطلع عليه �ملوؤرخ من م�صادر 
�لأعيان«  »وفيات  كتابه  يف  يذكر  خلِّكان  فابن  ومر�جع، 
ترجمة �ل�صاعر »�أبي علي �حل�صني بن �ل�صحاك بن يا�رص �ل�صاعر 
بن  �صليمان  ولد  موىل  كان  وقد  باخلليع«:  �ملعروف  �لب�رصي 
ربيعة �لباهلي �ل�صحابي، و�أحيل �بن يا�رص من خر��صان، وكان 
�صاعًر� ماجًنا ح�صن �لتفنن يف �رصوب �ل�صعر و�ألو�نه �ملختلفة، 
و�ت�صل يف جمال�صة �خللفاء �إىل ما مل يت�صل �إليه �إلَّ �إ�صحق �لندمي 
�أول من  �صاو�ه، وكان  �أو  قاربه يف ذلك  �أنه  �ملو�صلي، غري 
�لر�صيد،  هارون  �بن  �لعبا�صي  �خلليفة  �لأمني  حممد  �صحب 
وكان �ت�صاله به خالل عام 198هـ )813م( وهو �لعام �لذي 
�مل�صتعني  �أيام  �إىل  �خللفاء  ي�صاحب  يزل  �لأمني، ومل  فيه  قتل 
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بالله )�نظر هذه �ملادة(، وُيعّد �بن يا�رص من �لطبقة �لأوىل من 
�ملادة(  هذه  )�نظر  نو��ض  �أبي  وبني  وبينه  �ملجيدين،  �ل�صعر�ء 

نو�در لطيفة وحو�دث طريفة.

وُلقِّب �بن يا�رص باخلليع لكرثة جمونه وخالعته، وقد ذكره 
�بن �ملنجم يف كتابه »�لبارع« وذكره �أبو �لفرج �لإ�صفهاين يف 
�لعذبة  �أ�صعاره  بع�ض  منهما  كل  و�أورد  »�لأغاين«،  كتابه 

�جلر�ض، من ذلك قوله:

ْيَك َتْلَقى َعِجيًبا    ي َخدَّ �صْل بَِخدِّ
ِمْن َمعاٍن َيحاُر فيها �ل�صمرُي

ْيَك للربيِع ِريا�ٌض     َفبَِخدَّ
ْيُر َغِد للدموِع  يَّ  َوبَِخدَّ

وله يف �لغزل �لرقيق �حللو هذه �لأبيات:

�أَيا َمْن طْرُفُه �ِصْحُر  
َخْمُر ْيُقُه  ِر َمْن  وَيا 

جتا�رَصُْت فكا�َصفُتَك 
رْبُ �ل�صَ ُغِلَب  ملا    

وما �أْح�َصَن يف ِمْثِلــ 
ـَك �أن َيْنَهتَِك �ل�ِصرْتُ  

فاإْن عنَّفني �لنا�ُض  
ففي َوْجِهَك يل ُعْذُر  

ا: وقال يف �لغزل �أي�صً

ا  ل وُحبَّْيَك ل �أُ�صَ
َمْدَمَعا ْمِع  بالدَّ ِفُح   

َمْن بََكى �َصْجَوُه ��ْصرت� 
َح و�إْن كان ُموَجَعا  

َكبِدي يف هو�َك �أ�ْصــ 
ُتقَطَعا ْن  �أ ِمْن  َقم   

َنى  مل َتَدْع �صورة �ل�صَّ
َعا يفَّ لل�صقِم َمْو�صِ  

وقال يف �لعتاب �ل�صفاف �ملعاين �جلزل �لعبارة و�لرنني:

�إذ� ُخْنُتُمو بالَغْيِب َعْهِدي فما لكم    
َتُدلُّوَن �إْدلَل �ملقيِم على �لَعْهِد

ِلِه   لو� و�فعلو� ِفعَل �ملُِذل بَِو�صْ �صِ
دِّ و� و�فعلو� فعَل ذي �صَ دُّ و�إلَّ َف�صُ  

� مل �أبِْت فيِه ليلةً    �َصَقى �لله َع�رْصً
هِر �إلَّ ِمْن َحبِيٍب على َوْعِد ِمَن �لدَّ

عام 250هـ )864م(  �ملنية  �خلليع  يا�رص  �بن  و�فت  وقد 

وقد �أ�رصف على �ملائة من عمره.
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�لألقاب  ت�صابه  يكون  كيف  �لكرمي  �لقارئ  �أيها  فانظر 
باأية �صلة لالآخر فيما  �أحدهما  �ثنني ل ميّت  و�صيلة للجمع بني 
�أجالء  من  �ل�صحابي  يا�رص  فابن  �حلياة،  يف  ب�صلوكه  يتعلق 
من  �ل�صاعر  يا�رص  و�بن  �صم�صه،  بزوغ  عند  �لإ�صالم  رجال 
�لجتماعية  بالقيم  و�ل�صتهتار  بالعبث  ��صتهرو�  �لذين  �ملاجنني 
�لكرمية، وهكذ� كان من �مل�صتطاع �أن يظن �لنا�ض �أن �ل�صارع 
بق�صم كرموز يحمل ��صم رجل �ملجون دون �لتقوى و�ل�صالح 
و�جلهاد يف �صبيل �لله، وكان هذ� �للب�ض يف �لأذهان ل يجد 
بن  ار  »عمَّ �جلليل  �ل�صحابي  با�صم  �ل�صارع  �صمي  �إذ�  جماًل  له 
يا�رص«، وقد �أدى �لخت�صار �ملخل يف كثري من �أ�صماء �صو�رع 
�لإ�صكندرية �إىل هذ� �للب�ض مما جعلني �أذكر تر�جم عدة لكثري 
من �لأ�صماء �لتي تناولها �لإيجاز، ومل تذكر �ألقاب �أ�صحابها 

كاملة. 

242 - ابن َي�َسار - �سارع - بق�سم �سيدي جابر 
�صيًئا عن  �لتاريخ  َي�َصار خم�صة ممن ذكر  �بن  لقب  يحمل 

�صرية حياتهم وهم:

1( اأب� عبد الله �سليمان بن َي�َسار: كان موىل �ل�صيدة ميمونة 
�إحدى زوجات ر�صول �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم، وكان �أحد 
يف  وثقة  عاملًا  وكان  �ملنورة،  باملدينة  �لعظام  �ل�صبعة  �لفقهاء 
�حلديث وكان تقيًّا ورًعا وحجة يف �لفقه �لإ�صالمي يف �صدر 
�لإ�صالم، وقد روى �حلديث عن �بن عبا�ض و�أبي هريرة كما 
�أكابر  �لزهري وجماعة من  �صلمة، وروى عنه  �أم  روى عن 
�ملحدثني، وكان طالب �لفتوى �إذ� جاء �صعيد بن �مل�صيب يقول 
له �ذهب �إىل �صليمان بن ي�صار فاإنه �أعلم من بقي يف قيد �حلياة 
�إىل �ليوم، وقال قتادة: »قدمت �ملدينة ف�صاألت: من �أعلم �أهلها 

علمه  على  يدل  وهذ�   ، َي�َصار  بن  �صليمان  فقالو�  بالطالق؟« 
�لغزير وتبحره يف �لفقه.

 73 عن  )717م(  99هـ  عام  �لورع  �لفقيه  هذ�  وتويف 
عاًما، ومن ثمَّ يكون قد ولد عام 24هـ )644م(.

فار�صية  �أ�رصة  من  وكان  الن�سائي:  ي�سار  بن  اإ�سماعيل   )2
�صمي  �لذي  �لن�صائي  ي�صار  هو  وعميدها  بال�صعر  ��صتهرت 
�أر�د ذلك  للعر�ض ويبيعه ملن  �لطعام  بالن�صائي لأنه كان ي�صنع 

ممن مل تبلغ حاله �صنع �لطعام يف بيته فن�صب �إىل �لن�صاء.

وحممد  و�إبر�هيم  �إ�صماعيل  �لأ�رصة  هذه  من  ��صتهر  وقد 
ولكل منهم �أ�صعار ُيَغنَّى بها، وكلهم كانو� �صعوبيني يتع�صبون 
�لإ�صفهاين  �لفرج  �أبو  ويقول  �لعرب،  على  وينقمون  للعجم 
يف كتابه »�لأغاين« �إن �إ�صماعيل بن َي�َصار كان مبتلى بالع�صبية 
م�رصوبًا  حمروًما  ذلك  ب�صبب  فكان  بهم،  و�لفخر  للعجم 
مطروًد�، ومن قوله يفخر على �لعرب، وكان من �أو�ئل من 

ك�صفو� عن �صعوبيتهم، هذه �لأبيات:

ٍج يل وَعمٍّ   ُربَّ خاٍل ُمَتوَّ
َتدى كرمِي �لنِّ�صاِب ماِجٍد جُمْ  

ا �صمي �لفو�ر�ُض بالُفرْ  �إمنَّ
�ِض ُم�صاهاَة ِرفَعِة �لأْن�صاِب   

فاتركي �لفخَر َيا �أُماُم َعلينا 
و�تركي �جَلْوَر و�نطقي بال�صو�ِب  
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و��صاأيل - �إْن َجِهلِت - َعنَّا وعنكم 
كيف ُكنَّا يف �صالِف �لأْحقاِب  

و   وَتُد�صُّ بناتنا  بِّي  ُنَر ْذ  �إ
ـَن �َصَفاًها بناِتكم يف �لرت�ِب  

�إذ  وهو يف هذه �لأبيات يندد بعادة �لعرب يف �جلاهلية، 
ا من �لعار �لذي  كانو� يئدون �لبنات �أحياء عند ولدتهن تخل�صً

قد يلحق بهم �أو لفقر يخ�صونه.

به  بالعجم ويفخر  فيه  يعتز  �صعر  ي�صار  بن  �إبر�هيم  ولأخيه 
على �لعرب، وقد دخل �إ�صماعيل بن ي�صار على �خلليفة �لأموي 
�لفخر  مطلعها  ق�صيدة  فاأن�صد  فا�صتن�صده  �مللك  عبد  بن  ه�صام 

بالفر�ض �إذ يقول يف هذ� �ملطلع:

َك ما ُعوِدي بذي َخوٍر    �إينِّ َوَجدِّ
عند �حلفاظ، ولَحْو�صي مِبَْهدوِم

لي كرمٌي وجمدي ل ُيقا�ُض بِه    �أ�صْ
ْيِف َم�ْصموِم ويل لِ�صاٌن َكَحدِّ �ل�صَّ

َد �أْقو�ٍم َذِوي َح�َصٍب    �أْحمي به جَمْ
ِمْن كلِّ ِقْرٍم بتاِج �مللِك َمْعموِم

َجحاِجٍح �صادٍة بُلٍج َمَر�ِزبٍَة    
ُجْرٍد ِعتاٍق م�صاميٍح مطاعيِم

ي�صار  بن  �إ�صماعيل  ُيَغطى  باأن  و�أمر  �خلليفة ه�صام  فغ�صب 
يف �ملاء فغطوه يف بركة حتى كادت روحه تخرج ثم �أمر بنفيه 

فاأُخِرج �إىل �حلجاز.

من  فرقة  ي�صار  بن  �إ�صماعيل  بها  �ت�صف  �لتي  و�ل�صعوبية 
�لفر�ض تف�صل �لعجم على �لعرب وحتط من �صاأنهم وترفع من 
قدر غريهم، وقد قوي �صاأن هذه �لفرقة �ل�صالة وقوي �صلطانها 
يف عهد هارون �لر�صيد و�بنه �ملاأمون لتغلغل �لعجم يف �لدولة 

�لعبا�صية و�صيطرتهم على �حلكم.

�إىل  يدعو  �صيا�صي  مبد�أ  �ل�صعوبية  باأن  �لقول  وي�صتطاع 
تف�صيل �لفر�ض على �لعرب، وقد ن�صطت حركتها ن�صاًطا كبرًي� 
يف �لعر�ق و�إير�ن و�لأندل�ض وذلك لأن �لإ�صالم ق�صى يف هذه 
هذه  �صعوب  على  فعزَّ  قائمة،  كانت  ح�صار�ت  على  �لبالد 
�ملناطق خ�صوعها للعرب و�رتفعت لذلك �أ�صو�ت تدعو �إىل نبذ 
�لرت�ث �لعربي و�ل�صتهانة بالثقافة �لعربية �لإ�صالمية، وقد بد�أت 
�إ�صالمي،  ب�صتار  مت�صرتة  �لأموي  �لع�رص  �ل�صعوبية يف  �حلركة 
دعايتها  يف  م�صتندة  و�لعرب  �ملو�يل  بني  �مل�صاو�ة  �إىل  فدعا 
�ل�صعوبيني يف  �صاعد  �لنبوية، وقد  و�ل�صنة  �لكرمي  �لقر�آن  على 
نادت  قد  �لعربية  �ل�صيا�صية  �لأحز�ب  بع�ض  �أن  هذه  دعوتهم 
بوجوب حتقيق �مل�صاو�ة �لتي جاء بها �لإ�صالم، ومن بني هذه 
�لأحز�ب فرقة �خلو�رج، و��صتغل �ل�صعوبيون هذه �حلركة �أكرب 
��صتغالل ولكن مثل هذه �ملطالب تبدو معقولة لو كانت منزهة 
بني  �مل�صاو�ة  �إىل  �لدعوة  �أن  هو  �لو�قع  �أن  غري  �لهوى،  عن 
�لعرب و�ملو�يل مل تكن �إل �صتاًر� يخفي ور�ءه كر�هية �لعرب 
و�لعروبة، وماز�لت �ل�صعوبية تزق بع�ض �أو�صال �لأمة �لعربية 
يف بع�ض دولها ول�صيما يف �لعر�ق وهي جتاهر بتف�صيل �لفر�ض 
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تتخذ  �أو  وح�صارتها  �لفار�صية  بالأجماد  وتفاخر  �لعرب  على 
موقًفا معادًيا لحتاد �لدول �لعربية ووحدتها �ملن�صودة.

3( اأب� عبيد الله معاوية بن عبد الله بن ي�سار الأ�سعري: كان 
وزيًر� وجاء ذكره منذ عهد �خلليفة �لعبا�صي �ملن�صور )�نظر مادة 
�ملهدي  �خلليفة حممد  �بن  ي�صار  �بن  �صحب  وقد  �ملن�صور(، 
�لثائر  خر��صان  و�يل  على  حملة  يف  بوه  �أ نفذه  �أ عندما 
عبد �جلبار بن عبد �لرحمن، فلما ويل �خلالفة حممد �ملهدي 
عام 158هـ )775م( َعنيَّ �بن ي�صار كاتًبا له ل�صتهاره باملعرفة 
�لو��صعة ب�صعر�ء �لعرب �لأقدمني، و�رصعان ما �كت�صب �صيًتا 
كبرًي� يف �لبالط �لعبا�صي فرقي �إىل من�صب �لوزير، ولكنه مع 
ذلك مل ي�صتطع خالل �ملدة �لطويلة �لتي مكثها يف هذ� �ملن�صب 
�إىل عام 163هـ( )775 - 780م(،  )وهي من عام 158 
مل ي�صتطع �أن ياأمن ح�صد رجال �لبالط �لآخرين �إذ وقع فري�صة 
لد�صائ�ض �حلاجب �لربيع بن يون�ض، ولكي يوقع �لربيع بالوزير 
وو�صع  �خلليفة  فا�صتدعاه  بالزندقة  حممد  �بنه  �تهم  ي�صار  �بن 
�لقر�آن �أمامه ولكنه مل ُيِجْد قر�ءته تاًما، فاأخذ �خلليفة �ملهدي 
هذ� �لق�صور برهاًنا على ميله �إىل �لتفكري �حلر، فاأمر بقتله عام 
ي�صار  �بن  مركز  �لأمر  هذ�  �أحرج  وقد  )778م(،  161هـ 
يون�ض  بن  د�ود  بن  �لربيع  �لقوي  للحاجب  عد�وته  و�نتهت 
د�ود،  بن  يعقوب  حمله  وحل  �لوز�رة  عن  فاأق�صي  ب�صقوطه 
�لر�صائل حتى  لديو�ن  رئي�ًصا  ذلك  من  �لرغم  على  بقي  �أنه  �إل 
 - عام 170هـ )786  �ملنية  وو�فته  عام 167هـ )784م(، 

787م(.

�أنه كان رجاًل من  �لتاريخية على  وجتمع �صهادة �مل�صادر 
�لطر�ز �لأول كفًئا �أميًنا، ويذكر �بن �لطقطقي �أخبار ما حققه 
م�صتبدًل  �خلر�ج  �إ�صالح  �إىل  به  �نتهى  مما  و�لإد�رة  �لتنظيم  يف 

من  توؤدى  عينية  �رصيبة  �لعر�ق  �صو�د  يف  �لأر�ض  ب�رصيبة 
�ملح�صول وله كتاب يف هذ� �ملو�صوع.

لأن  �لر�زي  ويكنى  ي�سار:  بن  يحيى  بن  ثابت  عياد  اأب�   )4
عهد  يف  �لر�صائل  ديو�ن  توىل  وقد  �لري،  من  �أ�رصته  �أ�صل 
�ملاأمون )�نظر هذه �ملادة( بعد وفاة �بن �أبي خالد �لذي ��صتطاعت 
�لو�صايات �أن تف�صد بينه وبني �خلليفة فاأمر بقتله بالبخور، ويقول 
�بن �لقنطي �إن يحيى بن ي�صار كان �أهوج �أحمق مما �أدى �إىل قتله 

عام 211هـ )826م(. 

5( احل�سن بن ي�سار: وكان موىل زيد بن ثابت )�نظر مادة �بن 
ثابت(، وكان من علماء �لكوفة �مل�صهورين.

243- ابن يعي�س - حارة - بق�سم الرمل 
من بني مفكري �لعرب �لذين يحملون لقب »�بن يعي�ض« 

ن �لتاريخ �صرية حياتهم وهما:  �ثنان ممن دوَّ

اأب� احل�سن طارق بن م��سى بن يعي�ض: وقد جاء ذكره   )1
)�نظر  �ل�صلفي«  »�حلافظ  �لإمام  �ألفه  �لذي  َفْر«  �ل�صَّ »معجم  يف 
و�ل�صعر�ء  و�لأدباء  �لعلماء  تر�جم  فيه  ن  ودوَّ �ل�صلفي(،  مادة 
�ل�صافعية  �ل�صلفية  �ملدر�صة  يف  عليه  تتلمذو�  �لذين  و�ملفكرين 
�لتي �صيدها له »�أبو �حل�صن علي بن �ل�صالَّر« حاكم �لإ�صكندرية 
يف عام 544هـ )1149م( لن�رص �ملذهب �ل�صني على �ملذهب 
�ل�صافعي ومقاومة �ملذهب �ل�صيعي �لذي عمل �خللفاء �لفاطميني 

على ن�رصه بالقوة يف م�رص.
�إنه كان  وقال �ل�صلفي يف ترجمته لأبي �حل�صن بن يعي�ض 
يف  �لإ�صكندرية  �إىل  نزح  ثم  بالأندل�ض،  بلن�صية  علماء  �أحد 
�أهل �ل�صالح و�لتقى و�لورع، و�أقام  طلب �لعلم، وكان من 
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باملدينة يدر�ض باملدر�صة �ل�صلفية �ل�صافعية على �أبي �لطاهر �حلافظ 
�صيوخ  من  على جماعة  و�صمع  �لزمن  من  مدة كبرية  �ل�صلفي 
عن  وكتب  غريه  وقر�ءة  نف�صه  �ل�صلفي  بقر�ءة  �لإ�صكندرية 

�أ�صتاذه �ل�صلفي كثرًي� وروى عنه بالأندل�ض بعد عودته �إليها.

544هـ  عام  �أقيمت  �ل�صافعية  �ل�صلفية  �ملدر�صة  �أن  ومبا 
)1149م( وكانت وفاة �حلافظ �ل�صلفي عام 576هـ )1180م( 
فاإن �ملدة �لتي ق�صاها �بن يعي�ض �لأندل�صي بالإ�صكندرية تقع بني 

هذين �لتاريخني.

2( م�فق الدين اأب� البقاء يعي�ض بن علي بن يعي�ض: وكنيته 
علماء  من  كان  وقد  �ل�صانع،  بابن  ا  �أي�صً ويعرف  �حللبي، 
553هـ  عام  رم�صان  من  �لثالث  يف  مولده  وكان  �لنحو، 
�حلديث  در�ض  �أن  وبعد  م(،   1158 عام  �صبتمرب  من   28(
�إىل  �لرحيل  ر�أ�صه، ويف دم�صق عزم على  و�لنحو يف م�صقط 
�لأنباري،  �لربكات  �أبي  �لنحوي  على  درو�ًصا  ليح�رص  بغد�د 
وملا �صمع وهو يف �ملو�صل بوفاة هذ� �لعامل مكث مدة من �لزمن 
حياته  وقف  �إىل حلب حيث  عاد  ثم  �حلديث،  يدر�ض  هناك 

على �لتدري�ض.

كان  �إنه  �لأعيان«  »وفيات  كتابه  يف  خلِّكان  �بن  ويقول 
حجة يف �لأدب وقد قر�أ �بن خلكان عليه.

�بن  �رصح  على  حا�صيته  جانب  �إىل   - وله 
و�ف  ب�رصح   �ملازين  »ت�رصيف«  على  قدرة   - جني 
�آر�ء  يعار�ض  وكان  للزخم�رصي،  »�ملف�صل«  على 
�مل�صت�رصق ن�رص  وقد  �لأحيان،  �أغلب  يف   �لزخم�رصي 
ليبزيك   مدينة  يف   �ل�رصح   هذ�   »G. Jahn جاهن  »ج.   
ببولند� عام 1300 وعام 1304هـ )1882 و1886م(، 

عام  �لأوىل  جمادى  من   25 يف  بحلب  يعي�ض  �بن  وتويف 
مقام  يف  بها  ودفن  1245م(  عام  �أكتوبر  من   18( 643هـ 

�إبر�هيم. 

244 - ابن يو�سف - �سارع - بق�سم العطارين
245- ابن يو�سف - حارة - بق�سم اجلمرك
هو �أحمد بن يو�صف �أحد كتاب دولة بني �لعبا�ض وتقول 
�صغلو�  �لذين  م�رص  �أقباط  من  �آبائه  �أ�صل  �إن  �لرو�يات  بع�ض 
وظائف �لكتابة لبني �لعبا�ض، فن�صاأ �أحمد يف بيت علم و�أدب 
و�صب على �إتقان فن �لكتابة، وكان من �أبلغ �لكتاب و�ل�صعر�ء 
وله  �ملاأمون،  �لعبا�صي  �خلليفة  عهد  يف  خا�صة  ب�صفة  و��صتهر 
كتب بليغة وكثري من �لر�صائل �لديو�نية و�لإخو�نية، وكانت 
و�لأ�صاليب  �ملعاين  يف  �لتو�صع  �إىل  تهدف  �لكتابة  يف  طريقته 
�لر�صائل  �لتطويل يف  مع  �لألفاظ  جز�لة  �إىل  وتيل  و�لعبار�ت 
�ل�صلطانية، وكان يتوىل ديو�ن �لر�صائل للخليفة �ملاأمون وظل 
ي�صغل هذ� �ملن�صب �إىل �أن غ�صب عليه �خلليفة غ�صبة عنيفة مات 

على �إثرها وكانت وفاته خالل عام 213هـ )828م(.

�أحد توقيعاته  وفيما يلي مناذج من نرثه �لفني، فيقول يف 
وقد وجهه �إىل عامل ظامل:

ول  حمجتُه،  تهديه  طلبه،  ملن  و��صح  طريُق  "�حلُق 
تعدلنَّ  ول  منه  تقلَّنَّ  فال  مغبته  �ل�رص  يف  وتوؤمن  عرثتُه  ُتخاُف 
عنه، فقد بالغُت يف منا�صحتك، فال حتوجني �إىل معاودِتك، 

فلي�ض بعد �لتقدمة �إليك �إل �صطوة �لإنكار عليك«.
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وكتب مهنًئا مبولود: 

�إل  �رُصوًر�  فيه  لك  �لله  َيْجَعُل  ْمر  �أَ ِمْن  فلي�ض  بعد،  »�أما 
�أْوَجَب عليَّ من  �أَْعَتدُّ فيه بالنعمة من �لله �لذي  بَِهًجا  ُكْنُت به 
�لله خرًي�، و�أد�م  ِمْن جميِل ر�أيَك، فز�دك  فني  َك، وعرَّ َحقِّ
يًّا �أَْجَمَل  �إح�صانه �إليك، وقد بََلغني �أن �لله َوَهَب لَك ُغالًما �رَصِ
�صورته، و�أمتَّ َخْلَقه، و�أْح�َصن فيِه �لبالَء عندك فا�صتدَّ �رصوري 
� تقيًّا  بذلك، و�أكرْثُت َحْمَد �لله َعَلْيه، فبارَك �لله فيه وَجَعله بارًّ

َدك، وُيْكرِثُ َعَددك، وُيقرُّ َعْينَك«.  َي�ُصدُّ َع�صُ

246- ابن يون�س - �سارع - بق�سم كرموز
يحمل لقب �بن يون�ض �ثنان من علماء �لعرب يف �لريا�صيات 

وهما: 

ي�ن�ض  بن  اأحمد  بن  الرحمن  عبد  بن  علي  احل�سن  اأب�   )1
بعد  �لعرب  من  �لفلك  علماء  �أعظم  كان  امل�رشي:  ال�سديف 
�أحمد  بن  �لرحمن  �صعيد عبد  �أبو  �لوفاء، وكان  و�أبي  �لبيتاين 
ا بابن يون�ض موؤرًخا وحمدًثا كبرًي�، تويف بالقاهرة  �مل�صهور �أي�صً
عام 347هـ )958 - 959م( ول نعرف عام مولد �بن يون�ض 
�ملرتجم ولكنه تويف بالقاهرة يف �لثالث من �صو�ل عام 399هـ 
علوم  يف  متفنًنا  كان  �أنه  ويظهر  1009م(،  مايو  من   31(
وقد  �صاعًر� جميًد�،  و�لتنجيم، كما كان  �لفلك  �أخرى غري 
روى �بن خلكان عن معا�رصي �ملرتجم عدة �صو�هد تدل على 
لبا�صه،  �ل�صذوذ يف  �بن يون�ض، و�أظهر ما يكون هذ�  �صذوذ 
حو�يل  بد�أه  �حلاكمي«  �لكبري  »�لزيج  كتاب  ت�صانيفه  و�أهم 
قبل وفاته  و�أته  �لفاطمي،  �لعزيز  باأمر  عام 380هـ )990م( 
�أنه مل  ا  �ملوؤ�صف حقًّ �لعزيز، ومن  بقليل يف عهد �حلاكم ولد 
ي�صل �إلينا كاماًل فهناك �أجز�ء منه يف لندن و�أك�صفورد وباري�ض 

»كو�صان  وترجم  ن�رص  وقد  و�لقاهرة،  وبرلني  و�لإ�صكوريال 
Caussin« بع�ض ف�صول هذ� �لزيج �لتي فيها �أر�صاد �لفلكيني 

و�لك�صوف  �خل�صوف  عن  نف�صه  يون�ض  �بن  و�أر�صاد  �لقدماء 
�أن  �لأ�صا�صي  يون�ض  �بن  غر�ض  وكان  �لكو�كب،  و�قرت�ن 
�لثو�بت  و�أقو�لهم يف  تقدموه  �لذين  �أر�صاد  �صحة  من  يتحقق 
من  قيمة  فائدة  ذلك  �أفاد يف  وقد  فاتهم،  ما  ويكمل  �لفلكية 
مر�صد جبل �ملقطم �لذي كان م�صتكماًل لآلت �لر�صد، وكان 
هذ� �ملر�صد على �صخرة فوق جبل �ملقطم قرب �لف�صطاط يف 
�ملاء على �صفة  ا من  �حلب�ض وكان حو�صً بركة  له  يقال  مكان 
�لنيل �ل�رصقية ثم �صار حديقة، و�لر�جح �أن موقعه كان قرب 
�صبيل �ملاء �لذي بناه �لنا�رص بجو�ر �لقلعة، ولتز�ل بع�ض �آثاره 

ماثلة �إىل يومنا هذ�.

وكان �بن يون�ض هو �أول من تو�صل �إىل قانون يف ح�صاب 
�ملثلثات �لكرية وكان لهذ� �لقانون �أهمية كربى قبل �كت�صاف 
�لعمليات  حتويل  يف  خا�صة  �لفلك،  علماء  عند  �للوغارتات 
�ملعقدة »ل�رصب« �لعو�مل �ملقدرة بالك�صور �ل�صتينية يف ح�صاب 
�ملثلثات �إىل عمليات »جمع«،وكذلك �أظهر �بن يون�ض بر�عة 
ي  كربى يف حل كثري من �مل�صائل �لعوي�صة يف علم �لفلك �لُكرِّ
م�صتعيًنا يف ذلك بامل�صقط �لعمودي للكرة �ل�صماوية على كل 

من �مل�صتوى �لأفقي وم�صتوى �لزو�ل.

ومن �صعر �بن يون�ض يف �لهجاء:

وذي ِحر�ٍض تر�ه َيُلمُّ َوْفًر�  
لَِو�ِرِثِه، َوَيْدَفُع َعْن ِحَماُه   

يِد مُي�ِصُك َوْهَو َطاوٍ    َكَكْلِب �ل�صَّ
َفِري�َصتُه لَِياأُْكَلَها �ِصَو�ُه
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وثبت من �ملخطوطات �لقدمية �أن �بن يون�ض كان �أول من 
 »La pandule �ل�صاعة  »رقا�ض  �أي  »�لبندول«  على  تعرف 

وذلك قبل جاليليو بزمن بعيد.

ويف عهد �خلليفة �لفاطمي �لعزيز بالله �لذي د�م حكمه من 
�إىل عام 386هـ )975 - 996م( و�صع مر�صد  عام 365 
�لعزيز  �أمره  �لذي  يون�ض  بن  �حل�صن  �أبي  �إ�رص�ف  �لقاهرة حتت 
بو�صع جد�ول فلكية دقيقة، ومل ينته �لعمل يف هذه �جلد�ول 
�إل يف عهد �حلاكم باأمر �لله بن �لعزيز، فاأطلق عليها �بن يون�ض 
��صم »�لزيج �لكبري �حلاكمي«،وقد �عتمد �بن يون�ض يف �أر�صاده 
على �أر�صاد �بن عي�صى �ملهاين وخا�صة يف �خل�صوف و�لك�صوف 

و�قرت�ن �لكو�كب.

2( كمال الدين اأب� الفتح م��سى بن ي�ن�ض: ولد يف �ملو�صل 
در��صته  فاأمت  بغد�د  �إىل  رحل  ثم  )1156م(  551هـ  عام 
مدر�صة  يف  يدر�ض  �ملو�صل  �إىل  وعاد  بها،  �لنظامية  باملدر�صة 
فقيًها  يون�ض  �بن  �لكمالية، وكان  باملدر�صة  وفاته  بعد  �صميت 
ولكنه جمع �إىل �لفقه �لعلم بالريا�صيات وبرع يف جميع علوم 
و�ملنطق  �لنحو  يف  و�ألف  �لقر�آن  تف�صري  يف  فكتب  ع�رصه، 
�لهند�صة،  �لأخ�ض يف  و�متاز على  و�لفلك و�حل�صاب و�جلرب 
ويحكى �أن فردريك �لثاين ملك �صقلية يف �لقرن �لثالث ع�رص 
�صاأل �لعرب بع�ض �لأ�صئلة يف �لطب و�لفل�صفة و�لريا�صة فاأجاب 
�بن يون�ض على �صوؤ�ل فردريك يف �لهند�صة بعد �أن عجز �ملف�صل 
�لأبهري عن �لإجابة عنها وكان ل ي�صارع يف �لهند�صة، وقال 
�خلو�رزمي �إن تلك �مل�صاألة كانت ب�صاأن ر�صم مربع م�صاحته مثل 

�مل�صاحة بني �لوتر و�لقو�ض.

247– اأبو الأ�سود – �سارع – بق�سم الرمل
�صفيان  بن  عمرو  بن  ظامل  �لأ�صود  »�أبو  �لكامل  ��صمه 
�لتي  َدْيل  قبيلة  �إىل  ن�صبة  بالدوؤيل  يعمر« وُيكنى  بن  �بن جندل 
لزمن  � من  مدة  عا�ض  ثم  هذيل  بني  مع  وعا�ض  تركها 
�لتابعني  �صادة  من  قبيلة زوجته، وكان  ُك�َصرْي وهي  بني  مع 
فِّني  و�أعيانهم وقد �صحب علي بن �أبي طالب و�صهد معه وقعة �صِ
وهو يف �لأ�صل من مدينة �لب�رصة، وكان من �أكمل �لرجال 
ر�أًيا و�أ�صدهم عقاًل، وهو �أول من و�صع قو�عد �لنحو، ويقال 
�أن �لكالم كله ثالثة �أ�رصب:  �أبي طالب دلّه على  �إن علي بن 
��صم وفعل وحرف وكتب له هذ� يف ورقة دفعها �إليه وقال له: 

�أتم على هذ�.

�لعر�قني  �أبيه وهو و�يل  بن  �أولد زياد  يعّلم  وعندما كان 
خالطت  قد  �لعرب  �أرى  �إين  �لأمري  �أيها  وقال  عليه  دخل 
مون  �لأعاجم وتغريت �أل�صنتهم فاأذن يل �أن �أ�صع للعرب ما يقوِّ
به كالمهم، فرف�ض زياد، ثم جاء زياًد� رجل قال »�أ�صلح �لله 
�لأمري تويف �أبانا وترك بنون«، فقال زياد �دعو� يل �أبا �لأ�صود 
فلما ح�رص قال �صع للنا�ض �لذي نهيتك �أن ت�صنع لهم، وذكر 
باب  �لنحو هو  �لأ�صود يف  �أول باب و�صعه  �أن  �أبو حرب  �بنه 
�لنحوية  �لقو�عد  و�صع  �إىل  �لأ�صود  �أبو  وبادر  »�لتعجب«، 
عندما �صمع �أحد �ملقرئني يتلو �لقر�آن ويقول يف �لآية: )�أّن �لله 
بدًل  ر�صوله  بك�رص كلمة  )�أي  ور�صولِِه(  �مل�رصكنَي  ِمَن  بَِريء 
ها(، لتكون: زب  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چرب،  من �صمِّ
فقال: »ما ظننت �أن �أمر �لنا�ض �آََل �إىل هذ�«، ومن ثّم عنيَّ له 
ر�أيتني قد فتحت  »�إذ�  �لأ�صود:  �أبو  له  �أبيه كاتًبا فقال  بن  زياد 
فمي باحلرف ف�صع نقطة فوقه، و�إن �صممت فمي ف�صع نقطة 
بني يدي �حلرف و�إن ك�رصت فاجعل �لنقطة من حتت«، ففعل 
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�لكاتب ذلك، ومن ثّم يكون �أبو �لأ�صود �لدوؤيل �أول من و�صع 
�لنقط فوق �حلروف وحتتها، ويالحظ �أن �جلز�ئريني ي�صعون 
حتى يومنا هذ� نقطة حتت حرف �لفاء ونقطة فوق حرف �لقاف 

ا عن نقطتني. عو�صً

�أحد  �لأ�صود كان  �أبا  �أن  �لعرب يف  موؤرخو  يختلف  ول 
�مل�صت�رصقني  بع�ض  ولكن  وقو�عده،  �لنحو  �أ�صول  و��صعي 
�لعلمي  �لبحث  من  �أ�صا�ض  غري  على  ولكن  ذلك  يف  ي�صكون 

�لدقيق.

ومما يدل على �أنه كان من �أقوى �أن�صار �لإمام عليِّ )�نظر 
هذه �ملادة( �أن �لإمام �صمح باأن يوفده عامله على �لب�رصة �إىل 
�ل�صيدة عائ�صة �أم �ملوؤمنني ليفاو�صها يف �ل�صلح ويفاو�ض طلحة 
بنتيجة  تاأِت  مل  و�صاطته  ولكن  فعل،  وقد  ذلك  يف  و�لزبري 
حا�صمه يف ذلك �لنز�ع �لدموي �لذي كان �أول عامل يف تزيق 
�ل�صيعية  �لفرق  قيام  �إىل  �أدى  �لعربية و�لذي  �لإ�صالمية  �لوحدة 
�قرت�ف  عن  تتورع  ل  �صنيعة  لدرجة  �لت�صيع  يف  �ملغالية  ومنها 
وظيفة  �لدوؤيل  �لأ�صود  �أبو  و�صغل  مذهبها،  �صبيل  �جلر�ئم يف 
�لو�يل على �لب�رصة عندما �صخ�ض عبد �لله بن عبا�ض �إىل �حلجاز 
وكان  علي،  �لإمام  ُقتِل  �أن  �إىل  �ملن�صب  هذ�  ي�صغل  وبقي 
657م(،   –  656( عام 36هـ  منذ  عليها  عاماًل  عبا�ض  �بن 
وتنّم بع�ض �لأ�صعار �لتي نظمها يف فرتة وليته على �لب�رصة عن 
�ل�صيق �لذي كان كثرًي� ما ينتابه ب�صبب �أعباء هذ� �ملن�صب �لذي 

ُعنيِّ فيه ر�صميًّا بعد عزل �بن عبا�ض منه. 

ومن جهة �أخرى كان �أبو �لأ�صود على ر�أ�ض �جلي�ض �لذي 
�أر�صله �بن عبا�ض لقتال �خلو�رج، كما �أنه هو �لذي نبَّه عليًّا �إىل 
�ختال�ض �بن عبا�ض مما ت�صبب يف طرده من ولية �لب�رصة وتعيني 

�أبي �لأ�صود مكانه ملدة ق�صرية، ويظن بع�ض �مل�صت�رصقني �أنه مل 
يتول هذ� �ملن�صب لأنه مل يكن �أهاًل له، وي�صتدلون على ذلك 
ببع�ض �أ�صعاره �لتي يقول فيها �إنه على ��صتعد�د لتقبيل �ليد �لتي 
�لب�رصة يف �لظروف  �إنه مل يكن ُكْفًئا لولية  ت�صفعه ويقولون 
�لتي ر�ح �صحيتها  �ملحنة  �أثناء  بها يف  �لتي كانت تر  �لع�صيبة 

�لإمام علي وكثري من �أعو�نه ومريديه.

وكان مقتل �لإمام علي �أكرب حافز له على نظم �ملر�ثي، 
وقد ذكر يف ق�صيدة له نظمها وهو ل يز�ل متاأثًر� بوقوع هذ� 
�حلادث �أنه يتهم �لأمويني باأنهم كانو� �ملحر�صني على قتل علي 
�أن زوجته كانت من  �أمله  �أبي طالب، ومما كان يزيد يف  �بن 

قبيلة عربية تيل �إىل �لأمويني.

وحزَّ يف نف�صه �أن عبد �لله بن عامر و�يل �لب�رصة من قبل 
معاوية بن �أبي �صفيان )�نظر مادة معاوية( كان على �تفاق مع 
�لأ�صود  �أبي  بني  �لعالقات  فتور  �إىل  �أدى  مما  عبا�ض،  �بن 

و�بن عبا�ض.

وكان ي�صكو من �صلوك زياد بن �صميَّة �لذي كان مروؤو�ًصا 
مدينة  ولية  يف  عامر  �بن  خلف  وقد  عليَّ  �لإمام  �أيام  يف  له 
ي�صعى  كان  زياًد�  �أن  ذلك  �إىل  ي�صاف  ذلك،  بعد  �لب�رصة 

بالد�صي�صة �صد �أبي �لأ�صود حتى يف عهد �لإمام. 

يح�صد  كان  فقد  حياته،  يف  �لتوفيق  كبري  يكن  ومل 
�إنه  ويقال  تو�ته،  مل  مبا  �ملعدة  �لظروف  و�تتهم  �لذين  �ملو�يل 
�لعمر  بالًغا من  – 689م(  بالطاعون عام 69هـ )688  تويف 
85 عاًما، و�آخر حادث �أ�صار �إليه يف �أ�صعاره وقع عام 61هـ 

)680 – 681م(.
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وذكرو�  و�لتقتري،  �لبخل  �ملوؤرخني  بع�ض  �إليه  وين�صب 
ومع  بالفالج  �أ�صيب  �أنه  زعمهم  منها  ذلك  على  تدل  رو�يات 
ذلك كان يخرج �إىل �ل�صوق يجرُّ رجله على �لرغم من �أنه كان 
�ل�صعي  �أغناك عن  �لله قد  �إن  له:  له عبيد و�إماء، فقيل  مو�رًص� 
فقال:  ي�صريك؟  فماذ�  بيتك  يف  جل�صت  فلو  حاجتك،  يف 
ل، ولكني �أخرج و�أدخل، فيقول �خلادم: قد جاء، ويقول 
�ل�صبي: قد جاء، ولو جل�صت يف �لبيت فبالت عليَّ �ل�صاة ما 
منعها �أحد عني، وكان يقول لو �أطعنا �مل�صاكني يف �أمو�لنا لكنا 
�أ�صو�أ حاًل منهم، وقال لبنيه ل جتاودو� �لله عز وجل فاإنه �أجود 
و�أجمد ولو �صاء �أن يو�صع على �لنا�ض كلهم لفعل فال جتهدو� 

�أنف�صكم يف �لتو�صيع فتهلكو� هز�ًل.

وقد يكون يف هذه �لق�ص�ض �صيء من �ملغالة �أو �لتجنِّي 
على هذ� �لعامل �جلليل مبا مل يكن فيه.

و�لذي ل جد�ل فيه هو �أن �أبا �لأ�صود كان من �أ�صهر �لأدباء 
و�ل�صعر�ء �ملت�صيعني لعلي بن �أبي طالب وذريته يف ذلك �لع�رص، 
�أهل بيت �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم هذه  �أ�صعاره يف  ومن 

�لأبيات �لتي تنّم عن حب عميق لالإمام علي وذريته:

َيُقوُل �لأْرَذلوَن بَنو ُق�َصرْيٍ 
طو�َل �لدهِر ل َتْن�َصى َعليَّا   

بَنُو َعمِّ �لَنبيِّ َو�أَْقَربُوُه  
�أََحبُّ �لنا�ض ُكلِِّهُمو �إَِليَّا  

�أُِحبُُّهمو َكِحّب �لله َحتَّى 
�أجيَء �إذ� بُِعْثُت على َهَويَّا   

ْبهُ  فاإْن َيُك ُحبُُّهْم ُر�ْصًد� �أُ�صِ
ول�ْصُت مبخطٍئ �إْن كاَن َغيَّا   

�لبيتان  هذ�ن  �لعمل  على  و�حل�ّض  �لن�صح  �صعره يف  ومن 
وفيهما �صبه كبري ملا قاله �ملرحوم �أحمد �صوقي يف ق�صيدته �لتي 
مطلعها: �صلو� قلبي غد�ة �صال وتابا، وهي �لق�صيدة �لتي ت�صدو 
�صوقي  فاأحمد  �لكرمي،  �لنبي  مدح  يف  كلثوم  �أم  �ل�صيدة  بها 

يقول يف هذه �لق�صيدة �لع�صماء:

َوَما َنْيُل �ملََطالِِب بالتََّمنِّي 
ْنَيا ِغالبَا َوَلِكْن ُتوؤَْخُذ �لدُّ

ويقول �أبو �لأ�صود �لدوؤيل:

َوَما َطَلُب �ملَِعي�َصِة بالتَّمنِّي   
لِء َوَلِكْن �أَلِْق َدلَْوَك يف �لِدّ

جَتيُء مِبِْلِئَها َطْوًر� َوَطْوًر�  
جَتِيُء بَِحْماأٍَة َوَقِليِل ماِء  

عند  �خلو�طر  تو�تر  على  يدل  ما  �لكبري  �لت�صابه  هذ�  ويف 
�ل�صاعرين يف �ل�صاعرية �لقدمية و�حلديثة. 

248– اأبو اأني�س – �سارع - بق�سم حمرم بك 
مل �أ�صتطع �لوقوف على ترجمة �صاحب هذ� �للقب، وما 
�أحد مالك  �أو  �ل�صارع  هذ�  �صكان  �أحد  �أنه كان  �صك يف  من 
تطلق  »�أبو«  �أن كلمة  جانبيه، ول�صيما  على  �ملقامة  �لعقار�ت 
)�أبو  فيقال:  و�لقرى  �ملدن  �صكان  من  يح�صى  ل  عدد  على 
�أحمد، و�أبو علي، و�أبو ح�صن( مثلها يف ذلك مثل كلمة )�أم( 
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�لتي تطلق على كثري من �ل�صيد�ت )�نظر مو�د: �أم زغبو، و�أم 
حب�صة، و�أم �ل�صلطان، و�أم لطفي(.

249- اأبو اأيوب - حارة - بق�سم حمرم بك
هو خالد بن زيد بن كليب �لبخاري �لأن�صاري، حامل 
لو�ء �لنبي �لكرمي وهو من كبار �صحابة ر�صول �لله عليه �ل�صالة 
�ملدينة،  �إىل  لدى هجرته  بد�ره  �لر�صول  �أقام  وقد  و�ل�صالم، 
على  �صريته  وتدل  فيها،  وم�صجده  د�ره  يبني  �أن  قبل  وذلك 
�لنبي، و�صهد جميع  �أر�صلها  �لتي  �أ�صهم يف جميع �ل�رص�يا  �أنه 
�إمرة  حتت  وعمل  �لإ�صالم،  �صدر  يف  حدثت  �لتي  �ملعارك 
ه �لإمام  عمرو بن �لعا�ض يف �أثناء �لفتح �لعربي مل�رص، ثم ولَّ
�إىل  �ن�صم  �ملدينة ثم  �أبي طالب يف عهد خالفته على  علي بن 
�ملدينة  من  يقرتب  �أرطاأة  بن  بُ�رْص  عندما كان  �لعر�ق  عليٍّ يف 
بجي�ض قو�مه ثالثة �آلف مقاتل زوده بهم عمرو بن �لعا�ض، 
و��صرتك �أبو �أيوب يف �ملعارك �لتي خا�صها علي بن �أبي طالب 

يف �لعر�ق )�نظر مادة �لإمام علي(.

�ملادة(  هذه  )�نظر  �صفيان  �أبي  بن  معاوية  خالفة  ويف 
بعد ذلك يف  �أيوب يف فتح جزيرة قرب�ض و��صرتك  �أبو  �أ�صهم 
�حلمالت �لتي �صنَّها يزيد بن معاوية على �لق�صطنطينية، وتويف 
�لّزحار  مبر�ض  �ملدينة  هذه  �أ�صو�ر  حتت  �جلليل  �ل�صحابي  هذ� 
�ملوؤرخني  بع�ض  )�لدو�صنطاريا( عام 52هـ )672م( يف قول 
�أو يف عام 50 �أو 51 �أو 55هـ يف قول �لبع�ض �لآخر ودفن 

يف هذ� �ملكان.

ويروى عن �أبي �أيوب مائة وخم�صون حديًثا من �لأحاديث 
�لنبوية ولكن ثالثة ع�رص منها هي �لتي ي�صلِّم �لبخاري وم�صلم 
ب�صحتها، وكان �أبو �أيوب �أحد �ل�صحابة �ل�صبان من �لأن�صار 

�لذين توفرو� على جمع �لقر�آن �لكرمي يف حياة ر�صول �لله فكان 
وكان  �لنبي،  حياة  يف  �لعمل  بهذ�  قامو�  �لذين  �خلم�صة  �أحد 
زمالوؤه �لآخرون، كما جاء يف طبقات �بن �صعد )�نظر هذه 
هذه  )�نظر  �ل�صامت  بن  وعبادة  جبل،  بن  معاذ  هم:  �ملادة( 
�صيدي  مادة  )�نظر  �لدرد�ء  و�أبو  كعب،  بن  و�أبي  �ملادة(، 

�أبي �لدرد�ء(.

كتاب  يف  بالق�صطنطينية  �أيوب  �أبي  قرب  ذكر  وقد 
رو�ية  يف  وجاء  �ملادة(،  هذه  )�نظر  قتيبة  لبن  �ملعارف 
�لطربي، و�بن �لأثري )�نظر هاتني �ملادتني(، و�بن �جلوزي، 
و�لقزويني )�نظر هذه �ملادة( �أن �لبوزنطيني )�أي �لروم( كانو� 
�ملطر  نزول  مبتهلني  �جلفاف  �أيام  ويزورونه  �لقرب  يوقرون هذ� 

)�ل�صت�صقاء(.

ويقول �لرو�ة �إن �كت�صاف �لقرب كان بعامل �ل�صدفة، فقد 
كان بع�ض �لعمال يقومون باإن�صاء مقابر جديدة يف هذه �ملنطقة 
�لذي  �ملكان  غري  يف  �حلفر  يف  �أخذو�  �إذ  منهم  فريق  فاأخطاأ 
وفجاأة  �ملقابر،  لتلك  مو�صًعا  ليكون  �لأر�ض  �صاحب  �ختاره 
دفنته  �لرخام  من  �صاهًد�  بجانبها  وجدو�  ب�رصية  عظام  ظهرت 
�لرمل وقد كتب عليه ��صم �أبي �أيوب و�صنة ميالده و�صنة وفاته، 
ثم نقلت �لرفات وو�صعت بجو�ر �مل�صجد �لذي يحمل ��صمه 

حتى �لآن، وهذه �لرو�ية يذكرها �أهل ��صتانبول حتى �ليوم.

�ل�صلطان حممد  عهد  �لفخم يف  �أيوب  �أبي  م�صجد  وبُني 
َع رقعته  �لفاحت ومت ت�صييده يف عام 863هـ )1458م( ثم َو�صَّ
»�إتكجـي ز�ده �أحمد با�صا« خالل عام 1000هـ )1591م( 
1136هـ  عام  ورو�قان  جديدتان  مئذنتان  عليه  وزيد 
)1273م(، ويف هذ� �مل�صجد �أودع �ل�صلطان حممد �لفاحت �آثار 
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�لنبي �لكرمي �لتي �كت�صفت بني كنوز �ل�رص�ي )�أثر قدم �لنبي(، 
ودفن يف تربة �مل�صجد �أو يف �ل�صحن �ملال�صق له �ل�صدر �لأعظم 
فريوز  وماه  )1729م(  1133هـ  عام  �ملتوفى  با�صا  �صنان 
�صمري  �لأعظم  و�ل�صدر  �لثالث(  عثمان  �ل�صلطان  )�أم  خديجة 
علي با�صا، وكورجي حممد با�صا، ولل م�صطفى با�صا فاحت 

قرب�ض وعدد �آخر من �أعالم �لرتك.

�لبوزنطية وقد منت حوله  �لأ�صو�ر  �مل�صجد خارج  ويقوم 
مو�صع  �مل�صجد  هذ�  �أيوب، وكان  �صاحية  هامة هي  �صاحية 
تقدير خا�ض من �لأتر�ك فحرمو� زيارته على غري �مل�صلمني يف 
�لأزمنة �ملا�صية، وكان يحتفل فيه بتتويج كل �صلطان جديد من 
�صالطني �آل عثمان؛ حيث مينطقه ب�صيف �أ�صالفه جلبي �أفندي 
�صيخ �لطريقة �ملولوية وخليفة جالل �لدين �لرومي، �لذي كان 
هذ�  لي�صاهد  ا  خ�صي�صً �لعادية  �إقامته  حمل  قونية،  من  يح�رص 

�لحتفال.

ثم  �مل�صجد  هذ�  – يف  ون�صاًء  – رجاًل  �لأتر�ك  وي�صلي 
يقروؤون  �أيوب  �أبي  مقربة  باب  �أمام  �لفري�صة  تاأدية  بعد  يقفون 
�لفاحتة على روحه باللغة �لعربية وحولهم �أ�رص�ب �حلمام �لآمنة 
حتط بجو�ر �لقرب لتلتقط �حلب ثم تطري لتقف على �صطح �مل�صجد 

لتعود �إىل �صحنه مرة �أخرى.

وعلى مقربة من هذ� �مل�صجد �لعتيق وحول قرب �أبي �أيوب 
تركيا  �أدباء  معظم  رفات  تر�بها  ترقد يف  �لأمو�ت  مدينة  تقوم 
باأن  �أو�صو�  وقد  وم�صلحني  �صا�صة  من  وعظمائها  وعلمائها 
يدفنو� بجو�ر �صاحب ر�صول �لله وحامل لو�ئه للح�صول على 

بركته قبل يوم �لبعث و�حل�صاب.

250– اأبو بكر – �سارع – بق�سم حمرم بك
لقًبا  �ل�صارع  هذ�  يحمله  �لذي  بكر  �أبي  ��صم  يكون  قد 
�أحد  �أو  جانبيه  على  �لقائمة  �ملنازل  ي�صكنون  كانو�  من  لأحد 
بها عدد من علماء  �لتي يعرف  �لكنية  لعله  �أو  مالك عقار�ته، 
بكر  و�أبو  �ل�صديق،  بكر  �أبو  بينهم  ومن  �لعرب  ومفكري 
�ملنذر،  بابن  �مللقب  �لبيطار  بكر  و�أبو  �لبغد�دي،  �خلطيب 
و�أبو بكر �خلو�رزمي )�نظر مو�د: �أبو بكر �ل�صديق، و�خلطيب 

�لبغد�دي، و�بن �ملنذر، و�خلو�رزمي(.

�خل�صيب،  بن  بكر  و�أبو  �ملخزومي،  بكر  �أبو  ومنهم 
هوؤلء  حياة  ترجمة  يلي  وفيما  �صهبة،  قا�صي  �بن  بكر  و�أبو 

�لثالثة:

1( اأب� بكر ابن عبد الرحمن بن خمزوم القر�سي املخزومي: 
كان �أحد �لفقهاء �ل�صبعة باملدينة، ومن �صاد�ت �لتابعني و�أطلق 
عليه ��صم »ر�هب قري�ض«، وكان �أبوه »�حلرث« �أخا �أبي جهل 
�أبو بكر  �لله، وقد ولد  �أكابر �صحابة ر�صول  �بن ه�صام، من 
يف خالفة عمر بن �خلطاب )�نظر مادة �بن �خلطاب(، وكانت 
عند  �ل�صنة  هذه  وت�صمى  )712م(،  94هـ  عام  خالل  وفاته 
جماعة  فيها  مات  �إذ  �لفقهاء  �صنة  �لإ�صالم  �صدر  يف  �لعرب 
منهم، و�لفقهاء �ل�صبعة كانو� يف ع�رص و�حد باملدينة وكانو� 
�لإ�صالمي  �لعامل  و�لفتيا يف  �لعلم  �نت�صار  �لأ�صا�صي يف  �ل�صبب 

باأ�رصه، وقد جمعهم بع�ض �لعلماء يف بيتني من �ل�صعر فقال:

�أل كل من ل يقتدي باأئمٍة  
فق�صمُتُه �صيزى عن �حلقِّ خارَجْه  
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فخذهم عبيد �لله، عرة، قا�صم، 
                            �صعيد، �صليمان، �أبو بكر، خارجه

�لثاين يدل على ما كانت عليه  �لبيت  �أبي بكر يف  وِذْكُر 
عبارة  و�أطلقت  وتقدير،  علو  من  �ملخزومي  بكر  �أبي  مكانة 
»�لفقهاء �ل�صبعة« على هوؤلء �لعلماء �لأجالء؛ لأن �لفتوى بعد 
�ل�صحابة �نتهت �إليهم و��صتهرو� بها، وكان يف زمانهم طائفة 
من �لعلماء �لتابعني مثل �صامل بن عبد �لله بن عمر، ولكن �لفتيا 
مل تكن �إّل لهم وحدهم، و�أّيد ذلك �أبو �لطاهر �ل�صلفي )�نظر 

مادة �ل�صلفي(.

2( اأب� بكر احل�سن بن اخل�سيب: كان فلكيًّا م�صهوًر� وهو من 
�أ�صل فار�صي، وقد نقل عن كتابه علماء كثريون، وعا�ض �بن 
�خل�صيب �إبَّان �لع�صور �لو�صطى �مل�صيحية �أي يف حو�يل �لقرن 
�لثالث �لهجري، ويدل على ذلك �أن �أحمد بن �أبي طاهر طيفور 
�ملتوفى عام 280هـ )893م( )�نظر مادة �بن طيفور( ذكره يف 
موؤلفه »كتاب بغد�د« وقال �إنه من معا�رصيه، ولبن �خل�صيب 
كتاب ترجم �إىل �لالتينية نقله رجل يدعى »كانونيك�ض �صاليو« 
)فني�صيا(  �لبندقية  بادو� عام 615هـ )1218م( وطبع يف  يف 
عام 898هـ )1492م( ثم �أعيد طبعه عام 908هـ )1501م( 

وطبع مرة ثالثة يف نور�مربج.

�لقرون  يف  �لغربيني  عند  عرف  �خل�صيب  بن  بكر  و�أبو 
�أن  يثبت  ومل   »Albubather »�ألبوباتر  با�صم  �لو�صطى 
�ملخطوطات �لتي ذكرها �أ�صحاب �لرت�جم �لعربية كان بع�صها 
باإ�صبانيا  �لإ�صكوريال  مكتبة  ففي  �خل�صيب،  �بن  تاأليف  من 
و�لآخر  �خل�صيبي  ِعْزر�  لبن  �أحدهما  �ملو�ليد  يف  خمطوطان 

لبن �خل�صيب �لكويف.

3( اأب� بكر تقي الدين اأحمد الدم�سقي )املكنَّى بابن قا�سي 
�سهبة(: كان من كّتاب �لرت�جم، ولد عام 779هـ )1377م( 
وكان مدر�ًصا ثم قا�صًيا للق�صاة، وخ�ص�ض عنايته �لفائقة بتذكرة 
�ملادة( فاأكملها و�أعد لها موجًز�،  �حلفاظ للذهبي )�نظر هذه 
ولأبي بكر بن قا�صي �صهبة كتاب �أ�صماه »طبقات �ل�صافعية«، 
وكانت وفاته عام 851هـ )1448م( عن 71 عاًما، وكتب 
�صريته ولده �أبو �لف�صل حممد �ملتوفى عام 874هـ )1469م(، 

ولأبي بكر م�صنفات �أخرى.

بق�سم   – حارة   – الرازي  بكر  اأبو   –251
العطارين

هو �أبو بكر حممد بن زكريا وكنيته �لر�زي، �أحد �مل�صاهري 
يف �لطب و�لكيمياء و�لفل�صفة، ولد عام 250هـ )864م( يف 
و�لفلك  و�لفل�صفة  �لريا�صيات  يف  تعمق  حيث  بالعر�ق؛  �لري 
در��صة  �إىل  ين�رصف  ومل  �صبابه  يف  �لكيمياء  ودر�ض  و�لأدب 
�لطب �إل يف �صن متقدمة، وعندما �لتحق بخدمة �صاحب �لري 
بادر �إىل تدبري مار�صتانها )م�صت�صفاها( �جلديد ثم �أد�ر مار�صتان 
بغد�د وكان �أ�صهر طبيب يف زمانه، ومل ينعم �لر�زي بال�صتقر�ر 
بالنظر �إىل ��صطر�ب �ل�صيا�صة على �أيامه وتقّلب �أهو�ء �لأمر�ء، 
وقد كان لهذ� �لعامل �أثر كبري يف غريه �إذ تركت �آر�وؤه �لفل�صفية 
�إ�صحق  �أبو  عنه  نقل  فقد  �ل�صيعة،  بيئات  يف  �لأثر  �أعمق 
�إبر�هيم بن نوبخت �لفقيه �لثنا ع�رصي مذهبه يف �للذة وذلك 
�لفار�بي  �آر�ئه  �لياقوت«، وممن حملو� على  يف موؤلفه »كتاب 
�لر�زي  ميمون، وعرف  و�بن  بن ر�صو�ن  �لهيثم وعلي  و�بن 

.Razès عند �لإفرجن يف �لقرون �لو�صطى با�صم
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و�لر�زي طبيب يعد بحق �أعظم �أطباء �لإ�صالم �لقد�مى، 
فهو مل يكتف بالر�صائل �لعديدة �لتي كتبها يف �صتى �لأمر��ض 
�ألّف عدة كتب  بل  و�حل�صبة،  �جلدري  ر�صالته يف  و�أ�صهرها 
�لو�صطى يف  �لقرون  �أهل  زّود  ما  �أ�صهر  هي  �لطب  مطولة يف 
هذ� �لعلم، وقد ُترجم عدد من موؤلفاته �إىل �للغة �لالتينية وظّل 
منازع،  دون  �لطب  حجة  ع�رص  �ل�صابع  �لقرن  �إىل  �لر�زي 
�لري  �أمري  �إ�صحق  بن  من�صور  �إىل  »�ملن�صوري«  كتابه  و�أهدى 
�صاحب  ويهوذ�ن  بن  علي  �إىل  »�مللوكي«  كتابه  و�أهدى 
طرب�صتان، ويعد كتابه »�حلاوي« �أكرب مو�صوعة طبية يف �للغة 
�لعربية، �إذ قطع يف تدوينه 15 عاًما من عمره وتويف قبل �أن 
يتم ف�صوله، ويف كتاب »�حلاوي« جمع �لر�زي مقتطفات من 
جميع �لأطباء �لعرب و�لإغريق يف كل م�صائل �لطب وختمه 
بنتائج جتاربه �ل�صخ�صية، وكان �لر�زي �إىل جانب طبه �صيدليًّا 

وجر�ًحا.

ويف علم �لكمياء �أنكر �لر�زي �لتف�صري�ت �خلفية و�لرمزية 
و�لعمليات  �جلو�هر  ت�صنيف  �إىل  و�ن�رصف  �لطبيعية  للظاهر�ت 
وو�صف جتاربه و�صًفا دقيًقا، ومل يبق من موؤلفاته يف �مليكانيكا 
وقد  �لطبيعي،  �مليز�ن  يف  لر�صالته  ملخ�ض  غري  �لآلية(  )على 
و�لفلك  و�لريا�صيات  �لطبيعي  �لعلم  يف  موؤلفاته  �صاعت 
و�لب�رصيات، وهي �لتي �أح�صاها �أ�صحاب �لفهار�ض، �أما يف 
بوجود  يقول  فالر�زي  �لطبيعة(  ور�ء  ما  )علم  �مليتافيزيقة  علم 
�أزلية هي: �لله و�لنف�ض و�لهيوىل و�لزمان  خم�صة مبادئ قدمية 
لفكرة  �ملحتومة  �لنتيجة  هو  �لعامل  قدم  �إن  ويقول  و�ملكان، 
هذ�  خلق  �لله  �أن  �إىل  ويذهب  �لثابت،  �لو�حد  �ملبد�أ  )�لله( 
�لعامل برحمته وخلق ما فيه من �صور ثابتة حتى ت�صتطيع �لنف�ض 
�لعقل كذلك  �لله  �لإن�صان، وخلق  تخلق  و�أن  به  ت�صتمتع  �أن 

هيكلها  يف  �لنائمة  �لنف�ض  ليوقظ  �لإلهية  ذ�ته  من  في�ض  وهو 
�ملطلق(  )�أو  �لكلي  �ملكان  بني  �لر�زي  ومييز  �لإن�صان،  وهي 
�متد�د حم�صن  �ملطلق  فاملكان  �مل�صاف،  �جلزئي  �ملكان  وبني 
م�صتقل عن �جل�صم �لذي يحتويه، ذلك �أن �ملكان ميتد خارج 
نهايات �لعامل، ومن ثّم فهو ل نهائي، �أما �ملكان �جلزئي عنده 
ا بني  فهو حجم �أي ج�صم بعينه �أو �متد�ده، ومييز �لر�زي �أي�صً
�لزمان �ملطلق و�لزمان �ملح�صور، فاملطلق جوهر م�صتقل فيا�ض 
كان موجوًد� قبل خلق �لعامل و�صوف يوجد بعد فنائه، ومن 

ثّم فهو بالن�صبة �إىل �لر�زي �لدهر نف�صه.

وينكر �لر�زي يف �لأخالق �لإ�رص�ف يف �لزهد، ويقوم 
للذة  بالن�صبة  خا�صة  نظرية  �أ�صا�ض  على  �لأخالق  يف  مذهبه 
لالرتد�د  نتيجة  و�إمنا  �إيجابيًّا  �صيًئا  لي�صت  عنده  فاللذة  و�لأمل، 
�إىل �حلالة �لطبيعية �لتي ي�صبب ��صطر�بها �لأمل، وغاية �ل�صرية 
�لفل�صفية �أن يت�صبه �صاحبها باخلالق فيكون من�صًفا للنا�ض مغتفًر� 

خطاياهم.

ما  �صمن  �لر�زي  بكر  �أبو  كتبهما  �للتان  �لر�صالتان  وتدل 
كتب وهما »خماريق �لأنبياء« و»نقد �لأديان« على �أنه قد مال 
بل  �ل�صحيحة  �لإ�صالمية  �لتعاليم  على  و�خلروج  �ملروق  �إىل 
وعلى �لأديان، فقد جاء يف هاتني �لر�صالتني ما يوحي بطعنه 
يف �لأديان و�لتعري�ض بالأنبياء ومعجز�تهم و�لقول باأن �لأديان 
كانت �ل�صبب يف قيام �حلروب �لتي تهدم �لإن�صانية، وكانت 
ر�صالته »خماريق �لأنبياء« تتلى يف حلقات �لزنادقة من �مل�صلمني 

وخا�صة بني �لقر�مطة.

وقد تويف �أبو بكر �لر�زي مب�صقط ر�أ�صه �لري خالل عام 
313هـ )925م(.



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

352

ونحن ل نعلم عن �صيوخ �لر�زي �أكرث مما نعلم عن حياته، 
ويقول كثري من �أ�صحاب �لرت�جم �لعرب �إنه در�ض �لطب على 
علّي بن ربّن �لطربي، وهذ� �لقول م�صتحيل من حيث �لت�صل�صل 
�لفل�صفة  يف  تتلمذ  �أنه  �لفهر�صت  �صاحب  ويذكر  �لتاأريخي، 
على رجل يلقب بالبلخي )وهو غري �جلغر�يف �أبو زيد �لبلخي(، 
ويقال �إن �لر�زي قد �أخذ عنه بع�ض �لآر�ء �لفل�صفية، ويذكر 
نا�رص خ�رصو هذ� �لقول نف�صه عن فيل�صوف ذي ��صم عجيب 
�أن نا�رص خ�رصو و�لبريوين قد  �إير�ن�صهري، ومن �ملرجح  هو 
�أثر كبري يف  للر�زي  ا و�حًد�، وقد كان  �صخ�صً بذلك  ق�صد� 
�إن  غريه ومع ذلك فنحن ل نعرف �صيًئا من تالميذه، ويقال 
يحيى بن عدّي �أحد �مل�صائني �ليعاقبة وتلميذ �لفار�بي قد در�ض 
عن  �ملتاأخرين  من  كاتب  حتدث  وقد  �لر�زي،  على  �لفل�صفة 
عالقات كانت قائمة بني �لر�زي و�ل�صويف �حلالج )�نظر هذه 

�ملادة(.

وعلى  �أفالطون  على  �لطبيعي  �لعلم  يف  �لر�زي  ويعتمد 
�مل�صائني  ويعار�ض  �صقر�ط  قبل  جاءو�  �لذين  �لفال�صفة 
�ختالًفا  يختلف  �لذي  �لذرة  يف  مذهبه  ويت�صل  و�ملتكلمني 
دميقريط�ض  له مبذهب  �ملناظرة  �ملتكلمني  مذ�هب  جوهريًّا عن 
من عدة وجوه، وهذه حالة �صاذة يف فل�صفة �لقرون �لو�صطى، 
ويذهب �لر�زي �إىل �أن �لهيويل �ملطلقة كانت قبل خلق �لعامل 
�لذي ل يتجز�أ، وميتاز  له من �جلزء  مركبة من عدد ل نهاية 
�أجز�ء  مع  بن�صب خمتلفة  �لأجز�ء  تركبت  �إذ�  بالمتد�د  �جلزء 
�لر�زي بوجود �خلالء على عك�ض �مل�صائني،  �خلالء، ويقول 
وتكونت �لعنا�رص وعددها خم�صة: �لرت�ب، و�لهو�ء، و�ملاء، 
و�لنار ، و�لعن�رص �ل�صماوي )�لأثري(، وتتمدد جميع كيفيات 
�إلخ ...(  و�للطافة،  و�لكثافة،  و�لثقل،  )�خلفة،  �لعنا�رص 

باختالف ن�صبة تركيب �لهيوىل و�خلالء، ويتجه �لرت�ب و�ملاء 
وهما من �لعنا�رص �لكثيفة نحو مركز �لأر�ض، على حني �أن 
�لهو�ء و�لنار وهما �للذ�ن تغلب فيهما �أجز�ء �خلالء يتجهان �إىل 
�لهيويل  من  معتدل  مزيج  وهو  �ل�صماوي  �لعن�رص  �أما  �أعلى، 
وتنبعث  �لد�ئرية  �حلركة  هي  به  �خلا�صة  حركته  فاإن  و�خلالء 
�لنار من طرق �حلديد باحلجر؛ لأن �حلديد عندما يتحرك يحرك 

�لهو�ء ويخلخله في�صتحيل ناًر�.

وكان �لر�زي يوؤمن بتقدم �ملعرفة �لعلمية و�لفل�صفية، وقد 
�أنه  �إىل  ذهب  قد  هو  بل  �لقدماء  �لفال�صفة  معظم  بزَّ  �أنه  زعم 
مبلغ  فيه  �لر�زي  بلغ  فقد  �لطب  �أما  و�أفالطون،  �أر�صطو  فاق 
�أبقر�ط، و�أما �لفل�صفة فهو ي�صعر �أنه قد �أ�رصف فيها على مرتبة 
�آخرون  علماء  بعده  ياأتي  �أن  ينبغي  �أنه  ر�أى  ولكنه  �صقر�ط، 
ينكرون بع�ض �لنتائج �لتي و�صل �إليها، كما حاول هو �أن ياأتي 
�أر�صطوت،  مو�د  )�نظر  �أ�صالفه  مذ�هب  حمل  حتل  مبذ�هب 

و�أفالطون، وهيبوقر�ط، و�صقر�ط(.

وقد �ألّف �أبو بكر �لر�زي كتابًا �أ�صماه »�لطب �لروحي« �أو 
�ألّفه  �لذي  �لعنو�ن كتابه  بهذ�  �إليه  �أوحى  وقد  �لنفو�ض«  »طب 
يف �لطب �جل�صماين لأنه ر�أى �أن �ل�صورة ل تكتمل �إّل بكتاب 
ج�صًد�  بالكتابني  �لإن�صان  لي�صح  �لنفو�ض  طب  يف  يوؤلفه  �آخر 

وروًحا.

وقد ق�صد �لر�زي بطب �لنفو�ض �إىل تعقب م�صادر �لنق�ض 
�خللقي عند �لإن�صان ليبني لقارئه كيف يكون �أ�صعد حاًل و�أهنا 
حياة �إذ� هو ملك زمام فطرته ووجهها على �لنحو �لذي يهيئ له 
حياة متزنة معتدلة ماأمونة �لعو�قب، ومن ثّم يكون �لر�زي من 
�أو�ئل من تناولو� بالبحث �لطب �لنف�صي �لذي �صاع يف �لع�رص 

�لر�هن و�صارت له عياد�ت و�أطباء �أخ�صائيون.
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و�لعقل عند �لر�زي هو »�ل�صيء �لذي لوله كانت حالتنا 
حالة �لبهائم و�لأطفال و�ملجانني«،وبالفعل نت�صور �أفعالنا �لعقلية 
�أمره  �أح�ص�صناها، وماد�م  قبل ظهورها للح�ض فرن�ها كاأن قد 
كذلك فقد حق علينا �أّل جنعله وهو �حلاكم حمكوًما عليه، ول 
هو �لزمان مزموًما، ول هو �ملتبوع تابًعا، بل نرجع يف �لأمور 

�إليه، ول ن�صلط عليه �لهوى �لذي هو �آفته.

فيقول:  للهوى  حدة  على  ف�صاًل  �لر�زي  خ�ص�ض  وقد 
»فلئن كان �لإن�صان بعقله مدرًكا لالأمور �إدر�ًكا �صحيًحا فهو 
من  و�لإر�دة  جهة  من  »�إر�دة«،و�لعقل  �صاحب  لهو�ه  تقمعه 
و�لآخر  �لنظر  له  �أحدهما  متالزمان  جانبان  هما  �أخرى  جهة 
تناول  من  على  �إّل  �لي�صري  بالهني  �لأمر  ولي�ض  �لتنفيذ،  عليه 
�إر�دته بالتدريب �ملت�صل �لدءوب، وذلك لأن ما �صوف يقاومه 
�إمنا هو طبع مغروز يف ِجبِلَّته«،ويتطرق  باإر�دته تلك  �لإن�صان 
�لطبيعة، من جماد  باأن �جلبال ومعها �صائر  �لقول  �إىل  �لر�زي 
ونبات وحيو�ن �آثرت �أن ترتك نف�صها لقو�نني لي�صت من �صنعها، 
فهي ت�صري ولكنها ل تعرف ملاذ�؟ ول �إىل �أين؟ فالبهائم و�قعة 
عندما يدعوها �إليه �لطباع، على خالف �لإن�صان �لذي ي�صلك 
�ل�صلوك بعد روؤية عقلية فيخالف به ما يدعو �إليه �لطباع، ويف 
ذلك يقول: »�إنك ل جتد بهيمة ت�صك عن �أن تروث �أو تتناول 
�إليه، كما جند �لإن�صان  ما تغتذي به، مع ح�صوره وحاجتها 
يرتك ذلك ويقهر طباعه عليه، ملعان عقلية تدعوه �إىل ذلك«.

ويتعر�ض �لر�زي بعد ذلك �إىل �لع�صق فيقول �إنه بلية يكفي 
�لتذلل و�خل�صوع، ويقع يف �صباك  �إىل  �لعا�صق  �أنها تدعو  فيها 
�ل�صعر�ء  �لرجال و�لغزلون من  �ملخنثون من  �لنكر�ء  �لبلية  هذه 
هوؤلء  على  �ل�صهل  من  ولي�ض  لل�صهو�ت  و�ملوؤثرون  و�ملرتفون 

�لتخل�ض من ربقة هذه �لبلية.

ويقول عن »�لعجب« �إن كل �إن�صان حمب لنف�صه بالطبيعة 
وذلك يدعوه �إىل ��صتح�صان �حل�صن منها فوق حقه و��صتقباح 
�لقبيح منها دون حقه، ومن باليا �لعجب �أنه يوؤدي �إىل �لنق�ض 
يف �لأمر �لذي يقع به �لعجب؛ لأن �لعجب ل يروم �لتزيد يف 
�لباب �لذي منه يعجب بنف�صه ... فاملعجب بعمله ل يتزيد منه 
لأنه ل يرى �أن فيه مزيًد�، ومن مل ي�صتزد من �صيء ما، نق�ض 

ل حمالة وتخلف عن رتبة نظر�ئه.

عن�رصين  من  م�صدره  ويجعل  �حل�صد  �لر�زي  يحلل  ثم 
يجتمعان هما: �لبخل و�ل�رصه، فاحل�صد �أعم و�أو�صع من �لبخل 
�أن  يحب  ل  �لبخيل  �إذ  حدة،  على  �ل�رصه  ومن  حدة،  على 
ينال �أحد مما ميلكه �صيًئا، لكن �حل�صود ي�صيف �إىل ذلك جانًبا 
ميلكه  مما  ذلك  يكن  ولو مل  �أحد خرًي� حتى  ينال  �أّل  هو  �آخر 
هو، ويقول �إنه من �مل�صتحيل على �لعاقل �أن يكون ح�صوًد� لأن 
�حل�صد و�لعقل �صد�ن؛ ذلك لأن �حل�صود ل يح�صد �لبعيدين عنه 

و�إمنا ين�صّب ح�صده على �لأقربني منه.

يتاأمل  �أن  �لنف�ض  عن  �حل�صد  ميحو  مما  �أنه  �لر�زي  ويرى 
نف�صه  عند  �ملح�صود  حالة  �أن  �صيجد  فاإنه  �لنا�ض  �أحو�ل  �لعاقل 
خالفها عند �حلا�صد، فاليز�ل �لإن�صان ي�صتعظم �حلالة ويتمنى 
بلوغها حتى �إذ� بلغها مل ُي�رَص بها �إل مدة ي�صرية بقدر ما ي�صتعر 
فيها ويتمكن منها فُيعَرف بها ثم ت�صمو نف�صه �إىل ما هو فوقها، 
وعندئذ ي�صري بني َهّم وخوف، خوف من �لنزول عن �لدرجة 

�لتي بلغها وهم ملا يتمنى بلوغه.

�إن  فيقول:  �لإن�صان  عند  �لغ�صب  حالة  �لر�زي  ويتناول 
�لغا�صب عقله فرمبا كانت نكايته يف  ��صتد و�أفقد  �إذ�  �لغ�صب 
�ملغ�صوب  يف  منها  و�أكرث  �أ�صد  �مل�رصة  �إليه  و�إبالغه  �لغا�صب 
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عليه، وي�صتطرد من ذلك فيقول: »�إنه لي�ض بني من فقد �لفكر 
و�لروية يف حال غ�صبه وبني �ملجنون كبري فرق«.

ثم يتناول حالة �لكذب وكيف يتحتم على �لعاقل �طر�حه 
يكون  ما  كثرًي�  �إذ  �لهوى،  �إليه  يدعو  �لكذب  »�إن  فيقول: 
و�لرتوؤ�ض،  �لتكرب  يف  �لإن�صان  رغبة  هو  �لكذب  �إىل  �لد�فع 
فيقول �لقول �لكاذب �إذ� ر�آه مما يهيئ له �لرفعة على �صامعه مع 

�أن �لكذب يجلب على �صاحبه �لهّم و�لأمل و�لندم«.

ت�صيب  �لتي  �لغم  حالة  عن  ذلك  بعد  �لر�زي  ويتحدث 
�لرجل من رغباته  باأن يحدَّ  �لإن�صان ووجوب دفعها، وذلك 
عند  حقيقته خوف  هو يف  �لغم  �إذ  حبه،  ومو��صع  و�صهو�ته 
ب نف�صه على �ل�صتقالل  �ملغموم من �أن يفقد ما ميلك، فلو درَّ
عن �لأ�صياء بحيث �إذ� �صاع منها ما �صاع مل يح�ض مر�رة �صياعه 

كان بذلك قد �أبر�أ نف�صه من علة �لغموم.

�ل�رصه  حالت  �لر�زي  يتناول  نف�صه  �لأ�صا�ض  هذ�  وعلى 
و�ل�صكر و�صهوة �جلن�ض وما �إليها من رغبات �جل�صد �لتي ل تبلغ 
�أبًد� حد �لإ�صباع، و�لعالج �إذن هو �لوقوف منها جميًعا موقف 
�لع�صد و�لتو�صط فال نئدها ول نندفع ور�ءها �إىل �آخر �ملدى.

�لفل�صفية  �لر�زي  بكر  �أبي  نظريات  �أن  يف  �صك  من  وما 
من �أعمق �لنظريات �لتي تعر�ض لها �لفال�صفة بالتحليل على مرِّ 

�لقرون.

بق�سم   – �سارع   – اأبو بكر ال�سديق   –252
مينا الب�سل

هو �أبو بكر عبد �لله ولقبه عتيق )�أول �خللفاء �لر��صدين(، 
�صخر،  بنت  �صلمى  �خلري  �أم  و�أمه  قحافة  باأبي  و�لده  ويعرف 

وكالهما من �أ�رصة مكية هي �أ�رصة كعب بن �صعد بن تيم بن 
عليه  �لنبي  ي�صغر   - عنه  �لله  ر�صي   - بكر  �أبو  وكان  مرة، 
�لتجار  عي�صة  مكة  يف  يعي�ض  وكان  �صنو�ت،  بثالث  �ل�صالم 
�ملو�رصين، وكان من �أو�ئل من ��صتجابو� لدعوة �لنبي، وتقول 
بع�ض �لرو�يات �إنه كان �أول من ��صتجاب للدعوة �لإ�صالمية، 
�لإ�صالمية  �جلماعة  يف  �لعليا  �ملكانة  له  �أ�صبحت  ما  و�رصعان 
وبف�صل  �لله  لر�صول  �لوثيقة  �صد�قته  بف�صل  وذلك  �لنا�صئة، 
خ�صاله �حلميدة �لتي جعلت منه �صخ�صية من �أهم �ل�صخ�صيات 
يف �صدر �لإ�صالم، وكان من �أخ�ض �صفاته ذلك �لإميان �لقوي 
�لذي ل يتزعزع باأن �لنبي �لعربي هو �لر�صول �لذي �ختاره �لله 
لإبالغ ر�صالته �إىل �لنا�ض كافة، ومن ثّم كان يوؤمن �إمياًنا �صادًقا 
بكل ما يقوله �لنبي وبكل ما يتلقاه من �لوحي، وقد بقي �أبو بكر 
�ل�صديق ثابت �لعقيدة حتى يف �لأحو�ل �لكثرية �لتي كان �لنا�ض 

ي�صكون يف �لدعوة �لإ�صالمية.

�ل�صعور، فقد كان  �لله ور�صي عنه فيا�ض  وكان رحمه 
يبكي عندما ُيتلى �لقر�آن �لكرمي، وروت كرميته ر�صي �لله عنها 
�أنه بكى فرًحا عندما بلغه �أنه �صي�صحب �لنبي يف هجرته، وكان 
�لتعاليم  من  �لنبي  �إليه  دعا  ما  بكل  يوؤمن  ا  �لطوية خمل�صً �صليم 
�خللقية، و�آية ذلك �أنه �فتدى مباله كثرًي� من �لأرقاء ومل يبخل 
برثوته يف �صبيل ن�رصة �لإ�صالم و�لق�صاء على �لكفار، فكان ل 
ي�صتعظم �أية ت�صحية يف �صبيل �لعقيدة �جلديدة، وبلغ �لذروة يف 
�لوفاء عندما هاجر �إىل �ملدينة �صحبة ر�صول �لله وقد جاء ذكره 

زب  ے   باأنه:  �إليه  �ل�رصيفة  �لآية  فاأ�صارت  �لكرمي  �لقر�آن  يف 
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭرب.

وتوثقت �أو��رص �ل�صد�قة و�ملحبة بني �لنبي و�أبي بكر عندما 
تزوج �لر�صول �ل�صيدة عائ�صة ر�صي �لله عنها بعد �لهجرة بقليل، 
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وقد �صحب �أبو بكر �لنبي يف كل غزو�ته ومل يرتكه حتى يف 
�أ�صد �ملو�قف �حلربية حروجة، ومل يكلف بيت �ملال �صيًئا عندما 
كان يقود �جلند ومل يلجاأ �إىل ذلك �إل يف �حلالت �ل�صطر�رية 
�لبحت، وقد قاد لو�ء يف غزوة تبوك، وتقول بع�ض �لرو�يات 
�إن �أبا بكر هو �لذي �أبلغ �مل�رصكني �أثناء �إمارته للحج عام 9هـ 
)631م( بر�ءة �لر�صول مما كان بينه وبينهم من عهد مبقت�صى 

معاهدة �حلديبية.

�مل�صلمني  بكر  �أبو  �أَمَّ  عليه  �لله  �صلو�ت  �لنبي  مر�ض  وملا 
بن  عمر  يطلب  لأن  مدعاة  ذلك  وكان  �ل�صالة،  يف  مكانه 
مبايعة  �لنبي عام 11هـ )632م(  بعد وفاة  �خلطاب و�أ�صحابه 
�أبي بكر باخلالفة دفًعا ملا قد يقع بينهم من خالف، وكان هذ� 
بل  �أو مبادئ جديدة  باآر�ء  �أبو بكر  ياأت  �إذ مل  �لختيار موفًقا 
ت�صك كل �لتم�صك باآر�ء �لنبي وحافظ على كل ما �أمر به �أو 
�أ�صار �إليه، وبهذ� ��صتطاع �أن يوؤلف بني �ل�صحابة و�أن يوجههم 

ل�صالح �جلماعة �لإ�صالمية.

وبابتعاده عن �بتكار �أية مبادئ جديدة ومبا كان له من خلق 
�لتم�صك  ُيحتَذى يف  مثاًل  �صار  و�حلزم،  �لب�صاطة  بني  يجمع 
ب�صنة ر�صول �لله بعد لقائه �لرفيق �لأعلى، وبذلك قاد �مل�صلمني 
يف �أحرج �لأوقات �لتي مرت بهم وتركهم بعد وفاته يف مركز 
�صوب  �خلطاب  بن  عمر  ركاب  يف  �ل�صري  من  مّكنهم  وطيد 

�لأمام د�ئًما.

ر�أ�ض  �أ�صامة على  �ل�صاب  بكر  �أبو  �أنفذ  �لنبي  وتنفيًذ� لأمر 
عهده  يف  �لقبائل  هّمت  وقد  �لأردن،  ب�رصق  لغزوة  جي�ض 
وجه  ول�صيما يف  �حلا�صمة  �ل�صدة  موقف  منها  فوقف  بالثورة 
�لزكاة، معترًب� ذلك خروًجا على ما  �أد�ء  �لذين �ن�رصفو� عن 

�أمر به �لنبي، وبعد عودة �أ�صامة من �لغزو نقل قيادة �جلي�ض �إىل 
و�أخ�صع  فز�رة  وبني  �أ�صد  بني  هزم  �لذي  �لوليد  بن  خالد 
قو�ًد�  هزم  كما  �لإ�صالم،  ل�صلطان  حنيفة  وبني  تيم  بني 
�ليمن  �لبحرين وعمان و�أعاد عكرمة وجماهد  فتنة  �آخرين يف 

وح�رصموت �إىل حكومة �ملدينة.

و�صار �أبو بكر على نهج �لنبي يف معاملة �ملرتدين بالرحمة 
له  �أن مت  وبعد  �لبالد،  �إىل  �لأمن  �إعادة  �صبًبا يف  ذلك  وكان 
�إخ�صاع �جلزيرة �لعربية يف �أقل من عام �جته �إىل �مل�رصوع �لذي 
�لوليد وغريه من  بن  �أنفذ خالد  �إذ  �لعاملي  �لتاريخ  غرّي جمرى 
�مل�صلمني  وتعليم  �لد�خلية  للفنت  حد  لو�صع  �ملحنكني  �لقو�د 
و�جبات �لغزو و�لقتال يف �صبيل �لله ويف �صبيل ن�رصة �لإ�صالم، 
وقد ر�أى �أبو بكر ثمر�ت هذ� �لتوجيه، فقد �أحرزت �جليو�ض 
�إبان  �حلرية  على  فار�ض  فا�صتولت يف  باهرة  �نت�صار�ت  �لعربية 
�صهري مايو ويونية عام 633م )12هـ( و�نت�رصت يف فل�صطني 
634م  عام  يوليو  �صهر  خالل  �لروم  على  �أجنادين  وقعة  يف 
ف�صعدت  �لو�قعة  ربه عقب هذه  بكر  �أبو  لقي  وقد  )13هـ(، 
جمادى  من   22 يف  مر�صية  ر��صية  ربها  �إىل  �لطاهرة  روحه 
بجو�ر  ودفن  �أغ�صط�ض 634م(  من   23( عام 13هـ  �لآخرة 

قرب �لنبي.

وتوؤكد �ل�صري �أنه �أعد �لن�صخة �لأوىل من �لقر�آن �لكرمي، 
هو  �خلطاب  بن  عمر  �أن  تذكر  �لأخرى  �ل�صري  بع�ض  �أن  غري 
نف�صها  �لعي�صة  بكر  �أبو  وعا�ض  �لقر�آن،  بجمع  قام  من  �أول 
�ملتو��صعة  د�ره  ي�صكن  كان  فقد  قبل،  من  يحياها  كان  �لتي 
بال�صْنح وهي د�ر �صغرية ثم �صكن �ملدينة عندما �أ�صبحت تلك 
�أن  من  وخوفه  ب�صاطته  �لرو�يات  وت�صف  مالئمة،  غري  �لد�ر 
تتد يده �إىل مال �مل�صلمني فدلّل بذلك على ورعه وخ�صيته من 
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�لله، وت�صف هيئته و�صًفا دقيًقا فتقول �إنه كان »�أبي�ض نحيًفا، 
ي�صتم�صك  ل  �صيًئا(،  �أحدب  )�أي  �أجناأ  �لعار�صني،  خفيف 
�إز�ره ي�صرتخي عن حقويه، معروق �لوجه، غائر �لعينني، ناتئ 

�جلبهة، عاري �لأ�صجع، وكان ي�صبغ باحلناء و�لكتم«.

�لتي  �لكثرية  �خلطب  يف  �لكرمية  �صخ�صيته  برزت  ولقد 
ه�صام،  �بن  جمملها  ن  دوَّ وقد  خمتلفة،  منا�صبات  يف  �ألقاها 
ويقول �بن �إ�صحق �إن �أبا بكر لقب بال�صديق حني تزعزع �إميان 
كل  �صادق  �لنبي  باأن  بكر  �أبو  ف�صهد  �لله،  بر�صول  �مل�صلمني 
�ل�صدق يف و�صفه لبيت �ملقد�ض ويف �إ�رص�ئه �إىل هذ� �لبيت، 
وف�رص علي بن �أبي طالب �لآية �لكرمية رقم 33 من �صورة �لزمر 
زبٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤڤرب 
باأن �لذي جاء بال�صدق هو ر�صول �لله و�لذي �صدق به هو �أبو 

بكر.

وقال �أبو بكر �ل�صديق يخطب يوم �ل�صقيفة:

»�أيُّها �لنا�ُض نحن �ملهاجرون �أوُل �لنا�ِض �إ�صالًما، و�أكرُمُهم 
�لنا�ض  �أح�صابًا، و�أو�َصُطُهم د�ًر�، و�أح�صُنُهم ُوجوًها، و�أكرُث 
هم رِحًما بر�صول �لله، �أ�ْصلمنا قبلكم،  ولدًة يف �لعرب و�أم�صُّ

منا يف �لقر�آن عليكم، فقال تبارك وتعاىل: زب ٱ   وُقدِّ
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پرب، فنحن 
ين و�رُصكاوؤنا يف  �ملهاجرون، و�أنتُم �لأن�صاُر، �إخو�ُننا يف �لدِّ
�لله  فجز�ُكم  وو��َصْيتم،  �آَوْيُتم   ، �لعدوِّ على  و�أن�صاُرنا  �لَفْيء 
�إل لهذ�  �لعرُب  َتدين  �لوزر�ء، ل  �لأمر�ُء و�أنتم  خرًي�! فنحُن 
ما  �ملهاجريَن  �إخو�نِكْم  على  تْنَف�صو�  فال  قري�ض،  من  �حَليِّ 

منحهم �لله من ف�صله«.

�لنا�ض خطبهم  �ل�صالم و��صطرب  �لر�صول عليه  وملا تويف 
فقال:

ًد� فاإن حممًد� قد مات،  �لنا�ض َمْن كان يعبُد حممَّ »�أيُّها 
وَمن كان يعُبد �لله فاإن �للَه حيٌّ ل ميوُت، و�إن �لله قد تقدم 
�إليكم يف �أمره فال تدعوه جزًعا و�إن �للَه قْد �ختار لنبيِّه ما عنَده 
على ما ِعندكم، وَقَب�صُه �إىل ثو�به، وخلََّف فيكم كتابه و�ُصنََّة 
ق بينهما �أْنكَر، ياأيُّها �لذين  نبيِّه فمن �أَخَذ بهما َعَرف، وَمْن َفرَّ
مبوت  �ل�صيطاُن  َي�ْصَغَلنُكُم  ول  بالِق�صط  �مني  قوَّ كونو�  �آمنو� 
نبيكم، ول َيْفتننكْم َعْن دينُكْم، فعاجلوه بالذي ُتْعِجزونه ول 

ت�ْصَتْنظروه فيلَحَق بكم«.

»�أكي�ض  �ل�صعر�ين:  وذكرها  عنه  �لله  ر�صي  �أقو�له  ومن 
�ل�صدق  و�أ�صدق  �لفجور،  �حلمق  و�أحمق  �لتقوى،  �لكي�ض 

�لأمانة، و�أكذب �لكذب �خليانة«.

وقال �أي�صا: »�إن هذ� �لأمر ل ي�صلح �آخره �إل مبا �صلح به 
�أوله ول يحتمله �أف�صلكم مقدرة، و�أملككم لنف�صه«.

بقليل،  �صنة 570م  بعد  �لأرجح  بكر على  �أبو  ولد  وقد 
و�أما  �أبيه  لقب  �إىل  ن�صبة  قحافة  �أبي  بابن  �أحياًنا  يعرف  وكان 
تلقيبه بالعتيق فريجع �إىل قول �لر�صول فيه »�إنه عتيق من �لنار«، 
ى  ولقد تزوج يف حياته �أربع زوجات هن: ُقَتْيلة بنت عبد �لُعزَّ
�لله و�أ�صماء  له عبد  �لتي ولدت  �لع�صرية �ملكية وهي  من عامر 
وزوجته  �لعو�م،  بن  �لزبري  تزوجت  �لتي  �لنطاقني(  )ذ�ت 
قبيلة كنانة، وقد ولدت  بنت عامر من  �أم رومان  هي  �لثانية 
�لكعبة  عبد  �إ�صالمه  قبل  ��صمه  )وكان  �لرحمن  عبد  له 
و�لزوجة  �لر�صول،  و�ل�صيدة عائ�صة زوجة  ى(،  �لُعزَّ عبد  �أو 
�لثالثة هي �أ�صماء بنت ُعَمْي�ض من قبيلة خ�صعم، وقد ولدت له 
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بنت خارجة من ع�صرية �حلارث  حممًد�، و�لر�بعة هي حبيبة 
�بن �خَلْزرج �ملدنية، وقد ولدت له �أم كلثوم وحدثت ولدتها 

بعد وفاة و�لدها.

�ل�صن  به  تقدمت  �أن  بعد  كانتا  �لأخريتان  و�لزيجتان 
وكانت دون �صك لأ�صباب �صيا�صية، فقد كانت �أ�صماء بنت 
ُعَمي�ض �أرملة جلعفر بن �أبي طالب �لذي قتل يف �ل�صنة �لثانية من 
�لهجرة )629م(، و�لزيجتان �لأوليان كانتا على �لأرجح يف 
وكانت  �أولده  �أكرب  كان  �لرحمن  عبد  لأن  و�حد  وقت 

�أم رومان هي �لوحيدة �لتي �صحبته يف هجرته �إىل �ملدينة.

يف  دخوله  قبل  بكر  �أبي  حياة  عن  �لقليل  �إل  يعرف  ول 
�إنه كان تاجًر�  �لإ�صالم، فاأخبار هذه �ملرحلة من عمره تقول 
�لدر�هم وهو مبلغ ل يعد كبرًي�  �ألًفا من  �أربعني  يبلغ ر�أ�صماله 
بالن�صبة �إىل ثر�ء �لتجار �لآخرين �ملعا�رصين له، ول تذكر هذه 
�لأخبار �أنه �صافر �إىل �ل�صام �أو �إىل �أي مكان �آخر، وتدل من 
جهة �أخرى على �أنه كان من �حلّذ�ق باأن�صاب �لعرب وقبائلهم 

�ملختلفة.

وكان �أبو بكر �صديًقا للنبي �لكرمي قبل نبوته وقبل �إ�صالم 
�لبقاء يف مكة حني هاجرت  �أ�رّص على  �أبي بكر نف�صه، ولقد 
�أن  كرثة �مل�صلمني �إىل �حلب�صة �تقاء �ل�صطهاد، و�صبب ذلك 
ع�صرية �أبي بكر من تيم �لتي كانت تنتمي �إىل �جلماعة �ملعروفة 
�لع�صائر تار�ض ��صطهاد من  �لف�صول، ومل تكن هذه  بحلف 
يدخل يف دين �لإ�صالم من �أفر�دها على غر�ر كثري من �لع�صائر 

�لأخرى.

ومنهم  �رص�حهم  ويطلق  �لأرقاء  ي�صرتي  بكر  �أبو  وكان 
بعد،  فيما  �لله  ر�صول  موؤذن  رباح  بن  وبالل  ُفَهرْية  بن  عامر 

و�إ�رص�ر  يقني  يف  �لإ�صالم  �إىل  �لدعوة  على  �ل�صخي  ولإنفاقه 
�أن  بعد  فقط،  درهم  �إىل 5000  �لهجرة  عند  ثروته  نق�صت 
�صحبه  ولقد  �لقول،  تقدم  كما  درهم   40.000 كانت 
ذ�ت  �أ�صماء  و�بنته  عائ�صة  و�بنته  رومان  �أم  زوجته  هجرته  يف 

�لنطاقني ويبدو �أن �بنه عبد �لله كان معه.

�لرحمن  عبد  وحارب  مكة،  يف  قحافة  �أبو  و�لده  وبقي 
�بن �أبي بكر �مل�صلمني يف موقعتي بدر و�أُحد ثم �أ�صلم قبيل فتح 

مكة.

حي  يف  �صغرية  د�ًر�  ل�صكناه  بكر  �أبو  �تخذ  �ملدينة  ويف 
قادها  �لتي  �حلمالت  جميع  يف  �لر�صول  ي�صارك  وظل  �ل�ُصْنح 

وكان د�ئًما �صديقه �حلميم وم�صت�صاره �لأمني.

�أ�صد  يف  حتى  �لإ�صالمية  عقيدته  على  ثباته  يفقد  ومل 
�لأوقات حرًجا، فكان كالطود يف ثباته مل يفقد �إميانه �لعميق 
ا بينه وبني  بالر�صالة �ملحمدية �ل�رصيفة، ومن ثّم كان �لتو�فق تامًّ
قائده �لر�صول �لكرمي، وعندما ناق�ض بع�ض �ل�صحابة �لنبي يف 
�أخذه بال�صلم مع كفار قري�ض و�إقر�ره �تفاق �حُلَدْيبَية و�لعدول 
�أبو بكر ما ميلكه من عون �إىل  عن ح�صار مدينة �لطائف بذل 
�لغر�ض  عرف  من  �أول  وكان  خاطر  طيب  عن  �لله  ر�صول 

�حلقيقي للحملة �لتي �أدت �إىل فتح مكة عام 8هـ )630م(.

ومل يتول يف حياته �إمارة حربية مفردة غري �إمارته جلماعة 
�صغرية كانت فرقة من حملة �أكرب يف �صنة 6هـ )627م( ثم 
�صنة 7هـ )628م(،  َهو�ِزن  قبيلة  �أقل عدًد� �صد  لبعثة  �إمارته 
ويف عام 8هـ )629م( عمل هو وعمر �بن �خلطاب حتت قيادة 

�أبي عبيدة )�نظر هذه �ملادة( لتذليل عقبات �صيا�صية.
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وكان لتعيينه لإمارة �حلج يف �لعام �لتا�صع �لهجري ويف 
�أثناء مر�ض �لنبي �لأخري  �إمامته جلمهور �مل�صلني يف �ملدينة يف 
�أنه �صيخلف  �إىل  �لأدلة على مكانته، ما ي�صري  وغري ذلك من 
و�لرقي  و�حلق  �لعد�لة  �صبيل  يف  بامل�صلمني  لي�صري  �لله  ر�صول 

�لديني.

وكانت وفاة ر�صول �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم يف 13 من 
�صهر ربيع �لأول من �ل�صنة �حلادية ع�رصة للهجرة )8 يونية عام 
�لفتية،  �لإ�صالمية  للدولة  �خلطورة  بالغ  حرج  �صبب  632م( 
فقد �جتمع �لأن�صار لختيار قائٍد منهم ولكن عمر بن �خلطاب 
بكر  �أبي  خالفة  بقبول  �إقناعهم  ��صتطاعو�  �ل�صحابة  من  وغريه 

وبعد ذلك بوقت ق�صري �نتقل �إىل منزل يف و�صط �ملدينة.

و�ُصغل �أبو بكر يف معظم �أيام خالفته �لتي جتاوزت �لعامني 
ة وهي ظاهرة كانت تعد يف نظر �ملوؤرخني  بقليل ب�صوؤون �لِردَّ
�مل�صت�رصقني  ولكن  �لدين،  �أ�صا�ض  على  تقوم  حركة  �لعرب 
جوهرها  يف  كانت  �أنها  على  يدللون  �ملحدثني  �لأوروبيني 
حركة �صيا�صية ويقول بع�صهم �إنها كانت جتمع بني �لغر�صني.

فاملدينة كانت قد �أ�صبحت مركًز� لنظام �جتماعي �صيا�صي 
وعلى  �لذ�تي،  كيانه  قوي يف  ن�صيب  �لإ�صالمي  للدين  كان 
�أي خروج على هذ�  �أن تكون وجهة  �لأيام كان حتًما  تتايل 

�لنظام تعد خروًجا على �لدين نف�صه.

�لقائد  كان  رئي�صية  مر�كز  �صتة  �خلروج  لهذ�  وكانت 
فكان  باملتنبي،  ي�صمى  وكان  ديني  م�صلك  له  منها  �أربعة  يف 
يف  حنفية  قبيلة  يف  وُم�َصْيلمة  �ليمن،  يف  �لَعْن�صي  �لأ�صود 
�َصجاح  و�ملتنبئة  وغطفان،  �أَ�َصد  قبيلتي  يف  وطليحة  �ليمامة، 
هذه  من  كل  يف  يختلف  دة  �لرِّ مظهر  وكان  تيم،  قبيلة  يف 

�لمتناع  على  ينطوي  �لبيئية، وكان  �لأحو�ل  �ملر�كز ح�صب 
عن �إر�صال �ل�رص�ئب �إىل �ملدينة وعن طاعة �لولة �ملر�صلني من 
�خلليفة يف غالب �جلهات، غري �أن بع�ض �حلركات �لثورية مل 
عليه  �لر�صول  وفاة  عقب  �أماكن خمتلفة  �أن ظهرت يف  تلبث 

�ل�صالم.

ويف �أثناء وجود �جلي�ض �لإ�صالمي �لرئي�صي يف �ل�صام بقيادة 
�أ�صامة بن زيد )�نظر هذه �ملادة( حاولت بع�ض �لقبائل �ملجاورة 
وعقب  ة،  �لَق�صَّ ذي  عند  هزمت  ولكنها  �ملدينة  �أهل  مباغتة 
عودة حملة �ل�صام �أنفذ �خلليفة �أبو بكر جي�ًصا كبرًي� بقيادة خالد 
بُز�َخة  معركة  �أوًل يف  طليحة  فهزم  �لع�صاة  �لوليد حلرب  �بن 
وعادت �أر�صه �إىل حظرية �لإ�صالم، ثم �رصعان ما تخلت قبيلة 
تيم عن مدعية �لنبوة »�َصَجاح« وخ�صعت لأبي بكر، وكانت 
ة معركة �ليمامة عند َعْقرباء وذلك يف  �أ�صهر معارك حروب �لِردَّ
�صهر ربيع �لأول عام 12هـ )مايو عام 633م( وكانت ت�صمى 
حديقة �ملوت لكرثة من ُقتِل فيها من كال �جلانبني �ملتحاربني، 
�أعظم مناه�ض للم�صلمني  – وهو  ثم ما لبث م�صيلمة �لكذ�ب 
خطًر� – ما لبث �أن ُهِزم وُقتِل ومن ثّم عاد و�صط �جلزيرة �لعربية 

�إىل �حلكم �لإ�صالمي.

لأعمال  مدًد�  ليكونو�  ثانويني  قادة  على  �لختيار  ووقع 
�أعاد  – على حني  َمْهَرة  – مبا فيها  �لبحرين و�ليمن  حربية يف 
خالد بن �لوليد �لأمن و�ل�صتقر�ر �إىل �ليمامة قبل حترك جيو�صه 

�إىل �لعر�ق.

ة يف �ليمن وح�رصموت على يدي قائد  َي على �لِردَّ وُق�صِ
�آخر هو �ملهاجر بن �أبي �أمية.
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�أهل  من  لالأ�رصى  معاملته  �ل�صديق يف  بكر  �أبو  نزع  ولقد 
ة �إىل كثري من �ل�صفح مما �أدى �إىل �أن �صار معظمهم من  �لِردَّ

منا�رصي �لإ�صالم ومن �أن�صط �لد�عني لعتناقه.

ة �مل�صوؤومة �متدت  ويقول بع�ض �ملوؤرخني �إن حروب �لِردَّ
�إىل عام 13هـ )634م(.

ويدل �ت�صاع نطاق �حلمالت �لع�صكرية �لتي �أر�صلها �لنبي 
�لكرمي �إىل �ل�صام على �إدر�كه �ل�صحيح �حل�صيف �إىل �رصورة 
�لفتوح �إذ� �أريد لالإ�صالم �أن ي�صتتب بني �لقبائل �لعربية، وكان 
�أبو بكر ي�صاطر �لنبي هذ� �لإدر�ك �ل�صليم ول�صيما من �لناحية 

�لإ�صرت�تيجية.

على  بكر  �أبو  ي�صكت  مل  خالفته  من  �لأوىل  �لأيام  ويف 
تهديد �لع�صاة يف �جلزيرة �لعربية و�أ�رّص على �إر�صال جي�ض كبري 
�إىل �ل�صام بقيادة �أ�صامة بن زيد تنفيًذ� للخطة �لتي كان �لنبي عليه 

�ل�صالة و�ل�صالم قد و�صعها قبل وفاته.

�ملرتدين  من  وغريه  �لكذ�ب  م�صيلمة  خطر  ز�ل  �إن  وما 
�لوليد )�نظر هذه �ملادة(  �إنفاذ خالد بن  �إىل  �أبو بكر  حتى بادر 
�لفتوح  ع�رص   - بكر  �أبي  باإر�صاد   - بد�أ  وهكذ�  �لعر�ق،  �إىل 

�لإ�صالمية �لكربى.

وعند وفاة �خلليفة �أبي بكر �ل�صديق كانت حالة �مل�صلمني 
ا �إىل قوة من بني بكر بن و�ئل  كالآتي: خالد بن �لوليد، من�صمًّ
حتت قيادة �ملَُثنَّى بن حارثة يتقدم غامًنا يف �لعر�ق مهدًد� �حلرية 
�لتي دفعت �صتني �ألًفا من �لدر�هم لُترَتك و�صاأنها، وعلى حني 
بقي �ملَُثنَّى يف تلك �جلهة خرج خالد يف م�صريته �مل�صهورة �إىل 
دم�صق و�ن�صم �إىل ثالث كتائب حتت قيادة يزيد بن �أبي �صفيان 

و�رصحبيل بن َح�َصنة وعمرو بن �لعا�ض وكانت هذه �لكتائب 
تالقي جناًحا يف فل�صطني ثم �أخذت تتقهقر �أمام جي�ض بيظنطي 
يفوقها يف �لعدد، ولكنها بتوحيدها ردت �لعدو عند �أجنادين 
جمادى  �صهر  نهاية  يف  ذلك  وكان  ة  وغزَّ �ملقد�ض  بيت  بني 
�لأوىل عام 13هـ )يوليو 634م( وهكذ� بد�أ �أبو بكر يف تكوين 
�لإمرب�طورية �لإ�صالمية وذلك بالتو�صع يف غزو بالد فار�ض، 

غري �أنه ظلَّ يوجه معظم عنايته �إىل �ل�صام.

13هـ  عام  �لآخرة  جمادى   22 يف  بكر  �أبو  وتويف 
كما  �لكرمي  �لنبي  جانب  �إىل  وُدفن  634م(  �أغ�صط�ض   23(

تقدم �لقول.

و�صارت ب�صاطته يف حياته مع تعففه عن كل ثر�ء و�أبهة 
وتظاهر م�رصب �لأمثال يف �لأخالق �لكرمية �لنزيهة.

وعند وفاته قال يو�صي عمر بن �خلطاب:

»�إين م�صتخلفك من بعدي ومو�صيك بتقوى �لله، �إن لله 
بالليل،  يقبله  ل  بالنهار  وعماًل  بالنهار،  يقبله  ل  بالليل  عماًل 
و�إنه ل يقبل نافلة حتى ُتوؤدى �لفري�صة، فاإمنا ثقلت مو�زين من 
ثقلت مو�زينه يوم �لقيامة باتباعهم �حلق يف �لدنيا وثقله عليهم، 
وُحقَّ مليز�ن ل يو�صع فيه �إل �حلق �أن يكون ثقياًل، و�إمنا خفت 
ته  �لباطل وِخفِّ باتباعهم  �لقيامة  يوم  مو�زين من خفت مو�زينه 
عليهم، وُحقَّ مليز�ن ل يو�صع فيه �إّل �لباطل �أن يكون خفيًفا، 
�أعمالهم وجتاوز عن  باأح�صن  رهم  �أهل �جلنة فذكِّ �لله ذكر  �إن 
�صيئاتهم، فاإذ� ذكرتهم قلَت: �إين �أخاف �أّل �أكون من هوؤلء، 
وذكر �أهل �لنار فذكرهم باأ�صو�إ �أعمالهم ومل يذكر ح�صناتهم، 
فاإذ� ذكرتهم قلَت �إين لأرجو �أّل �أكون من هوؤلء، وذكر �آية 
يتمنى  ول  ر�هًبا،  ر�غًبا  �لعبد  ليكون  �لعذ�ب  �آية  مع  �لرحمة 
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على �لله غري �حلق، ول ُيلقي بيده �إىل �لتهلكة، فاإذ� حفظَت 
و�صيتي فال يكن غائب �أحب �إليك من �ملوت وهو �آتيك، و�إن 
�صيَّْعَت و�صيتي فال يكن غائب �أبغ�ض �إليك من �ملوت ول�صَت 

مِبُْعِجز �لله«.

�أهل قري�ض عهدو�  �أن  �أبي بكر �ل�صديق على  وتدل �صرية 
�إىل قومه  �لذي لزمه دم يلجاأ  �لرجل  �لديات فكان  �إليه بولية 
ليعاونوه على دفع �لدية، ولكرثة حو�دث هذه �لدية وملا عرف 
عن �أبي بكر يف �جلاهلية من �ل�صدق و�لأمانة فقد ُكلِّف بتلقي 
ير�جع  �أن  دون  مل�صتحقيها  و�إعطائه  �جلماعة  بالإنابة عن  �لدية 

فيما يق�صي به ول ينازع فيما يحكم فيه.

قري�ض  وتاريخ  �لعرب  باأن�صاب  �لأفق  �لو��صع  ولعلمه 
�لظرف من �صباب  �أهل  و�آد�بها و�أ�صعارها كان جمل�صه ملتقى 
�أثره  �لعلم �خل�صب  لهذ�  �لناه�صني، وقد كان  قري�ض وفتيانها 
�حلميد يف جناح �لدعوة �لتي قام بها يف �صفوف هوؤلء �ل�صبان 
حني ر�ح يدعو �إىل �عتناق �لدين �لإ�صالمي بكل ما يف طاقته 

من جهود.

وكان �أبو بكر من �أو�ئل �لرجال �إ�صالًما و�أ�رصعهم ��صتجابة 
�إىل دعوة ر�صول �لله، وح�صبه من �ل�رصف يف هذ� �ملقام �صهادة 
�لنبي �لكرمي له، �إذ جاء يف �حلديث �ل�رصيف عن ر�صول �لله 
قوله: »ما دعوت �أحًد� �إىل �لإ�صالم �إّل كانت عنده كبوة �إّل ما 
كان من �أبي بكر«، وقوله عليه �ل�صالة و�ل�صالم: »ما كلمت 
�إّل  �لكالم  يف  ور�جعني  عليَّ  بَى  �أَ ّل  �إ �لإ�صالم  يف  �أحًد� 
و��صتقام  قبله  �إّل  �صيء  يف  �أكلمه  مل  فاإين  قحافة،  بي  �أ �بن 

عليه«.

مكة  ترك  على  بكر  �أبا  �أكرهو�  قد  قري�ض  عظماء  وكان 
فاأخذه �بن �لدغنة يف حمايته فكان يعبد ربه يف د�ره وبنى فيها 
فيزدحم  خ�صوًعا  يبكي  وهو  �لقر�آن  فيه  يرتل  �صغرًي�  م�صجًد� 

غون �إىل قر�ءته يف �إعجاب. فتيان قري�ض ون�صاوؤها عليه وُي�صْ

ومما يثري �لعجب يف �صرية �أبي بكر �أن هذ� �لرجل �لهادئ 
�لوديع قد �نقلب �إىل �صاعقة جترف يف �صبيلها كل ما يعرت�ض 
طريقها �إىل غاياته �خلرية �ملباركة، فقد �كت�صح مثريي حروب 
خويلد  بن  وطليحة  �لكذ�ب  م�صيلمة  ر�أ�صهم  وعلى  �لِرّدة 
و�صجاح، ومل يقف عند هذ� �حلد بل قذف بجيو�صه �إىل �أكرب 
دولتني يف �لعامل يف ذلك �حلني وهما: �لفر�ض و�لروم، لتدك 

معاقلهما وت�صتويل على �أر��صيهما.

ولقد كانت خالفته �أقل من ثالثة �أعو�م ولكن ما �أجنزه فيها 
من �أعمال ج�صام كان من �صاأنه �أن ي�صتغرق ع�رص�ت �ل�صنني.

ومن �آيات ترفعه �لروحي �أنه �أبَى على �لعائدين �إىل �لإ�صالم 
�ل�صرت�ك يف حروب �لفر�ض و�لروم ليعرفو� �أن �لدعوة ما�صية 
�إل يف عهد عمر. و�صعدت روحه  من غريهم فلم ي�صرتكو� 

�لطاهرة �إىل بارئها وقد بلغ من �لعمر 63 �صنة.

وقبيلة »تيم« �لتي ينتمي �أبو بكر �إليها ��صتهر �أهلها بالتح�رص 
و�ل�صلوك �ملرهف وحب �حلياة �لأ�رصية، ومن ثمَّ كان يقابل 
�ل�صالم  طريقة  �أفر�َدها  ليعّلم  �لنبي  روؤيتها  قبل  �لعربية  �لوفود 
�لكالم، وكان يقفز عن ر�حلته قفًز� حتى ل ي�صطر  وكيفية 
و�لده �إىل �لنهو�ض للت�صليم عليه وظلَّ على ذلك �ل�صلوك حتى 

بلغ �ل�صتني من عمره �حرت�ًما لالأبوة.

ومن �صفاته �جل�صمية - غري ما ذكر قباًل - �أنه كان و�صيًما 
معروق  �لر�أ�ض،  �صعر  غزير  وكان  �صفرة،  بيا�صه  تخالط 
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�لوجه، حمف �لقامة يف كربه، غزير �لدمعة، حمزون �لقلب 
�أ�صيًفا، ومل يخّل بوقاره يف �جلاهلية ويف �لإ�صالم، فقد قال 
عن �خلمر: »كنت �أ�صون عر�صي، و�أحفظ مروءتي، فاإن من 

�رصَب �خلمر كان م�صيًعا يف عقله ومروءته«.

ومن �صدة ت�صكه بالدين �لإ�صالمي و�لذود عنه �أنه حتدى 
�لرحمن حني كان يف �صفوف قري�ض وخرج مطالًبا  �بنه عبد 
باملبارزة، فقام ليبارز �بنه �لبكر ومل يكف �إلَّ بعد �أن ��صتبقاه 

�لنبي قائاًل: متعني بنف�صك.

�لأطماع  و�صط  �صعد  بني  �صقيفة  �لر�ئعة يف  وقفته  ولدى 
� من ح�صم �ملوقف فيقول  �لب�رصية باخلالفة مل يجد �أبو عبيدة بدًّ
�إذ هما يف  �ثنني  �ملهاجرين وثاين  �أف�صل  فاإنك  له: »ل و�لله، 
�لغار، وخليفة ر�صول �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم، فمن ذ� �لذي 

ينبغي له �أن يتقدمك �أو يتوىل هذ� �لأمر عليك؟«.

ومل ياأل �أبو بكر جهًد� يف تاأمني حركة �لإ�صالم يف د�خل 
�لطرق  حماية  على  و�إ�رص�ر  �صدق  يف  وعمل  �لعربية  �جلزيرة 
عمل  كما  �لأخرى،  �لأقطار  �إىل  �ملحمدية  �لدعوة  حلمل 
على ��صتعر��ض �لقوة �لإ�صالمية �أمام �لروم للق�صاء على تهديد 

�لإ�صالم بو�صاطة �لغ�صا�صنة �ملو�لني لهم يف �آخر عهد �لنبي.

�لتي  �لرحيمة  بالإن�صانية  يفي�ض  للحرب  قانوًنا  و�صع  وقد 
�إحدى  جتافيها �حلروب �حلالية يف بقاع �لعامل، فهو يقول يف 

و�صاياه للجي�ض:

تقتلو�  تغدرو� ول تثلو�، ول  تغلو� ول  »ل تخونو� ول 
طفاًل �صغرًي� ول �صيًخا كبرًي� ول �مر�أة، ول تعقرو� نخاًل ول 
حترقو�، ول تقطعو� �صجرة مثمرة ول تذبحو� �صاة ول بقرة ول 

غو�  فرَّ قد  باأقو�م  ترون  و�صوف  ملاأكله.......  �إل  بعرًي� 
غو� �أنف�صهم له«. �أنف�صهم يف �ل�صو�مع فدعوهم وما فرَّ

بكر  �أبا  يا  تاأبينه: »كنت  �أبي طالب يف  بن  قال علي  وقد 
�لقو��صف،  تزيله  ول  �لعو��صف  حتركه  ل  �لذي  كاجلبل 
�أمر  يف  قويًّا  بدنك  يف  �صعيًفا  �لله  ر�صول  قال  كما  كنت 
�لله، متو��صًعا يف نف�صك عظيًما عند �لله، جلياًل يف �لأر�ض 
�أحد  ول  مطمع  عندك  لأحد  يكن  ومل  �ملوؤمنني،  عند  كبرًي� 
منه،  �حلق  تاأخذ  عندك �صعيف حتى  فالقوي  هو�دة،  عندك 

و�ل�صعيف عندك قوي حتى تاأخذ �حلق له«.

ومل يذكر �ملوؤرخون لأبي بكر مو�قف خا�صة من �ل�صعر 
و�ل�صعر�ء يف عهد خالفته، ويظهر �أن ذلك يرجع �إىل �ن�صغاله 
�لإ�صالمية  بالفتوحات  �لق�صرية  خالفته  مدة  طو�ل  �مل�صتمر 

و�لق�صاء على �ملرتدين عن �لدين.

غري �أن بع�ض كتاب �ل�صري �لذين تعر�صو� ل�صريته ين�صبون 
�إليه �أبياًتا من �ل�صعر قالها يف منا�صبات خا�صة �أو عامة، ويظهر 
�أن هذه �لأبيات قيلت قبل دخوله يف �لإ�صالم، ول ينفي نظمه 
�ل�صعر يف جاهليته قول �ل�صيدة عائ�صة »كذب من �أخربكم �أن 

�أبا بكر قال بيت �صعر يف �لإ�صالم«.

ة يف عهد �أبي بكر �أ�صعاًر� كثرية  وقد خلفت حروب �لردَّ
كان �لفريقان يرت��صقان بها، »فالأباز بن قي�ض �لأ�صدي« ميدح 

ة بقوله: خالد بن �لوليد لبالئه �ملجيد يف حروب �لردَّ

َلْن َيْهِزَم �لله َقْوًما �أَْنَت َقاِئُدُهْم  
ْيُر َيا�بَن �لَولِيِد َوَلْن َي�ْصَقى بك �لدَّ  
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اك، َكفُّ َعَذ�ٍب ِعْنَد �َصْطَوِتَها    َكفَّ
، وكفٌّ مرٌة َغْفُر َعَلى �لَعُدوِّ

�أما »�أو�ض بن بحري �لطائي« فيقول يف موقعة بز�خة:

َوَلْيَت �أَبَا بَْكٍر َيَرى ِمْن �ُصُيوِفَنا  
َوَما َتْخَتِلي ِمْن �أَْذُرٍع َوِرَقاِب

�أَمَلْ َتَر �أَنَّ �لله َل َربَّ َغرْيه 
اِر �َصْوَط َعَذ�ِب؟ بُّ َعَلى �لُكفَّ َي�صُ   

ة �صعر�ء ي�صتنفرون ب�صعرهم �لعز�ئم  وجند ل�صعر�ء �أهل �لردَّ
�ل�صالة  �لفئة  هذه  وميثل  �لله،  ذكر  عن  �لنا�ض  بها  وي�صدون 

»�حلطيئة« �إذ يقول:

ْذ َكاَن بَْيَنَنا  �أََطْعَنا َر�ُصوَل �للِه �إِ
َفَيا َعَجًبا َما بَاُل ِديِن �أَبِي بَْكِر  

�أُيوِرُثَها بَْكًر� �إَِذ� َماَت بَْعَدهُ 
ْهِر َمُة �لظَّ َوِتْلَك َلَعْمُر �للِه َقا�صِ  

يفوح  �ل�صديق  بكر  �أبي  �خلليفة  �صرية  خال�صة  هي  هذه 
عبريها على مر �ل�صنني و�لقرون مبا �نطوت عليه من عفة وكر�مة 
و�صهامة و�إخال�ض ل حدَّ له للر�صالة �ملحمدية �ل�رصيفة، رحم 

�لله �أبا بكر �ل�صديق وجعل جنة �خللد مثو�ه.

253 - اأبو بكر ال�سوري – �سارع – بق�سم الرمل
كان من �أكابر علماء �لأدب، وقد نادم ثالثة من �خللفاء 

�لعبا�صيني وله موؤلفات كثرية وتويف عام 335هـ )946م(.

254- اأبو بكر النزلوي – �سارع - بق�سم 
املنتزه )جربييل �سماع �سابًقا(

كان ر�ئًد� باجلي�ض �مل�رصي و��صت�صهد يف 15 من يوليو عام 
1948م )1368هـ( يف فل�صطني �أثناء �حلرب �صد �ل�صهيونية 
حربًا  وكانت  �ل�صتعمارية  و�لدول  و�أمريكا  بريطانيا  ت�صاندها 
قام  �لتي  و�لغدر  �خليانة  من  خبيثة  �أ�صاليب  حو�دثها  �صمت 
�لعربية  �لدول  يف  �لأجنبي  �ل�صتعمار  و�أعو�ن  �لرجعيون  بها 
ذلك  يف  م�رص  حكام  من  �لنذ�لة  �أنو�ع  �أب�صع  على  و��صتملت 
و� �جلي�ض �مل�رصي �لبا�صل بالذخرية و�ملعد�ت  �لعهد �لبائد �إذ �أمدُّ
�حلربية �لفا�صدة مما �أدى �إىل �نتهاء هذه �حلرب �مل�صوؤومة بت�رصيد 
�إىل  وحتويلهم  ديارهم  من  وطردهم  فل�صطيني  عربي  مليون 
لجئني يعي�صون يف خيام ويحيون حياة بوؤ�ض يندى لها جبني 

�لإن�صانية حتى �لآن.

اللبان  بق�سم   – حارة   – متام  اأبو   -255
�لقي�ض  بن  �حلارث  بن  �أَْو�ض  بن  حبيب  بالكامل  ��صمه 
من  طيء  قبيلة  �إىل  ن�صبه  �ملوؤرخون يف  يختلف  ول  �لطائي، 
قحطان �ليمن �صوى �بن خلكان �لذي ذكر �أن �أباه كان ن�رص�نيًّا 
لها  يقال  دم�صق،  مدينة  قرى  من  قرية  وهي  جا�صم  �أهل  من 
له،  لفق  طيء  �إىل  ن�صبه  و�أن  �أْو�ًصا  فجعلوه  �لعطار  )تدو�ض( 
��صم  �إن  �لرو�ية وقال  �مل�صت�رصق )مرجليوث( هذه  تلقف  وقد 
�أن رو�ية �بن  Theodose، غري  �أ�صله يوناين وهو  )تدو�ض( 
خلكان �مل�صتقاة من �أبي �لقا�صم �حل�صن بن ب�رص �لآمدي تدعو 
�إىل كثري من �ل�صك يف �صحتها �إذ قد تكون من قبيل حماولة 
�حلط من ن�صب هذ� �ل�صاعر على غر�ر من هجوه و�صبوه ومنهم 
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حممد  بن  �أحمد  ر�أ�صهم  وعلى  فار�صي  �أ�صل  �إىل  ن�صبه  من 
�خلثعمي �لذي قال فيه:

ولقد طلبت �أبًا فاأعجز وجده  
ار حتى �نربى لَك كاو�ٌض وخمَّ  

وقد ولد �أبو تام عام 172هـ )788م( يف رو�ية م�صهورة 
ذكرها �بن خلكان وتوؤكدها �صو�هد �صعره، غري �أن �ل�صويل 
عن  نقاًل  وذلك  )803م(،  188هـ  عام  ولد  نه  �إ يقول 
نقلها عن عدة  �أخرى  �ل�صويل يف رو�ية  �ل�صاعر، وذكر  �بن 

كتب �أنه ولد عام 190هـ )805م( )�نظر مادة �ل�صويل(.

ول تختلف �لرو�يات يف مكان مولده فتجمع على �أنه ولد 
يف قرية جا�صم على بعد ثمانية فر��صخ على ميني �لطريق �لأعظم 

�ملوؤدي �إىل طربية.

يخدم  دم�صق  مبدينة  �صبابه  ق�صى  �أنه  �لرو�ة  بع�ض  ويذكر 
حائًكا بجو�ر حانة و�لده �لذي جعلوه خماًر� وقالو� �إن �أبا تام 
غري ��صمه بعد �عتناقه �لإ�صالم ومد ن�صبه حتى و�صله بقبيلة طيء 

�ليمنية �لقحطانية.

ويف مدينة حم�ض بد�أ حياته �ل�صعرية فنظم �لق�صائد �لهجائية 
نعمته  لأ�صحاب  �إر�صاء  عا�صم  بي  �أ بن  عتبة  �أ�رصة  يف 
)�أو  �لعطار  �أباه  تارًكا  م�رص  �إىل  رحل  ثم  �لكرمي،  عبد  بني 
ار كما يزعم �لبع�ض( بدم�صق، وتلقى �لعلم بجامعها يف  �خلمَّ
�لف�صطاط وكان يعي�ض يف ذلك �حلني من �ل�صقاية بهذ� �جلامع؛ 
حيث در�ض �لأدب �لعربي وخا�صة �ل�صعر وما يت�صل به، وكان 
�أنه  �أ�صعاره على  قد بلغ �ل�صاد�صة و�لع�رصين من عمره، وتدل 

بينهم  ومن  حياته  من  �لفرتة  هذه  م�رص يف  بع�ض حكام  مدح 
عيَّا�ض بن لهيعة �حل�رصمي ثم هجاه.

�لعبا�صي  �خلليفة  عامل  �صهل  بن  باحل�صن  �ت�صاله  وبعد 
�لعر�ق وذلك يف حو�يل عام 198هـ )813م(  �ملاأمون على 
ومدحه له وح�صوله على عطائه ق�صد دم�صق ومدح مو�صى بن 
�إبر�هيم �لر�فقي �مللقب باأبي �لغيث ثم هجاه، ورحل بعد ذلك 
�إىل �لرقة و�أقام يف كنف حممد بن ح�صان �ل�صبي وذهب �إىل 
�أذربيجان عند علي بن ُمرَّ وتوجه منها �إىل كور �لفر�ت خالل 
�صنة 200هـ )815م(، وملا �أ�صيب �حل�صن بن �صهل بال�صود�ء 
�صنة 203هـ )818م( مدح جعفر بن دينار �لذي ويل �أمر �جلند 

بعد �بن �صهل )�نظر مادة �بن �صهل(.

)825م(  �صنة 210هـ  �إىل  )818م(  �صنة 203هـ  ومن 
�نقطعت �أخبار تنقالته، ويعتقد بع�ض �لد�ر�صني �أنه �صنف �أثناء 
هذه �ملدد خمتار�ته �لتي ��صتهر منها )كتاب �حلما�صة(، وخالل 
قام  حيث  م�رص؛  �إىل  عاد  وقد  جنده  )826م(  211هـ  عام 
مبدح عبد �لله بن طاهر لدى قدومه �إليها بغية �إخ�صاع �ل�رصي 
�بن �حلكم، ويظهر �أن �أبا تام مكث مب�رص حتى عام 214هـ 
)830م(، ويف هذه �ملرحلة من �أ�صفاره �لتقى بالإمام �ل�صافعي 
�ل�صافعي  مادتي  )�نظر  �لنبوية  �ل�صرية  �صاحب  ه�صام  وبابن 
�لذي  �مل�رصي  �ل�صاعر  �ل�رص�ج  بيو�صف  و�ت�صل  ه�صام(  و�بن 

كان ممن �أف�صدو� بينه وبني �بن لهيعة حتى هجاه.

�جلنا�ض  �لبديع ول�صيما  بتحري  �صعره  تام يف  �أبو  وميتاز 
�إىل  ينحدر  �لذي  �ملدح  طريق  عن  ��صتطاع  وقد  و�لطباق، 
�لعبيد  يقتني  و�أن  يرثى  �أن  �لأحيان  بع�ض  يف  �ل�صتجد�ء 
و�جلالل،  �لأبهة  يحفها  مو�كب  يف  ممدوحيه  �إىل  ويذهب 
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و��صتطاع فوق ذلك �أن ي�صتاأجر من�صًد� يلقي ق�صائد مديحه �إذ 
كان غليظ �ل�صوت تاأخذه �حلب�صة عند �لإلقاء، ومن �أ�صعاره يف 
�ل�صتجد�ء �ملخزي قوله للر�فقي قبل �أن يغ�صب عليه ويهجوه:

َبحَ  بَّ �لإِْح�َصاِن يف َزَمٍن �أَ�صْ َيا حُمِ
ِفيِه �لإِْح�ِصاُن َوْهَو بَِغي�ُض  

وعقب رحيله من م�رص �ت�صل مبحمد بن حميد �لطو�صي 
�لطائي �لذي كان قائد �خلليفة �ملاأمون يف حرب بابك �خلزمي، 
�لثغري  �صعيد حممد  باأبي  �ت�صل  ثم  رثاء  �أجمل  رثاه  قتل  فلما 
ولزمه كما لزم مهدي بن �أ�رصم �لطائي �أحد قو�د تلك �حلرب 

�لتي �أثرت يف �أبي تام �أعمق �لتاأثري.

ويف عام 215هـ )831م( غز� �ملاأمون )�نظر هذه �ملادة( 
بطريقها  فرَّ  �لتي  �أنقرة  بع�ض  فافتتحا  �لثغري  ومعه  �ل�صائفة 
عام  ويف  ديو�نه،  يف  �لغزوة  هذه  تام  �أبو  ف�صجل  )منويل( 
216هـ )832م( عاد �ملاأمون �إىل بالد �لبوزنطيني ووجه �بنه 
�أبو تام ير�صد كل ذلك ثم  فاأخذ  �إىل حربهم  �ملعت�صم وغريه 
�ل�صيباين، ويف  �لتي مدح بها خالد بن يزيد  �لق�صيدة  نفثه يف 
عام 217هـ )833م( غز� �ملاأمون ثو�ر م�رص وق�صد منها �إىل 
�أذنة فمدحه �أبو تام بق�صيدة ح�صد فيها كل طاقته �لفنية، ولكنه 

مع ذلك مل يحظ بر�صاه.

�إىل  �نتقل  )834م(  218هـ  عام  �ملاأمون  موت  وعقب 
�ملو�صل؛ حيث ق�صى �صطًر� كبرًي� من حياته، ووفق بعد ذلك 
�ملادة(  هذه  )�نظر  �ملعت�صم  �لعبا�صي  �خلليفة  ر�صاء  ك�صب  يف 

�لذي منحه �لعطايا على �لق�صائد �لتي مدحه بها.

ومن جهة �أخرى نال كثرًي� من �ملنح جز�ء مدحه للعظماء 
رجاء  لبن  زيارته  و�أثناء  �إير�ن،  ويف  �لعر�ق  يف  و�لوزر�ء 
بفار�ض كاد �أن يلقى م�رصعه نتيجة ت�رصيحه باأنه ي�صك يف قيمة 
�لقيام بفر�ئ�ض �لدين �لإ�صالمي، غري �أن هذ� �ل�صك يف �لعقيدة 
�لإ�صالمية ل يظهر له �أي �أثر يف ديو�نه �لذي طبع يف بريوت 
بلبنان يف عامي 1307هـ )1889م( و1323هـ )1905م( 
و�لذي ي�صم �أ�صعاًر� كثرية يف �لتقوى �إىل جانب مدح �أ�صحاب 

نعمته وبع�ض �ملر�ثي و�لأهاجي �لتي وجهها خل�صومه.

لفتح  �لتاريخي  و�صفه  �لديو�ن  هذ�  يف  دون  ما  و�أهم 
عمورية وهزمية بابك �خلرمي وهالكه هو و�لأف�صني.

�لتي  �ل�صتة  �لدو�وين  يف  نها  دوَّ فقد  �ل�صعرية  در��صاته  �أما 
خلفها وهي: »�لختيار بني �أ�صعار �لقبائل« وهو كتاب ي�صتمل 
على �أ�صعار من �أغاين �لقبائل �ملختلفة، و»�لختيار�ت من �صعر 
ق�صائد  �أجود  من  خمتار�ت  وي�صم  و»�لفحول«  �ل�صعر�ء«، 
و»�حلما�صة«  هرمة،  بابن  وينتهي  و�لإ�صالم  �جلاهلية  �صعر�ء 
ويقال �إنه جمع ق�صائد هذ� �لكتاب يف د�ر �أبي �لوفاء بن م�صلمة 
بهمذ�ن، ورتبها يف ع�رصة �أبو�ب خ�ض كل باب بفن و�صمنها 
و»�ختيار  و�لعبا�صي،  و�لأموي  �جلاهلي  �لعربي  �ل�صعر  خر�ئد 
�ملقطعات« وقد رتبه على ن�صق كتاب »�حلما�صة« مبتدًئا بالغزل، 

و»خمتار�ت من �صعر �ملحدثني«.

ديو�ن  �صوى  �ل�صت  �ملجموعات  هذه  من  يبق  ومل 
�حلما�صة.

بالًغا من  �أبو تام عام 231هـ )845 - 846م(  وتويف 
�لعمر 59عاًما على فر�ض �أنه ولد عام 172هـ )788م( كما 

يوؤكد �بن خلكان.
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ومن مناذج و�صفه للربيع بقوله:

ْحُو ِمْنُه وبَْعَدهُ  َمَطٌر َيُذوُب �ل�صَّ
اَرِة مُيِْطُر ْحو يَكاُد ِمَن �لَغ�صَ �صَ  

َغْيَثاِن: َفالأَْنَو�ُء َغْيٌث َظاِهٌر  
َمُر ْحُو َغْيٌث ُم�صْ َلَك َوْجُهُه، و�ل�صَّ

َما َكاَنِت �لأَيَّاُم ُت�ْصَلُب بَْهَجًة  
ُر ْو�ِض َكاَن ُيَعمَّ َلْو �أَّن ُح�ْصَن �لرَّ

ْت  َ �أََول َترى �لأَ�ْصَياَء �إْن ِهي ُغريِّ
ُ �َصُمَجْت وُح�ْصُن �لأَْر�ِض ِحنَي تَغريَّ  

َيا نظَرْيُكَما  احبيَّ َتَق�صَّ َيا �صَ
ُر وَّ َتَرَيا ُوُجوَه �لأَْر�ِض َكْيَف ُت�صَ   

�لعبا�صي  �خلليفة  بها  مدح  �لتي  �لع�صماء  ق�صيدته  ومن 
�لر�صيد  هارون  �خلليفة  بن  حممد  �إ�صحاق  �أبا  بالله  �ملعت�صم 

ويذكر فيها فتح عّمورية هذه �لأبيات:

ْنَباًء ِمَن �لُكُتِب   َدُق �أَ ْيُف �أَ�صْ �ل�صَّ
ِه �حَلدُّ بنَْيَ �جِلدِّ َو�لّلِعِب يِف َحدِّ  

َحاِئِف يف  فاِئح َل �ُصوُد �ل�صَّ بِْي�ُض �ل�صَّ
َيِب كِّ و�لرِّ ُمتونِِهنَّ َجاَلُء �ل�صَّ  

َو�لِعْلُم يف �ُصُهِب �لأْرماِح َلِمَعةً 
ُهِب ْبَعِة �ل�صُّ بنَْيَ �خَلِمي�َصنْيِ َل يِف �ل�صَّ   

�إىل �أن يقول يف فتح عمورية ويوم معركتها �ملظفرة:

َفْتُح �لُفُتوِح َتَعاىَل �أَْن ُيحيَط بِهِ 
ْعِر �أَْو َنرْثٌ ِمَن �خُلَطِب َنْظٌم ِمَن �ل�صِّ   

َماِء َلُه   َفْتٌح ُتَفتَُّح �أَبَْو�ُب �ل�صَّ
ُز �لأَْر�ُض يِف �أَْثو�بِها �لُق�ُصِب َوَترْبُ   

َفْت   وريََّة �ْن�رَصَ َيا َيْوَم َوْقَعِة عمُّ
اًل مع�ُصوَلَة �حَلَلِب َعْنَك �ملَُنى ُحفَّ  

ُعدٍ  �أبَْقْيَت َجدَّ بَنِي �لإِ�ْصالِم يف �صُ
َبِب َو�ملُ�رْصِِكنَي وَد�َر �ل�رّصِك يف �صَ   

ثم يختتم هذه �لق�صيدة مبدح �خلليفة قائاًل:

َخِليَفَة �للِه! َجاَزى �للُه �َصْعَيَك َعنْ 
يِن و�لإِ�ْصالِم و�حَل�َصِب ُجْرُثوَمِة �لدِّ   

�حِة �لُكرْبَى َفَلْم َتَرها  بَ�رُصَْت بالرَّ
ُتَناُل �إلَّ َعَلى ِج�رْصٍ ِمَن �لتََّعِب   

ْهِر ِمْن َرِحٍم   �إِْن َكاَن بنَْيَ �رُصُوِف �لدَّ
ِب َمْو�صولٍة �أو ِذماٍم َغرْيِ ُمْنَق�صِ

ِتي ُن�رِصَْت بها   َفَبنْيَ �أيَّاِمَك �لالَّ
وبنَْيَ �أيَّاِم )بَْدٍر( �أَْقَرُب �لنَّ�َصِب  
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�أَبَْقْت بَنِي �لأ�صفِر �ملِْمر��ِض كا�ْصِمِهُم  
ْفَر �لُوُجوِه وَجلَّْت �أْوُجَه �لَعَرِب �صُ

ملك  وقد  بالبديع  مولًعا  تام  �أبو  �لقول كان  تقدم  وكما 
�جلنا�ض عليه �أحا�صي�ض �نفعالته �ل�صعرية لدرجة كاد معها �إف�صاد 
�صاعريته لول بقية من روح �لبادية يف �صعوره ولول ذلك �لذوق 
بينه  فحال  على وجد�نه  ي�صتويل  �لذي كان  �لأ�صيل  �ل�صعري 

وبني �لتدهور.

ويف ق�صيدته �لبائية �لتي قالها يف فتح عمورية و�لتي دونت 
بع�ض �أبياتها قبل، وهي من عيون ق�صائده، يتجلى �لنزوع �إىل 
يذهب  مل  ذلك  كان  و�إن  و��صحة  ب�صفة  و�ل�صتقاق  �جلنا�ض 
بجمالها �لكياين �لعام يف ر�أي �أهل �لأدب ونقاد �لكالم، ومل 
�أبو تام من �لإ�صفاف يف بع�ض �لأحيان ويظهر ذلك يف  ينج 

قوله:

�إنَّ َمْن َعقَّ و�لدْيِه ملَْلعو  
ن وَمْن َعقَّ َمْنِزًل بالَعقيِق

فياأتي يف هذ� �لبيت بعقوق �لو�لدين يف باب �لن�صيب دون 
منا�صبة ليجان�ض بينه وبني �لعقيق.

تام  �أبو  خلدهما  وفتحها  لعمورية  �ملعت�صم  �خلليفة  وغزو 
هذه  وتعد  قبل،  �أبياتها  بع�ض  ذكرت  �لتي  �لبائية  بالق�صيدة 
�لفنية  �لأعمال  ومن  �ملتكاملة  �ل�صعرية  �ملالحم  من  �لق�صيدة 
من  �صيًقا  حيًّا  و�صًفا  �ملعركة  و�صف  على  تاأتي  فهي  �لر�ئعة، 
بدئها �إىل منتهاها، وعمورية كانت من �أعظم بالد �لروم يف 
�إحدى  �حلني  ذلك  يف  وكانت  )�لأنا�صول(  �ل�صغرى  �آ�صيا 
�ملعت�صم  �خلليفة  �أر�دها  وقد  �ل�رصقية،  �إمرب�طوريتهم  عو��صم 

مو�صع �نتقامه ل�صتيالء �لروم على بلدة )زبطرة( �لو�قعة على 
�حلدود وفيها ولد �ملعت�صم خالل عام 179هـ )795م(.

�أبي تام يف �لغزل هذ�ن �لبيتان �للذ�ن ي�رصب  ومن �صعر 
بهما �ملثل للدللة على �أن �حلب �لأول هو �لذي يطغى على كل 

حب بعده:

ْل فوؤَ�َدَك َحْيُث �ِصْئَت ِمَن �لَهَوى َنقِّ
ِل َما �حُلبُّ �إِلَّ للَحبِيِب �لأوَّ    

َكْم َمْنِزٍل يِف �لأَْر�ِض ياأْلَفه �لَفَتى 
ِل َمْنِزِل وَحنِيُنُه �أَبًَد� لأَوَّ   

وله يف �لهجاء ق�صائد تت�صمن �أبياًتا فيها من �ل�صباب �ملقذع 
�ل�صيء �لكثري �إىل جانب ما ينبعث منها من حكمة بقيت تردد 

بني �لأمثال �ل�صائرة مثل قوله لأحد خ�صومه:
َوَلَقْد َقَتْلُتَك بالِهَجاِء َفَلْم َتُْت  

�إنَّ �لِكالَب َطِويَلُة �لأَْعَماِر  

وقوله:

ِه   بُْخٌل َتِدْيُن بُِحْلِوِه ومِبُرِّ
َفَكاأنَّه ُجْزٌء ِمَن �لتَّْوِحيِد  

ا قوله: ومن �صعره �لذي جرى جمرى �لأمثال �أي�صً

َيَناُل �لَفتَى ِمْن َعْي�ِصِه َوْهُو َجاِهٌل   
َوَيْكَدى �لَفَتى يف َدْهِرِه َوْهُو َعامل
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َوَلْو َكاَنِت �لأَْق�َصاُم جَتِْري َعَلى �حِلَجا  
َهَلْكَن �إَذْن ِمْن َجْهِلِهنِّ �لَبَهاِئُم

وقوله:

َمايِل �أََرى َجلًبا َفْعًما َوَل�ْصُت �أََرى   
�ُصوًقا، َوَمايِل �أََرى �ُصوًقا َوَل جلب

�أَْر�ٌض بَِها ع�ْصٌب َجْرف َوَلْي�َض بَِها   

ماٌء و�أُْخَرى بَِها ماٌء ول ع�صب

و�لهجاء  للمدح  �لكلي  �ن�رص�فه  من  �لرغم  وعلى 
�أوقات حياته فاإن وجد�نه مل يخُل من  و�ل�صتجد�ء يف معظم 

�لعاطفة �لتي جندها جيا�صة يف رثائه لزوجته حني يقول:

طِب   ْعِت يف �لُغ�صِن �لرَّ ُجُفوَف �لبَِلى �أَ�رْصَ
َدى و�ملَْوِت �أبَْرْحَت من َخْطِب وَخْطَب �لرَّ

ِق باملْوِت َغاَدةٌ  ْ َلَقْد �رَصَِقْت يف �ل�رصَّ
�ِر يف �لَغْرِب ُت ِمْنَها ُغْربَة �لدَّ �صْ َتَعوَّ  

و�ألَْب�َصني ثْوبًا من �حُلْزِن و�َلأَ�َصى   
ِهالٌل َعَلْيِه َن�ْصُج َثْوٍب ِمَن �لرُتِْب

�َح مِبَْوِتها   �أَُقوُل وَقْد َقاُلو� ��ْصرَتَ
ِمَن �لَكْرِب ُروُح �ملَْوِت �رَصّ ِمَن �لَكْرِب  

َى    ْنًكا ِمَن �للَّْحِد و�لرثَّ َلَقْد َنَزَلْت �صَ
ْحِب ْرِع َما َكاَن بالرَّ َوَلْو َكاَن َرْحَب �لذَّ

ي �لُقْرَب َوْهَي بَِعيَدٌة    وُكْنُت �أَُرجِّ
َفَقْد ُنِقَلْت بَْعدي َعِن �لُبْعِد و�لُقْرِب

َى َوَعِهْدُتَها   َلَها َمْنِزٌل حَتَْت �لرثَّ
َلَها مْنِزٌل بنَْيَ �جَلَو�نِِح و�لَقْلِب  

الرمل بق�سم  �سارع -  اأبو متيم -   -256
يحمل لقب �أبو تيم �ثنان من خلفاء �لدولة �لفاطمية هما:

بن  حممد  القا�سم  اأبي  بن  اإ�سماعيل  بن  معد  متيم  اأب�   )1
عبيد الله املهدي: موؤ�ص�ض �لدولة �لفاطمية يف �ملغرب �لعربي، 
وقد �أ�صفى على نف�صه لقب �ملعز لدين �لله �لفاطمي، وقد ولد 
مبدينة �ملهدية �لتي �صيدها جده عبيد �لله �ملهدي يف تون�ض وكان 
مولده خالل عام 319هـ )931م( وجل�ض على عر�ض �خلالفة 
�إ�صماعيل  �لطاهر  �أبو  و�لده  وفاة  عام 341هـ )952م( عقب 

�مللقب باملن�صور.

�أما ترجمة حياة �ملعز لدين �لله فاطلبها يف �لبحث �خلا�ض 
»بالفو�طم«.

لإعزاز  الظاهر  علي  احل�سن  اأبي  بن  معد  متيم  ب�  اأ  )2
بالله، وهو  �مل�صتن�رص  نف�صه لقب  �أ�صفى على  الله: وقد  دين 
ثامن �خللفاء �لفاطميني وقد د�م حكمه 58عاًما فا�صتغرق �ملدة 

من عام 428 �إىل 487هـ )1036 – 1094م(.

�أما ترجمة حياته فاطلبها يف �لبحث �خلا�ض »بالفو�طم«.
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257- اأبو احلارث - �سارع - بق�سم حمرم بك
لقب �أبو �حلارث كنية على عدد من م�صاهري �لعرب بينهم 
�أعرث  �أدّون فيما يلي �صرية من  �لفقيه و�ملوؤرخ و�ل�صاعر، و�إين 
على تاريخ حياتهم من ثنايا �ملر�جع �لتي �أ�صتطيع �لرجوع �إليها 

و��صتيعاب م�صمونها.

عدي  من  عقبة  بن  َغْيالن  كنية  وهي  احلارث:  اأب�   )1
من  فحل  �صاعر  وهو  َمة،  �لرُّ بذي  ويلقب  مناف،  عبد  �بن 
�لعام  حو�يل  يف  مولده  كان  وقد  �لأموي،  �لع�رص  �صعر�ء 
مة �إىل �أن �أمه  �لثالث و�ل�صبعني للهجرة، ويرجع تلقيبه بذي �لرُّ
بن  عبده  بن  �حل�صني  معلمه  لها  فو�صف  �لبادية  �إىل  به  فزعت 
ليقيه  �لي�رصى  ذر�عه  �أ�صود يف  ت�صع حباًل  �أن  �لعدوي،  نعيم 
مة �لتي هي  من �لروع �لذي ينتابه لياًل، ومن ثمَّ لقب بذي �لرُّ
قطعة من �حلبل �لأ�صود، قالت له َميَّة �لتي هام بها طو�ل حياته 
ة« فلقب  مَّ �ل�صعرية حني طلب منها جرعة ماء »��رصب يا ذ� �لرُّ
من  مة  �لرُّ ذي  �حلارث  �أبي  �أم  وكانت  �حلني،  ذلك  من  بها 
�لتي �صبب بها هي ميَّة بنت طلبة بن قي�ض  �أ�صد، وحبيبته  بني 
ح�صنها  �أن  حتى  �جلمال  بارعة  وكانت  �ملنقري،  عا�صم  �بن 
ر�آها  �أن  مبجرد  �صاعرنا  جمالها  فبهر  �لأمثال  م�رصب  كان 
�أنني ولوعة و�أمل  �لبادية �صعًر� كله  وجنَّ جنونه بها و�أخذ ميالأ 
و�صكوى دون �أن ي�صف �أو يبتذل يف كل ما نظم من ق�صائد 
تنم عن حب و�صعور عفيفني، وقد قال �لأ�صمعي �لر�وية يف 
�أحًد� من �لع�صاق �حل�رصيني وغريهم �صكا حبًّا  �أعلم  ذلك »ما 
ة مع عفة وعقل ر�صني«، وي�صفه  مَّ �أح�صن من �صكوى ذي �لرُّ
جعدها،  �ل�صعرة  ح�صن  �لوجه  مدور  كان  باأنه  �صريته  كتاب 
�ل�صحك،  ح�صن  �أكحل  �لعار�صني،  خفيف  �أنزع،  �أقنى 

ًها، رقيق �لب�رصة، عذب �ملنطق، بليًغا، كما كان ح�صن  ُمَفوَّ
�ل�صالة ح�صن �خل�صوع.

َمة من حبيبته و�صاًل وقد د�م حبه �لعذري  ومل ينل ذو �لرُّ
�صو�ر  �أبي  عن  �صالم  بن  حممد  وي�صفها  عاًما،  ع�رصين  لها 
�صماء  طويلته  �لوجه  م�صنونة  كانت  �أنها  ر�آها  عمن  �لغنوي 
�لأنف يجلي وجهها �لبهاء، ويف هذ� �حلرمان �لطويل �ملدى 

يقول �أبو �حلارث وقد �أ�صناه �لبعد:

�أََما �أَْنَت َعن ِذْكَر�َك َميَّة ُمْق�رِصُ  
َوَل �أَْنَت نا�صي �لَعْهَد منها َفَتْذُكُر  

َتِهيُم بَِها - َما َت�ْصَتِفيُق – َوُدوَنَها   
ُ ِحَجاٌب َو�أَبَْو�ٌب و�ِصرْتٌ ُم�َصرتَّ

�أن  بعد  ول�صيما  بالبادية  �صبابه  كل  مة  �لرُّ ذو  يق�ِض  ومل 
�صفه �لوجد و�أ�صناه �حلب و�فتقد �لأمل يف �أن يحظى مبحبوبته 
فذهب �إىل �لب�رصة و�لكوفة؛ حيث كانت �صوق �ل�صعر ر�ئجة 
من  غريه  غر�ر  على  �ل�صوق  تلك  يف  ب�صاعته  فعر�ض  مربحة 
�صعر�ء ع�رصه مثل �لفرزدق وجرير )�نظر هاتني �ملادتني(، ثم 
�نزلق �إىل �لهجاء فالتحم مع بع�ض �ل�صعر�ء وهجاهم وهجوه، 

ولقد مر به �لفرزدق وهو ين�صد حنيًنا �إىل ميته �لبعيدة فيقول:

َوَقْفُت َعَلى َربٍْع ملَِيَّة َناَقتِي 
َفَما ِزلُْت �أَبِْكي ِعْنَدُه و�أَُخاِطُبْه   

َو�أَ�ْصِقيِه، َحتَّى َكاَد مِمَّا �أبُثُّهُ 
ُتَكِلُّمنِي �أَْحَجاُرُه وَماَلِعُبْه  
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حتى  �لهجاء  �صعر  ينظم  �ل�صعرية  حياته  من  زمًنا  و��صتمر 
جمع �لنقاد بينه وبني �لفرزدق وجرير يف �لهجاء وهكذ� �صقط 
و�لرفاهية،  �لعلياء  �إىل  �ل�صعود  يريد  كان  حيث  مة؛  �لرُّ ذو 
�ل�صقوط  َحزَّ  وقد  منازل حبيبته  و�إىل  �لبادية  �إىل  عاد  ثمَّ  ومن 
يف نف�صه و�أرهقته لو�عج �حلب وتباريح �لوجد، وكانت مية 
ترتقب عودته على �صغف لروؤياه فلما عاد �إليها �أنكرت منه تغري 
يحمل من طول   � بينهما حارًّ �للقاء  لونه، وكان  وتبدل  حاله 
�لغياب و�صدة �ل�صوق �أ�صباب �لهيام ولوعة �حلب �لدفني، غري 
مة �أخذت تلفق  �أن »كنزة« �لتي كانت تكره مية حلبها لذي �لرُّ
�حلديث على ل�صانها ثم لفقت �أبياًتا عزتها لذي �لرمة فيها قدح 
يف حبيبته، وملا علم بهذ� �لتلفيق ترب�أ منه وطفق يقول: كيف 
�أ�صبب  �صبابي  �أفنيت  وقد  مية  حق  �لقول يف  هذ�  عني  ي�صدر 
�لتي  بها  �ملوثوق  �لأخبار  قلة  �لرغم من  و�أمدحها، وعلى  بها 
�إىل  و�صل  ما  فاإن  مي  وحبيبته  مة  �لرُّ ذي  بني  كان  ما  تو�صح 
ل  �لتي  �ملنطلقة  �لفيا�صة  �صاعريته  على  يدل  �صعره  من  �لقر�ء 
حتجز في�صها �صدود ول تقف يف طريق �نطالقها �حلدود، فقد 
و��صعة  عمره  �أح�صانها جلَّ  عا�ض يف  �لتي  كال�صحر�ء  كانت 
�لأفق بعيدة �ملر�مي، كما كانت هذه �ل�صاعرية خ�صبة �لأخيلة 
�لت�صبيهات �ملتجددة على طول ق�صائده مما  �ل�صور بهية  جميلة 
يبعد �لقارئ عن �مللل، فهو يف و�صفه لل�صحر�ء يقدم لقارئه 
و�صحبها  ونباتها  و�صمائها  �أر�صها  عن  مَلَّاعًة  �صادقة  �صوًر� 
ا  و�أي�صً و��صطيادها،  ولهوها  ووحو�صها  وطيورها  ومطرها 
�لت�صوير يف كل ذلك، ول غر�بة  لعفاريتها و�صياطينها فيبدع 
منازل  ت�صم  لأنها  �ل�صحر�ء؛  �حلارث  �أبو  �أحب  فقد  ذلك  يف 
�لرو�ة  ويقول  قلبه،  �صيدة  مي  حب  من  للبادية  فحبه  حبيبته 
�إن �أبا �حلارث جتا�رص ونزل �صيًفا على زوج مّي، فلما كان يف 

جوف �لليل َغنَّى غناء �لركبان وهو يقول:

�أََر�ِجَعٌة َيا َميُّ �أَيَّاُمنا �لأُوىَل 
بِِذي �لأْثِل �أم ل، ما َلُهنَّ ُرجوُع  

فغ�صب زوجها وقال ملّي: قومي ف�صيحي به و�صبيه، وملا 
مة �صيف عليه �صهر �صيفه  �متنعت ونبهت زوجها �إىل �أن ذ� �لرُّ
مة و�صبته،  وهم بقتلها، فلم ي�صعها �إل �أن �صاحت يف ذي �لرُّ
وهكذ� �ن�رصف حبيبها غا�صًبا دون �أن يعرف �أنها �أجربت حتت 

تهديد �لقتل على ما قالته يف حقه.

ورحل �أبو �حلارث عن �لديار يطلب حبًّا �آخر، وقد وجده 
يف »خرقاء« �إحدى جميالت بني عامر بن �صع�صعة، وكانت 
�أطلق  �لذي  هو  مة  �لرُّ وذو  �صهالء،  �لوجه  حلوة  �لفتاة  هذه 
ه، و�خلرقاء يف  عليها ��صم »خرقاء«؛ لأنها رف�صت �أن ترقع خفَّ
لغة �لبادية هي �ملر�أة �لتي ل تعمل �صغاًل لكر�متها على �أهلها، 
ومن ذلك �حلني �أخذ ي�صبب بها �إغاظة يف مّي ومل يتعد ت�صبيبه 
عام  وفاته  �ملنية، وكانت  عقبها  و�فته  ق�صائد  �لثالث  بخرقاء 

117هـ )735م( بالًغا من �لعمر 44 �صنة.

مة بها وكانت تقعد  وكانت خرقاء تباهي بت�صبيب ذي �لرُّ
للحجاج على �لطريق من �لب�رصة �إىل مكة وتقول لهم: »�أنا من 

منا�صك �حلج«، وذلك ب�صبب قوله فيها:

َتَاُم �حَلجِّ �أَْن َتِقَف �ملََطاَيا

َعة �للثاِم على َخْرقاَء و��صِ

مة �أبو �حلارث �لقوة و�ل�صعف ولكنه خلو  ويف �صعر ذي �لرُّ
فخًما  �صعره  جاء  ولذ�  �لعميق؛  و�لرتكيب  �للفظي  �لتعقيد  من 
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وو�صوح  �لتكوين  ومتانة  �لبناء  وح�صن  �جلز�لة  على  منطوًيا 
�لتعبري مع �لب�صاطة يف �لتفكري و�لت�صبيه.

�إمارة  وتوىل  �لعرب  �أ�رص�ف  من  كان  وقد  احلارث:  اأب�   )2
�حلج ع�رص �صنو�ت، وتويف عام 403هـ )1012م(.

258- اأبو حاكم - حارة - بق�سم اجلمرك
هذ� �ل�صم لرجل كان من ُمالك عقار�ت هذه �حلارة، ومل 
�أ�صتطع �لتعرف على �صريته لأنه تويف من زمن بعيد وغادرت 

�أ�رصته منزلها �إىل جهة غري معروفة.

259- اأبو احلجاج - �سارع - بق�سم حمرم بك
1( ال�سيخ اأب� احلجاج الأق�رشي: كان جليل �ملقد�ر، كبري 
�ل�صاأن، تقيًّا جمرًد� عن �لهوى، وكان من تالميذ �ل�صيخ عبد 
ماز�ل  �لذي  �لرز�ق(  عبد  �صيدي  مادة  )�نظر  �لوفائي  �لرز�ق 
�ل�صيخ  �لنبي د�نيال وي�صم قربه. وكان  ب�صارع  قائًما  م�صجده 
�أبي مدين �ملغربي )�نظر  �أ�صحاب �ل�صيخ  �أجّل  �أبو �حلجاج من 
و�ملدفون  )1197م(  هـ   594 عام  �ملتوفى  مدين(  �أبي  مادة 
برباط �لعّباد بالقرب من مدينة تلم�صان باجلز�ئر، ومن ثم يت�صح 
�أن �ل�صيخ �أبا �حلجاج عا�ض يف هذه �لفرتة نف�صها، وقد تويف 
�أبو �حلجاج مبدينة �لأق�رص بال�صعيد ودفن بز�وية ت�صم �رصيحه، 
و�لتقى  مر�ت  عدة  �لإ�صكندرية  ز�ر  �أنه  على  �صريته  وتدل 

باأبي �حل�صن بن �ل�صائغ �أحد �ل�صوفيني.

�لتاريخ �صاعًر� م�رصيًّا  ثنايا  اأب� احلجاج ي��سف: وجند يف   )2
��صمه �أبو �حلجاج يو�صف، وتعرف من مر�حل �صريته �لتي مل 
�لتي  �مل�صاجلة  ��صرتك يف  �أنه  نو�حيها  من  �لقليل  على  �إل  �أعرث 
�ل�صعر�ء  فيها  وتبارى  )1213م(  عام 610هـ  حدثت خالل 

�ملاآذن  فوق  يوقد  كان  �لذي  رم�صان«  »فانو�ض  عن  بق�صائد 
قيل  ما  �أطرف  �ل�صحور و�لإم�صاك، ومن  لالإعالن عن وقت 
بها  ي�صف  �لتي  يو�صف  �حلجاج  �أبي  �أبيات  �مل�صاجلة  هذه  يف 

فانو�ض رم�صان:

هُ  ْووؤُ ٌم ِمَن �لَفاُنو�ِض ُي�رِصُق �صَ َوجَنْ
َوَلِكنَُّه ُدوَن �لَكَو�ِكِب ل َي�رْصِي  

ًما َقطُّ َقْبَل ُطُلوِعهِ  َومَل �أَر جَنْ

اِئمنَي َعِن �لِفْطِر �إَِذ� َغاَب َيْنهى �ل�صَّ  

260- اأبو احل�سن – حارة – بق�سم مينا الب�سل
يطلق لقب �أبو �حل�صن على كثري من �لنا�ض، غري �أن من 
ن �لتاريخ �صريتهم �ثنني يتلخ�ض  �لذين ��صتهرو� بهذ� �للقب ودوَّ

تاريخ حياتهما فيما يلي:

احل�سن(:  باأبي  )امللقب  �سيمج�ر  بن  اإبراهيم  بن  1( حممد 
كان �أحد �أمر�ء كوه�صتان وتوىل �إمارة خر��صان ثالث مر�ت 
376هـ  و  )958م(  347هـ  عامي  بني  �لو�قعة  �ملدة  يف 
)986م( وذلك يف عهد �مللوك �ل�صامانيني: عبد �مللك �لأول، 
�لتي  �لثانية  وليته  �أثناء  ويف  �لثاين،  ونوح  �لأول،  ومن�صور 
�إل  لل�صامانيني  ��صتمرت ع�رصين عاًما كان م�صتقالًّ ل يخ�صع 
بالقدر �لذي كان يروقه، وعندما �رتقى �لعر�ض نوح �لثاين عام 
365هـ )976م( �أ�صبغ نعمه على �أبي �حل�صن وخلع عليه لقب 
ُطِرد يف عام 371هـ  �أنه  �بنته، غري  �لدولة وتزوج من  نا�رص 
�لور�ثية  �إىل �لعتكاف يف ممتلكاته  به �لأمر  )982م( و�نتهى 
دون �أن يو�صع رقعتها بحد �ل�صيف، وبعد �أن �أُقيل �لوزير �لعتبي 
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ون�صبت �حلرب �لأهلية ��صتعاد �أبو �حل�صن وليته على خر��صان 
و�حتفظ بهذ� �ملن�صب حتى وفاته، وي�صفه رجال �لدين بالعدل 
ول  بالق�صوة،  �لأخرى  �مل�صادر  بع�ض  وتنعته  �لله،  وخ�صية 

يعلم تاريخ وفاته.

2( اأب� احل�سن ال�ساذيل: �طلب ترجمته يف »�ل�صاذيل«.

ولي�ض من �ملوؤكد �أن تكون ت�صمية هذه �حلارة با�صم �أحد 
هذين �لرجلني من رجال �لتاريخ �إذ قد تكون لأحد �صكانها �أو 
�أحد مالك �لعقار�ت �لقائمة على جانبيها على غر�ر �لعادة �لتي 

كانت متبعة يف ت�صمية كثري من �صو�رع �لإ�صكندرية.

261- اأبو ح�سني – زقاق – بق�سم اللبان
�لعقار�ت  �أحد مالك  �أو  �لزقاق  �أحد �صكان هذ�  ��صم  هو 
�لو�قعة على جانبيه، ومل �أ�صتطع �حل�صول على معلومات تدل 
مثل  �لنا�ض  من  كثري  على  يطلق  ح�صني  �أبو  ولقب  عليه، 
»�أبو ح�صن« على كل من يحمل ��صم علّي، و�أبو علي على كل 
من يحمل ��صم ح�صن، وذلك يف لغة �لعامة �لتي ماز�لت تردد 

هذه �لألقاب حتى �لآن.

262- اأبو زيد - حارة - بق�سم اجلمرك
�لنا�ض ومن  �أبو زيد يطلق على عدد ل يح�صى من  لقب 
�ل�صعب ح�رص عدد كبري منهم، ولعل هذ� �للقب كان لأحد 
�صكان هذه �حلارة �أو �أحد مالك �ملباين �لقائمة على جانبيها، 
�ثنان  �ل�صم،  هذ�  يحملون  �أربعة  �صري  يدّون  �لتاريخ  �أن  غري 
�أبو زيد  �لعربية هما  �لأ�صاطري  �صريتيهما يف زمرة  منهم تدخل 
�حلريري  مقامات  بطل  �ل�رصوجي  زيد  و�أبو  �صالمة،  �لهاليل 
»�للخمي«  فهو  �لثالث  �أما  �حلريري(،  مادة  يف  ق�صته  )�نظر 

بن  �صعيد  هو  و�لر�بع  �للخمي(،  مادة  )�نظر  زيد  �أبو  وكنيته 
�أو�ض �ملعروف باأبي زيد )�نظر مادة �صعيد(.

�لتي  �لأقا�صي�ض  بطل جمموعة من  �لهاليل هو  زيد  و�أبو 
تتحدث عن بطولة بني هالل )�نظر مادة �لهاليل( ومغامر�تهم 
ق�صة  كانت  و�إن  �ملغربي،  �إفريقيا  �صمال  غزو  يف  ول�صيما 
�أبى زيد من ن�صج خيال �لق�صا�صني فاإن ق�صة بني هالل حقيقية 
� يف غزو بالد �ملغرب وتعريب �أهله من  وكان لها �أثر عميق جدًّ
�ملغربي  �لكيان  يف  �أثرت  �لتي  �لغزوة  هذه  بد�أت  فقد  �لرببر، 
�لجتماعي و�ل�صيا�صي خالل �حللقة �لأخرية من �لن�صف �لأول 
�أفو�جها تفد على  من �لقرن �حلادي ع�رص �مليالدي و��صتمرت 
�لبالد �ملغربية حتى نهاية �لقرن �لثاين ع�رص وظل �أثرها و��صًحا 
�أحدثت  �لر�بع ع�رص، ولقد  �لقرن  �ل�صكان حتى  يف هجر�ت 
من  �إفريقيا  �صمال  مظهر  غريَّ  جذريًّا  �نقالبًا  �ملتعاقبة  موجاتها 
و�لنظام  �لجتماعي  و�ل�صلوك  و�ل�صاللت  �لقت�صاد  حيث 

�ل�صيا�صي.

�خللَّ�ض  �لعرب  من  �ُصَليم  بنو  عمومتهم  وبنو  هالل  وبنو 
وي�صلون �أن�صابهم بقبيلة تفرعت من معد بن �إ�صماعيل، ويقول 
�لن�صابون �لعرب �إنهم ينتمون بالأرومة �إىل ُم�رَص، وقد عبدو� 
باليمن، وقد غادرو�  تبالة  �لوثن خلعة وذلك يف  �جلاهلية  يف 
�جلزيرة �لعربية بعد �أن �أقامو� يف �أنحائها بعدد كبري من حو�دث 
�لنهب و�ل�صلب يف عهد �لدولة �لعبا�صية، و�لغالبية �لعظمى من 
من  �لنقي�ض  على  ل،  �لرحَّ �لعرب  من  كانو�  هالل  بني 
كانت  �إذ  �ل�صتقر�ر،  من  �صيء  على  كانو�  �لذين  �ُصليم  بني 
من  يتاخمها  و�حلجاز  جند  حدود  طول  على  تتد  منازلهم 
بالدهم  وكانت  مكة،  �جلنوب  ومن  )يرثب(  �ملدينة  �ل�صمال 
تربتها  لنطو�ء جوف  �لأموي  �لعهد  نهاية  حتى  بالرخاء  تنعم 
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على  عالوة  �أرجائها  يف  �لغابات  بع�ض  ووجود  �ملعادن  على 
وكانت  مثمرة،  وب�صاتني  نخيل  بهما  و�حتني  على  ��صتمالها 
�متالك عدد  �لذهب و�لف�صة ومن  ثروتهم م�صتمدة من معدن 
وفري من �خليل، وعرف بنو هالل بف�صاحتهم وقد قاتلو� �لأزد 
ار وهاجمو� مكة  يف �جلاهلية وحالفو� �لهو�زن يف حرب �لفجَّ

بعدما فتحها �لنبي �صلو�ت �لله عليه.

وعندما رف�ض بنو �ُصليم �لعرت�ف مبرو�ن بن �حلكم �خلليفة 
�ُصَليم  بنو  ومنهم  و�لقي�صية  �ليمنية  بني  �حلرب  ن�صبت  �لأموي 
�لذين ��صتقر ق�صم منهم بعد �لهجرة من ديارهم يف �جلزء �لغربي 
من �أر�ض �جلزيرة ثم �صمح ملائة �أ�رصة من قبيلتهم بالرحيل �إىل 
)844م(  230هـ  عام  ويف  )727م(،  109هـ  عام  م�رص 
نهب بنو �ُصَليم �لذين ظلو� �إىل ذلك �حلني باجلزيرة �لعربية �ملدينة 
�ملنورة بال�صرت�ك مع بني عمومتهم �لهاللية فا�صتحقو� ما نزل 

بهم من عقاب وت�صتيت.

ويف عهد �لفاطميني مب�رص �نحازت �لقبيلتان �إىل �لقر�مطة 
و�لبحرين  عمان  يف  جنودهم  من  و�صارو�  ظهورهم،  عند 
ورحلو� معهم �إىل �ل�صام، وكان �أفر�د �لقبيلتني يقومون بنهب 
�لفو�صى تدب  بد�أت  �ل�صام  �لقر�مطة يف  �نهزم  فلما  �لقو�فل، 
بينهم وكان ذلك �إيذ�ًنا بعهد �ل�صقاء �لذي عاناه بنو �ُصَليم من 

�صكان �جلزيرة �لعربية.

�إىل  نزحو�  �لهاللية  عمومتهم  و�أولد  هم  طردهم  وبعد 
م�رص وجرَّ عليهم ميلهم �إىل �لقر�مطة غ�صب �خللفاء �لفاطميني 
�لذين �نت�رصو� عليهم وعلى خلفائهم �لقر�مطة و�أ�صكنوهم يف 
�لفاطمي  �خلليفة  و�أر�د  )�ل�صعيد(،  �لعليا  م�رص  �لأمر  �أول 
�أبو تيم �مل�صتن�رص بالله خالل عام 443هـ ) 1051م(  �لثامن 

�إفريقية  �إىل  بهم  فدفع  �مل�صاغبني  �لبدو  هوؤلء  من  يتخل�ض  �أن 
و�أ�صدر  و�ملعز(  تيم  �أبو  مادتي  )�نظر  بادي�ض  بن  �ملعز  لتاأديب 
بينهم  وكان  �ملغرب،  �إىل  و�لهاللية  �ل�صليمية  لرتحيل  �أو�مره 
ورياح،  وربيعة  وعدي  زغبة  قبائل  من  �لعدد  كثريو  �أفر�د 
�إىل �لنتقام من �ملعز بن  بالله يهدف  �أبو تيم �مل�صتن�رص  وكان 
�إفريقية  ��صتقلو� بحكم  قد  قبائل �صنهاجة وكانو�  بادي�ض ومن 
)تون�ض( وبع�ض بالد �جلز�ئر وخلعو� بيعته وخطبو� با�صم �خلليفة 
�لعبا�صيني  �ل�صو�د �صعاًر� لهم، وكان �صعار  �لعبا�صي و�تخذو� 
�ملذهب  ونبذو�  �ل�صّني  �ملذهب  �عتناق  �إىل  وعادو�  �لعر�ق  يف 
�ل�صيعي �لذي �أرغمو� على �عتناقه، ولقد وعد �مل�صتن�رص هذه 
�لقبائل بحكم �لبالد �ملغربية �إذ� هم �أفلحو� يف �إخ�صاع �خلارجني 

عن طاعته ومل يبخل يف مدهم بالأمو�ل و�لعتاد و�لإبل.

ويدلنا �لتاريخ على �أن �أول من �هتم برحلة بني هالل وبني 
فذكرها يف  بن خلدون  �لرحمن  عبد  كان  �ملغرب  �إىل  �ُصَليم 
�أخبار  بع�ض  ��صتق�صاء  وحاول  مقدمته،  ويف  »�لعرب«  تاريخه 
و�صجل  عا�رصوه  �لذين  �لهالليني  بع�ض  من  �جلماعية  رحلتهم 
�أن�صابهم وبع�ض �أعالمهم �لذين ماز�لت ذ�كرة �ل�صعب �لعربي 
غامن  بن  ودياب  �رصحان  بن  �حل�صن  �أمثال  �أ�صماءهم،  حتفظ 
و�أبو زيد و�صكر �ل�رصيف وخليفة �لزناتي و�بنته �صعدى، ولقد 
تغيرًي�  �ملغربي  �ملغرب  �صعوب  �لكربى  �لهاللية  �لغزوة  غريت 
و�أخطر  �أهم  من  ُتعد  �أنها  على  عالوة  �لأثر،  عميق  جذريًّا 
فزيادة  �ل�صعوب،  هذه  على  طر�أت  �لتي  �لتاريخية  �حلو�دث 
غذى  ر�ئع  ق�ص�صي  طابع  لها  كان  �لتاريخي  طابعها  على 
�لإنتاج  ميّد  ن�صاًخا  منهله  ماز�ل  خ�صب  مبورد  �لعربي  �لأدب 
زيد  �أبي  فق�صة  �لأجيال،  مر  على  �صل�صبيله  بعذب  �لفكري 
�لهاليل ودياب �بن غامن وحروبهما مع �لزناتي خليفة ماز�لت 
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�أن  بعد  �لكبري وذلك  �لعربي  �لوطن  �أنحاء كثرية من  تردد يف 
�لذين  �لهاللية  �ملا�صية ل�صعر�ء  ظلت م�صدر وحي يف �لأزمان 

�ألفو� منها �لأغاين و�لق�ص�ض �ل�صعري.

وبد�أت �لغزوة �لهاللية من م�رص عام 443هـ )1051م( 
و�صارت �إىل برقة وفتح �أفر�دها �أم�صارها وخربو� �ملدينة �حلمر�ء 
و�أجد�بية و�رِصْت ثم بد�أت طالئعها تظهر يف تون�ض خالل عام 
�أقد�م  توطيد  غزوتهم  نتائج  من  وكان  )1053م(  445هـ 
�لعرب و�إر�صاء دعائم �لعروبة على �أ�ص�ض قوية يف بقاع �ملغرب 
باأ�رصه؛ لأنها كانت على موجات يوؤكد �ملوؤرخون �أن عددها 
�أنها كانت �لعامل �لأكرب  بلغ ثالثمائة �ألف ن�صمة عالوة على 
�ملذهب  على  �لإ�صالمي  �لدين  وتعاليم  �لعربية  �للغة  ن�رص  يف 
�ل�صني يف �أقطار �ملغرب باأ�رصها، وما من �صك يف �أن �لعرب 
�لهاللية و�ل�صليمية مل يكونو� من �لعرب �خللَّ�ض و�إمنا من �لعرب 
��صتقر�رهم  ب�صبب  �مل�رصي  �لطابع  �كت�صبو�  �لذين  �مل�رصيني 
مدة كبرية يف �ل�صعيد وتزوجو� من ن�صاء �ل�صعيد فجرى �لدم 
�إن  تردد  غري  يف  �لقول  �أ�صتطيع  ولذ�  عروقهم،  يف  �مل�رصي 
�لغزوة �لهاللية �لكربى م�رصية يف كيانها �لعام عربية يف �أ�صلها 
و�إن مل�رص �لف�صل �لأكرب يف تعريب �لأقطار �ملغربية و�صمها �إىل 

حظرية �لعروبة.

�أ�صهى  غامن  بن  ودياب  �لهاليل  زيد  �أبي  ق�صة  وماز�لت 
حلقات �ل�صمر يف �لريف �مل�رصي من �أق�صى �ل�صمال �إىل �أق�صى 
�جلنوب، وكانت يف م�صتهل �لقرن �لع�رصين �أح�صن ما ي�صغي 
�إليه �لرجال يف �ملقاهي لياًل و�أهم ما يجري �ل�صبيان و�ملر�هقني 
ويلقون  �ملقاهي  هذه  من  بالقرب  �صغف  يف  وهم  ل�صتماعه 
مطالع  يغني  وهو  ربابة«  »�أبي  �ل�صاعر  على  �لإعجاب  نظر�ت 

�ملو�قف �لهامة يف �لق�صة ثم يرتك ربابته وياأخذ يف �رصد �أحد�ث 
�لبطولة �لزيدية و�لديابية.

وكنت يف عهد �ل�صبا من �أن�صار �أبي زيد �لهاليل، وكان 
�صيدي  م�صجد  بجو�ر  �ل�صكرية  مقهى  من  بالقرب  معي  يقف 
�ملتحم�صني  بع�ض  �جلمرك  بق�صم  وردة  �أبي  بجهة  �ملغاوري 
�لزيديون وظهرت  فرح  زيد  �أبو  �نت�رص  فاإذ�  بن غامن،  لدياب 
�صماتتهم يف �لديابيني، ومن ثمَّ كانت �مل�صاجر�ت �لعنيفة تقوم 
بني �لفريقني ول تخلو من �ل�رصب بالروؤو�ض وقب�صات �لأيدي 
يف عنف ل يعرف �لهو�دة، ولن �أن�صى ذلك �ليوم �لذي وقف 
ثم نزل عن  �ل�صجن  �ل�صاعر عند و�صع دياب بن غامن يف  فيه 
»دكته �لعالية« وبد�أ يف جمع »�لنقطة« من �حلا�رصين يف منديل 
مفرود بيده �ليمنى، وبعد �أن مَلَّ �لكثري من �لقرو�ض �صعد �إىل 
�صيتم  وقال  �لعدنان  �لنبي  على  و�صلى  ربابته  و�حت�صن  من�صته 

�حلديث غًد� باإذن �لرحمن �ملنَّان.

غا�صًبا  يقف  �لع�صالت  قوي  �لقامة  فارع  ب�صاب  و�إذ� 
ويحلف بالطالق �لثالثي �أنه لن ي�صكت �إذ� ظلَّ دياب بن غامن 
�صجيًنا �إىل �لغد، غري �أن �لهاللية ثارو� يف وجهه و�ن�صم �لزغبية 
وعندها  من�صته  عن  �ل�صاعر  ونزل  �لثائر  �ل�صاب  منا�رصة  �إىل 
�إل دقائق حتى كانت  �ملعركة حامية جارفة، وما هي  قامت 
و�ن�رصف  �لظالم،  وي�صودها  حمطمة  �ملقهى  �أدو�ت  كل 
�ملتخا�صمون، وكنت ممن م�صو� ور�ء �ل�صاب �لثائر يف طريقي 
�إىل �ملنزل، و�إذ� باأحد زمالء �ل�صاب يوؤنبه على ما فعل و�ت�صح 
�لزغبي مل يكن متزوًجا و�أن  �ملعركة  �أن مثري  �لتاأنيب  من هذ� 
ميني �لطالق »بالثالثة« كان لإرغام �ل�صاعر على �إخر�ج �لبطل 

�لزغبي دياب بن غامن من �ل�صجن يف �لليلة نف�صها.
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�لتاريخي  �جلانب  فيها  يندر  �لهاليل  زيد  �أبي  وق�صة 
�ل�صحيح فمعظمها من ن�صج �أخيلة �لق�صا�صني و�لرو�ة ولكنها 
ممتعة �ل�صياق حت�ض على �ل�صجاعة و�ملغامرة و�لبطولة يف �لقتال 
و�ل�صرب على �ل�صد�ئد، وهي �صفات كانت تالأ قلوب �ل�صبيان 
و�لفتيان باحلما�صة و�لفتوة، ومن ثمَّ كان �ل�صاعر مبثابة و�عظ 
يدعو �إىل حب �ل�صتب�صال يف �صبيل �لدفاع عن �لع�صرية وعن 
�ل�رصف وحماية �لعر�ض و�ل�صت�صهاد يف �صبيل �لو�جب يف غري 

خوف �أو وجل.

�لهاليل و�صتبقى  �أبي زيد  �لهاللية وبطلهم  ق�صة  هذه هي 
عنو�ًنا على �ل�صجاعة �لفذة ما تعاقبت �ل�صنون ومرت �لأجيال 
بن  �صيف  وق�صة  ليلة  �ألف  ق�ص�ض  مثل  ذلك  يف  مثلها 

ذي يزن.

�لعروبة �ملثقف  �أن �صباب  وقد يكون من دو�عي �لأ�صف 
�ل�صبان  بع�ض  يعرفه  وقد  �لهاليل  زيد  �أبي  �صخ�صية  يجهل 
و�ل�صابات بال�صم فقط، ومن هوؤلء وهوؤلء من ُيعِر�ض كليًة 
عن �لتعرف عليه؛ لأنه يف نظرهم �صخ�صية خر�فية ل عالقة لها 
بالتاريخ �لو�قعي ول �صند لها من �لتاريخ �ملاأثور، غري �أن �أبناء 
�أبا زيد  يحبون  �حلياة  قيد  مايز�لون يف  �ملا�صي، ومنهم  �جليل 
ويتق�صون �أثره ويحفظون وقائع بطولته ويرددون ما ين�صب �إليه 
�أنغام  �ل�صجاعة و�لإقد�م ويرتمنون مبا حفظو� من  من �رصوب 

�صمعوها من »�ل�صاعر �أبو ربابة«.

�لتاريخ �ملنهجي يركن �إىل حتكيم �لعقل وترك  و�إن كان 
ما هو خمالف للو�قع فاإن �لق�ص�ض �ل�صعبي يباين هذ� �ملذهب 
�ملنهجي �لبحت؛ لأنه �أل�صق بالفن وبالأدب من �لعلم بالتاريخ 
و�أحد�ثه، ومن ثمَّ نرى �أن �صخ�صية �أبي زيد كادت �أن تختفي 

من �لتاريخ لتغلب عليها �صخ�صية بني هالل كجماعة تاريخية 
ذ�ت حقيقة و�قعية.

ومل تكن جماعة بني هالل قبيلة و�حدة يف كيانها �لكلي 
�لجتماعي و�إمنا كانت طائفة ت�صم جمموعة من �لقبائل �أكرثها 
ولعل  �ليمنية،  قحطان  من  و�أقلها  �مل�رصية،  عيالن  قي�ض  من 
�ل�صلوك  �ملتجان�صة يف  �ملجموعة  ��صم »هالل« طغى على هذه 
�لجتماعي �ملتباينة يف �لأن�صاب؛ لأن �لريا�صة كانت يف �لهاللية 
�لهاللية«،  »بالغزوة  �لتاريخ  يف  عرفت  �لتي  �لأحد�ث  �أيام 

و�صميت يف �لق�ص�ض �ل�صعبي »بتغريبة بني هالل«.

و�إذ� كانت �لغزوة �لهاللية �لأوىل قد تت وفاًقا لن�صائح 
�ليازوري وزير �مل�صتن�رص �لذي كان ي�صمر �لكر�هية للمعز بن 
�لتي وعد بها �لهاللية  بالغنائم  بادي�ض، وكان ع�صبها �لإغر�ء 
جمرد  كان  �لغزوة  هذه  �متد�د  فاإن  �ل�صليمية  عمومتهم  وبنو 
هجرة جماعية ل �إكر�ه ول ترغيب فيها، فقد �أقدم عليها هوؤلء 
و�أبناء عمومتهم  �إخوتهم  ناله  فيما  لي�صاركو�  �لعرب  �مل�رصيون 
على  يفر�صون  �لفاطميني  �أن  جند  ثمَّ  ومن  وغنيمة،  يفء  من 
�أفر�د هذه �لهجرة �لختيارية ما ي�صبه �ملكو�ض فكانو� يتقا�صون 
عن كل فرد دينارين مع �أنهم �أغرو� �ل�صابقني عليهم باأن منحو� 

كل و�حد منهم ديناًر� وبعرًي�.

ومن �ملفيد معرفة �أن عبد �لرحمن بن خلدون حدد بع�ض 
ماز�ل  �لذي  ربابة«  �أبو  »�ل�صاعر  يرددها  �لتي  �لأبطال  �أ�صماء 
فقد  �لريف،  بع�ض جهات  �أح�صان  �ل�صيق يفِ  ق�ص�صه  يروى 
لعهد  �لهاللية(  )�أي  �لعرب«  لهوؤلء  »وكان  خلدون  �بن  قال 
دخولهم �إفريقية )�أي تون�ض( رجالت مذكورون، وكان من 
�أ�رصفهم ح�صن بن �رصحان و�أخوه بدر، وف�صل بن ناه�ض... 
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و�صالمة بن رزق... ودياب بن غامن، وما من �صك يف �أن 
�صالمة بن رزق هو �أبو زيد �لهاليل بعينه و�أن كنيته قد غلبت 
يعرفه  كما  �صالمة«  �لهاليل  زيد  »باأبي  بعد  فيما  فعرف  عليه 

»�ل�صاعر �لبلدي«.

ومل يكن �أبو زيد �لبطل �لوحيد يف �صرية �لهاللية �إذ �صاركه 
هذه �لبطولة �لفذة وتلك �لأخالق �لعربية �لكرمية دياب بن غامن 
ثم  و�ل�صتب�صال  �ل�صكيمة  بقوة  و�ملعروف  »بالزغبي«  �مل�صهور 
�ل�صتئثار بالغنائم. وقد �أو�صل �لهاللية �إىل �لن�رص و�أجهز على 
بال�صلطان  ��صتهر  �لذي  �رصحان  بن  �حل�صن  ومنهم  عدوهم، 
و�لذي كان �ملثل �لأعلى يف �لهيبة و�لكرم و�لنجدة، ومنهم 
وولدها  بيتها  على  قومها  ف�صلت  �لتي  �ل�صيدة  وهي  »�جلازية« 
وكانت مبثابة �لأم لبني هالل جتمع �صتاتهم وت�صلح ذ�ت بينهم 
وحتثهم على �جلهاد و�لقتال وتوؤثر �ل�صالح �لعام على نف�صها يف 

كل حني.

�أبي زيد يف �لق�ص�ض �ل�صعبي مبلًغا مل ت�صل  وبلغت ق�صة 
�أخرى من �ملالحم �ل�صعبية، و�إذ� كان  �أية ملحمة  �إىل مكانته 
فاإن  �لتاريخ  �أغفلها  �لتي  �ل�صخ�صيات  من  �أ�صبح  قد  زيد  �أبو 
�لعربية  �ل�صعوب  حية يف وجد�ن  بقيت  قد  �ملحبوبة  �صخ�صيته 
�ل�صعبي  �لأدب  بقي  ما  كذلك  و�صتبقى  �لأجيال  مر  على 

و�ملالحم �ل�صعبية �ل�صيقة.

263– اأبو �سهية – حارة – بق�سم املن�سية
ما من �صك يف �أن �للقب لأحد �صكان هذه �حلارة �لقد�مى، 
ت�صمى  �ملدينة وحار�تها كانت  �صو�رع  من  �أن كثرًي�  ول�صيما 
يف �ملا�صي باأ�صماء �أول �لبانني فيها، �أو �مل�صهورين باألقابهم، 
و�أعرف �أن لقب �أبي �صهية كان يطلق على �أحد م�صايخ �حلار�ت 

�لتي تدخل يف نطاق عمله تدعى  �لقد�مى وكانت كل �جلهة 
»�صياخة �أبي �صهية«.

264– اأبو �سو�سة )�سيدي(- حارة – بق�سم 
اجلمرك

�طلب ترجمته يف »�صيدي �أبو �صو�صة«.

265– اأبو �سالح – �سارع – بق�سم اجلمرك
وقد  م�رص،  يف  �لفاطمية  �لدولة  زمن  يف  موؤرًخا  كان 
كتب تاريخ �لوزير طالئع �بن رزيك �مللقب بالوزير �ل�صالح ثم 
�مللك �ل�صالح �لذي تويل �لوز�رة �لفاطمية يف عهدي �خلليفتني 
�لفائز بن�رص �لله، و�لعا�صد لدين �لله )�نظر مادتي �لفو�طم(، 
كلمة »�أبو« كانت وماتز�ل تطلق على �أنا�ض ل ح�رص لهم يف 
�أن �لذي يرزق بولد ��صمه �صالح،  �ملدن و�لقرى، ويالحظ 
»�أبا  �لفور  على  ي�صبح  �أبنائه  �أول  �لولد  هذ�  �إذ� كان  ول�صيما 
�صالح« مثل �أبي علي، و�أبي �أحمد، و�أبي حممد، و�إذ� كان 
��صم �لرجل نف�صه »ح�صن �أو ح�صني« �أ�صفى عليه معارفه لقب 
»�أبي علي« و�إذ� كان ��صمه »علي« �صار »�أبا ح�صن« و�إذ� كان 
هذه  وتطلق  وهكذ�...  حنفي«  »�أبا  �صار  »حممود«  ��صمه 
�لأحياء  يف  �ملتو��صعة  �لأو�صاط  يف  �لأخ�ض  على  �لكنيات 
�ل�صكانية »�لبلدي« ومن ثم قد يكون ��صم �ل�صارع لأحد �صكانه 

�لذين رزقو� باأول ولد و�صماه �صاحًلا.  

266– اأبو طالب – حارة – بق�سم مينا الب�سل
يكرث ��صم �أبو طالب بني �صكان �لقطر �مل�رصي، و�لأقطار 
�أطلق  �أبي طالب �لذي  �أ�صل  �لعثور على  �أ�صتطع  �لعربية، ومل 
باأن  �ليقني  عندي  يتاأكد  َثمَّ  ومن  �حلارة،  هذه  على  ��صمه 
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با طالب �لذي �صميت �حلارة با�صمه هو عم �لنبي �لكرمي حممد  �أ
بن عبد �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم وقد �صجل �لتاريخ �صريته على 

�لنحو �لتايل:

هو �أبو طالب عبد مناف بن عبد �ملطلب، عم ر�صول �لله، 
وهو �لذي كفل �بن �أخيه �ليتيم عند وفاة جده عبد �ملطلب )�نظر 
�ل�صالم كان  �أن �صيدنا حممد عليه  �ل�صري  �ملادة(  وتذكر  هذه 
بهذ�  و�عرت�ًفا  �لتجارية،  رحالته  يف  طالب  �أبا  عمه  ي�صحب 
�أبي طالب  بن  �بنه علّي  برتبية  �لنبي  قام  �لكرمي  �لأبوي  �جلميل 
ماتز�ل  �لرو�ية  هذه  �أن  غري  �لعيال،  كثري  فقرًي�  كان  �لذي 
طالب  �أبي  و�أخالق  تتفق  ل  لأنها  �صحتها  يف  �ل�صك  مو�صع 

وعزة نف�صه وحر�صه على كر�مته مما يدّونه �لتاريخ تف�صياًل.

وعندما بد�أ �أهل مكة ي�صطهدون �لنبي ملهاجمته �أوثانهم، 
وعقائدهم �لفا�صدة نا�رصه �أبو طالب بو�صف كونه رب �لأ�رصة، 
ورف�ض �أن يتخلى عن �لقيام بهذ� �لو�جب �لأبوي على �لرغم 
من �عرت��صات �ملكيني �ملتكررة و�حتجاجاتهم �ل�صاخبة، وقد 
�لقر�آن  لعنه  �لذي  لهب  �أبي  عد�  ها�صم  بني  بقية  حذوه  حذ� 
�لكرمي وتوعده بالعذ�ب �لأليم فقال �لله يف �صورة �مل�صد، وهو 

زب ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک   �لقائلني:  �أ�صدق 
ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گگ   گ    ک  

ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻرب.

وملا �أعلن �أهل قري�ض �إق�صاء بني ها�صم عن �ملجتمع �ملكي 
ب�صعب  �حلّي  هذ�  وعرف  مكة  مبدينة  حّيهم  يف  �عتكفو� 
�أبي طالب، وظّل �لها�صميون م�صطهدين يف غري هو�دة ردًحا 
من �لزمن ولقد خ�رص �لنبي خ�صارة فادحة بوفاة عمه �ملخل�ض 
يرثب  �إىل  �لهجرة  قبل  وفاته  وكانت  طالب،  �أبي  �حلنون 

�لله  لدين  د�عية  �لر�صول  بعثة  وبعد  �صنو�ت  بثالث  )�ملدينة( 
 � �حلق بع�رصة �أعو�م، ولقد كان �أبو طالب على �صلة وثيقة جدًّ
�صيد  مكة  �أهل  عند  وكان  �لهجرة  قبل  �لر�صول  حياة  مبر�حل 
و�ل�صجاعة  �لفخر  �لق�صائد يف  بع�ض  �إليه  ن�صبت  وقد  قري�ض، 
طالب،  �أبي  �إ�صالم  مو�صوع  حول  �جلدل  وثار  و�لوفاء، 
وهم  �لعلويني،  �أن  غري  �ل�صاأن،  هذ�  يف  �لرو�يات  وكرثت 
�لر��صدين  �خللفاء  �أحد  علّي  و�لد  طالب  �أبي  �إىل  �لنا�ض  �أقرب 
�أوردو� �أحاديث نبوية توؤكد �إ�صالم �أبي طالب، و�لو�قع هو �أن 
�إ�صالمه ل �صك فيه �إذ لي�ض مما يقبله �ملنطق �أن يظل هذ� �لرجل 
ا لبن �أخيه، وينكر ر�صالته،  �لفا�صل �لكرمي �خللق وفيًّا خمل�صً
ويرف�ض �لدخول يف دين �لله �حلق، ولي�ض من �مل�صتطاع منطقيًّا 

ت�صديق �لأحاديث �لتي �ختلقها �أعد�ء �لإ�صالم.

267 – اأبو الطفيل – �سارع – بق�سم اجلمرك
ووزير  وطبيب  عربي  فيل�صوف  �لطفيل  بن  بكر  �أبو  هو 
»Abubacer«،وقد  �لإفرجنة  عند  وهو  �لأندل�ض  وزر�ء  من 

تقدمت ترجمة حياته يف كلمة »�بن �لطفيل«.

268- اأبو َطْور - حارة - بق�سم اجلمرك
ن �لتاريخ �صري حياتهم  يحمل لقب »�أبي َطْور« �ثنان ممن دوَّ

وهما:

توىل  وقد  �لن�صارى،  �لعرب  من  وكان  ط�ر:  اأب�   )1
مل�رص  �لعربي  �لفتح  وقت   »Tanis »تني�ض  مدينة  حكم 
مدينة  على  �ل�صتيالء  �حلا�صمة  مر�حله  من  كان  �لذي 
 �لإ�صكندرية يف عام 21هـ )641م(، وكانت مدينة »تني�ض«
 فوق جزيرة ف�صيحة من �جلزر �لتي كانت تتخلل بحرية �ملنزلة 
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يف ذلك �حلني، وقد �زدهرت يف عهد �لأ�رصتني �لفرعونيتني 
�لثانية ع�رصة و�لتا�صعة ع�رصة، وكانت عا�صمة م�رص يف عهد 
بني  ُن�صُ بها  �لثاين  رم�صي�ض  و�أقام  �لرعاة  �لهك�صو�ض  ملوك 

هائلني.

لقتال  خرج  هذ�  طور«  »�أبا  �إن  �لتاريخية  �مل�صادر  وتقول 
�لأقباط  من  �ألًفا  ع�رصين  ي�صم  جي�ض  ر�أ�ض  على  �مل�صلمني 
مدينة  �أثناء زحفهم على  �لعرب يف  بالفاحتني  فالتقى  و�لروم، 
يف  فقاتلهم  دمياط،  مدينة  على  ��صتولو�  قد  وكانو�  »تني�ض« 
وياأخذوه  جي�صه  ويهزمو�  عليه  ينت�رصو�  �أن  قبل  كثرية  �أماكن 
»تني�ض«  مدينة  على  و��صتولو�  �جلزيرة  �قتحمو�  ثم  �أ�صرًي�، 
وغنمو� �أمو�لها و�قت�صمو� غنائمها ثم �صارو� �إىل �لفرما لال�صتيالء 

عليها.

2( علي اأب� ط�ر: وكان بطاًل من �أبطال �لبحرية �مل�رصية يف عهد 
حممد علي، وكان �إبان معركة »نافارين« �لبحرية ب�صبه جزيرة 
»�ملوره« ببالد �ليونان برتبة »مببا�صي- �أي مقدم« ويتوىل قيادة 
�لطر�د »�صوريا« �لذي �أنزل �إىل �لبحر بد�ر �ل�صناعة »�لرت�صانة« 
�إجنلرت�  �إىل  �أر�صل  ثم  )1819م(  عام 1235هـ  بالإ�صكندرية 
خالل عام 1239هـ )1823م( جلعله مدرًعا ب�صفائح �لنحا�ض 
من �أ�صفله �لغاط�ض يف �ملاء على غر�ر �ل�صفن �حلربية �حلديثة يف 

د باأربعة وخم�صني مدفًعا. ذلك �حلني ثم زوِّ

�مل�صوؤومة  �لبحرية  �ملعركة  �أمامها  وقعت  �لتي  »ونافارين« 
ميناٌء على بحر �ليونان يف �جلزء �جلنوبي �لغربي من �صبه جزيرة 
�لإجنليزي  �لبحر  �أمري  ق�صى  �ملعركة  هذه  ويف  »�ملوره«، 
وفرن�صا  �إجنلرت�  �أ�صاطيل  قائد   »Codrington »كودرجنتون 
ورو�صيا على معظم وحد�ت �لأ�صطولني �مل�رصي و�لعثماين، 

وقد حددت هذه �ملوقعة م�صتقبل �لبالد �ليونانية وكانت نقطة 
�لتحول بالن�صبة �إىل ��صتقاللها عن تركيا.

وقد حددت هذه �ملوقعة �لتاريخية يف يوم 20 من �أكتوبر 
بقيادة  �مل�رصي  �لأ�صطول  عام 1827م )1243هـ(، وكان 
بقيادة  �لرتكي  و�لأ�صطول  �ملادة(  هذه  )�نظر  بك  حمرم 

طاهر با�صا.

وعند �ل�صاعة �لثالثة و�لدقيقة �لعا�رصة من بعد ظهر ذلك �ليوم 
 »Dartmouth ملنحو�ض �أخذت �لبارجة �لإجنليزية »د�رتاوث�
تلقي بكل ثقلها على �لطر�د »�صوريا« قيادة على �أبي طور وتطره 
بو�بل من �لقنابل يف عنف و�إ�رص�ر فحطمت كثرًي� من مد�فعه 
من  جانب  و�صار  �لعام  هيكله  من  جزء  يف  �لنري�ن  و�أ�صعلت 
لأن  ن�صف جنوده؛ وذلك  من  �أكرث  وفقد  للنار  مقدمه طعمة 
�لأ�صطولني  �صفن  باغتت  ورو�صيا  وفرن�صا  �إجنلرت�  �أ�صاطيل 
�أر�صفة  من  بالقرب  مبر��صيها  مربوطة  وهي  و�لعثماين  �مل�رصي 
تكنها  مناور�ت  و�إجر�ء  �لتحرك  ت�صتطع  فلم  »نافارين«  ميناء 
من �إطالق مد�فعها على �صفن �لأعد�ء يف �صهولة وي�رص ح�صب 
خطط �لقيادة �ملر�صومة ملثل هذه �ملوقعة مع �خلروج �إىل عر�ض 

�لبحر حلرية �لتحرك يف م�صاحات و��صعة.

وعلى �لرغم من �نخفا�ض قوة �لطر�د »�صوريا« �لدفاعية �إىل 
�أقل من �لن�صف كان �ملقدم علي �أبو طور ي�صدر �أو�مره بقذف 
و��صتطاع  قنابل  من  �صفينته  بقي يف  ما  بكل  �لإجنليزية  �لبارجة 
بذلك �لدفاع �لبطويل �لبا�صل �أن ي�صيبها بكثري من �لتلف فحطم 
عدًد�  وقتل  مد�فعها  �أبر�ج  يف  �لنار  و�أ�صعل  ومقدمتها  قالعها 
كبرًي� من بحارتها وبع�ض �صباطها مما جعلها يف موقف حرج 
للغاية ول�صيما بعد �أن بد� �حلريق ي�صب يف بطاريات �لباقي من 

مد�فعها...



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

378

 »Genoa �ويف هذه �للحظة خفت �لبارجة �لإجنليزية »جنو
»�صوريا«  �لطر�د  مهاجمة  �لفور يف  على  و�رصعت  جندتها  �إىل 
بقنابلها من �خللف ومن �لأمام ومن كل �جلو�نب بكل ما يف 

طاقتها من قوة و�إ�رص�ر وذلك لقدرتها على �حلركة �ل�رصيعة.

وما هي �إل دقائق معدود�ت حتى ن�صف �لطر�د »�صوريا« 
تاريخ  فيه من جنود و�صباط م�صجلني يف  و��صت�صهد كل من 
�لبحرية �مل�رصية �صفحة من �صفحات �أجماده �خلالد�ت ودفاعه 

�ملجيد يف �صبيل �لله و�لوطن.

وكانت �لنري�ن �ملنبعثة من ن�صف �لطر�د »�صوريا« قد �متدت 
�إىل �لن�صافة �مل�رصية »رحاب جهاد« و�رصعان ما �لتهمتها فن�صفت 
بدورها بعد ب�صع دقائق وكان علمها يخفق فوق �صاريتها وهي 

تغو�ض يف �ليم.

»علي  �ل�صجاع  �مل�رصي  �ل�صابط  حياة  �نتهت  وهكذ� 
ر��صية  بارئها  �إىل  �لطاهرة  �لأبية  روحه  و�صعدت  طور«  �أبي 

مر�صية.

وهو من مو�ليد �لإ�صكندرية ومن �ل�صباط �لذين تخرجو� 
يف مدر�صتها �لبحرية �لتي �صيدها حممد علي عقب ت�صييده د�ر 

�ل�صناعة »�لرت�صانة«.

وما من �صك يف �أن »علي �أبا طور« كان ي�صكن �حلارة �لتي 
حتمل ��صمه �لكرمي حتى �لآن بق�صم �جلمرك.

269– اأبو العبا�س )�سيدي( – ميدان – 
بق�سم اجلمرك

 – �سارع   – )�سيدي(  العبا�س  اأبو   –270
بق�سم اجلمرك

�طلب ترجمته يف »�صيدي �أبو �لعبا�ض«.

بق�سم كرموز  – حارة   – اأبو عبيدة   –271
يحمل لقب »�أبي عبيدة« �ثنان ممن دون �لتاريخ �ملاأثور �صري 

حياتهم وهما:

1( اأب� عبيدة ابن اجلراح: و��صمه بالكامل عامر بن عبد �لله 
�لإ�صالمية«  �لأمة  »�أمني  وكنيته  �لقر�صي  �لفهري  �جلر�ح  �بن 
�أ�رصة  من  وهو  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �لله  ر�صول  ب�صهادة 
باجلنة،  �لنبي  �لذين وعدهم  �لع�رصة  �مل�صلمني  و�أحد  بلحارث 
– من  �لإ�صالمي، وكان  �لدين  �عتنقو�  وكان يف طليعة من 
حيث �لأخالق – رجاًل عظيًما يف كل �لنو�حي، �صادًقا ز�هًد� 
عفيًفا متو��صًعا، ومن َثمَّ �كتملت يف �صخ�صيته �لنبيلة �لأخالق 
�لإميان،  �ل�صادق  �ملوؤمن  �لرجل  يف  تتمثل  �لتي  �لفا�صلة، 
�أ�صحابي  من  �أحد  من  »ما  �لكرمي يف حقه:  �لر�صول  قال  وقد 
لو �صئت لأخذت عليه يف خلقه لي�ض �أبا عبيدة �بن �جلر�ح«، 
و�صئلت عائ�صة �أم �ملوؤمنني: »من كان �أحب �إىل ر�صول �لله؟ 
وقال  �جلر�ح«،  �بن  عبيدة  �أبو  ثم  عمر  ثم  بكر  �أبو  قالت 
وجوًها،  �لنا�ض  �أ�صبح  قري�ض  من  »ثالثة  عمر:  بن  �لله  عبد 
و�أح�صنهم خلًقا، و�أ�صدهم حياًء: �أبو بكر وعثمان و�أبو عبيدة 

�بن �جلر�ح«.
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وجاء �لنبي �أ�صقفا مدينة جنر�ن �لو�قعة بني �ليمن و�حلجاز 
وكانو�  قومهما،  من  وفد  ومعهما  و�ل�صيد،  �لعاقب  وهما: 
عن  عدلو�  فلما  �لدين،  �لر�صول يف  ليجادلو�  جاوؤو�  ن�صارى 
ذلك بعد ما �صدتهم �لآيات �لبينات مالو� �إىل �مل�صاملة، وذكرو� 
للر�صول �أن بينهم خالًفا على �صيء، و�قرتحو� عليه �أن يبعث 
معهم رجاًل من �مل�صلمني �أميًنا ليحكم بينهم! فقال �لنبي �لكرمي 
»لأبعثن معكم �أميًنا حق �أمني« و��صت�رصف كبار �ل�صحابة كل 
�لر�صول  ولكن  �لت�رصيف،  بهذ�  �ملعنّي  يكون  �أن  منهم  و�حد 

�أردف قائال: »قم يا �أبا عبيدة«.

ونبل  �لذ�ت،  و�إنكار  بال�صجاعة،  عبيدة  �أبو  ��صتهر  وقد 
�ل�صجايا، ولهذه �لأخالق �حلميدة ��صتحق لقب �لأمني �لذي 
وقعة  يف  �لر�صول  ن�رصة  �إىل  �صارع  وقد  بحمله،  �لنبي  �رصفه 
وتوىل  �ملادة(، و�صحبه يف جميع غزو�ته  هذه  )�نظر  »�أُُحد« 
�إىل  قيادة �جلند يف عدة حمالت ع�صكرية، وبعث بعد ذلك 
قو�عد  �ملحمدي  �لدين  يف  دخلت  �لتي  �لقبائل  ليعلم  جنر�ن 
�لقر�ءة  يجيدون  �لذين  ع�رص  �ل�صبعة  �أحد  وكان  �لإ�صالم، 

و�لكتابة عندما دخل �لإ�صالم يف قري�ض.

ور�صحه �أبو بكر للخالفة يوم �صقيفة بني �صاعدة، �إثر وفاة 
�لرجلني: عمر بن  �أحد  له فقال: �ختارو�  لينتخبو� خليفة  �لنبي 
يوًما:  �أبا عبيدة بن �جلر�ح، وقال عمر جلل�صائه  �أو  �خلطاب، 
تّنو� على �لله، فتمنى كل منهم ما يريد، فقال عمر: �إين �أتنى 

بيًتا ممتلًئا رجاًل مثل �أبي عبيدة.

فقد  �لإ�صالم،  �عتناقه  عقب  �لله  �صبيل  يف  جهاده  وبد�أ 
بعثه �لنبي يف �أربعني رجاًل �إىل من بذي �لق�صة �لذين �عتزمو� 
�لإغارة على �ملدينة، ف�صار �إليهم لياًل وعند �لفجر، د�همهم، 

ففرو� �إىل �جلبال و��صتاق نعمهم، و�أ�رص �أحدهم، فاأ�صلم بني 
يدي �لنبي.

وعقب ��صتقر�ر �لأمور يف �جلزيرة �لعربية بعد هزمية �أهل 
�لرّدة، �جته تفكري �أبي بكر �ل�صديق �إىل فتح �ل�صام، و�لعر�ق 
�ل�صام،  �إىل  جميًعا  و�صريهم  �أمر�ء،  لأربعة  �ألوية  �أربعة  فعقد 
ور�صم لكل منهم خطته وهم: �أبو عبيدة �بن �جلر�ح، ووجهته 
�أبي  بن  ويزيد  فل�صطني،  �لعا�ض ووجهته  بن  حم�ض وعمرو 
�صفيان ووجهته دم�صق، و�رصحبيل بن ح�صنة ووجهته �لأردن، 
ف�صار �لأمر�ء �لأربعة يف جيو�ض مل يزد عددها على �لأربعني 
لقتالهم  فح�صد  باأمرهم،  بيزنطة  �إمرب�طور  هرقل  وعلم  �ألفا، 
ح�صوده، و�قرتح عليهم عمرو بن �لعا�ض �لتجمع ملالقاة �لعدو 
فل�صطني،  �لريموك يف  نهر  جميًعا  فق�صدو�  متكاملة،  وحدة 
�لعا�ض،  �بن  لقرت�ح  موؤيًد�  بكر  �أبي  �خلليفة  ر�أي  وجاء 
�إليهم من �لعر�ق،  و�أمدهم بجي�ض خالد بن �لوليد �لذي بادر 
وو�فق قدوم خالد قدوم باهان �أمري �جليو�ض �لرومية، وقد �صار 
�أمام رجاله �لرهبان، و�لق�صاو�صة يحثون �جلنود على �لقتال، 
�أمري،  لكل  يوًما  تكون  �أن  على  �لقيادة  توحيد  خالد  و�قرتح 
وتالقى  �لأول،  �ليوم  يف  �جلنود  قيادة  له  تكون  �أن  وطلب 
�جلي�صان وهزم �لروم �رص هزمية وقتل منهم عدًد� هائاًل، يزعم 
بع�ض �ملوؤرخني �أنه بلغ �أكرث من مائة �ألف، وهو عدد ينطوي 
على �ملبالغة �لظاهرة �إذ لي�ض من �ملقبول عقاًل �أن يق�صي جي�ض 
معركة و�حدة، وهم ل  �لهائل يف  �لعدد  �مل�صلمني على هذ� 
�ملغالة  هذه  �أن  يف  �صك  من  وما  �ألًفا،  �أربعني  على  يزيدون 
يف �لأرقام ترجع �إىل ما جرى عليه كثري من �ملوؤرخني �لعرب 
من جت�صيم �حلو�دث، و�لتهويل من �صاأنها، ول�صيما �أن بع�ض 
�لروم  �لقتلى من  �أن عدد  »�لريموك« يزعمون  موؤرخي معركة 

�رتفع �إىل مائة وخم�صني �ألًفا!!
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وكان خالد بن �لوليد قد تلقى ر�صالة قبل تالحم �جلي�صني 
�أبا بكر تويف، و�أن عمر بن �خلطاب يعزل خالًد�  �أن  بها  جاء 
بن �جلر�ح، فو�صع  �أبا عبيدة  �إمارة �جلي�ض، ويويل عليه  عن 
خالد �لر�صالة يف جيبه و�صلمها بعد �نتهاء �ملعركة �إىل �أبي عبيدة 
هذه  �أمني  عليكم  �أّمر  عمر  �خلليفة  �إن  �ملوؤمنني:  يف  و�صاح 
�لأمة، وحت�صنت فلول �لروم يف دم�صق بعد هزمية نهر �لريموك 
�لوليد  �أبو عبيدة على ر�أ�ض جيو�صه، و�أقام خالد بن  فق�صدها 
�لذي  ح�صارها  �أثناء  �ملدينة  �أبو�ب  �أحد  على  فرقة  ر�أ�ض  على 
د�م �صتة �أ�صهر، وكان خالد �صديد �ليقظة ير�صل عيونه لتق�صي 
�أخبار �لروم د�خل �ملدينة، وعلم �أن لهم عيًد� يفرطون فيه من 
�رصب �خلمر، فاأعد لالأمر عدته، وهاجم �أ�صو�ر �ملدينة من قبله 
لياًل حتى �فتتحها عنوة، ف�صارع �لروم �إىل �لباب �لذي ور�ءه 
�أبو عبيدة، وفتحوه وعر�صو� عليه �ل�صلح فقبل، وجاء خالد 
ولكن  عنوة،  �ملدينة  فتح  لأنه  �صلحهم  يقبل  �أّل  �إليه  وطلب 
�أبا عبيدة كان قد �أم�صى كلمته، و�أمت �ل�صلح مع �لروم على 

�ملدينة كلها.

وكان �أبو عبيدة ممن مييلون �إىل �ل�صلم ف�صار �إىل حم�ض، 
�إليه  فخرج  وحماة  بعلبك  �إىل  ق�صد  ثم  �أهلها،  ف�صاحله 
�صكانهما م�صاملني، ثم فتح حلب �صلًحا، وكذلك قن�رصين، 

و�أنطاكية، وجميع بالد �ل�صام.

يدي  على  �ل�صلح  قبلو�  قد  �ملدن  هذه  �أهل  كان  و�إن 
فاإن  �ل�صمحة  �لإ�صالمي  �لدين  بتعاليم  و�هتد�ء  عبيدة،  �أبي 
�لروم مل يهادنو� يف ت�صكهم بال�صام، ومن َثمَّ قاومو� �لعرب 
�لوليد وقتل منهم خلًقا كثرًي�،  يف قن�رصين فهزمهم خالد بن 
وبجو�ر مدينة �أنطاكية �لتقى �أبو عبيدة بح�صود �لروم وهزمها، 

وماز�ل على فتوحاته �ل�صلمية يف معظمها حتى بلغ نهر �لفر�ت 
ففتح رعبان ودلوك.

وعّز على هرقل �أن تخرج �ل�صام من قب�صته، و�أن ي�صتقل 
بها �لعرب فجمع جي�ًصا كبرًي� بقيادة �لبطريق تيودور �لذي نزل 
�لوليد،  بن  خالد  ومعه  عبيدة،  �أبو  �إليه  ف�صار  دم�صق،  مرج 
هذ�  ويف  �لروم،  مبرج  ونزلو�  و�ملقاتلني  �لأمر�ء  من  وغريه 
�ليوم نف�صه و�صل مدد �إىل �لعدو بقيادة �صن�ض �لرومي يف جند 
�لتايل  �ليوم  �صباح  ويف  تيودور،  جنود  عدد  عددهم  يعادل 
علم �مل�صلمون �أن تيودور رحل بجي�صه قا�صًد� دم�صق ليفتحها، 
تيودور  بجي�ض  وحلق  �ملعركة  �أثناء  بجي�صه  خالد  فان�صحب 
وق�صى  فهزمه،  �صن�ض  على جي�ض  عبيدة  �أبو  و�أباده، وهجم 
عليه، وكان ن�رص �مل�صلمني يف هذه �ملعركة عظيًما ومغامنهم 

كبرية.

ويف �لعام �ل�صابع ع�رص من �لهجرة ح�صد �لروم جموعهم 
�أبا عبيدة يف حم�ض، وحا�رصوه فطلب �لنجدة من  وق�صدو� 
فرًقا  بنف�صه  هو  وتوىل  �إر�صالها  �إىل  فبادر  �خلطاب،  بن  عمر 
�لروم  ينا�رصون  كانو�  �لذين  �ل�صام  �أهل  بلغ  وملا  مل�صاعدته، 
�أبي عبيدة تفرقو� تاركني  لن�رصة  �لو�فدة  �مل�صلمني  �أمر جيو�ض 
�أبو عبيدة، وخالد بن �لوليد، للقتال  منا�رصة �لروم، فخرج 

و�نت�رص �مل�صلمون، و�أوقعو� بالروم هزمية منكرة.

ويف �ل�صنة �لثامنة ع�رصة للهجرة، �نت�رص �لطاعون بال�صام، 
وم�رص، و�لعر�ق، و��صتفحل �أمره بال�صام على �لأخ�ض، وقد 
قدر �ملوؤرخون �صحاياه من �جليو�ض �لعربية بنحو ثالثني �ألًفا، 
ومل ير�ض �أبو عبيدة �بن �جلر�ح �لعودة �إىل �ملدينة تلبية لند�ء عمر 
�بن �خلطاب �لذي �أر�د �إنقاذه من �رص �لوباء، و�آثر �أن ميوت بني 
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�أ�صحابه، فتويف يف �لعام نف�صه 18هـ )639م( بالًغا من �لعمر 
58 عاًما �أي �أنه ولد يف حو�يل عام 581 �مليالدي، وكانت 
�جلر�ح يف  مب�صجد  يوجد  قربه  �إن  ويقال  عمو��ض.  وفاته يف 

مدينة دم�صق.

2( اأب� عبيدة معمر بن املثنى التيمي: �أحد �للغويني �مل�صهورين، 
�أ�صل  من  �أنه  خ�صومه  ويزعم  )728م(،  110هـ  عام  ولد 
يكن  ومل  تيم،  لقبيلة  موىل  كان  �أنه  �ملحقق  ومن  يهودي، 
فرًد� منها، ولهذ� �ل�صبب كان يتوىل د�ئًما �لدفاع عن �ملو�يل، 
�أنه كان خارجيًّا،  لذلك  �ل�صعوبية، ويقال  �أن�صار  وكان من 
غري �أنه من �لإن�صاف لهذ� �لرجل �أن تالحظ �أنه كان يتفق مع 
هذه �لطو�ئف يف بع�ض �مل�صائل فقط، ومن َثمَّ كان هناك من 
�أنه كان له خ�صوم كرث عددهم  �لأ�صباب ما يدعو �إىل �تهامه 
على مر �لأعو�م، و�أخذو� يوؤكدون �أنه ل ي�صتطيع قر�ءة بيت 
من �ل�صعر �لعربي دون خطاأ، غري �أن �لو�قع هو �أن �أبا عبيدة كان 
�أحد �ملتعمقني يف در��صة �للغة، و�لآد�ب �لعربية �لقدمية، وقد 
�ألف �أكرث من مائة ر�صالة ماتز�ل عناوينها معروفة حتى �لآن، 
�إىل  وي�صعى  �لعرب،  يكره  �صعوبيًّا  �أنه كان  وما من �صك يف 
�حلط من �صاأنهم �صاأنه يف ذلك �صاأن جميع �ل�صعوبيني �ملتطرفني 
�لذين يرون �أن �لعجم �أف�صل من �لعرب يف �صتى نو�حي �لعلم 
و�ملعرفة و�أ�صول �لجتماع، وقد �ألف �أبو عبيدة بن �ملثنى كتًبا 
كثرية تعر�ض فيها للعرب، منها: »كتاب ل�صو�ض �لعرب«، 
�لفر�ض«،  �ألف »كتاب ف�صائل  �لعرب« كما  �أدعياء  و»كتاب 
و�صور �بن قتيبة )�نظر هذه �ملادة( �لطعن �لذي كان ي�صتعمله 
قدرها،  من  و�حلط  �لعرب  مفاخر  من  للنيل  �ل�صعوبي  هذ� 
و�لتهكم بها ت�صويًر� ينّم عن بغ�ض هذ� �لرجل �لدفني للعروبة 

و�أهلها.

ولقد ذهبت �ل�صعوبية �إىل �أبعد حد يف �لنتقا�ض من قدر 
�لأجنا�ض  جميع  من  و�ملو�يل  �لعجم،  �صاأن  و�إعالء  �لعرب، 
لأن  �ل�صعوبيني،  هوؤلء  كتب  �أكرث  �صاعت  وقد  �لدخيلة، 
�لعرب عّدو� هذه �لنـزعة �ل�صالة �صد �لإ�صالم ومن َثمَّ حترجو� 
من نقل �لكتب �ملوؤلفة يف �ل�صعوبية وتقربو� �إىل �لله باإعد�مها، 
وبَِرئ �ملخل�صون من �مليل �إليها كما فعل �لزخم�رصي )�نظر هذه 
�إذ جبلني  �لله  �أحمد  »�إين  ل فقال:  �ملف�صّ �أول كتابه  �ملادة( يف 
على �لغ�صب للعرب و�لع�صبية لهم، وبّر�أين من �لن�صو�ء �إىل 

لفيف �ل�صعوبية«.

وتويف �أبو عبيدة بن �ملثنى عام 210هـ )825م( بالًغا من 
�لعمر 97عاًما ميالديًّا.

272 – اأبو العتاهية – �سارع – بق�سم مينا 
الب�سل

�لقا�صم  بن  �إ�صماعيل  �إ�صحق  �أبو  و�ألقابه  �لكامل  ��صمه 
باأبي �لعتاهية، ولد  �بن �صويدين بن كي�صان �لعنـزّي �ملعروف 
بعني �لتمر باحلجاز عام 130هـ )748م(، وهي قرية �صغرية 

بالقرب من �لأنبار، وينت�صب �أجد�ده لقبيلة عْنزة �لبدوية.

�أفر�د  وكان  حّجاًما،  �صويدين  بن  �لقا�صم  �أبوه  وكان 
له حانوت  فكان  هو  �أما  �لو�صيعة،  بالأعمال  ي�صتغلون  �أ�رصته 
�صغري بالكوفة لبيع جر�ر �لفخار، وكثرًي� ما كان يبيع جر�ره 
متجوًل يف �لطرقات، ويقال: �إن �لنا�ض �لذين كانو� يرتددون 
على دكانه يكتبون على ك�رص �خلزف �لأ�صعار �لتي ين�صدها، 

ولذلك ُلّقب باجلّر�ر.
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نظرة كلها غ�صا�صة  �حلياة  �إىل  ينظر  ول�صعة مكانته كان 
�إىل  ورحل  �لنا�ض،  بني  �لجتماعية  مكانته  حلقارة  ومر�رة، 
�إبر�هيم  �ل�صهري  �ملغني  �صحبة  بال�صعر  ي�صتهر  بد�أ  عندما  بغد�د 
�لبارزين يف  من  يكن  ولكنه مل  �ملادة(،  )�نظر هذه  �ملو�صلي 
ذلك �لوقت فا�صطر �إىل �لعتكاف باحلرية �ملتو��صعة فرتة من 
�لزمن حيث �أخذ �صيته يرتدد بني �لنا�ض، ومن ثّم و�صل �صيته 

و�صهرته �إىل م�صامع �خلليفة لأنه مل يكن فطًنا.

ولقد �أعلن �لفنان يف �صعره �ملتاأخر كر�هية �لطبقة �حلاكمة 
�خل�صلة  هذه  وماز�لت  بخياًل  وكان  �لإقطاعيني،  و�لأغنياء 
�ل�صعر  مبوهبة  رزق  ولكنه  �أيامه،  �آخر  حتى  تالزمه  �لذميمة 

فالتم�ض بها بابًا �إىل حياة رغدة و��صعة �لأفق.

وعّز عليه وهو �لفقري �أن ي�رصف وقته يف ح�صور جمال�ض 
يف  جّدة  �صعره  يف  جند  ولذ�  �لقدماء،  و�صعر  �للغة،  فقه 

�لأ�صلوب، وحترًر� من �لتقليد.

وقد �ن�صم يف �صبابه �إىل زمرة �ل�صعر�ء �خللعاء �لذين �لتفو� 
�أ�صتاذ »�أبي نو��ض« )�نظر هذه �ملادة(،  حول و�لبة بن �حُلباب 
و��صتهر يف هذه �لفرتة باأ�صعاره يف �لغزل و�خلمر، وعاب �لنقاد 
�ملتاأخرون �صعره يف هذين �للونني من �ل�صعر، وقالو� �أنه �صعيف 
ي�صبه يف �أ�صلوبه طبائع �لن�صاء، ومل يبق من هذ� �ل�صعر �إل بع�ض 

�لقطع.

وكان �أبو �لعتاهية – على غر�ر �ل�صعر�ء �ملطبوعني – يوؤثر 
�أمره  بادئ  يف  و��صتهر  �لق�صرية،  و�لأوز�ن  �لب�صيطة،  �للغة 
بق�صيدة يف مدح �خلليفة �ملهدي، ونالت �لر�صا على �لرغم من 
�خل�صائ�ض �لتي خرجت ب�صعره عن �ملاألوف من �ل�صعر �لقدمي.

و�صاءت �صمعته يف بغد�د ب�صبب ما قاله من ق�صائد غزلية 
يف ُعْتبة جارية رْيطة �بنة عم �خلليفة �ملهدي، وكانت توّد �أن 
تلفت نظر �خلليفة �إليها، ولكنها مل تكن تفكر يف �أن �ملهدي قد 
يدفع بها �إىل رجل فقري مثل �أبي �لعتاهية �لذي �أكرث من ن�صيبه 

فيها مدعًيا حبها، وع�صقها �لذي طغى على وجد�نه.

وقد كتب مرة �إىل �ملهدي يطلبها منه فقال:

نف�صي ب�صيء من �لدنيا معلقة 
�لله و�لقائم �ملهدي يكفيها  

�إين لأياأ�ض منها ثم ُيطمعني 
فيها �حتقارك للدنيا وما فيها  

فيها ومن  ن�صيبه  تعدد  �أن  بعد  لُعتبة  وقد ذ�عت ق�صة حبه 
ذلك قوله:

�أْعَلْمُت عتبة �أنني  
منها على �رصف مطْل

و�صكوت ما �ألقى �إليها 
و�ملد�مع ت�صتهْل

حتى �إذ� برمت مبا 
�أ�صكو كما ي�صكو �لأقْل  

قالت فاأي �لنا�ض يعلم 
ما يقول فقلت كْل  
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كتابه  يف  �ملربد(  �بن  مادة  )�نظر  �ملرّبد  �لعبا�ض  �أبو  وقال 
»�لكامل« �إن �أبا �لعتاهية �أهدى �إىل �خلليفة �ملهدي يف عيد �لنريوز 
ثوبًا كتب على حو��صيه هذين �لبيتني فهّم �ملهدي باإهد�ء �جلارية 
ُعتبة �إليه، ولكنها جزعت وقالت: يا �أمري �ملوؤمنني �أتدفعني �إىل 
رجل قبيح �ملنظر بائع جر�ر يتك�صب بال�صعر، فاأعفاها �ملهدي 

و�أمر مبنح �أبي �لعتاهية مبلًغا من �ملال.

ب�صجنه،  �ملهدي  �خلليفة  �أمر  ُعتبة  يف  ن�صيبه  تكرر  وملا 
ولكن �رصعان ما �أطلق �رص�حه، وو�صل وّده مرة ثانية و�أ�صبح 
فيها  جانب  �أبياًتا  نظم  �أنه  غري  �ملهدي،  عند  رفيعة  مكانة  له 
�حلذر، فجلد، و�أُق�صي �إىل �لكوفة، ومن ن�صيبه يف ُعتبة هذه 

�لأبيات �حللوة �جلر�ض �لعذبة �ل�صياق:

عيني على ُعتبة منهلة 
بدمعها �ملن�صكب �ل�صائل  

يا من ر�أى قبلي قتياًل بكى 
من �صدة �لوجد على �لقاتل  

ب�صطت كفي نحوكم �صائالً 
ماذ� ترّدون على �ل�صائل  

�إن مل ُتنيلوه فقولو� له 
قوًل جمياًل بدل �لنائل   

�أو كنتمو �لعام على ُع�رصة  
منه فمّنوه �إىل �لقابل  

ومن مدحه يف �خلليفة �ملهدي قوله:

منقادة  �خلالفة  �أتته 
ذيالها �أ جترر  ليه  �إ  

فلم تُك ت�صلح �إل له 
ومل يك ي�صلح �إل لها  

ولو ر�مها �أحد غريه 
لزلزلت �لأر�ض زلز�لها

ولو مل تطعه بنات �لقلوب
�أعمالها �لله  قبِل  ما   

غري �أنه على �لرغم من هذ� �ملدح فاإن �أبا �لعتاهية �عتقد �أن 
�خلليفة �ملهدي م�صوؤول عن خيبة �أمله يف نو�ل عتبة، ومن َثمَّ 
بدرت منه بع�ض �أبيات من �ل�صعر جافة يف حق هذ� �خلليفة بعد 
فمدح  بغد�د  �إىل  عاد  �ملهدي  �خلليفة  تويف  وملا  عنه،  َعَفا  �أن 
ومل  و�لهادي(  �لعبا�صي  �ملهدي  مادتي  )�نظر  �لهادي  �خلليفة 
به،  ي�صيق  �لهادي  جعل  مما  مدحه،  يغلظ يف  �أن  يف  يتورع 
وي�صارك �بنه هارون �لر�صيد يف هذ� �ل�صعور، ثم ياأمر باإلقائه يف 

�ل�صجن هو و�صديقه �إبر�هيم �ملو�صلي )�نظر هذه �ملادة(.

�لر�صيد �خلالفة عفا عنه، ونال �حلظوة  وملا توىل هارون 
عنده مرة �أخرى، وعندها �أخذ �أبو �لعتاهية ميتعه بق�صائده يف 

�لغزل.

وفجاأة تنكر �صاعرنا للغزل و�ن�رصف �إىل �لزهد يف حو�يل 
هذ�  من  �لأمر  �أول  هارون  و��صتاء  )773م(،  157هـ  عام 
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بعد  فيما  عنه  ر�صي  ولكنه  �ل�صاعر،  على  طر�أ  �لذي  �لتحول 
��صتجابة لرجاء �لف�صل بن �لربيع، وما من �صك يف �أن �صهرة 
�أبي �لعتاهية عند �جلماهري كان لها �أثر كبري يف �صفح هارون 

�لر�صيد عنه، و�ملبادرة �إىل �ل�صتجابة �إىل و�صاطة �بن �لربيع.

كانت  له  �لربيع  بن  �لف�صل  رعاية  �أن  فيه  �مل�صكوك  ومن 
نتيجة ��صرت�كه يف �ملوؤ�مرة �صد �لرب�مكة �لتي �أ�صهمت فيها زبيدة 
�لرب�مكة  �صيطرة  من  �لعبا�صية  �لدولة  لتخلي�ض  �لر�صيد  زوجة 
�لفار�صيني على مقاليد �حلكم، وليت نتائج �لق�صاء على �لتغلغل 
�لفار�صي يف �لدولة �لعبا�صية كانت �إيجابية ود�ئمة، �إذن لكان 
من  بعد  فيما  �إليه  مما و�صلت  بكثري  �أح�صن  �لعربية  �لدولة  حال 
بب�صط  �لعروبة  �أعد�ء  �أغرى  تزق  ثم  و��صمحالل،  تفكك، 
نفوذهم على مقدر�ت �لعرب، وهدم �نت�صار�تهم �لباهرة يف 

كل �مليادين.

كانت  و�لورع  �لزهد  يف  �لعتاهية  �أبي  ق�صائد  �أن  ويقال 
�لتي  �لعربية �خلال�صة  تتفق وميول �ل�صيدة زبيدة، تلك �لزوجة 
كافحت يف بطولة لتغليب �لروح �لعربية على �لنـزعة �لفار�صية 
�لطيبة  ثماره  ياأت  و�إن كان كفاحها مل  �لعبا�صية،  �لدولة  يف 
منها يف هذ�  بدر  ق�صور  �إىل  يرجع  ذلك ل  فاإن  �مل�صتقبل  يف 

�ل�صدد.

�لغزير يف  �لنظم  على  �حلني  ذلك  من  �لعتاهية  �أبو  ود�أب 
�ملو�عظ �لق�صرية و�لطويلة م�صوًر� �أهو�ل �ملوت �لتي حتل بالنا�ض 
جميًعا، وخا�صة بالأغنياء ذوي �ل�صلطان و�جلاه بل، وباخلليفة 

نف�صه.

وقد عادت عليه ق�صائده يف هذ� �للون �جلديد من �صعره 
�صدق  �ملتاأخرين يف  �لنقاد  بع�ض  وي�صك  هذ�  �جلزيل،  بالنفع 

مثل  �حلقيقيني  �لزهاد  من  يكن  مل  �إذ  �لزهد،  �إىل  �ن�رص�فه 
�أخرى  تهمة  وهناك  �ملعري(،  مادة  )�نظر  �ملعري  �لعالء  �أبي 
تل�صق، وت�صيع على �أل�صنة �لكثريين من معا�رصيه �أل وهي تهمة 
�لزندقة �لتي كانت �ل�صالح �لقوي �لذي ي�صهره �أهل هذ� �لع�رص 

على من يريدون �لإ�رص�ر به، وحتطيم كيانه و�صهرته.

�لتما�ض  �مل�صتطاع  من  �أنه  »كولد�صيهر«  �مل�صت�رصق  ويقول 
�صبب هذ� �لتهام يف رميه مر�ت يف �ل�صجن، وذلك خالل 
�أهل  ملذهب  �ملخالفة  �لنـزعة  ب�صبب  ع�رصه  �صاد  �لذي  �لنـز�ع 
ق�صائده  بع�ض  يف  غام�صة  تظهر  كانت  نزعة  وهي  �ل�صنة، 
�لتاأثر  �رصيع  جعله  مما  �لدين  يف  درو�ًصا  يتلق  مل  �أنه  ول�صيما 
�صائًعا  مايز�ل  كان  �لذي  �ملانوية  �لعقائد  من  �ملعدل  بالرت�ث 
يف �لعر�ق، وقد كان هذ� �لرت�ث �مل�صوؤوم �صبًبا يف قيام �لفنت 
يف هذ� �لعامل �لإ�صالمي، لقوله بوجود جوهرين هما: جوهر 
�لعتاهية كان  �أبا  �أن  هو  �لثابت  ولكن  �ل�رص،  �خلري، وجوهر 

يرى �أن هذين �جلوهرين من خلق �لله، وقد قال يف ذلك:

�إذ� �أردت �رصيف �لنا�ض كلهمو 
فانظر �إىل ملك يف زي م�صكني  

ُخلق  �أنه  �إىل  �حلدود  �أبعد  �إىل  �ل�صعر  يف  جناحه  ويرجع 
مطبوًعا على �أن يكون ذ� �صاعرية فذة، فنظم �صعره يف معاين 
�خلا�صة و�لعامة بلفظ �صهل و�أ�صلوب لنّي مفهوم لكل �لطبقات 
�أنه  غري  عادي  نرث  �أنه   – �صهولته  من   – لقارئه  ليخيل  حتى 
موزون، وكان يف �صغره ينظمه يف �خلالعة و�لغزل، ثم ترقى 
�إىل مدح �خللفاء، وخف �صعره على �ملهدي، و�أهل بالطه، 
ثم �صّبب بُعتبة طيلة �صبابه، وملا يئ�ض من �أن ينالها زهد يف �لدنيا 
و�ملو�عظ،  بالزهديات  ��صتهر  حتى  �لزهد  يف  �لنا�ض  ورّغب 
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وكان ع�رصه يف حاجة �إىل مثله ل�صيوع �خلالعة، و�لتمتع بني 
طبقات �ملو�يل.

وكان �أبو �لعتاهية متدفًقا يف �صاعريته، وكان �صعره يعرب 
تلك  حظه  ح�صن  من  وكان  ع�رصه،  يف  �لنا�ض  م�صاعر  عن 
مما  �ملو�صلي،  �إبر�هيم  وبني  بينه  توثقت �صالتها  �لتي  �ل�صد�قة 

�أتاح ل�صعره �أن يلحنه �أعظم مو�صيقي يف زمانه.

مادة  )�نظر  �حلميد  عبد  بن  �أبان  ومعا�رصه  هو  وكان 
عبد �حلميد �لكاتب( �أول من نظما �ل�صعر من �ملزدوج، وقال 
�أبو �لعالء �ملعري يف كتابه »�لف�صول و�لغايات« �أن �أبا �لعتاهية 
كان �أول من ��صتحدث وزن »�مل�صارع« من بحور �ل�صعر كما 

��صتخدم وزًنا �آخر يتاألف من ثمانية مقاطع طويلة.

�صعره  جمع  وقد  �إنتاجه،  لغز�رة  ديو�نه  يجمع  ومل 
463هـ  عام  �ملتوفى  �لأندل�صي  �لرب  عبد  �بن  »�لزهديات«  يف 

)1071م(.

وكان �صاعرنا يزدري فخامة �ل�صعر �لبدوي �لقدمي �لذي 
�صار جمرد �صناعة تقليدية لذلك كان يح�رص �هتمامه يف �نتقاء 

�ملعاين �لتي يفهمها �لنا�ض يف �صهولة وي�رص.

ل  �لتي  و�لعظات  �حلكم  على  �لزهد  يف  �صعره  وي�صتمل 
�لتي  �لزهديات  يف  ق�صائده  ومعظم  قوية،  و�صائج  تربطها 
و�صلت �إىل �لقر�ء وتتاز بالت�صاوؤم �لو��صح، فالزهد عنده يربره 
فناء ما يف هذه �لدنيا، فهو يرى �لعامل �صل�صلة من �لآلم مت�صلة 
�حللقات، و�ل�صفاء فيه ممتزج بالأكد�ر �أينما كان، ول رجاء 

�إل ملن حمل بني جنبيه َنْف�ًصا تت�صم بالقناعة.

�حلياة  �إىل  بالن�صبة  �لقاتة  �لفل�صفة  هذه  من  �لرغم  وعلى 
�أثًر� للعويل �ملتخنث، فهو يف ثناياها قوي  فاإننا ل نلم�ض فيها 
�حلياة  �أثقال  يحمل  وهو  مغتبًطا،  فرًحا  يكن  مل  ولو  حازم، 
فل�صفي  �صاعر  �أول  �لعتاهية  �أبو  ويعد  على حملها،  لأنه جمرب 
يف �لأدب �لعربي، وهو ينفرد باحلرية �لتي عالج بها �لقو�لب 

�ل�صعرية.

ومن ق�صائده يف �لزهد؛ �أرجوزته �لتي يقال �أنها يف �أربعة 
�آلف بيت، كلها يف �لأمثال و�حلكم، ومنها هذه �لأبيات:

ح�صبك مما تبتغيه �لقوت
ما �أكرث �لقوت ملن ميوت  

هي �ملقادير فدعني �أو فذر
�إن كنت �أخطاأت فما �أخطا �لقدر  

�إن �ل�صباب و�لفر�غ و�جلده
مف�صدة للمرء �أّي مف�صده  

ومن �أبياته يف �لوعظ و�لورع قوله:

�أل �إننا كلنا بائد 
و�أي بني �آدم خالد  

وبدوؤهم كان من ربهم 
وكل �إىل ربه عائد  

فيا عجًبا كيف ُيع�صى �لإله  
�أم كيف يجحده �جلاحد  
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ولله يف كل حتريكة  
ويف كل ت�صكينة �صاهد

ويف كل �صيء له �آية 
تدل على �أنه و�حد

وقال يف �لقناعة و�لعزوف عن �لدنيا وزخرفها:

�صدة �حلر�ض ما علمت و�صاعة 
وعناء وفاقة و�رص�عة  

�إمنا �لر�حة �ملريحة يف �لياأ�ض
من �لنا�ض و�لغنى يف �لقناعة  

نحن يف د�ر مرتع غّبه �ملوت 
ود�ر �رّص�عة خّد�عة

عزم �لليل و�لنهار على �أن 
ل مياّل تفريق كل جماعة  

ي�صمر  فيما  و��صح  تناق�ض  على  �لأبيات  هذه  وتدل 
�أبو �لعتاهية، وما يجهر به يف �صعره، فقد عرف عنه �أنه عا�ض 
تنايف  �لتي  �لقناعة  يكون عن  ما  �أبعد  و�لبخيل  بخياًل،  ومات 

�حلر�ض �لذي هو �أ�صا�ض ظاهرة �لبخل عند �لبخيل.

�أو ثالث خلون من  لثمان  وتويف �صاعرنا يف يوم �لثنني 
من  بالًغا  ببغد�د  )828م(  عام 213هـ  �لآخرة  �صهر جمادى 
�لعمر حو�يل 81 عاًما ودفن بالقرب من نهر عي�صى قبالة قنطرة 

�لزياتني، وعندما ح�رصته �لوفاة قال �أ�صتهي �أن يجيء خمارق 
�ملغني ويغني عند ر�أ�صي هذين �لبيتني �للذين نظمتهما �لآن:

�إذ� ما �نق�صت عني من �لدهر مدتي 
فاإن عز�ء �لباكيات قليل  

�صُيعر�ض عن ذكري وُتن�صى مودتي 

ويحدث بعدي للخليل خليل  

ثم �أو�صى �أن يكتب على قربه هذ� �لبيت:

�إن عي�ًصا يكون �آخره �ملوت
�لتنغي�ض معّجل  لعي�ض    

و�لأ�صعار �لتي بقيت من �آثاره تنق�صم �إىل �صتة �أق�صام بالن�صبة 
مدح  معظمها يف  متناثرة  قطع  وهو  �ملدح  وهي:  مر�ميها  �إىل 
و�صعر  و�ملاأمون،  �لر�صيد،  وهارون  و�لهادي،  �ملهدي، 
و�لهجاء،  وذكية،  جميلة  معاتبات  ويت�صمن  �ملنا�صبات، 

و�لرثاء، وق�صائد مرجتلة، و�حلكم و�ملو�عظ.

وقد طبعت �جلمعية �لي�صوعية ببريوت �أ�صعاره طبعة جيدة 
بعنو�ن: »�لأنو�ر �لز�هية يف ديو�ن �أبي �لعتاهية« وذلك يف عام 

1305هـ )1887م(.  

273– اأبو العرب – �سارع – بق�سم الرمل  
)الأمرية فاطمة حيدر �سابًقا(

��صم  �لإ�صكندرية  مبحافظة  �ل�صو�رع  ت�صمية  جلنة  و�صعت 
ما  على  يدل  تعريف  �أي  دون  �ل�صارع  هذ�  على  �لعرب«  »�أبو 
�ملعروفني  �لنا�ض  لأحد  تكون  فقد  �لت�صمية،  هذه  من  ق�صدته 
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يف هذه �جلهة من �صاحية �لرمل، وقد تكون ل�صيدنا �إ�صماعيل 
ول�صيما  قاطبة،  �لعروبة  جد  لأنه  �للقب  بهذ�  يدعى  �لذي 

�لعرب �مل�صتعربة، وقد تكون لل�صاعر �لأندل�صي �أبو �لعرب.

اإبراهيم  �سيدنا  ابن  ه�  ال�سالم  عليه  اإ�سماعيل  �سيدنا   )1
عدة  �لكرمي  �لقر�آن  �إ�صماعيل يف  �صيدنا  ذكر  وقد  الله:  خليل 
تعاىل:  قوله  �لبقرة  �صورة  من   127 �لآية  يف  فجاء  مر�ت، 

ڀڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ      ٻ   زبٱ  

�آل  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ رب، ويف �لآية 84 من �صورة 

عمر�ن: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       
ٺ   ٺ  ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ 

ڤ   ڤ   ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  

�لن�صاء(:  �صورة  من   163 �لآية  ويف  ڤڦرب،  ڤ   

زبٻ     ٻ   ٻ    ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ ڀ  
ٿ   ٿ   ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
ٿ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤرب، ويف 
هذه �لآيات �لكرمية ما يدل على �أن �لوحي قد نزل على �صيدنا 
�إ�صماعيل، كما نزل على غريه من �لأنبياء �لذين ذكرو� يف هذه 

�لآيات �لربَّانية، وذكر يف �لآية 53 من �صورة مرمي: زبٺ   
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ    ٿ  ٿ   ٿ  
يف  وجاء  ڃڃرب،  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  
�لآية 133 من �صورة �لبقرة �أن �إبر�هيم و�إ�صماعيل و�إ�صحق من 

�آباء يعقوب، فالله جل �صاأنه يقول وهو �أ�صدق �لقائلني: زبۇ  
ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ     ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  

ەئ   ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

 125 �ل�رصيفة  �لآية  ويف  ۆئۆئرب،  ۇئ   ۇئ   وئ  وئ 

من �صورة �لبقرة �أن �لله جل جالله تعهد �إىل �إبر�هيم و�إ�صماعيل 

زب ٴۇ ۋ  ۋ ۅ  ۅ  تعاىل:  فقال  �حلر�م  �لبيت  تطهري 
ۉ ۉ ې  ې  ې ې ى ائ  ائ ەئ  ەئ  

وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئرب.

غري �أن �لرو�يات �لتي �رُصِدت عرب �لقرون مل تذكر تف�صياًل 
يبني ر�صالة �صيدنا �إ�صماعيل، ويو�صح ما �أوحي �إليه من عند �لله، 
ومل تبني �صلته بن�رص ملة �صيدنا �إبر�هيم. ويذكر �ملوؤرخون �لذين 
�إبر�هيم رزق  �أن �صيدنا  �لنبيني �لكرميني  تعر�صو�  ل�صرية هذين 
باإ�صماعيل من �ل�صيدة هاجر، وكان �أول بنيه، و�أن مولده كان 
�صبًبا يف �لنـز�ع �لذي حدث بني �ل�صيدتني �صارة وهاجر، و�أن 
�ل�صيدة �صارة �أر�دت �أن ت�صوه هاجر فثقبت �أذنيها فاأ�صبح ذلك 
عادة متبعة عند �لن�صاء، وجاء يف بع�ض �لرو�يات �أن �إ�صماعيل 
كان يتنا�صل مع �أخيه �ل�صغري �إ�صحق فا�صتدت �لغرية يف نف�ض 
�صارة لدرجة �أنها حملت �صيدنا �إبر�هيم على �أن يذهب بهاجر 
�ل�صكينة تقودهم  �إىل بالد �لعرب، وكانت  �إ�صماعيل  وولدها 
�ملالك جربيل كما  يقودهم  �أو  �لعربية  �إىل �جلزيرة  يف �صفرهم 
ذكر يف رو�يات �أخرى، وقد �أعان �إ�صماعيل �أباه �إبر�هيم يف 
�إقامة �لبيت �حلر�م بعد �أن حفر �أ�صا�صه، وعقب �إتام ت�صييده ترك 
�ملقفر  �إ�صماعيل يف ذلك �ملكان  �إبر�هيم زوجته هاجر وولدها 
�لقحل يقا�صيان �لظماأ، و�أخذت هاجر ت�صعى بني �ل�صفا و�ملروة 
بينهما مر�ت عدة فكان ذلك  �صعيها  �ملاء، وتكرر  باحثة عن 

�أ�صاًل لل�صعي �لذي هو ركن من منا�صك �حلج حتى �لآن.

ثم تّثل لها �ملالك جربيل وقال لها من �أنت؟ قالت: �رصّية 
وكلكما؟،  من  و�إىل  قال:  هنا،  ها  و�بني  تركني  �إبر�هيم 
»قالت وكلنا �إىل �لله تعاىل«،وكان �إ�صماعيل قد نفذ �صربه من 
�لعط�ض فجعل يدح�ض �لأر�ض بقدميه )يف بع�ض �لرو�يات( �أو 
وهي  ماء  عني  فنبعت  �لأخرى(  �لرو�يات  بع�ض  )يف  باإ�صبعه 
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زمزم، و�أخذت هاجر تفح�ض �لأر�ض بيديها عن �ملاء وكلما 
�أخذته بحفنتيها، و�ألقت به يف �صقائها، ولو  جتمع منه �صيء 
مل تفعل ذلك ل�صارت زمزم عني ماء �صائحة، ومن �لرو�يات 
ما تذكر �أن جربيل هو �لذي �رصب �لأر�ض بقدمه فتفجر �ملاء 

من عني زمزم.

من  بالقرب  �حلني  ذلك  يف  ت�صكن  جرهم  قبيلة  وكانت 
�لبيت �حلر�م، وقبيلة جرهم من �لقبائل �لعربية �لقدمية، وتقول 
�لرو�يات �أنها عا�صت مبكة ثم نزحت منها �إىل �ليمن، ويوؤكد 
�أن  �لزمان، ولذ� جند  بكارثة يف قدمي  �أ�صيبت  �أنها  �ملوؤرخون 
�أحد �ل�صعر�ء �ملعا�رصين للنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم ينذر قري�ض 
مبثل ما حل بجرهم وعاد، ومن َثمَّ جعلهم �لن�صابون �ملتاأخرون 
�لعرب  من  وغريهم  وثمود  وعاد  �حلمياريني  و�لعماليق  هم 
�لعاربة �لذين يرجع ن�صبهم �إىل عابر، غري �أن ن�صل قبيلة جرهم 
مل يبِد، و�إمنا ما يدل على ذلك �أن ح�صان بن ثابت يذكر بقية 
منهم يف �صعره بل �إن �أ�رًص� منهم كانت تعي�ض على �صاحل مكة 
�لرو�يات  فاإن  حال  كل  وعلى  �لهجري،  �لثامن  �لقرن  حتى 
�ملتعلقة ب�صرية �صيدنا �إ�صماعيل عليه �ل�صالم تذكر �أنه تزوج �مر�أة 
من قبيلة جرهم بعد موت و�لدته هاجر، وجاء �صيدنا �إبر�هيم 
�جلرهمية  حت�صن  فلم  منزله  عن  غائًبا  كان  �لذي  ولده  لزيارة 
لقاءه، وملا رجع �إ�صماعيل �إىل د�ره �أبلغته كلمات قالها �إبر�هيم 
�مر�أة  وتزوج  فطلقها  يطلقها،  �أن  منه  �أر�د  �أباه  �أن  منها  ففهم 
�أخرى من جرهم، ثم جاء �إبر�هيم لزيارته مرة �أخرى، و�أقر 

هذ� �لزو�ج �جلديد.

�خلليل،  �إبر�هيم  �أن  �إىل  �لإ�صالمية  �لرو�يات  وتذهب 
ت�رصيف  وهو  �حلر�م،  �لله  ببيت  �حلجر  يف  دفنا  وهاجر، 
�خت�ض به �أكرث �لأنبياء، وقد قام �خلالف منذ �لقدم حول من 

�خلالف  هذ�  ويرتكز  �إ�صماعيل؟  �أم  �إ�صحق  �أكان  �لذبيح؟  هو 
�لتكوين  �صفر  من  و�لع�رصين  �لثاين  بالإ�صحاح  جاء  ما  على 
�لعربي مما يدل على �أن �لذبيح هو �إ�صحق غري �أن �لقول �لر�جح 
عند �أئمة �لإ�صالم، وعلمائه، �أن �لذبيح هو �إ�صماعيل لأنه هو 
�أمر  وقد  �إ�صحق،  من  �أكرب  وهو  �إبر�هيم،  به  ب�رّص  ولد  �أول 
�إبر�هيم بذبح »وحيده« وجاء كلمة »وحيده« يف بع�ض رو�يات 
�أهل �لكتاب )بِكره( و�لكلمتان ل تنطبقان �إل على �إ�صماعيل، 
ول�صيما �أن �إ�صحق ولد بعد �إ�صماعيل باأكرث من ع�رص �صنني، 
وقد قال �لإمام �حلافظ �بن كثري يف تف�صريه للقر�آن �لكرمي: »�إن 
جماعة من �أهل �لعلم ذهبو� �إىل �أن �لذبيح هو �إ�صحق، وحكى 
�ل�صحابة،  بع�ض  عن  ُنقل  حتى  �ل�صلف  من  طائفة  عن  ذلك 
�إل عن  تلقي  �أظن ذلك  �صنة، وما  �أو  ولي�ض ذلك يف كتاب 
�أحبار �أهل �لكتاب، و�أخذ ذلك م�صلًما من غريه حجة، وهذ� 
كتاب �لله �صاهد ومر�صد �إىل �أنه �إ�صماعيل، فاإنه ذكر �لب�صارة 

زبۈئ   تعاىل:  قال  �لذبيح، حيث  �أنه  بغالم حليم وذكر 
زبڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   بعد ذلك:  قال  ثم  ېئ    ېئېئرب 
ٺ ٺ ٿرب، وقال تعاىل �أي�صا: زبی  ی      جئ  
حئ  مئ      ىئ يئرب، �أي يولد له يف حياتهما ولد ي�صمى 
هذ�  بعد  يجوز  ول  ون�صل،  عقب  ذريته  من  فيكون  يعقوب 
�أن يوؤمر بذبحه، وهو �صغري لأن �لله تعاىل وقد وعدهما باأنه 
�صيعقب ويكون له ن�صل، فكيف ميكن بعد هذ� �أن يوؤمر بذبحه 
لهذ�  منا�صب  لأنه  باحلليم  هاهنا  و�صف  و�إ�صماعيل  �صغرًي�؟ 

�ملقام«.

هذ� هو قول �لإمام �بن كثري يف هذ� �خلالف ويت�صح منه 
�أن �لذبيح هو �إ�صماعيل يف غري ريب، ويدعم قول �بن كثري ما 
ذكره عبد �لله بن عمر و�بن عبا�ض و�ل�صعبي وغريهم، ويروى 
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�أن �خلليفة �لأموي عمر بن عبد �لعزيز �صاأل يهوديًّا �عتنق �لإ�صالم 
عن هذ� �خلالف فاأجابه: »�إن �لذبيح هو �إ�صماعيل، و�إن �ليهود 
لتعلم ذلك، ولكنهم يح�صدونكم، ويدعون �أن �لذبيح كان 
�إ�صحق«،هذ� ويعترب �إ�صماعيل �أبا �لعرب �لذين كانو� يف �صمال 

�جلزيرة �لعربية.

�لعرب  �أن  �إىل  �لعرب  عند  �لأن�صاب  علماء  ويذهب 
ينق�صمون ثالثة �أق�صام: �لعرب �لبائدة و�لعرب �لعاربة و�لعرب 
�مل�صتعربة، ويقولون �إن �إ�صماعيل هو جد �لعرب �مل�صتعربة �لذين 
يرجع ن�صبهم �إىل عدنان �جلد �لأول يف �لقدم للنبي عليه �ل�صالة 
و�ل�صالم، ويوؤيد هذ� �لن�صب يف �لت�صل�صل كما يوؤيد رجوعه �إىل 
عدنان و�صلة �صيدنا �إ�صماعيل به �تفاقه تاًما مع ما ورد يف �صفر 
�لتكوين �لعربي بالإ�صحاح �خلام�ض و�لع�رصين، وهكذ� يتبني 
و�لع�رصين،  �خلام�ض  بالإ�صحاح  جاء  ما  �إن  �إذ  �ليهود  ت�صليل 
ومن  و�أئمتهم،  �مل�صلمني  علماء  �إليه  ذهب  ما  �صحة  يوؤكد 
�لعتقاد يف  على  �ملحدثني  �ملفكرين  بع�ض  ي�صتمر  �أن  �لغريب 
�أن �لذبيح هو �إ�صحق، ويح�رصين يف هذ� �ل�صدد ق�صيدة �صاعر 

�لنيل حافظ �إبر�هيم �لتي يقول فيها خماطًبا �آدم �أبا �لب�رص:

�صليل �لطني كم نلنا �صقاءً 
وكم خّطت �أناملنا �رصيحا  

وكم �أزرت بنا �لأيام حتى 
فدت بالكب�ض �إ�صحق �لذبيحا  

وباعت يو�صًفا بيع �ملوىل 
و�ألقت يف يد �لقوم �مل�صيحا  

ويا نوًحا جنيت على �لرب�يا 
ومل تنحهم �لود �ل�صحيحا  

عالم حملتهم يف �لفلك هالّ 
تركتهم فكنت لهم مريحا  

�أ�صاب رفاقي �لقدح �ملعّلى  
و�صادف �صهمي �لقدح �ملنيحا

فلو �صاق �لق�صاء �إيّل نفًعا 
ا �صحيحا لقام �أخوه معرت�صً  

�إىل  مييل  �إبر�هيم  حافظ  �أن  �ل�صعر  هذ�  من  يظهر  وهكذ� 
�لقول باأن �لذبيح هو �إ�صحق، ولي�ض �إ�صماعيل.

فقيًها  كان  التميمي:  متام  بن  متيم  بن  العرب حممد  اأب�   )2
بتون�ض،  �لقريو�ن  مالكيًّا، وحمدًثا، وموؤرًخا، و�صاعًر� من 
و�لًيا  �لأكرب  جده  كان  فقد  عظيمة،  عربية  �أ�رصة  �صليل  وهو 
على تون�ض، و��صتوىل على �لقريو�ن �صنة 183هـ )799م(، 

وختم حياته يف �ل�صجن ببغد�د.

 -  864( و260هـ   250 �صنتي  بني  �لعرب  �أبو  وولد 
خمتلفني،  �صيوخ  على  �لدر�ض  �إىل  و�ن�رصف  873م(، 
وتخرج على يديه عدد كبري من �لطالب من بينهم �بن �أبي زيد 
بن كد�د  �ليزيد  �أبي  ثورة  �لعرب يف  �أبو  و��صرتك  �لقريو�ين، 
�إىل  رحيلهم  قبل  تون�ض  يف  �لفاطميني  على  �حلمارة  �صاحب 
333هـ  عام  �ملنية  و�فته  �أن  �إىل  �ل�صجن  يف  به  فاألقى  م�رص، 

)945م(.
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�إل  و�لتاريخ  و�حلديث  �لفقه  يف  موؤلفاته  من  يبق  ومل 
�إفريقية« وهي جمموعة من �حلكايات يف �صري  »طبقات علماء 
علماء �لقريو�ن، وتون�ض، وقد ن�رص هذه �ملجموعة وترجمها 

�إىل �لفرن�صية �مل�صت�رصق حممد بن �صنب.

بالط  �صعر�ء  من  �أندل�صي  �صاعر  ال�سقلي:  العرب  اأب�   )3
�مللك �ملعتمد بن عّباد )�نظر هذه �ملادة(، �آخر ملوك بني عباد 
حكام �إ�صبيلية بالأندل�ض، و�لذي د�م حكمه من عام 461هـ 
�صرية  يف  وجاء  )1095م(،  488هـ  عام  �إىل  )1068م( 
�أبي �لعرب �ل�صاعر، �أنه ح�رص ذ�ت يوم جمل�ض �ملعتمد �لذي 
كان قد �أح�رص فيه بع�ض �لتحف �لنادرة، وبينها تثال جمل من 
فاأن�صد  �لورد،  بنفائ�ض  وحلّي  �لياقوت  من  عينان  له  �لبللور 
�أبو �لعرب ق�صيدة يف مدح �ملعتمد فاأمر له بذهب كثري مما كان 
�لعرب  �أبي  عني  وطمحت  �ل�صك،  �جلديدة  �لنقود  من  بيده 
ا بذلك: »ما يحمل هذه �ل�صلة �إل  �إىل تثال �جلمل فقال معر�صً
جمل! فقال له �ملعتمد »خذ هذ� �جلمل فاإنه حّمال �أثقال« فارجتل 

�أبو �لعرب �صعًر� يقول فيه:

�أهديتني جماًل جوًنا �صفعت به 
حماًل من �لف�صة �لبي�صاء لو حمال  

نتاج جودك يف �إعطاء مكرمة 
قد ل ت�رصف من منع ول عقال  

فعجب ل�صاأين ف�صاأين كله عجٌب
رّفهتني فحملت �حلمل و�جلمال  

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �لقدمي فاطلبها يف »�لأمرية 
فاطمة حيدر«.

اللبان بق�سم   – حارة   – علي  اأبو   –274
م�رص،  يف  �لنا�ض  من  كثري  على  يطلق  علي«  »�أبو  لقب 
وكل رجل �أو فتى يحمل ��صم »ح�صن« ينادي بلقب �أبي علي، 

ول�صيما بني »�أولد �لبلد« يف �لإ�صكندرية و�لقاهرة.

�للقب  فهذ�  �لقد�مى  �لعرب  �لعلماء من  لكبار  بالن�صبة  �أما 
يطلق على: �أبو علي بن �صينا )�نظر مادة �بن �صينا(، و�أبو علي 
�لقايل، وقد غلب عليه هذ� �للقب يف �لتاريخ �أكرث من كنيته 

»�لقايل« و�أبو علي حممد بن �إليا�ض.

�لدين،  علماء  من  �أفر�دها  معظم  �أ�رصة  وبالإ�صكندرية 
ولقبها »�أ�رصة �أبي علي« ولعل هذه �حلارة بق�صم �للبان �إىل �أحد 
ترجمة حياة:  يلي  وفيما  �أبو علي،  �أحمد  �ل�صيخ  هو  منهم، 

�أبو علي �لقايل، و�أبو علي بن �إليا�ض و�ل�صيخ �أحمد �أبو علي:

هارون  بن  عبدون  بن  القا�سم  بن  اإ�سماعيل  علي  اأب�   )1
�أهل  �أحفظ  القايل: وكان  ابن عي�سى بن حممد بن �سليمان 
عن  �لأدب  �أخذ  وقد  �لب�رصيني،  ونحو  و�ل�صعر  للغة  زمانه 
�بن  بكر  و�أبي  دريد(،  �بن  مادة  )�نظر  دريد  �بن  بكر  �أبي 

�لأنباري، ونفطويه وغريهم.

�لأمايل  كتاب  �أهمها  مفيدة  موؤلفات  �لقايل  علي  ولأبي 
حروف  على  رتبه  �للغة  يف  �لبارع  وكتاب  به،  ��صتهر  �لذي 
يف  موؤلف  له  كما  و�ملمدود  �ملق�صور،  وكتاب  �ملعجم، 
يف  وكتاب  �لإن�صان،  جلي  يف  وكتاب  ونتاجها،  �لإبل، 
�خليل، و�آخر يف مقاتل �لفر�صان، و�رصح لق�صائد �ملعلقات، 
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عام 288هـ  باأرمينيا  منز�جرد  ولد يف  وقد  �لنو�در،  وكتاب 
)901م(.

�إىل  �صافر  ثم  �لبالد  من  كثري  �لقايل يف  علي  �أبو  وطاف 
بغد�د خالل �صنة 303هـ )915م(، و�أقام بعد ذلك باملو�صل 
ل�صماع �حلديث من �أبي يعلي �ملو�صلي، ثم عاد �إىل بغد�د عام 
)939م(،  328هـ  عام  �إىل  بها  و�أقام  )917م(  305هـ 
�إىل  رحل  �ل�صنة  تلك  ويف  �حلديث،  �لفرتة  هذه  يف  وكتب 
�لأندل�ض و��صتقر بقرطبة منذ عام 330هـ )941م(، وهناك 
�لكتب  �أمهات  من  يعد  �لذي  »�لأمايل«  �مل�صهور  كتابه  �أملى 
�لعربية كما �ألف معظم كتبه، ويف قرطبة توىل �لتدري�ض �لذي 

مار�صه ببغد�د قبل رحيله �إىل �لأندل�ض.

قال«  »قايل  �أهل  مع  بغد�د  �إىل  �صافر  لأنه  بالقايل  ولّقب 
فلزمه هذ� �للقب، وقايل قال من �أعمال ديار بكر.

عام  �لثاين  ربيع  �صهر  يف  بقرطبة  �لقايل  علي  �أبو  وتويف 
356هـ )967م( بالًغا من �لعمر حو�يل 67 عاًما.

2( اأب� علي حممد بن اإليا�ض: كان �أمري كرمان، و�أ�صله من 
�ل�صفد، وكان يف �أول �أمره �أمري لو�ء ثم �صار قائًد� من قو�د 
بني بويه، و��صتقل بعد ذلك و�أ�صبح �أمري �إقليم كرمان، وظل 
�خلليفة  عليه  خلع  وقد  عاًما،   37 طو�ل  �لإقليم  هذ�  يحكم 
وكان  علًما،  ومنحه  خلعة  هذه  ب�صفته  لله«  »�ملطيع  �لعبا�صي 
�أبو علي مبر�ض  �أ�صيب  ذلك خالل عام 348هـ )959م( ثم 
ولكنه  »�لي�صع«،  لبنه  �حلكم  عن  للتخلي  ��صطره  مما  �لفالج 

�رصعان ما �صك يف �إخال�صه فبادر �إىل خلعه.

�لتي �صجن فيها  �لقلعة  �لفر�ر من  �بنه من  �أن تكن  وبعد  
عاد على ر�أ�ض جي�ض، و�أرغم �أباه على �لتخلي عن �حلكم نهائيًّا 
فالتقاه  �ل�صلطان من�صور �لأول يف يخارة  �إىل بالط  و�للتجاء 
�ملنية  �أن و�فته  �إىل  بالرتحاب، وعا�ض يف كنفه  �ل�صلطان  هذ� 
عام 356هـ )967م(، ومل يعرف تاريخ، ومكان ميالده.

3( ال�سيخ اأحمد اأب� علي: �بن علي بن زياد، وقد �أطلق لقب 
»�أبو علي« على �أفر�د �لأ�رصة؛ لأنها من �أ�صل �أندل�صي من مدينة 
�لأ�رص  من  كثري  على  عادة  يطلق  علي«  »�أبو  ولقب  �إ�صبيلية، 
�ملغاربة  لهجة  يف  تخت�رص  �لتي  »�أبو«  بكلمة  يبد�أ  لأنه  �ملغربية؛ 
�إىل لفظة »بو« مثل كلمة »�بن« �لتي تخت�رص �إىل لفظة »بن« يف 
تخاطبهم �لد�رج مثل »بو عاّلم«، و»بومدين«، و»بو علي«، 

و»بن يو�صف« »بن بيلال«.

حممد  �أحمد  �ل�صيخ  عم  هو  علي  �أبو  �أحمد  و�ل�صيخ 
�لإ�صكندرية  �لعربي ملكتبة  �لق�صم  �أمني  �لذي كان  �أبي علي، 
)�نظر مادة �ل�صيخ �أحمد �أبو علي(، وكان �ل�صيخ �أحمد �أبو علي 
�صاحب هذه �لرتجمة �أ�صتاذ �للغة �لعربية بق�رص �لأمري طو�صون 
�بن �صعيد �لأول، وو�لد �لأمري �ل�صابق عمر طو�صون )�نظر هذه 
�أحمد  �ل�صيخ  مب�صجد  �أ�صتاًذ�  نف�صه  �لوقت  وكان يف  �ملادة(، 
�صليمان �ل�صيخ �بن �ل�صيخ �صلمان با�صا �ل�صيخ �بن �ل�صيخ �إبر�هيم 

با�صا �ل�صيخ �صيد جامع �ل�صيخ )�نظر هذه �ملادة(.

ب�صارع  يقع  �ل�صيخ  �صليمان  �أحمد  �ل�صيخ  وم�صجد 
تويف  �أن  �إىل  فيه  يدّر�ض  وكان  بناه  �لذي  وهو  بك،  حمرم 
يف  ي�صاعده  علي  �أبو  �أحمد  �ل�صيخ  وكان  كنفه،  يف  ودفن 

�لتدري�ض.
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يقيم  �لرتجمة  �أبو علي �صاحب هذه  �أحمد  �ل�صيخ  وكان 
ومل  �صنة،   70 عن  وتويف  �للبان،  بق�صم  �حلارة  بهذه  مبنزله 
�أتو�صل ملعرفة تاريخ ميالده، ومكانه ول تاريخ وفاته، و�أين 

كانت وفاته.

275– اأبو عمرية – حارة – بق�سم اللبان
لعله لقب لأحد من �صكنو� هذه �حلارة يف �لزمن �ملا�صي، 
وينطق �لعامة هذ� �للقب بالتخفيف فيقولون »�أبو ِعمرية« ومن 
�ملفيد معرفة ترجمة �أحد علماء �لأندل�ض �لذي يحمل هذ� �للقب 

وهو:

مبدينة  ولد  �لقرطبي،  �ل�صّبي  ُعمرْية  بن  �أحمد  جعفر  �أبو 
وقد  �ملربزين،  �لعلماء  من  بالأندل�ض، وكان   Veleza بل�ض 
�لعربي  �ملغرب  بالد  وز�ر  �لأفريقية،  �لقارة  �صمال  يف  طاف 
�أهل  رجال  تاريخ  يف  �مللتم�ض  »بغية  م�صنفاته  ومن  كافة، 

�لأندل�ض«،وكانت وفاته عام 599هـ )1202م(.

276– اأبو العينني – �سارع – بق�سم حمرم بك
يكرث لقب »�أبو �لعينني« يف �لقطر �مل�رصي، ويف كثري من 
�لبلد�ن �لعربية، ول�صيما �إذ� كان �مللقب به ذ� عينني و��صعتني 
على  يطلق  �حلالت  بع�ض  ويف  ع�صلي،  �أو  �أزرق  لونهما  �أو 
لأحد  كان  �للقب  هذ�  ولعل  �جلاحظتني،  �لعينني  �صاحب 

�صكان هذ� �ل�صارع �لقد�مى.

�لد�صوقي  �إبر�هيم  �ل�صيد  كنية  هو  �لعينني«  »�أبي  ولقب 
كفر  حمافظة  �أعمال  من  د�صوق  مبدينة  و�ملدفون  �ل�صهري، 

�ل�صيخ )�نظر مادة �لد�صوقي(.

277– اأبو غالب – �سارع – بق�سم حمرم بك
�ملعروف  �للغوي  عمر  بن  غالب  بن  تام  غالب  �أبو  هو 
بالتّياين من �أهل قرطبة بالأندل�ض، وكان يقيم مبر�صية، وتدل 
�صرية حياته على �أنه كان �إماًما يف �للغة �لعربية، وثقة يف �أ�صولها 
وفروعها، و��صتهر طو�ل حياته بالورع و�لتبحر يف �لفقه، وله 
�صريته  موؤرخو  ويذكر  مثله،  �أحد  يوؤلِّف  مل  �للغة  يف  كتاب 
�لله  عبد  �جلي�ض جماهدين  �أبا  �لأمري  �إن  قال:  �لقر�صي  �بن  �أن 
�لعامري طلب منه �أيام ��صتيالئه على مر�صية �أن يزيد يف ترجمة 
هذ� �لكتاب، ويذكر فيه �أبا �جلي�ض هذ�، وبعث �إليه يف مقابلة 
ذلك باألف دينار، فردها �إليه وقال: و�لله لو بذلت يل �لدنيا وما 
فيها على ذلك مل �أفعله، ول ��صتجزت �لكذب فاإين مل �أوؤلفه 
لك خا�صة، �أو لغريك ولكن للنا�ض عامة ليفيدو� منه وينتفعو� 

به.

فاأعجب �لأمري �أبو �جلي�ض جماهد بهمة �أبي غالب، وعلو 
نف�صه ونز�هته، وقال �أبو حّيان )�نظر هذه �ملادة( كان �أبو غالب 
�للغة، وله كتاب جامع يف  له  �لل�صان م�صلمة  مقّدًما يف علم 

�للغة �صماه »تلقيح �لعني« جم �لإفادة.

وتويف �أبو غالب باملرّية بالأندل�ض يف �صهر جمادى �لأوىل 
�أبيه  يد  على  �للغة  علوم  تلقى  وقد  عام 436هـ )1044م(، 
�لزيدي وغريهما، وترجع كنيته  �أبي بكر  �بن غالب، وعلي 
»�لتياين« �إىل ثمار �لتني، ويحتمل �أن �أحد �أجد�ده كان يزرع 

�لتني، �أو يبيعه فن�صب �إليه.
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278– اأبو الغنائم – �سارع – بق�سم الرمل
401هـ  عام  تويف  �لب�صالة  ذوي  من  �أمرًي�  كان 

)1010م(.

279– اأبو الفتح )�سيدي( – حارة – بق�سم 
اجلمرك

�طلب ترجمته يف )�صيدي �أبو �لفتح(.

280– اأبو الفداء – �سارع – بق�سم العطارين
281– اأبو الفداء – �سارع – بق�سم حمرم بك

هو �إ�صماعيل بن علي بن حممود بن عمر بن �صاهن�صاه �بن 
�أيوب عماد �لدين �لأيوبي �مللقب باأبي �لفد�ء، وهو �أمري وموؤرخ 
وجغر�يف، ولد يف �صهر جمادى �لأوىل عام 672هـ )نوفمرب 
�أبوه �مللك �لأف�صل �أخو  عام 1273م( مبدينة دم�صق، وكان 
و�أبو  �ملن�صور(،  و�مللك  �لأف�صل  مادتي  )�نظر  �ملن�صور  �مللك 
�لفد�ء �صليل �أحد فروع �لدولة �لأيوبية مب�رص، و�أ�رصته من وجوه 
�ملغل، وقد بد�أ �أبو �لفد�ء حياته �لع�صكرية مبكًر� فالتحق بجيو�ض 
عمه �مللك �ملن�صور �أثناء حربه �صد �ل�صليبيني، وملا تويف �بن عمه 
�لثاين �لذي مات عقيًما يف 21 من �صهر ذي �لقعدة  حممود 
�إمارة  توؤل  �أغ�صط�ض عام 1299م(، ومل  عام 698هـ )20 
حماة �ل�صاغرة �إليه �إذ حظي بها �لأمري �صنقر. �لتحق �أبو �لفد�ء 
ت�صند  ومل  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �لنا�رص  �مللك  �ل�صلطان  بخدمة 
�إليه �إمارة حماة يف 18 من جمادى �لأوىل عام 710هـ )14 
من �أكتوبر عام 1310م(، وملا ز�ر �لقاهرة بعد هذ� �لتاريخ 
ب�صنتني ُخلعت عليه �لإمارة، ولّقب بامللك �ل�صالح )�نظر هذه 
�ملادة( ثم لقب يف 17 من حمرم عام 720هـ )�أول مار�ض عام 

1320م( بامللك �ملوؤيد )�نظر مادة �ملوؤيد( و�أ�صبحت �ل�صلطنة 
ور�ثية يف بيته �عرت�ًفا بف�صله، و�إخال�صه للدولة �لأيوبية، وقد 
خلد ذكره ت�صييده �ملباين �ملفيدة حول ق�رصه، وترجع �صهرته 
�لعلمية �إىل م�صنفاته �لقيمة و�أهمها تاريخه للعامل، وكتابه يف 
تقومي �لبلد�ن، وعنو�ن كتابه �لأول »خمت�رص تاريخ �لب�رص«، 
وقد تناول يف هذ� �لكتاب تاريخ ما قبل �لإ�صالم، ثم تاريخ 
�لإ�صالم �إىل عام 729هـ )1329م(، وقد طبع يف جملدين 
�لكتاب  ولهذ�  )1869م(،  1286هـ  عام  بالق�صطنطينية 
طبعات جزئية مرتجمة �إىل �لالتينية موجودة يف مدينة ليب�صك 
ببولند� حتت رقم 1831، ويف �أك�صفورد حتت رقم 1722، 
وترجم �إىل �لفرن�صية �جلزء �خلا�ض بحياة �لر�صول عليه �ل�صالة 
و�ل�صالم، وهو موجود بباري�ض حتت رقم 1837، كما ترجم 
�مل�صت�رصق مور�ي جزء منه �إىل �لإجنليزية، ويوجد مبكتبة ليدن 
�لفد�ء  �أبو  �صححها  �لتي  �ملخطوطة  �لن�صخة   727 رقم  حتت 
�لبلد�ن«، وقد  »تقومي  �لذي عنو�نه  لكتابه يف �جلغر�فيا  بنف�صه 
�نتهى من تاأليفه عام 721هـ )1321م(، وطبعت منه �أجز�ء 
متفرقة يف �أوروبا منذ عام 1060هـ )1620م( وترجمت �إىل 
�لفرن�صية، وكان �أبو �لفد�ء من �لأو�ئل �لذين قالو� باأن �لأر�ض 

كروية، وذلك قبل جاليليو.

732هـ  عام  �صهر حمرم  من   23 �لفد�ء يف  �أبو  وتويف 
عاًما   60 �لعمر  من  بالًغا  1331م(  عام  �أكتوبر  من   27(

هجريًّا.

وظل �أبو �لفد�ء يتمتع بال�صهرة �لو��صعة �لأفق �لتي �كت�صبها 
وفاته،  حتى  لل�صلطان  و�صديًقا  �لأدب  لرجال  ر�عًيا  باعتباره 
ا �صارة  و�أقيم �بنه �لأف�صل خليفة له مبعاونة تنكز، ومنح هو �أي�صً
تذكر  �لعربية  �لرت�جم  يف  خمتلفة  �إ�صار�ت  وهناك  �ل�صلطنة، 
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�صو�هد من �صعره �لذي يت�صمن نظًما لكتاب �حلاوي يف �لفقه 
تاريخ  »خمت�رص  كتابه  وكان  �ملادة(،  هذه  )�نظر  للماوردي 
�لقرن  يف  للم�صت�رصقني  �لعمدة  م�صادر  من  م�صدًر�  �لب�رص« 
�أما كتابه يف �جلغر�فيا )تقدمي �لبلد�ن( فقد حل  �لثامن ع�رص، 
�لتي �صبقته، وقد  �إىل حد كبري حمل جميع �لكتب �جلغر�فية 

نقل عنه �لقلق�صندي وغريه.

282– اأبو فرا�س – حارة – بق�سم الرمل
هو �أبو فر��ض �حلارث بن �صعيد بن حمد�ن �لتغلبي �بن عم 
�صاعًر�،  وكان  حلب،  �أمري  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لدولة  �صيف 
كاتًبا، وفار�ًصا، مغو�ًر� ��صتهر بلقب »فار�ض بني حمد�ن«، 
وقد ولد عام 320هـ )932م( و�صب يف بالط �صيف �لدولة 
�مل�صهور برعايته �حلادبة لالآد�ب و�لأدباء، ول�صيما �ل�صعر�ء، 

وكانت ولدته بالعر�ق.

وتوىل �أبو فر��ض ولية منبج من قبل �بن عمه، وقد ق�صى 
حياته يف �ملنازعات �لتي ن�صبت على حدود �إمارة بني حمد�ن 
مع �لروم �صاأنه يف ذلك �صاأن �بن عمه �صيف �لدولة، ويف عام 
348هـ )959م( وقع �أ�صرًي� يف �أيدي �جلنود �لروم، و�صجن 
�أنه �أفلح يف �لفر�ر  يف �خلر�صنة �لو�قعة على نهر �لفر�ت، غري 
من حمب�صه، ويقال �أن ذلك مت عن طريق وثبة جريئة قام بها 
351هـ  عام  خالل  ثانية  مرة  �أ�رص  ثم  �لأ�رص،  من  للخال�ض 
)962م(، و�صجن بالأ�صتانة عدة �أعو�م نظم �أثناءها طائفة من 
مرثيته  بينها  ومن  �أ�رصته،  �أفر�د  ويرثي  ويلوم  ي�صكو  ق�صائده 
�مل�صهورة يف �أمه، وقد ترجمت �إىل �للغة �لأملانية، ومما بعث 

به �إىل �صيف �لدولة ي�صكو ويعتب، هذه �لأبيات:

�أبيت معّنى من خمافة عتبه 
و�أُ�صبح حمزوًنا، و�أم�صي مرّوعا  

فلما م�صى ع�رص �ل�صبيبة كله 
وفارقني �رصخ �ل�صباب فوّدعا  

تطلبت بني �لعتب و�لهجر فرجة 

فحاولت �أمًر� ل ير�م ممّنعا  

�إىل �أن يقول فيها:

�أما ليلة ت�صي ول بع�ض ليلة 
�أ�رّص بها هذ� �لفوؤ�د �ملوّجعا؟  

�أما �صاحب فرد يدوم وفاوؤه 
في�صغي ملن �أ�صغى، ويرعي ملن رعى؟  

�أيف كل د�ر يل �صديق �أوّده 
�إذ� ما تفرقنا حفظت و�صّيعا؟  

ومن قوله يف �ل�صكوى و�لعتاب هذه �لأبيات �لتي تنم عما 
يعتمل يف نف�صه �لكبرية من �لأ�صى ملا يالقيه من �أهله من جحود 

و�إغ�صاء:

و�إين وقومي فّرقتنا مذ�هب 
و�إن جمعتنا يف �لأ�صول �ملنا�صب  

فاأق�صاهُم �أق�صاهُم من م�صاءتي  
و�أقربهم مما كرهت �لأقارب
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غريب و�أهلي حيث ما كّر ناظري 
وحيد وحويل من رجايل ع�صائب

ن�صيبك من نا�صبت بالود قلبه 
وجارك من �صافيته ل �مل�صاقب  

و�أبو فر��ض من فحول �ل�صعر�ء �لعرب ومن خ�صائ�ض �صعره 
ا مييزها عن غريها من نظم �ل�صعر�ء،  �أن لق�صائده طابًعا خا�صّ
كانت  �لتي  و�حلو�دث  �ملنا�صبات  ل�صعر  تكون  ما  �أقرب  وهي 
جهة  ومن  باليوميات،  ت�صميتها  ي�صتطاع  َثمَّ  ومن  له  تعر�ض 
�إل  �حِلَكم  ينظم يف  �أو  ميدح  �أو  يرث  �أو  يهج  فهو مل  �أخرى 
نادًر�، وي�صت�صف من �صعره �عتز�زه بالنف�ض، وتقديره �ل�صحيح 
لنبل حمتده، وعندما �أُ�رِصَ ناله من �لعذ�ب �ألو�ٌن ف�صكا �لزمان، 
�أو  �ل�صعر يف ذلك م�صرت�صاًل يف �صليقته، دون غاية،  و�أن�صد 
يقف  عندما  مرتمًنا  ب�صوته  يبعث  �ملغّرد  �لطري  مثل  فكان  ق�صد 
�صعره  عناء جمع  نف�صه  يكلف  مل  َثمَّ  ومن  �ل�صجر  �أفنان  على 
�لقدماء، ومل  �أهمله  ولقد  ومر�جعته،  تنقيحه  بعد  ديو�ن  يف 
يعرتف له بال�صاعرية منهم �إل �لقليل، وكان يف مقدمتهم �بن 
خالويه �لذي كان من جل�صاء �بن عمه �صيف �لدولة �حلمد�ين، 
�صعر  جمع  �إىل  �ملخل�صة  �ل�صد�قة  ودفعته  �لود  حمله  فقد 
فار�ض بني حمد�ن، و�ختار بعده �أبو من�صور �لثعالبي كثرًي� من 
ق�صائده يف »يتيمته« وخ�ص�ض جزًء� كبرًي� منها »للروميات«، 
�لروم،  عند  �أ�رصه  �أثناء  فر��ض  �أبو  نظمها  �لتي  �لق�صائد  وهي 
�أمه يف  �إىل  �أو  �لدولة يف حلب،  �صيف  �إىل  بها  يبعث  وكان 

منبج و�إىل �إخو�نه، و�أ�صدقائه.

ول ين�صفه �أغلب �لنقاد فيذهبون �إىل �لقول باأن ق�صائده ل 
تختلف يف �أ�صلوبها عن ق�صائد معا�رصيه من �ل�صعر�ء، و�أنها ل 

ت�صل يف روعتها وجدتها �إىل ق�صائد �أبي �لطيب �ملتنبي مناف�صه 
�ل�صديد، وقد يكون يف هذ� �حلكم �صيء من �لتحيز، ول�صيما 
َثمَّ  ومن  �لدولة  �صيف  عهد  يف  �لبالط  �صاعر  كان  �ملتنبي  �أن 
�أحاطته �لدعاية بهالة من �لتقدير �لذي مل ينل منه �أبو فر��ض �إل 

ق�صطًا �صئياًل.

وكان جمع �بن خالويه لديو�ن �أبي فر��ض �لف�صل يف بقاء 
هذ�  طبع  وقد  عذبة،  مبادة  �لعربي  �لرت�ث  يغذي  حيًّا  �صعره 
�لديو�ن ببريوت عام 1290هـ )1873م(، ثم �رصح وتوىل 
1318هـ  عام  ا  �أي�صً ببريوت  قلقاط  نخلة  �أخرى  مرة  طبعه 
�مل�صت�رصق  �لأملانية  �للغة  �إىل  �أ�صعاره  وترجم  )1900م( 
»روكريت Ruckert«،ولعل �أقوى ق�صائده �صاعرية هي تلك 
�لتي نظمها وهو رهن �لأ�رص، ويف �لو�صع ت�صميتها »بالروميات« 
فاإنها  �إن�صانيتها،  �أبي فر��ض من حيث  و�إذ� قورنت »روميات« 
نقي  بطرب  ترتيلها  لدى  ن�صعر  �إذ  �لقي�ض  �مرئ  ق�صائد  تف�صل 

ناعم، يغمر �لنف�ض بفي�صه.

ففي �ل�صجن �لرهيب يف قب�صة �لروم كان فار�صنا قد بلغ 
و�أبلى  �ملعارك  خا�ض  �أن  بعد  �إدر�كه  فن�صج  �لكهولة،  �صن 
نظرته  و�صحت  ر�أيه،  قوي  قد  وكان  �لبالء،  �أح�صن  فيها 
�إىل �حلياة، فامتد طموحه �إىل �آفاق بعيدة كان بلوغها يخالج 
َثمَّ كان يلح يف  وجد�نه، ويقعده �لأ�رص عن حتقيقها، ومن 
��صتعطاف �صيف �لدولة ويطلب �إليه �أن يفد به، وي�صكو �صوء 
حاله يف �لأ�رص، ويعاتبه على �إهماله، وتغافله عن �إنقاذه وهو 
و�دًعا  لّيًنا  عتابًا  ينظم  �لآتية  �لأبيات  ويف  عمه،  و�بن  �أمريه 

فيقول:

يا و��صع �لد�ر كيف تو�صعها  
ونحن يف �صخرة نزلزلها
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يا ناعم �لثوب كيف تبدله 
ثيابنا �ل�صوف ما يبّدلها  

يا ر�كب �خليل لو ب�رصت بنا 
نحمل �أقيادنا وننقلها  

ر�أيت يف �ل�رص �أوجها كرمت  
فارق فيها �جلمال �أجملها

 قد �أّثر �لدهر يف حما�صنها 
تعرفها تارة وجتهلها   

وهو ل يجزع يف �صجنه، ويرى يف ف�صل �لله مفرجة ويف 
�ل�صرب عز�ًء و�صلوى، فيكتب �إىل �أمه:

يا �أمتا ل حتزين 
وثقي بف�صل �لله فّيه  

يا �أّمتا ل تياأ�صي 
خفّية لطاف  �أ لله   

�أو�صيك بال�صرب �جلميل 
�لو�صية خري  نه  فاإ  

�أ�صعاره  »وكانت  �لأ�رص  يف  �صعره  عن  �لثعالبي  ويقول 
ت�صدر يف �لأ�رص، و�ملر�ض، و��صتعطاف �صيف �لدولة، وفرط 
�حلنني �إىل �أهله، و�إخو�نه، و�أحبائه، و�لتربم بحاله ومكانه، 
عن �صدر حرج، وقلب �صجي، فتزد�د رقة ولطافة، وُتبكي 

�صجنه  فرتة  ود�مت  �صال�صتها،  من  باحلفظ  وتعلق  �صامعها، 
بالأ�صتانة �أربع �صنو�ت«.

�لدولة  �صيف  عمه  �بن  تويف  �أ�رصه،  فك  من  عام  وبعد 
�أمام  هزم  ولكنه  حم�ض،  على  �أمرًي�  نف�صه  تن�صيب  فحاول 
�جلنود �لتي �أر�صلها �بن �صيف �لدولة لقتاله، و�صقط �أبو فر��ض 

قتياًل عام 357هـ )968م( بالًغا من �لعمر 37 �صنة.

ويروى �بن خالويه �لأبيات �لأربعة �لتالية على �أن �أبا فر��ض 
قالها وهو يف �لنـزع �لأخري، وهي ت�صهد وتدل على �حلد �لبعيد 
�لذي ناله من �لعذ�ب، ف�صقل روحه �لنبيلة �لعامرة بال�صهامة، 

فيقول خماطًبا �بنته:

�أبَُنّيتي ل حتزين 

كل �لأنام �إىل ذهاب  

نوحي علّي بح�رصة  

من خلف �صرتك و�حلجاب

قويل �إذ� كلمتني 

وعييت عن رد �جلو�ب  

زين �ل�صباب �أبو فر��ض 

بال�صباب مُيّتع  مل   

�أمه،  �نتقلت  �لعالء«،وقد  »�أبو  هي  فر��ض  �أبي  وكنية 
وكانت �أم ولد رومية �لأ�صل، �صحبة �بنها �إىل حلب بعد �أن 
333هـ  عام  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لدولة  �صيف  عمه  �بن  فتحها 
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و�صحب  �أخته،  من  �لدولة  �صيف  تزوج  وقد  )944م(، 
�أ�رصوه  �لذين  �لروم  على  حمالته  من  كثري  يف  �لدولة  �صيف 
من  �لرغم  على  �أ�رصه  يف  وظل  �لقول،  تقدم  كما  مرتني 
355هـ  �صنة  �لأ�رصى  تبادل  مت  حتى  �لدولة  ل�صيف  تو�صالته 
بعد  حاول  وملا  على حم�ض،  و�لًيا  �أقيم  وعندها  )966م(، 
خليفته  على  �لنق�صا�ض  �لدولة  �صيف  عمه  �بن  وفاة  من  �صنة 
�أبي �ملعايل، هزمه �بن �صيف �لدولة و�أ�رصه، و�صلمه �إىل قائده 

»قرغويه« فتوىل قتله.

ويرجع �لكثري من �صهرة �أبي فر��ض �إىل �صفاته �ل�صخ�صية، 
معا�رصوه  ميتدحه  كرمًيا  �صجاًعا  نبل  بيت  من  �أنيًقا  كان  فقد 
فيقولون �أنه كان �صّباًقا �إىل كل مكرمة على �لرغم من طموحه 
�لتي  �لعربية  للفرو�صية  مثاًل  وكان  �لتهور،  حد  �إىل  �جلارف 
عرب عنها يف �صعره �أح�صن تعبري، و�لر�جح �أن هذه �لفكرة �لتي 
هذه  )�نظر  عّباد  �بن  �أطلقه  �لذي  �ل�صائع  �لقول  عليها  ينطوي 
�ملادة( وهو: بدئ �ل�صعر مبلك )يعني �مر�أ �لقي�ض(، وختم مبلك 

)يعني �أبا فر��ض( ينطبق على هذين �ل�صاعرين بالذ�ت.

�لقدمي،  �لنمط  على  كانت  �لأوىل  فر��ض  �أبي  وق�صائد 
ومدح بها نبل �أ�رصته، وح�صن بالئه يف �لقتال وخا�صة ر�ئيته 
�ملكونة من 225 بيًتا وهي تروي تاريخ �لبيت �حلمد�ين، �أو 
�لإ�صادة بنف�صه هذ� �إىل جانب ق�صائد غزلية ق�صيدة يف �حلب 
ب�صدقها  م�صهورة  و�لأوىل  �لعر�قي،  �لنهج  على  و�ل�صد�قة 
و��صتقامة غر�صها وجي�صانها �لطبيعي باحلياة �إذ� قب�صت مبا خ�ّض 
من جماز�ت  �لدولة  �صيف  بالط  �لأكرب يف  مناف�صه  �ملتنبي  به 
�بتكار،  فيها  لي�ض  متكلفة  ر�صيقة  معاتبات  و�لثانية  حمكمة، 
�ل�صافرة،  �ل�صيعية  عن  تنم  فر��ض  لأبي  عديدة  ق�صائد  وهناك 

وهو ي�صخر فيها من �لعبا�صيني.

�لتي  ق�صائده  على  �ل�صعر�ء  فحول  كاأحد  �صهرته  وتقوم 
نظمها يف �صجنه وهي �ملعروفة »بالروميات« ففي هذه �لق�صائد 
يعرب تعبرًي� �صادًقا موؤثًر� وبليًغا عن حنينه �إىل وطنه، و�أ�صدقائه، 
وميتزج هذ� �حلنني بكثري من مدح �لنف�ض ومعاتبة �صيف �لدولة 

على تاأخره يف �فتد�ئه، و�صكاوى مرة من �إهمال �صاأنه.

�ختالًفا  بع�ض  عن  بع�صها  ديو�نه  خمطوطات  وتختلف 
كبرًي� يف �ملنت، ويف �لرتتيب، مما يحمل على �لقول باأن ن�صًخا 
�لأخ�ض  على  ومنها  متد�ولة  كانت  �لديو�ن  هذ�  من  �أخرى 
وجميع  1008م(،   - )398هـ  عام  �ملتوفى  �لبّبغاء  ن�صخة 
�أعو�م  يف  بريوت  يف  �صدرت  �لتي  �لقدمية  �ملعيبة  �لطبعات 
1873 و 1900 و 1910 قد �أبطلتها �لطبعة �لنقدية �لتي قام 
بتحقيقها �صامي �لدّهان، وهي يف ثالثة جملد�ت و�صدرت يف 

عام 1944 ببريوت، وقد زّودها �لدّهان مب�صادر و�فية.

ولقد و�صفه �لثعالبي مبا ي�صتحق من و�صف فقال �إنه كان 
فرد دهره و�صم�ض ع�رصه، �أدبًا وف�صاًل وكرًما وجمًد� وبالغة 
وبر�عة وفرو�صية و�صجاعة، و�صعره م�صهور �صائر بني �حل�صن 
و�جلودة و�ل�صهولة و�جلز�لة و�لعذوبة و�لفخامة و�حلالوة ومعه 
هذه  جتتمع  ومل  �مللك،  وعزة  �لظرف  و�صمة  �لطبع  رو�ء 
�بن  مادة  )�نظر  �ملعتز  بن  �لله  عبد  �صعر  يف  �إّل  قبله  �خلالل 
ونقدة  �ل�صنعة  �أهل  عند  منه  �أ�صعر  يعد  فر��ض  و�أبو  �ملعتز(، 
ويتحامى  و�لتميز،  بالتقدم  له  ي�صهد  �ملتنبي  وكان  �لكالم، 
ملبار�ته ول يجرئ على جمار�ته، ولكنه مل  ينربي  جانبه فال 
و�إجالًل ل  له  تهّيًبا  �آل حمد�ن  من  دونه  من  ومدح  ميدحه، 
� مبحا�صن �أبي  �إغفاًل و�إخالًل، وكان �صيف �لدولة يعجب جدًّ
قومه وي�صطحبه يف غزو�ته  �صائر  بالإكر�م على  فر��ض ومييزه 

وي�صتخلفه يف �أعماله.
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ويقول �بن خالويه �إن �أبا �ملعايل بن �صيف �لدولة �أنفذ �إليه 
عندما حاول تن�صيب نف�صه حاكًما م�صتقالًّ يف حم�ض، مقاتلني 
فاأخذ  فرغويه،  �ملدعو  �لدولة  �صيف  �أبيه  غالم  ر�أ�صهم  على 
�لطريق، وكان  �لقتال و�رصب حتى مات يف  بعد  فر��ض  �أبو 
�صنة  لثمان خلون من �صهر ربيع �لآخر  �لأربعاء  يوم  ذلك يف 
357هـ يف �صيعة تعرف با�صم »�صدد«،ثم �أخذ ر�أ�صه وبقيت 
فكفنته  �لأعر�ب  بع�ض  جاء  �أن  �إىل  �لربية  يف  مطروحة  جثته 

ودفنته.

وعلى هذه �ل�صورة �حلزينة �نتهت حياة هذ� �ل�صاعر �لفار�ض 
�لعربي  �لأدب  تاريخ  زّود  �أن  بعد  رجولته  ريعان  يف  �لنبيل، 
مبورد �صاٍف من �ل�صو�ئب يتدفق �أنغاًما خاللية �جلر�ض، رزينة 

�لأ�صلوب، فما �أعذب �ألفاظه حني يقول يف غزله:

�صكْرت من حلظه ل من مد�مته 
ومال بالنوم عن عيني تايله  

فما �ل�صالف دهْتني بل �صو�لفه 
ول �ل�صمول �زدهتني بل �صمائله  

�ألْوي بعزمي �أ�صد�ًغا لوين له
وغال قلبي مبا حتوي غالئله   

وقوله يف عتاب من �أحب و�حتقار ذنوبه:

�أ�صاء فز�دته �لإ�صاءة حظوة 
حبيب على ما كان منه حبيب  

يعد علّي �لو��صيان ذنوبه 
ومن �أين للوجه �جلميل ذنوب  

وكان �أبو فر��ض خال �أبي �ملعايل بن �صيف �لدولة �حلمد�ين 
فلما جاء نباأ قتله �إىل �أمه، �أخذت يف لطم خديها حتى قلعت 
دون  �أخته  �بن  قتله  �لذي  فقيدها  على  وهلًعا  حزًنا  عينها 

رحمة.

283- اأبو الفرج – �سارع – بق�سم حمرم بك
284– اأبو الفرج – حارة – بق�سم حمرم بك
�أبو �لفرج كنية �صائعة، ويكنى بها عدد كبري من �لنا�ض، 
وبع�ض �ملفكرين، و�حلكام �لذين دّون �ملوؤرخون �صرية حياتهم 

ومنهم:

)املكنى  القر�سي  اأحمد  بن  حممد  بن  احل�سني  بن  علي   )1
�أ�صحاب  من  عربي  موؤرخ  الأ�سفهاين(:  الفرج  باأبي 
�ملو�صوعات، ومن ن�صل �أموي، �إذ �إن �أحد جدوده لأبيه كان 
�آخر خلفاء بني �أمية، وهو مرو�ن بن حممد، ويجمع موؤرخو 
ويقول  )897م(،  284هـ  عام  خالل  ولد  �أنه  على  �صريته 
و�ملوؤرخان  للينو،  وماريانا  وهو�رث  بروكلمان  �مل�صت�رصقون 
�صدر �لدين و�أحمد �أمني �أنه ولد مبدينة �أ�صفهان )�أو �أ�صبهان( 
�لله  خلف  �أحمد  حممد  �لدكتور  �لأ�صتاذين  �أن  غري  باإير�ن 
و�لدكتور نبيه عاقل يريان �أنه ولد مبدينة �صامر�ء )�رّص من ر�أي( 
بالعر�ق وذلك ��صتناًد� �إىل �أن و�لدته تنت�صب �إىل بني ثو�بة وقد 
�إىل  فريجع  بالأ�صفهاين  تلقيبه  �أما  �ملدينة،  هذه  مقرهم  كان 
�لدولة  �لق�صاء على  بعد  �إير�ن  �إىل  نزحو�  �لأمويني  �أجد�ده  �أن 
بهم يف عهد  �لبط�ض  �أن�صابهم خ�صية  يخفون  �لأموية، وظلو� 
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�لدولة �لعبا�صية، ويظهر �أن �مل�صت�رصقني وموؤرخي �لعرب ن�صبو� 
يتيمة  كتاب  يف  جاء  ما  على  �عتماًد�  �أ�صفهان  �إىل  �لفرج  �أبا 
�لدهر للثعالبي )�نظر هذه �ملادة( عند حديثه عن �أبي �لفرج �أنه 
)�أ�صفهاين �لأ�صل(، ولكن هذه �لعبارة ل تعني �أنه ولد يف هذه 
�ملدينة، و�إمنا ينتمي �إليها بالأ�صل عن �آبائه و�أجد�ده، ويظهر �أن 
�أحد هوؤلء �لأجد�د جلاأ �إىل �أ�صفهان �إبّان ��صطهاد �لأمويني، 

و��صتقر بها هو، وذريته ولّقب فيما بعد بلقب �لأ�صفهاين.

و�أبو �لفرج علم من �أعالم �أ�صحاب �ملو�صوعات �لعربية، 
ومن �ملفكرين �لذين ��صتهرو� بنتاجهم �خل�صب �ملتعدد �لآفاق، 
�إىل  �أمه  �نت�صاب  �أثر  وقد  �صامر�ء،  تعي�ض يف  �أ�رصته  وكانت 
ن�صارى،  �لأ�صل  يف  ثو�بة  بنو  كان  �إذ  عقيدته  يف  ثو�بة  بني 
نعرف  ثّم  ومن  �ل�صيعي،  �ملذهب  �إىل  �نتمو�  �إ�صالمهم  وحني 
�ل�صبب يف ميله �ل�صديد �إىل �ل�صيعة، وحبه �ملتناهي لآل علي بن 
�أبي طالب، ويرجع ذلك �إىل �حتكاكه باأ�رصة �أمه على �لرغم 

من ن�صبه �لأموي عن طريق �أ�رصة و�لده.

و�إذ� كان �أبو �لفرج �صامر�ئي �ملولد فاإنه بغد�دي �لن�صاأة، 
و�لثقافة فقد تلقى �لعلم يف هذه �ملدينة �لز�هرة على �أيدي �لنخبة 
من �لعلماء، و�لأدباء �لذين كانت �لعا�صمة �لعبا�صية تزخر بهم 
�أتى  �لتي  �ل�صنة  حتديد  �مل�صتطاع  من  ولي�ض  �حلني،  ذلك  يف 
باأنه  �لقول  �لو�صع  �أنه يف  �إل  �لفرج فيها لل�صكنى يف بغد�د  �أبو 
�إذ يقول  �ملدينة خالل عام 300هـ )912م(،  كان يف هذه 
�إنه �لتقى هناك ويف ذلك �لعام نف�صه  هو يف كتابه »�لأغاين«: 
كانا  حيث  �ل�صالم  بد�ر  �أبيه  وعلى  عليه  قدم  ذكره  ب�صخ�ض 

يقيمان.

و�لكوفة،  �لب�رصة،  لزيارة  �لفرج  �أبو  خرج  بغد�د  ومن 
يتلقاها من فم  و�أنطاكية، وغريها من �ملدن �صعًيا ور�ء رو�ية 
بغد�د، وكانت  �أو خرب مل يطرق �صمعه وهو يف  �لرو�ة  �أحد 
ثقافته ثقافة مو�صوعية متعددة �جلو�نب، وكان من بني �لذين 
تلقى �لعلم عنهم �أنا�ض جالو� يف �أكرث من ميد�ن علمي و�أدبي، 
�لنو�حي فيما  �ملت�صعبة  �ملتلونة  �لثقافة �ملت�صعة �لأفق  وتظهر هذه 

دبجه ير�عه من موؤلفات.

وقد نال �أبو �لفرج رعاية �صيف �لدولة و�إ�صماعيل بن عّباد 
)�نظر مادة �بن عباد( وهما من وزر�ء بني بويه كما نال رعاية 
�لأمويني يف �لأندل�ض على �لرغم من �أنه مل يذهب �إىل ديارهم، 

وت�صفه بع�ض �لرو�يات باأنه كان من �لأدباء �جلو�لني.

ويذكر موؤرخو �صريته �أنه كان حاد �ملز�ج �رص�ض �لأخالق 
�أو  هفوة،  �أ�صغر  منهم  بدت  �إذ�  �إخو�نه  يذم  �لهجاء،  مقذع 
قذر  وكان  نبوة،  �أو  بجفوة  يف�رصه  قد  ما  منهم،  له  تر�ءى 
�أن يرتك حانوت  �لثياب، و�لبدن، ل يعرف ثوبه غ�صاًل منذ 
قذ�رة  �أن  غري  �لبالية،  �لأ�صمال  زمرة  يف  ي�صري  حتى  �لبائع 
من  حترمه  مل  �لل�صان  وبذ�ءة  �لطبع  و�رص��صة  و�لبدن  �لثوب 
له  كان  فقد  �لإخو�ن،  �أن�ض  عن  تبعده  ومل  �ل�صد�قة،  نعمة 
يف جليل مكانته �لعلمية �أ�صهل �صبيل لأرقى �ملجال�ض بني �أرفع 

�لأو�صاط.

�لرث�ء  من  بحبوحة  يف  عا�ض  �أنه  على  حياته  �صياق  ويدل 
من  دجلة،  ودرب  �صليمان  درب  بني  بغد�د  يف  بيته  فكان 
فالأ�صفهاين  غرو  ول  و�لرفاهية،  �لرغد  يظلها  �لتي  �لبيوت 
عمل يف ديو�ن ركن �لدولة كاتًبا، ونعم بعطاء �إ�صماعيل بن 
عّباد �ملهلبي وغريه من �صاد�ت �لقوم، ودّرت عليه موؤلفاته زقا 

خم�رص �جلانب.
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� وتاأليًفا،  �ملو�صوعي كلها جدًّ �لعامل  ومل تكن حياة هذ� 
فقد �جتذبت �أ�صو�ء بغد�د وجلبة حاناتها و�صدو قيانها، وفتنة 
�لفرج، ف�رصب وطرب  �أبي  �نتباه  قليل من  غلمانها جزًء� غري 
كتب  لنا  حفظت  وقد  �لغلمان،  وجمال  �لقيان  ب�صدو  وتتع 
وعبثه  جمونه،  �أخبار  من  �لكثري  �لرجال  وتر�جم  �لأدب، 

ولهوه.

لياأخذ مكانه يف  �لعلم  �نتقاله من �صفوف طالب  وعقب 
على  )925م(  313هـ  عام  ذلك  وكان  �ملوؤلفني،  �صفوف 
�أّرخ فيه  �أخرج موؤلفه »مقاتل �لطالبيني« �لذي  وجه �لتحديد، 
�أو �صجن مبتدًئا  �أو مات يف موقعة  �أبي طالب  �آل  ملن قتل من 
بجعفر بن �أبي طالب ومنتهًيا بالطالبيني �لذين ق�صو� خالل حكم 
�ملقتدر )�نظر هذه �ملادة(، ولالأ�صفهاين خالف كتاب »مقاتل 
كتاب  منها:  عديدة  موؤلفات  »�لأغاين«  �لطالبيني«،وكتاب 
»تف�صيل ذي �حلجة«، وكتاب »�لأخبار و�لنو�در«، وكتاب 
»�لدّيار�ت«، وكتاب »يف �أن�صاب بني تغلب وبني �صيبان وبني 

عبد �صم�ض«، وجمع دو�وين �أبي تام و�لبحرتي.

و�لكتاب �لوحيد �لذي بقي من موؤلفاته �لكثرية هو كتابه 
�مل�صهور »�لأغاين« �لذي جمع يف �صفحاته كافة �لأغاين �لتي 
كانت �صائعة حتى ع�رصه مع ذكر نبذة عن موؤلفيها و�أن�صابهم، 
يتنقل  �لعرفان  من  �ملجال  و��صعة  مو�صوعة  �لكتاب  هذ�  ويعد 
�لقارئ بني �صفحاتها من �صيق �إىل لذيذ، ومن مفيد �إىل غريب 
و�ملو�صيقى،  و�لنقد،  و�لأدب،  �لتاريخ  من  �رصوب  بني 
لي�صم  �لكتاب  �ألّف  و�لأخبار، و�لأن�صاب، و�لرت�جم، وقد 
�لأ�صو�ت �ملائة �لتي �ختارها هارون �لر�صيد )�نظر هذه �ملادة( 
وجمعها �إبر�هيم �ملو�صلي و�إ�صماعيل بن جامع وفليح بن عور�ء 
)�نظر  �لو�ثق  �خلليفة  باأمر  �ملو�صلي  �إ�صحق  بعد  فيما  ور�جعها 

مو�د �بن جامع، و�إبر�هيم �ملو�صلي، و�إ�صحق �لندمي(، ويعد 
هذ� �لكتاب �لقيم �صجالًّ �صخًما جلميع مناحي حياة �لعرب، 
وح�صارتهم منذ �جلاهلية، وحتى نهاية �لقرن �لثالث �لهجري، 

�إنه »ديو�ن �لعرب« كما ي�صميه �بن خلدون.

باملو�صيقى  تتعلق  فنية  معلومات  على  �لكتاب  وي�صتمل 
جانب  �إىل  �ملو�صيقى  ومد�ر�ض  �لعربي،  و�لغناء  �لعربية، 
�لرجال و�لن�صاء و�صري حياتهم  �ملو�صيقيني  �لكثريين من  تر�جم 
و�أخبارهم وي�صم �ألو�ًنا �صتى من �ل�صعر مع �أحاديث م�صتفي�صة 
عن �ل�صعر�ء، و�ملد�ر�ض �ل�صعرية، و�لنقد �ل�صعري، و�أن�صاب 
�ملعلومات  جانب  �إىل  هذ�  �لقبلية،  بال�صالت  تتعلق  و�أخبار 
�خللفاء  ق�صور  يف  و�حلياة  �لجتماعية،  �حلياة  عن  �مل�صتفي�صة 
و�ل�رص�ب،  �لطعام،  و�أنو�ع  �ملر�أة،  ومكانة  و�لأمر�ء 
تاأليف  يف  قطع  وقد  و�لأ�صعار،  و�ملفرو�صات،  و�ملالب�ض، 

هذه �ملو�صوعة خم�صني عاًما من عمره، على حد قوله هو.

وقد �أثبت �أبو �لفرج بعد �لأ�صو�ت �ملائة �ملختارة منتخبات 
للخلفاء،  تعَزى  �لتي  تلك  ول�صيما  �لأخرى،  �لأغاين  من 
�إ�صحق  غّناها  كما  نغمته  �صوت  كل  مع  وذكر  و�أبنائهم، 
�ل�صعر�ء  عن  مف�صلة  �إ�صار�ت  ذلك  �إىل  و�أ�صاف  �ملو�صلي، 

و�مللحنني و�ملغنني ذكوًر� و�إناًثا.

�لقيان،  �أخبار  �لأ�صفهاين  روى  �لكتاب  �صياق  ويف 
و�ملغنيات، و�صّور جمال�ض �ل�رص�ب، و�أقد�ح �لر�ح وكوؤو�ض 
نف�صه  �لفرج  �أبو  و��صًحا وو�قعيًّا، وكان  بارًعا  ت�صويًر�  �خلمر 
ندمًيا يركن �إىل جمال�ض �ل�رص�ب، وقد قال يف ت�صوير �حلياة 

�لعابثة �ملاجنة �لتي كان يحياها هذين �لبيتني:
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وبكٍر �رصبناها على �لورد بكرة  
فكانت لنا ورًد� �إىل �صحوة �لغد

�إذ� قام مبي�ض �لّلبا�ض يديرها  
موّرد بكمٍّ  ي�صعى  توّهمته 

وعلى �لرغم من �أن �أبا �لفرج مل يلتزم يف هذ� �لكتاب بنظام 
معني فاإن م�صنفه »�لأغاين« يعترب �أهم م�صدر للتاريخ �لأدبي �إىل 
�حل�صارة، وقد  لتاريخ  و�أهم مرجع  �لهجري،  �لثالث  �لقرن 
)1868م(،  1285هـ  عام  ببولق  جملًد�  ع�رصين  يف  طبع 
1324هـ   ،1323 عامي  يف  بالقاهرة  جملًد�   21 ويف 
)1905 – 1906م(، ومن بني �لن�صخ �حلديثة �ملنقحة ن�صخة 
�ملتوفى  �لأن�صاري  �ملكرم  بن  حممد  �لعرب«  »ل�صان  �صاحب 
عام 711هـ )1311م(، ولهذه �لن�صخة �أهمية خا�صة، لأنها 
م�صادر  من  ��صتقاها  �لتي  و�لأدبية  �لتاريخية  �ملعلومات  تكمل 

�أخرى.

وقبل �أن يو�فيه �لأجل �ملحتوم �أ�صيب بالفالج، وبد�أ يخلط 
يف �لقول، وكانت وفاته خالل عام 360هـ )970م(، على 
�صهر  من   14 يف  �أو  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لندمي  �بن  قول  حد 
�أبي  �بن  قول  حد  على  )966م(  356هـ  عام  �حلجة  ذي 
�لندمي  �بن  قول  �أن  غري  �لفو�ر�ض(،  �أبو  مادة  )�نظر  �لفو�ر�ض 
)�نظر هذه �ملادة(، ي�صح �لأخذ به لأن �بن �لندمي كان معا�رًص� 
لأبي �لفرج، وكانت تربطهما �صالت وثيقة وكان كل منهما 

ي�صكن بغد�د حيث تويف �لأ�صفهاين عن عمر 73 عاًما.

ومن �ملفيد �لتعر�ض بال�رصح �ملوجز لالأ�صباب و�لعو�مل �لتي 
دفعت �أبا �لفرج لتاأليف كتاب �لأغاين، فالعرب بعد �لإ�صالم 

�لثقافات  وتبادلو�  باأهلها،  و�متزجو�  �لبلد�ن،  فتح  �إىل  هبو� 
و�لآد�ب، وظفرو� من �لأمم �لعريقة يف �حل�صارة بن�صيب كبري 
كل  وبرز  ومتعتها،  �حلياة  وبهجة  وزينتها  �لدنيا  زخرف  من 
بني  �لتوفيق  ��صتطاع  �لذي  �لعبا�صي  �لع�رص  يف  �لقتبا�ض  هذ� 

�لمتز�ج، و�لختالط وبني �حل�صارة �لعربية �لأ�صيلة.

وللفر�غ و�لرخاء �أثر عميق يف �لبحث عن مظاهر �لرتف، 
وطيب  �لعي�ض  برغد  �ل�صتمتاع  �إىل  �ملوؤدية  �لو�صائل  و��صتنباط 
�حلياة ومن َثمَّ فلي�ض من �مل�صتغرب من �خلليفة هارون �لر�صيد 
�ل�رصق  عند  �لز�هية  و�لأحالم  �لأبهة،  قمة  عهده  ميثل  �لذي 
مائة  باختيار  خالفته  يف  �ملغنيني  �أ�صهر  �إىل  يعهد  �أن  و�لغرب 
بالله  �لو�ثق  عهد  يحل  ثم  جميعها،  �لأغاين  بني  من  �صوت 
�أعظم �ملغنيني يف عهده، وهو  �لغناء �صنعة فياأمر  �لذي له يف 
�إ�صحق �ملو�صلي �أن يختار له ما يرى �أنه �أف�صل مما كان �ختري يف 

عهد جده هارون �لر�صيد.

�لفرج  �أبو  �ألّف  �حلني  ذلك  من  �أعو�م  ع�رصة  وبعد 
�لروعة و�لإبد�ع،  بلغ قمة  �لذي  �لأ�صفهاين كتابه »�لأغاين« 
�إذ �أودعه من �لأخبار، و�للطائف، و�لطر�ئف، و�لأ�صعار ما 
مل يت�صمنه كتاب �آخر، ولقد قال �لأ�صفهاين يف مقدمته: »هذ� 
كتاب �ألّفه علي بن �حل�صني بن حممد �لقر�صي �لكاتب �ملعروف 
بالأ�صفهاين، وجمع فيه ما ح�رصه، و�أمكنه جمعه من �لأغاين 
�لعربية قدميها، وحديثها، ون�صب كل ما ذكره منها �إىل قائل 

�صعره، و�صانع حلنه، وطريقته من �لإيقاع«.

و�لرت�جم �لتي دّونت يف كتاب �لأغاين ت�صل �إىل �صبعمائة 
ترجمة ل�صعر�ء، و�صاعر�ت، ومغنيني ومغنيات، وحروب، 
على  فيه  ذكرت  �لتي  �ل�صعر  �أبيات  عدد  ويزيد  وغزو�ت، 

ثالثني �ألًفا.
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وكان �لكتاب �لذي طبع ببولق يف ع�رصين جملًد�، �أما 
�ملجلد �لو�حد و�لع�رصون فلم يكن معروًفا وقت طبع �لع�رصين 
جمعه  و�لذي  )1868م(،  1285هـ  عام  يف  �لأخرى 
»رودلف  �جلن�صية  �لأمريكي  �لأ�صل  �لأملاين  �مل�صت�رصق  هو 
برونوك«،فقد ر�جع �لرت�جم �ملدّونة يف �لأجز�ء �لع�رصين على 
�أملانيا مبدينة ميونخ، وتبني  خمطوطات لالأغاين عرث عليها يف 
�أن بع�ض �لرت�جم، و�لأخبار مل تذكر يف طبعة بولق، فرّتب 
ما وجده على حروف �لهجاء، وطبعه يف جزء و�حد، و�صّماه 
تاًما  م�صتقل  �جلزء  هذ�  فاإن  َثمَّ  و�لع�رصين ومن  �حلادي  �جلزء 

على �لأجز�ء �لع�رصين �لأخرى.

2( اأب� الفرج الببغاء: هو عبد �لو�حد ن�رص �ملخزومي �مل�صهور 
بالببغاء، كان من م�صاهري �ل�صعر�ء ومن بني �لكّتاب �ملجيدين، 
وكان من كّتاب �صيف �لله �حلمد�ين و�صعر�ئه )�نظر مادة �صيف 
�لدولة(، وهو ممن يجيدون و�صف �ملعارك �حلربية، وقد عا�ض 
�ل�رصق،  بالد  من  كثري  �إىل  ورحل  �لدولة،  �صيف  وفاة  بعد 
وتويف عام 398هـ )1007م(، وله ديو�ن �صعر، ومن �صعره 

يف و�صف كتبه وقائدها:

�أعادت علينا �لليل بالنقع يف �ل�صحى 
ورّدت علينا �ل�صبح يف �لليل بال�ّصْهب  

زمامها  ثني  يقتاد  موّقرة 
ب�صري باأدو�ء �لكريهة يف �حلرب   

�أ�صح �عتز�ًما من خوؤون على قلىً 
و�أنفذ حكًما من غر�ٍم على �صّب  

ومن نرثه �لغني قوله يف تهنئة باأحد �لأعياد:

�إقباله  �لعيد وبركته، و�صاعف لك  مُيَْن هذ�  �لله  »عّرفك 
�لنعم و�أكملها، و�أف�صح  �أ�صبغ  و�صعادته، و�أحياك لأمثاله يف 
�ملنازل  و�أعز  و�أرفعها،  �لرتب  و�أ�رصف  و�أطولها،  �ملدد 
من  نعمتك  ووقى  �ملحظور،  من  منحتك  وحر�ض  و�أيفعها، 

عرث�ت �لدهور«.

)ال�سهري  »جريج�ري��ض«  غريغ�ري��ض  الفرج  اأب�   )3
و��صتهر  )1226م(،  623هـ  عام  ولد  العربي(:  بابن 
بتبحره يف علم �لالهوت �لن�رص�ين، و�لفل�صفة، و�ل�صعر باللغة 
�أ�صقًفا  �صار  �أن  �إىل  �لدينية  �لوظائف  يف  و�رتقى  �ل�رصيانية، 
)�نظر مادة حلب(، وجاثليق تكرتب، وكانت  ملدينة حلب 
كتاب  موؤلفاته  ومن  بالغر�ماطي�ض،  �لنطاق  و��صعة  معرفة  له 

»خمت�رص تاريخ �لدول«.

من  بالًغا  )1286م(  685هـ  عام  خالل  وفاته  وكانت 
)بارهيربو�ض   �لإفرجنة  عند  وهو  عاًما،   61 حو�يل  �لعمر 

.)Barhebreus

285 – اأبو الفوار�س – حارة – بق�سم العطارين
286– اأبو الفوار�س – زقاق – بق�سم باب 

�رسقي                       
�ل�صْيفي  بن  �صعد  بن  حممد  بن  �صعد  �لفو�ر�ض  �أبو  هو 
�لتميمي �مللقب �صهاب �لدين، و�ملعروف »بحي�ض بي�ض« كان 
فقيًها �صافعيًّا، و�صاعًر� م�صهوًر�، وقد تعلم �لفقه مبدينة �لرّي 
على يد �لقا�صي حممد بن عبد �لكرمي �لوز�ن، ولكن �لأدب 
بجز�لة  �متاز  �لذي  �صعره  يف  فاأجاد  عليه،  غلبا  �ل�صعر  ونظم 
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�للفظ وحلو �جلر�ض، و�أخذ �لنا�ض عنه �لأدب �إذ كان من �أخري 
��صتهر  �لعرب، ولهجاتهم �ملختلفة، وقد  باأ�صعار  �أهل ع�رصه 
�لعربية  باللغة  �إل  �أحد  يخاطب  ل  وكان  و�لتعاظم،  بالتيه، 

�لف�صحى، وقد زعم �أنه من ن�صل »�أكثم بن �صْيفي«.

�أما �ل�صهرة �لتي �كت�صبها بني �لنا�ض، وهي »حي�ض بي�ض« 
فرتجع �إىل �أنه ر�أى �لنا�ض يوًما يف حركة مزعجة، و�أمر �صديد 
فقال: »ما للنا�ض يف حي�ض بي�ض« فبقي عليه هذ� �للقب، وقيل 

�أنه قال »ما للنا�ض يف حي�صة بي�صة«.

كان  �أنه  �أو  مولده،  تاريخ  يعرف  يكن  مل  �أنه  و�لظاهر 
�أنه  يخفيه ليغالط يف كرب �صّنه، ولكن جاء يف جريدة �لع�رص 

كان يف ريعان �ل�صباب عام 520هـ )1126م(.

وكان  �أ�صلوبه،  لر�صاقة  و�لنرث  �ل�صعر  يف  �صيته  ذ�ع  وقد 
مغرًما بلب�ض �لزي �لعربي مما �أغرى خ�صومه وح�ّصاده بهجائه، 
�لهّجاء  �ل�صاعر  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لقطان  �بن  مع  له  وكانت 
�ملعروف جولت كثرية يف �لهجاء، ويقال �إن �بن �لقطان هو 
�لذي �أطلق عليه لقب »حي�ض بي�ض«، فلزمه هذ� �للقب طو�ل 

حياته.

�لدين علي بن  �لوزير �رصف  �أولياء نعمته ورعايته،  ومن 
�لعبا�صيني  �خلليفتني  عهد  يف  �لوز�رة  توىل  �لذي  �لزيني  طّر�د 
لعماد  �لع�رص«  »خريدة  ت�صمنت  وقد  و�ملقتفي،  �مل�صرت�صد 
�لو�صف،  يف  �أ�صعاره  من  كثرية  متفرقات  �لأ�صفهاين  �لدين 
�لأخرى،  �ل�صعر  �ألو�ن  بع�ض  ويف  و�ملديح،  و�لهجاء، 
وت�صمل هذه �ملقطوعات طائفة كبرية من �لق�صائد �لتي نظمها 
يف مدح �خلليفتني �مل�صرت�صد و�مل�صت�صيء يف �ملدة من عام 512 
�صالطني  مدح  ويف  1170م(،   –  1118( 575هـ  �إىل 

�ل�صالجقة مثل حممود بن ملك�صاه وم�صعود بن ملك�صاه يف �ملدة 
من 511 �إىل 527هـ )117 – 1152م(، هذ� �إىل جانب 
�لأعيان،  من  وغريه  �لزيني  للوزير  وبخا�صة  للوزر�ء  مد�ئحه 
وقد ��صتمل كتاب عماد �لدين �لأ�صفهاين �لآنف �لذكر على 
مقطوعات من مر�ثيه، و�صو�هد من �لر�صائل �لتي كتبها، وقد 
ت�صمن �ملخطوط �ملحفوظ مبكتبة برلني على �صبع ر�صائل وجيزة 

تو�صل فيها �أبو �لفو�ر�ض باخلليفة ورد �خلليفة عليه.

�ل�صاد�ض من  ببغد�د يف  بي�ض  �لفو�ر�ض حي�ض  �أبو  وتويف 
يف  ودفن  1179م(،  عام  يناير   17( 574هـ  عام  �صعبان 
�جلانب �لغربي من مقابر قري�ض، وكان كلما �صئل عن عمره 
يقول: »�أنا �أعي�ض يف �لدنيا جمازفة« ومل يرتك عقًبا، وكان �إىل 

جانب زي �لعرب �لذي كان يلب�صه، يتقلد �صيًفا �أينما �صار.

ل  وقد �أثار لب�صه وتقلده �ل�صيف تهكم �أبي �لقا�صم بن �ملف�صّ
�لدين  يقول عماد  �ملو�صلي كما  �لأعر�بي  بن  علّي  �لرئي�ض  �أو 
هذه  حقه  يف  �أحدهما  فاأن�صد  �لع�رص  جريدة  يف  �لأ�صفهاين 

�لأبيات:

كم تبادي ومل تطّول طرطورك  
تيم من  �صعرة  فيك  ما 

فكل �ل�صب و�ْقُرط �حلنظل �ليا 
ب�ض و��رصب ما �صئت بول �لظليم  

لي�ض ذ� وجه من ي�صيف ول يقري
ول يدفع �لأذى عن حرمي  
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بالأبيات  �أجاب  �لفو�ر�ض  �أبا  �لأبيات  هذه  بلغت  فلما 
�لتالية:

ل ت�صع من عظيم قدر و�إن كنت  
بالتعظيم ليه  �إ  � م�صاًر

فال�رصيف �لكرمي ينق�ض قدًر� 
بالتعّدي على �ل�رصيف �لكرمي  

ولع �خلمر بالعقول رمى  
�خلمر بتنجي�صها وبالتحرمي  

وقال يف م�صايعته لأهل بيت �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم، 
ولوم �لذين قتلو� منهم �لكثري بعد وفاة �لنبي و�خللفاء �لر��صدين 
�لثالثة �أبو بكر �ل�صديق، وعمر بن �خلطاب، وعثمان بن عفان 

)�نظر هذه �ملو�د(:

ملكنا فكان �لعفو منا �صجية 
فلما ملكتم �صال بالدم �أبطح  

وحّللتم قتل �لأ�صارى  وطاملا 
غدونا على �لأ�رصى نعف ون�صفح  

فح�صبكم هذ� �لتفاوت بيننا 
ين�صح فيه  بالذي  ناء  �إ وكل   

على  للدللة  ي�رصب  مثاًل  �لأخري  �لبيت  �صار عجز  ولقد 
و�صيع  خ�صي�ض  لكل  فيقال  �ملنبت،  وحقارة  �لأ�صل،  خ�صة 

�لنف�ض حقري �لن�صب »وكل �إناء بالذي فيه ين�صح«.

�أكثم  ولد  �أنه من  يزعم  بي�ض  �لفو�ر�ض حي�ض  �أبو  وكان 
�بن �صيفي �لتميمي حكيم �لعرب ولكن ذلك مل يثبت تاريًخا، 

وكان مدعاة لهجائه من كثري من خ�صومه.

287– اأبو قابو�س – �سارع – بق�سم كرموز  
ا( )اإبراهيم باهي اجلبايل حاليًّ

�صجل  �ثنان  �ملاأثور  �لتاريخ  يف  قابو�ض  �أبو  لقب  يحمل 
�لكتاب �صريتيهما وهما:

1( النعمان بن املنذر اخلام�ض )زوج هند( ولقبه »اأب� قاب��ض«: 
�لنابغة( �صاعر بالطه، فاتهم  �لنابغة �لذبياين )�نظر مادة  وكان 
باأنه �صبَّب بزوجة �أبي قابو�ض يف �صعره، فغ�صب منه، فا�صطر 
مادة  )�نظر  غ�صان  بني  �أمر�ء  �إىل  و�للتجاء  �لفر�ر  �إىل  �لنابغة 
غ�صان( بال�صام، ثم �عتذر لأبي قابو�ض مما كان، فعفا عنه، 
ومن َثمَّ عاد �لنابغة �إىل بالطه يف �حلرية، وقد حكم �أبو قابو�ض 
طو�ل �ملدة �لو�قعة بني عامي 580 و 602م، وكان ك�رصى 
�إليه مرغًما،  ثم جلاأ  ففر هاربًا،  �لفر�ض قد غ�صب عليه  ملك 
فحب�صه حتى مات عام 602م، ومبوته �ألغت �حلكومة �لفار�صية 
نظام �إمارة �لعرب، و��صتمر �حلال على هذ� �لو�صع حتى عام 
633م )12هـ( حني فتح خالد بن �لوليد �حلرية، و�صمها �إىل 

�لدولة �لعربية �لنا�صئة.

ت�صبب  �لذبياين  �لنابغة  �إن  قيل  �لتي  �لق�صيدة  �أن   ويحكى 
فيها بزوجة �أبي قابو�ض كانت من نظم �ملنخل �لي�صكري، وقد 
ن�صبها �إىل �لنابغة لالإيقاع به لدى �أبي قابو�ض، وكان ذلك �صبًبا 
�لغزلية  �لق�صيدة  �أبيات هذه  يف غ�صب هذ� �مللك عليه، ومن 

�ل�صهلة �لعبارة �جلزلة �لألفاظ و�ملعاين قوله:
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ولقد دخلت على �لفتاة
�خلدر يف �ليوم �ملطري   

�لكاعب �حل�صناء ترفل  
يف �لدمق�ض ويف �حلرير  

فدفعتها فتد�فعت م�صي 
�لقطاة على �لغدير  

�إىل �أن يقول:

و�أحبها وحتبني 
ويحب ناقتها بعريي  

�لعر�ق  �أمر�ء بني زياد يف  اأب� قاب��ض بن و�سمجري: ر�بع   )2
�لفلك،  يف  عامِلًا  قابو�ض  �أبو  وكان  وطرب�صتان،  �لعجمي 
�لعربية  باللغتني  كتبها  �لفلك  يف  ر�صالة  وله  بارًعا،  وخطاًطا 

و�لفار�صية، وكانت وفاته عام 403هـ )1012م(.

289– اأبو القا�سم – حارة – بق�سم حمرم بك
�أذكر  �لعرب  مفكري  من  عدد  �لقا�صم  �أبي  لقب  يحمل 

منهم:

�صينا  �بن  مثل  �لأطباء  كبار  من  كان  �لذي  القا�سم:  اأب�   )1
و��صمه  �ملادة(،  هذه  )�نظر  و�لر�زي  �ملادة(  هذه  )�نظر 
جر�حي  �أملع  من  وكان  �لزهر�وي،  �لقا�صم  �أبو  �لكامل 
�لعرب، و�أعظمهم ف�صاًل، وقد نقل �إىل �لأطباء �لغربيني �صور 
ت�صتعمل يف زمنه )�نظر  �لتي كانت  �لعربية  �لأدو�ت �جلر�حية 

مادة �لزهر�وي(.

الرحمن: وكان  بن عبد  الله  الدين�ري عبد  القا�سم  اأب�   )2
�لكّتاب يف خر��صان، وكان  �لأدباء، وروؤو�ض  �أحد روؤ�صاء 

�صاعًر� جميًد� ومن قوله ي�صكو ولده:

ربيته وهو فرخ ل نهو�ض له  
ول �صكري ول ري�ض يو�ريه  

حتى �إذ� �رتا�ض و��صتدت قود�مه 
وقد ر�أى �أنه �آتت خو�فيه

�، ثم هزهما  مّد �جلناحني مدًّ
وطار عني، فقلبي فيه ما فيه  

وقال يف �صكوى �لكرب:

ع�صت من �لدهر ما كفاين 
ومّر ما مّر من زماين  

وقد حنتني وقو�صتني 
ت�صع وت�صعون و�ثنتان  

وقد �صئمت �حلياة مما 
�ألقى من �لذل و�لهو�ن  

ومن �أٍخ كنت �أرجتيه 
حلادث �لدهر قد قالين  

ومن غالم �إذ� ينادي 
ت�صامم �لنذل وهو د�ين   
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مدمدم ل �أر�ه �إلّ 
مقّطب �لوجه ما ر�آين

وتدل هذه �لأ�صعار على �أن �بنه مل يكن من �لربرة، و�أنه 
تركه بعد �أن ��صتد �صاعده، فحزن لفر�قه، وغمر �حلزن قلبه 
و�لت�صعني من عمره،  �لثانية  بلغ  �أنه  تدل على  �لكئيب، كما 
�أنه  لدرجة  �ل�صن؛  �ملتقدمة يف  �صيخوخته  �صعيًد� يف  يكن  ومل 

�صئم �حلياة كما �صئمها زهري بن �أبي �صلمى فقال:

�صئمت تكاليف �حلياة ومن يع�ض
ثمانني حوًل ل �أبا لك ي�صاأم  

�مل�صت�رصق  �بتدعها  خر�فية  �صخ�صية  وهو  القا�سم:  اأب�   )3
»دو�صون D’Ohsson« ون�صب �إليها �أن �صاحبها �أمّد �لتاريخ 
ذلك  كل  »دو�صون«  ذكر  وقد  �لقوقاز،  �أهل  عن  باأخبار 
رحلة  و  �أ لقوقاز  � �صعوب  عن  خبار  »�أ بعنو�ن  به  كتا يف 

�لقا�صم«. بي  �أ

�أحمد بن �ملطهر  �أبو  �أ�صفاه حممد  اأب� القا�سم: وهو لقب   )4
»حكاية  بعنو�ن  كتابه  يف  وذلك  منافق  طفيلي  على  �لأزدي 
�صنف  �إىل  �حلكاية  بهذه  رمز  وقد  �لبغد�دي«،  �لقا�صم  �أبي 
�لكتاب و�صع يف  �أن هذ�  من رجال بغد�د يف زمانه، وُيظّن 
�رصد  وقد  �مليالدي،  ع�رص  �خلام�ض  �لقرن  من  �لأول  �لن�صف 
�لرجل  ذلك  �لقا�صم  �أبي  �أيام  من  يوم  ق�صة  كتابه  يف  �ملوؤلف 
�لذي ��صتطاع – با�صتعارة �أ�صلوب �لأتقياء – �أن يجد جمهوًر� 
ومن  �ل�صيوف،  من  ي�صخر  فاأخذ  ماأدبة،  يف  �مل�صتمعني  من 
�صاحب �لدعوة، و�أطلق �لعنان لف�صاحته، و�أ�صهب يف �ملقارنة 
بني ف�صائل بغد�د و�أ�صفهان، فاأخذ ير�صل نكاته �ل�رصيعة، وملا 

�لنوم  ��صتوىل عليه  ثم  �صوقيًّا،  ثرثاًر�  بر�أ�صه �صار  لعبت �خلمر 
بعد �أن �أفرط يف �ل�رص�ب.

بكتب  �ملعلومات  من  كثرًي�  ق�صته  يف  �ملوؤلف  و�أورد   
�لأدب، و�صعر �خلالعة و�لفجور.

�لدولة  موؤ�ص�ض  املهدي:  الله  عبيد  بن  القا�سم حممد  اأب�   )5
�لفاطمية يف �ملغرب �لعربي، وقد �أ�صفى �أبو �لقا�صم على نف�صه 
�لله« )�نظر هذه �ملادة( عند توليه �حلكم يف  باأمر  لقب »�لقائم 

14 ربيع �لأول عام 322هـ )933 – 934م(.

�أما ترجمة حياته فاطلبها يف مادة »�لفو�طم«.

289– اأبو القا�سم ال�سابي -  �سارع – بق�سم 
العطارين

�لإح�صا�ض،  �ملرهف  �حلا�صية  �لرقيق  �لتون�صي  �ل�صاعر  هو 
بالد  كربى  »توزر«  مدينة  �صو�حي  �إحدى  �ل�صابية  ببلدة  ولد 
�جلريد باجلنوب �لتون�صي عام 1327هـ )1909م(، وهي بالد 
ذ�ت مناظر طبيعية جميلة يتخللها �لب�صاتني و�لغابات �لف�صيحة من 
�لغربية  �جلنوبية  �أطر�فها  عند  وتتد  �لن�صاخة،  و�لعيون  �لنخيل 
�ل�صحر�ء برمالها �لذهبية ويبدو يف جنوبها �ل�رصقي �صط �جلريد 
�لهادئ، وكان لهذه �ملناظر �خلالبة �ل�صاحرة �أثرها �لعميق يف 
�أبي �لقا�صم، وقد حتدث عن هذه �ملناظر يف ق�صيدته  �صاعرية 

»�جلنة �ل�صائعة«.

وقد �نتقل �ل�صابي �أثناء حياته �إىل مدينتي قف�صة وزغو�ن، 
حيث كان �أبوه رئي�ًصا ملحكمتيهما �ل�رصعيتني غري �أن �نتقاله مل 
يوؤثر على �مل�صاهد �لر�ئعة �لتي ر�آها يف م�صقط ر�أ�صه، ويف �ملرحلة 
�لأوىل من تعليمه �أر�صله �أبوه �إىل »�لكتاتيب« وهو يف �خلام�صة 
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من عمره فحفظ �لقر�آن، و�أمت حفظه عندما بلغ �لتا�صعة، فدّل 
�لعربية،  �للغة  �أ�صول  تعليمه  �أبوه  توىل  ثم  نبوغه،  على  ذلك 
ومبادئ �لعلوم �لأخرى حتى بلغ �حلادية ع�رصة، وخالل هذه 
�لفرتة �طلع �أبو �لقا�صم على عدة كتب دينية و�صوفية وفل�صفية 
مما ت�صمه مكتبة و�لده، ويف عام 1340هـ )1921م( �أر�صله 
�أبوه �إىل كلية �لزيتونة، وكان عمره 12 �صنة، فظل يدر�ض بها 
�لعلوم �لدينية و�للغوية �إىل �أن تخرج عام 1346هـ )1927م(، 
�لأدبي  �لن�صاط  يف  �لإ�صهام  على  �لدر��صة  هذه  �صاعدته  وقد 
على  �لأثناء  هذه  يف  وعكف  تون�ض،  يف  �لفكرية  و�حلركة 
��صتيعاب كتب �أدباء �ملهجر، ودو�وينهم مثل ميخائيل نعيمة، 
و�إيليا �أبو ما�صي، وجرب�ن خليل جرب�ن، ثم �أخذ يطالع �أمهات 
و�لكامل،  �لطيب،  ونفح  �لقدمية كالأغاين،  �لعربية  �لكتب 
و�لأمايل، و�صبح �لأع�صى و�لعمدة، و�ملثل �ل�صائر، وكتاب 
�ل�صناعتني، كما �أكب على �لبحث يف �ملعاجم �لعربية كل�صان 
�لعرب، و�لقامو�ض �ملحيط، و�أ�صا�ض �لبالغة، وقر�أ ما ترجم 
�لرومانتيكي  �لفرن�صي،  و�ل�صاعر  »جوته«  �لأملاين  لل�صاعر 
�صهر  فيها، ويف  �لأدبية  �جلهود  بذل  و�أخذ يف  »لمارتني«، 
�صبتمرب عام 1929م )1348هـ(، تويف و�لده، فحزن عليه 
تفي�ض  �لتي  �لق�صائد  فنظم  نف�صيته  فقده يف  و�أثر  �لقا�صم،  �أبو 
بالأ�صى و�لتوجع، و�أدرك منذ ذلك �حلني متاعب �حلياة و�صعر 
�أبيه  �أمالك  و�إد�رة  �ل�صغار،  و�إخوته  و�لدته،  جتاه  مب�صوؤوليته 
�أعيا  ع�صال  بد�ء  فاأ�صيب  �لدهر  �رصف  يرتكه  ومل  �ملتناثرة، 
�ملرير،  و�لقنوط  �جلارف،  �لياأ�ض  فتملكه  و�لأطباء،  �لطب 
وطفق يجوب �لبالد و�لتون�صية عّله ي�صفى من مر�صه، وق�صى 
ثالثة �أعو�م من حياته وحيًد� يف بلدة »�مل�رصوحة« بني �أنهارها 
ق�صائده  يف  وظهرت  و�ل�صلوى،  �لعز�ء  يطلب  و�أ�صجارها 
فنفثها  ملر�صه  نتيجة  نف�صه  على  ت�صتويل  كانت  �لتي  �لكاآبة 

�صاكية متوجعة يف ق�صائده: زوبعة يف �لظالم، �أغاين �لتائه، 
�لتا�صع  �لثالثاء  يوم  �ل�صاب يف  �ل�صاعر  �ل�صائعة، وتويف  �جلنة 
�إىل  �أكتوبر عام 1934م )1353هـ( ونقل جثمانه  من �صهر 

م�صقط ر�أ�صه.

وكان �أبو �لقا�صم �ل�صابي عذب �لأ�صلوب، طليق �خليال، 
معاين  باأدق  �لفنان  روح  فيه  وتتمثل  �ل�صعرية،  �ل�صورة  بديع 
�ملوت  ي�صارع  كان  �لع�صال  مر�صه  من  �لرغم  وعلى  �لفن، 

ويتحد�ه بقوله:

�صاأعي�ض رغم �لد�ء و�لأعد�ء 
كالن�رص فوق �لقمة �ل�صماء  

و�أقول للقدر �لذي ل ينثني 
عن حرب �آمايل بكل بالء  

ل يطفئ �للهب �ملوؤجج يف دمي
موج �لأ�صى، وعو��صف �لأرز�ء  

وكانت م�صاعره حيال وطنه جارفة قوية ل ي�صورها خور، 
�أو �صعف، و�أو�صح كل ذلك يف كتابه )�خليال �ل�صعري عند 

�لعرب(، كما قال يف ق�صيدة »�إر�دة �حلياة«:

�إذ� �ل�صعب يوما �أر�د �حلياة 
فالبد �أن ي�صتجيب �لقدر  

ولبد لليل �أن ينجلي 
ولبد للقيد �أن ينك�رص  
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و�ل�صتقالل  �حلرية  نحو  �مل�رصئبة  مو�طنيه  روح  و�صور 
فيقول خماطًبا �أحدهم م�صتحثًّا:

خلقت طليًقا كطيف �لن�صيم  
� كنور �ل�صحى يف �صماه وحرًّ

�إىل �أن يقول:

كذ� �صاغك �لله يابن �لوجود
و�ألقتك يف �لكون هذي �حلياة   

فمالك تر�صى بذل �لقيود 

وحتني ملن كبلوك �جلناه

290– اأبو كامل �سجاع – �سارع – بق�سم الرمل
هو �أبو كامل �صجاع بن �أ�صلم بن حممد بن �صجاع �حلا�صب 
�إ�صالمي باجلرب بعد حممد  �أقدم عامل  �مل�صهور، وهو  �مل�رصي 
وماز�لت  �خلو�رزمي(،  مادة  )�نظر  �خلو�رزمي  مو�صى  �بن 
�آثاره �لعلمية باقية وت�صمح بو�صعه بني �أعظم علماء �لريا�صيات 
�جلرب  »مادة  يف  ول�صيما  �لإ�صالمية،  �لو�صطى  �لقرون  يف 

و�ملقابلة«.

�أثر كبري يف تطور  �لفحل  �لريا�صي  �لعامل  وقد كان لهذ� 
ترجمه من م�صنفاته  ما  باأوروبا، وذلك عن طريق  علم �جلرب 
�مل�صت�رصق »ليوناردو دي بيز�  Leonardo de Pisa«،ول 
�لهند�صية  لكتاباته  �لذي كان  �لأثر  عن  �لعلمي  �لأثر  هذ�  يقل 
عند  �لهند�صة  علم  يف  �لهند�صة«  مل�صائل  �جلربية  »�ملعاجلة 

�لغربيني. 

ي�صتطاع  �لكثري عن تف�صيالت حياته، وكل ما  يعلم  ول 
عام  �ملتوفى  �خلو�رزمي  بعد  عا�ض  �أنه  هو  �ل�صاأن  هذ�  قوله يف 
236هـ )850م(، وقبل وفاة علي بن �أحمد �لعمر�ين �ملتوفى 
�رصًحا  كتب  �لأخري  هذ�  لأن  )955-956م(  344هـ  عام 

على كتابه يف �جلرب.

ويذكر �لفهر�صت عدًد� من موؤلفات �أبي كامل �صجاع يف 
�مل�صائل كطري�ن  من  ذلك  غري  و�لريا�صيات، ويف  �لتنجيم، 

�لطيور.

�جلمع  »يف  كتاب  هما:  كتبه  من  كتابان  �أثار  وقد 
�أن  منذ  م�صتفي�صة  مناق�صات  »�خلطئني«  و�لتفريق«،وكتاب 
حاول »فويبكيه  Voepke« عام 1863م �أن يجعل �لكتاب 
�جلمع و�لتفريق هو عني �لكتاب �لالتيني �مل�صمى بهذ� �ل�صم.

�لتي  �صجاع  كامل  �أبي  كتب  من  �لعربية  باللغة  يبق  ومل 
ذكرها �لفهر�صت �صيء وبقي كتاب له بالعربية هو »�لطر�ئف« 
عليه  وعلق  ترجمه  وقد  ليدن،  مبكتبة  خمطوًطا  ماز�ل  �لذي 
�مل�صت�رصق »�صوتر  H. Suter«،ويتناول هذ� �لكتاب �حللول 
باللغة  منه  ن�صخة  وتوجد  �ملعينة،  غري  للمعادلت  �ل�صحيحة 
�لعربية مبكتبة ميونخ، وقد ترجمها من �لعربية »مردخاي فنزي 
ا،  �ملانتوي« وهو �لذي ترجم ر�صائل �أبي كامل يف �جلرب �أي�صً
وهي موجودة مبكتبة ميونخ، وينهج �أبو كامل نهج �خلو�رزمي 
�ملفرد«،ولكنه  »�جلذر«،و»�ملال«،و»�لعدد  تعريف  يف  نف�صه 
�أبعد بكثري من �خلو�رزمي،  �إىل مدى  يذهب من عدة وجوه 
ومن َثمَّ فهو ي�صتعمل جمع �جلذور �لرتبيعية وطرحها مبا تنطوي 

عليه من جذور �صماء.
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�أما ر�صالته يف »�ملخم�ض و�ملع�رص« فاإن جميع �مل�صائل �لتي 
عر�صت لها قد حلت على �أو�صح و�أب�صط �صبيل بتطبيق طر�ئق 
مو��صع  جميع  يف  كامل  �أبو  ويختار  �لهند�صة،  على  �جلرب 
�أو  بحرف،  �إليها  �لرمز  من  بدًل  �ملعلومة  للكمية  قيًما  ر�صالته 
معادلتها بالو�حد �ل�صحيح، ومل يخل�ض نف�صه بذلك من طريقة 
يف  باأ�صلوبه  �خلو�رزمي  فاق  قد  هو  بل  فح�صب،  �خلو�رزمي 

تناول هذه �مل�صاألة، ويدل عمله هذ� على تقدم هام.

الرمل   بق�سم   – �سارع   – قري  اأبو   –291
ا( )م�سطفى با�سا كامل حاليًّ

�مل�رصي  �لقطر  �أماكن يف  »�أبو قري« على عدة  ��صم  يطلق 
وهي:

1( �ساحية من �س�احي مدينة الإ�سكندرية: على �صاطئ �لبحر 
�لثاين من  �لن�صف  �لأبي�ض �ملتو�صط، وقد �صمت يف م�صتهل 
�لقرن �لع�رصين �إىل حمافظة �لإ�صكندرية، و�صارت ق�صًما �إد�ريًّا 
من �أق�صامها �لأحد ع�رص، وقد �صمي با�صمها �خلليج �لو�قع يف 
جنوبها، و�جلزيرة �لكائنة يف �رصقها �لتي يطلق عليها كذلك 
وع�رصين  ثالثة  قري«  »�أبو  �صاحية  وتبعد  نل�صن«،  »جزيرة 
�خلط  من  بالقرب  وتقع  �لإ�صكندرية،  �رصقي  مرًت�  كيلو 
�إىل  تابعة  �ملا�صي  يف  وكانت  ر�صيد،  �إىل  �ملتجه  �حلديدي 

ق�رص م�صطفى فاظل
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مديرية �لبحرية )حمافظة �لبحرية حاليًّا(، ومل يرد ذكر �صاحية 
مدينة  هي  ولعلها  �لعرب،  جغر�يف  م�صنفات  يف  قري«  »�أبو 
�لتي  �لتاريخ  كتب  يف  �لو�ردة  �لقدمية   »Bukiris »بوكري�ض 
تتحدث عن �لعهد �لبطلمي يف م�رص، �أو لعلها قرية »كانوبو�ض  
»هريودوت«  �ملاأثور  �لتاريخ  �أبو  ذكرها  وقد   ،»Canopus

)�نظر هذه �ملادة( �لإغريقي �لذي نزل بها يف زمن �لفي�صان يف 
�لفرتة �لو�قعة بني عامي 448، 445 ق. م. �أي قبل ت�صييد 

�لإ�صكندرية بنحو 116 �صنة.

ومع ذلك فاإن �أبا �لفد�ء و�لقل�صقندي عرفا بحرية »�أبو قري« 
تاريخها  عن  �لكثري  ُيعرف  ول  �ل�صاحية،  با�صم  �صميت  �لتي 
عليها  �لفرجنة  �إغارة  تاريخ  �إل  �للهم  �لو�صطى،  �لع�صور  يف 
»�أبو قري«  ��صم  و��صتهر  – 1363م(،  عام 764هـ )1362 
با�صمها، و�لتي حدثت  �لبحرية �لكربى �مل�صماة  عقب �ملوقعة 
يف خليجها يف �أول �أغ�صط�ض عام 1798م )1213هـ( حيث 
�لفرن�صي  �لأ�صطول  »نل�صن«  �لبحر  �أمري  بقيادة  �لإجنليز  دمر 
وبعد  م�رص،  على  بونابرت  نابليون  حملة  يحمي  كان  �لذي 
�لتاريخ بعام و�حد �نت�رص بونابرت بالقرب من »�أبو قري«  ذلك 
عام  يوليو  من   25 �إليها يف  نزلو�  قد  كانو�  �لذين  ك  �لرتُّ على 
من  بالقرب  �لإجنليزية  �حلملة  ونزلت  )1214هـ(،  1799م 
)1216هـ(،  1801م  عام  مار�ض  من   8 يف  �ل�صاحية  هذه 
وق�صت نهائيًّا على حكم �لفرن�صيني مل�رص، ويف عام 1807 

�صارت �لقرية قاعدة لالإجنليز، وكان بها مر�صى جيد.

يف  ر�صيد  �أعمال  من  نباي:  �رِشِ ملدينة  تابعة  �سغرية  بليدة   )2
مديرية �لبحرية )حمافظة �لبحرية حاليًّا(.

3( بليدة �سغرية يف ال�سعيد )م�رش العليا( تابعة ملدينة اأرمنت: 
)�نظر هذه �ملادة(، من �أعمال �لأق�رص يف مديرية قنا )حمافظة 

قنا حاليًّا(.

قري«،  »�أبو  �صاحية  خلف  تقع  وكانت  قري:  اأب�  بحرية   )4
وكانت م�صاحتها ت�صل �إىل ثالثني �ألف فد�ن، ويف �أيام �حلملة 
�لفرن�صية كانت ت�صمى »�ملعدية« ويطلق هذ� �ل�صم �لآن على 
�لبحرية  هذه  وكانت  �لبو�صيلي،  ثم  �إدكو  ثم  �لطرح  قرية 
مت�صلة بالبحر �لأبي�ض �ملتو�صط عند و�صول �حلملة �لفرن�صية �إىل 
بع�ض  �ملياه يف  �أن  تذكر  تاريخية  �أقو�ل  �لإ�صكندرية، وهناك 
�ل�رصق،  جهة  �ملمتد  �ل�صيق  �ل�صهل  تخرتق  كانت  �لع�صور 
وكانت  �إدكو،  بحرية  عن  قري«  »�أبو  بحرية  يف�صل  و�لذي 
بحرية »�أبو قري« مف�صولة عن مدينة �لإ�صكندرية من جهة �لغرب 
بل�صان من �لأر��صي �خل�صبة ميتد فيها خليج �لإ�صكندرية »ترعة 
�صيديا« �لتي كانت تد �ملدينة باملاء �لعذب، وتقع يف مكانها 

ترعة �ملحمودية �لآن.

 – قري  »�أبو  بحريتي  �أن  �لعربية  �لتاريخية  �مل�صادر  وتذكر 
جزء  كان  كما  �لفر�عنة،  �أيام  خ�صبة  ا  �أر�صً كانتا  و�إدكو« 
�خللفاء، وتذهب  ا زر�عية يف عهد  �أر�صً قري«  »�أبو  بحرية  من 
�أن �مر�أة �أحد �لفر�عنة  �لأ�صاطري يف �صاأن هاتني �لبحريتني �إىل 
�لتي كانت تلك تلك �لأر��صي �لزر�عية طلبت فجاأة �لُع�ُصور 
عن �لكروم �لتي زرعت فيها، فلما عجز �لفالحون عن دفع 
ما عليهم �أمرت بغمرها مبياه �لبحر، ولي�ض من �ل�صهل ت�صديق 

هذه �لأ�صاطري �لتي تت�صم باخلر�فة �لظاهرة.

�لبحريتني  �أن  فهو  �لحتمال  �لكثري  �لتاريخي  �لر�أي  �أما 
تكّونتا من قلة �لعناية بالقنو�ت، وحتويل م�صب �لنيل، و�صدة 
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�ملّد و�جلزر يف ف�صل �لربيع، ويقال �إن �لبحر طغى يف مثل هذ� 
�لف�صل على هذه �لأر��صي عام 720هـ )1320م(.

وكان بني بحرية »�أبو قري« وبحرية مريوط، برزخ يرتفع 
عن م�صتوى �لبحريتني، وهو �لربزخ �لذي كانت جتري خالله 
حافتي  على  �لأر�ض  فاأخ�صبت  �لذكر،  �لآنفة  �صيديا  ترعة 
�ملنازل  وقامت  و�لنخيل،  بالكروم  وزرعت  �لبحريتني، 

�خللوية ذ�ت �لب�صاتني على �متد�دها.

�لإ�صكندرية  مبدينة  وحاميتها  �لفرن�صية  �حلملة  وحلرمان 
د�خل  �لفرن�صية يف  �لقو�ت  باقي  عن  وعزلها  �ل�رصب  ماء  من 
�لقطر قطع، �لإجنليز �لربزخ يف 12 من �إبريل عام 1216هـ 
)1801م(، فتدفقت مياه �لبحرية ومعها مياه �لبحر على بحرية 
مريوط تدفًقا عارًما، لأن من�صوب بحرية »�أبو قري« كان �أعلى 
يوًما  �أمتار وبعد 33  بنحو ثالثة  من من�صوب بحرية »مريوط« 
�لبحر،  ملن�صوب  وم�صاوًيا  متعادًل  �لبحريتني  من�صوب  �صار 
�لعهد  »�أبو قري« تعرف ببحرية �لإ�صكندرية يف  وكانت بحرية 

�لإ�صالمي �لأول.

قطع  �لإ�صكندرية  على  �لإجنليزية  »فريزر«  حملة  و�إبان 
1222هـ  عام  مايو  �صهر  يف  �أخرى  مرة  �لربزخ  �لإجنليز 
قو�تهم  على  �مل�رصيني  هجوم  دون  ليحولو�  )1807م( 
�لربزخ  قطع  ولكن  �لهجوم،  من  �لبحر  فحماهم  �لغا�صبة، 
�لربزخ  ثغرة  �صدت  ثم  �ل�رصب،  ماء  من  حرمانهم  �إىل  �أدى 
1306هـ  عام  ويف  )1808م(،  1223هـ  عام  م�صتهل  يف 
�أن  بعد  قري«  »�أبو  بحرية  �إجنليزية  �رصكة  جففت  )1888م( 
بع�صها  �لأر��صي  من  مت�صع  �لآن  وهي  بالبحر  �صلتها  قطعت 

خ�صب يجود باأنو�ع �صتى من �حلا�صالت �لزر�عية.

)�أو مكان فوق  ��صم جبل خر�يف  اأبو قري )اأو بوقريان(:   )5
جبل( يف م�رص جتتمع عليه �لطيور كل عام وت�صع كل و�حدة 
ر�أ�صها يف �صق يف �ل�صخر �إىل �أن توت �إحد�ها وتظل معلقة، 
�أن  �لعرب  موؤرخي  من  وغريه  �ل�صهري  �ملوؤرخ  ياقوت  ويذكر 
�لطيور �لتي تتجمع فوق هذ� �جلبل كانت ت�صمى »بوقري« كما 
يف  �أن�صنا  من  بالقرب  ويقع  �لطري«  »جبل  يدعى  �جلبل  كان 
ينقلها  �لتي  �خلر�فية  �لأ�صاطري  �لرو�ية من  �صعيد م�رص، وهذه 
كثري من موؤرخي �لعرب فيما يذكرون من رو�يات تعزى �إىل 

�لتاريخ.

و�أقدم �ملوؤرخني �لعرب �لذين ذكرو� قرية »�أبو قري« �إحدى 
�صو�حي �لإ�صكندرية هو �لعامل �جلغر�يف �لإدري�صي )�نظر هذه 
ا عربية عن تاريخ م�رص �لقدمية ت�صري  �ملادة( غري �أن هناك ن�صو�صً
قبل �لإدري�صي �إىل ت�صييد منار يف هذه �ل�صاحية، ويذكر بع�ض 
�لرحالة �لأوروبيني �أنه كانت على �لطريق �ملو�صل �إىل »�أبو قري« 

�أبر�ج ت�صتخدم كمعامل تهدي �ل�صالكني �إليها.

�خلال�ض  �أ�صطول  مرور  عن  »يوتيخيو�ض«  ويتحدث 
»طر�صو�ض«  من  ��صُتدعي  �لذي  �لأ�صطول  وهو  قري«،  »باأبو 
ق�صة  مبارك  با�صا  علي  ويروي  �لفاطميني،  من  م�رص  ليحمي 
على  �أغارو�  �لأوروبيني  �لقر�صان  �أن  موؤد�ها  �ل�صند  �صعيفة 
»�أبو قري« يف 27 �صعبان عام 764هـ )11 يونية 1363م(، 
ا من �أهلها، ُثّم دللو� عليهم  وحملو� معهم حو�يل �صتني �صخ�صً

يف مدينة �صيد�ء، وباعوهم كعبيد.

وقد �عتقد �ملوؤرخ »�أميلينو  Amelineau« خطاأ �أنه عرث 
�أن  ذلك  �ليعاقبة،  �لقدي�صني  �أخبار  يف  قري«  »�أبو  ��صم  على 
�لإ�صارة يف هذه �لأخبار تتحدث عن كني�صة يف م�رص �لقدمية 
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كما  »بوكري«  يدعى  لر�هب  ولي�ض  كريو�ض  لالأب  كّر�صت 
يزعم �لبع�ض خطاأ، لأن �لو�قع �ل�صحيح هو �أن ��صم »�أبو قري« 
�لآنف   »Bukiris بوكري�ض  �لقدمي  لال�صم  حتريف  �إل  هو  ما 

�لذكر.

�أمني   »Etienne Combe كومب  »�إتني  در�ض  وقد 
من  �لطريق  م�صكلة  �جلن�صية  �لبلجيكي  �لأ�صبق  �لبلدية  مكتبة 
�لإ�صكندرية �إىل »�أبو قري« فاأو�صح – نقاًل عن �لرحالة �لعرب 
�لطريق  هذ�  خالل  للرحلة  مف�صاًل  و�صًفا   – و�لأوروبيني 
وم�صاقها �جلّمة ودّون كل ذلك يف كتاب �ألّفه، وقال �أن عابر 
وتتناثر يف  �صكان  فيها ول  زرع  رملية ل  منطقة  يجد  �لطريق 
يكتب  �لتي  �ملختلفة  �ل�صيغ  و�أو�صح  �لنخيل،  بع�ض  �أرجائها 
بها ��صم »�أبو قري« و�أ�صاف �أن �لبحري�ت �لثالث �لتي ت�صادف 
�لذ�هب من �لإ�صكندرية �إىل هذه �ل�صاحية هي من �لغرب �إىل 

�ل�رصق: مريوط و�أبو قري و�إدكو.

و�لو�صف �لوحيد لبحرية »�أبو قري« ذكر يف كتاب »�صبح 
�إىل رخاء منطقة  �لو�صف  للقلق�صندي، وي�صري هذ�  �لأع�صى« 
»�أبو قري« يف �ملا�صي، و�إىل �أن بع�ض �لطيور يعي�ض على �صو�طئ 
»�لبوري«  بالأ�صماك، وكان �صمك  تعّج  �لتي كانت  �لبحرية 
�لذي ي�صاد هناك من مو�رد �لغذ�ء لأهل �لإ�صكندرية، وكانت 
توجد على �صو�طئها بع�ض �ملالحات �لكبرية ي�صدر �إنتاجها من 

�مللح �إىل �أوروبا.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
)م�صطفى با�صا كامل(.

292– اأبولون – �سارع – بق�سم باب �رسقي  
ا( )الدكتور �سامي جنينة حاليًّ

�ليونان،  قدماء  �آلهة  �أحد  ��صم  هو   »Apollon »�أبولون 
رمز  �أنه  كما  عندهم  و�ل�صعر،  و�لطب،  �لوحي،  رمز  وهو 
كافة �لفنون، وقطعان �ملا�صية، ورمز �لنهار و�ل�صم�ض، وهو 
يف عرفهم �إله كل هذه �لأ�صياء وبهذه �ل�صفات �لعالية يدعونه 
»فيبو�ض Phébus« �أي �إله �ل�صم�ض منبع �خلري و�حلياة، ولقد 
كان �أبولون �أحد �أبناء »جوبيتري Jupiter« �لذي هو �إله �لآلهة 
جميعها و�لذي دمج �ليونانيون، �إلهيته �لعظيمة مع كبري �آلهتهم 
 »Latone »لتون  �لإلهة  هي  �أبولون  و�أم   ،»Zeus »زيو�ض 
بجزيرة  ولدته  وكانت   ،»Diana »ديانة  �أخته  تو�أم  وهو 
»ديلو�ض Délos«، وكان لهذ� �لإله معبد ومهبط وحي فاخر 

�صخم بدلفي.

حيث  روما  �إىل  �ليونان  من  »�أبولون«  عبادة  �نتقلت  وقد 
ويف  لذكر�ه،  �إحياء  �ل�صنوية  �لأبولونية  �لألعاب  تقام  كانت 
�لأ�صاطري �ليونانية عدد منها يعزى �إىل �صريته �خلر�فية؛ منها نفيه 
�أجرب على رعي  ت�صاليا حيث  Admète« ملك  »�أدميت  لدى 

�لغنم.

ولهذ� �لإله تاثيل عديدة يف �أنحاء كثرية من بالد �ليونان، 
وكانت له معابد وتاثيل يف جهات �أخرى من �ل�رصق �لأو�صط 
�جلبار،  �لقوي  �لإله  �صكل  يف  كلها  تثله  وهي  و�إيطاليا، 

�ل�صديد �لباأ�ض على غر�ر �أبيه »جوبيتري« رب �لأرباب.

يف  فاطلبها  �جلديد  �ل�صارع  ��صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
)�لدكتور �صامي جنينة(.
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293– اأبو املجد – حارة – بق�سم حمرم بك
�لقرن  يف  ول�صيما  �ل�صائعة،  �لألقاب  من  �ملجد  �أبو 
ولعل  �لع�رصين،  �لقرن  من  �لأوىل  و�لع�رصينات  ع�رص  �لتا�صع 
هذه �حلارة �صميت با�صم �أحد �صكانها �لقد�مى، �أو �أحد مالك 
على  �ل�صتدلل  �أ�صتطع  ومل  جانبيها،  على  �ملقامة  �لعقار�ت 

�أ�رصته لأ�صتقي منها �ملعلومات �ملتعلقة ب�صريته.

ممن  كان  �إبر�هيم  لجمد  �أبي  ��صم  يحمل  رجاًل  �أن  غري 
ملخ�ض  يلي  وفيما  )�مليكانيكا(  �لآلية  علم  باأوروبا  تعلمو� 

حياته:

�أن  وبعد  �لقاهرة  مد�ر�ض  يف  �إبر�هيم  �ملجد  �أبو  تعلم 
�ل�صتة  �لطالب  بني  ليكون  �لختيار  عليه  وقع  �لدر��صة  �أمت 
�لآلية  علوم  لدر��صة  �إجنلرت�  �إىل  �لأول  عبا�ض  �أر�صلهم  �لذين 
)�مليكانيكا(، فبد�أ در��صته هناك يف 20 من يناير عام 1850م 
�لبعثة  مدة  طو�ل  �ل�صهري  مرتبه  وكان  )1267هـ(، 
250 قر�ًصا، وهو مرتب �ملالزم �لثاين �لذي تخرج يحمله من 
قب�ض  عنه يف  وّكل  قد  وكان  �صفره،  عند  �مل�رصية  �ملد�ر�ض 
يو��صل  �ملجد  �أبو  وظّل  �أفندي،  �إبر�هيم  و�لده  �ملرتب  هذ� 
�لدر��صة �إىل �أن �أمت تعلمه، وعاد �إىل �لوطن يف 27 من يناير 
بعثته،  مدة  تكون  َثمَّ  ومن  )1270هـ(،  1853م  عام 
بال�صكة  ُعنيِّ  رجوعه  ولدى  �صنو�ت،  ثالث  ��صتغرقت  قد 
�إىل  نقل  ثم  نف�صه  �لعام  من  يناير  من   28 يف  �مل�رصية  �حلديد 
�صار  �أن  �إىل  �لوظائف  يف  وترقى  �مل�صابك  �أي  »�لدكمخانة« 

رئي�ًصا مل�صانع �ل�صبك.

ول يعرف تاريخ، ومكان وفاته.

294– اأبو املحا�سن – �سارع – بق�سم الرمل
هو �أبو �ملحا�صن جمال �لدين يو�صف بن �لأمري �ململوكي 
�صيف �لدين تغري بري �لذي كان �أحد مماليك َي�ْصُبغا من كبار 

مماليك �ل�صلطان �لظاهر بيرب�ض )�نظر مادة بيرب�ض(.

وكان �صيف �لدين هذ� �أتابك �لع�صاكر »�أي قائد �جليو�ض« 
بالديار �مل�رصية، ثم ُعنيِّ كافاًل للمملكة �ل�صامية »�أي حاكًما 

ا لبالد �ل�صام«، وكانت ن�صف �ل�صلطة �ململوكية. عامًّ

ومما تقدم يت�صح �أن �أبا �ملحا�صن مل يكن من �أ�صل عربي، 
و�أنه ينت�صب �إىل تلك �لطائفة �لتي ي�صميها موؤرخو �لعرب ب�صجرة 
»�لرتك �ملماليك« ويعرفهم �مل�رصيون با�صم �ملماليك فقط، وهي 
ت�صمية �صحيحة لأن مماليك م�رص و�ل�صام مل يكونو� جميًعا من 
�لعن�رص �لرتكي، �إذ كان منهم �ل�رص�ك�صة و�لرو�ض، و�لهنود، 
و�لكرد، و�لرتكمان، و�لأملان، و�ملغول، وغريهم، ولكن 

معظمهم كانو� من �لرتك�صتان و�أفغان�صتان و�ملغول.

ترك�صتاين،  �أ�صل  من  �أنه  على  �ملحا�صن  �أبي  ��صم  ويدل 
فن�صاأ  �إ�صالمية  عربية  تربية  م�رص  يف  ورباه  ا،  �أي�صً �أفغاين  �أو 
عربي �لوجد�ن، و�لثقافة، كعامة �أولد �ملماليك �لذين ولدو� 
ون�صوؤو� يف �لبيئة �لعربية �مل�رصية �أو �ل�صامية، وولد �أبو �ملحا�صن 
�أو  �لرتك�صتاين  لأ�صله  ميت  ل  ا  خال�صً م�رصيًّا  فن�صاأ  م�رص  يف 
�لأفغاين �إل ب�صلة و�هية، وكانت �أم �أبي �ملحا�صن جارية تركية 

من جو�ري �ل�صلطان �لظاهر برقوق )�نظر مادة برقوق(.

بوتقة  يف  �لجتماعي  �ملحا�صن  �أبي  كيان  �ن�صهر  ولقد 
�لعروبة مثله يف ذلك مثل كثري من �لرجال �لذين دّون �لتاريخ 
مثل  �لكرد  منهم  فكان  وجمد،  �صهرة  من  نالو�  ملا  �صريهم 
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�أبي �لفد�ء، و�لروم مثل ياقوت، و�لرو�ض مثل �لظاهر بيرب�ض، 
و�لأملان مثل �صيف �لدين ل�صني وغريهم.

ُيطلق  �لذين  �لنا�ض«  »�أولد  طبقة  من  �ملحا�صن  �أبو  وكان 
�أفر�د  �ندجمو� يف  �لذين  �لبلد« وهم  »�أولد  ��صم  �ليوم  عليهم 
ح�صن  ومن  و�ل�صلطان،  �مللك  عنهم  ذهب  �أن  بعد  �ل�صعب 
�أبيه �لذي تويف  �أنه مل يفقد �لرثوة بعد فقد  �أبي �ملحا�صن  حظ 
حللب  حاكم  وهو  1412م(  )�إبريل  815هـ  عام  حمرم  يف 
ودم�صق، وكانت وفاته بعد مولد �أبي �ملحا�صن بحو�يل عامني 
)فرب�ير 1411م(،  �صو�ل عام 813هـ  �إذ كانت ولدته يف 
منـجك  �لأمري  د�ر  �لولدة حدثت يف  �أن  �لتاريخ على  ويدل 
�ليو�صفي بالقرب من مدر�صة �ل�صلطان ح�صن بالقاهرة، ومعنى 
�أحد  تن�رصف على جزء كبري من  �لعهد  �لد�ر يف ذلك  كلمة 
لنف�صه  يقيم  �ملماليك كان  �أمر�ء  من  �لأمري  لأن  �لقاهرة  �أحياء 
يهديها  �أو  ي�صرتيها  �لأر�ض  من  كبرية  م�صاحة  فوق  ق�رًص� 
�ل�صلطان �إليه، وبجو�ر �لق�رص يبني مماليكه، وجنده، وخدمه 

دوًر� وحظائر للخيل وخمازن لالأ�صلحة و�ملوؤن.

�أحد  من  متزوجة  �ملحا�صن  �أبي  �أخو�ت  �إحدى  وكانت 
بن  �لدين  نا�رص  �لق�صاة  قا�صي  هو  �ل�صام،  يف  �لفقهاء  كبار 
تربية  �لعامل  �لفقيه  فتوىل هذ�  �لعدمي(،  �بن  مادة  )�نظر  �لعدمي 
�لعدمي  �بن  وفاة  وبعد  �إ�صالمية،  عربية  تربية  �ل�صغري  �لطفل 
�لرحمن  عبد  �لدين  جالل  �مل�رصي  �لفقيه  �أرملته  تزوجت 
برعايته  �ملحا�صن  �أبا  �لق�صاة، وخ�ض  قا�صي  �ل�صافعي  �لبلقيني 
�صنحت  فقهية  علمية  بيئة  ن�صاأته يف  مر�حل  ��صتمرت  َثمَّ  ومن 
فر�صها �ملو�تية باأن ينهل من منابع �لعلم و�ملعرفة و�أن ين�رصف 
ا يف علم  بكليته �إىل �لدر�ض و�لطلب، فلم يرتك �صيًخا متخ�ص�صً

�ل�صخمة  ثروته  ذلك  على  و�صاعده  عليه  در�ض  �إل  �لعلوم  من 
ون�صبه �لعريق.

وتثقيفه:  تعليمه  يف  �أ�صهمو�  �لذين  �لأ�صاتذة  و�أ�صهر 
�أحمد بن عرب�صاه، و�صهاب �لدين �أحمد بن حجر �لع�صقالين، 
علي  بن  �أحمد  �لدين  وتقي  �لعيني،  حممود  �لدين  وبدر 
�ملقريزي )�نظر مو�د: �بن عرب �صاه، و�بن حجر �لع�صقالين، 
�جليل  يف  �لتاريخ  علم  جهابذة  كانو�  وهوؤلء  و�ملقريزي(، 
�أبي �ملحا�صن وكانو� ممن يعدون من تالميذ  �ل�صابق على جيل 
�بن خلدون )�نظر هذه �ملادة( ول�صيما �ملقريزي �لذي �صار على 
نهجه يف نقد �لتاريخ وتعليل ظو�هره، وتف�صري بع�صها تف�صرًي� 

�جتماعيًّا �أو �قت�صاديًّا.

وكان �أبو �ملحا�صن من �أ�صد �ملعجبني باملقريزي و�ملالزمني 
و�لو�قع  �ملوؤرخني،  زعامة  خليفته يف  نف�صه  يعترب  وكان  له، 
له  �لزعامة، فقد كانت  بهذه  �ملحا�صن كان جديًر�  �أبا  �أن  هو 
ملكة �صافيًة وقدرة بارعة على �ل�صتيعاب، و�لنظر �إىل �لأمور 
بالعني �لناقدة �لنفاذة، وهي �صفات مل ي�صل �إليها موؤرخ عربي 

بعد �ملقريزي.

و�إن كان خ�صمه �للدود �صم�ض �لدين �ل�صخاوي قد حاول 
�حلط من قدره فاإن �لتاريخ �ملن�صف يرى يف هذ� �ملوؤرخ مبدًعا 
�ل�صياق،  ح�صن  باأ�صلوب  �لتاريخ  كتابة  يف  �لبتكار  ��صتطاع 
وبف�صل  �لأخبار،  ورو�ية  �حلو�دث  �رصد  يف  �أخاذة  وبطريقة 
هذه �لطريقة وذلك �لأ�صلوب ترك لنا �أبو �ملحا�صن �أح�صن موؤلف 
تاريخي بالن�صبة �إىل تاريخ م�رص و�ل�صام يف �لع�صور �لو�صطى.

�لأحد�ث  �رصد  يف  ترتكز  �تبعها  �لتي  �ملبتكرة  و�لطريقة 
�لفتح  منذ  و�صالطينها  و�أمر�ئها  م�رص  ولة  ترتيب  ح�صب 
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رو�يته  فيبد�أ  »�ينال«،  �ململوكي  �ل�صلطان  �أيام  �إىل  �لإ�صالمي 
بدر��صة عامة ل�صخ�صية �لو�يل �أو �لأمري �أو �ل�صلطان، وتاريخ 
ذلك  كل  يف  مقدًما  و�أعماله  ونقائ�صه،  وف�صائله،  حياته، 
�لق�صرية  و�حلكايات  و�مللحوظات،  �ملعلومات،  من  ا  في�صً
�إيجاز مركز، ثم ياأخذ يف  �لتي تك�صف عن خلق �لرجل يف 
رو�ية �حلو�دث مرتبة وفاًقا ل�صنو�ت حكم �حلاكم، وموقعها 
من تاريخ م�رص �لعام، وما من �صك يف �أن �ملعلومات �ل�صابقة 
�لتي  و�أهمها  �ملعروفة،  �لتاريخية  �ملر�جع  من  م�صتقاة  لع�رصه 
لها دللة يف كتاباته، وعددها و�حد وع�رصون مرجًعا، وقد 
يف  �لكتب  هذه  يف  ما  �أهم  ��صتخال�ض  �ملحا�صن  �أبو  ��صتطاع 
حو�دث  ويختم  �لتفا�صيل،  يف  �ل�صتغر�ق  دون  فائقة  مهارة 
�إذ� مل يكن  �لعام بذكر وفياته مع ترجمة خمت�رصة لكل منهم 

ترجم له يف كتب �أخرى.

وتاريخه عن م�رص هو �أ�صهر م�صنفاته �لتاريخية �ل�صبعة �لتي 
و�صلت ن�صًخا منها �إلينا، وهو ي�صف يف هذ� �لتاريخ �حلو�دث 
منذ �لفتح �لعربي �إىل عام 857هـ )1453م(، ويتعر�ض يف 
ذكر  مع  مل�رص  �ملجاورة  �لبالد  حو�دث  لبع�ض  �لتاريخ  هذ� 
�لكتاب  �ملنقحة من هذ�  �لن�صخة  وفيات كل عام، وقد تت 
بعنو�ن  1458م(   –  1456( 862هـ   –  860 عام  �لقيم 
�أما كتابه »مورد  �لز�هرة يف ملوك م�رص و�لقاهرة«،  »�لنجوم 
مقت�صبة  �صرية  فيت�صمن  و�خلالفة«  �ل�صلطنة  ويل  فيمن  �للطافة 
حلياة �لر�صول حممد بن عبد �لله مع ذكر ثبت باأ�صماء �ل�صحابة 
)1438م(،  842هـ  عام  حتى  ووزر�ئهم  م�رص  و�صالطني 
ومن جهة �أخرى �أمت �أبو �ملحا�صن كتاب »�ل�صلوك« �لذي �ألّفه 
860هـ  �إىل   845 عام  من  بحو�دثه  فو�صل  �ملقريزي  �أ�صتاذه 
مدى  �لدهور يف  »حو�دث  و�أ�صماه  1456م(،   –  1441(

)�نظر  لل�صفدي  »�لو�يف«  كتاب  �أمت  كما  و�ل�صهور«،  �لأيام 
�إىل  عام 650هـ )1252م(  من  بحو�دثه  فو�صل  �ملادة(  هذه 
عهده وهو �صرية للرجال �ملربزين مرتبة على حروف �ملعجم، 
وخّلف  �لو�يف«،  بعد  و�مل�صتوفى  �ل�صايف  »�ملنهل  و�أ�صماه 
�أبو �ملحا�صن – �إىل جانب م�صنفاته �لتاريخية – جمموعة �أ�صعار 

�صوفية عنو�نها »�ل�صكر �لفا�صح و�لعطر �لفائح«.

حتف  من  حتفة  �لو�يف«  بعد  و�مل�صتوفى  �ل�صايف  »و�ملنهل 
معاجم �لرجال وهو دليل على �ت�صال فروع �صجرة �لعلم عندنا 
بع�صها ببع�ض، فقد �ألّف �صم�ض �لدين بن خلكان كتابه �ملبدع 
من  �لرجال  و�أعالم  لالأعيان  فيه  وترجم  �لأعيان«،  »وفيات 
�أهل �لع�صور �ملا�صية، وجاء بعده �بن �صاكر فا�صتكمل ما فاته 
من �لرت�جم وو�صل بها �إىل ع�رصه يف كتابه »فو�ت �لوفيات« 
)�نظر مادتي �بن خلكان و�بن �صاكر(، ثم جاء خليل بن �أيبك 
�ل�صفدي فا�صتدرك ما فات �صابقيه وو�صله �إىل �أيامه يف كتابه 
بال�صل�صلة  �ملحا�صن  �أبو  �صار  ثم  بالوفيات«،  »�لو�يف  �مل�صمى 
بعد  �ل�صل�صلة  و��صتكمل  �ل�صايف«  »�ملنهل  بكتابه  �أخرى  خطوة 
ذلك �بن �حلماد �حلنبلي بكتابه �ملعروف »ب�صذر�ت �لذهب يف 

�أخبار من ذهب«.

وي�صف �لتاريخ �أبا �ملحا�صن فيقول �أنه كان جميل �لطلعة، 
�لذوق،  مرهف  �لطبع،  هادئ  �لثياب،  �أنيق  �لهيئة،  ح�صن 
�لأثاث  �لفاخرة  منظرته  يف  وثرية  �أريكة  على  يجل�ض  وكان 
بد�ره �لكبرية �لتي كانت على �لطريق �ملمتد من ميد�ن �ل�صلطان 
تكون  �أن  بالقاهرة، ويحتمل  �ل�صيدة زينب  ميد�ن  �إىل  ح�صن 

بالقرب من �ملكان �ملعروف ب�صبيل �أم عبا�ض.
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�إىل  �ن�رص�فه  جانب  �إىل   – �لكبري  �ملوؤرخ  هذ�  وكان 
ورمي  بالرمح  كاملبارزة  �لفرو�صية  فنون  يف  ماهًر�   – �لتاريخ 
معرفة  له  وكانت  �لبولو،  ولعبة  �خليل  وركوب  �لن�صاب، 

بالطب و�لعلوم �لأخرى �لتي كانت �صغل �أهل زمانه.

و�أ�صيب �أبو �ملحا�صن يف �أو�ئل �صيخوخته بد�ء »�لقولنج« 
وذلك قبل موته بنحو �صنة، و��صتدت وطاأته فاأ�صيب باإ�صهال 
دموي جعله نحياًل، ويقول �صم�ض �لدين �ل�صخاوي �أن وفاته 
 5( 784هـ  عام  �حلجة  ذي  خام�ض  �لثالثاء  يوم  يف  كانت 
من  بالقرب  هائاًل  �بتناه  �لذي  بالقرب  ودفن  1470م(،  يونية 
حني  على  به،  وت�صانيفه  كتبه  ووقف  �ينال«  »�لأ�رصف  قرب 
 –  1465( 870هـ  عام  تويف  �أنه  تقول  �أخرى  م�صادر  �أن 
1466م( بالًغا من �لعمر 59 عاًما ح�صب قول �ل�صخاوي، �أو 

55 عاًما ح�صب قول �مل�صادر �لأخرى.

�جلنب  يف  �صديد  �أمل  �لعرب  �لأطباء  عند  »و�لقولنج« 
�لدودية،  �لز�ئدة  هو  �أو  �لغالظ،  �لأمعاء  يف  �نتفاخ  ي�صحبه 
و�لغالب �أن مر�ض �أبي �ملحا�صن كان قرحة يف �لأمعاء �لغليظ 

طاولته حتى �نفجرت وق�صت عليه.

295– اأبو م�سلم – �سارع – بق�سم العطارين 
هو عبد �لرحمن بن م�صلم �مللقب باأبي م�صلم �خلر��صاين، 
كان قائًد� ماهًر� وزعيًما �صيا�صيًّا قويًّا، وكان على ر�أ�ض �حلركة 
�لدينية و�ل�صيا�صية �لتي قامت مبدينة خر��صان، وكان من نتائجها 
�لإطاحة مبلك �لدولة �لأموية، وقيام �لدولة �لعبا�صية، وتربعها 

على عر�ض �خلالفة يف بغد�د.

ت�صمى  قرية  من  �أبوه  فار�صي وكان  �أ�صل  من  م�صلم  و�أبو 
وقرى  �لقرية  هذه  وكانت  مْرو،  مدينة  من  بالقرب  �صنجرد 
يف  �لأحيان  بع�ض  يتجر  وكان  �أمالكه،  من  عديدة  �أخرى 
��صمها  جارية  تزوج  وقد  لبيعها،  �لكوفة  �إىل  يجلبها  �ملو��صي 
�أذربيجان عقب  باأبي م�صلم، وو�صعته يف  »و�صيكة« فحملت 
موت �أبيه بهذه �ملدينة، ون�صاأ عند عي�صى بن معقل بن عمري، 
بالنبوغ  �إليه  ي�صار  لبيًبا  �أديًبا  �ملكتب فخرج  �إىل  �بنه  وذهب مع 

يف �صغره.

و�ت�صل �أبو م�صلم يف �لكوفة باإبر�هيم بن حممد �لعبا�صي، 
خر��صان  �إىل  �إبر�هيم  �أر�صله  عمره  من  ع�رصة  �لتا�صعة  بلغ  وملا 
بو�صوله،  �حلركة  ن�صجت  وقد  �لعبا�ض،  لبني  �لدعاية  لن�رص 
ينجح يف  �أن  يلبث  ومل  طويل،  �أمد  منذ  لها  مهد  قد  وكان 
و�حد،  يوم  يف  »�صتني«  قرية  �أهل  �إليه  فان�صم  �لدينية  دعوته 
و�صتني قرية قريبة من َمْرو، ويقال �أن �لدهاقني )وهم �أ�صحاب 
�لإ�صالمي  �لدين  �عتنقو�  �لفر�ض يف خر��صان( قد  �لأر�ض من 

على يديه.

على  �ملتمردون  رفع  )747م(  129هـ  عام  �صيف  ويف 
�ل�صافر  بعد�ئهم  وجاهرو�  �لع�صيان،  ر�ية  �لأموية  �لدولة 
جمع  يف  م�صلم  �أبو  و�أفلح  خر��صان،  يف  ول�صيما  �أُمية  لبني 
�أبعد  �أهل �ليمن �لذين  خ�صوم �لأمويني حتت لو�ئه ومن بينهم 
مدينة  �قتحم  �لتايل  �ل�صتاء  بعد جناح حركته، ويف  زعماءهم 

َمْرو ودخلها دخول �لظافرين.

�أما �ملعارك �لتي ن�صبت يف غرب �لدولة �لأُموية فلم ي�صهم 
فيها �أبو م�صلم، �لذي ظل ي�صغل من�صب �لو�يل على خر��صان 
نف�صه  �لعام  – 755م(، ويف هذ�  حتى عام 137هـ )754 



حرف األلف

417

�أغر�ه �خلليفة �ملن�صور �لعبا�صي بالرحيل �إىل بغد�د حيث قتل غيلة 
يف �صهر �صعبان )يناير – فرب�ير عام 755م(.

�لقامة،  ق�صري  كان  �أنه  فقال  م�صلم  �أبا  �ملد�ئني  وو�صف 
�أ�صمر �للون، جميل �لطلعة، �أحور �لعينني، عري�ض �جلبهة، 
ق�صري  �لظهر،  طويل  �ل�صعر،  طويل  و�فرها  �للحية،  ح�صن 
بالعربية  ف�صيًحا  �ل�صوت،  خاف�ض  و�لفخذين  �ل�صاقني، 
عاملًا  لل�صعر  ر�وية  �ملنطق،  قوي  �حلديث،  حلو  و�لفار�صية، 
بالأمور، ومل يعرف عنه �أنه كان ميزح، �أو ي�صحك �إل عندما 
�أو �ل�صحك غري مبتذل، وكان ل يبدي �لكدر  يكون �ملز�ح 
يظهر  فال  �لعظام  �لفتوحات  �أخبار  فتاأتيه  �لأمور  من  �صيء  يف 
عليه �أثر �ل�رصور، وتنـزل به �حلو�دث �لفادحة فال ُيرى مكتئًبا، 
�ل�صو�ب،  جادة  يخرجه عن  �أو  ي�صتفزه،  ل  �لغ�صب  وكان 
نادى  حج  وملا  �إطعاًما،  و�أكرثهم  طمًعا،  �لنا�ض  �أقل  وكان 
يف �لنا�ض قائال: »برئت �لذمة من كل من �أوقد ناًر�«، وبذلك 
كفى جنوده، وكل من معه �أمر طعامهم و�رص�بهم يف ذهابهم 
و�إيابهم، وفرت �لأعر�ب فلم يبق يف �ملناهل منهم �أحد وذلك 
�لله  لعبد  �إنه قيل  للدماء، ويقال  ملا كانو� يعرفون عن �صفكه 
يو�صف؟«،  بن  �حلجاج  من  م�صلم خري  �أبو  »هل  �ملبارك:  �بن 
فاأجاب قائال: »ل �أقول �إن �أبا م�صلم كان خرًي� من �أحد، ولكن 

� منه«. �حلجاج كان �رصًّ

ويقول �بن خلكان يف كتابه »وفيات �لأعيان« �إن ولدته 
كانت خالل عام 100هـ )718م( يف عهد �خلليفة �لأُموي 
�لتقي �لورع عمر بن عبد �لعزيز، ومن ثّم يكون قد �غتيل وعمره 
حو�يل 34 عاًما ميالديًّا، و�أنه َويل �أمر خر��صان عام 129هـ 
بن  مرو�ن  �لأموي  �خلليفة  قبل  من  عاملها  وكان  )746م(، 
حممد �آخر �أمر�ء بني �أمية ن�رص بن �صّيار )�نظر مادة �بن �صّيار(، 

باأمر  لن�صغاله  عليه  يرد  فلم  يحذره  �خلليفة  هذ�  �إىل  فكتب 
�خلو�رج فكتب �إليه مرة ثانية قائاًل:

�أرى خلل �لرماد ومي�ض نار 
ويو�صك �أن يكون لها �رص�م  

فاإن �لنار بالزندين تورى 
�أولها كالم و�إن �حلرب   

لئن مل يطفها عقالء قوم 
يكون وقودها جثث وهام  

�أقول من �لتعجب ليت �صعري 
نيام م  �أ مّية  �أ يقاظ  �أ �أ  

فاإن كانو� حلينهم نياًما 
فقل قومو� فقد حان �لقيام  

ن�رص  هرب  حممد  بن  مرو�ن  �خلليفة  عليه  يرد  مل  وملا 
�إليها،  �لطريق  يف  مات  ولكنه  �لعر�ق،  قا�صًد�  خر��صان  من 
�لكرماين  �بن  م�صلم  �أبو  هاجم  )749م(  132هـ  عام  ويف 
بني�صابور، فقتله، و��صتوىل على �حلكم، وخطب يف جامعها 
لل�صفاح �أبي �لعبا�ض عبد �لله بن حممد �أول خلفاء �لعبا�صيني، 
ومن َثمَّ �صارت خر��صان يف قب�صة يد �أبي م�صلم، وز�لت عنها 

ولية بني �أمّية.

ثم �صرّي �أبو م�صلم جنده لقتال مرو�ن بن حممد فظهر يف 
عام 132هـ  من  �لأول  ربيع  �صهر  باخلالفة يف  وبويع  �لكوفة 
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�ل�صفاح قد جهز جنوًد� من خر��صان، وغريها  نف�صه، وكان 
علي  بن  �لله  عبد  �جلي�ض  هذ�  ر�أ�ض  على  وكان  مرو�ن  لقتال 
عم �ل�صفاح، و�لتقت �جليو�ض عند �لرت�ب ود�رت �لد�ئرة على 
جي�ض مرو�ن فهرب �إىل �ل�صام يتبعه عبد �لله بن علي بجيو�صه، 
�لفيوم  حدود  على  �مللق  بو�صري  بقرية  وقتل  م�رص،  �إىل  ففّر 
�ل�صفاح  ��صتقل  نف�صه، وعندها  �لعام  �صهر ذي �حلجة من  يف 
�أد�ه من  �أبي م�صلم �خلر��صاين، ملا  باخلالفة، و�أخذ يف تعظيم 
�أعمال يف �صبيل �خلالفة �لعبا�صية، وكان �أبو م�صلم يذكر هذه 
�لأعمال من حني �إىل �آخر، ويكرر �لأبيات �لتي نظمها يف هذ� 

�ل�صدد، وهي من �أح�صن �أ�صعاره:

�أدركت باحلزم و�لكتمان ما عجزت 
عنه ملوك بني مرو�ن �إذ ُح�ِصدو�  

مازلت �أ�صعى بجهدي يف دمارهمو  
و�لقوم يف غفلة بال�صام قد رقدو�

حتى طرقتهمو بال�صيف فانتبهو�  
من نْومة مل يتمها قبلهم �أحد  

ومن رعى غنًما يف �أر�ض م�صبعة 
ونام عنها توىل رعيها �لأ�صد  

�لتفرقة  �أفلح يف  �أبو م�صلم ماكًر� كثري �لدهاء فقد  وكان 
بني �لعرب، فكان يحر�ض قبائل ُح�رص على �ليمانية وذلك بعد 
�أن فطن �لعرب لد�صائ�ض �لفر�ض، وخد�عهم فاأجمعو� �أمرهم 
ت�صتيت  يف  �أفلحو�  �لفر�ض  ولكن  �حلاقدين،  هوؤلء  ملو�جهة 
�صمل �لقبائل �لعربية بو�صاطة د�صائ�ض �أبي م�صلم و�صيعته، ومن 

َثمَّ �جتمع على تقوي�ض دعائم �لدولة �لأُموية: �ليمنية و�لربعية 
و�لعجم وقادة �لعرب �ل�صاخطني على �حلكم �لأُموي، وهكذ� 
�لتي كان  �لد�صائ�ض �خلبيثة  �لدولة �لأُموية بفعل هذه  �صقطت 

�أبو م�صلم على ر�أ�صها، وحمركها �لأول.

للّم  �ملتفرقة  �لعرب  لقبائل  �صّيار  بن  ن�رص  ن�صح  يجد  ومل 
�لدولة  وحتويل  �أمورهم  على  �لفار�صي  �لت�صلط  �صد  �صملهم 
و�ل�صلطان  �ملنا�صب  لقادتها  يكون  فار�صية  دولة  �إىل  �لعربية 
ذلك  يف  �أفلحو�  وقد  وترفها،  ومظاهرها  �خلالفة  وللعرب 
�أفاق  �لذي  �لر�صيد  �لقوي حتى عهد هارون  نفوذهم  و��صتمر 
من غفوته وق�صى على �لرب�مكة �لفار�صيني، ولكن �بنه �ملاأمون 
�أعاد توطيد �صلطانهم على �لدولة لأن �أمه فار�صية، وذلك بعد 
�أن جنح يف �إق�صاء �أخيه �لأمني عن �خلالفة وكان عربيًّا لأن �أمه 

زبيدة.

و�ليمانية  �لنـز�رية  يخاطب  �صّيار  بن  ن�رص  قال  وقد 
�بن  �لدخيل عليهم )�نظر مادة  �لفار�صي  �لعدو  ويحذرهم هذ� 

�صّيار(، قال:

�أبلغ ربيعة يف َمْرو و�إخوتهم 
فليغ�صبو� قبل �أل ينفع �لغ�صب  

ولين�صبو� �حلرب �إن �لقوم قد ن�صبو� 
حربًا، يحّرق يف حافاتها �حلطب

ما بالكم تلقحون �حلرب بينكمو
كاأن �أهل �حلجا عن ر�أيكم ُعُزب  
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� قد �أظلكمو  وترتكون عدوًّ
مما تاأ�ّصب، ل ديٌن، ول ح�صب  

قوًما يدينون دْيًنا ما �صمعت به 
عن �لر�صول، ومل تنـزل به �لكتب  

فمن يكن �صائاًل عن �أ�صل دينهمو
فاإن دينهمو، �أن تقتل �لعرب  

�خلر��صاين  م�صلم  �أبي  �غتيال  حادثة  خلكان  �بن  وي�صف 
فيقول �أن �خلليفة �لعبا�صي �ملن�صور �أغر�ه باحل�صور �إىل �لعر�ق، 
و�أوعز �إىل رجاله باأن ينق�صو� عليه عندما ي�صفق بيده، فوقفو� 
خلف �أبي م�صلم، ثم �نق�صو� عليه بال�صيوف وقتلوه، وهكذ� 

كان جز�وؤه كجز�ء �صنمار �لذي ي�رصب به �ملثل.

م�صلم  �أبا  فاإن  للفر�ض  وتع�صبه  خد�عه  من  �لرغم  وعلى 
�خلر��صاين جدير بالثناء لتنظيمه �صوؤون �إقليم خر��صان يف �لد�خل 
وتاأمني حدوده يف �خلارج، وقد �صيد �مل�صاجد يف مدينة َمْرو، 
ومدينة ني�صابور، كما ين�صب �إليه كثري من �ملباين �لعامة يف مْرو 
و�صمرقند ومن هذه �ملباين �ل�صور �لكبري �ملقام حول هذه �ملدينة 

وما جاورها.

فلم  �لنهر  ور�ء  فيما  �أعد�ئه  مع  ن�صبت  �لتي  �ملعارك  �أما 
�لنعمان  بن  �ِصباع  م�صاعديه  بقيادة  كانت  و�إمنا  بقيادته،  تكن 
�لأزدي، وزياد بن �صالح �خلز�عي، وقد �نت�رص زياد �نت�صاًر� 
باهًر� على جي�ض �صيني قرب نهر طر�ز، وبف�صل هذ� �لنت�صار 

��صتتبت �ل�صلطة �ل�صيا�صية للم�صلمني يف �أو��صط �آ�صيا.

عقائد  بني  �لدينية  دعوته  يف  مزج  م�صلم  �أبا  �أن  ويظهر 
�لإ�صالم و�لعقائد �لقدمية �ل�صائعة يف ذلك �حلني ول�صيما فيما 
يتعلق مب�صاألة �لتنا�صخ، فقد زعم هذ� �لرجل �لفار�صي �ملجو�صي 
�لأ�صل �أن �لألوهية جت�صدت فيه، وقال تلميذه يف هذه �لعقيدة 

�ل�صاذة �أن �أ�صتاذه هو �آخر من جت�صدت �لألوهية فيه قبله.

على  �خلارجة  �لِفَرق  ترجع  �خلر��صاين  م�صلم  �أبي  و�إىل 
�لإ�صماعيلية  فرقة  ومنها  �لباطنية،  وخا�صة  �ملحمدية،  �ل�صّنة 
�لفرق  هذه  ترجع  بعده،  من  و�أولده  �لأغاخان  ير�أ�صها  �لتي 
من   � جدًّ حمبوبًا  كان  َثمَّ  ومن  م�صلم،  �أبي  �إىل  عقائدها  يف 
�لفر�ض ويظهر هذ� �حلب يف �لق�ص�ض �لعديدة �لتي تدور حول 

م�رصعه.

�لديانة  بروح  ��صطبغت  �لتي  �حلركة  على  ق�صى  �أنه  غري 
�لقدمية )�ملزدكية �لر�صمية( بال�رص�مة نف�صها �لتي ق�صي بها على 

فتنة �ل�صيعة من �لعرب يف بخارى.

حماربة  يف  �لو�صائل  جميع  ��صتخد�م  عن  يحجم  ومل 
تخل�ض  كما  ومناه�صته،  مناف�صته  �أو يف  �لعبا�صيني،  خ�صوم 

بالقوة �أو باحليلة من جميع �ل�صعاب �لتي و�جهته.

�أطماعه  مدى  على  �ل�صحيح  �حلكم  �ل�صهل  من  ولي�ض 
�ل�صيا�صية، �أو �حلكم على �ملدى �لذي كان �لعبا�صيون يذهبون 

�إليه يف �لتخوف منه.

296– اأبو الن�رس – �سارع – بق�سم اجلمرك
هو حممد �أبو �لن�رص بن حممد، ولد مبدينة �ملن�صورة يف 
مر�حل  �أول  يف  و��صتغل  )1853م(  1270هـ  عام  حو�يل 
حياته �لعملية بتجارة مال �لقبان )�لبقالة( على غر�ر معظم �أفر�د 
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�لقطر  فات�صع نطاق جتارته وذ�ع �صيته يف خمتلف بالد  �أ�رصته 
ملا عهد فيه من �صدق و�أمانة يف �ملعاملة، ومن َثمَّ لّقب »ب�رصِّ 
جتار �لإ�صكندرية«، وكان يف ذلك �حلني مق�صد جميع جتار 
�لقطر للتعامل معه كما كان مكتبه ب�صارع �مليد�ن بجو�ر �صوق 
�لنقلية منتدى �لكثري من رجال �لعلم و�لفقه و�لق�صاء يتبادلون 
�لأحاديث �لثقافية �لتي كان ي�صهم فيها باآر�ئه �لد�لة على �صعة 

�لطالع.

و�لرتكية  �مل�رصية  �لأو�صمة  بع�ض  على  ح�صل  وقد 
و�لأجنبية، وتويف عام 1342هـ )1923م( عن 73 عاًما، 
)�نظر  بدوي  بك  ملحمد  �رصيًكا  وكان  بالإ�صكندرية،  ودفن 
هذه �ملادة( و�لد �لدكتور عبد �حلميد بدوي )�نظر هذه �ملادة( 
وحممد  بدوي،  بهجت  وحممد  �لكبري،  �لقانوين  �مل�رصع 
)�ملكرونة(  و�لطربات  �حللوى  م�صانع  �أ�صحاب  بدوي  كامل 

وم�صانع �ل�صاج بالإ�صكندرية.

297– اأبو نعيم – عطفة – بق�سم اجلمرك
بن  �أحمد  بن  �لله  عبد  بن  �أحمد  نعيم  �أبو  �حلافظ  ��صمه 
�إ�صحق بن مو�صى بن مهر�ن �لأ�صبهاين، ولد يف �صهر رجب 
عام 336هـ )947م(، وهو �صاحب كتاب »حلية �لأولياء«، 
وكان من �أكابر علماء �حلديث وعظماء �حلفاظ �لثقات، وقد 
وله  به،  و�نتفعو�  عنه  و�أخذو�  �لأفا�صل،  �لعلماء  عن  �أخذ 
كتاب �آخر هو »�حللية« �لذي يعترب من خرية �لكتب هذ� عالوة 

على كتابه �لقيم يف تاريخ �أ�صبهان )�أ�صفهان( ببالد فار�ض.

وكان جّده مهر�ن من �ملجو�ض، فاأ�صلم، وهو �أول من 
�أ�صلم من �أجد�ده، وكان موىل عبد �لله بن معاوية بن عبد �لله 

بن جعفر بن �أبي طالب.

430هـ  عام  �صفر  �صهر  يف  نعيم  �أبي  وفاة  وكانت 
)1038م( يف �أ�صبهان حيث ولد، وقد بلغ من �لعمر حو�يل 

91 عاًما.

بك�رص  وتنطق  �لإير�نية،  �ملدن  كربيات  من  و�أ�صبهان 
على  تذكر  �لباء، كما  وفتح  �ل�صاد  و�صكون  وفتحها  �لهمزة 
�أنها �أ�صفهان وهي من �أ�صهر �ملدن �جلبلية، و�أ�صل ��صمها باللغة 

�لفار�صية »�صباهان« وهو يعني موقع جتمع �لع�صكر.

الرمل بق�سم   – �سارع   – اأبو ها�سم   –298
هو عبد �ل�صالم بن �أبي علي حممد �جلباتي وهو �أحد �أحفاد 
�بن �أبان موىل �خلليفة عثمان بن عفان )�نظر هذه �ملادة( ولقبه 
هو »�أبو ها�صم«، وكان متكلًما عاملًا �بن عامل، �إذ كان و�لده 
ا من �أكابر علماء هذه �لطائفة  من كبار �ملعتزلة وكان هو �أي�صً

�لفل�صفية.

وله ولو�لده مقالت كثرية يف �لعتز�ل، وُكُتب �لعتز�ل 
م�صحونة مبذ�هبهما، و�عتقاد�تهما يف �لفل�صفة �لعتز�لية.

ومما يوؤ�صف له �أن �أبا ها�صم مل يقم على رعاية ولده �مل�صمى 
باأبي علي بن �أبي ها�صم، �إذ �أهمل تعليمه ف�صّب جاهاًل ل يفقه 
�صيًئا، فدخل يوًما على �ل�صاحب بن عّباد )�نظر مادة �بن عّباد( 
فظنه عاملًا مثل �أبيه فاأكرمه، ورفع مرتبته، ثم �صاأله عن م�صاألة 
علمية، فقال: ل �أعرف، ول �أعرف حتى ن�صف �لعلم فقال 
له �ل�صاحب بن عباد �صدقت يا ولدي �إّل �أن �أباك تقدم بالن�صف 

�لآخر عنك.
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)861م(  247هـ  عام  ها�صم  �أبو  �ل�صالم  عبد  ولد  وقد 
وتويف عام 321هـ )933م( ببغد�د بالًغا من �لعمر حو�يل 73 

عاًما، ودفن يف مقابر �لب�صتان.

299– اأبو هيف – حارة – بق�سم املن�سية
300– اأبو هيف – حارة –  بق�سم اجلمرك

301 – اأبو هيف – �سارع –  بق�سم الرمل   
)ل�سيلي �سابًقا(

302 – اأبو هيف – �سارع –  بق�سم باب �رسقي
لقب �أبو هيف يدل على �أن �أ�صل �صاحبه من �ملغرب �لعربي 
�إذ �إن معظم �ألقاب �ملغاربة �لذين ��صتقرو� بالإ�صكندرية �أو ببالد 
�أو  »�أبو«  بكلمة  م�صبوقة  عادة  تكون  �لأخرى  �مل�رصي  �لقطر 
�أ�رصة  من  �حلياة  قيد  �ملوجودون يف  يوؤكد  َثمَّ  ومن  »�بن«، 
تون�صي  كان  �لأكرب  جدهم  �أن  �لعريقة  �ل�صكندرية  هيف  �أبي 
�أ�صتطع  �لتون�صي، ومل  بالقطر  بلدة تدعى »َهْيف«  �لأ�صل من 

�لعثور على هذه �لبلدة بني مدن تون�ض وقر�ها.

�أما كلمة »َهْيف« يف �للغة �لعربية فتدل على �لريح �حلارة 
وهي  �ملياه،  وتن�ّصف  �حليو�ن  وُتعّط�ض  �لنبات،  تيبِّ�ض  �لتي 
م�صدر فعل »هاف – يهيف – هيًفا« �أي ظمئ ظمًئا �صديًد�، �أو 
�صمر بطنه، ورّقت خا�رصته، فهو �أهيف وهي هيفاء �لقو�م.

�صو�رع  �أربعة  يحمله  �لذي  هيف«  »�أبو  ��صم  ويرجع 
�رصقي،  وباب  و�ملن�صية،  �جلمرك،  باأق�صام  بالإ�صكندرية 
�إبر�هيم  ي �لأ�رصة �لأكربين، وهما �لأخو�ن  �إىل جدَّ و�لرمل 
و�صم�ض �لدين �للذ�ن ��صتقر� باملدينة يف �أو�ئل �لقرن �لثامن ع�رص 

فاتخذ  )1025هـ(،  1716م  عام  حو�يل  يف  �أي  �مليالدي 
�أبو هيف م�صكنه باحلارة �لتي حتمل ��صمه بجهة �صوق  �إبر�هيم 
باحلارة  م�صكنه  �لدين  �صم�ض  و�تخذ  �ملن�صية،  بق�صم  �لرب�صيم 

بق�صم �جلمرك بالقرب من �صارع �مل�صافرخانه.

وكان كل منهما ُيِلّم بالقر�ءة و�لكتابة، و�ملعلومات �لدينية 
بالإ�صكندرية،  �لعدد  �لكبرية  �ملغربية  �لطائفة  �أبناء  غر�ر  على 
مالحف  من  �ملغربية  �ل�صلع  يف  �لتجارة  منهما  كل  وز�ول 
وم�صامل، و�أب�صطة و�أحذية، و�أخفاف، وما �إليها يف حانوت 
ب�صوق �ملغاربة بجو�ر �صوق �خليط بق�صم �ملن�صية، وكانت هذه 
�ل�صوق يف م�صتهل �لقرن �لع�رصين �حلايل مق�صورة على جتارة 

هذه �ل�صلع ملا كان لها من رو�ج و�أرباح جمزية.

وتويف �إبر�هيم �أبو هيف عام 1791م )1206هـ( وتويف 
جميع  �أوقفا  �أن  بعد  )1210هـ(  1795م  عام  �لدين  �صم�ض 
مثل  للذكر  �لإ�صالمية  لل�رصيعة  وفاًقا  ذريتيهما  على  �أمالكهما 

حظ �لأنثيني.

و�أجنبت ذريتاهما رجاًل ون�صاء كان لكل منهم �أثر مرموق 
فمنهم  بالإ�صكندرية،  و�لريا�صية  و�لفنية  �لفكرية  �حلركة  يف 
هذه  )�نظر  هيف  �أبو  �حلميد  عبد  �لدكتور  �لعظيم  �لقانوين 
�ملادة(، و�لدكتور حممود طلعت �أبو هيف )�نظر هذه �ملادة( 
�لذي كان مديًر� لالأق�صام �ل�صحية بالبلدية و�أدى �أجل �خلدمات 
يف وظيفته ويف ريا�صة جمعية �لإ�صعاف، و�لدكتور علي �صادق 
�أبو هيف �لذي توىل عمادة كلية �حلقوق بجامعة �لإ�صكندرية، 
و�لأ�صتاذ خمي�ض �أبو هيف من رجال �لتعليم ومن رجال �لفن 
من  طوياًل  ردًحا  �لرنان  ب�صوته  �لأ�صماع  �أطرب  قد  �لغنائي 
هيف  �أبو  �للطيف  عبد  �ل�صباحة  يف  �لعاملي  و�لبطل  �لزمن، 
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و�ل�صيدة  �لريا�صة،  هذه  يف  عاملية  جو�ئز  عدة  على  �حلا�صل 
منار �أبو هيف خريجة �ملعهد �لعايل للمو�صيقى )�لكون�رصفتو�ر( 
عالوة  هذ�  )�ل�صوبر�نو(،  �لعايل  �جلهوري  �ل�صوت  و�صاحبة 
على �ملحامني و�مل�صت�صارين و�لريا�صيني �لبارزين �لذين تفرعو� 

عن �أ�رصة �أبي هيف �ملغربية �لأ�صل �لإ�صكندرية �مل�صتقر.

303– الإبياري – �سارع – بق�سم العطارين
�لهادي �لإبياري �مل�رصي ولد يف عام 1820م  هو عبد 
)1236هـ(، وكان �صاعًر� جميًد� و�أحد من تزعمهم حممود 
�صاأن كبري  وله  بالأزهر،  �أ�صتاًذ�  �ل�صعر، وكان  �ل�صاعاتي يف 
�أربعني كتابًا معظمها يف  �لثقافية مب�رص و�ألّف نحو  �لنه�صة  يف 

�للغة �لعربية.

)1305هـ(  1887م  عام  �لإبياري  �لهادي  عبد  وتويف 
للقوم�صيون  وكياًل  وكان  عاًما،   68 حو�يل  �لعمر  من  بالًغا 

�ل�صحي �لأعلى بريا�صة عبد �لرحمن با�صا ر�صدي.

ا �ل�صيخ حممد �لإبياري �لذي  ويحمل لقب �لإبياري �أي�صً
)1310هـ(،  1892م  عام  �إىل  �لعلوم  بد�ر  �أ�صتاًذ�  كان 
�لذي  �لإبياري  يخا  �لرحمن  عبد  �ل�صيخ  �للقب  هذ�  ويحمل 
كان قا�صي �لإ�صكندرية يف عهد �لحتالل �لربيطاين �لبغي�ض 

مل�رص، وكان �صاعًر�، وله موؤلفات يف �للغة.

�لفقهاء  �أكابر  �أبو من�صور �لإبياري، وكان من  وكذلك 
على مذهب �لإمام مالك وقد تتلمذ على يديه �بن �حلاجب )�نظر 
بالقاهرة، وتويف  بال�صعيد، ثم  باإ�صنا  �لذي عا�ض  �ملادة(  هذه 
بالإ�صكندرية، و�متدت حياته من عام 570هـ )1175م( �إىل 
646هـ )1249م( ومن َثمَّ يكون �لفقيه �أبو من�صور �لإبياري 

من معا�رصي هذه �لفرتة.

مدر�صة  بالإ�صكندرية  �أ�ص�ض  �لذي  �لإبياري  �حل�صن  و�أبو 
�لتي  �ل�صوفية  �ملدر�صة  جانب  �إىل  وكانت  �ملالكية،  للفقهاء 
�أبو �حل�صن(، وخليفته  )�نظر مادة  �ل�صاذيل  �أبو �حل�صن  �أن�صاأها 

�أبو �لعبا�ض �ملر�صي )�نظر مادة �صيدي �أبو �لعبا�ض(.

)1221م(،  612هـ  عام  �لإبياري  �حل�صن  �أبو  وتويف 
�لأ�صويل  بالفقيه  ف  وُو�صِ �حلاجب،  لبن  �أ�صتاًذ�  وكان 

�ملتكلم.  

304– اأبي حامت – �سارع – بق�سم اجلمرك
بالفقه  عامل  الُب�ستي:  التميمي  حبان  بن  حممد  حامت  اأب�   )1
و�حلديث، و�لطب و�لفلك، در�ض يف بالد �صّتى على �أعالم 
�مل�صايخ ومن موؤلفاته: »�مل�صند �ل�صحيح« و�لكتاب �ملعنون با�صم 

»�لتاريخ« وتويف عام 256هـ )961م(.

من  عربي  لغوي  ال�سج�ستاين:  بن حممد  �سهل  اأب� حامت   )2
�لأ�صمعي، وعلى  �مل�صهور  �لر�وية  على  در�ض  �لب�رصة،  �أهل 
�أبي زيد �لأن�صاري، و�أبي عبيدة معمر بن �ملثني، وقد نقل �أبو 
حامت �آر�ء �بن �ملثنى �ملتعلقة بعلوم �للغة و�ل�صعر و�أخبار �جلاهلية، 
كما در�ض �أبو حامت نحو �صيبويه على �لأخف�ض، وكان ب�صرًي� 
علوم  يف  متبحًر�  وكان  ولغتهم،  �لقد�مى  و�ل�صعر�ء  بال�صعر 
�صتى  م�صنفات  �ملو�صوعات  هذه  كل  يف  �ألّف  وقد  �لقر�آن، 
»كتاب  �مل�صهورة  كتبه  ومن  �لنحو،  يف  ر�صائل  �صنف  كما 
�لو�صايا«، و�أبرز تالميذه �بن دريد و�ملربد، وذكر تلميذه �بن 
دريد �أن وفاته كانت من خالل عام 255هـ )869م(، ون�رص 
 »Bartolomeo Legumina جلومينا  »بارتلميو  �مل�صت�رصق 
من م�صنفاته كتاب »�لنخلة« عام 1312هـ )1894م(، كما 
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ن�رص �مل�صت�رصق »جولد�صيهر Goldziher« كتاب »�ملعمرين« 
بليدن عام 1317هـ )1899م(.

305– اأبي يو�سف – حارة – بق�سم حمرم بك
306– اأبي يو�سف – حارة – بق�سم اجلمرك

يو�صف«  »�أبي  ولي�ض  يو�صف«  »�أبو  يقال  �أن  يجب  كان 
ولكن �لالفتة �ملو�صوعة على �حلارتني كتبت هكذ�: »حارة �أبي 

يو�صف« فجاءت كلمة �أبي جمرورة بالإ�صافة �إىل حارة.

بن  يعقوب  هو:  ��صمه  �حلارتان  �لذي حتمل  يو�صف  و�أبو 
باأبي يو�صف، ولد عام 113هـ )731م( من  �مللقب  �إبر�هيم 
�أ�رصة عريقة يف �لن�صب، فقرية يف مالها، وتّت بالأرومة �إىل 
�ل�صحابي �صعد بن خيثمه �لأن�صاري، وقد عا�رص �أبو يو�صف 
�لعر�ق  يف  �لعبا�صية  �لدعوة  �نت�صار  ور�أى  �لأموية،  �لدولة 
وخر��صان ثم عا�رص قيام �لدولة �لعبا�صية عام 132هـ )749م( 

وعا�ض يف عهود �خللفاء �لعبا�صيني �خلم�صة �لأول.

در�ض  حيث  بالعر�ق  �صباه  م�صتهل  يف  �لعلم  تلقى  وقد 
�لقر�آن، كما در�ض �حلديث و�لفقه و�لنحو  �لدين من  �أ�صول 
و�للغة و�ل�صعر، و�أظهر من �لنبوغ ما �أّهله لأن يكون يف مقدمة 
ممار�صة  يف  و�أ�رصكه  باملال  ميده  كان  �لذي  حنيفة  �أبي  تالميذ 
جتارته، فتمت معلومات �أبي يو�صف يف �لقت�صاد و�ل�رص�ئب. 
لها  وقد بلور هذه �ملعلومات يف �صورة علمية منهجية دقيقة ف�صّ
يف كتاب »�خلر�ج«، وتدرج �أبو يو�صف يف �ملنا�صب حتى بلغ 
من�صب �لق�صاء يف عهد �خلليفة �ملهدي و��صتهر بالعدل �إذ مار�ض 
مهمته يف حرية تامة ب�صبب حب �ملهدي للعد�لة، و��صتمر على 
تويل هذ� �ملن�صب حتى �أ�صبح قا�صي �لق�صاة يف عهد هارون 

�لر�صيد، فعمل على تدعيم مذهب �أ�صتاذه �أبي حنيفة �لنعمان، 
يو�صف  �أبو  وكان  �لر�صيد،  �أن�صاأه  �لق�صاة  قا�صي  ومن�صب 
�لإ�صالمية، و�ت�صع  �لأقطار  ينوبون عنه يف جميع  �لذين  �أول 
�لدعاوى  يف  يق�صي  ف�صار  يو�صف  �أبي  �خت�صا�صات  نطاق 
على  بالإ�رص�ف  ويقوم  �لأولياء  تن�صيب  ويتوىل  و�لأوقاف، 
�أعمال �ل�رصطة، وينظر يف �ملظامل و�حل�صبة وبيت �ملال، وتويف 
�أبو يو�صف ببغد�د عام 182هـ )798م(، و�أ�صبح قدوة جلميع 
�لق�صاة �لذين �أتو� بعده و�صارت �أحكامه يف �خلر�ج نافذة طو�ل 

�لع�رص �لعبا�صي.

�لبحث  عن  يو�صف  �أبا  �خلطري  �ملن�صب  ي�صغل  ومل 
�لقيمة،  عظيمة  فقهية  �أبحاًثا  فو�صع  و�ل�صتق�صاء  و�لدر��صة 
و�صنف موؤلفات قيمة �أ�صادت بها �مل�صادر �لتاريخية، وقد �هتم 
�أبي حنيفة وت�صجيلها مع بع�ض �لتجديد و�لتطوير  �آر�ء  بتدوين 
�آر�ء  ببع�ض  �أخرى  جهة  من  وتاأثر  حتيز،  �أو  تع�صب  دون 
»كتاب  موؤلفاته  ومن  �حلجاز،  وفقهاء  �أن�ض  بن  مالك  �لإمام 
�لرد على مالك بن �أن�ض«، وكان قد ذهب �إىل �ملدينة �ملنورة، 
ببع�ض  يو�صف  �أبو  و�أ�صاد  عنه،  و�أخذ  مالك،  �لإمام  وناظر 
علماء �حلديث، ويف مقدمتهم �بن معني و�بن حنبل )�نظر هذه 
�لربمكي وزير  بن خالد  ليحيى  �ملادة(، وكان �صديًقا حميًما 
هارون �لر�صيد ومربيه وهو �لذي كلفه بو�صع »كتاب �جلو�مع« 
فجعله يف �أربعني كتابًا ف�صل فيه �ختالف �لنا�ض و�لر�أي �ملاأخوذ 
به، �أما كتاب »�خلر�ج« فقد �ألّفه بتكليف من �خلليفة �لر�صيد، 
وقد �صاعت موؤلفات �أبي يو�صف، ومل يبق منها �صوى كتاب 
وبع�ض  �لفقهاء،  عنه  نقلها  �لتي  �لأقو�ل  وبع�ض  »�خلر�ج« 
�ل�صافعي يف كتابه »�لأم«، وفيما يلي  �أبو�ب نقلها عنه �لإمام 
�أمنوذج من نرثه يف كتاب »�خلر�ج« وهو موجه للخليفة هارون 

�لر�صيد:
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�ل�صالح و�لعفاف ممن  �أهل  �أن تبعث قوًما من  �أرى  »و�أنا 
به  عملو�  وما  �لعّمال،  �صرية  عن  ي�صاألون  و�أمانته  بدينه  يوثق 
وعلى  به،  �أمرو�  ما  على  �خلر�ج  جبو�  وكيف  �لبالد،  يف 
عندك  ذلك  ثبت  فاإذ�  و��صتقر،  �خلر�ج  �أهل  على  وّظف  ما 
و�صح، �أخذو� مبا ��صتف�صلو� من ذلك �أ�صد �لأخذ حتى يوؤدوه 
بعد �لعقوبة �ملوجبة و�لنكال حتى ل يتعدو� ما �أُمرو� به وما عهد 
�إليهم فيه، فاإن كل ما عمل به و�يل �خلر�ج من �لظلم و�لع�صف 
�أحللت  و�إن  بغريه،  �أُمر  به، وقد  �أُمر  قد  �أنه  ُيحَمل على  فاإمنا 
�نتهى غريه و�تقى وخاف، و�إن  �لعقوبة �ملوجعة  بو�حد منهم 
مل تفعل هذ� بهم تعّدو� على �أهل �خلر�ج و�جرتوؤو� على ظلمهم 

وتع�ّصفهم و�أْخذهم مبا ل يجب عليهم«.

307– اأحمد اأبو علي )ال�سيخ( – �سارع – 
بق�سم الرمل

�نظر ترجمة �أحمد �أبو علي يف )�ل�صيخ �أحمد �أبو علي(

308 – اأحمد  با�سا   �سكري – �سارع – بق�سم الرمل
ولد �أحمد �صكري ببلدة �لغريب �لتابعة ملركز زفتى مبديرية 
�لأوىل  تعليمه  مر�حل  وتلقى  �لغربية حاليًّا(،  �لغربية )حمافظة 
بها على  �لقلعة، ودر�ض  �لتحق مبدر�صة  ثم  �لقاهرة،  مبدر�صة 
�لإد�رة �مللكية )�حلقوق(، و�ختري يف عهد �صعيد �لأول لل�صفر 
�إىل فرن�صا �صمن طلبة �لبعثة �لأوىل �لتي بد�أ �صعيد �إر�صالها يف 

عام 1854م )1271هـ(.

1861م  عام  خالل  م�رص  �إىل  عاد  علومه  �أمت  وملا 
)1278هـ( فتكون مدة بعثته قد ��صتغرقت �صبع �صنو�ت كما 
جاء يف م�صتند�ت �لق�صم �لإفرجني �لر�صمي �ملحفوظة بالقلعة.

�أما �أفر�د �أ�رصته فيقولون �أن عودته �إىل م�رص حدثت يف عام 
1865م )1282هـ(، وقد تقلد �أحمد �صكري عدة وظائف 
حكومية �إىل �أن ُعنيِّ وكياًل ملحافظة �لإ�صكندرية يف �أغ�صط�ض 

عام 1879م )1297هـ( ومنح رتبة �لبكوية �لثانية.

هذه  ويف  �لإ�صكندرية  جلمرك  وكياًل  ذلك  بعد  وُعنيِّ 
�لأثناء، �أي بعد �أن يعني وكياًل ملحافظة �لإ�صكندرية �صدرت 
�إر�دة خديوية بتعيني عبد �لرحمن با�صا ر�صدي )�نظر هذه �ملادة( 
وكيل  يكون  �أن  على  �لأعلى،  �ل�صحي  للقوم�صيون  رئي�ًصا 
�لإر�دة  هذه  �صدور  وكان  �صكري  �أحمد  �لقوم�صيون  هذ� 
قرر  يوليو عام 1891م )1309هـ(، وقد  �خلديوية يف 31 
هذ� �لقوم�صيون يف �أول جل�صة عقدها تقدير �لنفقات �ل�صحية 

�لو�جب توزيعها على �ملديريات و�ملحافظات.

ونقل �أحمد �صكري بعد ذلك حمافًظا لعموم �لقناة، ومن 
وملحقاته،  �ل�صود�ن  عموم  �إد�رة  مدير  �صغلها  �لتي  �لوظائف 
�أن  �إىل  �لوظائف  تنقل يف  ثم  �ملهدية،  �لثورة  �أثناء  وذلك يف 
�صار وكياًل للد�ئرة �ل�صنية �أيام ريا�صة �أحمد فريد با�صا لها )�نظر 

هذه �ملادة(.

وعني بعد ذلك مديًر� ملديرية �ملنوفية، ثم مديرية �أ�صيوط، 
حمافًظا  �صار  ثم  �لد�خلية  نظارة  وكيل  وظيفة  �إىل  ورّقي 

للقاهرة.

وبعد �أن �أعيد وكياًل لنظارة �لد�خلية �أحيل على �لتقاعد، 
وظل ع�رص �صنو�ت متقاعًد� وتويف عام 1895م )1319هـ( 
بالإ�صكندرية مبنـزله بق�صم حمرم بك بالًغا من �لعمر 65 عاًما، 
1830م  عام  خالل  �لغريب  ببلدة  مولده  يكون  ثم  ومن 

)1226هـ(، وقد نال رتبة �لبا�صاوية قبل وفاته.
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و�أحمد با�صا �صكري هو و�لد �إ�صماعيل �صدقي با�صا )�نظر 
على  �ن�صقو�  �لذين  �ل�صابقني  �لوز�رة  روؤ�صاء  �أحد  �ملادة(  هذه 
حزب �لوفد �مل�رصي يف �أو�ئل تكوينه، وكان قد توىل �لوز�رة 
– ول�صيما وز�رة �لد�خلية – �أكرث من مرة كان خاللها �صوط 
فاجرة  غا�صمة  قمع  و�أد�ة  �مل�رصي  �ل�صعب  �أبناء  على  عذ�ب 
قا�صية بالن�صبة �إىل �حلركات �لوطنية �لتحررية يف م�رص قبل ثورة 
تو�صف  �أن فرت�ت حكمه كانت  لدرجة  �لوطنية  عام 1952 

بعهد �لإرهاب و�لتنكيل.

بق�سم   – �سارع   – فايد  با�سا  اأحمد   –309
حمرم بك

)حمافظة(  مبديرية  دجوة  كياد  ببلدة  فايد  �أحمد  ولد 
�لهند�صة  لتعلم  بفرن�صا  بعثة  علي يف  و�أر�صله حممد  �لقليوبية، 
1830م  عام  يناير  يف  در��صته  فبد�أ  و�لكيمياء  و�لريا�صيات 
�لبعثة  مدة  طو�ل  �ل�صهري  مرتبه  وكان  )1246هـ(، 
مائة قر�ض، وقد �صافر �إىل لندن �أثناء �لعطلة �لدر��صية مل�صاهدة 
تعليمه  �أمت  حيث  فرن�صا  �إىل  وعاد  �لهند�صية،  �لأعمال  بع�ض 
ومن  )1252هـ(  1836م  عام  �أو�ئل  يف  م�رص  �إىل  ورجع 
َثمَّ تكون بعثته قد ��صتغرقت �صت �صنو�ت، وعنّي يف م�صتهل 
مدر�ض  �إىل  رقي  ثم  �لطوبجية،  مبدر�صة  معيًد�  �لعملية  حياته 
تدري�ض  يتوىل  كان  حيث  بالقاهرة،  �ملهند�صخانة  مبدر�صة 
�لطبيعة و�لكيمياء، وماز�ل يرتقى يف وظائف هذه �ملدر�صة �إىل 
�أن �صار وكيلها، ثم عني بعد ذلك مهند�ًصا بال�صكة �حلديدية، 
وماز�ل يتقلب يف منا�صبها �إىل �أن �أ�صبح كبري مهند�صي �ل�صكك 
�حلديدية بالقطر �مل�رصي، وقد �أطلق ��صمه على حمطة فايد بني 
�ل�صوي�ض وبور�صعيد، وو��صل �لرتقاء يف �لوظائف �إىل �أن نال 

رتبة �لبا�صاوية.

و�لهند�صة  �حل�صاب  يف  كتب  عدة  فايد  �أحمد  و�صنف 
�لكرة  بنية  �ملر�صية يف  »�لأقو�ل  �لكتب  هذه  ومن  وغريهما، 
�حل�صاب  �ل�صنية يف  و»�لدرة  �ل�صو�ئل«،  و»حترك  �لأر�صية«، 

و�لهند�صة«.

وكانت وفاته خالل عام 1882م )1300هـ(.

بق�سم   – حارة   – اأحمد بك ج�سك   –310
ا( اجلمرك  )متار حممد اجلندي حاليًّ

)باجليم  كوجك  ومعنى  �أحمد،  كوجك  ��صمه  �أ�صل 
فرن�صا يف  �إىل  بعثة  �أُر�صل يف  وقد  �لقدر،  �ل�صغري  �أي  �ملثلثة( 
حمل  �لبعثة  يف  ليحل  )1244هـ(  1826م  عام  يناير  �صهر 
�إبر�هيم وهبة �لذي عاد �إىل م�رص، �إذ ظهر �أنه غري �أهل لها، 
وكان مرتبه �ل�صهري ثالثة جنيهات طو�ل مدة در��صته، ولي�ض 

من �ملعروف فرع در��صته ول تاريخ ومكان مولده �أو وفاته.

يف  فاطلبها  للحارة  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»خمتار حممد �جلندي«.

بق�سم   – �سارع   – را�سخ  بك  اأحمد   –311
حمرم بك

�مل�رصية  �ملكاتب  يف  �لأولية  درو�صه  ر��صخ  �أحمد  تلقى 
�أع�صاء  بني  ليكون  �لختيار  عليه  وقع  ثم  ومد�ر�صها، 
1844م  عام  فرن�صا  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �لر�بعة  �لتعليمية  �لبعثة 
�أن�صاأها  �لتي  �مل�رصية  �حلربية  باملدر�صة  و�أحلق  )1260هـ(، 
فنون  �مل�رصيني  لتعليم  �ل�صنة  تلك  يف  بباري�ض  علي  حممد 
حق  وخوله  لها،  رئي�ًصا  فرن�صا  حربية  وزير  وجعل  �حلرب، 
در��صته يف هذه  ر��صخ  �أحمد  وبد�أ  و�أ�صاتذتها،  ناظرها  تعيني 
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وكان  )1262هـ(  1846م  عام  يناير  من   11 يف  �ملدر�صة 
مرتبه �ل�صهري طو�ل مدة �لدر��صة 290 قر�ًصا، وقد تخ�ص�ض 
فيما بعد للق�صم �ملدين �لذي �أحلق بهذه �ملدر�صة، وبعد �نتهاء 
در��صته عاد �إىل م�رص عام 1849م )1266هـ( وتقلد وظيفة 
حكومية ثم ُعنيِّ ناظًر� لأحد �أقالم جريدة �لوقائع �مل�رصية �لتي 
كانت ل�صان حال �حلكومة يف ذلك �حلني، و�أنعم عليه بالرتبة 

�لثانية �صنة 1872م )1289هـ(.

�لعلماء  عامِلًا من  �أنه كان  تاريخ �صريته على  وي�صتدل من 
م�رص  رجال  �أكرب  ومن  �لفرن�صية،  �للغة  �صليًعا يف  �ملربزين، 
�لوظائف  و�آخر  �جلميع،  وتقدير  �حرت�م  مو�صع  كانو�  �لذين 
�ملختلطة  �ل�صتئناف  مبحكمة  م�صت�صار  وظيفة  تقلدها  �لتي 
بالإ�صكندرية، كما كان �أحد �أع�صاء غرفة �مل�صورة يف �ملو�د 
�جلنائية مبجل�ض �ل�صتئناف بهذه �ملحكمة �لتي �أن�صاأها نوبار با�صا 
�لع�صوية  هذه  يف  يز�وله  وكان  )1292هـ(،  1875م  عام 
حماد عبد �ملعطي با�صا )�نظر مادة حّماد( وقدري با�صا )�نظر 

هذه �ملادة(.

وكان منـزل �أحمد بك ر��صخ معروًفا عند »فرن �لقرقا�ض« 
�أبي �لعبا�ض  �لذي كان عند تقاطع �صارع ر�أ�ض �لتني ب�صارعي 

و�مليد�ن )حممود فهمي �لنقر��صي حاليًّا(.

وتويف خالل عام 1885م )1303هـ(.

بق�سم   – حارة   – عبيد  بك  اأحمد   –312
حمرم بك

جرجا  مديرية  �أعمال  من  طهطا  مبدينة  عبيد  �أحمد  ولد 
�ملادة(  هذه  )�نظر  بك  لرفاعة  وكان  حاليًّا(  جرجا  )حمافظة 

�لف�صل يف �إحلاقه باملكاتب �لأمريية يف �أول �إن�صائها، ثم �إحلاقه 
بعد ذلك باملد�ر�ض �حلربية �مل�رصية �إىل �أن �ختري لل�صفر يف بعثة 
لإتام تعليمه، ولدى عودته دخل يف �ل�صلك �لع�صكري وترقى 
فيه �إىل رتبة �أمري�لي، ويف عام 1863م )1280هـ( �رصع 
�خلديوي �إ�صماعيل يف جعل �جلي�ض �مل�رصي ي�صري وفاًقا للنظم 
�أمهر  من  �صابًطا  ع�رص  خم�صة  فرن�صا  �إىل  فاأر�صل  �لفرن�صية، 
�ل�صباط يف �لأ�صلحة �ملختلفة �صحبة �جلرن�ل برن�صتود، وكان 
�أحمد عبيد �أحدهم وذلك للتدريب على تلك �لنظم و�لوقوف 
على �ل�صتحكامات، و�لتمرن على �ملناور�ت �لعامة �لتي كان 
مكمهون،  �ملار�صال  بقيادة  بها  �صيقوم  ب�صالون  �لقيم  �لفيلق 
»�صريجهاد«  �مل�رصية  �لفرقاطة  على  �ل�صباط  هوؤلء  �صافر  ولقد 
يقودها م�صطفى بك �لعرب )�نظر مادة م�صطفى با�صا �لعرب(، 
�حلربية،  �ملوؤلفات  �ل�صباط يحملون عدًد� كبرًي� من  وقد عاد 
بني  من  عبيد  �أحمد  وكان  �لع�صكرية،  و�لقو�نني  و�لنظم، 
لتطبيقها يف �جلي�ض  �ملوؤلفات  تولو� ترجمة هذه  �لذين  �ل�صباط 

�مل�رصي.

و�صغل  �لع�صكري  �ل�صلك  عبيد  �أحمد  ترك  ذلك  وبعد 
وظيفة قا�صي مكان �أحد ق�صاة جمل�ض �حلقانية، ومن موؤلفاته: 
تعليم  وكتاب  ومناور�تهم،  و�مل�صاة«  �لبيادة  »تعليم  كتاب 
�ل�صو�ري،  تعليم  وكتاب  ومناور�تهم،  »�لفر�صان«  �خليالة 
و�ألّف كتابًا يف �لتاريخ عنو�نه »�صرية بطر�ض �لأكرب« �إمرب�طور 

رو�صيا، ومل يعرف تاريخ، ومكان وفاته.

313– اأحمد بك ندا – حارة – بق�سم اللبان
باملكاتب  �لأوىل  مر�حله  يف  تعليمه  ند�  �أحمد  تلقى 
�ل�صيدلة،  بق�صم  �لب�رصي  �لطب  مبدر�صة  �لتحق  ثم  �مل�رصية، 
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�لعلوم  �لتخ�ص�ض يف  بغية  فرن�صا  �إىل  لل�صفر  ذلك  بعد  و�ختري 
�ل�صابون و�صمع  �لعلم يف �صناعة  �لكيميائية و�لطبيعة وحت�صيل 
علم  �إىل  �إنتاجها  يف  حتتاج  �لتي  �ملو�د  من  وغريهما  �لع�صل 
�لكيمياء، وقد بد�أ در��صته بفرن�صا عام 1845م )1261هـ(، 
عاد  ثم  �ل�صهر  قر�ًصا يف  �لدر��صة 50  مدة  مرتبه طو�ل  وكان 
�إىل م�رص يف �أو�خر عام 1847م )1263هـ( يف عهد حممد 
�لطب  �أ�صتاًذ� مبدر�صة  �لثاين وعنّي  �إىل رتبة �ملالزم  علي فرّقي 
�حلرب،  و�أركان  �ملهند�صخانة  مبدر�صة  �أ�صتاًذ�  ثم  �مل�رصية، 
مدر�صة  طالب  على  درو�ًصا  ُيلقي  كان  ذلك  على  وعالوة 
�لزر�عة �لتي �أن�صئت يف عهد �خلديوي �إ�صماعيل، وظل ميار�ض 
�لتدري�ض �إىل �أن �أدركته �لوفاة عام 1877م )1294هـ( وهو 

حائز على رتبة �لبكوية.

وكان د�ئب �لبحث و�لتاأليف ومن خرية �لأ�صاتذة �ملجدين 
�لذين �أفادو� طالبهم مبا ��صتوعبو� من علم ومعرفة وجتارب.

�أحمد بك ند� كتًبا مفيدة وترجم عدًد� منها،  �ألّف  وقد 
وفيما يلي �لتعريف بها:

وهو  �لزر�عة«  علم  يف  �لرب�عة  »ح�صن  كتاب    •
�ملادة(  هذه  )�نظر  بك  لفيجري  كتاب  عن  مرتجم 
1866م  عام  بولق  مبطبعة  جملدين  يف  طبع  وقد 

)1283هـ(.

طبع  وقد  �لنبات«  علم  يف  �لبينات  »�لآيات  • كتاب 
مبطبعة بولق عام 1866م )1283هـ(.

وهو  �حليو�نات«  علم  يف  �لبينات  »�حلجج  • كتاب 
معرب عن �للغة �لفرن�صية، وطبع مبطبعة بولق عام 

1867م )1284هـ(.

• كتاب »نخبة �لأذكياء يف علم �لكيمياء« وهو مرتجم 
�للغة  من  �أجز�ء  �أربعة  يف  بك  جلا�صتنيل  كتاب  عن 
�لفرن�صية �إىل �لعربية، وطبع ُجْزء�ن منه عام 1869م 

)1286هـ(.

• كتاب »�لأقو�ل �ملر�صية يف علم �لطبقات �لأر�صية«، 
وقد طبع مبطبعة بولق عام 1871م )1288هـ(.

• كتاب »ح�صن �ل�صناعة يف فن �لزر�عة« يف جملدين، 
وطبع مبطبعة بولق عام 1874م )1291هـ(.

• كتاب »�لأزهار �لبديعة يف علم �لطبيعة« وهو مرتجم 
عن كتاب جلا�صتنيل بك من �للغة �لفرن�صية �إىل �لعربية 

يف جملدين وطبع �صنة 1874م )1291هـ(.

معظمها يف  ن�رص  نافعة،  �أبحاث كثرية  ند�  بك  ولأحمد 
جملة رو�صة �ملد�ر�ض.

314 – اأحمد توفيق – �سارع – بق�سم الرمل
يف عام 1318هـ )1900م( كانت �صاحية �لرمل ل ت�صم 
من �ل�صكان غري 500 �أ�رصة وتكاد بع�ض مناطقها تكون خالية 
�لقطار  ر�كب  وكان  و�صد�ض،  وباكو�ض  فلمنج  منطقة  مثل 
�لبخاري يرى �لبحر وهو مير بهذه �ملناطق �إذ مل يكن يف �جلهة 
� من �ملباين �ل�صغرية  �ل�صمالية خلط �ل�صكة �حلديد �إل �لقليل جدًّ
�لقائمة و�صط �لرمال �لف�صيحة �لرقعة، ومن َثمَّ فاإن �أو�ئل �ملالك 
يف هذه �جلهات كان لهم ن�صيب من �لف�صل يف �لعمار �لذي 
عّم ق�صم �لرمل باأ�رصه يف �رصعة مده�صة، ول�صيما بعد �إن�صاء 

ر�صيف �لكورني�ض.
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وكان من بني هوؤلء �ملالك �أحمد توفيق �لذي �أطلق ��صمه 
على �ل�صارع �لذي �أقام م�صكنه يف كنفه خالل عام 1318هـ 
باملنطقة  تباًعا  �مل�صاكن  ت�صييد  �إىل  ذلك  فاأدى  )1900م(، 

�ملجاورة ل�صارع »�بن فرنا�ض« )�نظر هذه �ملادة(.

�لذي  �لوطني  للحزب  �لأول  �لرعيل  من  توفيق  و�أحمد 
م�رص  ��صتقالل  على  للعمل  كامل  م�صطفى  �ملرحوم  كّونه 
وكان  �لبغي�ض،  �لإجنليزي  �لحتالل  بر�ثن  من  وتخلي�صها 
عام  كرموز  بق�صم  با�صا  ر�غب  بحّي  مو�قف  توفيق  لأحمد 

1298هـ )1880م(.

ب�صارع  خوي�صة  مبدر�صة  �لبتد�ئية  در��صته  وتلقى 
�لإ�صكو��ض  مبدر�صة  �لتحق   ثم  �جلديد،  بالباب  �خلطاب  �بن 
�لإجنليزية، وح�صل منها على �لدبلوم، ويدل �نتماوؤه بعد ذلك 
�إىل �حلزب �لوطني على �أن در��صته �لإجنليزية مل تزده �إل �إ�رص�ًر� 

على �لعمل �جلاد، ولتحرير �لوطن.

وبد�أ حياته �لعملية يف وظيفة مبخازن �ل�صكة �حلديد، ثم 
تدرج يف �لوظائف �إىل �أن �صغل وظيفة �أمني �ملخازن، وكان 
�أول م�رصي ي�صغل هذه �لوظيفة �لتي كانت وقًفا على �لإجنليز، 
وكان  �لإ�صكندرية،  مبنطقة  �ملخازن  مفت�صي  كبري  �صار  ثم 

يدخل يف �خت�صا�صه خمازن �لتليفونات و�لتلغر�فات.

و��صتمرت خدمته �حلكومية 42 عاًما و�أحيل على �لتقاعد 
عام 1359هـ )1940م(، وو�فته �ملنية يف 2 يناير عام 1957 

)1377هـ( بالًغا من �لعمر حو�يل 78 عاًما.

حممود  فابنه  �صاحلة،  تن�صئة  �أبنائه  تن�صئة  يف  يهمل  ومل 
�إحالته  قبل  �لليبية  باجلمهورية  م�رص  لبنك  م�صاعًد�  مديًر�  كان 
مب�صلحة  ا  عامًّ مر�قًبا  �ملرحوم حممد كان  و�بنه  �ملعا�ض،  على 

�رصكة  �إد�رة  جمل�ض  ريا�صة  ح�صن  �بنه  ويتوىل  �جلمارك، 
�ل�صيوف للغزل و�لن�صيج، وتوىل �بنه �لدكتور جميل من�صب 
�أ�صتاذ كر�صي ورئي�ض ق�صم �إد�رة �لأعمال بكلية �لتجارة بجامعة 

�لإ�صكندرية.

315– اأحمد حافظ – �سارع – بق�سم الرمل
عام  �مل�رصي  عمر�ن  �أحمد  حممد  بن  حافظ  �أحمد  ولد 
حمرم  بق�صم  �لإ�صكندرية  مدينة  يف  )1294هـ(  1877م 
بك، و�صبب �إ�صافة لفظ »حافظ« �إىل ��صمه يرجع �إىل �أن جده 
با�صا حافظ  �أحمد عمر�ن �مل�رصي كان �صديًقا حميًما ملحمد 
�إ�صماعيل با�صا حافظ و�لد �لفنانة �ملو�صيقية �ل�صيدة بهيجة  و�لد 
حافظ، وعندما ولد حممد بك حافظ و�لد �صاحب �لرتجمة 
�صّماه حافظ دللة على �أو��رص �ل�صد�قة �لتي كانت تربط �أحمد 

عمر�ن �مل�رصي مبحمد با�صا حافظ.

�أما و�لدة �أحمد حافظ �صاحب �ل�صارع فكانت تركية من 
مدينة �إ�صطنبول، وقد و�صعت �ملحافظة �لالفتة �لتي حتمل ��صم 
�أحمد حافظ على �ل�صارع رقم 15 ب�صيدي ب�رص يف 28 مار�ض 
عام  يوليو   15 يف  لقر�رها  تنفيًذ�  )1390هـ(  1970م  عام 

1968م )1388هـ(.

مد�ر�ض  باإحدى  �لبتد�ئية  درو�صه  حافظ  �أحمد  وتلقى 
�لإ�صكندرية، ودرو�صه �لثانوية مبدر�صة ر�أ�ض �لتني �لتجهيزية، 
ثم �لتحق مبد�ر�ض »�لفرير« وظل بها خم�ض �صنو�ت تعلم خالله 
ومن  �لدفاتر  وم�صك  �لتجاري،  و�حل�صاب  �لتجارية،  �لعلوم 
َثمَّ كان يجيد �للغات �لعربية و�لفرن�صية و�لإجنليزية، ويح�صن 
و�مليل  �لر�صم  �ملف�صلة  هو�يته  �لإيطالية، وكانت  باللغة  �لتكلم 

بكليته �إىل علمي �جلغر�فيا و�لتاريخ.
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ويف م�صتهل حياته �لعملية عمل موظًفا مب�صلحة �لربيد �بتد�ًء 
�إد�رتها  من عام 1898م )1316هـ( وتقلب يف كافة فروع 
ف�صارت له خربة و��صعة �لنطاق يف �إد�رة �صوؤونها �ملالية فكان 
حجة يف حل م�صاكلها �ملعقدة، ثم نقل بعد ذلك �إىل وظيفة 
مدير �ملالية حل�صابات �حلكومة يف وز�رة �ملو��صالت ونقل بعد 
على  �أحيل  �أن  �إىل  نف�صها  بالوظيفة  �خلارجية  وز�رة  �إىل  ذلك 

�لتقاعد يف 24 نوفمرب عام 1937م )1356هـ(.

�لإجنليزي  �لربيد  م�صلحة  مدير  من  ��صطهاًد�  لقي  ولقد 
�لف�صل  له  كان  �لذي  و�لده  لأن  بالتوظف،  عهده  �أول  يف 
ذلك  عن  ي�صكت  بامل�صلحة مل  �لإد�رية  �لنظم  �أهم  و�صع  يف 
�ملدير فيما كان ياأتيه من خمالفات فاأظهرها يف تقرير قدمه �إىل 
�مل�صت�صار �ملايل �لإجنليزي �لذي كان ي�صيطر على مالية �لبالد يف 

ذلك �لعهد �لغابر �ملمقوت.

�أمهات  بالطالع على  �ل�صغوفني  �أحمد حافظ من  وكان 
�لكتب �لعربية، وكانت له مكتبة ت�صم �لكثري من هذه �لكتب 
�لثقافية مثل  �ت�صاع نطاق مد�ركه  �إىل  �أدى �طالعه عليها  �لتي 
ود�ئرة  �لأع�صى،  و�صبح  �لأرب،  ونهاية  �لأغاين،  كتب: 
و�لفرن�صية  �لعربية  �ملوؤلفات  من  وغريها  �لإ�صالمية  �ملعارف 
و�لإجنليزية �ملفيدة، عالوة على �لكتب �لدينية �لتي كان يرجع 

�إليها يف تعبده بعد قر�ءة ما تي�رص من �لقر�آن �لكرمي يوميًّا.

مما  �ملطالعات  له من  يروق  ما  تدوين  ا على  وكان حري�صً
�صعة  تدل على  موؤلفات  من  ذلك  بعد  فيما �صنف  �أثر  له  كان 

مد�ركه �لعلمية �لغزيرة، ول�صيما يف مادة �جلغر�فيا.

ففي عام 1904م )1322هـ( �ألّف كتابًا �أطلق عليه ��صم 
»�جلغر�فية �حلديثة« للمد�ر�ض �مل�رصية وهو باللغة �لإجنليزية لأن 

مادتي �جلغر�فيا و�لتاريخ كان تدري�صهما يف �ملد�ر�ض �لبتد�ئية 
�لحتالل  منذ  �لفرن�صية  �أو  �لإجنليزية  �للغتني  باإحدى  و�لثانوية 
�لع�رصين  �لقرن  من  �لأوىل  �ل�صنني  حتى  �لبغي�ض  �لربيطاين 
وكذلك  ا،  �أي�صً �للغتني  بهاتني  �لأطال�ض  وكانت  �حلايل، 
كتب �لأ�صياء )وهي �ملعلومات �لعامة �لآن(، و�صدرت �لطبعة 
�لثالثة من هذ� �لكتاب عام 1906م )1324هـ(، وهذ� يدل 
فائدته  يوؤكد  رو�ًجا  �مل�رصية  �ملد�ر�ض  �لكتاب يف  رو�ج  على 

�لتعليمية، ثم �صدرت طبعتان �أخريان بعد ذلك �لتاريخ.

�لعربية،  باللغة  �جلغر�فيا  مادة  جعل  �حلكومة  قررت  وملا 
وذلك يف عهد تويل �صعد زغلول لنظارة �ملعارف، كان �أحمد 
�لعربية  باللغة  �لدر��صية  �لكتب  طبعو�  �لذين  �أو�ئل  من  حافظ 
�لعربية �لأخرى  فنالت كتبه رو�ًجا بارًز� يف م�رص ويف �لبالد 

كال�صود�ن و�صمال �إفريقيا و�لعر�ق.

�ألفها  �لتي  �حلديثة  �جلغر�فيا  كتب  ل�صتيعاب  وت�صهياًل 
بالعربية على �أجز�ء ل�صنو�ت �لدر��صة �ملتتالية و�صع خر�ئط فيها 
�لبحار و�ملحيطات باللون �لأزرق وهي خر�ئط فردية تبنّي كل 

جزء من �لأقطار �لعاملية على حدة.

ويظهر من غالف كتبه �أنه كان مدر�ًصا للجغر�فيا باملد�ر�ض 
�لثانوية قبل �أن يعني مديًر� لالإد�رة �ملالية لوز�رة �خلارجية.

ويف عام 1962م )1382هـ( تّوج �أعماله �لثقافية باإ�صد�ر 
)�أطل�ض حافظ( يف تخطيط �أقاليم �لكرة �لأر�صية طبيعيًّا و�صيا�صيًّا 
للتطور�ت  وفاًقا  �ملعدلة  ع�رصة  �لثامنة  طبعته  يف  و�قت�صاديًّا، 
�لإقليمية �حلديثة، ويت�صمن هذ� �لأطل�ض �مللون �لدقيق �لو�صع 
بيانات ومعلومات قيمة مفيدة منها �ملعلومات �لفلكية و�لتيار�ت 
�لبحرية، و�لرياح، و�أجنا�ض �صكان �لعامل، و�ملدن �لتي يزيد 
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يف  و�لنباتات  �لأمطار،  وتوزيع  �ملليون،  على  �صكانها  عدد 
�لنباتات  و�أنو�ع  �لقار�ت،  يف  �حليو�نات  و�أنو�ع  �لعامل، 
و�حلا�صالت، وجميع �لبيانات �لتي يحتاج �إليها �لطالب ملعرفة 

بلد�ن �لعامل تف�صياًل.

فكان  �لنا�ض،  بني  و�لآد�ب  �لعلوم  بن�رص  يهتم  وكان 
بعد  و�لتاريخ  و�لر�صم  �جلغر�فيا  يف  درو�ض  باإعطاء  يتطوع 
ومنها  �لأهلية  �ملد�ر�ض  ببع�ض  �مل�صلحي  عمله  من  �ن�رص�فه 
مدر�صتي �ل�صيخ طه حممد وحمزة قبود�ن ب�صارع ر�أ�ض �لتني، 
ومن هاتني �ملدر�صتني تخرج عدد غري قليل من كبار موظفي 
�لدولة ومفكريها، وكانو� يعرتفون له بالف�صل ويثنون على حبه 

لتثقيف �لنا�ض دون مقابلة مالية.

و�لآد�ب  �لعلوم  يف  �ملحا�رص�ت  من  �لكثري  يلقى  وكان 
عند  و�ل�صناعة«  »�لزر�عة  يف  حما�رصة  وله  و�لهيئات  بالأندية 
�لعرب طبعها على نفقته عام 1937م )1356هـ( بعد �إلغائها 
بنادي موظفي �حلكومة بالإ�صكندرية يف 23 يناير عام 1910م 

)1328هـ(.

�لريا�صة  �لعلمي و�لأدبي كان ميار�ض  �إنتاجه  و�إىل جانب 
�ل�صباحة  يف  �لبطولت  بع�ض  على  ح�صل  وقد  باأنو�عها 
و�لألعاب �ل�صويدية، وكان يهوى �لرحالت، فز�ر �لكثري من 
قبل  وفل�صطني  و�صوريا  لبنان  ز�ر  كما  �مل�رصي،  �لقطر  مدن 

نكبتها بال�صهيونية �لغا�صمة.

�لعزف على  يتقن  �إذ كان  �ملف�صلة �ملو�صيقى  ومن هو�ياته 
�أحد،  ليلة  �لهو�ة يف كل  �لقانون ويجمع حوله �لإخو�ن من 
ومن َثمَّ كانت قاعة ��صتقبال منـزله ت�صم يف هذه �لليايل �لفنية 
�لقانون  على  عزفه  جانب  �إىل  فكان  متكاملة،  مو�صيقية  فرقة 

�إبر�هيم  و�أخوه  �لعود،  على  فخري  حممد  �لهو�ة:  يعزف 
ا، ويف  فخري على �لكمان ويو�صف تادر�ض على �لكمان �أي�صً
عليها  �ملرتددين  من  كان  �لفنية  �لجتماعات  هذه  عقد  �أو�ئل 
�ل�صهرة  وينال  �لقاهرة،  �إىل  �نتقاله  قبل  دروي�ض  �صيد  �ل�صيخ 

�لكبرية �لتي توقعها له هوؤلء �لهو�ة �ل�صكندريون.

�ملو�صيقية،  »�لنوتات«  �رص�ء  يتابع  حافظ  �أحمد  وكان 
�إليها  للرجوع  خا�صة  كر��صة  يف  �لناجحة  �لأغاين  وي�صجل 
�لفن  هذ�  يف  ي�صجع  وكان  »قانونه«،  على  �أحلانها  وعزف 
يف  ع�رصه  �أ�صاليب  �أحدث  �إىل  وير�صدهم  فيه،  �ملبتدئني 

�ملو�صيقى و�لغناء.

وكان له �أثر قوي يف �زدهار �صاحية �صيدي ب�رص �إذ كان 
من �أو�ئل �لبانني يف �أرجائها، فقد بذل م�صاعيه لدى �ل�رصكات 
�لر�حة،  وو�صائل  �لعمر�ن،  باأ�صباب  �لف�صيحة  �جلهة  هذه  ملّد 
وم�صتاأجريها  �لأر��صي  مالك  من  جمعية  �لغر�ض  لهذ�  وكّون 
للدعاية لهذ� �مل�صيف �جلميل، وقد كللت م�صاعي هذه �جلمعية 
ا يعج بال�صكان  بالنجاح و�صارت منطقة �صيدي ب�رص م�صيًفا هامًّ

ويزدحم بالأبنية �حلديثة.

ومل يهمل �أحمد حافظ تربية ذريته، وهم حممد حمدي 
و�ملهند�ض  �صابًقا،  باجلمارك  �ل�صكرتارية  رئي�ض  حافظ  �أحمد 
بالقاهرة،  �ملياه  بهيئة  �أعمال  مدير  حافظ  �أحمد  �إ�صماعيل 
ومن  �ل�صوي�ض،  قناة  بهيئة  �ملر�صد  حافظ  �أحمد  علي  و�لربّان 
�ل�صعب  �لطويل �ملحامية، وع�صو جمل�ض  بثينة  �ل�صيدة  �أحفاده 

عن د�ئرتي �لعطارين و�للبان.

1962م  عام  �صبتمرب  �صهر  يف  حافظ  �أحمد  وتويف 
)1382هـ( بالًغا من �لعمر حو�يل 85 عاًما.
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316– اأحمد دقلة – �سارع – بق�سم الرمل
�لغربية  )حمافظة(  مبديرية  ب�صيون  بقرية  دقلة  �أحمد  ولد 
و�أر�صله حممد علي يف بعثة علمية بفرن�صا لتعلم �لهند�صة، فبد�أ 
يناير عام 1830م )1246هـ( وكان مرتبه  در��صته يف �صهر 
�ل�صهري طو�ل مدة �لبعثة مائة قر�ض، وعاد �إىل م�رص يف �أو�ئل 
عام 1836م )1252هـ(، ومن َثمَّ تكون بعثته قد ��صتغرقت 
وترقى  �ملهند�صخانة،  مبدر�صة  مدر�ًصا  وعمل  �صنو�ت،  �صت 
بها علوم �جلرب  �إىل من�صب وكيلها، وكان يدر�ض  بعد ذلك 
و�لهيدروليكا، وتخرج على يديه �أكرث مهند�صي م�رص يف ذلك 
�حلني، وعلى �لرغم من هذه �جلهود �ملثمرة �لتي بذلها يف �صبيل 
�لبكبا�صي )�ملقدم(، ومن موؤلفاته  �أكرث من رتبة  ينل  �لعلم مل 

كتاب »ر�صاب �لغانيات يف ح�صاب �ملثلثات«.

وو�فته �ملنية خالل عام 1856م )1273هـ(.

317 – اأحمد را�سد – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
ولد �أحمد ر��صد ح�صني بالقوقاز يف حو�يل عام 1250هـ 
)1834م(، ثم نزح �إىل م�رص خالل عام 1266هـ )1849م( 
وكان عمره خم�صة ع�رص عاًما، ودخل مدر�صة �ملفروزة عام 
يف  فرن�صا  �إىل  لل�صفر  منها  و�ختري  )1853م(،  1270هـ 
�أو�خر عام 1271هـ )1854م( لتلقي �لعلوم �حلربية مبدر�صة 
1273هـ  عام  م�رص  �إىل  عاد  علومه  �أمت  وملا  �لع�صكرية،  متز 
)1856م( فتكون بعثته �لعلمية قد ��صتغرقت عامني، وعقب 
عودته رقي �إىل رتبة �ملالزم �لأول، و�أحلق باجلي�ض �مل�رصي، 
رتبة  �إىل  و�صل  �أن  �إىل  �مل�صاة  �ملختلفة  بالفرق  يتنقل  �أخذ  ثم 
)�أمري�لي( �لعميد، ويف عام 1273هـ )1862م( عني مع 
عبد �لله با�صا �لأرنوؤوطي بتفتي�ض �لوجه �لقبلي، ثم �صافر �إىل 

�مل�صاة  فرق  يف  ع�صكرية  منا�صب  عدة  توىل  حيث  �ل�صود�ن 
�مل�رصية بالتاكة و�خلرطوم، وغريهما �إىل �أن ُعنيِّ ماأموًر� على 
�ل�صود�نية يف مديرية بربر، ويف عام 1282هـ  �لع�صاكر  نزل 
�إىل  �صافر  �لذي  �مل�صاة  �ل�صابع  �للو�ء  قيادة  توىل  )1865م( 
�لثورة  �إخماد  على  تركيا  مل�صاعدة  )كريت(  �إقريط�ض  جزيرة 
يف هذه �جلزيرة، وقد نال �أثناء هذه �حلملة رتبة �للو�ء �عرت�ًفا 
بب�صالته، و�أنعم عليه بالأو�صمة �لعثمانية، ويف 29 من �أكتوبر 
عام 1867م )1284هـ( رقي �إىل رتبة �لفريق، ثم ُعنّي ياوًر� 
بقائه فريًقا  �إ�صماعيل عام 1293هـ )1876م( مع  للخديوي 

لآليات �لغارديا.

وملا بد�أت �لثورة �صد �لرتك يف �صبه جزيرة �لبلقان طلبت 
�إ�صماعيل  �خلديوي  فاأمر  م�رص  من  �مل�صاعدة  �لعثمانية  �لدولة 
ناظًر�  وكان  بعد(،  فيما  ح�صني  )�ل�صلطان  ح�صني  �لأمري  �بنه 
وتوىل  فاأعدها  م�رصية،  جندة  باإعد�د  و�حلربية،  للجهادية 
قيادتها �لفريق �أحمد ر��صد ح�صني با�صا، وقد �أقلعت �حلملة على 
�لبو�خر �مل�رصية يف 11 من يوليو عام 1876م )1293هـ(، 
وبعد و�صولها �إىل �لأ�صتانة رحلت �إىل حدود بالد �ل�رصب، 
ثم  باهًر�  ن�رًص�  و�أحرزت  �لقتال  يف  �ل�رصبيني  مع  و��صتبكت 

عادت �إىل �لآ�صتانة.

�لعالقات  وقطعت  رو�صيا  تدخلت  �لأثناء  هذه  ويف 
يف  عليها  �حلرب  �أعلنت  ثم  تركيا،  وبني  بينها  �لدبلوما�صية 
25 من �إبريل عام 1877م )1294هـ(، فما كان من تركيا 
باإعد�دها، وكانت  �إ�صماعيل  فاأمر  �أخرى  طلبت جندة  �أن  �إل 
�صخمة يف عدد مقاتليها، وعهد بقيادتها �إىل �بنه ح�صن با�صا، 
وكانت �لنجدة �مل�رصية �لأوىل قد �صافرت من جديد �إىل منطقة 
و�رنة بالبلقان بقيادة �لفريق �أحمد ر��صد ح�صني با�صا فلحق بها 
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خطوط  على  جمتمعة  �لقو�ت  وزحفت  با�صا،  ح�صن  جي�ض 
�جلي�ض �لرو�صي، وقامت بن�صيب مرموق يف �لقتال مع �جليو�ض 
�لرتكية، وقد �أبدى �أحمد ر��صد يف هذه �حلرب من �رصوب 

�ل�صجاعة و�لإقد�م ما جعله مو�صع �لثناء و�لإعجاب. 

له،  �رصياوًر�  �حلكم جعله  توفيق  �خلديوي  توىل  وعندما 
�حلربي  للمجل�ض  رئي�ًصا  عني  )1880م(  1298هـ  عام  ويف 
�لذي كّون لتحقيق �ل�صكوى �لتي قدمها عدد كبري من �صباط 
�لبحرية �صد قا�صم با�صا )�نظر مادة قا�صم با�صا( �لذي كان يتوىل 
�لع�صكري  �لقوم�صيون  وكالتها، ثم عنّي بعد ذلك ع�صًو� يف 
�لتعديالت  يف  للنظر  )1881م(  1299هـ  عام  تاألف  �لذي 
�لالزم �إدخالها على نظم وقو�نني �جلي�ض �مل�رصي، وكان ذلك 
�لقوم�صيون  هذ�  تعيينه يف  �لوطنية، وجاء  �لعر�بية  �لثورة  �إبان 
�إر�صاء للحزب �لع�صكري، وكان يثق يف ر��صد با�صا كل �لثقة 
ملا عرف عنه من حب �لعدل و�لإن�صاف على �لرغم من �أ�صله 
ا ليرت�أ�ض �ملجل�ض  �جلرك�صي، و�رت�صاه �حلزب �لع�صكري �أي�صً
�لع�صكري �لذي �ألف ملحاكمة �ل�صباط �جلر�ك�صة �لذين كانو� 
يعادون �لعر�بيني �أ�صد �لعد�ء، فاأ�صدر ر��صد با�صا حكمه �لعادل 
بنفيهم جميًعا �إىل �أق�صى بالد �ل�صود�ن، وقد خفف �خلديوي 

توفيق هذ� �حلكم بنفيهم �إىل �ل�صام.

وملا ��صتعلت �لثورة �لعر�بية �ملجيدة، ور�أى ر��صد با�صا �أن 
م�رص مهددة بالغزو، مل يرتدد يف �لن�صمام �إىل �لعر�بيني يف 
حماربة �لإجنليز �لغا�صبني، وذلك بد�فع وجد�نه، وحبه للذود 
�ملنا�صب  �أعلى  �إىل  ورفعته  مثو�ه،  �أكرمت  �لتي  �لبالد  عن 
�لدفاع  خط  قيادة  �حلرب  هذه  يف  توىل  وقد  �لع�صكرية، 
بر�صا�صة  و�أ�صيب  �لبالء،  �أح�صن  جهاده  يف  و�أبلى  �ل�رصقي 
�أثناء معركة �لق�صا�صني، وعقب �نتهاء تلك �حلرب  يف قدمه 

�مل�صوؤومة، و�حتالل �لإجنليز مل�رص قب�ض على ر��صد با�صا و�أودع 
�ل�صجن، وكان رحمه �لله من رجال �حلرب �ملعدودين �لذين 
�أ�صد �لإخال�ض،  ا مل�رص  تفخر �لبالد باأعمالهم �لبطولية خمل�صً
�ملنية  وو�فته  و�أخالقه،  �صفاته  �أقو�له، عظيًما يف  �رصيًحا يف 
�لعمر  بالًغا من  يونية عام 1905م )1323هـ(،  يف 11 من 
71 �صنة، ومن ذريته �أحمد �إح�صان بك �لذي كان �أحد �أمناء 

�مللك �ل�صابق فوؤ�د.

318–   اأحمد زكي اأبو �سادي )الدكتور( – �سارع 
– بق�سم حمرم بك  )�سا�سون �سابًقا(

�صادي«،  �أبو  زكي  �أحمد  »�لدكتور  يف  ترجمته  �طلب 
وترجمة �ل�صم �لقدمي لل�صارع يف »�صا�صون«.

319– اأحمد زكي – �سارع – بق�سم الرمل
�أن  يحتمل  َثمَّ  �لأ�صماء ومن  بني  �صائع  �أحمد زكي  ��صم 
يكون هذ� �ل�صارع قد �صّمي با�صم �أحد �صكانه �لقد�مى، �أو �أحد 
ا �أن تكون جلنة ت�صمية  مالك عقار�ته، غري �أنه من �ملحتمل �أي�صً
تخليد  �لت�صمية  بهذه  �أر�دت  قد  �لإ�صكندرية  ببلدية  �ل�صو�رع 
ذكرى �ملرحوم �أحمد زكي با�صا �مللقب ب�صيخ �لعروبة، ولذ� 
�أجد من �ملفيد تدوين ترجمة هذ� �لعامل �للغوي �لذي ��صتحق 
��صم  �أن  ول�صيما  وتقدير،  جد�رة  عن  �لعروبة(  )�صيخ  لقب 
�ل�صارع ل تتممه �أ�صماء �لآباء �أو �لأجد�د �أو �لألقاب و�لكنيات 
حياة  ترجمة  يلي  وفيما  به،  �ل�صبيهة  �لأ�صماء  عن  تيزه  �لتي 

»�أحمد زكي با�صا �صيخ �لعروبة«:

هو �أحمد زكي بن �إبر�هيم بن عبد �لله �لنجار، ولد مبدينة 
�لإ�صكندرية عام 1284هـ )1867م(، وكان و�لده من �أهل 
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�ملغرب �لعربي �لذين نزحو� �إىل ميناء يافا بفل�صطني، ثم رحلو� 
�إىل ر�صيد، فالإ�صكندرية، ملمار�صة �لتجارة، وكانت و�لدته 
من بيت �صويد�ن، وهي �أ�رصة م�صتقرها بجهة �صيدي �لبو�ب 

�إحدى �صو�حي ر�صيد.

وتويف و�لده وهو يف �صن �لطفولة فكفله �صقيقه »حممود 
رئي�ًصا  عهده  �آخر  يف  كان  �لذي  �ملادة(  هذه  )�نظر  ر�صاد« 
فل�صطيني  مغربي  بهذ�  وهو  �لأهلية،  �لبتد�ئية  م�رص  ملحكمة 
ولأمر  �لأم،  ناحية  من  ر�صيدي  وم�رصي  �لأب،  ناحية  من 
�أنه فل�صطيني �لأ�صل، وتعلم �صيخ  ما كان �أحمد زكي يكتم 
ثم يف  �صويف  بني  ثم يف  بالقاهرة  �لغربية  مدر�صة  �لعروبة يف 
�ملدر�صة �لتجهيزية �مل�صماة باملدر�صة �خلديوية يف درب �جلماميز 
�صميت  �لتي  �لإد�رة  مبديرية  ذلك  بعد  و�لتحق  بالقاهرة، 
يذكره  ل  ل�صقيقه،  وفيًّا  وكان  �حلقوق،  مبدر�صة  بعد  فيما 
»و�لدي  بقوله:  ذلك  عن  ويعرب  و�لإكبار  بالإجالل،  �إل 
�ل�صقيق«، وكان �صقيقه حممود ر�صاد �لذي يكربه بثالثة ع�رص 
عاًما، باحًثا حقوقيًّا و�أديًبا، له رحالت و�أبحاث، عمل �أول 
و��صرتك  �ملعارف،  وز�رة  يف  مفت�ًصا  ثم  باجلي�ض  �صابًطا  �أمره 
يف موؤتر �مل�صت�رصقني �لدويل بفينا، وكان منزل حممود ر�صاد 
�أحمد زكي  �أ�صدقائه وكان  �لفكر و�لأدب من  منتدى لأهل 
ثقافتهم،  من  وينهل  �أحاديثهم  �إىل  وي�صتمع  �إليهم  يجل�ض 
ومهارته  �لعربية  �للغة  يف  تفوقه  ذلك  ��صتيعاب  على  و�صاعده 
يف حل �أعاريبها، وكان يحل �لأ�صئلة يف �لإعر�ب �لتي كان 
�أ�صدقاء �أخيه يطرحونها عليه، ومنهم �لأ�صاتذة حممد دياب، 

وحفني نا�صف، ويحيى �إبر�هيم.

و�لتحق �أحمد زكي بعد �لدر��صة �لثانوية مبدر�صة �لإد�رة 
�لتي �صحح ��صمها �ملنفلوطي عام 1304هـ )1886م( فجعله 

مدر�صة �حلقوق(، ويف هذه �ملدر�صة �لتقى بال�صاعر �أحمد �صوقي 
)�نظر هذه �ملادة( وعثمان مرت�صى )�نظر مادة مرت�صى با�صا(، 
�لعربية  �إىل  �لفرن�صية  من  �لرتجمة  نابغة يف  �أحمد زكي  وكان 
فكان يرتجم �خلطب �لتي يلقيها �لعلماء �لغربيون بالفرن�صية �إىل 
تقدم لمتحان  و�إتقان مده�صني، وقد  �لعربية يف �رصعة  �للغة 
وظيفة مرتجم ملحافظة �لإ�صماعيلية عام 1305هـ )1887م(، 
�صن  قدره 13 جنيًها، وكان يف  مبرتب  بتفوق وعني  فنجح 
مل�صابقة  تقدم خالل عام 1307هـ )1889م(  ثم  �لع�رصين، 
مبرتب  وُعنيِّ  ففاز،  �لنظار  لوظيفة مرتجم يف جمل�ض  �أخرى 
قدره ع�رصون جنيًها، وبدخوله جمل�ض �لنظار مرتجًما �متدت 
ا ملجل�ض �لوزر�ء عام  حياته �لوظيفية �إىل �أن �صار �صكرترًي� عامًّ
1340هـ )1921م( وكان يف �لوقت نف�صه مدر�ًصا للرتجمة 
للغة  و�أ�صتاًذ�  �جلغر�فية  �جلمعية  يف  وع�صًو�  �خلديوية  باملدر�صة 

�لعربية يف �لإر�صالية �لعلمية �لفرن�صية.

�لفكرية  حياته  بد�أت  )1892م(  1310هـ  عام  ويف 
لندن  يف  �مل�صت�رصقني  موؤتر  حل�صور  �ختري  �إذ  �لنا�صجة، 
باإجنلرت�، وكانت �حلركة �لثقافية قد �أخذت يف �لنتعا�ض منذ 
ت�صاندها  و�ملجالت  �ل�صحف  من  طائفة  بظهور  �لتاريخ  ذلك 
�لدعوة �لوطنية، و�ليقظة �ل�صيا�صية، وكان زعيم �ملناد�ة بهما 
م�صطفى كامل، ومن هذ� �ملوؤتر بد�أت �صالته �لوثيقة �ملتعددة 
بامل�صت�رصقني و�لباحثني �لغربيني يف خمتلف �لبلد�ن �لأوروبية، 
�لكثرية  �لعربية  �ملخطوطات  يف  ويباحثهم  ير��صلهم  ف�رصع 
�لطويلة  رحلته  بد�أت  هنا  ومن  �لعامل  مكتبات  يف  �ملوجودة 
للبحث عن �لرت�ث �لعربي، ونقله، �أو ت�صويره، و�صاعد ذلك 
هدفه  وكان  ��صمه(،  �إىل  )ن�صبة  �لزكية  للخز�نة  تكوينه  على 
�لذي عا�ض من �أجله طو�ل حياته �لعلمية هو �لو�صول �إىل �أكرب 
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و�للغوية  و�جلغر�فية،  �لتاريخية،  �لتحقيقات  من  ممكن  عدد 
وجمع  �لتاريخ،  مر�حل  �صتى  يف  �لعربي  بالرت�ث  �ملتعلقة 
ل  دقة  يف  �لرت�ث  هذ�  على  �لد�لة  �ملخطوطات  من  �مل�صتطاع 
يعرتيها �ل�صك �أو �للب�ض، فكان �إذ� ما �نتهى من عمله �لر�صمي 
د�ر  من  �خلا�ض  بابها  من  ودخلها  �لزكية  �ملكتبة  �إىل  هرول 
�لكتب �مل�رصية و�أكب على �لقر�ءة وبحث �ملر�جع حتى �مل�صاء 
�لكتب ونقل ملخ�صاتها يف جذ�ذ�ته  �لتعليق على هو�م�ض  مع 
�لتي ت�صخم عددها وكانت عونه يف �لإجابة �ل�رصيعة عن كل 
ما يوجه �إليه من �أ�صئلة، �أو ما يجده من�صوًر� يف �ل�صحف من 

�أ�صئلة و�آر�ء.

�إىل  �أو  �أوروبا،  بلد�ن  �إىل  �صافر  �ل�صيف  ف�صل  فاإذ� حل 
�لأ�صتانة بحثا عن �ملخطوطات، فيطلع عليها �أو ي�صّور بع�صها 
باآلته �لفوتوغر�فية �لتي ل تفارقه، ويدفع من �أجل ذلك غالًيا، 
�إىل ��صتجابة �حلكومة خالل عام  �لقيم  �لعلمي  �أدى بحثه  وقد 
�لرت�ث  �إحياء  �إىل  �لهادفة  دعوته  �إىل  )1911م(  1329هـ 
يف  ول�صيما  �لعربية  �ملوؤلفات  من  كبرًي�  عدًد�  فطبعت  �لعربي 
عهد �أحمد ح�صمت با�صا وزير �ملعارف يف ذلك �حلني، وكان 
ا على جمع �لكتب �ملفيدة حتى بلغ عدد جملد�ت مكتبته  حري�صً
�أدر�ج  يرتبها يف  �لتي كان  �جلذ�ذ�ت  �ألف جملد، ومن   18
خا�صة مت�صمنة ملخ�صات �ملر�جع �لتي يكون قد �طلع عليها، 
�إثارة  عن  ينفك  ل  �لعروبة  �صيخ  كان  م�صمونها  و��صتوعب 
مو�صوع علمي �أو �أدبي على �صفحات �جلر�ئد فاإذ� فرغ �لنا�ض 
من �صجته �لفكرية طلع عليهم مبو�صوع �آخر وبحث �آخر يثري 
�هتمامهم وي�صغل تفكريهم وي�صحذ قر�ءهم، وكانت جريدة 
�أنه  �لو��صع منذ عام 1310هـ )1892م( غري  �لأهر�م جماله 
دبّج ف�صوًل �صتى يف جر�ئد �ملقطم، و�ملوؤيد، و�لبالغ، ويف 

�ملقتطف، و�لهالل و�ملعرفة، و�ل�صورى، و�ملجمع  جمالت 
�لعلمي �لعربي بدم�صق، و�ملجلة �جلديدة وغريها، وقد عالج 
يف هذه �لف�صول مئات �ملو�صوعات و�صحح كثرًي� من �لأخطاء 
�لأعالم و�ملدن،  �أ�صماء  �ألوًفا من  �ل�صائعة، وحقق، ور�جع 
مو�صوًعا  �لكامل  �ملف�صل  �لعميق  بالبحث  يتناول  مل  ولكنه 
�لعروبة  باأن هّم �صيخ  �لقول  َثمَّ ي�صتطاع  �أو لغويًّا ومن  تاريخيًّا 
كان حم�صوًر� على �لأخ�ض يف �لك�صف عن نو�در �لكتب، 
و�لوقائع،  و�لتو�ريخ،  و�لأفكار،  �لآر�ء  من  �ملدفون  وعن 
و�إعالنها يف �صجة رنانة، و�ملباهاة باأنه �صبق �لعلماء �إىل حتقيقها 

و�إبر�زها.

�إنتاجه  بد�أ  فقد  �إنكاره،  ي�صتطاع  ل  �ملثمر  ف�صله  �أن  غري 
له  فيما  و�لتاأليف  �لعربي  �لرت�ث  و�إحياء  بالرتجمة،  �لفكري 
وما  و�ملدن،  لالأعالم  و�للغوي  �لتاريخي،  بالتحقيق  عالقة 
�إىل ذلك، كما عمل جاهًد� على �خت�صار حروف �لطباعة، 
يتو�ن  ومل  �لعربية  �لكتابة،  على  �لغربي  �لرتقيم  نظام  و�إدخال 
�لفوتوغر�يف  بالت�صوير  ونقلها  �ملخطوطات  عن  �لبحث  يف 
متج�صًما يف �صبيل ذلك �لرحالت �لكثرية، ومن �أهم ترجماته 
نقله �لكتب �لآتية �إىل �للغة �لعربية �لف�صحى: »م�رص �جلغر�فية« 
تاأليف �لدكتور فريدريك نوبتول، وتاريخ �مل�رصق تاأليف �لعامل 
�لأثري ما�صبريو، ونتائج �لإفهام يف تقومي �لعرب قبل �لإ�صالم 
تاأليف حممود با�صا �لفلكي، و�لرق يف �لإ�صالم تاأليف �أحمد 

�صفيق )�نظر هذه �ملادة(.

�لتي  �لأبحاث  �لعروبة جمموعة من  وتعترب موؤلفات �صيخ 
ت�صبه �لتقارير وقد بلغ عددها 31 م�صنًفا، على حد قول »كرد 
علي« يف جملة �ملقتب�ض عام 1912، وهي يف �أغلبها قطاعات 
وقد  �لغام�صة،  �جلو�نب  بع�ض  بها  يك�صف  كان  �لتاريخ  من 
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�لبارود«،  »�خرت�ع  مثل  �لفرن�صية  باللغة  بع�صها  كتابة  تعمد 
و»ت�صامح �مل�صلمني« و»�لفنون و�ل�صنائع �لإ�صالمية يف م�رص«، 
و»بالد �لفيوم«، و»�لعالقات �مل�رصية بالأندل�ض«، و»�لطري�ن 

يف �لإ�صالم«، و»�أهل �لكهف«.

وله م�صنفان ي�صمان تفا�صيل رحلتيه �إىل �أوروبا، و�إ�صبانيا، 
خالل عام 1318هـ )1900م( �لعرب بالأندل�ض، و�لو�صائل 
للجغر�فية  ومعجم  مب�رص،  �لعربية  �لآد�ب  �إحياء  �إىل  �ملوؤدية 
�لقدمية، هذ� عالوة على خطبه، وحما�رص�ته، ودرو�صه عن 

�حل�صارة �لإ�صالمية.

كان  �لأكرب  �لعروبة  �صيخ  هّم  �أن  يف  �صك  من  وما 
�لغاية  هذه  حتقيق  �أجل  ومن  �لعربي  �لرت�ث  �إحياء  يف  يرتكز 
نفائ�ض  وجمع  �ملخطوطات،  وت�صوير  �لأ�صفار،  عناء  جت�صم 
�لعمل  هذ�  ثمر�ت  من  وكان  �ل�صهرية،  خز�نته  يف  �لكتب 
تنقيحه،  حتمل  قدمية  كتب  ع�رصة  تقدمي  ��صتطاعته  �ل�صخم 
لندن  مدينة  يف  عقد  �لذي  �مل�صت�رصقني  موؤتر  �إىل  وت�صحيحه 
باإجنلرت� عام 1310هـ )1892م(، وقد �أتاحت له زيارة مكتبة 
على  �لتعرف  فر�صة  �لأ�صتانة  وزيارة  باإ�صبانيا،  �لإ�صكوريال 

كثري من �ملخطوطات �لهامة.

وكان له ف�صل ل ينكر يف �لك�صف عن كثري من �لكلمات 
�للغات �لأجنبية، ثم حرفتها، و�أدخلتها  �قتب�صتها  �لتي  �لعربية 
يف قو�مي�صها، وقد �صار �صيخ �لعروبة يف هذ� �ل�صبيل على نهج 

�لأب �أن�صطا�ض �لكرملي )�نظر مادة �لكرملي(.

بلغ  وقد  �لثمينة،  كتبه  خز�نة  زكي  �أحمد  وخّلف 
)1934م(  1353هـ  عام  وفاته  عند  جملد�تها  عدد 
نادرة  �ملجلد�ت كتب  هذه  بني  ومن  )18.700 جملد(، 

لي�ض لها نظري حتى يف د�ر �لكتب �مل�رصية �أو غريها، وكانت 
هذه �خلز�نة �لتي �أطلق هو عليها ��صم »�ملكتبة �لزكية« يف منزله 
خلف ق�رص عابدين، حتى و�فق جمل�ض �لوزر�ء يف �أكتوبر عام 
1910م )1328هـ( على نقلها �إىل د�ر �لكتب �مل�رصية، ويف 
�حلكومة  وبني  بينه  خالف  حدث  )1340هـ(  1921م  عام 
�أدى �إىل تقدميها هدية �إىل وز�رة �لأوقاف و�أبرم بذلك وقفية 
يف 21 من �أغ�صط�ض عام 1921م )1340هـ( على �أن يكون 
�ملكتبة  ت�صمى  و�أن  �لغوري،  قان�صوه  �ل�صلطان  مدر�صة  مقرها 
حبي�صة  �لآن  �لنفي�صة  �ملكتبة  هذه  ترقد  �لأ�صف  ومع  �لزكية، 

مهجورة يف �لغرفة رقم 18 من مبنى د�ر �لكتب بالقلعة.

ا يف �لك�صف عن �أجماد �لعرب  ول�صيخ �لعروبة �لف�صل �أي�صً
و�مل�صلمني، وذلك عن طريق �لتحقيق �لعلمي، و�ل�صتناد �إىل 
�إىل  �لعرب �صبقو� �لإفرجن  �أن  ثابتة، فدلل على  وقائع تاريخية 
�إليها  �لو�صول  وحاولو�  �لأمريكية  �لقارة  ك�صف  يف  �لتفكري 
مرتني، و�صبقوهم �إىل حل م�صاألة �لطري�ن، و�إىل حماولة ذلك 
�لنّو�م،  �لنوم، و�أطلقو� عليه ��صم  عمليًّا، و�إىل معرفة مر�ض 
و�إىل �خرت�ع �لكتابة للمكفوفني، و�إىل معرفة �ل�صفرة �ل�رصية، 
و�إىل  �ملاأمون،  خالفة  عهد  يف  معروًفا  �لفن  هذ�  كان  وقد 
قال  �لذي  جاليليو  ذلك  يف  �صبقو�  وقد  كروية،  �لأر�ض  �أن 
بذلك بعد �أن قررها �لعلماء �مل�صلمون يف قرطبة، و�لقريو�ن، 
وبغد�د، وقد �صجل هذ� �ل�رصيف �لإدري�صي، و�بن ف�صل �لله 
ا  ي�صً �أ بذلك  وقال  �لنويري،  �لدين  و�صهاب  �لعمري، 
�لنيل،  منابع  �كت�صاف  و�إىل  �لأ�صفهاين،  �لفد�ء و�لإمام  بو  �أ
وقد و�صفوها و�صًفا دقيًقا يدل على روؤيتهم لها، و�إىل معرفة 
�لأطل�صي،  �ملحيط  و�صط  �أمو�جه  تتدفق  �لذي  �خلليج  تيار 

وذلك قبل معرفة �لإفرجن له بنحو 189 عاًما.
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�تهامات  �صد  �لعرب  عن  د�فع  �ملقالت  من  كثري  ويف 
�لأوروبيني لهم بغري ما يف �صفاتهم �حلميدة من نبل وكرم، 

ويف مد�ركهم من �ت�صاع �أفق ومعرفة.

�ل�صيدة  باأن  �لقاطع  نفيه  �لتاريخية  �لعلمية  حتقيقاته  ومن 
زينب �أخت �حل�صني بن علي بن �أبي طالب قد �أتت �إىل م�رص، 
وقوله �أنها ق�صت باقي حياتها باحلجاز وتوفيت باملدينة �ملنورة، 
ودفنت بالبقيع، و�أن �ل�رصيح �لقائم بالقاهرة قد يكون ل�صيدة 
من �ل�صاحلات تدعى زينب، وقال �صيخ �لعروبة �أن �بن جبري 
)�نظر هذه �ملادة( ز�ر م�رص يف �أو�خر �لقرن �ل�صاد�ض للهجرة، 
بن  يحيى  بنت  زينب  �ل�صيدة  �رصيح  بها  �صاهد  �أنه  وكتب 

يزيد.

و�أثبت �صيخ �لعروبة �أن ر�أ�ض �لإمام �حل�صني لي�ض لها وجود 
مدفوًنا  بقي  �لر�أ�ض  �أن  و�أكد  بالقاهرة،  �حل�صيني  �مل�صهد  يف 
بدم�صق �إىل �أن فازت �لدولة �لعبا�صية باخلالفة فاأخذوها، وقرر 
كبار �ملوؤرخني �لعرب يف ذلك �حلني باأن �لر�أ�ض دفن يف �لبقيع 

عند قرب �أمه و�أخيه �حل�صن.

باجلامع  مدفوًنا  لي�ض  �ل�صقلي  جوهر  �لقائد  �أن  و�أثبت 
جوهر  هو  باجلامع  �جلميل  بال�رصيح  �ملدفون  و�أن  �لأزهر، 
و�إمنا  �إيطاليًّا،  لي�ض  �مل�صهور  �لقائد  �ل�صقلي  و�أن جوهر  �آخر، 
�أن  �أثبت  كما  فيها،  ونبغو�  �صقلية  جزيرة  �صكنو�  ممن  عربيًّا 
�إل  هو  ما  بالإ�صكندرية  �ل�صهري  �جلامع  �صاحب  جابر  �صيدي 
�بن جبري �لأندل�صي )�نظر مادة �بن جبري و�صيدي جابر( �لذي 
تويف ودفن بالإ�صكندرية، و�لذي حتقق لدى �صيخ �لعروبة )من 
ورقة بخط �ملوؤرخ �بن �لعدي �حللبي( �أنه كان قائًما بالتدري�ض 

يف مكان �مل�صجد �حلايل بالذ�ت.

�أما من �لناحية �ل�صيا�صية فقد كان �صيخ �لعروبة متلوًنا يف 
�لوطني  �حلزب  �أن�صار  من  كان  �أن  فبعد  �ل�صيا�صي،  مذهبه 
وزعيمه م�صطفى كامل، وذلك عندما كان �خلديوي عبا�ض 
و�أهله  �حلزب  تخلى عن  وي�صجعه،  �حلزب  ينا�رص هذ�  �لثاين 
يدعو  و�أخذ  �لإجنليز  مهادنة  �إىل  عبا�ض  �خلديوي  جنح  حينما 
�لوطني  �ملهادنة، وينعت �صيا�صة �حلزب  �إىل هذه  �لد�عني  مع 
من  �لرغم  على  ولكن  و�جلهل«،  �لهو�ض  »دعاة  �صيا�صة  باأنها 
بعد  �لكربى  �لعربية  �لق�صايا  نا�رص  فقد  �ل�صيا�صية  �لهفوة  هذه 
��صتقالته من �صكرتارية جمل�ض �لوزر�ء، ولقد �أ�صيب بال�صمم 
عام 1318هـ )1900م(، ومل ينجب، ومل تكن له ذرية، 
�أقام م�صجًد� بالقاهرة و�فته �ملنية يف 5 من يوليو عام  وبعد �أن 

1934م )1353هـ(.

 – �سارع   – ال�سيخ  �سليمان  اأحمد   –320
بق�سم العطارين

�لإ�صكندرية  م�صاجد  من  �لقدمي  بك  حمرم  م�صجد  يعترب 
بني  �لكائنة  �مل�صافة  بك يف  �صارع حمرم  يقع يف  وهو  �لقدمية 
حاليًّا(  زيد  �أبو  مف�صل  )�للو�ء  بو�لينو  �صارع  عند  �لرت�م  حمطة 

وحمطة زين �لعابدين.

�صليمان  �أحمد  �ل�صيخ  �خلا�ض  ماله  من  �جلامع  هذ�  و�صيد 
�ل�صيخ �أكرب �أجنال �ل�صيخ �صليمان با�صا �بن �ل�صيخ �إبر�هيم با�صا 
م�صيد جامع �ل�صيخ �لذي كان منذ مائة عام جامًعا �أزهريًّا ثانًيا 
بالتدري�ض  يقوم  �صليمان  �أحمد  �ل�صيخ  وكان  بالإ�صكندرية، 
يديه  على  وتخرج  با�صا،  �إبر�هيم  �ل�صيخ  بجامع جده  �ملجاين 
يف �لفقه، و�حلديث، و�لتف�صري كثري من �ل�صخ�صيات �لبارزة 
�لعزيز  وعبد  �لندمي  �لله  عبد  منهم  �حلديث  م�رص  تاريخ  يف 
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�صّيد  )1900م(  1318هـ  عام  ويف  وغريهما،  جاوي�ض 
�لع�صاء، وكان  �لظهر حتى �صالة  بعد  م�صجده  �أحمد  �ل�صيخ 
يف �أيام �لعطالت و�لأعياد، وبعد �صالة �جلمعة يف كل �أ�صبوع 
�ملن�صية  ق�صم  �أمام  كانت  �لتي  »خوري«  �صيدلية  �أمام  يجل�ض 
بع�ض  �إليه  يجتمع  وكان  �لن�رص،  طريق  �صعة  يف  هدم  �لذي 
�مل�صايخ �لعلماء يناق�صهم، ويناق�صونه يف �لعلوم �لدينية، وهو 
بينهم بوجهه �لأبي�ض، وحليته �لوقورة �لبي�صاء ومالب�صه �لثمينة 
�ملر�ت  مئات  �ل�صورة  هذه  على  ر�أيته  وقد  �جلليلة،  وعمامته 
يف عهد �لطفولة و�ل�صبا، وتويف �ل�صيخ �أحمد �صليمان �ل�صيخ 
�صيده، وقد  �لذي  بامل�صجد  عام 1326هـ )1908م( ودفن 
كرمت �ملحافظة ذكر�ه �لعاطرة فاأطلقت ��صمه �أخرًي� على �أحد 

�صو�رع ق�صم �لعطارين.

�أو�ئل  لل�صالة يف  �فتتح  �إذ  عاًما  �لآن 71  �مل�صجد  وعمر 
عام 1900م، وبابه �ملطل على �صارع حمرم بك من �خل�صب 
يحمل بع�ض �لزخارف �لب�صيطة، وقد كتب على لوحة رخامية 
يف �أعاله تاريخ ت�صييده و��صم �صاحبه، ويوؤدي هذ� �لباب �إىل 
رحبة مثلثة �ل�صكل بها عمود من �لرخام فوقه �رصفة �ل�صيد�ت 
على  �لتي  �لرحبة  من  �ليمني  �لركن  يف  و�صلمها  )�ل�صندرة( 
ي�صارها توجد �ملِْي�صاأة ودورة �ملياه، و�أمام باب �مل�صجد مدخل 
�أعمدة من  �أربعة  �ل�صكل يقوم على  �صحن �مل�صجد وهو مربع 
�ل�صحن  �صدر  و�لقبلة يف  �لبناء،  من  قناطر  يعلوها  �ملوز�يكو 
عليها  كتب  لوحة  تعلوها  �لرخام  من  رفيعني  عمودين  ذ�ت 

ٹ    ٿ   ٿ  زبٿ  ٻ  ٻ   ٻ   ٱ    �لثلث:  باخلط 
ٹ ٹ ٹرب.

وللم�صجد  �ل�صكل،  �لظريف  »�ملغنو«  �خل�صب  و�ملنرب من 
�صت نو�فذ كبرية ذ�ت ق�صبان حديدية، فوق �لأعمدة �لأربعة 

�لتي يتكون منها �إيو�ن �مل�صجد َمْنور فوقه �صقف مربع �ل�صكل، 
�لأربعة  �لأعمدة  وهذه  و�لنور،  لالإ�صاءة  نو�فذ  ثمان  وبه 
مئذنة،  للم�صجد  ولي�ض  �لتكوين،  مربعة م�صلعة  قو�عد  ذ�ت 
�مل�صجد حجرتان،  �صحن  �إىل  �لد�خل  ميني  وعلى  قبة،  ول 
و�لأخرى  �ل�صيخ  �صليمان  �أحمد  �ل�صيخ  رفات  ت�صم  �إحد�هما 

لالإمام.

321– اأحمد ال�سيد )الدكتور( – �سارع – 
بق�سم باب �رسقي  )هت�سو �سابًقا(

�طلب ترجمة �صاحب �ل�صارع �جلديد يف »�لدكتور �أحمد 
�ل�صيد«، و�طلب ترجمة ��صم �ل�صارع �لقدمي يف »هت�صو«.

322– اأحمد �ساهني – �سارع – بق�سم الرمل
عمر  �ل�صابق  �لأمري  و�صعه  �لذي  �لكتاب  ثنايا  يف  عرثت 
�ملعروفة  �لرو�صية  بعنو�ن »�جلي�ض �مل�رصي يف �حلرب  طو�صون 
ُعنيِّ  �صاهني  �أحمد  )�ملقدم(  �لبكبا�صي  �أن  �لقرم«،  بحرب 
قبود�ًنا للفرقاطة )دمياط( �ملزودة ب�صتني مدفًعا، وكانت �إحدى 
�ل�صفن �حلربية �لثنتا ع�رصة �لتي �أمر عبا�ض �لأول و�يل م�رص يف 
24 رم�صان عام 1299هـ )�أول يوليو عام 1853م( باإر�صالها 
لنجدة تركيا يف تلك �حلرب، وكانت هذه �ل�صفن بقيادة �أمري 
يلي  وفيما  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لإ�صكندر�ين  با�صا  ح�صن  �لبحر 
�صهري  �لفيوم، ر�صيد،  �أباد،  مفتاح جهاد، جهاد  �أ�صماوؤها: 
جهاد  بحري،  جناح  �لنيل،  �لبحرية،  دمياط،  جهاد، 
)و�بور(،  �صاعقة  )و�بور(، جديليت  بحري  برو�نه  بيكر، 
وقد �صافرت �لنجدة حتمل �صفنها 714 مدفًعا، و6850 جنديًّا 
�أن جمموع �حلملة من  �أي  بريًّا،  بحريًّا، و19.722 جنديًّا 
باأعمال  �حلملة  عادت  وقد  رجاًل،   27.572 كان  �لرجال 
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رجالها �لبطولية، ويف �أثنائها ح�صلت كارثة غرق بع�ض �ل�صفن 
�صحيتها  ور�ح  �لبو�صفور  م�صيق  مدخل  عند  �مل�رصية  �حلربية 

ح�صن با�صا �لإ�صكندر�ين، ومعظم رجال �صفنه �حلربية.

323– اأحمد �سعبان – �سارع – بق�سم الرمل
يوجد ��صم »�أحمد �صعبان« بني طالب �لبعثة �لتي �أر�صلها 
وكانت  )1826م(،  1242هـ  عام  فرن�صا  �إىل  علي  حممد 
ثالث بعثاته �لعلمية، وكان عمر �أحمد �صعبان يف هذ� �لتاريخ 
بالقاهرة 1224هـ  ولد  قد  يكون  َثمَّ  ومن  عاًما،  �صبعة ع�رص 
زميله  مثل  �لكيميائية  �لعلوم  بفرن�صا  در�ض  وقد  )1809م(، 
�إتام  بعد  م�رص  �إىل  وعاد  �ملادة(،  هذه  )�نظر  يو�صف  �أحمد 
�نق�صاء  بعد  �أي  )1832م(،  1248هـ  عام  خالل  در��صته 
�لبعثة  �أثناء  �ل�صهري  ر�تبه  �لعلم، وكان  �أعو�م يف طلب  �صتة 
جنيًها و�حًد�، ول يعرف �أي �صيء عن �صري حياته بعد �لعودة 
�إىل م�رص من حيث �لعمل �لذي ز�وله، و�لوظائف �لتي �صغلها، 
كما ل يعرف تاريخ ومكان وفاته على وجه �لتحديد، ولعله 
مب�صنع  م�صتخدًما  و�صار  �ل�صياغة  تعلم  �لذي  �صعبان  �أحمد 

�جلوخ مب�رص.

هذ� �إذ� كان �ل�صارع قد �صّمي با�صم هذ� �ملبعوث �مل�رصي، 
�إذ قد يكون �ل�صم �لذي ل ي�صمل �أي لقب عائلي لأحد �صكان 
كانت  �لتي  �لعادة  مع  ت�صًيا  عقار�ته  مالك  �أحد  �أو  �ل�صارع، 

متبعة يف ت�صمية �ل�صو�رع �إىل وقت غري بعيد.

324- اأحمد �سلبي – �سارع – بق�سم باب 
�رسقي  )كبوا �سابًقا(

�أوقاف  عام  مر�قب  �صلبي  �إبر�هيم  �أحمد  �ملهند�ض  هو 
فاقو�ض مبحافظة  �صو�دة مركز  ببلدة  ولد  �صابًقا،  �لإ�صكندرية 
عام  �لقاهرة  بجامعة  �لهند�صة  كلية  من  وتخرج  �ل�رصقية، 
بتفتي�ض  �لأوقاف  بوز�رة  و�لتحق  )1931م(،  1350هـ 
1351هـ  عام  خالل  وذلك  دمنهور،  بجهة  خالد  �صفط 
)1932م(، ثم نقل �إىل تفتي�ض �لفيوم، فالقاهرة، ويف عام 
1361هـ )1942م(، نقل �إىل �ملن�صورة ويف �صنة 1373هـ 
)1953م( ُعنيِّ مندوبًا لالإ�صالح �لزر�عي بالإ�صكندرية، ويف 
لأوقاف  ا  عامًّ مر�قًبا  نقل  )1955م(  1375هـ  عام  منت�صف 
بحكم   – �لبلدي  باملجل�ض  ع�صًو�  ُعنيِّ  حيث  �لإ�صكندرية 
وظيفته – ثم ع�صًو� مبجل�ض �ملحافظة عقب تطبيق نظام �لإد�رة 
معظم  يف  ع�صًو�  �أو  رئي�ًصا  �ملدة  هذه  خالل  وكان  �ملحلية، 

�جلمعيات �خلريية و�لدينية باملدينة.

ويف عهده مت ت�صييد م�صجد �صيدي جابر �جلديد، وعمارة 
وعمارة  �لآن(،  �لريا�صة  )حمطة  �صبورتنج  بجهة  �لأوقاف 
مبحطة  �لهد�ية  وم�صجد  �ملتويل،  �صيدي  ب�صارع  �لأوقاف 

بولكلي.

ويف 15 من �إبريل عام 1959م )1379هـ(، رقي �إىل 
يف  و�فته  �ملنية  ولكن  �لأوقاف  لوز�رة  �لعام  �ل�صكرتري  وظيفة 

�ليوم نف�صه.
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325– اأحمد �سكري – �سارع – بق�سم الرمل
مالك  �أحد  �أو  �لقد�مى،  �ل�صارع  هذ�  �صكان  �أحد  لعله 
�أحمد  ��صم  �أن  �أرجح  و�إين  جانبيه،  على  �ملقامة  �لعقار�ت 
�صكري و�صع على هذ� �ل�صارع للدللة على �أحمد �صكري با�صا 
�إ�صماعيل �صدقي با�صا �أحد روؤ�صاء �لوز�ر�ت يف عهد ما  و�لد 

قبل �لثورة �لوطنية يف عام 1952م.

ا،  �أي�صً �لرمل  بق�صم  �آخر  �صارع  �صكري(  با�صا  )ولأحمد 
فاطلب ترجمته يف »�أحمد با�صا �صكري«.

326– اأحمد �سربي – �سارع – بق�سم الرمل  
)�سيمون �سابًقا(

ولد �لفنان �أحمد �صربي يف 19 من �إبريل عام 1889م 
)1307هـ(، و�لتحق يف �صباه مبدر�صة �لفنون �جلميلة �لعليا، 
�أثناء در��صته بهذه �ملدر�صة على �لفنان �لإيطايل »باولو  وتتلمذ 
�أن �أمت  �أبعد حد، وكان تخرجه بعد  فور�صيال« وتاأثر بفنه �إىل 
در��صته خالل عام 1915م )1334هـ(، و�صافر بعد ذلك �إىل 
�لعاملية  �نتهاء �حلرب  باري�ض عام 1919م )1338هـ( عقب 
�لأوىل على نفقته ملدة �صنتني �لتحق خاللهما مبر�صم »جوليان«، 
ويف �صنة 1923م )1342هـ( �لتحق مبدر�صة �لفنون �لزخرفية 
بباري�ض، ويف عام 1925م )1344هـ( �صمته وز�رة �ملعارف 
�لعمومية )وز�رة �لرتبية و�لتعليم حاليًّا( �إىل بعثاتها فاأقام يف مدينة 
»ناْنت« بفرن�صا، و�ت�صل بامل�صور �لفرن�صي »فوجنت«، ولدى 
�لعليا،  �جلميلة  �لفنون  ُعنيِّ مدر�ًصا مبدر�صة  �لوطن  �إىل  عودته 
على  �أحيل  �أن  �إىل  بها  �لت�صوير  ق�صم  ريا�صة  ذلك  بعد  وتوىل 

�لتقاعد عام 1952م )1372هـ(.

وقد ��صرتك �أثناء در��صته بفرن�صا يف معر�ض �صالون �خلريف 
بلوحته �مل�صهورة »�لر�هبة« فكانت هذه �للوحة مو�صع �إعجاب 
بو�صف  �لذهبية  �مليد�لية  ونالت  و�ملحكمني،  �لفنيني  �لنقاد 
�ل�صحافة  �أطنبت  وقد  �ملعر�ض،  يف  فني  عمل  �أح�صن  كونها 
�لنا�صئ  �لفرن�صية بهذه �للوحة، و�أ�صادت بتفوق �أحمد �صربي 

على جميع �لفنانني �مل�صرتكني يف �ملعر�ض.

�أحمد  �لفنان  باهتمام  ت�صتاأثر  �لتي  �ملو�صوعات  وكانت 
بنقلها  يكتفي  ل  فكان  �لب�رصية،  �لوجوه  يف  ترتكز  �صربي 
من  �لوجه  ور�ء  يكمن  ما  بت�صوير  يهتم  كان  و�إمنا  �أميًنا  نقاًل 
عميق  �إح�صا�ض  ل�صربي  وكان  وعو�طف،  وتعبري�ت  مالمح 
م�صوري  �أجنح  من  يعد  فهو  َثمَّ  ومن  و�صفافيته  باللون  �لغور 
ذلك  يف  ي�صتخدمها  �لتي  �ملادة  �أكانت  �صو�ء  �ل�صخ�صيات 
�ل�صور  بت�صجيل  �صغفه  جانب  و�إىل  �لبا�صتيل،  �أم  �لزيت  هي 

�ل�صخ�صية ُعني �صربي بت�صوير �لطبيعة �ل�صامتة.

�لفنان �ملوهوب كفاًحا طوياًل يف �صبيل  ولقد كافح هذ� 
و�متد  و�لديه،  فقد  بعد  �لطفولة  �صن  يف  كفاحه  فبد�أ  �لفن، 
كفاحه ف�صمل �صني �صباه �أثناء در��صته و�صني �صبابه خالل �إقامته 
بفرن�صا يف طلب �لعلم و�ل�صنو�ت �لتي تلت عودته �إىل م�رص، 
فكان ينا�صل يف �صبيل تالميذه، ويف �صبيل �إن�صاء �لق�صم �حلر، 
وقد جنح يف كفاحه طفاًل و�صبيًّا و�صابًّا و�أ�صتاًذ�، وتكلل كفاحه 
بالنجاح، فاأن�صاأ �لق�صم �حلر �لذي تخرج منه فنانون موهوبون 

يذكرون له �لف�صل عليهم وما �أ�صد�ه لهم من �أياد بي�صاء.

مع  وجاهد  ووطنه،  لفنه،  �صربي  �أحمد  �أخل�ض  ولقد 
وماز�ل  فنانني،  ولتخريج  �لبالد  فن يف  لإقامة  �لأول  �لرعيل 
�لب�رص يف  فقد  �لغايات حتى  �صبيل حتقيق هذه  ن�صاله يف  على 
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�أو�خر �أعو�م حياته، وو�فته �ملنية يف 9 من مار�ض عام 1955م 
)1375هـ( بالًغا من �لعمر 66 �صنة.

ومن لوحاته �جلميلة �لتعبري و�ملنظر »�ل�صيدة ذ�ت �ملروحة« 
و »�ل�صيدة ذ�ت �لعقد من �للوؤلوؤ« و�صورة تثل »مد�م �أمني« يف 
و�صع بريء هادئ يدل على �ل�صماحة و�جلمال غري �ملتكلف.

كلمة  يف  فاطلبها  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  ترجمة  �أما 
»�صيمون«.

327– اأحمد �سّديق – �سارع – بق�سم �سيدي 
جابر  )دنتمارو �سابًقا(

1890م  عام  حو�يل  يف  بالقاهرة  �صديق  �أحمد  ولد 
ثم  مبد�ر�صها  و�لثانوية  �لبتد�ئية  درو�صه  وتلقى  )1308هـ(، 
على  ح�صوله  عقب  منها  وتخرج  �حلقوق،  مبدر�صة  �لتحق 
عمره  وكان  )1328هـ(،  1910م  عام  �للي�صان�ض  �إجازة 

ع�رصين عاًما، وكان يتقن �لإجنليزية �إىل حد بعيد.

ويف ذلك �لعام نف�صه عني يف وظيفة م�صاعد مفت�ض باإد�رة 
�لأمن �لتابعة لوز�رة �لد�خلية، وبعد �أن تقلب يف عدة وظائف 

رقي �إىل وظيفة مفت�ض بالوز�رة عام 1916م )1335هـ(.

ملحافظة  وكياًل  ُعنيِّ  )1342هـ(  1923م  عام  ويف 
خالل  �لفيوم  ملديرية  مدير  وظيفة  �إىل  رقي  ثم  �لإ�صكندرية، 
ملديريات  مدير  وظيفة  �صغل  ثم  )1343هـ(،  1924م  عام 

�لقليوبية، فاجليزة، فقنا.

�إ�صماعيل �صدقي وزيًر� للد�خلية،  ويف ذلك �حلني كان 
وكان حممد �صفوت با�صا مديًر� للبلدية وكان من �أقطاب �لوفد 

�مل�رصي، فاأقاله �صدقي با�صا بالتليفون، وكان يح�رص جل�صة 
�ملجل�ض �لبلدي، فغادر قاعة �جلل�صة ومل يعد.

وبعد �أيام قليلة ُعنيِّ �أحمد �صديق مديًر� للبلدية خلًفا ملحمد 
�صفوت با�صا عام 1926، ولقد عملت بالبلدية يف هذه �لفرتة 
بالختز�ل  )�لقوم�صيون(  �ملجل�ض  مناق�صات  �أختزل  وكنت 
من  �صديق  �أحمد  �ملرحوم  �لأ�صتاذ  �أن  فوجدت  �لفرن�صي، 
�أ�صد �ملديرين حزًما، ومن �أكرثهم ذكاء، وحيوية، وح�صن 
�إد�رة، فكان له هيبة وخ�صية من جميع �ملكاتبات �لو�ردة �إىل 
ب�صجالت  قيدها  بعد  �ل�صباح  يف  عليه  تعر�ض  كانت  �لبلدية 
�لو�رد، فكان ينتقي منها ما ي�صاء من خمتلف �أق�صام �لبلدية ُثمَّ 
يقيدها �صكرتريه �خلا�ض بدفرت لديه مع ذكر رقم قيدها و�لق�صم 

�ملر�صلة �إليه.

وبعد م�صّي ع�رصة �أيام ير�صل �ل�صكرتري �ل�صتعالم عما مت 
وجد  فاإذ�  عليه،  فيعر�صها  �لردود  ويتلقى  �ملكاتبات  هذه  يف 
�لالزم كان ل  �لإجر�ء  �إعطائها  �ملخت�صني يف  تق�صري من  �أي 
يرتدد يف توقيع �لعقوبة �لر�دعة على �ملق�رصين، وهكذ� كانت 
�أ�رصع  يف  �لو�جبة  �حللول  جتد  وطلباتهم  �ملمولني  �صكاوى 
وقت، وهكذ� كان �أحمد �صديق ي�رصف على جميع �ملوظفني 

ويوؤدون �أعمالهم يف غري ت�صويف خ�صية �لتعر�ض للمجاز�ة.

و�لعمر�ين،  �لإد�ري  ن�صاطه  يو�يل  �صديق  �أحمد  وبقي 
ففي عهده مت �فتتاح م�صت�صفى �لولدة ب�صارع �خلديوي �لأول، 
و�ملطاعم  �لعبا�ض،  �أبي  م�صجد  بجهة  �لطفل  رعاية  وعيادة 
يف  و�جللدية  �ل�رصية  لالأمر��ض  و�لعياد�ت  للفقر�ء،  �ل�صعبية 
�ل�صبيل،  و�أبناء  �لأيتام  وملجاأ  �ملدينة،  من  خمتلفة  �أماكن 
�خلارجية  و�لعيادة  �ملجانية،  و�حلمامات  و�لر�صع،  و�للقطاء 
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و�لأذن،  و�حلنجرة  و�لأنف  �لباطنية،  لالأمر��ض  �لكبرية 
للفقر�ء جماًنا، وم�صت�صفى  و�لأ�صنان، وت�رصف فيها �لأدوية 

�حلميات �جلديد بجهة �أمربوزو.

مدينة  �أرجاء  يف  �لتح�صينات  من  �لكثري  مت  عهده  ويف 
حمطة  وميد�ن  �ملياه،  و�بور  ميد�ن  منها:  �لإ�صكندرية 
نزع  بعد  �جلمرك  بق�صم  �إ�صماعيل �صربي  �صارع  و�صق  م�رص، 
و�ت�صاع  �متد�ده  ��صتقامة  تعرت�ض  كانت  �لتي  �لعقار�ت  ملكية 
عر�صه، و�أهم هذه �لتح�صينات جميعها ت�صييد �جلزء �لثالث من 
�لكورني�ض �ملمتد من حّي كامب �صيز�ر �إىل ق�رص �ملنتزه بطول 
من  �لكورني�ض  هذ�  رفع  وقد  كيلومرًت�،  ع�رصين  من  يقرب 
م�صتوى �لإ�صكندرية فخلق منها مدينة �صياحية جميلة وم�صيًفا 
�لبلدية  �إير�د�ت  �إىل  بالن�صبة  �ملادية  فو�ئده  على  عالوة  ممتاًز� 
�ألًفا من �جلنيهات فقفزت  تتجاوز 750  �لتي كانت ل  �لعامة 
بف�صل  ماليني  ثالثة  �إىل  قليلة  باأعو�م  �لكورني�ض  �إن�صاء  بعد 
على  فر�صت  �لتي  �ملائة  يف  �لثنني  وعو�ئد  �لأمالك،  �رصيبة 
�متد�د  ب�رصعة مذهلة على  �أقيمت  �لتي  �لعدد  �لهائلة  �لعقار�ت 
�لتح�صينات  �أدخل من  ما  �لكورني�ض، هذ� عالوة على  طريق 
�لهامة على ق�صم �لرمل ول�صيما مبنطقة �صيدي ب�رص �لتي �صملها 
�لعمر�ن �ل�رصيع ب�صبب �إن�صاء �لكورني�ض وب�صبب �إقامة طارمات 
�صو�طئ  طو�ل  على  �لبناء  �حل�صنة  �لعدد  �لكبرية  �ل�صتحمام 

�صاحية �لرمل.

وقد نال �ملرحوم �أحمد �صديق �لعديد من �لأو�صمة منها، 
وتاج  بلجيكا،  تاج  وو�صام  �لثالثة،  �لدرجة  من  �لنيل  و�صام 
�إيطاليا، وو�صام جوقة �ل�رصف �لفرن�صي، وو�صام �لإمرب�طورية 

�لإجنليزية.

�صجة  قامت  )1352هـ(  1932م  عام  حو�يل  ويف 
كربى حول �إن�صاء �لكورني�ض عقب �نهيار بع�ض �أجز�ء �صغرية 
�لبحر  مياه  وكرتار«  »د�نتمارو  �ملقاولني  ��صتخد�م  ب�صبب  منه 
ا عن �ملاء �لعذب، فكتبت  يف خلط �لأحجار بالأ�صمنت عو�صً
�ل�صحف �نتقاد�تها يف هذ� �ل�صاأن و�أخذ �ملجل�ض �لبلدي يف �إثارة 
للتحقيق  عليا  �حلكومة جلنة  ف�صكلت  و�نتقاده،  �ملو�صوع  هذ� 
�لذي �نتهى با�صتقالة �ملدير �لعام �أحمد �صديق، ومعاقبة بع�ض 

�ملوظفني �مل�صوؤولني.

ولقد �أ�صيب �ملرحوم �أحمد �صديق يف حادث ت�صبب يف 
برت �أحد �صاقيه، وظّل يعاين من هذه �ل�صدمة حتى وفاته.

ومن عالمات ذكائه �ملرموق �إتقانه �للغة �لفرن�صية، وكان 
ل يعرف منها �إل �لقليل عند تعيينه بالبلدية، و�نتد�به كل عام 

لمتحان طالب �حلقوق، و�لدر��صات �لعليا.

328– اأحمد طايل – �سارع- بق�سم حمرم بك         
�لغربية،  )حمافظة(  مبديرية  تلبان  ببلدة  طايل  �أحمد  ولد 
و�أر�صله حممد علي يف بعثة علمية بفرن�صا لتعلم �لهند�صة، فبد�أ 
در��صته يف �صهر يناير عام 1830م )1246هـ(، وكان مرتبه 
�ل�صهري طو�ل مدة �لبعثة مائة قر�ض، وعاد �إىل م�رص بعد �إتام 
بعثته  تكون  َثمَّ  ومن  )1251هـ(  1835م  �صنة  يف  �لدر��صة 
�لتعليمية قد ��صتغرقت خم�ض �صنو�ت، وقد ُعنيِّ معيًد� مبدر�صة 
�مليكانيكية  للعلوم  �إىل وظيفة مدر�ض  �رتقى  ثم  �ملهند�صخانة، 

)�لآلية( و�جلرب، وتخرج على يديه كثري من �ملهند�صني.

وكانت وفاته خالل عام 1854م )1271هـ(.
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329– اأحمد عبد ال�سالم )الدكتور( – �سارع 
�سابًقا( )رولو  العطارين  بق�سم   –

�طلب ترجمته يف »�لدكتور �أحمد عبد �ل�صالم«.

330– اأحمد عبد العزيز )القائمقام(  – 
�سارع – بق�سم الرمل )ال�رسدار �سابًقا(

�نظر ترجمته يف »�لقائمقام �أحمد عبد �لعزيز«.

و�طلب ترجمة ��صم �ل�صارع �لقدمي يف كلمة »�ل�رصد�ر«.

331– اأحمد علي )اللواء( – �سارع – بق�سم 
باب �رسقي  )حمطة كليوباترا �سابًقا(

�طلب ترجمته يف »�للو�ء �أحمد علي«.

332– اأحمد غاربو بك – �سارع – بق�سم الرمل
كان  �لذي  غاربو  ح�صن  حممد  بن  غاربو  �أحمد  هو 
�لفرن�صي  ليونيه«  »�لكريدي  ببنك  �ملالية  �لأور�ق  رئي�ض خز�نة 
بالإ�صكندرية، وحفيد ح�صن علي غاربو رئي�ض خز�نة بالبنك 

�لآنف �لذكر.

1300هـ  عام  بالإ�صكندرية  غاربو  �أحمد  ولد  وقد 
و�لثانوية،  �لبتد�ئية  �لتني  ر�أ�ض  مبدر�صة  وتعلم  )1882م(، 
�لبكالوريا  وُعنيِّ مب�صلحة �جلمارك عقب ح�صوله على �صهادة 
وظائف  يف  ذلك  بعد  وتدرج  �لفرن�صي،  �لق�صم  من  �مل�رصية 
ا لها يف 20 من �إبريل عام  هذه �مل�صلحة �إىل �أن ُعنيِّ مديًر� عامًّ

1938م )1357هـ(.

و�أثناء �صني خدمته �لأوىل باجلمارك كان يدر�ض �لريا�صة 
�لذين  للموظفني  �لوثقى  �لعروة  بجمعية  �لثانوي  �لليلي  بالق�صم 

يرغبون يف �حل�صول على �صهادة �لبكالوريا من منازلهم.

ويف عهد �ل�صباب كان من موؤيدي �حلزب �لوطني، وترك 
�ملجال �ل�صيا�صي بعد وفاة �لزعيم م�صطفى كامل.

�حلكومة  ملوظفي  �ملنـزلية  �لتعاونية  للجمعية  رئي�ًصا  وكان 
طو�ل مدة �صغله من�صب �ملدير �لعام مل�صلحة �جلمارك، وتويف 

يف 20 من �إبريل عام 1357هـ )1918م( بالإ�صكندرية.

ويقال �أن �أ�رصة غاربو بالإ�صكندرية تنتمي يف �لأ�صل �إىل 
من  �أكرث  منذ  �مل�رصي  �لقطر  �إىل  نزحت  جز�ئرية  �أ�رصة 

مائة وخم�صني عاًما.

333– اأحمد فتحي – �سارع – بق�سم الرمل
لعل �صاحب هذ� �ل�صم كان من �صكان هذ� �ل�صارع، �أو 
�أحد مالك �لعقار�ت �لو�قعة على جانبيه، غري �أنه من �ملالئم – 
�ثنني ممن عرثت  ترجمة  �أذكر  –  �أن  �لتاريخية  للفائدة  حتقيًقا 

على تر�جم حياتهم، وهما:

خالل  بالإ�صكندرية  للنيابة  رئي�ًصا  وكان  فتحي:  اأحمد   )1
�لنيابة  موظفي  زيادة  طلب  وقد  )1891م(،  1309هـ  عام 
باملحكمة �لأهلية م�صايرة لزيادة �لأعباء، ولكن نظارة �حلقانية 

مل جتب طلبه.

2( ولعله اأحمد فتحي زغل�ل با�سا: �لعامل �لقانوين �مل�صهور، 
وقد ولد عام 1863م )1280هـ( باإبيانة من �أعمال مركز فوة، 
و�آخر من�صب توله قبل وفاته هو من�صب وكيل نظارة �حلقانية، 
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وكانت وفاته عام 1913م )1332هـ( بالًغا من �لعمر حو�يل 
�للغات  عن  �ملرتجمة  �لنافعة  �لكتب  من  كثري  وله  عاًما،   51
م�رص  مد�ر�ض  تعلم يف  وقد  �ملدين،  �لقانون  و�رصح  �لأجنبية 
ثم در�ض �حلقوق يف فرن�صا، وعاد �إىل �لوطن حيث تقلب يف 

منا�صب �لق�صاء �إىل �أن بلغ من�صب وكالة �حلقانية.

من �أ�صلوبه يف مقدمة كتابه »�رص تقدم �لإجنليز �ل�صك�صونيني« 
قوله: »من �حلقائق �أن �لأمة ل تنه�ض من رقدتها، ول تهب من 
�صباتها، �إل �إذ� خل�صت من قيودها، وفارقتها �لأمر��ض �لتي 
تنهك قو�ها وحتط من عزميتها، ول يتي�رص لالأمة �أن تتخل�ض من 
�أ�صبابها، و�أحاطت  �إذ� عرفت  �إل  �أمر��صها  �آلمها، وترب�أ من 
مبوجبات �ل�صعف فيها، فاأول و�جب على من يطلب م�صلحة 
�أمته �أن يبني لها مو��صع �ل�صعف �مللم بها، حتى �إذ� مت ت�صخي�ض 
�لد�ء، �صهلت معرفة �لدو�ء، ولي�ض من ينكر �أننا متاأخرون عن 
ول  مغالبتها  ن�صتطيع  ول  �صعاف،  �أمامها  و�أننا  �لغرب،  �أمم 

ي�صعنا �أن نفوز ببغيتنا ما دمنا ود�مت هذه �حلال«.

334– اأحمد فريد با�سا – �سارع – بق�سم الرمل
كان رئي�ًصا للد�ئرة �ل�صنية، وكان وكيله يف �إد�رتها �أحمد 

�صكري با�صا )�نظر مادة �أحمد �صكري(.

335– اأحمد فوؤاد نور )النقيب( – �سارع 
– بق�سم باب �رسقي  )كانوب �سابًقا( 

�طلب ترجمته يف »�لنقيب �أحمد فوؤ�د نور«.

و�طلب ترجمة �ل�صم �لقدمي يف كلمة »كانوب«.

بق�سم   – �سارع   – قمحة بك  اأحمد   –336
باب �رسقي  )مارك اأوريل �سابًقا(

بالقاهرة،  �حلقوق  ملدر�صة  ناظًر�  بك  قمحة  �أحمد  كان 
�لق�صاء،  يديه عدد كبري من م�صاهري رجال  وقد تخرج على 
�لقرن  بد�ية  منذ  �لقانونية  �ل�صوؤون  يف  برزو�  �لذين  و�ملحاماة 
مايز�لون  ومنهم  �ملنية،  �أدركته  من  ومنهم  �حلايل،  �لع�رصين 

ميار�صون مهامهم �لق�صائية حتى �لآن.

كتاب  منها  هامة  قانونية  موؤلفات  بك  قمحة  ولأحمد 
�لإجر�ء�ت  لئحة  �رصح  يف  و�آخر  �لتجاري،  �لقانون  يف 
�ل�رصعية، وثالث يف �ملر�فعات بال�صرت�ك مع �لأ�صتاذ عبد �لفتاح 
�ل�صيدريك، وكان هو وزمالوؤه: �أحمد �أمني، و�لدكتور عبد 
رو�د  من  بك  وزهني  �ل�صيد،  �لفتاح  وعبد  هيف  �أبو  �حلميد 
�لألفاظ  حمل  حلت  �لتي  �لعربية  �لقانونية  �لألفاظ  و��صعي 
�لأجنبية �لتي كانت ت�صوب �لأحكام �لق�صائية ولغة �ملحاماة يف 
�ملحاكم، ومن �أمثلة هذه �لألفاظ �لأعجمية �أن �لأحكام كانت 
ت�صدر وفيها كلمة »�أبيللو appello« �إذ� �أر�د �لقا�صي �أن يقول 
لأحد �خل�صوم �أن عليه �أن يرفع ��صتئناًفا ملتابعة ق�صيته، وكانت 
�ملحكمة ترف�ض �لدعوى قائلة �أن هذ� �لرف�ض يرجع �إىل عدم 
�إن  �إذ  �لخت�صا�ض،  لعدم  �أي   »competenta »�لكومبتينتا 
ويقابلها  باللغة �لإيطالية،  كلمة »appello تعني �ل�صتئناف« 
تعني   competenta« وكلمة  بالفرن�صية«،   appel« كلمة 
 competence« كلمة  ويقابلها  بالإيطالية،  �لخت�صا�ض« 
بالفرن�صية«، وهكذ� تخل�صت لغة �لق�صاء من كثري من �لألفاظ 

�لإيطالية و�لفرن�صية �لتي كانت ت�صوبها.
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�لذي  قمحة  ي�رصي  �للو�ء ح�صني  عم  قمحة  بك  و�أحمد 
)�نظر  ��صمه  يحمل  �صارع  وله  �لإ�صكندرية،  حكمد�ر  كان 
مادة �للو�ء ي�رصي قمحة(، وقد ولد بالإ�صكندرية وتويف بها 

يف تاريخ مل �أتو�صل �إىل حتديده.

بق�سم   – �سارع   – اأحمد مر�سي بدر   –337
العطارين  )حمطة م�رس �سابًقا(

عام  مار�ض   11 يف  بدر  مر�صي  �أحمد  �ملرحوم  ولد 
1892م )1310هـ( ببلدة �أبي �خلاوي مركز كوم حمادة، 
ويرجع لقب »بدر« �لذي حتمله �أ�رصته �إىل جدها �لأكرب »حممد 
بدر« �لذي نزح من حمافظة �أ�صيوط بالوجه �لقبلي �إىل حمافظة 
بها  �لتي  �خلاوي  �أبي  ببلدة  و��صتقر  �لبحري  بالوجه  �لبحرية 
�صاحب هذه �لرتجمة، وذلك يف �أو�خر �لقرن �لثامن ع�رص، 
»دنا�صور«  بقرية  �لآن  حتى  تقيم  بدر  حممد  ذرية  وماز�لت 
�أبي �خلاوي على  لبلدة  �ملقابلة  �ل�صهد�ء مبحافظة �ملنوفية  مبركز 

�ل�صفة �ل�رصقية لفرع ر�صيد.

وتنتمي �أ�رصة �جلد �لأكرب حممد بدر �إىل قبيلة بني عدّي 
�لقرن  م�رص خالل  �صعيد  �إىل  �حلجاز  من  نزحت  �لتي  �لعربية 
حتمل  �لتي  عدّي  بني  قرية  يف  و��صتقرت  �لهجري،  �لثامن 
ح�صنني  حممد  �ل�صيخ  �ملعلومات  هذه  حقق  وقد  ��صمها، 
خملوف مفتي �لديار �مل�رصية �ل�صابق يف كتاب �ألّفه عن �لقبائل 

�لعربية يف م�رص وماز�ل هذ� �لكتاب حتت �لن�رص.

طريق  عن  �لإ�صكندرية  �إىل  بدر  مر�صي  �أحمد  وينتمي 
و�لدته كرمية �ل�صيد ح�صني �ملليجي �لذي كان من جتار �ملدينة 

وهو من �أ�صل مغربي.

وتلقى �أحمد مر�صي بدر تعليمه �لبتد�ئي بالإ�صكندرية يف 
كنف �أ�رصة و�لدته ثم �لتحق باملدر�صة �خلديوية �لثانوية بالقاهرة، 
)�لبكالوريا( دخل  �لثانوية  �لدر��صة  �صهادة  على  وبعد ح�صوله 

مدر�صة �حلقوق وتخرج منها عام 1916م )1335هـ(.

ويف �أثناء در��صته مبدر�صة �حلقوق �أ�صهم يف �حلركة �لوطنية 
يف �أول �حتجاج على �إعالن �حلماية على م�رص يف بد�ية �حلرب 
�لعاملية �لأوىل �لتي ن�صبت بني �أملانيا وبريطانيا وحلفائها، فكان 
من زعماء �أحز�ب طلبة �حلقوق ومنظمي �حتجاجهم �ل�صاخب 
يف �أثناء زيارة �ل�صلطان ح�صني كامل للمدر�صة، ولهذ� �ل�صبب 
ف�صل من �لدر��صة، ون�صبت �إليه تهمة تهديد ناظرها بالقتل �إذ� 
قد  �لناظر  هذ�  �لدر��صة، وكان  �إىل  �ملف�صولني  �لطلبة  يعد  مل 
جنح  �أن حمكمة  غري  �لتهديد،  هذ�  على  ينطوي  كتابًا  تلقى 

عابدين ق�صت برب�ءته من تلك �لتهمة.

�ل�صلطان  على  يدوية  قنبلة  �ألقيت  �أن  ذلك  بعد  وحدث 
ح�صني عندما كان موكبه يخرتق �صارع ر�أ�ض �لتني بالإ�صكندرية 
فاأخطاأته، و�رصعان ما �عتقلت �حلكومة زعماء طلبة �حلقوق، 
وكان �أحمد مر�صي بدر �أحدهم، وظّل �ملعتقلون يف معتقالت 
منطقة طرة �صنة كاملة فاأمتَّ يف �أثنائها �لمتحان �ل�صنوي ثم �أفرج 

عنهم، و�أعيدو� �إىل �لدر��صة يف �ل�صنة �لتالية.

�ملرحوم  مكتب  يف  �ملحاماة  على  ترن  تخرجه  وعقب 
�ملدن  �أ�صيوط من  باأ�صيوط، وكانت  ب�صيوين  �لأ�صتاذ حممود 
�لتي ت�صم كبار �ملحامني يف �لق�صايا �جلنائية يف ذلك �حلني، 
ثم �تخذ له مكتًبا يف كوم حمادة وبعد مدة ق�صرية رحل �إىل 
�لإ�صكندرية و�تخذ له مكتًبا ب�صارع ر�صيد )طريق �حلرية حاليًّا( 
 � مقرًّ �لتي كانت  �أمام �رص�ي زغيب  ريو«  »�صينما  بالقرب من 
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ملحكمة �لإ�صكندرية �لأهلية، ونقل مكتبه بعد ذلك �إىل �صارع 
حمطة م�رص �لذي يحمل ��صمه �لآن وظل ي�صغل هذ� �ملكتب 
�لوطنية فكان  �حلركة  بقلمه يف  و�أ�صهم  عاًما،  �أربعني  حو�يل 
جميعها  وكانت  �ليومية  �ل�صحف  يف  �لكثرية  �ملقالت  ين�رص 
�ل�صدد  هذ�  يف  �آر�وؤه  وتبني  للبالد  �ل�صيا�صية  �لنو�حي  تتناول 

�ل�رص�حة �لتي ل ي�صوبها �خلوف �أو �مللق.

ُقبلو� للدفاع  وكان من �لدفعة �لأوىل من �ملحامني �لذين 
نقابة  جلنة  ريا�صة  وتوىل  �إن�صائها  عند  �لنق�ض  حمكمة  �أمام 
�ملحامني بالإ�صكندرية عدة مر�ت، كما كان ع�صًو� باملجل�ض 
�لنو�ب  بعدها ع�صًو� مبجل�ض  �نتخب  �صنو�ت طويلة،  �لبلدي 
عام  يف  �أولها  وكانت  مرة،  من  �أكرث  �لعطارين  د�ئرة  عن 
�للجنة  ريا�صة  توىل  �ملجل�ض  هذ�  ويف  )1357هـ(  1938م 
�لت�رصيعية يف �أثناء �إعد�د �لت�رصيعات �لكربى، و�أهمها �لقانون 

�ملدين �جلديد �لذي �صدر عام 1948م )1368هـ(.

ويف عام 1947م �ختري وزيًر� للعدل يف وز�رة حممود 
�إبر�هيم  وز�رة  يف  ثم  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لنقر��صي  فهمي 
�لهادي عام 1948م، وتوىل وز�رة �ملعارف يف وز�رة  عبد 

ح�صني �رصي �لئتالفية عام 1949م )1369هـ(.

�لبلدي  باملجل�ض  ع�صًو�  كان  عندما  �لوطنية  مو�قفه  ومن 
�أمام  ميد�ن  �إن�صاء  ورف�صه  �لعامة،  �ملدينة  م�صالح  عن  دفاعه 
�أمالك �أحد حكام �لعهد �لبائد بغية ت�صقيع هذه �لأمالك ورفع 
�ل�رص�ئب  جباية  �لبلدية عن  تقا�صي  مو�صوع  و�إثارته  �أثمانها، 

و�لر�صوم �مل�صتحقة على �أمالك �خلا�صة �مللكية بناحية �ملنتزه.

ويف �أثناء توليه �لوز�رة مل يرتدد يف مو�جهة وزير �حلربية، 
�إغفال  مب�صوؤوليته يف  فاروق،  �ل�صابق  �مللك  وكان من رجال 

�لالزمة، و��صتكمال  �لوفرية  بالأ�صلحة  تزويد �جلي�ض �مل�رصي 
��صتعد�ده للحرب وذلك عندما حتّرج �ملوقف يف حرب فل�صطني 
�لوزير  هذ�  �تهام  يف  يرتدد  ومل  )1368هـ(،  1948م  عام 
�جلي�ض م�صتعد،  باأن  باأنه خدع �حلكومة و�لربملان حني �رصح 
وهو مزود بالعتاد و�لأ�صلحة، وقد كان لهذه �ملو�جهة �جلريئة 

�صد�ها �ملدّوي يف �ل�صحف.

ما و�صعت  بكل  �مل�رصية  �ل�صيا�صية  �حلياة  ��صرتك يف  ولقد 
عاماًل يف �صفوف  �أمره ع�صًو�  �أول  فكان  من طاقة،  جهوده 
ثم  �أول تكوينه عام 1919م )1338هـ(  منذ  �مل�رصي  �لوفد 
�صار ع�صًو� يف جلنته �ملركزية بالإ�صكندرية، ويف عهد وز�رة 
�إ�صماعيل �صدقي �لتي �ألغت لقمع �حلركة �لوطنية عام 1931م 
)1342هـ(   1923 عام  د�صتور  �ألغت  و�لتي  )1350هـ( 
هذ�  على  �لعنيف  �لحتجاج  يف  ل�صرت�كه  و�صجن  �عتقل 
�لإلغاء غري �ل�رصعي مبظاهر�ت �صاخبة �صد �حلكم �ل�صتبد�دي 
�ملظاهر�ت  هذه  �جتاحت  وقد  �لوز�رة،  هذه  مار�صته  �لذي 

�لإ�صكندرية، و�صملت جميع �أحيائها، وطو�ئف �صكانها.

ويف عام 1935 )1354هـ( �ختلف مع �لوفد �مل�رصي، 
و�ن�صم لفرتة ق�صرية �إىل حزب �لحتاد، وملا حدث �لن�صقاق 
�صمت  �لتي  �ل�صعدية  �لهيئة  وت�صكلت  �لوفد،  على  �لكبري 
�لوفديني  من  وغريهما  �لنقر��صي  فهمي  وحممود  ماهر  �أحمد 
�لذين ف�صلو� �لعاجلة على �لآجلة، كان �أحمد مر�صي بدر �أحد 
موؤ�ص�صي هذه �لهيئة، و�أحد �أع�صاء جمل�ض �إد�رتها طو�ل مدة 
وجودها كما توىل ريا�صة جلنتها �ملركزية بالإ�صكندرية وكان 
�لرئي�صي بجهة �جلمرك بجو�ر مطحن �صيمي بك �لذي  مقرها 
1952م  عام  ويف  �جلهة،  هذه  يف  لل�صينما  د�ًر�  �لآن  �صار 
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)1372هـ( �نتخب نائًبا لرئي�ض �حلزب �ل�صعدي، وذلك قبل 
تطهري �لأحز�ب ثم حلها.

ومل يق�رص يف �لإ�صهام يف �لأعمال �خلريية بالإ�صكندرية 
فكان ع�صًو� عاماًل بجمعية �لعروة �لوثقى �خلريية �لإ�صالمية ثم 
�صار نائًبا لرئي�ض جمل�ض �إد�رتها، وكان له �لف�صل يف تاأ�صي�ض 
يوؤدي  �لذي  �جلمهورية  مبيد�ن  ماهر  �أحمد  م�صت�صفى  جمعية 
ق�صمي  �أهايل  ول�صيما  �ملر�صى،  معاجلة  يف  �لإن�صانية  ر�صالته 

�لعطارين وحمرم بك.

وكان �أحمد مر�صي بدر ريا�صيًّا فان�صم �إىل ع�صوية نادي 
�لأجانب  على  وقًفا  تكاد  ع�صويته  كانت  �أن  وقت  �صبورتنج 
�لتي  للهو�ة  م�رص  بطولة  بينها  من  �لهو�ة  من  كان  لأنه  ذلك 
�حتاد  لرئي�ض  نائًبا  �أ�صبح  ثم  )1357هـ(   1938 عام  �أقيمت 

لعبة �جلولف يف م�رص.

وتويف يف 26 �صبتمرب عام 1962 )1382هـ( مبنزله بحي 
بولكلي بق�صم �لرمل، بالًغا من �لعمر حو�يل 71 عاًما.

وتتجلى �أبّوته �حلادية �ملحّنة يف تربية وتن�صئة ولده �لوحيد 
درجة  على  �حلا�صلني  �أول  كان  �لذي  بدر  جمال  �لدكتور 
منا�صب  توىل  و�لذي  �لإ�صكندرية،  جامعة  من  �لدكتور�ه 
ق�صائية عديدة ف�صغل من�صب وكيل �لنائب �لعام لدى �ملحاكم 
بعد  وعمل  �لنق�ض،  حمكمة  لدى  حمامًيا  �صار  ثم  �ملختلطة 
�لأمم  قبل  من  �لكنغوكن�صا�صا  حلكومة  قانونيًّا  م�صت�صاًر�  ذلك 
�ملتحدة خالل عامي 1963، 1964 )1383-1384هـ(، 
لوز�رة  فنيًّا  فم�صت�صاًر�  باجلز�ئر،  �لعليا  باملحكمة  م�صت�صاًر�  ثم 
�لعدل بها عام 1965 )1385هـ( وماز�ل يتوىل هذ� �ملن�صب 

حتى �لآن )عام 1971(.

�أبرزها  �مل�رصية  �لعامة  �حلياة  يف  م�صاهمات  له  وكانت 
�ل�صعبية  للقوى  �لوطني  للموؤتر  �لتح�صريية  �للجنة  ع�صويته يف 
عام 1961 )1381هـ( وع�صويته يف �للجان �لر�صمية لتنقيح 

�لت�رصيعات �لتي �صكلت عام 1960 )1380هـ(.

و�إذ� كانت �ل�صيا�صة قد �صغلت و�لده �أحمد مر�صي بدر عن 
�لتاأليف يف �لقانون فاإن جنله جمال بدر قد �أكمل هذ� �لنق�ض، 
�لقانونية«  �لت�رصفات  يف  »�لنيابة  بعنو�ن  كتاب  موؤلفاته  فمن 
عام  1954 )1374هـ( وكتاب »در��صات يف �لنظرية �لعامة 
بالعربية  �أبحاث كثرية  وله  )1379هـ(،  عام 1959  للنيابة« 
و�لفرن�صية و�لإجنليزية ن�رصت يف كربيات �ملجالت �لقانونية يف 

م�رص ويف �خلارج.

وهو بعد �صاعر، رقيق �لأ�صلوب، جزله، وله ديو�ن بعنو�ن 
»نب�صات« ن�رصه عام 1964 )1384هـ( بالإ�صكندرية، هذ� 
و�لتاريخية  �لأدبية  و�لأبحاث  �ملقالت  من  �لكثري  على  عالوة 

�لتي ن�رصت باملجالت �مل�رصية و�لعربية.

وكان من �ملهتمني بالق�صية �لعربية �لوحدوية منذ كان طالًبا 
�لإ�صكندرية  جامعة  لطالب  �لعروبة  ر�بطة  فاأ�ص�ض  باحلقوق، 
عام 1942 )1361هـ(، و��صرتك يف تاأ�صي�ض جمعية �لوطن 

�لعربي و�لحتاد �لعربي عام 1947 )1367هـ(.

�أن�صجت مد�رك  �لتي  �لقومية  �لرتبية  �أن  وما من �صك يف 
و�لده  بها  ت�ّصك  �لتي  �ملبادئ  �إىل  ترجع  بدر  جمال  �لدكتور 
من  كثري  على  كان  فقد  حياته،  طو�ل  بدر  مر�صي  �أحمد 
يف  وزيًر�  كان  فعندما  �لعام،  �صلوكه  يف  و�حلزم  �ل�رص�مة 
على  �ملو�فقة  �إىل  مييل  �لجتاه  �أن  لحظ  �رصي  ح�صني  وز�رة 
كان  �لذي  �لعاملية  �ل�صحة  هيئة  �جتماع  يف  �إ�رص�ئيل  ��صرت�ك 
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مقرًر� عقده بالإ�صكندرية، وكان يف هذ� �مليل تخاذل وخيم 
�لعو�قب بعد �أن تعر�صت م�رص، و�لعامل �لعربي ملحنة فل�صطني 
موقًفا  بدر  مر�صي  �أحمد  �لوزير  فوقف  1948 )1368هـ(، 
�صلًبا من هذ� �لجتاه، وقامت م�صادة يف جمل�ض �لوزر�ء �نتهت 
بان�صحابه، وتهديده بال�صتقالة، وكان لذلك �صد�ه �لبعيد يف 
ذلك  منذ  �تخذته م�رص  �لذي  �ملوقف  و�أثره يف  �لعام،  �لر�أي 

�حلني �إز�ء �إ�رص�ئيل يف �ل�صعيد �لدويل.

مو�عيد  �نتظام  على  حر�ض  للعدل  وزيًر�  كان  وعندما 
وقيام  �لق�صايا،  يف  �لبت  و�رصعة  �ملحاكم،  يف  �جلل�صات 
�لتفتي�ض �ملفاجئ على خمتلف دور �لق�صاء، وقد مت يف عهده 
�ملحاكم  �إىل  �خت�صا�صاتها  و�نتقال  �ملختلطة  �ملحاكم  �إلغاء 

�لوطنية.

�لوطنية،  �لتقاليد  �تباع  على  �ملعارف حر�ض  وز�رة  ويف 
�إىل مد�ر�ض  بالن�صبة  �لعامة، ول�صيما  �لآد�ب  �أ�صول  ومر�عاة 
دعاة  من  �ل�صديد  �لنقد  �حلر�ض  هذ�  عليه  �أثار  وقد  �لبنات 
�مل�رصي،  �ل�صعب  كيان  من  �لنابعة  �لتقاليد  ونبذ  �لتفرجن، 

وعاد�ته �ملوروثة.

وبعد قيام ثورة عام 1952 )1372هـ( كان �أحمد مر�صي 
بدر من �ل�صيا�صيني �لقد�مى �لقالئل �لذين ركنت حكومة �لثورة 
وم�رصوع  م�رص  عن  بريطانيا  جالء  ق�صية  يف  ��صت�صارتهم  �إىل 
�لتفاقية �لتي �أدت �إىل رحيل �لإجنليز من قاعدة قناة �ل�صوي�ض 

يف يونية عام 1956 )1376هـ(.

وكانت معامل �ل�صالبة يف �صلوكه �لجتماعي تتجلى يف 
مالحمه، وهيكله �جل�صماين وحتى يف م�صيته، فقد كان طويل 
�لقامة، بديًنا بع�ض �ل�صيء، عري�ض �جلبهة، م�صتطيل �لوجه، 

جهوري  �ل�صاربني،  كث  �لنظر،  حاد  �لب�رصة،  قمحي 
�ل�صوت، ل تفارقه ع�صاه �لغليظة.

338– اأحمد النجديل – �سارع – بق�سم حمرم 
بك

بني  من  وكان  )1810م(  1225هـ  عام  بالقاهرة  ولد 
�أر�صلها حممد علي �إىل فرن�صا  �لتي  �لثالثة  �لبعثة �لعلمية  طالب 
�لتاريخ  ذلك  يف  عمره  وكان  )1826م(،  1242هـ  عام 
و�ملعادن،  �لطبيعي  �لتاريخ  هناك  ودر�ض  عاًما،  ع�رص  �صتة 
�صت  ��صتغرقت  �لتي  �لبعثة  مدة  طو�ل  �ل�صهري  ر�تبه  وكان 
�صنو�ت مائة قر�ض، وقد عاد �إىل م�رص يف �أو�ئل �صهر �صبتمرب 

عام 1832م )1249هـ(.

ول يعرف �صيء عن �لعمل �لذي ز�وله بعد عودته، ول 
�لوظائف �لتي �صغلها، كما ل يعرف تاريخ ومكان وفاته.

339– اأحمد جنيب با�سا – �سارع – بق�سم كرموز
و�لده  �أحمد، وكان  بن علي  �أحمد جنيب  �لكامل  ��صمه 
علي،  �بن حممد  با�صا  �إبر�هيم  د�ر  خز�نة  �أمني  �أحمد،  علي 
وقد بد�أ �أحمد جنيب تعليمه باملد�ر�ض �مل�رصية ثم �ختري ع�صًو� 
�إىل فرن�صا عام 1844م  �أر�صلت  �لتي  �لر�بعة  �لعلمية  �لبعثة  يف 
�أن�صاأها  �لتي  �مل�رصية  �حلربية  باملدر�صة  و�لتحق  )1260هـ(، 
حممد علي بباري�ض يف تلك �ل�صنة نف�صها وجعل ريا�صتها لوزير 
و�أ�صاتذتها،  ناظرها  تعيني  حق  خول  �لذي  �لفرن�صية  �حلربية 
يف  در��صته  وبد�أ  �لثاين  بالف�صل  �ملدر�صة  بهذه  �لتحاقه  وكان 
10 من يونية عام 1845م )1261هـ(، وكان مرتبه �ل�صهري 
�لعلم  لتلقي  فرن�صا  يف  وبقي  قر�ًصا،   250 �لبعثة  مدة  طو�ل 
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يتم  �مل�رصية، ومل  �حلربية  �ملدر�صة  �إلغاء  بعد  طويلة حتى  مدة 
علومه �إّل يف عهد �خلديوي �إ�صماعيل، ومن فرن�صا ذهب �إىل 
�لأ�صتانة، و�لتحق بخدمة �لدولة �لعثمانية حتى بلغ رتبة رفيعة 
توىل خاللها بع�ض �لوليات، ثم ��صتدعاه �خلديوي �إ�صماعيل 
�إىل م�رص، وعينه يف وظيفة كبرية مل يبق فيها غري عام و�حد 

�أدركته �ملنية يف نهايته بعد منحه رتبة �لبا�صاوية.

�ليونان،  �أ�رصته من �صبه جزيرة �ملورة يف جنوب  و�أ�صل 
وتدعى �أ�رصة عبد �لباقي بك وجاء بامل�صادر �لتاريخية �أن �أحمد 
جنيب باع مري�ثه من و�لده، وهو عبارة عن عزبة تدعى عزبة 

�لق�صبجي مبديرية �جليزة )حمافظة �جليزة حاليًّا(.

340– اأحمد ندمي – حارة – بق�سم الرمل
عليه  وقع  ثم  �مل�رصية،  �ملد�ر�ض  يف  ندمي  �أحمد  َتَعلم 
�أر�صلت �إىل �لنم�صا  �لثانية �لتي  �لختيار ليكون بني طلبة �لبعثة 
مبقاطعة  »ميونخ«  مدينة  �إىل  ف�صافر  �لأول،  �صعيد  عهد  يف 
بافاريا، وكانت �إحدى مقاطعات �إمرب�طورية �لنم�صا يف ذلك 
�حلني، وبد�أت در��صته يف هذه �ملدينة يف �إبريل عام 1862م 
�ل�صهري  مرتبه  وكان  �ل�صحية،  �لعلوم  لتعلم  )1279هـ( 
تتقا�صاها  قر�ًصا   40 مب�رص  لو�لدته  مرتًبا  وكان  قر�ًصا،   70
بتوكيل من �بنها ح�صن �أفندي ح�صني �لطوبجي بالقلعة، وظل 
�أحمد ندمي يتعلم مبيونخ �إىل �أن نقل هو و�أفر�د بعثته �إىل فرن�صا، 
فاأمت علومه هناك بعد �أن ظل بالنم�صا �إىل �أو�خر �أغ�صط�ض عام 
1863م )1280هـ(، ولدى عودته �إىل �لوطن ُعنيِّ مدر�ًصا 

مبدر�صة �لطب.

ومل تطل حياته فتوفى يف ريعان رجولته �أثناء عهد �خلديوي 
�إ�صماعيل يف �صنة مل يعرف حتديدها.

341– اأحمد يو�سف – �سارع – بق�سم الرمل
�أر�صلها  �لتي  �لثالثة  �لبعثة  �أحد طالب  يو�صف  �أحمد  كان 
حممد علي �إىل فرن�صا عام 1242هـ )1826م( وكان عمره 
عام  خالل  بالقاهرة  ولد  قد  فيكون  عاًما،  ع�رصين  وقتئذ 
�لكيميائية،  �لعلوم  يف  تخ�ص�ض  وقد  )1806م(  1221هـ 
و�حد،  �أي جنيه  قر�ض  مائة  �لبعثة  �أثناء  �ل�صهري  ر�تبه  وكان 
عام  يونية  �صهر  �أو�ئل  يف  در��صته  �إتام  بعد  م�رص  �إىل  وعاد 
»�ل�رصبخانة«  �لنقود  �صك  بد�ر  وُعنيِّ  )1832م(  1248هـ 
وقد  لها،  مديًر�  �صار  �أن  �إىل  �لد�ر  هذه  وظائف  يف  وترقى 
بالد  مناجم  ز�ر  ثم  �لذهب  للبحث عن  »فازوغلي«  �إىل  �صافر 
�ملك�صيك باأمريكا �لو�صطى، ول يعرف تاريخ وفاته على وجه 

�لتحقيق.

هذ� ما ميكن ��صتنتاجه من هذ� �ل�صم �إذ� مل يكن �ل�صارع 
قد �صّمي با�صم �أحد �صكانه، �أو �أحد مالك عقار�ته على غر�ر 
كثري من �لت�صميات ل�صو�رع �لإ�صكندرية منذ زمن غري بعيد. 

اللبان بق�سم   – حارة   – الأحنف   –342
يعرف  وكان  قي�ض،  بن  �صخر  به  عرف  لقب  �لأحنف 
�أحياًنا بال�صّحاك، ويكنى باأبي بحر، ويرجع ن�صبه �إىل ُمّرة بن 
عبيد، وهي بطن من بطون تيم، وكانت قبيلة ُمّرة تفخر باأن 
�لأحنف من �أبنائها، وكان �لتميميون من �أهل �لب�رصة يعدونه 
�ملثل  وكان  �لباهلي،  معن  �أْودين  من  و�أمه  �أعالمهم،  من 

ي�رصب به يف �حللم و�حلكمة.

وقد ولد �لأحنف يف �جلاهلية، وكان يف طفولته �صعيف 
َثمَّ �صقت رجله،  �أحنف �لرجل يطاأ على وح�صيها ومن  �لبنية 
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ومع ذلك ق�صى حياته �أحنًفا )�أي ملتوي �لرجلني(، وذهبت 
عينه عند فتح �صمرقند وقيل �أنه فقدها نتيجة لإ�صابته باجلدري، 
وكان مرت�كم �لأ�صنان، �صغري �لر�أ�ض، مائل �لذقن، وقد قتل 
عنرتة بن �صد�د �لعب�صي �لفار�ض �مل�صهور جّده معاوية بن ح�صني 

يف يوم �لفروق، وهو �أحد �أيام وقائع �لعرب �مل�صهورة.

وكان �لأحنف من �صادة �لتابعني، و�أدرك �لنبي �لكرمي، 
قا�صان  منها  �لتي  �لفتوحات  بع�ض  و�صهد  ي�صحبه،  ومل 
و�لنمرة، وعندما �أتى �لنبي بني تيم يدعوهم �إىل �لإ�صالم كان 
�أحجمو� عن �ل�صتجابة لدعوة ر�صول  �لأحنف فيهم، عندما 
مكارم  �إىل  يدعوكم  �لله  ر�صول  �إن  �لأحنف:  لهم  قال  �لله 
�لأخالق، وينهاكم عن مالئمها، فاأ�رصع بنو تيم �إىل �لدخول 
يف �لإ�صالم و�أ�صلم �لأحنف، ومل يفد بعد ذلك على �لنبي فلما 
وفد  �خلطاب(  �بن  مادة  )�نظر  �خلالفة  �خلطاب  بن  عمر  توىل 
قومه  �صيد  وكان  و�أكابرهم،  �لتابعني  جملة  من  و�صار  عليه 
مو�صوًفا بالعقل، و�لدهاء و�لعلم و�حللم، وروي �حلديث عن 
عمر بن �خلطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن �أبي طالب، 
وروى عنه �حل�صن �لب�رصي، و�أهل �لب�رصة، و�صهد مع علي 
�أبي طالب وقعة �صفِّني، ومل ي�صهد وقعة �جلمل مع �أحد  �بن 

�لفريقني.

وكان جريًئا ل يخ�صى يف �حلق لومة لئم، فعندما ��صتقر 
�لأمر ملعاوية بن �أبي �صفيان باخلالفة دخل عليه �لأحنف فقال له 
�إل كانت حز�زة  �أذكر يوم �صفني  �أحنف ما  يا  معاوية: و�لله 
يف قلبي �إىل يوم �لقيامة، فقال له �لأحنف: و�لله يا معاوية �إن 
�لتي  �ل�صيوف  و�إن  �صدورنا،  لفي  بها  �أبغ�صناك  �لتي  �لقلوب 
َنْدُن منها   � ِفرْتً قاتلناك بها لفي �أغمادها، و�إن تْدن من �حلرب 
قام وخرج، وملا  ثم  �إليها،  نهرول  �إليها،  و�إن ت�صي  �صرًب�، 

�صاألت �أخت معاوية من هو هذ� �لرجل �لذي يهدده قال: »هذ� 
هو �لذي �إذ� غ�صب، غ�صب لغ�صبه مائة �ألف من بني تيم، 

وهم ل يدرون �صبب غ�صبه«.

قبة  �أجل�صه يف  �لعهد  لولية  يزيد  ب معاوية ولده  ن�صّ وملا 
حمر�ء، و�أخذ �لنا�ض ي�صلمون على معاوية ثم مييلون �إىل يزيد 
لو مل  �أنك  �علم  �ملوؤمنني:  �أمري  يا  فقال  منافق  حتى جاء رجل 
�أمور �مل�صلمني لأ�صعتها، وكان �لأحنف جال�ًصا،  �بنك  توّل 
فقال له معاوية: ما بالك ل تقول �صيًئا، فقال: »�أخاف �لله �إن 
كذبت، و�أخافك �إن �صدقت«، ويعني هذ� �أنه مل يكن يرى 
يف يزيد ما كان ير�ه فيه هذ� �ملنافق من �ل�صالح لولية �لعهد.

ني �لله بخ�صال ثالث ما  ومن ِحَكم �لأحنف قوله: »خ�صّ
�أقولها �إل ليعترب معترب: ما دخلت بني �ثنني قط حتى يدخالين 
وما  �إليه،  �أدع  ما مل  �صلطان  �أو  باب ملك  �أتيت  بينهما، ول 
�إليه«، ومن حكمه �ملاأثورة  حللت حبوتي �إىل ما يقول �لنا�ض 
قوله: »ما خان �رصيف، ول كذب عاقل، ول �غتاب موؤمن«، 
وقوله: »ما �دخر �لآباء لالأبناء، ول �أبقت �ملوتى لالأحياء �أف�صل 
من ��صطناع معروف عند ذوي �لإح�صان و�لآد�ب«، وقال: 
�ملروءة  تذهب  �ملز�ح  وكرثة  �لهيبة،  ُتذهب  �ل�صحك  »كرثة 

ومن لزم �صيًئا ُعرف به«.

مع  �لذل  فقال:  عنه  �صئل  وقد  باحلكم،  م�صهوًر�  وكان 
�ل�صرب، وكان يقول كالًما عجب �لنا�ض من حلمه: �إين لأجد 
ما جتدون ولكني �صبور، وكان يقول: وجدت �حللم �أن�رص يل 

من �لرجال.

�ل�صالة  عليه  �لنبي  عهد  يف  �لأحنف  ذكر  يربز  ومل 
بالد  فتح  يف  كبري  �صاأن  له  كان  فقد  ذلك  ومع  و�ل�صالم، 
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فار�ض، �إذ ��صرتك �أوًل يف �لقتال حتت قيادة �أبي مو�صى ففتح 
و�أ�صفهان  قا�صان  649م(   –  644( و 29هـ  عامي 23  يف 
متخًذ� بلدة قّم قاعدة له، ثم ��صرتك يف �لقتال عام 29هـ حتت 
قيادة عبد �لله بن عامر �لذي عهد �إليه فتح خر��صان �بتد�ء من 
عام 30هـ )650م(، فقاد �لأحنف طليعة �جلي�ض وكان من 
�أن�صط �لقو�د و�أكرثهم جلًد�، وهو �لذي فتح قوه�صتان وهر�ة 
مدة  ��صمه  �أطلق  وقد  �لبالد،  من  وغريها  �لروذ  ومرو  ومرو 
�لروذ فكان ي�صمى »ق�رص  بالقرب من مرو  طويلة على ح�صن 
�لأحنف« تجيًد� له، كما �صمي مو�صع بقرب �حل�صن »ر�صتاق 

�لأحنف«.

ومن جهة �أخرى قاد �لأحنف جيو�صه �إىل ُطخار�صتان، 
�حليلولة دون  وباءت حماولته يف  �مل�صالك،  بالد وعرة  وهي 
�مللك  هذ�  وكان  بالف�صل،  فار�ض  ملك  �لثالث  ُيزدجرد  فر�ر 
على  حملته  يف  ا  �أي�صً يوفق  ومل  �آ�صيا،  �أو��صط  نحو  يتقهقر 
خو�رزم �لتي بد�أها من بْلخ، �إل �أنه كان �صاحب �لف�صل يف 
�إثارة  �أي مكان، ومن  �أقد�مه يف  تثبيت  منع ملك فار�ض من 
كان  �أخرى  جهة  ومن  جيو�صه،  على  �لنهر  ور�ء  فيما  �لرتك 

م�صطًر� �إىل حماية طريق حربي طويل حموط باملخاطر.

�لزمن يف حكم جزء من خر��صان،  �أنيب فرتة من  وقد 
و�أما عن �جتاهه �ل�صيا�صي فقد �أجاز عليًّا بن �أبي طالب يف نز�عه 
مع �ل�صيدة عائ�صة �أم �ملوؤمنني، ولكنه مل ي�صتطع حمل �لتميميني 
على منا�رصة �لإمام علي، ومع ذلك فقد �أعانه يف وقعة �جلمل 
باأن جعل تيميي �لب�رصة يقفون موقف �حلياد خالل هذه �لوقعة 
�لتي حدثت عام 36هـ )656م( وكان عدد هوؤلء �لتميميني 
�لب�رصيني حو�يل �أربعة �آلف مقاتل، ويقال �إن �لأحنف كان 
�أول �أهل �لب�رصة �لذين د�نو� لالإمام علي بالطاعة عقب �نت�صاره 

فيها، وقد �نحاز كذلك �إىل جانب �لإمام يف وقعة �صّفني عام 
مو�صى  �أبي  �ختيار  يف  عار�ض  �أنه  وُيذكر  )657م(،  37هـ 

�لأ�صعري للتحكيم.

وقد فطن �لأمويون فيما بعد �إىل خطر �لأحنف بني قبيلته 
بن  معاوية  ��صتدعاهم  �لذين  �ملربزين  �لرجال  �أحد  فكان  تيم 
�أبي �صفيان �إىل دم�صق عام 56هـ )675م( حلملهم على مبايعة 
�ملبايعة  هذه  من  نفوره  عن  عرب  وقد  للعهد،  كويّل  يزيد  �بنه 
و�أخافكم  كذبت  �إن  �لله  »�أخاف  �لذكر  �ملتقدم  �ملاأثور  بقوله 

�إن �صدقت«.

بالب�رصة  �لتميميني  حمل  يف  ذلك  بعد  نفوذه  و��صتغل 
على �لوقوف موقف �لتحفظ حيال بني »�أزد« �لذين كانو� قد 
ذلك  على  وترتب  كبرية،  جماعات  �آنذ�ك يف  �إليها  هاجرو� 
�خل�صومة  ن�صبت  ملا  �أنه  حتى  ربيعة  بني  عون  �لأزديني  قبول 
ومنهم  ربيعة  وبني  تيم  بنو  ومنهم   – ُم�رص  قبيلة  بني  �ملهلكة 
بنو �أزد – �ن�صم بنو �أزد �إىل بني ربيعة نتيجة ل�صيا�صة �لأحنف 

�خلاطئة.

ويف �أثناء �ل�صطر�بات �لتي �أعقبت وفاة �خلليفة يزيد �لأول 
و�لتي حاول فيها عبيد �لله بن زياد و�يل �لعر�ق �أن يح�صل على 
�إىل  خاللها  يف  �لتميميون  حتول  و�لتي  لنف�صه  باخلالفة  �لبيعة 
عبد �لله بن �لزبري، بعد �أن كانو� قد بايعو� عبد �لله بن زياد، 
�إىل  ردهم  ي�صتطيع  �أنه  �لأحنف  ظن  �ل�صطر�بات  هذه  يف 
�أن �صعى  �لنتيجة  �أخفق يف �صعيه هذ�، وكانت  زياد، ولكنه 
عبد �لله بن �لزبري �إىل �لتحالف مع بني �أزد فعاونهم يف حربهم 
مع بني تيم �لتي ن�صبت يف طرقات �لب�رصة �إثر وقوع حو�دث 
�أحجم �لأحنف عن �ل�صرت�ك يف هذه �حلرب  �ل�صغب، وقد 
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غا�صًبا، ولكنه ��صطر �إىل تنظيم �لدفاع يف وجه قو�ت بني �أزد 
وبكر، وعبد قي�ض �ملتحالفني، وكان معظم �هتمامه من�رصًفا 
�إىل �لتوفيق بني �لقبائل �لتي تقطن �لب�رصة وحملها على تنا�صي 
�لأحقاد، وت�صافر رجالها قدر �مل�صتطاع على �لوقوف يف وجه 
عدوها �مل�صرتك وهو »�خلو�رج« وكانت �أعز �أمانيه �لقيام بعمل 
حا�صم �صد هذه �لفرقة، ولذلك عمل على �لتفاو�ض يف �ل�صلح 
�لكبرية وكان  �لب�رصة  �صوق  تن�صب معركة حامية يف  �أن  قبل 

كل من �لفريقني قد �ختار موقفه ��صتعد�ًد� لها.

ومع �أن �ل�رصوط �لتي طلبها �لعدو كانت جمحفة �إىل حد 
كبري، �إذ كان على �لتميميني مبقت�صى هذه �ل�رصوط �أن يدفعو� 
�لفدية عن جميع �لأرو�ح �لتي �أزهقت يف �حلروب �ل�صابقة، 
�خلا�ض،  ماله  من  �لفدية  من  جزًء�  ودفع  قبلها  �لأحنف  فاإن 
وكان �غتباطه عظيًما عندما قام بنو تيم بتعهد�تهم وعاد �لهدوء 

ظاهريًّا �إىل �لب�رصة.

ويف عام 65هـ )684م( طالبه �أهل �لب�رصة بال�صري ملحاربة 
�أنه �أكفاأ منه لهذه  �لأز�رقة، ولكنه �أحالهم على �ملُهّلب وقال 
�ملهمة، ويف عام 67هـ )686م( ��صتد يف مقاومة �ملختار، 
وقاد كتيبة بني تيم يف حملة م�صعب على �لكوفة مقر �ملختار 

�ل�صيعي، ومن َثمَّ يت�صح موقفه �ملعادي لل�صيعة.

عّمر طوياًل،  وقد  ق�صري  باأمٍد  ذلك  بعد  �لأحنف  وتويف 
ذكر�ه  �لتميميون  خّلد  وقد  بالكوفة،  ودفن  ولًد�  يعقب  ومل 
يف  م�صاركة  لالأحنف  كانت  زعمائهم،  �أعظم  من  باعتباره 
تتمثل يف  �لتي  فطنته  �إىل  ترجع  �لعالية  �صهرته  ولكن  �ل�صعر، 
بع�صها  �أ�صبح  �لتي  و�حلكم  �ملاأثورة،  �لأقو�ل  من  كبري  عدد 
م�رصب �لأمثال، وهو يقارن يف حلمه مبعاوية بن �أبي �صفيان 

ا، ومن َثمَّ �ملثل  حتى لقد �صار هذ� �حللم م�رصب �لأمثال �أي�صً
�لقائل: »�أحكم من �لأحنف، و�أحلم من �لأحنف«.

بق�سم اجلمرك  – زقاق   – الإخ�سيد   –343
دولة �لإخ�صيد دولة م�رصية عرفت بهذ� �ل�صم، وهو من 
�ألقاب �لأمر�ء عند قدماء �لفر�ض، وقد ��صتميل �خلليفة �لعبا�صي 
�إىل 329هـ  عام 297هـ  من  د�م حكمه  �لذي  بالله  �لر��صي 
م�رص  يف  �لدولة  هذه  ملوؤ�ص�ض  منحه  �إىل  940م(   –  909(

حممد بن طغج عام 326هـ )937م(.

وكان ��صم �لإخ�صيد لقًبا لأمر�ء فرغانة �لقدماء �لذين يزعم 
�لإخ�صيديون �أنهم من ن�صلهم، ويقال �أن لفظ �لإخ�صيد معناه 
)ملك �مللوك( ويذكر �آخرون �أن معناه »عبد« ومن َثمَّ يحتمل 
�أن يكون قد ��صتعمل كلقب �رصف على غر�ر لقب »عبد �لله« 

�لذي ��صتعمله �خللفاء على �أنه من �ألقاب �ل�رصف.

�لإخ�صيد وكذلك جده من  وكان و�لد حممد بن طغج 
خدمة �خللفاء �لعبا�صيني، �أما هو فقد تدرج يف �ملنا�صب �لرفيعة 
�أحد  بن جعفر  �لف�صل  �لوزير  مبعاونة  وذلك  �أخرى  بعد  مرتبة 

�أفر�د �أ�رصة �بن �لفر�ت )�نظر هذه �ملادة( �ل�صهرية.

ولدى تكوينه �لدولة �لإخ�صيدية يف م�رص ��صتطاع �لق�صاء 
على عو�مل �ملنازعات و�لقالقل، وقد حدث هذ� �لتكوين عام 
323هـ )935م(، قبيل �لغزو �لفاطمي، وظلت م�رص حتت 
حو�يل  �أي  )968م(  358هـ  عام  �إىل  �لإخ�صيدي  �حلكم 
نهايتها  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  جوهر  �لقائد  ق�صى  عاًما،   34

على هذه �لدولة.
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و�إذ� كان حممد بن طغج قد عهد �إليه بالولية على م�رص 
قيامه  عند  �إل  دولته  يوؤ�ص�ض  مل  فاإنه  )935م(،  عام 323هـ 
)937م(،  326هـ  عام  خالل  �لثانية  �ملرة  يف  �لولية  بهذه 
�لعدة ملو�جهة  يتخذ  و�أن  يوطد دعائم ملكه،  �أن  وكان عليه 
�لذي كان قد و�صل يف زحفه  بن ر�ئق  �لقوي حممد  �لأمري 
�إىل م�صارف م�رص، ثم كّف عن زحفه وترك �لأمر يف �أيدي 
تعهد  �صنوية  جزية  مقابلة  يف  وذلك  �لرمله،  حتى  �لإخ�صيد 

�لإخ�صيد بدفعها.

م�صي  فبعد  �حلد،  هذ�  عند  ينته  مل  �لنز�ع  �أن  غري 
خم�ض �صنو�ت ��صطربت �لأمور من جديد، وحدثت موقعة 
�للحون بني �لإخ�صيد و�بن ر�ئق، ولكن �لنز�ع �نتهى بال�صلح 
قدرها  �صنوية  جزية  دفع  �لإخ�صيد  وقبول  و�مل�صاهرة، 

140 �ألف دينار.

وعند وفاة �بن ر�ئق كان على �لإخ�صيد �أن يو�جه خ�صًما 
بلغ  قد  �لإخ�صيد كان  ولكن  بني حمد�ن،  �أ�رصة  من  جديًد� 
�ملناف�صة للح�صول على لقب  �أنه ��صرتك يف  ذروة قوته لدرجة 

�أمري �لأمر�ء.

وكانت �لدولة �لعبا�صية قد �صعفت يف ذلك �حلني �إىل حد 
بعيد، وذلك �إثر تنازع �ل�صلطة يف بغد�د بني توزون و�لربيدي 
�للذين كانا من قو�د �لأتر�ك، ومن َثمَّ مل يجد �خلليفة �لعبا�صي 
�حلني،  ذلك  يف  ولته  �أقوى  بالإخ�صيد  �ل�صتنجاد  من   � بدًّ
�لرّقة  �ل�صام و�لتقى بالإخ�صيد قرب  �إىل  و�صار �خلليفة »�ملتقي« 
يف �صهر �ملحرم عام 333هـ )�صبتمرب 944م(، وفكر حينذ�ك 
يف �أن يقا�صم �خلليفة م�صريه يف قتاله مع توزون �لرتكي �لذي 
عن  عدل  ولكنه  يده،  قب�صة  يف  �حلقيقي  بغد�د  حكم  كان 

�لذهاب  �أو  �ل�صام،  معه يف  �لبقاء  �خلليفة  على  وعر�ض  ذلك 
�إىل م�رص.

ود�رت �ملفاو�صات يف هذ� �ل�صدد بني �لإخ�صيد وتوزون 
�خلليفة  هذ�  عاد  وعندها  »�ملتقي«  �خلليفة  بحماية  تعهد  �لذي 
يرع  ومل  م�رص،  �إىل  �لإخ�صيد  رجوع  بعد  بغد�د  �إىل  �لتع�ض 
وحب�صه  �خلليفة،  عيني  �صمل  فقد  حرمة  لعهده  »توزون« 

�أعمى، ثم قتله.

َثمَّ  �لعبا�صية ومن  لن�رصة �خلالفة  بغد�د  �إىل  بويه  بنو  وجاء 
دون  �أو�مرهم  فينفذ  ياأمرونه  �أيديهم  يف  �ألعوبة  �خلليفة  �أ�صبح 

معار�صة.

وعقب عودة �لإخ�صيد �إىل م�رص كان عليه �أن يبد�أ ن�صاله 
وهو  �لدولة(  �صيف  مادة  )�نظر  �حلمد�ين  �لدولة  �صيف  مع 
�لن�صال �لذي �نتهى مبعاهدة ن�ض فيها على بقاء دم�صق يف حوزة 

�لإخ�صيد يف مقابلة جزية مالية يقوم بدفعها �صنويًّا.

وتويف �لإخ�صيد يف �صهر ذي �لقعدة عام 334هـ )يوليو 
�إل  �أبنائه ولكنهما مل يحكما  �ثنان من  عام 946م(، وخلفه 
بال�صم فقط لأن �ل�صلطة �حلقيقية �لفعلية كانت يف يد �خل�صي 
�حلب�صي كافور �لذي وّله �خلليفة �لعبا�صي على م�رص بعد وفاة 
�لقا�صم  �أبو  وهما  �لإخ�صيدي(  مادة  )�نظر  �لإخ�صيد  ولدي 

�أونوجور و�أبو �حل�صن علي.

�لإخ�صيد  �أبناء  من  �صفري  بابن  نودي  كافور  وفاة  وعند 
فقدت  قد  �لإخ�صيدية كانت  �لدولة  ولكن  على م�رص،  و�لًيا 
�أيدي  يف  �صائغة  لقمة  �ل�صام  وبالد  م�رص  فوقعت  تا�صكها، 
مادة  )�نظر  �إفريقيا  �صمال  من  �إليها  وفدو�  �لذين  �لفاطميني 

�لفو�طم(.
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وفيما يلي �أ�صماء �أمر�ء �لدولة �لإخ�صيدية وتو�ريخ توليهم 
حكم م�رص: حممد بن طغج �لإخ�صيد عام 323هـ )935م(، 
و�أبو �لقا�صم �أونوجور بن �لإخ�صيد عام 335هـ )946م(، و�أبو 
�حل�صن علي بن �لإخ�صيد عام 349هـ )960م(، و�أبو �مل�صك 
)966م(،  355هـ  عام  و�لفعل(  بال�صم  )�صلطان  كافور 

و�أبو �لفور��ض �أحمد بن علي عام 357هـ )968م(.

وما من �صك يف �أن حممد بن طغج �لإخ�صيد، و�أبا �مل�صك 
كافور كانا من �ل�صخ�صيات �لبارزة يف �لتاريخ، وقد و�صف 
و�جل�صع  باجلنب  و�صف  كما  �جل�صمانية،  بالقوة  �لإخ�صيد 
ياأمن على ماله،  و�لنهم، فكان من يقطن م�رص يف عهده ل 

ومع ذلك فقد ن�صبت �إليه بع�ض �ل�صفات �حلميدة.

ويظهر �أن �أبا �مل�صك كافور كان يف�صل �لإخ�صيد لأنه على 
لنف�صه طريًقا  ي�صق  �أن  بف�صل ذكائه  ��صتطاع  دمامته  �لرغم من 
فريًد� ول�صيما يف مثل هذ� �لعهد، ويدل على ذلك �رتقاوؤه من 
و�ل�صلطان  �ل�صلطة،  �إىل �صاحب  �لأ�صود �خل�صي  �لعبد  مكانة 
ح�صل  �لذي  �ل�صوؤدد  من  �لرغم  وعلى  �لدولة،  يف  �حلقيقي 
عليه فاإنه كان ل ين�صى �أ�صله �لو�صيع حتى يف �أيام بلوغه ذروة 

�ملجد، وحمامده �لتي ذكرها �ملوؤرخون تفوق مثالبه.

�أن كالًّ من �لإخ�صيد، وتابعه كافور مل  �لتاريخ  ويذكر 
يدخر� و�صًعا يف �إحاطة �لأدباء، و�ل�صعر�ء و�ملفكرين بالرعاية 
�ملتنبي( يف  �ملتنبي )�نظر مادة  �لطيب  �أبو  �أطنب  �حلادبة، وقد 

مدحهما، ثم �أفح�ض يف هجائهما بعد ذلك.

�خلالفة  بني  �ملرير  �ل�رص�ع  بد�أ  نف�صه  �لإخ�صيد  عهد  ويف 
�لعبا�صية، و�خلالفة �لفاطمية... وكانت �لدولة �لعبا�صية يف 
ذلك �لوقت قد بلغت درجة كبرية من �ل�صعف و�لنحالل، 

�أطر�فها،  و�نتق�صت  و�لفو�صى،  �ل�صطر�ب  �صادها  فقد 
خمتلف  يف  ولتها  عليها  وثار  دويالتها،  منها  و�قتطعت 
�لأقاليم، وكرثت �لإغار�ت عليها من �أعد�ئها، و�صار �خلليفة 
�لعبا�صي �أ�صبه �صيء بالألعوبة �ل�صبيانية يف �أيدي بني بويه �لذين 
د�مت �صيطرتهم على �صوؤون �لدولة وم�صائرها من عام 334هـ 
�ل�صيعة  غالة  من  وكانو�  1055م(،   –  945( �إىل 447هـ 
�لذين ��صتنجد بهم �خلليفة �لعبا�صي ملعاونته، وتخلي�صه من ظلم 
تعد  ومل  كلية،  �خلليفة  �صلطة  ��صمحلت  ثم  ومن  �لأمر�ء، 
قائمة �إل يف �خلطبة �أيام �جلمع ويف �صك �لنقود وذلك ب�صبب 
ت�صك �لأمر�ء بالحتفاظ ب�صلطانهم لدى �لأهلني �لذين كانو� 
يقد�صون �صخ�ض �خلليفة ويولونه �حرت�مهم وتبجيلهم، وهذ� 
�خللفاء  �إظهار  على  و�ل�صالجقة  بويه،  بني  �صالطني  حمل  ما 
لأنهم  �لدينية،  و�لقد��صة  �لقوة،  �لنا�ض مبظهر  �أمام  �لعبا�صيني 
ومن  �خلليفة  من  م�صتمد�ن  و�صيطرتهم  نفوذهم  �أن  يعلمون 

مكانته �لروحية عند �ل�صكان.

�أمر  و�إز�ء هذه �حلالة من �ل�صعف و�خلور مل يعد للخليفة 
�لبت يف تعيني �لولة، فلما مات كافور �جتمع رجال �لبالط 
�لفو�ر�ض  �أبا  )968م(  357هـ  عام  خالل  وولو�  م�رص،  يف 
يف  وكان  م�رص،  عر�ض  �لإخ�صيد  حفيد  علي  بن  �أحمد 

�حلادية ع�رصة من �لعمر.

و�تفق �أن جاء �إىل م�رص �أبو حممد �حل�صن بن عبيد �لله �أخو 
�لإخ�صيد هاربًا من �لقر�مطة، فاأقامه �مل�رصيون على �جلي�ض، 
فا�صتبد بالأمر، وقب�ض على �لوزير جعفر بن �لفر�ت )�نظر مادة 

�بن �لفر�ت( و��صتوىل على �أمو�له، ثم عاد �إىل �ل�صام.
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وقد ظلت �لبالد بعد رحيل �أبي حممد �حل�صن �إىل �ل�صام 
عام 358هـ )969م( حو�يل خم�صة �أ�صهر حتت �إد�رة جعفر 
�بن �لفر�ت، و�صلت يف �أثنائها �إىل حالة من �لفو�صى، عجز 
معها هذ� �لوزير عن �إقر�ر �لأمن، وتخفيف ما حل بال�صكان 

من �مل�صائب، و�لويالت.

ومن هذ� كله يت�صح �أن حالة �ل�صعف و�لبوؤ�ض �لتي و�صلت 
�إليها م�رص، وعجز �لعبا�صيني عن �إر�صال �جليو�ض ل�صد �لأعد�ء 
لغزو م�رص  �لفاطمي  �لله  لدين  �ملعز  �أمام  �ل�صبيل  عنها قد مهد� 

على يد جوهر �ل�صقلي )�نظر مادة �لقائد جوهر(.

344– الإخ�سيدي – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
هو كافور بن عبد �لله �مللقب باأبي �مل�صك �لإخ�صيدي ن�صبة 
�لذي  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لإخ�صيد  بن طغج  موله حممد  �إىل 
��صرت�ه عام 312هـ )924م( من حممود بن وهب بن عبا�ض 
مببلغ زهيد قدره ثمانية ع�رص ديناًر�، وكان كافور خ�صيًّا �صديد 
�لب�رص،  حاد  �خللقة،  دميم  �جل�صم،  مرتهل  �لب�رصة،  �صو�د 
بر�قه، وكان حممد بن طغج من كبار �لقو�د عندما �أقدم على 
�رص�ء كافور، ويقول �ملقريزي يف كتابه »ح�صن �ملحا�رصة« �إن 
كافور �أُر�صل �إىل �بن طغج �صمن هدية، فتو�صم فيه �لذكاء، 

و�أبقاه عنده وردَّ �لهدية �إىل �صاحبها.

وعندما �آلت ولية م�رص �إىل �بن طغج �لإخ�صيد، وكّون 
يف  كافور  �رتقى  )927م(  326هـ  عام  �لإخ�صيدية  �لدولة 
ولية  �أتابك  وجعله  بثقته،  عبيده  بني  من  �خت�صه  �إذ  بالطه، 
�أبي �لقا�صم �أنوجور )�أي حممود( و�أبي �حل�صن علي، و�لأتابك 

لقب تركي معناه »مربي �لأمري – �أو �أبو �لأمري«.

و�لهمة  �لذكاء،  �لإخ�صيد  �بن طغج  تو�صم،  �أن  ويظهر 
�لنجابة  �لرجل من  �أبدى هذ�  له ما يربره فقد  يف كافور كان 
�أبو�به،  �أو�صع  من  �لتاريخ  يدخل  جعله  ما  ذلك  بعد  و�لفطنة 
ويقول بع�ض موؤرخي �صريته �إن �بن طغج �لإخ�صيد قال: »و�لله 

ل ورث دولة �بن طغج �إل هذ� �لعبد«.

وملا تويف �بن طغج �لإخ�صيد 334هـ )946م( خلفه �بنه 
كافور  قب�ض  ما  و�رصعان  حممود(  )�أي  �أنوجور  �لقا�صم  �أبو 
على زمام �لأمور يف كافة �لبالد �خلا�صعة للحكم �لإخ�صيدي 
بالق�صاء على  و��صتهل حكمه  و�ل�صام و�حلجاز،  وهي: م�رص 
عو�مل �لثورة �لتي �صنها �مل�رصيون �صده، ثم تو�صل عقب ذلك 
�إىل طرد �صيف �لدولة �حلمد�ين )�نظر مادة �صيف �لدولة( من 

دم�صق، وحال بذلك دون زحفه على م�رص.

ويف هذه �ملعركة ��صتوىل �مل�رصيون على غنائم هائلة دلت 
�لنت�صار رفع  نتائج هذ�  �نت�صارهم �حلا�صم، وكان من  على 
�صاأن كافور يف نفو�ض �مل�رصيني فاأ�صفو� عليه لقب »�لأ�صتاذ«، 
و�حلجاز  و�ل�صام،  م�رص،  م�صاجد  يف  �ملنابر  على  له  ودعو� 
لأن  �لتلميح  طياتها  يف  كنية  وهي  كافور  �مل�صك  �أبي  با�صم 

�مل�صك �أ�صود، وقد لقبه بها �خلليفة �لعبا�صي عقب ذلك.

قو�د  وجميع  �لدولة،  رجال  حمبة  �لعبد  هذ�  و�كت�صب 
�جلي�ض مبا �أغدقه عليهم من �لهبات، و�لعطايا �ل�صابقة، ومن َثمَّ 

��صتطاع ب�صط �صلطانه، و�صيطرته على كافة �صوؤون �لدولة.

�لوح�صة  �أن ظهرت  �لعامة  �ل�صيطرة  نتائج هذه  وكان من 
بني كافور وبني »�أنوجور« و�أخذ كل منهما يعمل على �لإيقاع 
بالآخر بغية �لتخل�ض منه، وترتب على ذلك �نق�صام �جلند �إىل 

فريقني: �لإخ�صيدية و�لكافورية.
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تويف  )960م(  349هـ  عام  �لقعدة  ذي  �صهر  ويف 
�أبو �لقا�صم �أنوجور، ومل يتجاوز �لتا�صعة و�لع�رصين من �لعمر 
�أمر  دبر  باأن كافور قد  �لقول  �إىل  �ملوؤرخني  بع�ض  حتى ذهب 

وفاته بال�صم.

ويف ذلك �لعام نف�صه �أقام كافور �أخاه �أبا �حل�صن علي بن 
ثالثة وع�رصين،  ذ�ك  �إذ  عمره  �مللك، وكان  على  �لإخ�صيد 
�صيًئا، ومن  ف�صار خا�صًعا لإر�دة كافور ل ميلك من �حلكم 
قدره  �صنويًّا  مرتًبا  له  وعني  دونه،  بال�صوؤون  كافور  ��صتبد  َثمَّ 
�أربعمائة دينار، وهو نف�ض �ملرتب �لذي كان لأخيه �أبي �لقا�صم 
على  �لدخول  من  �لنا�ض  منع  ذلك  على  وعالوة  �أنوجور، 
�لأمري �ل�صاب �جلديد، �أو �لت�صال به يف �أي �صاأن من �صوؤون 

�لدولة.

وكان من جر�ء هذه �لوحدة �لقاتة �أن مر�ض �أبو �حل�صن 
بالعلة نف�صها �لتي ق�صت على �أخيه �لتع�ض ومات كمًد� حلرمانه 
�ل�رصعية يف �صهر �ملحرم عام 355هـ )965م(،  من �صلطته 

وملا يبلغ �لثامنة و�لع�رصين من �لعمر.

�بن  تن�صيب  كافور  رف�ض  نف�صه  �لتاريخ  هذ�  ويف 
�حل�صن علي يف مكان و�لده �ل�رصعي بحجة �صغر �صّنه،  بي  �أ
وبعد �أن ظلت م�رص بغري �أمري عدة �أيام، ن�رص كافور على �لنا�ض 
)يف �صهر حمرم عام 355هـ( كتابًا من �خلليفة �ملطيع �لعبا�صي 

باإقامته و�لًيا على م�رص، و�لأقطار �لتي حتت �صلطانها.

�لو�صيع  �لجتماعي  و�صعه  باأن  �أح�ّض  كافور  �أن  ويظهر 
باأن  فاقتنع  �لأمري  لقب  نف�صه  على  ي�صفي  باأن  ي�صمح  ل 
و�كتفى  قباًل،  به  يدعى  كان  مبا  ��صتمر�ًر�  »�لأ�صتاذ«  يدعى 
م�رص،  م�صاجد  منابر  على  �لعبا�صي  �خلليفة  بعد  له  يدعى  باأن 

و�ل�صام، و�حلجاز، وكان ��صمه يذكر قبل وليته بعد �خلليفة 
و�لو�يل، و�تخذ �أبا �لف�صل �بن �لفر�ت وزيًر� له )�نظر مادة �بن 

�لفر�ت(.

355هـ  عام  �حلكم  ولية  على  ي�صتقر  كافور  يكد  ومل 
)965م( حتى �أر�صل �ملعز لدين �لله �لفاطمي )�نظر مادتي �ملعز 
جنوده  و�صلت  عندما  ولكن  م�رص،  لغزو  جي�ًصا  و�لفو�طم( 
�إىل �لو�حات عن طريق �ل�صحر�ء جهز كافور جي�ًصا تكن من 

ردهم على �أعقابهم بعد �أن قتل عدًد� كبرًي� منهم.

ومن �لغريب، بل من �لتناق�ض �ملده�ض �أن يح�صن كافور 
��صتقبال �لدعاة �لفاطميني بعد هذ� �لنت�صار، و�أن ي�صتقبلهم يف 
بالطه موفدين من قبل �ملعز لدين �لله، د�عني له باأن يدخل يف 

طاعة خليفتهم �ل�صيعي.

ولقد ترتب على هذ� �ل�صتقبال ميل �لكثريين من �لكّتاب، 
و�ملفكرين، و�جلنود �لإخ�صيدية و�لكافورية �إىل �ملذهب �ل�صيعي 
�لفاطمي، ويت�صح من ذلك �أن فكرة حتويل �لدولة من عبا�صية 
من  كبرية  طائفة  نفو�ض  يف  �ختمرت  قد  كانت  فاطمية  �إىل 

�مل�رصيني منذ ذلك �حلني �لذي �صبق �لغزو �لفاطمي للبالد.

�لبالد يف  �صادت  �لتي  �ل�صيئة  �حلالة  �أن  �صك يف  من  وما 
�ل�صنني �لأخرية من حكم كافور قد �صاعدت �إىل حد بعيد على 
زو�ل �ل�صلطة �لإخ�صيدية يف �رصعة مل تكن متوقعة، فالبوؤ�ض، 
قاتة،  �صحابة  يف  �مل�رصي  �لقطر  على  خيما  �ملعي�صة  وغالء 
في�صان  �نخفا�ض  وقًعا  �أ�صدها  وكان  عليه،  تو�لت  و�ملحن 
�لنيل �صنني متو�لية منذ عام 351هـ )962م( فانت�رص �لقحط، 
�مل�رصيون من  يعرفها  بكيفية مل  �لغالء  و��صتد  �لوباء،  وتف�صى 
معها  �لنا�ض  بدرجة عجز  و�لقرى  �ملدن  �ملوت  و�جتاح  قبل، 
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كانت  �ملوتى  جثث  �أن  قيل  حتى  موتاهم  ودفن  تكفني  عن 
تلقى يف �لنيل لكرثتها، ويقول �بن خلكان يف كتابه »وفيات 
�لأعيان« �أن عدد �ملوتى بلغ �صتمائة �ألف وهذ� رقم يدل على 
كثري من �ملبالغة، و�إن كان يخرّب عن تلك �ملاأ�صاة �حلزينة �لتي 

�جتاحت م�رص يف ذلك �لعهد �مل�صوؤوم.

�لذين  �لقر�مطة  �صد  عن  كافور  عجز  ذلك  �إىل  ي�صاف 
�أغارو� على �ل�صام عام 352هـ )963م(، ثم هاجمو� �حلجاج 
�مل�رصيني يف طريقهم �إىل مكة خالل عام 355هـ )965م(، 
عن  �أخرى  من جهة  ثم عجزو�  ومتاعهم،  �أمو�لهم،  ونهبو� 
�أن  لدرجة  �لنوبيون  عليه  �أغار  عندما  �لدفاع عن جنوب م�رص 

ملكهم �متد حتى مدينة �أخميم يف �ل�صعيد.

يف  وفو�صى  ��صطر�ب  من  حدث  ما  بّلة  �لطني  وز�د 
دو�وين �حلكومة ب�صبب عجز كافور عن دفع مرتبات حر�صه، 

وغلمانه، فتنكرو� له، وثارو� عليه.

وتويف هذ� �لعبد �خل�صي �لذكي يف 20 جمادى �لأوىل 
عام 357هـ )968م( بالًغا من �لعمر حو�يل 65 عاًما، ودفن 
يف دم�صق، وقد د�م حكمه، وتوليه �صوؤون م�رص، و�ل�صام، 
�لفو�صى  من  حالة  يف  م�رص  تارًكا  عاًما   21 قر�بة  و�حلجاز 
�أنه  خلكان  �بن  ويقول  �خلطورة،  حد  �لبالغني  و�ل�صطر�ب 

دفن بالقاهرة يف �لقر�فة �ل�صغرى.

وكان دخول عدد كبري من �مل�رصيني يف �ملذهب �ل�صيعي 
�أقوى  ذكرها  تقدم  �لتي  �لبائ�صة  �ل�صيئة  و�لأحو�ل  �لفاطمي 
مادة  )�نظر  �ل�صقلي  جوهر  �أمام  �لطريق  مهدت  �لتي  �لعو�مل 
�لعبا�صي  �ل�صلطان  على  و�لق�صاء  م�رص،  لفتح  جوهر(  �لقائد 

فيها، ليحل حمله �ل�صلطان �لفاطمي �ل�صيعي.

�أبو �لطيب �ملتنبي على  ويف عهد كافور �لإخ�صيدي وفد 
م�رص، وكان قد غ�صب على �صيف �لدولة �حلمد�ين، ف�رصع 
جمادى  ففي  ق�صائد،  من  نظم  ما  باأح�صن  كافور  مدح  يف 

�لآخرة عام 346هـ )957م( قال يف مدحه:

قو��صد كافور َتو�رك غريه 
ومن ق�صد �لبحر ��صتقل �ل�صو�قيا  

فجاءت بنا �إن�صان عني زمانه  
ا خلفها وماآقيا وخلت بيا�صً

مدحه  يف  �أطنب  )958م(  347هـ  عام  �صو�ل  ويف 
بق�صيدته �لبائية �لتي يقول فيها:

و�أخالق كافور �إذ� �صئت مدحه 
و�إن مل �أ�صاأ ُتلى علّي فاأكتب

�إذ� ترك �لإن�صان �أهاًل ور�ءه 
ومّيم كافوًر� فما يتغّرب  

ما  �مل�صني  و�لنفاق  �لرخي�ض  �مللق  من  �لأبيات  هذه  ويف 
�لنفعية  �صاعريته  �لذميمة ويظهر حقيقة  بالو�صولية  �ملتنبي  يدمغ 
�إح�صانهم،  ي�صتجدي  �لأمر�ء  بالط  باأ�صلوبها على  تقّلب  �لتي 

وميدحهم بقدر ما يغدقون عليه من �لعطايا و�لهبات.

ومن ملقه �خل�صي�ض ونفاقه �لذي ل يقف عن حد قوله يف 
هذ� �لكافور �لعبد �خل�صي:

ق�صى �لله يا كافور �أنك �أول  
ولي�ض بقا�ٍض �أن ُيرى لك ثان
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�إىل �أن يغايل يف نفاقه فريتفع بكافوره �إىل �أحد �أ�صحاب 
�ملعجز�ت �ل�صماوية فيقول يف هذه �لق�صيدة نف�صها:

لو �لفلك �لدّو�ر �أبغ�صت �صعيه 
لعّوقه �صيء عن �لدور�ن  

يكون  �أن  يف  �جلاحمة  مطامعه  يحقق  مل  كافوًر�  ولكن 
و�لًيا على �إحدى مقاطعات �لقطر �مل�رصي، فاأغ�صبه �لإخفاق 
يف �صعيه، و�نقلب على ممدوحه يرميه باأ�صنع ما نظم من �صعر 

�لهجاء �ملقذع، فرن�ه يقول:

وكم ذ� مب�رص من �مل�صحكات 
ولكنه �صحك كالبكا  

و�أ�صود م�صفرة ن�صفه  
يقال له �أنت بدر �لُدجى  

ثم يغادر م�رص يف �ليوم �لتا�صع من �صهر ذي �حلجة عام 
كانت  �لتي  »�لد�لية«  ق�صيدته  ترك  �أن  بعد  )961م(  350هـ 
�لعامل �لأ�صا�صي يف تخليد ��صم كافور عرب �لتاريخ على �لرغم 
هذه  ومنها  �ل�صفات:  و�أقبح  �ل�صتائم  باأ�صنع  ترميه  �أنها  من 

�لأبيات:

�أكلما �غتال عبد �ل�صوء �صّيده 
�أو خانه فله يف م�رص تهيد؟  

�صار �خل�صّي �إمام �لآبقني بها
فاحلر م�صتعبد، و�لعبد معبود  

نامت نو�طري م�رص عن ثعالبها 
فقد ب�صمن، وما تفنى �لعناقيد  

�لعبد لي�ض حلر �صالح باأخ 
لو �أنه يف ثياب �حلر مولود  

ل ت�صرتي �لعبد �إل و�لع�صا معه 
�إن �لعبيد لأجنا�ض مناكيد  

من عّلم �لأ�صود �ملخ�صّي مكرمة؟
�أقو�مه �لبي�ض �أم �آباوؤه �ل�صيد؟  

�أم �أذنه يف يد �لنخا�ض د�مية 
�أم قدره، وهو بالفل�صني مردود  

اللبان  بق�سم   – حارة   – الأخف�س   –345
ا( )عبد العزيز حممد ح�سن حاليًّ

لقب �لأخف�ض يطلق على كل من بعينه ع�صاء، وكل من 
�لنحويني  من  على عدد  �للفظ  هذ�  �أطلق  وقد  له،  رمو�ض  ل 
»�ملزهر«،  كتابه  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  �ل�صيوطي  ذكرهم 
يلي  وفيما  �لنطاق،  و��صعة  �صهرة  لهم  كانت  ثالثة  بينهم  من 

تر�جمهم:

1( اأب� اخلطاب عبد احلميد بن عبد املجيد )امللقب بالأخف�ض 
�أنه كان  �لعالء، وقيل  بن  �أبي عمرو  يد  تتلمذ على  الأكرب(: 
�أول من �صاق �لأ�صعار �لقدمية وو�صع بني �ل�صطور �رصًحا لها، 
وقد جمع عدًد� كبرًي� من �مل�صطلحات �لتعليمية، ومن �أ�صهر 
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)�نظر  و�لأ�صمعي  عبيدة،  و�أبو  زيد،  و�أبو  �صيبويه،  تالميذه 
هذه �ملو�د(، وكان من كبار علماء �لنحو.

عام 177هـ )793م(، وكان  �لأكرب  �لأخف�ض  وتويف 
بينه وبني �بن �لرومي م�صاجالت، وكان �لأخف�ض يناكر د�ر 
�بن �لرومي ويقول كالًما يتطاير منه فهجاه �بن �لرومي بق�صائد 

كثرية. 

بالأخف�ض  )امللقب  البلخي  م�سعدة  بن  �سعيد  احل�سن  اأب�   )2
الأو�سط(: كان �أحد نحاة �لب�رصة، ومن �أئمة �للغة �لعربية، 
كان  �أنه  من  �لرغم  على  �صيبويه  عن  �لنحو  علوم  �أخذ  وقد 
�إل  يكربه �صنًّا، وكان يقول: ما و�صع �صيبويه يف كتابه �صيًئا 
وعر�صه علّي، ويقول �إن �صيبويه كان �أعلم مّني بالنحو ولكني 
�لآن �أعلم به منه، و�لأخف�ض �لأو�صط هو �لذي ز�د يف علم 
�لعرو�ض بحر �خلبب، وكان �خلليل بن �أحمد قد و�صع �لبحور 

�لأخرى )�نظر مادة �خلليل بن �أحمد(.

وقد �ألّف �لأخف�ض �لأو�صط كتاب »�لأو�صط يف �لنحو«، 
وكتاب »تف�صري معاين �لقر�آن«،وكتاب »�ملقايي�ض يف �لنحو«، 
»معاين  وكتاب  »�لقو�يف«،  وكتاب  »�لعرو�ض«،  وكتاب 
و»�مل�صائل  و»�لأ�صو�ت«،  »�مللوك«،  وكتب:  �ل�صعر«، 
�ل�صغرى«، وغريها من �لكتب، ومن  �لكربى«، و»�مل�صائل 
هذه �ملوؤلفات �لكثرية يت�صح �أن �لأخف�ض �لأو�صط كان �أ�صهر 

�لنحاة �لثالثة �لذين يحملون لقب »�لأخف�ض«.

وولد �لأخف�ض �لأو�صط يف مدينة بلخ، وتتلمذ على يد 
�أبي �صمر �ملعتزيل، ثم على يد �صيبويه، وقد كان له �لف�صل يف 

�إذ�عة كتاب �صيبويه بني �لنا�ض.

– 835م(،  وتويف بني عامي 210 - 221هـ )825 
ومل يبق من موؤلفاته �لعديدة �صيء، وقد �أفاد �لثعالبي )�نظر هذه 
�ملادة( من م�صنفه »غر�ئب �لقر�آن«،و��صت�صهد �لبغد�دي كثرًي� 

مب�صنفه »�ملعاياه« يف كتاب خز�نة �لأدب.

346– اإخوان ال�سفا – حارة – بق�سم كرموز 
ا( )�سعبان عبد اهلل �سفيد حاليًّ

347– اإخوان ال�سفا – �سارع – بق�سم كرموز
يف  ظهرت  �مل�صلمني  �ملفكرين  من  جماعة  �ل�صفا  �إخو�ن 
�أو�ئل عام 373هـ )983م( وهي جماعة �صيا�صية دينية ذ�ت 
�ل�صيعة  مبذهب  تدين  كانت  ولعلها  متطرفة،  �صيعية  نزعات 
و�تخذ  �لباطنية،  بال�صيعة  �أو  �أ�صح  وجه  على  �لإ�صماعيلية 
�أنف�صهم هذ� �ل�صم  � لها، و�أطلقو� على  �أع�صاوؤها �لب�رصة مقرًّ
لأن غاية مقا�صدهم كانت �ل�صعي �إىل �صعادة نفو�صهم �خلالدة 
ول�صيما  �لطرق،  من  ذلك  بغري  �أو  بينهم،  فيما  بت�صافرهم 
عن  حمدد  �صيء  يعرف  ول  �لنفو�ض،  تطهر  �لتي  بالعلوم 
�أما  �صاأنهم،  يف  �ملوؤرخون  �ختلف  ولذ�  �ل�صيا�صي،  ن�صاطهم 
�لر�صائل  �لتهذيب �لنظري فيظهر جليًّا يف �صل�صلة  ن�صاطهم يف 
�لتي �أنتجوها وهي مرتبة ترتيًبا يجمع �صتات �لعلوم، ويتم�صى 
ويقال  حتقيقها،  �أجل  من  �جلماعة  قامت  �لتي  �لأغر��ض  مع 
�لقرن  �أو��صط  ون�رصت يف  قد جمعت  �لر�صائل  هذه  �أن  عادة 

�لر�بع �لهجري )�لعا�رص �مليالدي( على وجه �لتقريب.

�ل�رصق �ملحدثني قدر عناية  �أحد من علماء  بهم  ومل يعن 
لفيف من �مل�صت�رصقني �أمثال كار�ديفو، مكدونالد، كاز�نوفا، 
ت. ج. دي بور، وغريهم، مع �أن هذه �جلماعة كانت يف 
�أع�صائها �لو��صعة �لآفاق، ومن حيث  �لطليعة من حيث ثقافة 
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�إ�صالمي يحاول �ملزج بني  تب�صيطهم مل�صكالت �لفل�صفة بتفكري 
�لفل�صفة و�لعقيدة.

ويبلغ عدد ر�صائل �إخو�ن �ل�صفا �ثنتني وخم�صني، وهذ� 
�لعدد يتفق وما جاء يف فهر�ض �ملو�صوعات �ملثبتة يف �أول طبعتها 
ببومباي بالهند، كما يتفق مع �آخر ما ورد يف �لر�صالة �لأوىل 
منها، ويذكر من موؤلفيها: �أبو �صليمان حممد بن م�صري �لب�صتي 
�لزجناين،  هارون  بن  علي  �حل�صن  و�أبو  باملقد�صي،  �مل�صهور 
وحممد بن �أحمد �لنهرجوري، و�لعويف، وزيد بن رفاعة، 
غري �أن هذه �لأ�صماء لي�صت حمققة �إذ يختلف �ملوؤرخون بالن�صبة 
علماء  بع�ض  ت�صنيف  من  �أنها  قال  فمن  �لر�صائل،  موؤلفي  �إىل 
علي  ن�صل  من  �لأئمة  بع�ض  كالم  من  �أنها  قال  ومن  �ملعتزلة 
�بن �أبي طالب �أمثال �أحمد بن عبد �لله حفيد جعفر �ل�صادق، 
كما زعم �آخرون �أنها من تاأليف �حلكيم �ملجريطي بينما يوؤكد 
�إل �رصًحا ملا كان مبهًما  �أن ر�صائل �ملجريطي مل تكن  غريهم 

من ر�صائل �إخو�ن �ل�صفا.

وقد قيل �إن هناك جماعة �أخرى كانت تقيم يف بغد�د، 
و�إنها كانت على �صلة وثيقة بجماعة �إخو�ن �ل�صفا بالب�رصة، 
بغد�د  �أع�صاء جماعة  ي�صتقيم مع مذهب  �لقول ل  ولكن هذ� 
�لتي كان من �أع�صائها: �أبو �إ�صحق، وماين، وهما �صابئان، 
ووجود  �ليعقوبيني،  كني�صة  �أ�صاقفة  رئي�ض  عدّي  بن  ويحيى 
باأن  �لرو�ة  بع�ض  �إليه  بغد�د يرجح ما ذهب  هوؤلء يف جماعة 

�ل�صلة كانت معدومة تاًما بني �جلماعتني.

�لذين  �ملوؤرخني  �أقو�ل  به من  �لأخذ  ي�صتطاع  ما  هذ� كل 
تعر�صو� ل�صرية �إخو�ن �ل�صفا، �إذ �إن �أع�صاء هذه �جلماعة كانو� 
مييلون �إىل �ل�رصية يف �صوؤونهم ومييلون �إىل �لتعبري عما يجول 

بخو�طرهم باأ�صاليب غري �رصيحة.

مبادئ  �صمت  فل�صفية  مو�صوعة  �ل�صفا  �إخو�ن  ور�صائل 
�لعلوم �لتي كانت معروفة يف ذلك �لعهد، وت�صتمل على �آر�ء 
و�جلنة،  و�لطبيعة،  و�لنف�ض،  �لعامل  ويف  �لله  يف  جماعتهم 
و�ل�صحر،  و�لفلك،  و�لنار،  و�لرتبية  و�لعلم  و�لأخالق، 
وكل هذه �لآر�ء م�صتمدة من موؤلفات �لقرنني �لثامن و�لتا�صع 
قدماء  نزعة  هي  �لفل�صفية  نزعتهم  �أن  ويالحظ  �مليالديني، 
و�لهندية، وجامعيها  و�لفار�صية،  �ليونانية،  مرتجمي �حلكمة 
هذه  يف  وترتدد  بطرف،  مذهب  كل  من  ياأخذون  �لذين 
�لر�صائل �أ�صماء فيثاغورث، و�صقر�ط، و�أفالطون، وهرم�ض 
منطقيًّا  طالي�ض  �أر�صطو  ويعتربون  طالي�ض،  �أر�صطو  من  �أكرث 
»�لتفاحة«،  وكتاب  �لأفالطوين  »�أثولوجيا«  لكتاب  وموؤلًفا 
بد�أت بظهور  �لتي  �مل�صائية �حلقيقية  �لفل�صفية  �آر�ئهم  ولي�ض يف 
ياأخذو�  مل  �أنهم  �لفل�صفية  نزعتهم  خ�صائ�ض  ومن  �لكندي، 
�صيًئا من فل�صفة �لكندي غري �أنهم �أخذو� من �أحد تالميذه �لذين 
�ملتوفى عام  �أبو مع�رص  �لبهرج  �ملنجم  �نحرفو� عن مذهبه وهو 

272هـ )885م(.

�لأ�صل  فكرة  هو  ر�صائلهم  عليه  تدور  �لذي  و�ملحور 
�ل�صماوي لالأنف�ض، وعودتها �إىل �لله، و�أن �لعامل �صدر عن 
�لله كما ي�صدر �لكالم عن �ملتكلم، �أو �ل�صوء عن �ل�صم�ض، 
فغا�ض عن وحدة �لله بالتدرج كل من: �لعقل، ومن �لعقل، 
�لأج�صام،  ثم  �لطبائع،  ثم عامل  �لأوىل،  �ملادة  ثم  �لنف�ض، 
وهي،  منها  يرتكب  ما  ثم  �لعنا�رص،  ثم  �لفلك،  عامل  ثم 
عن  �ملنبعث  �لفي�ض  يف  و�ملادة  و�حليو�ن،  و�لنبات،  �ملعادن 
وحدة �لله تبدو �أ�صا�ًصا للت�صخي�ض ولكل �رص ونق�ض، ولي�صت 
�لنفو�ض �لفردية �إل �أجز�ء من �لنف�ض �لكلية، تعود �إليها مطهرة 
بعد �ملوت كما ترجع �لنف�ض �لكلية �إىل �لله ثانية يوم �مليعاد، 
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و�ملوت عند �إخو�ن �ل�صفا ي�صمى �لبعث �لأ�صغر، بينما ت�صمى 
عودة �لنف�ض �لكلية �إىل بارئها �لبعث �لأكرب.

ويذهبون �إىل �أن �لأديان كلها يف جميع �لع�صور، وعند 
كل  وغر�ض  �حلكمة،  وهذه  تتفق  �أن  يجب  �لنا�ض  جميع 
��صتطاعة  قدر  بالله  �لنف�ض  تت�صبه  �أن  هو  دين  وكل  فل�صفة، 

�لإن�صان.

يتم�صى  لكي  رمزيًّا  تاأوياًل  �لقر�آن  �ل�صفا  �إخو�ن  �أّول  وقد 
مع هذ� �لق�صور �لروحي لالأديان كما �أّولو� بع�ض �لق�ص�ض غري 

�لدينية تاأوياًل رمزيًّا مثل ق�ص�ض »كليلة ودمنة«.

�أ�صلوب  يف  و�خلم�صون  �لثنتان  ر�صائلهم  كتبت  وقد 
يف  ت�صبه  وهي  �لف�صيلة،  على  وح�ّض  تكر�ر  فيه  م�صهب 
منها  �لأول  و�جلزء  �ملختلفة،  �لعلوم  يف  مو�صوعة  جمموعها 
و�ملنطق  �لريا�صيات  مبادئ  تعالج  ر�صالة،  ع�رصة  �أربع  ي�صم 
وي�صمل �جلزء �لثاين �صبع ع�رصة ر�صالة، تتناول �لعلوم �لطبيعية 
مبا فيها علم �لنف�ض، وتبحث �لر�صائل �لع�رص �لتي يت�صمنها �جلزء 
�لثالث »�مليتافيزيقا«، �أي علم ما ور�ء �لطبيعة، وتتناول �لر�صائل 

�لإحدى ع�رصة �لباقية �لت�صوف، و�لتنجيم، و�ل�صحر.

348– اأدريان – �سارع – بق�سم حمرم بك 
ا( )طلعت حممود يحيى حاليًّ

هو �لإمرب�طور �لروماين »�أدريان Adrien« �أو »هادريان 
Hadrien« كما تذكره �ملر�جع �لتاريخية �لكثرية، وقد ولد 

مبدينة روما عام 76 �مليالدي، وحكم �لإمرب�طورية �لرومانية 
من عام 117 �إىل عام 138م، وقد تبناه �لإمرب�طور »تر�جان 
�إليه  Trajan« )�نظر هذه �ملادة( فحكم �لبالد بعده، ويعزى 

طو�ل  �لإمرب�طورية  �صاد  �لذي  �ل�صتقر�ر  يف  �لف�صل 
�لتي عمتها، وكان  �لرخاء  �إىل حالة  �أدى  عاًما، مما  ع�رصين 
�أبعد  �إىل  و�لفنون  و�لآد�ب  �ل�صناعات  م�صجعي  من  »�أدريان« 
مها  وقوَّ �لإد�رية  �لأعمال  �أ�صاليب  �أ�صلح  وقد  م�صتطاع،  حد 
فوقه  يقام  و�لذي  با�صمه،  �مل�صمى  �حلاجز  روما  مبدينة  و�صيد 
وحمى  �لقدي�ض«،  »�ملالك  �أي  �آجن«  »�لقدي�ض  ق�رص  �لآن 
باإقامة  وذلك  �لغز�ة،  هجمات  من  �لرومانية  �لإمرب�طورية 
عام  ويف  و�إجنلرت�،  �أملانيا  يف  �لعدد  �لكثرية  �ملنيعة  �حل�صون 
من  جمموعة  يت�صمن  �لذي  �لد�ئم  �ملر�صوم  �أ�صدر  131م 
»�صالفيو�ض  �ل�صهري  �مل�رّصع  �أعده  وقد  �لق�صائية،  �لت�رصيعات 
جوليانو�ض Salvius Julianus«،وظل هذ� �ملر�صوم �صاري 
»جو�صتنيان  عهد  حتى  �لإمرب�طورية  �أنحاء  جميع  �ملفعول يف 
Justinien« )�نظر هذه �ملادة(، وق�صى �لإمرب�طور »�أدريان« 

به  يحيط  »�أدريانا«  ق�رصه  يف  حياته  من  �لأخرية  �ل�صنو�ت 
�ل�صعر�ء و�لفنانون، ومات عام 138م، بالًغا من �لعمر حو�يل 

63 عاًما. 

يف  ترجمته  فاطلب  �جلديد  �ل�صارع  ��صم  �صاحب  �أما 
»طلعت حممود يحيى«.

349- الإدري�سي - �سارع - بق�سم كرموز
�إدري�ض  �لله بن  �لله حممد بن حممد بن عبد  �أبو عبد  هو 
�صليل  وهو  �لإدري�صي  بال�رصيف  �ملعروف  �حل�صني  �حلمودي 
ود �مللوكية �لرببرية �لتي حكمت جنوب �لأندل�ض  �أ�رصة بني حمُّ
�لع�رص�ت  يف  وذلك  مر�ك�ض  �صمال  يف  �لو�قع  �ِصْبتة  ومينا 
لأنه  بال�رصيف  و�صمي  �لهجري،  �خلام�ض  �لقرن  من  �لأوىل 
�لعربي  �لتي حكمت �ملغرب  �أ�رصة �لأد�ر�صة  �إىل  بالن�صب  ميت 
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مولي  موؤ�ص�صها  وكان  �لهجري  �لثاين  �لقرن  �أو�ئل  منذ 
�إدري�ض �لأول �بن عبد �لله بن �حل�صن �أحد �أحفاد علي بن �أبي 
عام 493هـ  �صبتة  مبينا  �لإدري�صي  �ل�رصيف  ولد  وقد  طالب، 
ا  )1099م(، وكانت هذه �ملدينة �لبحرية �لتي لعبت دوًر� هامًّ
ا �إ�صبانية تتبع  يف تاريخ �ملغرب و�لأندل�ض و�لتي تعترب �ليوم �أر�صً
ولية قاد�ض �لأندل�صية وحتتلها �إ�صبانيا منذ �أربعة قرون، كانت 
�أ�صهر  ومن  و�ملغرب  �لأندل�ض  علماء  من  كبري  لعدد  مق�صًد� 
�ل�صبتي  مو�صى  بن  عيا�ض  و�لقا�صي  �لإدري�صي  �لعلماء  هوؤلء 

)�نظر �لقا�صي عيا�ض( �أعظم حفاظ �ملغرب بال مر�ء.

ويعرف من �إ�صار�ت وردت يف موؤلفه �أنه در�ض يف معاهد 
وكانت  بالقرطبي،  لقب  ولذ�  قرطبة؛  ول�صيما يف  �لأندل�ض 
�لأندل�ض يف ذلك �حلني حتت حكم �ملر�بطني �صادة �ملغرب، 
�صبه  عديدة يف  برحالت  قام  �أنه  �لإ�صار�ت  تلك  من  ويعرف 
�جلزيرة �لإ�صبانية وو�صل يف رحالته �إىل مدينة ل�صبونة عا�صمة 
�لربتغال حاليًّا، وقد كانت وقتئذ ثغر ولية �لغرب �لأندل�صية، 
يلي خليج غ�صكونيا  فرن�صا مما  �إ�صبانيا و�صو�طئ  ثم ز�ر �صمال 
وو�صل يف جتو�له �لبحري �إىل �صو�طئ �إجنلرت� �جلنوبية، ثم عرب 
فعا�ض  وجنوبه  �صماله  يف  وجتول  �ملغرب  �إىل  ذلك  بعد  �لبحر 
�إىل  وذهب  مر�ك�ض  مدينة  �صو�حي  �إحدى  �لوقت يف  بع�ض 
مدينة ق�صنطينة �لو�قعة يف �ل�صمال �ل�رصقي من �لقطر �جلز�ئري، 
�أ�صيا �ل�صغرى )�لأنا�صول( وز�ر  �أما يف �مل�رصق فقد جتول يف 

�ملغارة �ملن�صوبة �إىل �أهل �لكهف.

وما من �صك يف �أن هذه �لرحالت �لعديدة كان لها �أعمق 
�لأثر يف تكوين معلوماته �جلغر�فية �لتي ظهرت فائدتها �لعلمية 
�لقدر يف  �أبو�ب كثرية من معجمه �جلغر�يف، ولقد لعب  يف 
بالط  �ملقربني يف  �أحد  جنده  �إذ  �لعلمية  �لإدري�صي  حياة  تطور 

ملك جزيرة �صقلية )�نظر مادة �صقلية( ميار�ض �جتاًها ثقافيًّا باهر 
�ملعامل خ�صب �لإنتاج، ومن �ملعروف �أن هذه �جلزيرة �لتي تتبع 
�لآن جمهورية �إيطاليا بقيت حتت حكم �مل�صلمني ما يقرب من 
قرنني منذ �فتتحها �لأغالبة )�نظر مادة �بن �لأغلب( عام 264هـ 
للعلوم  مزدهًر�  موطًنا  دولتهم  ظل  يف  و�صارت  )878م( 
و�ل�صناعة و�لتجارة ثم تو�لت عليها �حلمالت �لبحرية �لإفرجنية 
حينما �أدرك �لوهن �لدولة �لأغلبية حتى ��صتعادها �لدوق »روجيه 
Roger« �لنورماندي عام 464هـ )1072م(، و�نتهت عند 

هذه  حدثت  وقد  �جلزيرة،  يف  �لإ�صالم  دولة  �لتاريخ  ذلك 
�ل�صتعادة قبل ميالد �لإدري�صي بت�صعة وع�رصين عاًما.

ولده  �جلزيرة  توىل حكم  »روجيه«  �لدوق  موت  وعقب 
»روجيه �لثاين Roger II« وي�صميه �لعرب »روجار«، وكان 
�لعقلي  �لأفق  بات�صاع  يتمتعون  �لنورمنديون  �حلكام  هوؤلء 
�لنتفاع  يف  ويرغبون  �حل�صاري  �مل�صلمني  تفوق  ويقدرون 
�لإ�صالمية  �جلالية  ��صتطاعت  ثمَّ  ومن  وخرب�تهم،  بعلومهم 
�لفكري  ن�صاطها  تار�ض  �آمنة  كنفهم  تعي�ض يف  �أن  �صقلية  يف 
و�لجتماعي يف حرية تامة وتقوم ب�صعائر دينها دون عائق، ويف 
ظل هذ� �لت�صامح �ملحمود دعا �مللك �لنورمندي »روجيه �لثاين« 
�إىل بالطه يف بالرمو طائفة من �لعلماء �مل�صلمني بينهم �ل�صقليني 
�ل�رصيف  مقدمتهم  و�ملغاربة، وكان يف  و�لإفريقيني  �ملحليني 

�لإدري�صى �لذي لقب بعد ��صتقر�ره باجلزيرة »بال�صقلي«.

ول يعرف بال�صبط تاريخ ورود هذ� �لعامل �جلغر�يف �ل�صهري 
عام  بد�أ  �لثاين«  »روجيه  �مللك  حكم  �أن  غري  �جلزيرة،  على 
1101م )495هـ(، ومن �ملرجح �إذن �أن يكون �لإدري�صي قد 
وفد على بالطه يف �ملدة بني عامي 1130 و1140م )525 
- 535هـ( �أي قبل موت هذ� �مللك عام 1154م )548هـ( 
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بحو�يل 14 �صنة �أو 24 �صنة، وكان �صيت �لإدري�صي كرحالة 
وحباه  �مللك  به  فرحب  �جلزيرة  �إىل  �صبقه  قد  جغر�يف  وعامل 
حققها  �لتي  �جلليلة  �لعلمية  باملهمة  �إليه  وعهد  ورعايته  بعطفه 

بكتابه �خلالد »�ملعجم �جلغر�يف«.

�لتفكري  من  مهمته يف جو  تاأدية  على  �لإدري�صي  وعكف 
�حلر �مل�صتنري ويف تعاون مثمر بني �ل�رصق و�لغرب مرتفًعا بالقيم 
�لرجعية  و�ملبادئ  �لعتبار�ت  فوق  ما  �إىل  و�لأدبية  �لعلمية 
�جلامدة �لتي كانت ت�صود تلك �لع�صور يف كثري من �لبيئات، 
�إعجابه  مبدًيا  �لثاين  روجيه  �مللك  عن  يتحدث  جنده  ثمَّ  ومن 
و�إجالله له فيقول: »و�إن ف�صل ما عني به �لناظر و��صتعمل فيه 
بالله  �ملعتز  روجار  �لعظيم  �مللك  حما�صن  و�خلو�طر  �لأفكار 
وقلورية،  و�نكربدة  و�أنطاكية  �صقلية  ملك  بقدرته،  �ملقتدر 
ملك  من  خري  هو  �إذ  �لن�رص�نية،  للملة  �لنا�رص  رومية،  �إمام 
ا«، ثم ي�صتطرد �لإدري�صي في�صيد بعدل ذلك  �لروم ب�صًطا وقب�صً

�مللك وقوته وعلمه و�صعة �إدر�كه.

ويذكر �لإدري�صي �لظروف �لتي دعت �مللك روجار �إىل 
�إن �مللك ملا  �إليه بهذه �ملهمة �جلغر�فية �لكربى فيقول  �أن يعهد 
�ت�صعت حدود مملكته �أر�د �أن يعرف �أقاليمها وطبيعة م�صالكها 
� وما بها من بحار وخلجان وجبال و�أنهار،  وحدودها بحًر� وبرًّ
فاأمر باإح�صار كتب �جلغر�فيا �لعربية لتدر�ض بعناية وعندما تت 
هذه �لدر��صة �أمر باأن تعد كرة من �لف�صة �خلال�صة وتنق�ض عليها 
وبحارها  وخلجانها  وبالدها  باأقطارها  �ل�صبعة  �لأقاليم  �صور 

و�أنهارها وعامرها وغامرها.

�أ�صا�ض  كان  �أقاليم  �صبعة  �إىل  �لعامل  تق�صيم  �أن  ويالحظ 
علم �جلغر�فيا يف �لع�صور �لو�صطى وقد �صار عليه كافة علماء 

�جلغر�فيا �مل�صلمني.

ومل يق�رص �لإدري�صي يف �لقيام مبا كلف به على خري وجه 
�ملعروف  للعامل  �ل�صهرية  خريطته  �لف�صية  �لكرة  فوق  ونق�ض 
�لكثري  م�صدر  و�صارت  �خلريطة  هذه  ��صتهرت  وقد  وقتئذ، 
ول�صيما  �لو�صطى  �لع�صور  خالل  �لأوربيني  �جلغر�فيني  من 
عام  من  �لفرتة  عا�ض يف  �لذي  �صانونو  مارينو  �لبندقي  �لعالمة 
1260 �إىل 1338م )659 - 739هـ( و�لذي ��صرت�صد بها 
�لف�صة  من  ت�صتوعب  �لكرة مل  �إن  ويقال  معظم خر�ئطه،  يف 
�لباقي  روجار وهب  �مللك  و�أن  �لثلث  �إل  لها  �لتي خ�ص�صت 
منها �إىل �لإدري�صي ومنحه مبلًغا كبرًي� من �ملال و�صحنة �صفينة 

من �ملتاع �لنفي�ض.

وتال ذلك �لعمل �لعظيم و�صع م�صنف جغر�يف يطابق ما 
ر�صم فوق �لكرة �لف�صية يتناول �لأقاليم �ل�صبعة �ملنقو�صة عليها 
بالو�صف فت�رصح فيه �أحو�ل �لبالد و�أماكنها و�صورها وبحارها 
من  ت�صم  وما  نباتها  و�أجنا�ض  وخو��صها  وم�صافاتها  وجبالها 
و�صف  مع  عجائب  من  عنها  يذكر  وما  وجتارة  �صناعات 
وعاد�تهم  و�أزيائهم  ولغاتهم  ومذ�هبهم  وهيئاتهم  �صكانها 
�ملو�صوعة  هذه  و�صع  يف  �لإدري�صي  �عتمد  وقد  وتقاليدهم، 
يف  طو�فه  من  جمعها  �لتي  �ل�صخ�صية  معلوماته  على  �لقيمة 
�لأبي�ض  �لبحر  وغربي  فرن�صا  و�صو�طئ  �لإ�صبانية  �جلزيرة  �صبه 
وجزره و�ملغرب و�آ�صيا �ل�صغرى )�لأنا�صول( وعلى ما ��صتفاده 
و�جلغر�فيني  بطليمو�ض،  مثل  �لقد�مى  �جلغر�فيني  بحوث  من 
هذه  )�نظر  و�مل�صعودي  حوقل  و�بن  �ليعقوبي  �أمثال  �مل�صلمني 
�ملو�د( و�بن ُخْرَد�َذبة، كما �عتمد على تقارير �لر�صل و�ملبعوثني 
�لأوروبية  �لبلد�ن  خمتلف  �إىل  روجار  �مللك  �أوفدهم  �لذين 
ومنها �لبالد �لإ�صكندنافية و�أملانيا وفرن�صا و�إيطاليا وجزر �لبحر 
تناول �لإدري�صي  �لأدرياتيكي وجزر �ملحيط �لأطلنطي، وقد 
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بالو�صف يف موؤلفه لأول مرة يف  كل هذه �لأماكن و�لبلد�ن 
�جلغر�فيا �لعربية وجغر�فية �لقرون �لو�صطى يف دقة وبر�عة.

وفرغ  �أعو�م  عدة  �لكبري  �مل�صنف  هذ�  و�صع  و��صتغرق 
يناير  �صهر  من  �لأول  �لع�رصة  �لأيام  و�صعه يف  من  �لإدري�صي 
�ملو�فق ل�صهر �صو�ل عام 548هـ )1154م( وذلك قبيل موت 
هذ�  و�صمي  قليلة،  باأ�صُهر  �لنورماندي  �لثاين  روجيه  �مللك 
ا  �أي�صً �صمي  كما  �لآفاق«  �خرت�ق  يف  �مل�صتاق  »نزهة  �ملوؤلف 
»كتاب روجار« �أو »�لكتاب �لروجاري« �عرت�ًفا بف�صل �مللك 

�لنورماندي روجيه �لثاين.

�لأر�ض  كروية  عن  بالتحدث  مو�صوعته  �لإدري�صي  وبد�أ 
�لأقاليم  وت�صمل  خريطة  �صبعني  عددها  بلغ  بخر�ئط  و�صفعها 
وقد  خر�ئط،  ع�رص  �إقليم  لكل  ع�رصه  يف  �ملعروفة  �ل�صبعة 
و�صف �لبالد �لتي تناولها بالبحث و�صًفا �صيًقا يدل على ر�صوخه 
يف �لعلم وتوخي �لدقة يف �لتحدث عن م�صاهد�ته، ومن جهة 
و�مل�صطلحات  �لأعالم  تعريب  يف  و��صحة  دقة  يبدي  �أخرى 
يعرف  كان  باأنه  �لحتمال  �إىل  يدعو  مما  �لأوروبية  �جلغر�فية 

�لالتينية ورمبا �لإيطالية.

�لإدري�صي  يتطرق  �لإ�صبانية  �جلزيرة  �صبه  و�صفه  ولدى 
�إىل ق�صة تدل على �أن ثمانية �إخوة من مدينة �حلامة �لأندل�صية 
غربًا  و�جتهو�  مركب  يف  )ل�صبونة(  �إ�صبونة  ثغر  من  خرجو� 
ون�صاء  عمالقة  رجال  بها  جزيرة  على  فر�صو�  جنوبًا  �جتهو�  ثم 
�صفينتهم  يف  و�صعهم  ثم  �جلزيرة  ملك  فاعتقلهم  ح�صناو�ت 
على  ر�صت  �أياًما حتى  �ل�صفينة  بهم  و�صارت  �لأعني  مع�صوبي 
مكان تبني �أنه من �صو�طئ �ملغرب �جلنوبية، ويت�صح من هذه 
�لرحلة �أن هوؤلء »�لإخوة �ملغامرين« كما يدعوهم �لإدري�صي 

قد �كت�صفو� بع�ض جزر »�لكناري« �لتي تن�صب �إليها �لع�صافري 
�لكناريا �ملغردة �أو جزر �لر�أ�ض �لأخ�رص يف غربي �إفريقيا.

روجيه  �مللك  �بن  �لأول  وليم  للملك  �لإدري�صي  و�ألف 
�لثاين كتابًا �آخر بعنو�ن »رو�صة �لأن�ض ونزهة �لنف�ض« �أو كتاب 
�صغرية  قطعة  �إل  �ملوؤلف  هذ�  من  يبق  ومل  و�ملالك«  »�مل�صالك 
برقم  باإ�صتامبول  با�صا  علي  �أوغلو  حكيم  مكتبة  يف  خمطوطة 

.688

يف  �مل�صتاق  »نزهة  �جلغر�فية  �لإدري�صي  مو�صوعة  وتقع 
منها  وتوجد  كبرية،  جملد�ت  عدة  يف  �لآفاق«  �خرت�ق 
�أك�صفورد، وباري�ض، و�لقاهرة،  ن�صخ خمطوطة عديدة يف 
�إل خمت�رص طبع يف  باللغة �لعربية  و�إ�صتانبول، ومل ين�رص منها 
روما عام 1592م )1001هـ( وذلك بعنو�ن »نزهة �مل�صتاق يف 
ذكر �لأم�صار و�لأقطار و�لبلد�ن و�جلزر و�ملد�ئن و�لآفاق«، 
ون�رص �مل�صت�رصق �لعالمة دوزي منذ قرن �لق�صم �ملتعلق بو�صف 
�إفريقية و�لأندل�ض ثم ن�رص �لق�صم �خلا�ض بالأندل�ض مرة �أخرى 
بعناية �مل�صت�رصق �لإ�صباين »�صافدر�«، ون�رصت كذلك �لأق�صام 
�إىل  �لذكر  �لآنفة  �لأق�صام  وترجمت  و�صقلية  باإيطاليا  �خلا�صة 
باأكملها  �ملو�صوعة  وترجمت  و�لإيطالية،  و�لفرن�صية  �لإ�صبانية 
�إىل �لالتينية يف �أو�ئل �لقرن �ل�صابع ع�رص، وهي ترجمة مليئة 
�لقرن  يف  �لفرن�صية  �إىل  ذلك  بعد  ترجمت  ثم  بالأخطاء 

�لثامن ع�رص.

ما�صة  حاجة  يف  �لعربية  �لدر��صات  �أن  يف  �صك  من  وما 
�إىل ن�رص هذه �ملو�صوعة �لعلمية �لقيمة �لتي تعد �أعظم م�صنفات 
�لع�صور �لو�صطى يف �جلغر�فيا وحبذ� لو ترجمت و�رصحت �إىل 
�للغات �لأجنبية �حلية م�صفوعة باخلر�ئط �لتي يعتمد يف ن�رصها 
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على �ملخطوطات يف مكاتب باري�ض و�أك�صفورد و�إ�صتامبول.

 وتويف �ل�رصيف �لإدري�صي عام 560هـ )1166م( بالًغا 
من �لعمر 67 عاًما.

بق�سم الرمل   – �سارع   – الإدري�سي   –350
ا( )اإ�سماعيل احلربوك حاليًّ

لالإدري�صي �صارع �آخر بق�صم كرموز ماز�ل يحمل ��صمه، 
فاطلب ترجمة �لإدري�صي يف �لكالم عن هذ� �ل�صارع.

�لرمل يف  ل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  و�طلب 
»�إ�صماعيل �حلربوك«.

351– اأرتني – �سارع – بق�سم كرموز
خ�صادور«  »�أرتني  �إلَّ  لي�ض  هذ�  �أرتني  �أن  كثرًي�  ح  يرجَّ
�لأرمنلي �جلن�صية، �لذي �ختري هو و�أخوه ��صطفان خ�صادور 
1844م  عام  �لر�بعة  �لعلمية  �لبعثة  �صمن  فرن�صا  �إىل  لل�صفر 
�لتي  بباري�ض  �مل�رصية  �حلربية  �ملدر�صة  فدخال  )1260هـ(، 
�ل�صهري 250  �أن�صاأها حممد علي، وكان مرتب كل منهما 
يف  �ملدر�صة  بهذه  در��صتهما  وبد�أت  �لبعثة،  مدة  طو�ل  قر�ًصا 
يتعلمان  وظال  )1261هـ(،  1845م  عام  يونية  من   10
عاد�  ثم  )1273هـ(  1856م  عام  حتى  �لفرن�صية  باملد�ر�ض 
�حلكومية،  �لوظائف  باإحدى  منهما  كل  و�أحلق  م�رص،  �إىل 
�صغل  �أن  �إىل  �لوظائف  �أرتني - يف  ولعله   - �أحدهما  وتقلب 
بالإ�صكندرية  �ملختلطة  �ل�صتئناف  مبحكمة  �مل�صت�صار  من�صب 
�صنة 1875م )1292هـ( �أي يف عام �إن�صائها نف�صه، وكانت 
�لذهبي  بالكتاب  جاء  كما  )1293هـ(  1876م  عام  وفاته 

للمحاكم �ملختلطة.

352– اأرتني بك – �سارع – بق�سم كرموز
�أرتني �صكيا�ض �لأرمنلي، كان من �لطالب �لذين  ��صمه 
عام 1242هـ  فرن�صا  �إىل  علمية  بعثة  علي يف  �أر�صلهم حممد 
�إذ  عمره  )�حلقوق(، وكان  �مللكية  �لإد�رة  لتعلم  )1826م( 
بالأ�صتانة يف حو�يل عام 1804م  ذلك 22 عاًما، وقد ولد 
قر�ض،   300 �لبعثة  يف  �ل�صهري  مرتبه  وكان  )1219هـ(، 
وعاد �إىل م�رص يف دي�صمرب عام 1831م )1247هـ( بعد �إتام 
در��صته، ومن ثم تكون مدة بعثته حو�يل �صت �صنو�ت، ويف 
عام 1835م )1251هـ( ُعنيِّ مديًر� ملدر�صة �لإد�رة و�لرتجمة 
عام  ويف  للحكومة،  �لأعلى  باملجل�ض  ع�صًو�  و�ختري  بالقلعة 
ثم  �ملد�ر�ض  ديو�ن  ُعنيِّ ع�صًو� مبجل�ض  1836م )1252هـ( 

�صكرترًي� ملحمد علي خالل عام 1839م )1255هـ(.

�خلارجية،  نظارة  تقلد  )1260هـ(  1844م  عام  ويف 
و�لتجارة خلًفا ليوغو�ض بك )�نظر هذه �ملادة(، وكانت وفاته 
عام 1859م )1276هـ( وكان قد �عتزل �لوظائف منذ عام 
1850م )1267هـ(، وقد بلغ �خلام�صة و�خلم�صني من عمره 

عند �لوفاة.

ومن  �لفريق  رتبة  �لع�صكرية  �لرتب  من  نال  حياته  و�أثناء 
�لرتب �ملدنية رتبة »بال« وهو و�لد يعقوب �أرتني با�صا �لذي ولد 
مب�رص عام 1842م )1258هـ( وتلقى مبادئ �لعلوم على �أحد 
�لأ�صاتذة �لأرمن ثم �صافر �إىل باري�ض، و�أحلق ببع�ض مد�ر�صها 
�ملختارة، وظل بها �صبع �صنني ثم عاد �إىل م�رص عام 1861م 
و�لفار�صية،  �لعربية،  �للغات  تعلم  �أتقن  وقد  )1278هـ( 
1866م  عام  خالل  �أوروبا  �إىل  ثانية  عاد  ثم  و�لرتكية، 
)1283هـ( للتزود من �لعلم فا�صتفاد كثرًي�، ويف عام 1873م 
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ومنهم  لالأمر�ء،  مربًيا  �إ�صماعيل  �خلديوي  عّينه  )1290هـ( 
�مللك �ل�صابق فوؤ�د �لأول، ثم �صار كاًتا لالأ�رص�ر �لأوروبية، 
وتقلد بعد ذلك عدة منا�صب، ويف عام 1884م )1302هـ( 
ُعنيِّ وكياًل لوز�رة �ملعارف، وقد �أن�صئت يف عهده د�ر �لكتب 
�مل�رصية، ود�ر �لآثار �لعربية، و�لآثار �مل�رصية، وكانت وفاته 
حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )1338هـ(،  1919م  عام  خالل 

78 عاًما.

353– الإزراري – حارة – بق�سم اجلمرك
رجل  هيئة  �لو�عية  خميلتي  يف  يوقظ  �لإزر�ري  ��صم  �إن 
�إىل  �أنظر  وكنت  �لنو�فد،  من  خالية  د�ر  له  كانت  مغربي 
د�خلها من ثقب مفتاح رتاجها يف عهد �لطفولة فاأجدها ذ�ت 
يف  حجر  تعلوها  �أر�صية  حجر  وحولها  مربعة  مك�صوفة  رحبة 
على  قائمة  خ�صبية  �رصفة  من  �لرحبة  على  تطل  �لأوىل  �لطبقة 
دعائم من �خل�صب مثبتة يف �أر�صية �لرحبة، وكانت هذه �لد�ر 
�ل�صيخ �حلف�ض )�نظر مادة �حلف�ض(  �ملقفلة د�ئما بجو�ر كّتاب 
�لذي كنت �أتلقى فيه تعليمي �لأويل بحارة �لكيال )�نظر مادة 
�لكيال(، وكان �لإزر�ري �ملغربي يلب�ض �لزي �ملغربي، وكان 

م�صهوًر� باحلر�ض و�لتقتري.

ومن بني �لطالب �لذين �أر�صلو� �إىل فرن�صا يف بعثة �صناعية 
يكون  قد  �لإزر�ري  علي  يدعى  طالب  علي  حممد  عهد  يف 
عنه يف  جاء  وقد  بالإ�صكندرية،  �ملغربية  �لإزر�ري  �أ�رصة  من 
�صجالت هذه �لبعثة �أنه �أر�صل �إىل فرن�صا يف يناير عام 1830م 
)1246هـ( لتعلم �صياغة �لأجو�خ، وقد مار�ض تعليمه مب�صنع 
�مل�صيو »بو�ن بو�دون« باألبيف بفرن�صا، وعاد �إىل م�رص يف �أو�ئل 

��صتغرقت  قد  بعثته  تكون  َثمَّ  ومن  عام 1833م )1249هـ( 
ثالثة �أعو�م.

ول يعرف عنه �صيء بعد عودته �إىل �لوطن.

354– الأزهري – حارة – بق�سم كرموز
�ملوؤرخون  ذكر  ممن  �أربعة  على  »�لأزهري«  لقب  يطلق 
�لفكرية، وفيما يلي ترجمة كل  بع�ض �ملعلومات عن حياتهم 

منهم وفًقا لتو�ريخ وجودهم يف �حلياة:

اأحمد بن الأزهر الأزهري: كان  اأب� من�س�ر حممد بن   )1
من  وكان  بها  فا�صتهر  �للغة  عليه  غلبت  �ملذهب  �صافعي  فقيًها 
�لثقاة يف �لرو�ية، وقد ولد عام 282هـ )895م( مبدينة هر�ة 
�أبي جعفر �ملنذري، وكان  �أبي �لف�صل حممد بن  وروى عن 
من �أمهر تالميذه )�نظر مادة �ملنذري(، وتتلمذ �ملنذري نف�صه 

على ثعلب �للغوي �مل�صهور.

و�لظاهر �أنه رحل �إىل �لعر�ق وهو �صغري �ل�صن، ويف بغد�د 
�أخذ �لنحو على �أبي عبد �لله �إبر�هيم بن عرفة �ملعروف بنْفطويه، 
ي �ملعروف بابن �ل�رص�ج )�نظر  �أبي بكر حممد بن �ل�رصَّ وعلي 
مادة �بن �ل�رص�ج( و�أدرك هناك �لزّجاج و�بن دريد )�نظر مادة 
�لتجو�ل يف  �أمعن  ثم  �صيًئا،  عنهما  يرو  مل  ولكنه  دريد(  �بن 

�لديار �لعربية يف طلب معرفة �للغة.

بالفقه  �لعلم  و��صع  كان  �لأزهري  �أن  يف  �صك  من  وما 
بني  �ملادة(  هذه  )�نظر  �حلموي  ياقوت  ذكره  وقد  �ل�صافعي، 

�أئمة �ل�صافعية.
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وفيما هو عائد من مكة �إىل �لكوفة يف قافلة �حلجاج عام 
فقتلو�  �لَهبري  عند  �لقافلة  �لقر�مطة  هاجم  )924م(،  312هـ 
عدًد� كبرًي� من �أفر�دها، و�أ�رصو� �لآخرين ومن بينهم �لأزهري 
قد  كانو�  �لذين  �لبحرين  بَْدو  لدى  �أ�صرًي�  عامني  ق�صى  �لذي 

�عتنقو� مذهب �لقر�مطة �خلارجني على �لدين و�لنظام.

هوؤلء  عند  �لأ�رص  فرتة  ��صتغل  كيف  �لأزهري  وي�صف 
�لَبْدو لدر��صة لغتهم �لتي قال عنها �إنها غاية يف �لنقاء، �أما بقية 
�صرية حياته بعد ذلك فلم يدونها �ملوؤرخون، ويحتمل �أنه ق�صى 
هذه �لبقية يف م�صقط ر�أ�صه هر�ة منقطًعا للتدري�ض، و�لعزلة، 

و�لدر��صة.

وتف�صري  �لفقه،  يف  عمدة  �للغوي  �لفقيه  هذ�  وكان 
بالفقه،  عالقة  لها  �لتي  �للغة  من  �لفقهاء  على  ي�صكل  ما 
�أ�رص�رها،  على  مطلًعا  �لعربية  �لكلمات  ل�صتات  جامًعا  وكان 
ودقائقها، وقد �صنف فيها كتابه »�لتهذيب« وهو من �لكتب 
�ملختارة يف �أكرث من ع�رصة جملد�ت، وله ت�صنيف يف غريب 
وكتاب  و�حد  جملد  يف  وهو  �لفقهاء  ��صتعملها  �لتي  �لألفاظ 
يف  �ألّفها  �لتي  �لكتب  �أ�صماء  »�لتف�صري«،وجاءت  بعنو�ن  �آخر 
�لفهر�صت لياقوت �حلموي، وهي �أربعة ع�رص وتتناول جميعها 
لديو�ن  و�رصحه  للمعلقات  �رصحه  عد�  فيما  لغوية  در��صات 

�أبي تام )�نظر هذه �ملادة(.

وقد  �للغة«  »تهذيب  �مل�صمى  �ملعجم  موؤلفاته  من  وبقي 
لندن،  مبكتبات  خمطوطة  ن�صخ  ومنه  بالقاهرة،  �أخرًي�  ن�رص 
و�إ�صطنبول، و�لهند، وقد �أخذ �لأزهري مادة هذ� �ملعجم من 
�صيخه �ملنذري، و�أهم ظاهرة يف �ملعجم �أنه ي�صري على �لنهج 
كتابه  �ملادة( يف  هذه  )�نظر  �أحمد  بن  �خلليل  عليه  �صار  �لذي 

ترتب  مل  �لكلمات  �أ�صول  �أن  ذلك  �لعني(،  )كتاب  بعنو�ن 
�أ�صا�ض �صوتي  بالرتتيب �لأبجدي �ملعروف، و�إمنا رتبت على 
�أكرث  وقد  �ل�صفتني،  بحروف  وينتهي  �حللق،  بحروف  يبد�أ 
�ملادة( من �ل�صت�صهاد بكتاب »تهذيب  )�نظر هذه  �بن منظور 

�للغة« يف معجمه »ل�صان �لعرب«.

وتويف �أبو من�صور حممد �لأزهري مب�صقط ر�أ�صه هر�ة عام 
370هـ )980م( بالًغا من �لعمر 85 عاًما.

الأزهري:  اجلرجاوي  بكر  اأبي  بن  الله  عبد  بن  خالد   )2
وهي  م�رص،  ب�صعيد  مدينة جرجا  �إىل  ن�صبة  �جلرجاوي  ولقبه 
�لن�صبة �لتي كان يعرف بها �أحياًنا، وخالد �لأزهري كان فقيًها 
عربيًّا من علماء �للغة، و�أهم م�صنفاته ر�صالته �مل�صماة »�ملقدمة 
بالقاهرة  بولق  مبطبعة  طبعت  وقد  �لعربية«  علم  يف  �لأزهرية 
عام 1252هـ )1836م(، وعليها �رصح لها، وكتب ح�صن 
1284هـ  عام  بولق  يف  طبعت  عليها  حو��صي  �لعطار  �بن 
1307هـ  عام  بالقاهرة  �أخرى  مرة  طبعت  ثم  )1867م(، 
كتبه  �لذي  �لتقرير  �مل�صنفني  هذين  ويكمل  )1889م(، 
�ملطبوعة  �لأجرومية  على  هام�ض حو��صيه  �لإنبابي على  حممد 
�لنجا  �أبو  كتب  ثم  )1901م(،  1319هـ  عام  �لقاهرة  يف 
حا�صية على كتاب �لأزهري طبعت يف �لقاهرة عام 1312هـ 

)1894م(.

وكتب خالد �لأزهري �رصوًحا كثرية طبع منها »مو�صل 
�بن  كتاب  على  �رصح  وهو  �لإعر�ب«  قو�عد  �إىل  �لطالب 
ها�صم �مل�صمى »�لإعر�ب عن قو�عد �لإعر�ب«، و�رصح على 
�لأجرومية، وله �رصح �آخر كتبه على جزء من �ألفية �بن مالك 
�لطالب يف  »تارين  �صّماه  �لقلب  عن  مالك(  �بن  مادة  )�نظر 
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يف  �جلزرية  �ملقدمة  على  �رصح  له  كما  �لإعر�ب«،  �صناعة 
�لتجويد، وكتاب بعنو�ن »�لألغاز �لنحوية«.

وكانت وفاة خالد �لأزهري بالقاهرة يف 19 من �ملحرم 
عام 905هـ )26 �أغ�صط�ض عام 1499م(، ول يعرف تاريخ 

مولده ومكانه.

�صاحب  هو  الأزهري:  احلنفي  �سليمان  بن  اإبراهيم   )3
عام  كتبها  وقد  �لزيارة«،  مناهي  يف  �ملختارة  »�لر�صالة 
عند  �لقبور  مل�ض  �أن  فيها  و�أو�صح  )1688م(،  1100هـ 
زيارتها �أو تقبيلها، و�لتكاء عليها خمالف لل�رصع، ثم كتب 
ر�صالة �أخرى يف �أحكام �لفقه �ملتعلقة بالريق و�لتقبيل و�ملعانقة 

و�صماها: »رحيق �لفردو�ض يف حكم �لريق و�لبو�ض«.

وفاته،  تاريخ  ول  ومكانه،  ميالده،  تاريخ  يعرف  ول 
على  يدل  �لزيارة  مناهي  يف  �ملختارة  �لر�صالة  تاريخ  �أن  غري 
1100هـ  عام  يف  و�لعلمي  �لفكري  �لن�صوج  كامل  كان  �أنه 
)1688م(، كما يدل تلقيبه باحلنفي على �أنه كان من فقهاء 

�حلنفية �مل�صهورين.

4( اأحمد بن عطاء الله بن اأحمد الأزهري: كان من علماء 
�لبالغة  يف  كتابا  )1748م(  1161هـ  عام  كتب  وقد  �للغة 
بعنو�ن »نهاية �لإعجاز يف �حلقيقة و�ملجاز«، وقد عرف هذ� 
�لكتاب من خمطوط و�صفه �مل�صت�رصق »�آلو�رت« هو و�رصح له 

كتبه �بن �أحمد �لأزهري.

ومل يعرف من �ملعلومات �لتي دونها موؤرخو �صريته تاريخ 
ميالده، ومكانه، ول �أين كانت وفاته؟ �إذ يظهر �أن �ملخطوط 
�لذي و�صفه �مل�صت�رصق »�آلو�رت« مل يعرث يف طياته على تلك 

�ملعلومات �ملفيدة.

355– اإ�سحق الندمي – �سارع – بق�سم اللبان
ماهان  بن  �ملو�صلي  �إبر�هيم  بن  �إ�صحق  حممد  �أبو  هو 
ندماء  من  كان  �ملو�صلي،  �لندمي  بابن  �ملعروف  بهمن  �بن 
و�مللحنني،  �ملغنني  م�صاهري  من  وكان  �لعبا�صيني،  �خللفاء 
كما كان عاملًا متبحًر� يف �حلديث، و�لفقه، وعلم �لكالم، 

و�صاعًر� جميًد�.

�لندمي«  »�بن  مادة  يف  فاطلبها  �ملف�صلة  حياته  ترجمة  �أما 
با�صم  �لرمل كان فيما م�صى  با�صمه يف ق�صم  �آخر  له �صارع  �إذ 

»فا�صييه«.

356– الأ�ْسُطرلبي – �سارع – بق�سم حمرم 
ا( بك )ال�سيد عبد احلليم حاليًّ

��صمه هبة �لله �أحمد �أبو �لقا�صم �لبديع �لأ�صُطرلبي، كان 
عامِلًا م�صهوًر� وطبيًبا وفيل�صوًفا وفلكيًّا و�صاعًر�، وقد برز ب�صفة 
خا�صة يف �صناعة �لأ�صُطرلب، و��صتعماله، و�صناعة �لآلت 
�أنه كان يف  تاريخ ولدته غري  ُيعرف  �لأخرى، ول  �لفلكية 
�أ�صفهان خالل عام 510هـ )1116 – 1117م(، وكانت 
وثيقة  رو�بط  �لتلميذ  �بن  �لدولة  �أمني  �مل�صيحي  بالطبيب  تربطه 
من �لود و�ل�صد�قة، ثم ��صتقر بعد ذلك يف مدينة بغد�د حيث 
�أمو�ًل طائلة من ��صتغاله بعلم �لفلك، وكان ذلك يف  �أ�صاب 

عهد �خلليفة �لعبا�صي �مل�صرت�صد بالله.

�لفلكية  �لأر�صاد  �أن  �ملادة(  )�نظر هذه  �لفد�ء  �أبو  ويذكر 
عام  خالل  ببغد�د  �ل�صالجقة  �ل�صالطني  ق�صور  يف  تت  �لتي 
�أن يكون  باإر�صاده، ومن �لر�جح  524هـ )1130م( كانت 
�لزيج �ملحمودي �لذي �صنفه و�أهد�ه �إىل �ل�صلطان �أبي �لقا�صم 
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�إىل   512 عام  من  �حلكم  توىل  �لذي  حممد،  بن  حممود 
526هـ )1118 – 1131م(، كان من ثمرة �أر�صاد �لبديع 

�لأ�صطرلبي.

�أ�صعار  �أن  �لِقفطي(  مادة  )�نظر  �لِقفطي  �بن  ويقول 
�أن  حني  على  و�جلز�لة  �لرونق  يف  غاية  كانت  �لأ�صُطرلبي 
�أنه كان يركن  �بن خلِّكان يذكر يف كتابه )وفيات �لأعيان( 
�لألفاظ،  �لفح�ض يف  �إىل  يتطرق  �صعره حتى  �ملجون يف  �إىل 
وقد �أورد �بن خلِّكان، و�بن �أبي �أ�صيبعة مقتطفات من �أح�صن 

ق�صائده.

ون�رص �لبديع �لأ�صُطرلبي – عالوة على ديو�نه – خمتار�ت 
من �أ�صعار �بن حجاج يف جملد و�حد ورتبه على مائة وو�حد 

و�أربعني بابًا و�صّماه: »دّرة �لتاج من �صعر بن حجاج«.

ولي�ض من �ل�صو�ب �ملغالة يف تقدير مو�هب �لأ�صُطرلبي 
�ن�صياًقا �إىل ما و�صفه به كّتاب �صريته من �لعرب، ويف طليعتهم 
�بن �لقفطي �إذ �إن �ملوؤرخني وكّتاب �ل�صري �لقد�مى، ول�صيما 
�لنطاق  �لثالث ع�رص، مل يكونو� على معرفة و��صعة  �لقرن  يف 
�خلدمات  تقدير  ي�صتطيعون  ل  َثمَّ  ومن  و�لفلك  بالريا�صيات 
وكذلك  و�لعا�رص،  �لتا�صع  �لقرنني  علماء  قدمها  �لتي  �جلليلة 
�لقرن �حلادي ع�رص �مليالدي لهذه �لعلوم �لريا�صية، ومن جهة 
�أخرى فقد �أخطاأ هوؤلء �ملوؤرخون كذلك يف �أنهم قالو� �ملدح 
جز�ًفا ملوؤلفات �لعلماء �لقريـبي �لعهد منهم، وذلك على ح�صاب 
�ملوؤلفات �لتي ظهرت �إبان �زدهار �لعلم �لعربي، ومن َثمَّ ل جند 
من �ملديح �لذي وجه �إىل �لبّتاين و�أبي �لفد�ء و�لبريوين )�نظر 
هذه �ملادة( ما مياثل �ألفاظ �ملدح �لتي كيلت �إىل �لأ�صُطرلبي مع 

�أن هوؤلء �لعلماء يفوقونه علًما.

534هـ  عام  بغد�د  يف  �لأ�صُطرلبي  �لبديع  وتويف 
)1139– 1140م(، ويقال �إنه دفن وهو يف حالة غيبوبة، 

وذلك يف رو�ية �أبي �لفرج وحده.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�ل�صيد عبد �حلليم«.

357– اإ�سطفان بك – �سارع – بق�سم كرموز
بني  من  وكان  »ب�صبا�صطيا«  ولد  �لأرمنلي  �إ�صطفان  هو 
�أر�صلها حممد علي �إىل فرن�صا  �لتي  �لثالثة  �لبعثة �لعلمية  طالب 
�لتاريخ  ذلك  يف  عمره  وكان  )1826م(،  1242هـ  عام 
قر�ض،   500 قدره  �صهري  ر�تب  له  وخ�ص�ض  عاًما،   22
�إىل  �ل�صيا�صية، وعاد  �لعلوم  �لبعثة در��صة  وكان تخ�ص�صه يف 
فيما  وترقى  )1247هـ(،  1831م  عام  دي�صمرب  يف  م�رص 
عام 1267هـ  بباري�ض، ويف  �مل�رصية  �ملدر�صة  مدير  �إىل  بعد 
ويف  �لبكوية،  رتبة  ونال  للخارجية،  ناظًر�  ُعنيِّ  )1850م( 
�ملنية  �أدركته  �أن  �إىل  �صنة 1274هـ )1857م( �عتزل �خلدمة 

يف 13 من مار�ض عام 1860م )1277هـ(.

بق�سم   – �سارع   – الأكرب  اإ�سكندر   –358
العطارين

359– اإ�سكندر الأكرب – �سارع – بق�سم باب 
�رسقي )امتداد(

فيليب الثاين

�لإ�صكندر �لأكرب هو �بن فيليب �لثاين �ملقدوين �لذي ر�أى 
نور �لدنيا يف عام 382ق.م.، وما �إن �صب وترعرع و�آن�ض 
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يف نف�صه �لقوة و�ملقدرة حتى بادر �إىل �غت�صاب عر�ض مقدونيا 
خالل عام 359ق.م. وكان عمره �إذ ذ�ك 23 �صنة، ومنذ 
ذلك �لتاريخ �صخر كل طاقته �لعبقرية لتكوين جي�ض مقدوين 
ن له �ل�صيادة على �لبالد �لإغريقية، ويكفل له �لق�صاء على  يوؤمِّ
�لقو�ت �لفار�صية �لتي تغت�صب وطنه، وكان فيليب �أخا �مللك 
»برديكا�ض �لأ�صغر«، فلما مات هذ� �مللك يف عام 359 نف�صه 
تارًكا طفله �ل�صغري »�أمينتا�ض« قام فيليب و�صيًّا عليه، و�رصعان 

ما �غت�صب عر�ض مقدونيا.

دهاوؤه وانت�ساره على دولة اأثينا

بدولة  �لهزمية  �إحلاق  �لبارعة  وحيله  بدهائه  ��صتطاع  ولقد 
�لرغم من �خلطب  �لزعامة على  و�نت�رص عليها، وتوىل  �أثينا، 
يلقيها �صده  �أثينا  �أعظم خطباء  �لتي كان »دميو �صتني«  �لقا�صية 
بغية �حلط من �صاأنه و�لنيل من �صمعته �لعامة، وقد ��صتمرت هذه 
�خلطب �لالذعة خم�صة ع�رص عاًما دون �أن تنال من فيليب �لثاين 
غزو  ��صتطاع  عام 341 ق.م.  ويف  بعظمته،  يطيح  ماأخًذ� 

هذ�  معارك  ويف  �ملقدونية،  �لدولة  �إىل  و�صمه  تر�قيا،  �إقليم 
�لغزو �ملظّفر فقد �إحدى عينيه، وقد تاأثر فيليب �لثاين بفل�صفة 
توحيد  وجوب  يف  لر�أيه  �ملنفذ  وكان  كبري  حد  �إىل  �أر�صطو 

�ليونان، و�لق�صاء على دول �ملدن فيها.

قيام اجلامعة الهيلينية

وبعد �أن ر�صخت دعائم دولته يف جميع �أنحاء �ليونان، 
�إ�صربطة، عقد موؤتًر� مبدينة »كورينثة« )�نظر  عد� دولة مدينة 
م�رصوعه  تنفيذ  عن  و�أعلن  337ق.م.  عام  يف  �ملادة(  هذه 
�لكبري �لر�مي �إىل قيام �جلامعة �لهيلينية ليت�صنى لها �صنَّ �حلرب 
�لهيلينية  �لقومية  تقيد  �لتي  �لآ�صيوية  �لإمرب�طورية  �ل�صاملة على 

بقيود �لذل و�لهو�ن.

قول املوؤرخني فيه واإعداده اجلي�س

و�لعهود  �لثاين  فيليب  عهد  يف  �ل�صري  موؤرخو  ويجمع 
�لعبقري  هذ�  من  �أقوى  رجاًل  تنجب  مل  �ليونان  �أن  �لالحقة 
وقائد  �لع�صكرية،  للخطط  وحمكم  للحروب،  كمنظم 
للجيو�ض يف ميادين �لقتال، و�عتماًد� على كل هذه �ل�صفات 
�ملمتازة مل يجد فيليب �صعوبة يف تقلد �لقيادة �لعامة للجيو�ض 
�ليونانية، ومل مي�ض غري عام على �نعقاد موؤتر »كورينثة« حتى 
كانت هذه �جليو�ض �ملدربة على �أهبة �لزحف و�ل�صتيالء على 

�آ�صيا �ل�صغرى )�لأنا�صول(.

اغتياله

�لثاين  �إذ حدث �غتيال فيليب  �أن هذ� �لزحف مل يتم  يبد 
»�أوليمبيا�ض  �أعو�ن  �أحد  �أنه  �ملوؤرخني  بع�ض  يقول  قاتل  بيد 
�أمرية  وهي  �لإ�صكندر،  �أم  زوجته  �لذي   »Olympias

عملة ف�صية لالإ�صكندر �لأكرب
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 »Aeacid من بيت عريق هو بيت »�أي�صيد »Epirote إبريوت�«
وذلك �نتقاًما لالإ�صاءة �لتي لقتها من زوجها و�لهجر�ن �لذي 
ذ�قته مريًر� مدة من �لزمن، ومن َثمَّ �أُرجئت �حلملة على �آ�صيا 
�غتياله  عند  فيليب  عمر  وكان  �آخر،  وقت  �إىل  �ل�صغرى 

46 عاًما.

ق�ساوؤه على دول املدن

�ليونان  �أخ�صع  حني  باحل�صارة  �رصًر�  فيليب  يلحق  ومل 
جليلة  خدمة  �لب�رصي  وللجن�ض  لليونانيني،  �أدى  بل  حلكمه 
بتعجيل تدهور دول �ملدن �ليونانية، فال�صمة �ليونانية )�لهيلينية( 
�لتي كانت �صيقة �ملدى �ت�صع نطاقها بف�صل فيليب �لثاين و�بنه 

�لإ�صكندر من بعده.

اعتالء الإ�سكندر العر�س

و�عتلى �لعر�ض من بعده �بنه �لإ�صكندر وهو يف �لع�رصين 
من عمره، �إذ ولد يف خريف عام 356ق.م. يف بالط ميوج 
ملكه  �أرجاء  يف  �لد�خلية  �لثور�ت  قمع  �إىل  فبادر  باملطامع، 
ب�رصبات قا�صمة كان من نتائجها �ملبا�رصة �إخ�صاع �إقليم ت�صاليا 
حلكمه، وطلب �أثينا �ل�صلح مبدية �أ�صفها للثورة �لتي قامت بها 
�صده، و�لو�قع هو �أن �لإ�صكندر �لأكرب كان من �أقوى �لقو�د 
بهذه  يعد  وهو  �لأمور،  حلقائق  فهًما  �أعمقهم  ومن  حزًما، 
�ل�صفات من فحول �لرجال �لذين �أده�صو� �لعامل مبا قامو� به من 
�أعمال جميدة كتب لها �خللود عرب �لأجيال. وقد كان يونانيًّا 
�أكرث من �أبيه، وكان مطمعه �لأول قيادة �ل�صعوب �ليونانية �صد 
�إمرب�طورية �لفر�ض، ومل ي�صتهل عام 330ق.م. حتى كان 

قلب هذه �لإمرب�طورية يف قب�صة يده.

تويل الإ�سكندر القيادة العليا للجيو�س

�ليونانية  للجيو�ض  �لعليا  �لقيادة  �لإ�صكندر  توىل  وهكذ� 
و�أ�رصع يف �لزحف بجنوده على طيبة �لو�قعة يف �جلهة �لغربية 
من �أثينا، و�أنزل بها �لدمار بحركة جريئة بارعة كانت ر�دًعا 
كافًيا لغريها من دويالت �ملدن �لتي كانت تقت�صم �لبالد �ليونانية 
وت�صعف كيانها �لعام، وكان �أ�صحاب هذه �لدويالت �لهزيلة 
يظنون �أن �لإ�صكندر يدرب جنوده باجلبال فاإذ� هو يد�هم �أحد 
�ملفاجئ  هجومه  وكان  مربًما،  ق�صاء  عليه  ويق�صي  معاقلهم 

�ملوفق يف عام 335ق.م.

تثال لالإ�صكندر �لأكرب باملدينة )�إهد�ء من �جلالية �ليونانية(



حرف األلف

471

بداأ مغامراته وعبوره الدردانيل

مغامر�ته  تنفيذ  يف  بد�أ  334ق.م.  �لتايل  �لعام  ويف 
�لكربى باأن عرب م�صيق �لدرد�نيل بجيو�صه �لتي دربها و�أعدها 

للفتح �لعظيم.

كيان  يف  دبيبهما  �رصى  قد  و�لوهن  �ل�صعف  وكان 
�لإمرب�طورية �لفار�صية منذ �عتلى عر�صها �ل�صاه �ملتخاذل »د�ر� 
�لثالث« �ملعروف با�صم »كودومانو�ض« ومن َثمَّ مل يطل �لوقت 
بجنود �لإ�صكندر يف �آ�صيا �ل�صغرى، فهزمو� �لولة �لفار�صيني يف 
�أرجائها �رص هزمية عند نهر »غر�نيكو�ض Granicus«،وهكذ� 
�أ�صبح طريق جيو�ض �لإ�صكندر ممهًد� للفتح بعد �صتة �أ�صهر من 

عبورها م�صيق �لدرد�نيل.

متابعة الغزو ال�رسيع

جبال  فاجتاز  �لغزو،  متابعة  يف  �لإ�صكندر  يتو�ن  ومل 
�ل�رصيع  زحفه  يف  �جته  ثم  كليكية  مقاطعة  و�جتاح  طورو�ض 
ق.م.،   332 عام  نوفمرب  �صهر  ويف  �جلنوب،  �صوب 
 »Darius Ш حدثت �ملعركة �حلا�صمة بينه وبني »د�ر� �لثالث
نهر  ما ور�ء  �إىل  �لأدبار  »د�ر�«  فوىّل   ،»Issus »�إ�صو�ض  عند 
كانت  حتى  �ليوم  هذ�  ليل  يحل  ومل  بحياته،  ناجًيا  �لفر�ت 
من  �لرغم  على  �ل�رصيع  بالهرب  تلوذ  فلوًل  »د�ر�«  جيو�ض 
�آنذ�ك  �لإ�صكندر  عمر  وكان  كثرية.  باألوف  �لعددي  تفوقها 
يتعقبه �لإ�صكندر يف فر�ره بل  23 �صنة مل يتعقب د�ر�، ومل 
�أخذ يف غزو مدينة �صور يف لبنان، و��صتوىل عليها يف فر�ره 
مركز  على  بفتحها  ق�صى  وقد  �أ�صهر،  �صبعة  د�م  ح�صار  بعد 
هام من مر�كز �إمد�د �لفر�ض بال�صفن و�لتموين، وقبيل �صقوط 
ميناء �صور عر�ض د�ر� على �لإ�صكندر �ل�صلح على �أن يزوجه 

�بنته، ويوليه حكم �لإمرب�طورية �لفار�صية غرب نهر �لفر�ت، 
رد  ولقد  �لأفق،  �لو��صع  لطموحه  يقبله  مل  �لإ�صكندر  ولكن 
على قائده �لأمني »بارمينيو Parmenio« حني قال: »لو كنت 
بجملته  �لإ�صكندر  �لعر�ض«،رد  هذ�  لقبلت  �لإ�صكندر  مكان 

�ل�صهرية: »هذ� ما كنت فاعله لو �أنني كنت بارمينيو«.

دور م�رس يف الغزو

ثم جاء دور م�رص يف �لفتح، فلما و�صل �إليها يف خريف 
عام 332ق.م. يقود جي�صه �ملظفر وجد من �صكانها ترحيًبا، 
بالطاعة �ملخل�صة لالإمرب�طورية  ومل تكن م�رص م�صتعمرة تدين 
�لآلهة،  بتعدد  يقولون  فامل�رصيون كانو� م�رصكني  �لفار�صية، 
ويعبدون �ل�صور و�لأ�صنام، على حني �أن �لفر�ض كانو� مييلون 
كان  �أخرى  جهة  ومن  �ل�صور،  من  �صورة  يف  للوحد�نية 
�لفر�ض،  �صد  و�مل�صاعدة  بالَعْون  �مل�رصيني  ميدون  �ليونانيون 
طو�ل  �لفعلي  بال�صتقالل  تتمتع  كانت  م�رص  �أن  هو  و�لو�قع 
�ل�صطر �لأكرب من �لقرن �لر�بع ع�رص قبل �مليالد، وحدث �أن 
�لإ�صكندر  قدوم  قبل  م�رصي  فرعون  �آخر  على  �لفر�ض  ق�صى 

بع�رص �صنو�ت.

جعلت  �لتي  �لأ�صباب  من  كانت  �لعو�مل  هذه  وكل 
جور  من  لهم  ومنقذ  كحليف  بالإ�صكندر  يرحبون  �مل�رصيني 

�لفر�ض وتع�صفهم.

دخول الإ�سكندر م�رس فاحًتا

ل  �أن   »Mazacês »ماز�كي�ض  �لفار�صي  �لو�يل  وجد  ملا 
جدوى من �ملقاومة، �صلم م�رص دون قتال، فدخل �لإ�صكندر 
)ممفي�ض( )وموقعها �لآن بلدة �لبدر�صني(، حيث تقم�ض �صورة 
�لهيليني �ل�صميم �لر�غب يف �إبر�ز �لفرق بينه وبني �لفر�ض ومن 
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َثمَّ بادر �إىل تقدمي فرو�ض �لولء، و�خل�صوع، و�خل�صوع لالآلهة 
�ملنا�صبة  بهذه  و�حتفل  عليهم،  ملًكا  به  �لنا�ض  فر�صي  �مل�رصية 
و�لفرق  �لتمثيليات  وتنظيم  و�لألعاب،  �ملباريات،  باإقامة 
تتويجه  مر��صم  تت  ثم  �لإغريقية،  �لطريقة  على  �ملو�صيقية 
وتقاليد  عاد�ت  على  �أبقى  قد  بتاح، وكان  �لآلهة  مبعبد  ملًكا 
للم�رصيني  وكان  بحكمه،  وولعو�  �لنا�ض  فاأحبه  �مل�رصيني، 
ا جاء ليخل�صهم  عذرهم يف ذلك �لرتحيب، �إذ �عتربوه �صديًقً

من كيد �ل�صتعمار �لفار�صي.

ح�سوره اإىل مكان الإ�سكندرية

�أمر  �لتي  �لإ�صكندرية  مكان  �صوب  �جته  ممفي�ض  ومن 
بت�صييدها و�أطلق عليها ��صمه تخليًد� لذكر�ه، ثم ذهب �إىل و�حة 
�آمون( عن طريق مر�صى مطروح  �صيوة )وكانت تدعى و�حة 
ل�صت�صارة وحي �لإله �آمون �لذي كان �ليونانيون يعدونه �صنًو� 
لإلههم )زيو�ض Zeus( وكاد �أن ميوت عط�ًصا هو وجنوده يف 
�لطريق، ومل يعرث يف �لتاريخ على �رص ذهابه �إىل �صيوة، وكل 
�إنه  يقول  )�أوليمبيا�ض(  �أمه  �إىل  كتب  �أنه  ذلك  عن  ُيعرف  ما 
�صيف�صي �إليها بهذ� �ل�رص عند عودته، ولكنه مل يعد �إىل مقدونيا 

ودفن �رصه معه.

اعتباره ابًنا لالإله يف �سيوة

�بن  �أنه  �عتبار  على  حّياه  �آمون  كاهن  �أن  هو  و�ملوؤكد 
ولذلك كان  ملك م�رصي،  �لتقليدية لأي  �لتحية  �لإله وهي 
�لإ�صكندر – لتدّينه �لعميق – يعتقد �أنه ذو �صلة بالإله �آمون، 
يجب  �لإلهية  �لعناية  من  �صادر  تكليف  �لع�صكرية  حملته  و�أن 

عليه تنفيذه، وكان ذهابه �إىل �صيوة عام 332 ق.م.

ومن ذلك �حلني �أخذت فكرة �لتاألّه ت�صتويل على نف�صه، 
فيليب  لأبيه  و�رًثا  كونه  بو�صف  �ملظفرة  غزو�ته  �أمت  �أن  فبعد 
�صار  �أن  وبعد  �لفر�ض،  من  و�ليونان  ملقدونيا  ومنقًذ�  �لثاين، 
�إمرب�طوًر� لفار�ض كلها �عتملت يف نف�صه فكرة توحيد �جلن�ض 
�لنبيلة،  �لعليا  �لوحدة  بهذه  نادى  من  �أول  فكان  �لب�رصي 
�لآثار  قائمة، وتعد من  �صيوة  بو�حة  تتويجه  وماز�لت حجرة 
جبل  قمة  فوق  وتقوم  �ملرمر،  من  وهي  �لهامة،  �ل�صياحية 

�أعورمي �لأبي�ض �لر�ب�ض على مقربة من معبد �آمون.

وموا�سلة غزواته  الإ�سكندرية  مدينة  تاأ�سي�سه 

موقع  نظره  لفت  �صيوة  �إىل  ممفي�ض  من  طريقه  ويف   
مريوط.  وبحرية  �لأبي�ض  �لبحر  بني  �مل�صتطيل  �لإ�صكندرية 
وبعد �أن �أر�صى �أ�صا�ض مدينة �لإ�صكندرية يف �خلام�ض و�لع�رصين 
من �صهر طوبة )يناير – فرب�ير( عام 331ق.م. قد �صار هذ� 
�لتاريخ عيًد� حتتفل به �ملدينة كل عام، وبعد �أن د�نت له برقة 
�آ�صيا ليق�صي نهائيًّا على  �إليه فرو�صها عاد �إىل  بالطاعة وقدمت 
يف   »Gaugamela »جوجاميال  موقعة  يف  �لفر�ض  جيو�ض 
�ملناطق �لكردية، وعندها �صار د�ر� �لثالث طريًد� �رصيًد�، ثم 
�لفرتة  �لآن(، وخالل  بغد�د  مدينة  )ومكانها  بابل  مدينة  فتح 
مدينة  على  ��صتوىل  و330ق.م.   331 عامي  بني  �لو�قعة 
��صطخر يف �إير�ن بعد �أن عرب �جلبال �ل�صاهقة، ثم ي�صاجر�د�ي 
يف  و�رصع  �ل�رصقية،  �لناحية  يف  �لعربي  �خلليج  من  بالقرب 

مطاردة د�ر� �لثالث �إىل �أن غز� همد�ن.

دميقراطيته حيال ال�سعوب

�لأول،  ود�ر�  قور�ض  �تبعها  �لتي  �ل�صنة  على  �صار  ولقد 
�أو ي�صعى ل�صتعبادها و�إمنا  �ل�صعوب �ملغلوبة  �إذلل  فلم يحاول 
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مر�عاة  مع  مب�صتو�ها  و�لرقي  توحيدها،  �لرئي�صي  هدفه  جعل 
ينتقم  ومل  �أفر�دها،  من  �لولة  وتن�صيب  وعاد�تها  تقاليدها، 
ممن �أخل�صو� لأعد�ئه بعد �ندحارهم فكان ذلك منه �أح�صن ما 

يت�صف به �لفاحت �ملن�صف.

بع�س اأهداف اإن�سائه الإ�سكندرية

لل�صيا�صة  ر�ئًعا  �أمنوذًجا  �لإ�صكندرية  ملدينة  ت�صييده  وكان 
�لقائمة على �لعقلية �لر�صيدة، وكان �ختياره ملوقعها �جلغر�يف 
�لغرب  بني  مركزية  عاملية  �صوق  �إن�صاء  �إىل  �أ�صا�ًصا  يهدف 
�حلكيم  �لقت�صادي  �لهدف  وهذ�  �لختيار  وهذ�  و�ل�رصق، 
ا  �أي�صً �أهد�فه  من  وكان  �لنا�صجة،  �لعبقرية  �آيات  من  �آية  يعد 
نتائج  فاأ�صفر عمله عن  �خلارجي  �لعامل  �لق�صاء على عزله عن 
 »Rhakotis مل يكن يحلم بها، فقد كان حتول قرية »ر�قودة
�إىل �لإ�صكندرية عاماًل قويًّا من عو�مل �نتهاء �حلكم �لفرعوين 
يف م�رص �لذي ظّل يحت�رص زمًنا طوياًل ب�صبب قوة �ل�صخ�صية 
دعمتها  �أن  بعد  حتى  �لإغريقية  ت�صتطع  فلم  �لقدمية  �لفرعونية 
�صلطة روما �لتاأثري يف م�رص بكيفية فعالة �إل بعد عدة قرون �إذ 
�لوطني  دينها  بقاء  طو�ل  �لطابع  م�رصية  م�رص  ح�صارة  ظلت 

�لقدمي.

ا�ستمرار غزوه لبالد ال�رسق

�ل�رصق  �صوب  �لع�صكرية  حمالته  �لإ�صكندر  وجه  ولقد 
لتوطيد دعائم �لإمرب�طورية �ل�صا�صعة �لتي كان يحلم باإقامتها، 
غري  يف  خا�صها  �لتي  �خلطرية  �ملغامر�ت  ق�صده  عن  يثنه  ومل 
فتوحاته  يف  و�صار  باهرة،  حربية  �أعمال  تخللتها  و�لتي  وجل 
هندوك�ض  وخمرتًقا  �أفغان�صتان،  يف  متوغاًل  حد  �أبعد  �إىل 
�صماًل �إىل �لرتك�صتان ثم �ندفع جمتاًز� نهر جيحون حتى بلغ 

�ملدن  من  عدًد�  يوؤ�ص�ض  طريقه  مر�حل  يف  وكان  �صمرقند، 
�لتي  �جلديدة  للح�صارة  مر�كز  منها  ليجعل  )�لإ�صكندريات( 
ر�صمت خطوطها عبقريته �لوثابة ومن بينها هر�ة، وقندهار، 
وكابول، و�أقام �أق�صى )�لإ�صكندريات( على نهر �صيحون عند 

خوقند، وجعلها �أق�صى مر�كزه �لأمامية.

زواجه من روك�سانا

مقر  عن  �لبعيدة  �لأقطار  هذه  �إخ�صاع  من  �لفر�غ  وقبل 
�لأ�صكوذي  �لزعيم  ياأ�رص  �أن  ��صتطاع  مقدونيا  يف  عر�صه 
 »Roxana »روك�صانا  و�بنته   »Oxyartès »�أوكزيارتي�ض 
�لعامة  نظرياته  ليو�صح  �لأ�صكوذية  لل�صعائر  وفاًقا  تزوجها  �لتي 
�لر�مية �إىل توحيد �لأجنا�ض، وليقنع �ملقدونيني مبا تت�صم به هذه 
�أنه مبجرد  على  �لتاريخ  ويدلنا  �إن�صاين،  ت�صامح  من  �لنظريات 
من  مقدونيًّا  ثمانون  تزوج  روك�صانا  على  �لإ�صكندر  عقد  �أن 
فار�صيات على �أ�صا�ض �أن �لنا�ض جميًعا �إخوة يوؤلف بني قلوبهم 
 »Blutarque »بلوتارك  ويقول  �ملعبود،  لالإله  �لبنوة  ر�بطة 
هو  �لله  »�إن  قال:  �لإ�صكندر  �أن  �لإ�صكندر«  »حياة  كتابه  يف 
�لو�لد �مل�صرتك جلميع �لنا�ض، و�إنه ي�صطفي خيار �لنا�ض ب�صفة 

خا�صة، ويعدهم من �أن�صاره«.

�ستاتريا من  وزواجه  واأفغان�ستان  للهند  غزوه 

ف�صق  �لهند،  �صطر  غزوه  وجه  327ق.م.  عام  ويف 
بجيو�صه �ملمر�ت �ملجهولة �لوعرة، و��صتمر على �صريه �إىل �أن 
هبط و�دي نهر �ل�صند يف ربيع عام 326ق.م.، فعربه و�أنزل 
 ،»Hydaspes لهزمية باأمر�ء �لبنجاب يف معركة »هيد��صبي�ض�
ثم و��صل فتوحاته �إىل �أن بلغ م�صب نهر �ل�صند، و�جته بعد ذلك 
مرة ثانية �إىل �أفغان�صتان، وبلوخ�صان خالل عام 325ق.م. 
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يف  ا  م�صتجمًّ �لزمن  من  ردًحا  زحفه  �أوقف  �حلني  ذلك  ويف 
كرمان، ويف عام 324ق.م. تزوج »�صتاتري� Statira« �بنة 
د�ر� �لثالث و�صار زوًجا لمر�أتني من�صًئا بذلك تقليًد� �جتماعيًّا 
بن لجو�ض  بطليمو�ض  تزوج  نف�صه  �ليوم  ذلك  جديًد�، ويف 

)ملك م�رص فيما بعد( »ب�صولوكو�ض« �بنة �أرتباز.

نتائج تزوجه على رجال جي�سه

من  كثري  �صار  �أن  �لزيجتني  هاتني  نتائج  من  وكان 
�ملقدونيني على نهج �لإ�صكندر، وتزوجو� من فار�صيات ومن 
بنات ون�صاء �لبلد�ن �لتي فتحوها، ومن َثمَّ �أكد �لإ�صكندر هدم 
�حلو�جز �جلن�صية مما يتم�صى مع نظرياته �لدميقر�طية �حلقة، ومن 
جهة �أخرى بادر �إىل تكوين كتائب يف جيو�صه ت�صم �لغربيني 

و�ل�رصقيني مًعا بغية توثيق �صالت �لود و�لإخاء بينهم.

موته يف بابل

وبعد كل هذه �لأعمال �لباهرة �تخذ من مدينة بابل )بغد�د 
عام  م�صتهل  يف  ي�صتعد  و�رصع  �لعليا،  لقيادته   � مقرًّ �حلالية( 
�لتي  �لعربية  �لبالد  وغزو  �لهندي  �ملحيط  لعبور  323ق.م. 
مل يفتحها �لفر�ض، ولكن حمى �ملالريا د�همته ومل تهله غري 
�أ�صبوعني مات يف نهايتهما �أي يف �ليوم �لثالث ع�رص من يونية 
عام 323ق.م. دون �أن يرتك قائًد� عظيًما يحل حمله �أو و�رًثا 
�رصعيًّا ل ينازعه �أحد يف �عتالء �لعر�ض �ملقدوين، وكان عمره 
كاملة،  غري  تطوى  �أن  �لعظيمة  مل�رصوعاته  وقّدر  عاًما،   33
و�إن كان قد نّفذ منها قدًر� كافًيا لتغيري جمرى �لتاريخ، وكان 
هذ� �لنابغة �ل�صاب وهو يف طور �لحت�صار م�صغوًل با�صتكمال 
خططه �لربية و�لبحرية مًعا لال�صتيالء على بالد �لعرب، وعندما 
عاد �إىل �صو�به من بحر�ن �حلمى �صئل عمن ي�صتخلفه فاأجاب: 

»يخلفني من �لرجال خريهم«، ولو عا�ض حلقق مطامعه �لر�مية 
ذلك  يف  �ملعمورة  �لأر�ض  من  معروًفا  كان  ما  كل  فتح  �إىل 
�حلني، ولقامت �إمرب�طوريته – لي�ض فقط على قوة �جلي�ض – 

ولكن على �لقوة �لبحرية و�لتجارية ونظام �حلكم �ملتني.

قرار جمل�س قواده فيمن يخلفه يف احلكم

�لأ�صكوذية(  )روك�صانا  �لفار�صية  زوجته  وكانت 
�لعرت�ف  وقرر  �جتمع،  قو�ده  جمل�ض  �أن  غري  حاماًل، 
 Philip �أريد�يو�ض  �لثالث  »فيليب  با�صم  �ملعروف  لأبيه  باأخيه 
�بن  �حلكم  يف  معه  ي�صرتك  �أن  على  ملًكا   »Arrhidaeus

عام  �أغ�صط�ض  يف  ولد  وقد  ولًد�،  جاء  �إذ�  )روك�صانا( 
323ق.م. ولقب بالإ�صكندر �لر�بع و�صاية �لقائد )برديكا�ض 
Perdiceas( �لذي كان حمل ثقة �لإ�صكندر وحامل �أختامه، 

�لقائد  )�أتال(  �أخت  بنت  �بن كليوباتر�  هو  �أريد�يو�ض  وفيليب 
�ملقدوين، وكان فيليب �لثاين قد تزوجها بعد �أن هجر زوجته 

)�أوملبيا�ض( و�لدة �لإ�صكندر.

حظ الإ�سكندر من الثقافة

ومل يكن �لإ�صكندر قليل �حلظ من �لثقافة، فقد تلقى تعليمه 
على �أر�صطو طو�ل �أربعة �أعو�م بد�أت خالل عام 345ق.م. 
�حلميدة،  �لأخالق  حب  نف�صه  يف  وغر�ض  تهذيبه  فاأح�صن 
�خلطط  �أن  على  �لتاريخ  ويدل  و�لكربياء،  �لزهو  و�حتقار 
»�أو�صرتلتز  موقعة  يف  بونابرت(  )نابوليون  �تبعها  �لتي  �حلربية 
ت�صيكو�صلوفاكيا  بجمهورية  بور�فيا  مبقاطعة   »Austerlitz

حيث هزم نابوليون �لنم�صاويني و�لرو�ض يف 2 من دي�صمرب عام 
1805م، �أقول يدل �لتاريخ على �أن خطط هذه �ملوقعة ت�صبه 
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تاًما بع�ض خطط �لإ�صكندر يف �أكرث من موقعة من �ملو�قع �لتي 
خا�صها باآ�صيا �ل�صغرى �صد �لفر�ض.

مل ُيهَزم يف اأية معركة

ويجمع �ملوؤرخون على �أن �لإ�صكندر �لأكرب مل ُيهَزم يف 
تفوق  �حلربية  عبقريته  و�أن  �أعد�ئه  �أمام  يتقهقر  معركة ومل  �أية 
يف �أ�صاليبها عبقرية يوليو�ض قي�رص ونابوليون يف �لقيادة، وقد 

��صتطاع بهذه �لعبقرية �لفذة �لتحكم يف قار�ت باأ�رصها.

طباعه كما ي�سفها بلوتارك

�أمه  و�أخالق  طباع  عن  �صيًئا  )بلوتارك(  يروي  كما 
�ملز�ج  عنها  ورث  �لإ�صكندر  �أن  �رصدها  من  ُي�صت�صف  �لتي 
�خل�صب،  و�خليال  �لدينية،  و�لنزعة  بالعاطفة،  �لغامر  �حلاد 
َثمَّ حر�صت  �ملناف�صة، ومن  يطيق  �لذي ل  �ل�رصيع  و�لنفعال 
على �أن يكون �بنها �صديد �لتعلق بها، كما ورث عنها �لدعابة 
و�لتحرر من �لقيود و�لقلق و�لتهور، وورث عن �أبيه �ل�صالبة، 
وبعد �لنظر، و�رصعة �لبت يف �لأمور وح�صن �لتدبري �لع�صكري 
�ملحكم، وعالوة على هذه �ل�صفات كان �لإ�صكندر مرهف 
�ل�صعور، �صابًطا للنف�ض، نبيل �لطبع، ي�صيطر على �صهو�ته، 
حتقيق  عن  و�مللذ�ت  �للهو،  وحب  �خلمر،  �رصب  مينعه  فلم 
طموحه، وكان يعامل �لأ�صري�ت دون �أي ق�صد �صيئ فاأح�صن 
يوؤمن  �أ�رصهن، وكان  بعد  وبناته  �لثالث،  د�ر�  معاملة زوجة 
على  وهو  عبادته  �ل�صلوى يف  �لتم�ض  وقد  �أمه  مثل  باخلر�فات 
)�صري�بي�ض(  بالإله  ��صمه  �لرو�يات  قرنت  لإله  �ملوت،  فر��ض 
كونه  بو�صف  بالإ�صكندرية  بعد  فيما  عبادته  �نت�رصت  �لذي 

حاميها.

اإطالق ا�سمه على تاريخ الأ�سهر

على  �لقائم  �لتاأريخ  على  �لإ�صكندر  ��صم  �أطلق  وقد 
�لأ�صهر �ليونانية ويعرف بتاأريخ �ل�صلوقيني وهو يبد�أ من دخول 
»�صلوق نيقاطور Seleucus Nicator« مدينة بابل بعد موت 
�لإ�صكندر باثنتي ع�رصة �صنة، وقد �أخذ به �ل�صوريان، و�ليهود، 
ويعرف عندهم »بتاأريخ �لعقود èra des contrats«، وي�صري 
تاأريخ )دقليديانو�ض – تاأريخ �ل�صهد�ء( على �لنمط �لذي �صار 
�لأقباط يف  �إخو�ننا  عليه  ماز�ل  و�لذي  �لإ�صكندر  تاأريخ  عليه 

م�رص.

اإطالق ا�سمه على اأحد اأوزان ال�سعر

�ل�صعر  �أوز�ن  �أحد  على  ا  �أي�صً �لإ�صكندر  ��صم  و�أطلق 
�لذي   »vers alexandrins �ل�صكندري  »�لوزن  �لفرن�صي 
وقد  �ملاآ�صي،  وق�صائد  و�ملالحم،  �لبطولية،  �لق�صائد  يتناول 
�لقرون  �إبّان  نظمت  �لتي  �لق�صائد  يف  خا�صة  ب�صفة  ��صتخدم 
ومغامر�ته،  �لإ�صكندر  حروب  ق�ص�ض  مت�صمنة  �لو�صطى 
�لوزن  هذ�  �لق�صائد على  ينظمون  �لفرن�صيون  �ل�صعر�ء  وماز�ل 
وباملتحف  مقطًعا(،  )�أي  وتًد�  ع�رص  �ثني  من  يرتكب  �لذي 
�ليوناين �لروماين بالإ�صكندرية »�أمنوذج للعملة« �لتي ��صتخدمها 
�لأخرى  على  وجهه  �صورة  وجهيها  �أحد  على  �لإ�صكندر 
يده  يف  و�لرمح  �حلرب،  مالب�ض  يف  وهو  �لكاملة  �صورته 

�ليمنى، و�لدرع يف يده �لي�رصى.

تق�سيم اإمرباطوريته بني قواده

ويف �لجتماع �لذي قرر جمل�ض قو�د �لإ�صكندر تن�صيب 
ق�ّصم  )روك�صانا(  �بن  مع  بال�صرت�ك  مقدونيا  على  ملًكا  �أخيه 
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فكانت  �ملقدونيني،  �لزعماء  بني  �لإمرب�طورية  �لقو�د  هوؤلء 
بعد  فيما  �لذي �صمي  بطليمو�ض بن لجو�ض  م�رص من ن�صيب 

با�صم بطليمو�ض �لأول )�صوتري(.

موا�سلة قواده الغزو

�لغزو  مو��صلة  عن  قو�ده  �لإ�صكندر  موت  يقعد  ومل 
�ل�رصق  على  جيو�صهم  فتدفقت  �لفتح،  على  و�ل�صتمر�ر 
يف  و�أ�صاليبهم  وفنونهم،  �آد�بهم،  �أفر�دها  يحمل  و�جلنوب 
�لريا�صية،  و�ألعابهم  و�لجتماعية  �لدينية  ونظمهم  �حلياة 

وثقافتهم، وطرق �حتفائهم بالأعياد، و�ملنا�صبات �لقومية.

مطامع قواده بعد التق�سيم

ومل مير غري عام و�حد على �لتق�صيم حتى ظهرت مطامع 
�صلطانه،  نطاق  تو�صيع  يف  منهم  كل  ورغبة  �لإ�صكندر  قو�د 
�لو�صي على  �لعليا بو�صف كونه  بال�صلطة  فا�صتاأثر )برديكا�ض( 
�لذي  �لطفل  �لثاين(  و)�لإ�صكندر  �ملعتوه  �أريد�بو�ض(  )فيليب 
�أ�صابيع فحمل ذلك  بب�صعة  �أبيه  بعد موت  و�صعته )روك�صانا( 
�أربعة من �لقو�د من بينهم بطليمو�ض بن لجو�ض، على �لتاآمر 

�صده.

زحف برديكا�س على بطليمو�س يف م�رس

م�رص  يف  بطليمو�ض  على  �لزحف  �إىل  )برديكا�ض(  فبادر 
خالل عام321ق.م. ولكنه هزم و�عتذر.

و��صتطاع قائد �آخر هو »كا�صاندر Cassander« �أن يقتل 
�لطفل عام 311ق.م. ثم  �لثاين  روك�صانا و�بنها �لإ�صكندر 
تو�صل �إىل �غتيال �مللكة �لعجوز »�أوملبيا�ض Olympias« و�لدة 
�لإ�صكندر �لأكرب عندما �أعلنت عن رغبتها يف �أن تكون �لو�صية 

على حفيدها �لطفل فحو�رصت ثم �أُعدمت وكانت قد �تهمت 
بقتل �مللك �ملعتوه )فيليب �أريد�يو�ض( خالل عام 317ق.م. 
نهاية  كانت  وهكذ�  )يوريديكي(،  �لبا�صلة  بزوجته  و�لفتك 
�أجنبت  �لتي  �ملقدونية  �لأكرب  �لثاين، و�لإ�صكندر  فيليب  �أ�رصة 

�ثنني من عظماء �لتاريخ �لب�رصي.

حتطيم الإ�سكندر للقيود الجتماعية

من  �لرغم  على  �أنه   »Hogarth »هوجارث  ويقول 
حتى  بقيت  قد  �ملبادئ  فاإن  �لإ�صكندر  �إمرب�طورية  تفكك 
ظهور �لإمرب�طورية �لرومانية وبعد ظهورها بزمن طويل، وقد 
حطم �لإ�صكندر �لقيود �لتي كانت �صائدة قبله و�لتي من �صاأنها 
تق�صيم �لعامل �إىل طائفة قليلة من �ليونانيني و�صعوب كثرية من 
�لرب�برة وذلك على �أ�صا�ض �لرتفع و�لكربياء، ومن َثمَّ يت�صح �أن 
�لإ�صكندر وّرث �لعامل فكرة �ل�صيادة �لعاملية لتحل حمل �صيادة 

دول �ملدن �لعقيمة.

قول املوؤرخني العرب يف الإ�سكندرية

دّونته  ملا  وفاًقا  �لأكرب  �لإ�صكندر  تاريخ  جممل  هو  هذ� 
كتب �لتاريخ �ملاأثور، غري �أن كتب �ملوؤرخني �لعرب تخالف 
ما جاء بهذه �لكتب يف كثري من �حلقائق، و�إن كانت تتفق مع 
على  يعتمد  �ملوؤرخني  هوؤلء  �أقالم  خطته  ما  فاأغلب  بع�صها، 
�إىل »�إ�صكندرنامه«  �لتي ترجع يف م�صدرها �لأ�صيل  �لأ�صاطري 
�أي ق�صة �لإ�صكندر �لتي يرى �مل�صت�رصق )نولدكيه( �أن �لو�جب 
�ل�رصيان  عرفها  كما  وم�صدرها  منبعها،  عن  بالبحث  يق�صي 
�مل�صت�رصق  ويرى  �ل�صاذج،  �لفهلوي  �لق�ص�ض  يف  �لعرب  ثم 
)فر�نكل( �أن موؤلف هذه �لق�صة قد يكون م�صيحيًّا من �ل�صوريني 
تلك  يف  ذلك  بعد  �لكّتاب  ز�دها  ثم  �لفار�صية  باللغة  كتبها 
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�ختالفهم  ذلك  ومن  خمتلفة،  �صور  يف  ومَنَّقوها  �لأ�صاطري 
�أباه هو فيليب  �أن  �أكرثهم يجمعون على  ن�صبه و�إن كان  على 
�لذي يدعوه �ملوؤرخ �لطربي )فيلقو�ض(، و�أقدم من كتب ق�صة 

�لإ�صكندر �صعًر� باللغة �لفار�صية هو �لفردو�صي �ل�صاعر.

قولهم اأنه ابن دارا الأكرب

وذكر بع�صهم �أنه مل يكن �بًنا لفيليب، و�إمنا كان �بًنا لد�ر� 
�لأكرب �أي �أنه �أخو د�ر� �لأ�صغر لأبيه، وتذهب هذه �لأ�صاطري 
�إىل �أن د�ر� �لأكرب غز� ملك فيليب، و�أرغمه على دفع �إتاوة 
فيليب  و�أن  �لذهب،  من  ا  بي�صً تنتج  دجاجة  بي�ض  من  �صنوية 
لننت  ما كرهها  �رصعان  ولكن  فتزوجها  )هالي(  �بنته  له  قدم 
ر�ئحتها، ثم �أعادها �إىل �أبيها بعد �أن عجز �أطباوؤه عن �إز�لة هذه 
)هالي(  و�صعت  فلما  )�صندرو�ض(،  له  يقال  بدو�ء  �لر�ئحة 
ولًد� �أطلقو� عليه ��صم )�أل �إ�صكندرو�ض( ن�صبة �إىل ��صم �لدو�ء 

و��صم �أمه مًعا.

ن�ساأ يف بالط جده فيليب

ون�صاأ �لطفل يف بالط جده فيليب، وتلقى �لعلم، و�حلكمة 
دفع  عن  و�متنع  �لعر�ض  على  جده  خلف  ثم  �أر�صطو،  على 
�لإتاوة �إىل ملك �لفر�ض، و�أخربه �أنه ذبح �لدجاجة ذ�ت �لبي�ض 
�لذهبي، و�أكل حلمها، و�أ�رصع بعد ذلك يف جتهيز جي�ض كبري 
وذهب به �إىل م�رص حيث �أقام �لأبنية على حد ما جاء يف ق�صة 
)�إ�صكندرنامه( �لتي تو��صل �حلديث فتذكر �أن د�ر� جمع جي�صه 
ولقي �لإ�صكندر عند نهر �لفر�ت، فانهزم د�ر�، ولذ بالفر�ر 
فغدر به �ثنان من رجاله و�أ�صاباه بجر�ح فلحق به �لإ�صكندر، 
ووجده يحت�رص فطلب منه د�ر� �أن يرعى زوجته، و�أن ينتقم له 
من قاتليه، و�أو�صاه باأن يتزوج �بنته )رو�صنك( وهو ��صم يدل 

�لأ�صكودية لأن  �لأوىل )روك�صانا(  ��صم زوجته  على حتريف 
زوجته �لثانية �بنة د�ر� تدعى )�صتاتري�( وهذ� يو�صح �خللط بني 

�لزوجتني يف �لأ�صطورة.

قولهم اأنه فتح الهند

بعد  �صار  �لإ�صكندر  �أن  على  �لعرب  �ملوؤرخون  ويجمع 
فتوحاته  توجه يف  و�أنه  �لفار�صية  للبالد  �ل�رصعي  �حلاكم  ذلك 
�إىل �لهند وخا�ض �ملعارك �لهائلة �لتي �أهمها �ملوقعة �لتي ن�صبت 
تخل�ض  وقد  د�ر�،  حليف  يدعى  من  وجيو�ض  جيو�صه  بني 
�لإ�صكندر من �رص فيلته باحليلة، ثم بارزه و�نت�رص عليه، و�نت�رص 
كذلك على ملك �آخر �صموه )كيد( وجعلو� هذ� �مللك ير�صل 
فيه، وجارية ح�صناء،  ما  معني  ين�صب  ل  �إناء  �إليه هدية هي 
�أو مر�ض، وما من �صك يف  �صوؤ�ل  يعجزه  وطبيب حاذق ل 
�لهدية  ب�صرية  تاأثر  �لأ�صطورية  نامه(  )�إ�صكندر  ق�صة  و��صع  �أن 
�لتي �أر�صلها )قري�ض( �أو )�ملقوق�ض( �إىل �لنبي عليه �ل�صالم وهي 
�إبر�هيم، و�لطبيب �لذي  �لقبطية، و�لدة  �ل�صيدة مارية  ت�صم: 
�أعاده �لنبي �إىل م�رص قائاًل جملته �ملاأثورة: »نحن قوم ل ناأكل 
�أكلنا ل ن�صبع«، وقد وردت هذه �جلملة  �إذ� جعنا، و�إذ�  �إل 

يف بع�ض كتب �ل�صرية �لنبوية.

اأنه فتح ال�سني و اأر�س الظلمات

وتذهب �أ�صاطري �لق�صة �لعربية �إىل �أن �لإ�صكندر ذهب بعد 
فتح �لهند �إىل بالد �ل�صني، و�لتبت ودخل �أر�ض �لظلمات، 
�لظلمات  �أر�ض  قبل دخوله  و�لتقى  �خِل�رْص،  �لله  بويّل  و�لتقى 
باملالك )�إ�رص�فيل( حيث كان و�قًفا فوق ربوة ينفخ يف �ل�صور، 
باأنه  �إ�رص�فيل  )�لعرو�صي(  وي�صف  عينيه،  من  تنهمر  و�لدموع 
هائل �جل�صم ي�صل قدماه �إىل ما حتت �لأر�ض �ل�صابعة، ور�أ�صه 
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�إىل عمد عر�ض �لرحمن، وله �أربعة �أجنحة �لأول يف �ل�رصق، 
به  يتقي  و�لر�بع  يغطي ج�صده،  و�لثالث  �لغرب،  و�لثاين يف 

جالل �لله هذ� عالوة على �أن ج�صمه مغطى بال�صعر �لكثيف.

اختالفهم يف لقائه باخل�رس

�لإ�صكندر  �لتقاء  رو�ية  يف  �لعرب  �ملوؤرخون  ويختلف 
)باخِل�رْص( فيقول بع�صهم �أنه هو �لإ�صكندر ذو �لقرنني �ملذكور 
يف �لقر�آن �لكرمي، ويقول �لبع�ض �لآخر �إن ذ� �لقرنني �إ�صكندر 

�آخر يف �لدنيا قبل �لإ�صكندر �ملقدوين.

اآذاد اأن ذا القرنني هو كور�س الأكرب اإثبات 

ولعّل من �ملفيد هنا �إثبات �أن �أبا �ملكارم �آذ�د، �أحد وزر�ء 
�ملعارف �ل�صابقني يف �لهند قام ببحث دقيق للتعرف على �صخ�صية 
�لذي  �لبحث  �لقر�آن و�نتهى يف هذ�  �لقرنني �ملذكور يف  ذي 
�أن ذ� �لقرنني هو )كور�ض �لأكرب(  �عتمد فيه على �لآثار �إىل 
وقد  �لفاحتني  من كبار  �لفار�صية، وهو  �لإمرب�طورية  موؤ�ص�ض 

� ل�صد هجمات )ياأجوج وماأجوج( على بالده. �أقام �صدًّ

اختالف العرب يف عمر الإ�سكندر

ويختلف �ملوؤرخون �لعرب يف عدد �صنني عمر �لإ�صكندر 
�أن حكم  بعد  عاًما  �ل�صتني  بلغ  �أنه  بع�صهم  فيقول  وفاته  وقت 
ثالثة ع�رص عاًما، على حني �أن حقائق �لتاريخ تثبت �أن عمره 
�أرقاًما غري هذه، كما  �آخرون  كان 33 عاًما فقط، ويروي 
�أمه  �إىل  كتب  و�أنه  م�صموًما،  مات  �أنه  �إىل  بع�صهم  يذهب 
تقيم  وكانت  �مل�صائب،  �حتمال  على  ي�صجعها  يحت�رص  وهو 
بالإ�صكندرية يف ذلك �حلني!!! ويجمعون على �أن وفاته كانت 

مبدينة بابل وقت موته.

و�سف العرب جلنازته
وي�صف �ملوؤرخون �لعرب جنازته فيقولون �أن جثمانه و�صع 
�خلال�ض،  �لذهب  من  تابوت  يف   – لو�صيته  وفاًقا   – حمنًطا 
وتعاقب �لفال�صفة على رثائه بكلمات موجزة و�صفو� فيها غرور 
�لعظمة، ثم حمل �لتابوت �إىل �لإ�صكندرية ودفن بها، ويقول 
�لإ�صكندرية خالل  ز�ر  عندما  قدمًيا  �أثًر�  �صاهد  �أنه  �مل�صعودي 

عام 322هـ )964م(، قيل �أنه قرب �لإ�صكندر.

قول العرب باأنه حكيم اأو نبي اأو قدي�س

حكيًما  �لإ�صكندر  من  و�ل�صهدزوري  فاتك  �بن  ويجعل 
�عترب  �ل�صحيحة ولذ�  �لعقيدة  �ليونان ومد�فًعا عن  من حكماء 
من �لبع�ض �أنه �لنبي �ملعروف بذي �لقرنني و�ملذكور يف �صورة 
�أعماًل  �لعرب  من  �ل�صري  كّتاب  بع�ض  �إليه  ون�صب  �لكهف، 
خارقة ت�صبه �ملعجز�ت، �أبرزها تتلخ�ض يف �أن �لبحر �لأبي�ض 
فْتَق  �لإ�صكندر  فا�صتطاع  مغلقة  كبرية  بحرية  كان  �ملتو�صط 
هذه �لبحرية فنفذ �ملاء من م�صيق جبل طارق، ولقد جاء هذ� 
– ملا جاء  – بعامل �ل�صدفة �لبحت  �لقول �لأ�صطوري مطابًقا 
بعلم طبقات �لأر�ض �إذ ثبت علميًّا �أن �لأندل�ض كانت مت�صلة 

مبر�ك�ض يف �لأزمنة �ملتفرقة يف �لقدم.

موته،  بعد  قدي�ًصا  �لإ�صكندر  من  �لنا�ض  بع�ض  وجعل 
جلد  من  خوذة  ر�أ�صه  وعلى  )�آمون(  �لإله  �صورة  يف  فمثلوه 
هي  �خلوذة  بهذه  �لإ�صكندر  �صورة  ولعّل  قرنان،  بها  �لأ�صد 
�ملذكور  �لقرنني  ذو  باأنه  �لقول  �إىل  �لنا�ض  بهوؤلء  �لتي حدت 
بالفعل  موجودة  �ل�صورة  هذه  �أن  ول�صيما  �لكهف  �صورة  يف 

باملتحف �ليوناين �لروماين بالإ�صكندرية وهي من �جلر�نيت.
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ادعاء الفر�س اأنه منهم

ومن �لغريب �أن �لفر�ض �دعو� �أنه �أحد �أبنائهم و�أن له َن�َصًبا 
كان  �لدعاء  هذ�  ولعّل  �ملالكة،  �لأ�رصة  �أن�صاب  �صجرة  يف 
�ل�صبب يف �أن يذهب �ملوؤرخون �لعرب �إىل �أنه �بن د�ر� �لأكرب 

كما تقدم �لقول.

نقل جثته اإىل م�رس

معبد  �صيوة يف  بو�حة  ُيدَفن  �أن  �لإ�صكندر  رغبة  وكانت 
و�لده �لإله �آمون، غري �أن بطليمو�ض بن لجو�ض �لذي �خت�ض 
�لإ�صكندر  قو�د  بني  �لإمرب�طورية  تق�صيم  عند  م�رص  بحكم 
ومكانها  )منف(،  يف  ليدفنها  جثته  على  بال�صتيالء  عجل 
�حلايل بلدة �لبدر�صني، ولي�ض يف �صيوة، وقد مت �لدفن وفاًقا 
»فيالدلف  �لثاين  بطليمو�ض  عهد  ويف  �ملقدونية،  للطقو�ض 
�لإ�صكندر  جثة  نقلت  لأخته،  �ملحب  �أي   »Philadelphe

�إىل �لإ�صكندرية، وكانت يف تابوت من �لذهب �ملطروق – 
على حد قول بع�ض �ملوؤرخني – ودفنت يف مكان عرف با�صم 
تخطيط  ويدلنا  �جل�صد،  �أي  )�صوما(  �أو  �ملقربة،  �أي  )�صيما( 
�صارع  يف  يقع  �ملكان  هذ�  �أن  على  �إن�صائها  عند  �لإ�صكندرية 
�لنبي د�نيال �حلايل �لذي كان ي�صمى )�صارع �ل�صوما( يف �لعهد 
�لبطلمي، ويذكر �لتاريخ �أن بطليمو�ض �لثاين �أعد مقربة لأبيه 
بطليمو�ض  ذلك  وفعل  �لإ�صكندر  قرب  من  بالقرب  وزوجته 
�لر�بع، غري �أن بع�ض �ملوؤرخني يختلفون يف حتديد مكان قرب 
�ل�رص�بيوم  معبد  عند  �أنه  منهم  نفر  فيزعم  بال�صبط  �لإ�صكندر 
�مللكية  �لقبور  بني  �إنه  �آخرون  ويقول  �ل�صو�ري،  قرب عمود 
�ل�صل�صلة  �أي خلف ل�صان   ،»Lochias ور�ء ر�أ�ض »لوخيا�ض 
ما  على  �لر�أي  بهذ�  �لقائلون  ويعتمد  �لإ�صكندرية،  �رصق  يف 

باأن  �ل�صهري  �ليوناين  �جلغر�يف   »Strabon »�صرت�بون  ذكره 
�لقرب �صمن �ملباين �مللكية، وذكر �أحد �ملوؤرخني �أن بطليمو�ض 
�حلادي ع�رص �مللقب بالإ�صكندر �لأول، و�لذي د�م حكمه من 
من  تابوًتا  �لذهبي  بالتابوت  ��صتبدل  قد  89ق.م.  �إىل   107
�لزجاج، وقال موؤرخ �آخر �إن كليوباتر� جمعت كل �لنفائ�ض 
�لتي كان �لقرب ي�صمها، و��صتولت عليها لتفرج ع�رصها �ملايل، 
 »Achilles Tatius وذكر �ملوؤرخ �ل�صاعر »�أخيليو�ض تاتيو�ض
�ملولود بالإ�صكندرية، وعا�ض بها خالل �لقرن �لر�بع �مليالدي 
�أن مقربة �لإ�صكندر كانت عند تقاطع �ل�صارع �لكانوبي )طريق 

�حلرية �لآن( ب�صارع �ل�صوما )�صارع �لنبي د�نيال(.

»لو�صيب  بعنو�ن  غر�مية  رو�ية  �ل�صاعر  هذ�  �ألّف  وقد 
وكليتوفون Leucippe et Clitophon« ويقال: �إنه �عتنق 

�لدين �مل�صيحي يف �آخر �أيامه و�أ�صبح مطر�ًنا.

حتديد الفلكي مكان قربه

ودّون حممود با�صا �لفلكي يف كتابه »�لإ�صكندرية �لقدمية« 
�أن �لطريق �ملمتد بني �صمال �ملدينة وجنوبها يتفق و��صتقامة �صارع 
م�صجد  عند  كان  �ل�صارعني  تقاطع  موقع  و�أن  د�نيال،  �لنبي 
�لنبي د�نيال بال�صبط، ويوؤيد ما ذهب �إليه �لفلكي ما ذكر يف 
�صري �لقدي�صني �لذين ��صت�صهدو� يف بد�ية �نت�صار �لدين �مل�صيحي 
وذلك يف �ملوقع �مل�صمى )دميا�ض – وهو كوم �لدما�ض �مل�صمى 
بحجر  مغطاة  ثمينة  �آثار  �لدكة( من عثورهم على  بكوم  �لآن 
�صخم يدل �لنق�ض �ملخطوط عليه �أنه من عهد �لإ�صكندر �لأكرب 

)�نظر مادتي �لنبي د�نيال وكوم �لدكة(.
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زيارة ليو اأفريكانو لقربه

�لإ�صكندرية  ز�ر  �مليالدي  ع�رص  �ل�صاد�ض  �لقرن  وخالل 
»ليو �أفريكانو Leo Africano«،وقال �إنه مل ير بها �إل �صارًعا 
طوياًل و�رصيًحا حوله �أكو�خ، و�أطالل، وي�صم هذ� �ل�رصيح 
جثة �مللك �إ�صكندر �لذي يزوره �مل�صلمون ملتم�صني �لربكة وهو 
�ملرق�صية  )�لكني�صة  مرق�ض  �لقدي�ض  كني�صة  من  بالقرب  كائن 
�لفرتة  يف  عا�ض  �لذي  و�ملكان  يتفق  �لتحديد  وهذ�  �حلالية(، 
من عام 888 �إىل 939هـ )1483 – 1530م(، وقد ولد 
مبدينة غرناطة بالأندل�ض و�صافر �إىل مكة لأد�ء فري�صة �حلج ومر 
ُه قر��صنة جزيرة  بالإ�صكندرية، ولدى عودته �إىل بالده، �أَ�رَصَ
ويف  �لرحالت،  يف  كتابًا  و�ألّف  �لن�رص�نية  فاعتنق  �صقلية، 

و�صف �إفريقيا و�أعد �لقامو�ض �لعربي �لالتيني.

من هو النبي دنيال؟

من  �صيء  معرفة  �ملالئم  من  �أجد  دنيال  �لنبي  ذكر  وعلى 
�أنه كان  �أخباره، فقد ذكر �ملوؤرخ �لطربي )�نظر هذه �ملادة( 
�لعقل  فيه  وعرف  �لقد�ض،  يف  بختن�رص  �مللك  �أ�رصهم  ممن 
فجعله كاتب �رصه، ثم ��صتوزره »كور�ض« فطلب د�نيال منه 
طلبه،  فاأجاب  �أور�صاليم،  �إىل  بالعودة  �إ�رص�ئيل  لبني  �ل�صماح 
بعد موت  �إل  �إىل وطنه  د�نيال  يعد  لديه، ومل  ��صتبقاه  ولكنه 
كتابه  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  �مل�صعودي  ويفّرق  �مللك،  هذ� 
�لأ�صغر  د�نيال  وهما:  د�نيال  با�صم  �ثنني  بني  �لذهب«  »مروج 
�لتيه، ود�نيال �لأكرب وقد ظهر يف عهد نوح  �أيام  وقد عا�ض 
و�إبر�هيم و�إليه تن�صب �لب�صارة مبلك �لعامل، ويقال: �إنه كتاٌب 
�لبريوين )�نظر هذه  �لنبوء�ت هو كتاب »�جلفر«، ويقول  يف 
�ملادة( �إن هذ� �لنبي ��صتمد حكمته من غار �لكنـز �لذي �أخفى 

مدينة  يف  قربه  �إن  ويقال:  �حلكمة،  �أ�رص�ر  �لب�رص  �أبو  �آدم  فيه 
»�صو�ض Suze« وقد عا�ض كما يقول بع�ض �ملوؤرخني يف �لقرن 

�خلام�ض، �أو �ل�صاد�ض قبل �مليالد.

ال�سيخ حممد دنيال

�صيوخ  �أحد  �إىل  فين�صب  �حلايل  د�نيال  �لنبي  م�صجد  �أما 
�ملذهب �ل�صافعي هو �ل�صيخ حممد د�نيال �ملو�صلي �لذي يقال 
�لهجري،  �لتا�صع  �لقرن  �أو�ئل  يف  بالإ�صكندرية  ��صتقر  �أنه 
و�تخذ هذ� �مل�صجد مكاًنا يدر�ض فيه علم �لفر�ئ�ض و�لأ�صول 
ثم �صار �رصيًحا  �لإ�صكندرية«  ي�صمى »م�صجد  �مل�صجد  وكان 
يزوره �لنا�ض وحّرفو� ��صم �ل�صيخ د�نيال �إىل �لنبي د�نيال �أحد 

�أنبياء بني �إ�رص�ئيل.

ف�سل الإ�سكندر يف اختيار مكان الإ�سكندرية

مكان  �ختيار  �لأول يف  �لف�صل  �صاحب  هو  و�لإ�صكندر 
�لإ�صكندرية، و�إبر�ز كيانها �لعظيم �إىل حيز �لوجود، ولي�ض 
�لعامل  �ملدينة يف مقدمة مدن  �ملغالة يف �صيء و�صع هذه  من 
مل  �أنه  ذلك  على  ويدل  و�لآثار،  باملاآثر  �حلافل  �لتاريخ  ذ�ت 
�إىل �ختيار موقعها  �هتد�ء عبقريته  مي�ض غري وقت ق�صري على 
حتى �صارت ثانية مدن �لعامل �ملزدهرة باحل�صارة، ثم �صارت 
عا�صمة �لعامل �ملعروف يف ذلك �حلني باأ�رصه وعا�صمة �حل�صارة 
ل  �لناحية  هذه  �ل�صد�رة يف  مكان  فاحتلت  �لأوىل  �لإغريقية 
ينازعها فيه منازع، وذلك خالل �لقرون �لثالثة �ل�صابقة للميالد 
�مل�صيحي، وهي �حلقبة �لتي ت�صمى بالع�رص �لهيلين�صتي و�لأجدر 

هو �أن ت�صمى »بالع�رص �لإ�صكندري«.
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تف�سري املوؤرخني لهذا الختيار

ويف�رص بع�ض �ملوؤرخني �ختيار موقعها �ملوفق باأنه كان نتيجة 
مبا�رصة لطموح �لإ�صكندر �إىل �ل�صتيالء �خلاطف على �ل�رصق 
�لعامل، وما  �لفار�صية يف هذ� �جلزء من  �لدولة  لتحطيم كيان 
كان له �أن يحقق هذ� �لطموح �جليا�ض قبل �ل�صيطرة �لفعلية على 
مدينتي �صور و�صيد� وجزيرة قرب�ض وم�رص، وكانت جميعها 
و�لرقيق  و�لتجارة،  باجلنود،  تدها  �لفار�صية  للدولة  مو�رد 
للتجديف يف �ل�صفن ب�صفة خا�صة، وكان �لإ�صكندر يوؤمن باأن 
غزو �صاحل �صوريا من �لرب يوؤدي �إىل تفوقه �لبحري، ول�صيما 
�إل  �أ�صطوله موؤقًتا، ومل يحتفظ  �أغلب وحد�ت  �أن �رّصح  بعد 
ولو  دفاعية،  �أغر��ض  ي�صتخدمها يف  �صفينة كان  و�صتني  مبائة 
�لبحر  �رصق  يف  �لقر�صنة  على  �لق�صاء  ل�صتطاع  عمره  طال 
هذ�  على  �لكلية  �ل�صطوة  للقر��صنة  كان  حيث  �لأبي�ض، 
ب�صبب  �أرجائه  � يف  �لتجارة حمدودة جدًّ �لبحر، ولذ� كانت 
�أعمالهم �لعدو�نية �لتي مل ت�صتطع �لدول بعد موته �لق�صاء على 

هذ� �ل�رص.

ان�سمام الأ�سطول الفينيقي اإىل اأ�سطوله

�لفينيقية  �لثغور  على  ��صتيالئه  فلدى  �إميانه،  �صدق  وقد 
�ن�صم �إليه �لأ�صطول �لفينيقي، وبادرت قرب�ض �إىل �إر�صال مائة 
�لإ�صكندر  �أن  على  عالوة  هذ�  �لأ�صطول،  هذ�  لتعزيز  �صفينة 
كان يبغي �أن تكون �لإ�صكندرية �متد�ًد� للح�صارة �ليونانية يف 
�ل�رصق وقاعدة بحرية ل�صيطرته على �رصق �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط 
ا يحل حمل مدينة �صور �لتي خربها، ومنطلًقا  ومركًز� جتاريًّا هامًّ
لتنمية وتوثيق �لعالقات �لقت�صادية مع �صعوب »بحر �إيجيه«، 

وكانت قائمة منذ زمن بعيد مع �لأ�رص �لفرعونية.

به  فكانت  قفًرا  يكن  مل  الإ�سكندرية  مكان 
راقودة

قفًر� ل تدب  �إن�صائها  �لإ�صكندرية وقت  ومل يكن مكان 
فيه �حلياة، و�حلركة، �أو مو�صعا لقرية متو��صعة يقطنها جماعة 
قليلة من �صائدي �لأ�صماك تدعى »ر�قودة Rhakotis«،كما 
»هوجارث  �لأثري  �لعامل  بينهم  ومن  �ملوؤرخني  بع�ض  ي�صفها 
Hogarth« �لذي نعتها بهذ� �لو�صف �لو�صيع باجلزء �لثاين من 

جملة �لآثار �مل�رصية عام 1915، وتبعه يف ذلك كثريون، فقد 
�أن »ر�قودة«  دلت �حلفريات �حلديثة مبا ل يقبل �ل�صك، على 
ومكانها �حلايل حّي كوم �ل�صقافة بق�صم كرموز، كانت بلدة 
فرعونية هامة وعا�صمة لإقليم و��صع ي�صم �صت ع�رصة بلدة، 
وقرية ي�صكنها – عالوة على �مل�رصيني – عدد كبري من �لأرقاء 
�ل�صوريني �لذين كانت كلمة »�آم« تطلق عليهم، و�أنها كانت 
حامية �أمامية يف غرب �لدلتا – منذ عهد �لأ�رصة �لثانية ع�رصة، 
�لهجوم  خطر  لدرء  وذلك   – �لدعامة  عهد  منذ  وبالتحقيق 
يعترب  جتاريًّا  مرفاأً  كانت  كما  ليبيا،  من  م�رص  على  �ملفاجئ 
ببلد�ن  �لرئي�صي لتجارة م�رص �خلارجية، ونقطة �ت�صالها  �ملنفذ 
�لبحر �لأبي�ض، ول�صيما بالد �لإغريق طو�ل ع�رص �لأ�رص�ت 
�لفرعونية �ل�صاد�صة و�لع�رصين و�لتا�صعة و�لع�رصين و�لثالثني، �إذ 
�إن �ملرفاأ يف هذه �جلهة من �ل�صاحل �ل�صمايل �مل�رصي يكون �أقرب 
�لتي كانت  �لفرما  بالعامل �لإغريقي من مرفاأ  و�أ�صهل لالت�صال 
3300 مرت   =  20×165 �أي  ��صتاًد�  ع�رصين  م�صافة  على 
�لبيلوزي )فرع دمياط(، كما جاء  �لنيل  من �لبحر على فرع 
و�صوريا  فل�صطني  من  قربها  يجعل  مما  »�صرت�بون«،  تاريخ  يف 

عر�صة للتاأثر ب�صلطان �لفر�ض.
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حي راقودة وات�ساعه ومكانته احل�رسية

وكان حّي »ر�قودة« ميتد �إىل �صاحل »ميناء �لعود �لأحمد 
كوم  منطقة  ي�صمل  كان  �أنه  �أي  �حلايل«،  �لغربي  �مليناء   –
�ل�صقافة، وكفر ع�رصي وجزًء� من حّي مينا �لب�صل، ومن ثّم 
�لعام  �لإ�صكندرية مل تكن مدينة جديدة يف كيانها  �أن  يت�صح 
و�إمنا مدينة قامت على هيكل بلدة قدمية �أعيد تكوينها وبناوؤها 
على نطاق و��صع �لرقعة، فتغريت معاملها �لأ�صيلة تغرًي� كاماًل، 
ويوؤيد كل ذلك ويوؤكده قول »�صرت�بون Strabon« )�نظر هذه 
�ملادة( �جلغر�يف �ليوناين �ملولود عام 58ق.م. �إن �لإ�صكندرية 
»ر�قودة« حتتله  �مل�رصية  �لقرية  �لذي كانت  �ملكان  �صيدت يف 
مع عدة قرى �أخرى، ومما يجدر ذكره يف هذ� �ل�صدد هو �أن 
�مل�رصيني ��صتمر� على �إطالق ��صم »ر�قودة« على �ملدينة باأكملها 
مدة طويلة �إ�رص�ًر� منهم على رف�ض �لعرت�ف با�صمها �جلديد 
�كت�صفت  �لتي  �ل�صورة  وتدل  �لإ�صكندر،  �إىل  ين�صبها  �لذي 
يف مقربة حتتم�ض �لثالث يف طيبة على �أن مرفاأ »ر�قودة« كان 
قبل  عام  وخم�صمائة  �ألف  من  �أكرث  من  هام  جتاري  �صاأن  ذ� 
و�لتجارة  �لب�صائع  لتفريغ  يتاأهبون  �لتجار  تثل  فهي  �مليالد، 
�لت�صاريح  يتاأهبون لإعطاء  �مليناء  �ل�صاطئ ورجال  �إىل  ينـزلون 
و�لبحارة  �لتّجار  وهوؤلء  �ملكو�ض،  �ل�صلع، وحت�صيل  لإنز�ل 

من �لفينيقيني .

مكان  الإ�سكندرية  لختيار  الأخرى  الأ�سباب 
املدينة

وعالوة على ما ذكر قباًل يف تعليل �ختيار �لإ�صكندر ملوقع 
�لإ�صكندرية فاإن �لعتقاد �ل�صائد حديًثا يعزو هذ� �لختيار �إىل 
بني  �لإ�صكندر  ر�آه  �لذي  �لت�صابه  �حتمال  منها  �أخرى  �أ�صباب 

�أن تبلغ مدينته �جلديدة ما  موقعها وموقع مدينة �صور، فاأر�د 
بلغته �صور من �لأهمية �لتجارية و�لبحرية، ول�صيما �أن مكانها 
باأعمال كبرية ذ�ت نفقات هائلة كما  �لقيام  �ملمتاز ل يتطلب 
�لع�صور  �ملعروفة يف  �لعظيمة  �ملو�نئ  بالن�صبة لإن�صاء  هي �حلال 
مل�رص  �لغربي  �ل�صمايل  �ل�صاحل  تكوين  لأن  ذلك  �لهيلينية، 
�إىل  ي�صهل  �ل�صاطئ  من  مقربة  على  »فارو�ض«  جزيرة  ووجود 
حد بعيد �إجر�ء هذه �لأعمال يف ي�رص، وباأقل ما ي�صتطاع من 
لها  يكن  مل  »ر�قودة«  بلدة  فاإن  �أخرى  جهة  ومن  �لنفقات، 
�ملوؤ�ص�صة  بني  ت�صادم  قيام  معها  يخ�صى  �ل�صيت  ذ�ئعة  �صهرة 
و�لنظم  �لتقاليد،  وبني  حيزها  يف  تقوم  �لتي  �جلديدة  �لهيلينية 
�حل�صارة  ظل  يف  �لتقدم  لها  يرجى  ثّم  ومن  فيها،  �ملوروثة 
مع  تعار�صها  من  َوَجل  �أو  خوف،  غري  يف  �لهيلينية  و�لثقافة 

�لتقاليد �لوطنية �لقدمية يف هذه �لبقعة بالذ�ت.

الإ�سكندر  حلملة  نتيجة  الإ�سكندرية  تاأ�سي�س 
على ال�رسق

طبيعية  نتيجة  كان  �لإ�صكندرية  تاأ�صي�ض  �أن  ويالحظ 
مبا�رصة حلملة �لإ�صكندر �لعارمة على بالد �مل�رصق، فالإغريق 
عليها  وليفر�صو�  �لآ�صيوية؛  �لبالد  لغزو  ديارهم  من  خرجو� 
عاد�تهم، وديانتهم، ولغتهم، وتبًعا لذلك �صارت �حل�صارة 
�لهيلينية غري حم�صورة يف نطاق جزر �لأرخبيل ومنطقة »بحر 
�إيجيه« فقط بل �متد تغلغلها يف �لبالد �ل�رصقية �لبعيدة ومن َثمَّ 
�لعامل  عا�صمة  لتظل  �ل�صمود  على  قادرة  �ليونان  بالد  تعد  مل 
�جلديد �لذي فتحه �لإ�صكندر و�لذي ميتد على �صو�حل �لهند، 
و�خلليج �لفار�صي و�صمال �لهند وما ور�ء �لنهر و�لعر�ق و�صوريا 
و�آ�صيا �ل�صغرى، وم�رص جتتازه �صفن وقو�فل �لتجارة �لآتية من 
�لقو�فل  على  عالوة  �لبلد�ن  هذه  وجميع  �لعرب  وبالد  �إير�ن 
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�لليبية، فكان على �لإ�صكندر �أن يختار عا�صمة جديدة ومرفاأً 
مبملكته  خليًقا  ويكون  �ملتاجر،  هذه  جميع  مو�رد  ي�صتوعب 
�أن  – بعد  نف�صه  يعترب  �لإ�صكندر  وكان  �لأطر�ف،  �ل�صا�صعة 
�ليونان،  وملوك  �لفر�ض  �أباطرة  خليفة   – �مل�رصق  بالد  غز� 
�إمرب�طورية  تكوين  �إىل  تهدف  �لع�صكرية  م�رصوعاته  وكانت 
�ل�رصق وبالد  فتوحاته يف  لو�ئه، و�صيطرته جميع  جتمع حتت 
�لأجنا�ض،  �ملختلفة  �لبلد�ن  هذه  كل  و�صبغ  باأ�رصها  �ليونان 
و�لتقاليد و�لعقائد يف �إطار هيليني ب�صفة موحدة بغية �لو�صول 
�حتاد  يف  �لنا�ض  توحيد  تن�صد  �لتي  �لجتماعية  �آر�ئه  تنفيذ  �إىل 
يف  فعال  �إيجابي  دور  لها  ليكون  �لإ�صكندرية  و�ختار  عام، 
هذ� �ل�صبيل، �إذ هي يف مركز و�صط يف �رصق �لبحر �لأبي�ض 
�آ�صيا �ل�صغرى وبالد  �ملتو�صط وعلى م�صافة مت�صاوية تقريًبا من 
�لإغريق و�صوريا وت�صل �إليها عن طريق �لبحر وبحرية مريوط 
جتارة �لبحر �لأبي�ض و�لبحر �لأدرياتيكي من �ل�صمال، وجتارة 
�لبالد �لد�خلية و�صعوب �إفريقيا، و�خلليج �لفار�صي، و�أقا�صي 
�آ�صيا من �جلنوب، ومن َثمَّ فهي ميناء ذو �أهمية �قت�صادية ممتازة 
تفد �إليه �ملو�رد �لتجارية من كل �أطر�ف �لإمرب�طورية �ل�صا�صعة 

�لتي كونتها فتوحاته �لعظيمة �ملذهلة.

اأ�سباب اأخرى لختيار موقعها

ل  �لإ�صكندرية  �إن�صاء  �أن  �لأ�صباب  هذه  �إىل كل  ي�صاف 
يوؤدي �إىل �ل�صتفز�ز من جانب �أية مدينة �أخرى، �أو �إىل �لغرية 
�لو�فدون من  �ل�صعوب، ففي كنفها يلتقي  �أي �صعب من  من 
�لبلد�ن �ملختلفة �لأجنا�ض، و�لنـزعات فتن�صهر �لفو�رق بينهم 
يف بوتقة و�حدة؛ لي�صبحو� عن�رًص� و�حًد� يف مركز تلتقي فيه 

ثالث قار�ت، وموطًنا ي�صتوعب كل �صعوبها.

موقع  بها  يتمتع  �لتي  �ملز�يا  هذه  كل  نتيجة  من  وكان 
�لع�رص  �أثينا وكورنثه يف  �صاأن مدينتي  ت�صاءل  �أن  �لإ�صكندرية 
�لقرن  �لأخري من  �لن�صف  ا، ويف  تامًّ ت�صاوؤًل  �ملتاأخر  �ليوناين 

�لثالث �أ�صبحت �لإ�صكندرية �أكرب.

هريودوت واأو�ساف �سكان راقودة

 »Hérodote »هريودوت  �ملاأثور  �لتاريخ  �أبو  جاء  وقد 
 448 عامي  بني  �لو�قعة  �لفرتة  يف  م�رص  �إىل  �لإغريقي 
و445ق.م. �أي قبل ت�صييد �لإ�صكندرية بحو�يل 116 �صنة، 
وكوم  �لفي�صان،  زمن  يف  �صمعدي«  »كوم  بجهة  ونزل 
�صمعدي هي قرية »كانوبو�ض Canopus« �لتي كان موقعها 
يف �ل�صمال �ل�رصقي من مدينة �لإ�صكندرية يف �ملكان �لذي به 
�صاحية �أبي قري �حلالية، وتعر�ض هذ� �ملوؤرخ �ملوثوق يف �صحة 
وتقاليد  لعاد�ت  �لتاريخية  مر�حل رحلته  �أخباره، �صمن �رصد 
�أهل  وتقاليد  عاد�ت  عن  دّونه  ما  �صمن  »ر�قودة«  قرية  �أهل 
م�رص يف ذلك �حلني، فقال: »�إن �لن�صاء يذهنب �إىل �لأ�صو�ق 
على  �لرجال  يحملها  بينما  �أكتافهن  على  �لأثقال  ويحملن 
بيوتهم عادة،  �لرجال و�لن�صاء يف خارج  روؤو�صهم، وياأكل 
 »Dionysos »ديوني�صو�ض  لالإله  �لأعياد  يقيمون  وعندما 
)وهو �إله �لعنب عند �لإغريق و�إله �خلمر عند �لرومان وهو �بن 
جوبيتري �إله �لقوة(، حتمل �لن�صاء تثاًل لهذ� �لإله طوله ذر�ع، 
ويحركن �أع�صاءه حتى �لقبيح منها بو�صاطة خيوط، وكانت 
تلك �لأعياد تقام مبدينة بوبا�صطي�ض و�صط �لدلتا، فريكب �لن�صاء 
�لرجال،  ويزّمر  �لن�صاء  وتطبل  �ل�رص�عية،  �ملر�كب  و�لرجال 
�أو قرية تقف �ملر�كب �ل�رص�عية وتبد�أ �لن�صاء  وعند كل مدينة 
ن�صاء  بع�ض  من  وي�صخرن  جميعها  �لتمثال  �أع�صاء  حتريك  يف 
�لقرى بتحريك قب�صة �ليد �ليمنى يف ر�حة �ليد �لي�رصى بكيفية 
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نابية، وكانت ت�صتهلك يف هذه �لأعياد �ل�صاخبة كميات هائلة 
من �لنبيذ يتناول �لن�صاء قدًر� كبرًي� منها، ومل يكن على �لبنني 
�أي تكليف قبل �لو�لدين �إذ� مل ي�صاوؤو�، �أما �لبنات فالتكليف 

�إجباري بالن�صبة �إليهن حتى ولو مل ي�صاأن.

�صحبة  �لن�صاء  ويطوف  باملنازل،  ترتك  �ملوتى  وجثث 
قريباتهن و�صديقاتهن بالطرق و�لأزقة وقد لّطخن روؤو�صهن، 
ووجوههن بالطني وهن يندبن ويلطمن �خلدود ويرفعن ذيول 
ثيابهن ويك�صفن عن �صدورهن، وكالعجني ُيعجن بالأقد�م، 
�لي�صار على  �إىل  �ليمني  �لكتابة من  بالأيدي، وكانت  و�لطني 

غر�ر �للغة �لعربية.

الأحياء  �سكان  على  هريودوت  و�سف  انطباق 
حتى الآن

كوم  حّي  �أهل  على  غريب  »هريودوت«  دّونه  فيما  فهل 
�لتاريخية  »ر�قودة«  قرية  موقع  هو  وموقعه  �حلاليني  �ل�صقافة 
ينطبق  �لدقيق ل  �لو�صف  هذ�  �ملوؤرخني؟ وهل  �أقو�ل  باإجماع 
هو  يقيني  �لعتيد؟  �جلمرك  حّي  �أزقة  �صكان  بع�ض  على  ا  �أي�صً
�لر�هنة  و�لتقاليد  �لعاد�ت،  �صمات  من  ماز�ل  �لو�صف  �أن 
زلنا  ما  �لإغريقي،  �ملوؤرخ  دّونه  ما  كل  و�أن  �لأهايل  لهوؤلء 
�حليني،  ن�صاء  بع�ض  م�صاجر�ت  �لآن يف  �إىل  ماثلة  �آثاره  نرى 
وهي م�صاجر�ت قد ت�صتمر �صاعات طويلة، �أو �أياًما يف بع�ض 
�لأحيان تعر�ض فيها هوؤلء �لن�صوة حتريك �لأيدي يف تعبري�ت 
�ملاآمت  �لعامة، ويف  �لآد�ب  �لآذ�ن وتخد�ض حرمة  توؤذي  نابية 
وتلطخ  بالطني،  �لروؤو�ض  تلطخ  �حليني  �أنحاء  يف  تقام  �لتي 
)�ل�صو�ت(  �لعويل  ويرتفع  �لزرقاء  )�لنيلة(  بالنيلج  �خلدود 
وكانت  �جلناز�ت،  ور�ء  �لطرقات  ويف  �ملوتى  منازل  �أمام 

يف  �لإ�صكندرية  �أحياء  معظم  يف  �صائعة  �ل�صيئة  �لعاد�ت  هذه 
فجر �لقرن �لع�رصين، ومل يخف �رصها �إل يف �لعقدين �لر�بع 

و�خلام�ض من هذ� �لقرن.

ما  �لن�صاء  تناول  ��صتبعدنا من و�صف هريودوت  �إذ�  و�إننا 
ميالأ بطونهن من �لنبيذ و�أعياد �لإله جند �أن رو�يته ماز�لت تثل 
على م�صارح �أهايل عدة �أحياء من مدينة �لإ�صكندرية، كحلقة 
من حلقات �حلياة �لجتماعية �ل�صائدة فيها، ي�صاف �إىل ذلك 
بو�صع  �لن�صوة  هوؤلء  بع�ض  تاأتيها  �لتي  �ملاجنة  �حلركات  تلك 
�أ�صابع �لكفني بالقرب من موطن �لفقه فيهن مع م�ض �ل�صفتني، 
وحتريك �لكفني ذ�ت �ليمني وذ�ت �ل�صمال ثم �لنطق بال�صباب 

يف غري حرج �أو ر�دع.

املراأة الفتواية ب�سارع باب امللوك

�أمنوذًجا  �تخاذه  ي�صتطاع  م�صهًد�  ر�أ�صي  بعينّي  ر�أيت  ولقد 
»فتونة«  من  وكرموز  �ل�صقافة  كوم  ن�صاء  عليه  كانت  ملا  حيًّا 
بع�صهن  به  تت�صم  �لع�رصين وما  �لقرن  رجولية جاحمة يف فجر 

من غلظة و�رص��صة �أخالق �إىل �لآن.

�مللوك  باب  �صارع  �أقطع  �ل�صيف كنت  �أيام  يوم من  ففي 
�ل�صبا، وهو �صارع  بق�صم كرموز يف عهد  �ملادة(  )�نظر هذه 
ملحطة  �لتالية  �لرت�م  عند حمطة  �ل�صو�ري  عمود  �صارع  يقاطع 
�لعمود نف�صه وي�صري حماذًيا ل�صارع »خوفو« )�نظر هذه �ملادة( 
حتى ينتهي �إىل �صارع مطحن نعمان �لكائن بجو�ر جامع �ملريي 
يف قلب حي كوم �ل�صقافة، ففي منت�صف ذلك �ل�صارع �لذي 
من  �صور  منهما  لكل  مرتفعني  فوق  جانبيه  على  �ملنازل  تقوم 
�لقامة  فارعة  بدينة  بامر�أة  و�إذ�  وزحاًما  �صجة  �لبناء، وجدت 
يديها  بلدي وبني  �لعمر تخرج من فرن  �لأربعني من  يف نحو 
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عار�صة خ�صبية من عو�ر�ض �لأ�صقف )مورينة( جزوؤها �لأعلى 
ملتهب، ول يقل طولها عن ثالثة �أمتار، و�إذ� بهذه »�لفتو�ية« 
« مفتول �لع�صالت و�ل�صارب،  �مل�صرتجلة جتري �صوب »فتويِّ
�لأمل،  من  في�رصخ  ر�أ�صه  على  �ملوقدة  بعار�صتها  وتنهال 
وي�صتغيث، ثم يهرول هاربًا بني قهقهة �لن�صاء و�صماتة �لرجال 

و�زدر�ئهم!!

ماز�ل  �لذي  و�حد  �آن  و�مل�صحك يف  �لرهيب،  فامل�صهد 
باب  �صارع  نحو  خيالها  �جته  كلما  �لو�عية  ب�صريتي  �أمام  مَيُْثل 
�مللوك يدل يف و�صوح على �أن �أبا �لتاريخ »هريودوت« مل يكن 
مغالًيا يف و�صفه حلالة ن�صاء كوم �ل�صقافة �لجتماعية منذ حو�يل 
�أربعة وع�رصين قرًنا، ومل يكن مفرتًيا عليهن كذبًا حني حدثنا 
عن معاملتهن �خل�صنة �ملاجنة لن�صاء �لقرى �لأخرى حينما كن 
�صحبة  ليدفن  »ديوني�صو�ض«  �لإله  �أعياد  موكب  يف  ي�صرتكن 
�أزو�جهن عظام �حليو�نات �ملقد�صة مبدينة »بوبا�صطي�ض« و�صط 
ق�صم �جلمرك وحار�ته مناذج كثرية من  �أزقة  �لنيل، ويف  دلتا 
تلك »�لفتّو�ية« �لبدينة �صاحبة �لفرن، وقاهرة �لفتو�ت بعار�صتها 

�مللتهبة �لر�أ�ض.

هذه التقاليد متيز اأهل الإ�سكندرية

�أهل  تطبع  �لتي  و�لتقاليد  �لعاد�ت  هذه  �أن  هو  و�لو�قع 
�لإ�صكندرية �خلل�ض بطابع مميز ينم عن �أرومتهم، ويخرب عن 
»�أ�صلنجر�نية«  �أنهم  على  و�صوح  يف  ويدل  �لعريقة،  �أ�صولهم 
�ملوؤرخون  قاله  يت�صفون مبا  �أنهم ماز�لو�  توؤكد  بحق وحقيق، 
�إىل  �لعمل  بحب  »ميتازون  �أنهم  من  �لبطلمي  �لعهد  يف  عنهم 
�ل�صديد  و�لهياج  �لتمرد،  �إىل  و�لنـزوع  للعناد  ميلهم  جانب 
و�إىل �للهو بعد عناء �لكرب وطالقة �لل�صان يف �جلدل �إذ� دخلو� 
حلبته، ولي�ض من �لع�صري على �أي باحث لطباع »�لأ�صلنجر�نية« 

�لأ�صيلني مالحظة �أن كل هذه �لعنا�رص �لجتماعية ماتز�ل من 
�أهم ما تنطوي عليه حيث كانت قرية »ر�قودة« �لتي كانت نو�ة 

ت�صييد �لإ�صكندرية.

�لطويل  و»�ل�صخر«  �جلاحمة  و�لفتونة  »بالرو�صية«  فالنطح 
و�مل�صاجرة لأتفه �لأ�صباب ماز�لت من خ�صائ�ض �لكثريين من 
ومينا  و�للبان  �جلمرك  حي  مثل  �لقدمية  �لوطنية  �لأحياء  �أهايل 

�لب�صل وكفر ع�رصي وكرموز وغيط �لعنب و�لقرى.

مكانة املراأة عند امل�رسيني

هريودوت  �رصدها  �لتي  �ل�صفات  هذه  جانب  �إىل  ولكن 
و�لد�لة على »�لفتونة �ل�رص�صة« كانت للمر�أة يف قرية »ر�قودة« 
ويف غريها من بالد �لقطر �مل�رصي مكانة غري منحطة، فكان 
�لبيت مملكة لها ولذ� كان يطلق عليها »بنت بر« �أي ربة �لبيت 
وت�صور يف �لر�صومات باللون �لأ�صفر لتمييزها عن �لرجل لذي 
�ل�صم�ض،  �حلقل حتت  لعمله يف  �لربونزي  باللون  ير�صم  كان 
�جِلّعة  و�صنع  و�لن�صج  للغزل  �لبيت  يف  تعمل  �ملر�أة  وكانت 
)�لبرية( و�خلبز، وكان �لرجال يعاونون ن�صاءهم يف كل هذه 
�لأعمال، وكانت �ملر�أة عند �لرجل »حمبوبة �صيدها« وكان لها 
�صاأن كبري يف �لأمور �لدينية، فكانت تقوم باجلانب �ملو�صيقي 
بزوجة  تعرف  �لكاهنات  �لربانية، وكانت كربى  �خلدمة  من 
من  �لرجل  تزوج  هو  �ل�صائد  �لعرف  وكان  رع،  �آمون  �لإله 
زوجة و�حدة �إل يف حالت نادرة، �إذ �لقانون ل يحرم تعدد 
�لزوجات، وقال �حلكيم »بتاح جبت«: »�إذ� كنت ذ� مقام فاأقم 
لك بيًتا )�أي تزوج(، و�أحبب زوجتك يف �لبيت كما يجدر 
بك، و�أ�صبع بطنها، و�ك�ض ظهرها، و��رصح �صدرها طول 
حياتك«،ويدل كل ذلك على مكانة �ملر�أة �ملحرتمة يف ذلك 

�حلني.
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املدينة رقعة  يف  الرملية  الكثبان  انخفا�س 

وقت  عليها  �لإ�صكندرية  قامت  �لتي  �لرقعة  تكن  ومل 
�إن�صائها بامل�صاحة �لتي كانت ت�صتمل عليها يف �لع�صور �ل�صابقة 
لتاريخ هذ� �لإن�صاء يف عام 331ق.م. فقد حدث �نخفا�ض 
يف �لكثبان �لرملية �ل�صاحلية عن م�صتوى �صطح �لبحر مما �أدى 
مياه  طغيان  �ملبا�رصة  نتائجه  من  �ل�صو�حل كان  هبوط يف  �إىل 
�لرقعة  م�صاحة  نق�صت  ثّم  ومن  �لكثبان،  تلك  على  �لبحر 
مبقد�ر �ختفاء �لكثبان حتت �صطح �لبحر من منطقة �لعجمي �إىل 
جزيرة فارو�ض، ومل يربز فوق �صطح �ملاء �صوى بع�ض جزر 
�صغرية ماز�لت تظهر من غرب �ملدينة �إىل �رصقها على �لرتتيب 
�لتايل من حيث �أ�صمائها: �ملر�بط، �لأكر��ض، �لفار، �لقط، 
�لكلب، �حلوت، �لإخو�ن، �لأر�مل، وما من �صك يف �أن 
بعد  متاأخرة  عهود  يف  �جلزر  هذه  على  �أطلقت  �لأ�صماء  هذه 

�لفتح �لإ�صالمي �إذ يدل على ذلك �أ�صماوؤها �لعربية.

الأجزاء التي تكونت منها املدينة

وكانت �ملدينة عند ت�صييدها تتكون من:

�لتابعة  و�لقرى  »ر�قودة«،  قرية  وت�صم  نف�سها:  املدينة   )1
من  ن  دوِّ كما  بلدة  ع�رصة  �صت  وعددها  �لإد�ري،  لنظامها 

قبل.

2( جزيرة غربية كبرية هي جزيرة »فارو�ض Pharos«: وقد 
�صاحب   »Homèros »هومريو�ض  �ليوناين  �ل�صاعر  و�صفها 
عن  منف�صلة  جزيرة  �إنها  فقال  و�لأودي�صة«  »�لإلياذة  ملحمتي 
بحًر�،  منها  �لنا�ض  ي�صافر  ميناء ومر��ض جيدة،  ولها  �ل�صاطئ 
وقد ك�صف �لبحث يف قاع �لبحر عند �صاحل جزيرة »فارو�ض« 

عن بقايا من �ملن�صاآت دلت على �أنها جزء من ميناء هذه �جلزيرة 
�لقدمي �لذي و�صفه �ل�صاعر »هومريو�ض«.

�سكان جزيرة فارو�س الأ�سليون

ويظن بع�ض �ملوؤرخني �أن هذه �ملن�صاآت ترجع �إىل �لع�رص 
�ليوناين، بينما يذهب �لبع�ض �لآخر �إىل �أنها �أطالل ترجع يف 
قدمها �إىل عهد رم�صي�ض �لثاين، ويعتقد �آخرون �أنها بقايا �مليناء 
�لذي �أن�صاأه �أهل جزيرة �أقريط�ض )كريت( يف �لقرن �لثاين قبل 
�ل�صو�حل  ف�صملت  �لبحرية  �صلطتهم  نطاق  �ت�صع  عندما  �مليالد 
هذه  عن  �صيًئا  يذكر  ل  فالتاريخ  حال  كل  وعلى  �مل�رصية، 
�جلزيرة �لتي كانت منف�صلة تاًما عن �لقارة �لإفريقية وعن �حليز 
ن�صاأتها،  �أول  �أرجائه مدينة �لإ�صكندرية يف  �لذي �صيدت يف 
متو��صعة  م�صاكن  ذ�ت  قرية  كانت  �أنها  عنها  ذكر  ما  وكل 
ي�صكنها قوم �ت�صم �صلوكهم باحلدة، و�لهياج، و�لكدح �مل�صني 

يف �صبيل �حل�صول على �لقوت و�ملرح بعد عناء �لعمل.

�ملهند�ض  به  قام  عمل  �أول  وكان  الأطة:  طابية  جزيرة   )3
هذه  ربط  هو  �ملادة(  هذه  )�نظر   »Dinocratis »دينوقر�ط 
�لتي  وهي  و�صطى  جزيرة  �لأتربة  من  ب�صد  بال�صاطئ  �جلزيرة 
�ل�صو�حل،  خفر  لرجال  �ملخ�ص�صة  �لأطة«  »طابية  �لآن  ت�صم 
وكان يف�صلها �إىل عهد قريب عن جزيرة »فارو�ض« قنطرة من 
 » َغريَّ �لبناء تر حتتها مياه خليج �لأنفو�صي لتلتقي مبياه �لبحر »�ل�صُ
�لذي ردم معظمه و�أقيمت فوقه �أبنية عدة �أهمها م�صت�صفى ر�أ�ض 
ثم  �لقدمية،  �لقنطرة  مكان  تقع يف  من�صاآته  و�أكرث  �لعام  �لتني 
مركز منطقة خفر �ل�صو�حل �ملتمم »لطابية �لأطة«،ويليه حلقة 
�لأ�صماك فمبنى مر�قبة �لتنظيم �لتابع للمحافظة )�لبلدية �صابًقا(، 

فمدر�صة �بتد�ئية م�صرتكة، فنقطة �رصطة �لأنفو�صي.
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�لبحر،  �لد�خل يف  �لل�صان  تركية ومعناها  »�أطة«  وكلمة 
�أل�صنة  على  يرتدد  ماز�ل  �لذي  �لنطق  وهو  »�أ�صة«  وتنطق 

�ل�صكندريني.

بطل طابية الأَطة املجهول

�ض  وتنفَّ لالأب�صار،  �لأ�صياء  معامل  ُيظهُر  �لنهار  نور  بد�أ 
مبدينة  لُيلقي  1882م،  عام  يوليو  من   11 يوم  عن  �ل�صبُح 
�لإ�صكندرية يف �أح�صان حو�دث ج�صاٍم مالأْت جو�نبها تدمرًي� 
�إىل  �صيفْت  �أُ خالدًة  جميدًة  �صفحًة  لها  و�صطرت  و�أحز�ًنا، 

�صفحاتها �خلالد�ت على مرِّ �لأيام ومر�حل �لزمان.

ونه�ض �لبطل �ملجهول تارًكا �ملقعد �حلجريَّ �لذي �تخذه 
�لتي  �ملا�صية  �لليلة  من  ق�صريٍة  فرت�ٍت  يف  �لر�حة  لطلب  مكاًنا 
قطعها �صاهًر� يجوُل يف �أرجاء طابية �لأطِة �لتي ُعِهَد �إليه بقيادة 
حاميتها و�أُمر باأْن يكوَن هو ورجاله �لدرع �لو�قي حل�صن قايتباي 
على ميينه، وطابية �ل�صبتالية على ي�صاره يف ر�أ�ض �لتني، و�أخذ 
�لدفاع  يف  �ل�صتماتة  على  وي�صجعهم  جلنوده  �لأو�مر  ُي�صدر 
�ملد�فع  حول  منهم  ف�صيلة  كلَّ  ويرتب  �لوطن،  �أر�ض  عن 
�لدفاعية،  �حل�صن  قوة  منها  تتاألف  �لتي  و�لع�رصين  �لأربعة 
�لثالثة  �لكبري عيار 10 بو�صة، و�ملد�فع  �ملدفع  وو�صع حول 
من عيار 9 بو�صة، و�ملدفع �خلام�ض عيار 8 بو�صة خرية رجاله 
�لأهد�ف  و�إ�صابة  �لرماية  و�صد�د  �لدر�ية  بح�صن  لهم  �مل�صهود 
�لأخرى  ع�رص  �لأربعة  �ملد�فع  حول  وو�صع  بارعة،  دقة  يف 
�لهاون �خلم�صة وكلُّها  ُتعبَّاأ من �خللف، وبجانب مد�فع  �لتي 
من �لطر�ز �لقدمي، ُنْخبًة من �لفد�ئيني، و�أمرهم بالقتال حتى 

�ملوت، �إذ� �أقدم �لعدو على �لنزول �إىل �لرب.

من   11 ليوم  �ل�صابقة  �لليلة  �ملجهول  �لبطل  ق�صى  هكذ� 
يوليو �مل�صوؤوم ل ي�صتقر على حاٍل ول يهد�أ وُيرتب كّل �صيء 

يف حر�ٍض بالغ ��صتعد�ًد� ملعركة �لغد.

وكان �لقائد �لإجنليزي �لأمري�ل »�صيمور Seymour« قد 
�صمم على �رصب �لإ�صكندرية لُيحرز للبحرية �لربيطانية ن�رًص� 
�ل�صتعماري  و�جل�صع  �ل�صيا�صي  �لغدر  على  يقوم  ا،  رخي�صً
� ول يرعى ل�صيادة �ل�صعوب  �لذي ل يعرف لالأطماع �لب�صعة حدًّ

ا �أو حرمة. حقًّ

�صمم �لأمري�ل »�صيمور« على �رصب �ملدينة بقنابل �أ�صطوله 
ُي�صاعف عدد مد�فعها، ومل  حُتَدد ومل  �أن ح�صونها مل  بزعم 

غ للتاأكيد�ت �لتي �أُبلغت �إليه وكلُّها تقطع ببطالن زعمه. ُي�صْ

وكان �لبطل �ملجهول ي�صرت�صل يف �لتفكري كلما ركن �إىل 
َمقعده �حلجري وي�صتعر�ض حالة ح�صن »�لأَطة« يف �صيء من 
�لوجوم و�لإ�صفاق، فهو ك�صابط من رجال �ملدفعية �ملحنكني، 
�أرم�صرتوجن عيار  �أّن مد�فعه �خلم�صة من طر�ز  يعلم علم �ليقني 
�لبو�رج  مد�فع  مقاومة  على  تقوى  ل  بو�صة،   10  ،9  ،8
�لربيطانية �لبعيدة �ملدى، ويعلم �أن �ملد�فع �لت�صعة ع�رص �لقدمية 
�ل�صاحلية،  �حل�صون  حرب  �إىل  بالن�صبة  �لنفع  �صئيلة  �لأخرى 

و�أّن ذخريته قليلة ل تكفي لقتاٍل طويل �ملدى.

غري �أن �لوطنية �ل�صادقة وقوة �لب�صالة وحب �ل�صت�صهاد يف 
�صبيل �لله و�لوطن كانت ت�صتويل على جو�نحه، وتغمر وجد�نه 
بال�صجاعة، فيبت�صم للغري وي�صتخف بحو�دثه، وُيعدُّ ملو�جهته 

كل هذه �لإح�صا�صات �لنبيلة �لتي هي �صعار �لأبطال.
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�لنَّْوبة،  ب�رصب  �أمر  �ل�صالة  فري�صة  �لبطل  �أدى  �أن  وبعد 
�لقائمة بجانب مقعده �حلجري،  �ل�صارية  �إىل قمة  �لعلم  فرفع 
و�أحاط به م�صاعدوه وتلقو� �أو�مره �لأخرية، وهي تق�صي باأن 
ي�صتمر دفاع ح�صن »�لأطة« �أطول مدة ممكنة، ومن ثّم يتعني 
مرة  مبعدل  �لغا�صب،  �لإجنليزي  �لأ�صطول  على  �لقنابل  �إلقاء 

كل ع�رص دقائق.

�لعدو، وقد  �إىل مدرعات  �لكبري  �لبطل منظاره  ب  و�صوَّ
�رصعت منذ �ل�صباح �لباكر يف �إلقاء قنابلها �لتي يبلغ وزن بع�صها 
17 رطاًل على ح�صن قايتباي وعلى ح�صن �ل�صبتالية يف ر�أ�ض 
�لتني، ثم تختفي ور�ء ق�رص ر�أ�ض �لتني لتعاود �عتد�ءها �لغا�صم 

على ح�صون �لفنار و�صالح و�أم قبيبة بجهة �ملك�ض.

باملدرعات  و�إذ�  �ل�صماء،  كبد  �ل�صم�ض  وتو�صطت 
 ،»Superb و»�صوبرب   ،»Sultan »�صلطان  �لربيطانية 
»�لأطة«  ح�صن  �أمام  تظهر   »Alexandra و»�ألك�صندر� 
�لباطن كان  �لأمري�ل »�صيمور«  للقتال، ولعّل �صعور  وت�صتعد 
جلربوته  ي�صت�صلم  لن  �ملجهول  �لبطل  �حل�صن  قائد  باأن  ُيح�ّض 
»�أنفلك�صيبل  �لبارجتني  �أ�صطوله  لتعزيز  فا�صتدعى  �صهولة،  يف 
جتمعت  وهكذ�   ،»Temeraire و»ترير   ،»Inflexible

قطع  �أقوى  هي  مدرعاٍت  خم�ض  �ملنا�صل،  �حل�صن  ملنازلة 
و�لن�صف  ع�رصة  �لثانية  وعند  �ملهاجم،  �لإجنليزي  �لأ�صطول 
بعد �لظهر �أخذت �لوحد�ت �خلم�ض ُتطلق قنابلها على ح�صن 
د�فعت  كاملة  �صاعًة  �لهجوم  و��صتمر  و�حدة،  دفعة  »�لأطة« 
خاللها حامية �حل�صن دفاًعا �صجل لقائدها وجلنودها �صطوًر� من 

�لبطولة �لفّذة �صيذكرها �لتاريخ باملجد على مر �لقرون.

�أو�مره  �ملجهول ي�صدر  �لبطل  ففي كل ع�رص دقائق كان 
�لعدو  مدرعات  �لقنابل  فت�صيب  �لنار  باإطالق  �ملد�فع  �إىل 
�إ�صابات مبا�رصة حمكمة بف�صل حتديد �لقائد هدفها حتديًد� يدل 

على �ملهارة �حلربية �لفائقة وذلك مبنظاره �ملكرب.

�أن  وعند �ل�صاعة �لو�حدة و�لن�صف بعد �لظهر �صاء �لقدر 
�لطابية  ر  وُتَدمَّ فتن�صفه  �لذخرية  م�صتودع  �لأعد�ء  قنابل  ت�صيب 
ب�صارية  وُتلقي  �ل�صجعان  �أكرث جنودها  وتق�صي على  �ملجاهدة 
روحه  فت�صعد  �لف�صاء  يف  �ملجهول«  »�لبطل  وباأ�صالء  �لعلم 
�أقد�م  وطاأت  وعندما  مر�صية،  ر��صيًة  بارئها  �إىل  �لطاهرة 
ذر�ع  على  �صباطهم  �أحد  عرث  �لأطة«  »طابية  �أر�ض  �لغا�صبني 
�لقائد �لبطل �ليمنى، وقد جتمدت �أ�صابعها حول منظاره �لكبري 
بدماء  خم�صًبا  �صاريته  ن�صف  يف  �مل�رصي  �لعلم  جو�ره  و�إىل 

�ل�صهد�ء �لأبر�ر.

و�أبلغ دليل على �لف�صل ما �صهدت به �لأعد�ء، فالكابنت 
»ولرت جود�صال Waltér Goodsall« ربان �لباخرة »�صيلتون 
Chelton« من �صفن �رصكة �لإ�صرتن تيلجر�ف ي�صهد بب�صالة 

�لبطولة  َعِجْبُت لهذه  فيقول: »لقد  �لبطل �ملجهول �ل�صم  هذ� 
ُيطلقون  وهم  بها  يتحلَّْون  �لأطة  ح�صن  جنود  كان  �لتي 
�حل�صن،  قائد  مبوقف  �لإعجاب  �أ�صّد  و�أُعجبُت  مد�فعهم، 
وهو قرب �صارية علمه و�ملنظار يف يده ي�صاهد منه �لأثر �لذي 
حُتدثه �لقنابل �لتي ياأمر باإطالقها، ولقد كان �صجاًعا ي�صتخف 
بالقنابل �لتي ت�صيب ح�صنه ويحارب يف ب�صالة منقطعة �لنظري، 
وياأمر باإطالق مد�فعه مرًة كل ع�رص دقائق«، وي�صتمر �ل�صابط 
�لثانية بعد  �لإجنليزي يف رو�يته فيقول: »ويف منت�صف �ل�صاعة 
�لظهر �أ�صابت �لقنابل م�صتودع �لبارود فُن�صف، وطارت �أ�صالء 
عدد كبري من �جلنود يف �لف�صاء ومعها �أ�صالء �ل�صابط �ل�صجاع 
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ت�صحبه �صارية علمه، وكان يقف وْقفة �لأ�صد يف عرينه غري 
هياب ول وجل«.

ويف �صهادة »�لأمري�ل �صيمور« نف�صه ما يو�صح يف جالٍء 
�صبيل  يف  �لتاريخي  �ل�صت�صهاد  وهذ�  �لفذة  �لبطولة  هذه  �أن 
�لله و�لوطن يف ت�صحية و��صتب�صال، كانا ومايز�لن من �صيم 

�ل�صهد�ء �لعرب.

�لذي كتبه  �لتقرير  �لإجنليزي يف  �لأمري�ل  هذ�  ن  دوَّ فقد 
بعد  �أي   1882 عام  يوليو  من   14 يف  وذلك  �حلملة  عن 
�مل�رصيون  قاتَل  »لقد  يلي:  ما  �أيام  بثالثة  �لإ�صكندرية  �رصب 
�ل�صجعان، وحاربو�  ثبات  قتال �لأبطال، وثبتو� يف مو�قفهم 
ت�صّبها  مدرعاتنا  كانت  �لتي  �ل�صديدة  �لنري�ن  �صد  ونا�صلو� 

عليهم �إىل �أن قتل معظمهم«.

وح�صن »�لأطة« كان �أحد ح�صون �لإ�صكندرية �لدفاعية 
تركية  »�لأطة«  وكلمة  �لبحرية،  �لأعد�ء  هجمات  �صد 
ومعناها �جلغر�يف �جلزيرة، وتنطق »�لأ�صة« كما ينطق بها �أهل 
�لأنفو�صي  خليج  بني  و�قع  و�حل�صن  �لآن،  �إىل  �لإ�صكندرية 
لقو�ت  ثكنة  �لر�هن  �لوقت  يف  وي�صتخدم  »قايتباي«  وح�صن 
خفر �ل�صو�حل، وكان يف م�صتهل �لقرن �لع�رصين يف�صله عن 
�لأنفو�صي  خليج  ماء  كان  حجرية  قنطرة  �لأنفو�صي  �صاطئ 
ي�رصب حتتها �إىل �لبحر �ل�صغري، وهذ� يدل على �أن هذه �جلهة 

كانت جزيرة فعاًل.

عمره،  من  �ملائة  جتاوز  وقد  �لله  توفاه  قريب  يل  وكان 
حّي  �صكان  مع  فخرج  �لإ�صكندرية  �رصب  يوم  �صابًّا  وكان 
ون �لله ويطلبون منه �لن�رص للمد�فعني  �ل�صّيالة ور�أ�ض �لتني ُيكربِّ
عن �لوطن، ور�أى بعيني ر�أ�صه دفاع ح�صن »�لأطة« �لبا�صل، 

وكان ُيهلِّل ويكرب كلَّما �أ�صابت قنابل �حل�صن �لوئيدة �إحدى 
بت نحو جموع �ملو�طنني  وِّ �صفن �لعدو، غري �أّن قنابل �لإجنليز �صُ
�ملحت�صدين بالقرب من �حل�صن فاأل�صقت �أ�صالء عدٍد كبري منهم 
بُِجدر�ن �ملنازل �لو�قعة على طول خليج �لأنفو�صي، ومن ثّم 
�تقاء  �ملدينة  �إىل د�خل  �للتجاء  �إل  �لأحياء  مل يكن يف و�صع 
يوليو   11 يف  �لإ�صكندرية  �صهد�ء  �لله  َرِحم  �ملحقق،  �ملوت 

عام 1882 �مل�صوؤوم و�أ�صكنهم ف�صيح جنَّاته.

وكانت  �رصقية،  جزيرة  وهي  الإ�سكندرية:  منار  جزيرة   )4
منارة �لإ�صكندرية �لعجيبة �ل�صخمة ترتفع فوقها، ثم �صيد يف 
يف�صلها  وكان  �ملادة(،  هذه  )�نظر  »قايتباي«  ح�صن  حيزها 
حتى �أو�ئل �لقرن �لع�رصين فا�صل �صحل �ملياه �ختفى �إثر �إقامة 
�لأنفو�صي  �رصطة  نقطة  بني  �ملمتد  �لل�صان  طول  على  �ملن�صاآت 
و�حل�صن ذ�ته، و�أهمها نادي �ليخت، ومعهد �لأحياء �ملائية، 
�لتي  �ل�صغرية  �لرت�صانات  جانب  �إىل  هذ�  �لبحري،  و�ملتحف 
�ل�رصطة  نقطة  بني  و�للن�صات(  )و�لرب�طيم  �لقو�رب  بناة  �أعدها 
وتلك �لأبنية وذلك بعد �أن �صاق برت�صاناتهم �لتقليدية، �صاحل 
خليج �لأنفو�صي عقب ردم �أجز�ء خمتلفة منه، و�إقامة مركز 
�لثقافة، وم�رصح يو�صف وهبي، و�ل�صينما �ل�صيفي، وطارمات 

لال�صتحمام يف �جلزء �لغربي �لذي ينتهي عند ر�أ�ض �لتني.

ظواهر املدينة الطبيعية

ولعل من �ملفيد �لتحدث هنا عن بع�ض �لظاهر�ت �لطبيعية 
�لتي تالحظ يف �لكيان �جلوي �لعام ملدينة �لإ�صكندرية �خلفيفة 

�لظل �لبديعة �لرو�ء �لهنيئة �لإقامة �ملمتعة �ل�صطياف.
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األك�سندر بريونا وت�سجيل تقلبات اجلو

�ل�صنة  ف�صول  مد�ر  على  مناخها  تقلبات  �صجل  من  و�أول 
 Alexandre بو�صاطة �لآلت �لدقيقة هو �مل�صيو »�إ�صكندر بريونا
Perona« �لذي كان قن�صال لأملانيا بالإ�صكندرية )�نظر مادة 

مرتني يف  توؤخذ  �مليتورولوجية  �لت�صجيالت  بريونا(، وكانت 
�ليوم من �أجهزة و�صعت يف �لقن�صلية �لنم�صاوية ب�صارع م�صجد 
�لعطارين )�نظر هذه �ملادة(، وظلت توؤدي عملها طو�ل �ملدة 
�لو�قعة بني عامي 1292 و1314هـ )1875- 1896م( �أي 
23 عاًما ميالديًّا، وكانت هذه �لت�صجيالت توؤخذ عند �لتا�صعة 

�صباًحا و�لتا�صعة م�صاًء.

مر�سد كوم النا�سورة

وكانت م�صلحة �ملو�نئ و�ملنائر قد �أن�صئت يف �صهر �صبتمرب 
كوم  فوق  جوية  �أر�صاد  حمطة  )1302هـ(،  1884م  عام 
)�ل�صكة  �لأخ�رص  �لباب  �صارع  منت�صف  يف  �لو�قع  �لنا�صورة 
�جلديدة( )�نظر �لباب �لأخ�رص(، وذلك على �رتفاع 32 مرًت� 
عن �صطح �لبحر، ويف عام 1941م )1360هـ( �أُن�صئ مر�صد 

�آخر يف مطار �لإ�صكندرية بجهة حد�ئق �لنزهة.

معدل درجات احلرارة باملدينة

يناير  �صهر  خالل  باملدينة  �حلر�رة  درجات  معدل  ويقدر 
�لتدرجي  �لرتفاع  وياأخذ يف  مئوية،  درجة  بحو�يل 13.7 
�لوئيد �إبان �صهري فرب�ير ومار�ض ثم ي�رصع يف �لرتفاع �بتد�ًء 
�أغ�صط�ض  �رتفاعه يف  ذروة  �إىل  ي�صل  �أن  �إىل  �إبريل  �صهر  من 
فيبلغ 26.2 درجة مئوية، ومن َثمَّ ياأخذ يف �لهبوط �لبطيء 
يف �صبتمرب، و�أكتوبر، وي�رصع يف �لنخفا�ض خالل �صهري 

نوفمرب ودي�صمرب ويقدر معدل درجة �حلر�رة باملدينة على مد�ر 
�ل�صنة بحو�يل 20.1 درجة مئوية، و�لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط 
مكان �صالح خلزن كميات هائلة من �ملياه �لد�فئة �إذ �حلر�رة يف 
�أرجائه ل تقل عن 12 درجة مئوية  على مد�ر �ل�صنة، وت�صجل 
�ملياه �مل�رصية �لقريبة من �ل�صو�حل �أعلى متو�صط حر�ري �إذ �إن 
وترت�وح  مئوية،  درجة   17 و   16 بني  يرت�وح  �ملتو�صط  هذ� 
حر�رة �ملياه �ل�صطحية �أمام تلك �ل�صو�حل يف �صهر �أغ�صط�ض بني 
25 و28 درجة مئوية، ولذ� فاإن �صهر �أغ�صط�ض هو �أ�صد �ل�صهور 

حر�رة يف �لإ�صكندرية.

�لنهار يف ف�صل  �لبحر �صدة �حلر�رة خالل  ويلطف ن�صيم 
�ل�صيف، وي�صتمر ن�صيم �لرّب يف �رصيانه �لعليل على �أنحاء �ملدينة 
من �ل�صاعة �لثامنة م�صاء �إىل �رصوق �ل�صم�ض، �إذ ي�صعر �لإن�صان 
بهبوبه �حلنون طو�ل هذه �لفرتة من �ليوم، و�رصعة �لرياح �لتي 
�صهر  خالل  �ل�صاعة  يف  كيلومرًت�   11 تبلغ  �ملدينة  على  تهب 
�أكتوبر وترتفع �إىل 13 يف دي�صمرب، وت�صل �إىل 16 يف يونية 
ويوليو، وت�صل �إىل 16.5 درجة مئوية يف فرب�ير ومار�ض، 
درجة  �أدنى  �إىل  منخف�صة  تظل  بالإ�صكندرية  �لرطوبة  ودرجة 
 %68 �إىل  خاللهما  فتهبط  و�خلريف،  �لربيع  ف�صلي  طو�ل 
�صبتمرب  �صهري  يف  و�حدة  درجة  وترتفع  مار�ض،  �صهر  يف 
و�أكتوبر، ول ت�صل �إىل ذروتها �إل يف �صهر يوليو فتبلغ %77، 
ويف �صهر �أغ�صط�ض تهبط بع�ض �ل�صيء فت�صجل 75%، ويرجع 
هذ� �لتقلب يف درجات �لرطوبة �إىل �لبحر وهو ظاهرة طبيعية 
�ملدينة  �صو�حل  على  لتن�رصها  �لبحر  موجات  مياه  بع�ض  تت�ض 
�ل�صنة، وت�صد �حلر�رة و�لرطوبة يف  ن�صبيًّا من  يف فرتة ق�صرية 
 25.4 �حلر�رة  تبلغ  يوليو  ففي  و�أغ�صط�ض،  يوليو  �صهري 
�حلر�رة  تبلغ  �أغ�صط�ض  ويف   ،%77 و�لرطوبة  مئوية،  درجة 

26.2 درجة مئوية، و�لرطوبة %75.
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معدل �سقوط الأمطار عليها

ول يتعدى �صقوط �ملطر على �لإ�صكندرية �ل�صتني يوًما يف 
ف�صل  ويبد�أ  ملليمرًت�،   180 مقد�ره  يتجاوز  ول  عام،  كل 
�لأمطار عادة يف �صهر نوفمرب، وينتهي يف �صهر �إبريل �أي �أنه 
�صقوطها  يقل  �ملطر  �أن كمية  ويالحظ  �أ�صهر،  ي�صتمر خم�صة 
بالن�صبة  �لو�قعة يف غرب �ملدينة، وذلك  على �صاحية �لدخيلة 
�إىل كمياته �لتي ت�صقط على �صاحية �ملك�ض �لقريبة منها، وتقل 
ب�صارع  �لنا�صورة  كوم  منطقة  �إل  بالن�صبة  ا  �أي�صً �لكميات  هذه 
قر�آنه  يف  تعاىل  �لله  لقول  م�صد�ق  وهذ�  �لأخ�رص،  �لباب 

ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں     زبں  �حلكيم: 
ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ۓ     ۓ ڭ ڭ  ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆۈرب.

مدينة نوقراط�س

�لأكرب من  �لإ�صكندر  �ختار  �لتي  �لأ�صباب  وعالوة على 
�ملوؤرخني  فاإن  قباًل  ذكرت  وقد  �لإ�صكندرية،  موقع  �أجلها 
ي�صيفون �إليها �صبًبا �آخر هو وجود مدينة يونانية بالقطر �مل�رصي 
�ل�صاد�صة  �لفرعونية  �لأ�رصة  عهد  �إىل  �إن�صائها  تاريخ  يرجع 
 »Noucratis و�لع�رصين، وهذه �ملدينة هي مدينة »نوقر�ط�ض
جعيف  وكوم  »نقر��ض  �لر�هن  �لوقت  يف  مكانها  تقوم  �لتي 
ونيرية« مبركز »�إيتاي �لبارود« يف غرب �لدلتا وكان ت�صييدها 
خالل عام 612 ق.م. يف عهد �مللك »�أب�صماتيك« موؤ�ص�ض 
�لتي  �ملدينة  هذه  �أن  �لتاريخ  ويذكر  �لذكر،  �لآنفة  �لأ�رصة 
�صارت  �لآن(  ر�صيد  )فرع  �لكانوبي  �لنيل  فرع  على  �صيدت 
كبرية،  �إغريقية  جالية  ي�صم  مزدهًر�  جتاريًّا  مركًز�  بعد  فيما 
�إبان  مب�رص  ح�صدها  يف  �أخذ  قد  �لثالث«  »�أحم�ض  �مللك  كان 

�لقرن �ل�صاد�ض ع�رص قبل �مليالد، ومل تكن نوقر�ط�ض م�صتعمرة 
قطر  يف  جتارية  موؤ�ص�صة  و�إمنا  �ملاألوف،  �لإغريقي  �لطر�ز  من 
على  دلياًل  �مل�رصي  بالقطر  �ملدينة  هذه  وجود  وكان  �أجنبي، 
�لعرفان باجلميل لالإغريق �لذين مل يبخلو� على �مل�رصيني بالعون 
فاأمدوهم  و�لفار�صي،  �لآ�صوري  �ل�صتعمار  من  للتخل�ض 
باأ�صطول عديد �لوحد�ت، وتطوع لالن�صمام �إىل جيو�صهم، 
كثري منهم كانو� يرف�صون �لن�صمام �إىل �جليو�ض �لآ�صورية �أو 
�لعالقات  ظلت  وهكذ�  �مل�رصيني،  ثور�ت  لإخماد  �لفار�صية 
�لطيبة ت�صود �ملعامالت �ملختلفة بينهم طو�ل �لعهد �لفار�صي يف 

م�رص.

و�سف جالوتز لنوقراط�س

تقع  باأنها  �لإغريقية  نوقر�ط�ض  مدينة  »جالوتز«  وي�صف 
على �أحد فروع �لنيل �ل�صاحلة للمالحة وي�صلها مبدينة »�صاي�ض« 
)�صا �حلجر( عا�صمة �أ�رصة �أب�صماتيك قناة، ويدير �صوؤونها يف 
مهارة وحزم �أغريق، وهي مبخازنها �لأربعة �لتي ت�رصف عليها 
من  ومبنتجاتها  �مليناء،  تكتنف  �لتي  �ملت�صابكة  وبطرقها  �ملعابد 
�ملخ�ص�صة  وباأحيائها  �لزخريف،  و�لقرميد  و�لقي�صاين  �لفخار 
ل�صكنى �لأهايل، بكل هذ� تبدو وكاأنها مدينة من تلك �ملدن 
�لتجارة  كانت  �لتي  و�حلركة  باحلياة  �لز�خرة  بال�صكان  �لآهلة 
يف خمتلف �لع�صور �صبًبا يف قيامها على جو�نب �لبحر �لأبي�ض 
�ملتو�صط، ويدل قيام هذه �ملدينة �لإغريقية على عالقة �مل�رصيني 
»�أب�صماتيك«  �أن  �لتاريخ  ويو�صح  بعيد،  زمن  منذ  باليونانيني 
معاونة  بف�صل  م�رص  من  �لآ�صوريني  �مل�صتعمرين  طرد  ��صتطاع 
�جلنود �ملرتزقة �ليونانيني، ولريد لهم �جلميل �صمح لهم بت�صييد 
بالقطر �مل�رصي، وكان هوؤلء  تلك �ملدينة، وباإقامة جتارتهم 
باآ�صيا  �لإغريقية  ميليتو�ض  مدينة  من  �لأمر  �أول  يف  �لتجار 
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�ل�صغرى، وكانو� يقومون بدور �لو�صطاء بني �ململكة �للبيدية 
و�صعوب �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط.

احتفاظ نوقراط�س بطابعها اليوناين

طو�ل  �ليوناين  وطابعها  بكيانها  »نوقر�ط�ض«  و�حتفظت 
�لثالث  �لقرن  يف  �إل  تندثر  ومل  م�رص،  يف  �لفار�صي  �لعهد 
�لأو�ين  يف  ول�صيما  مزدهرة،  �صناعتها  وكانت  �مليالدي، 
وكان  و�جلعارين،  و�حللي  و�ل�صور  و�ملن�صوجات  �لفخارية 
�لتجاري  ن�صاطهم  جانب  �إىل   – ميار�صون  �ليونانيون  �أهلها 
�لإغريق،  و�لتجار  �مل�رصيني  �لتجار  بني  �لو�صاطة   – �خلا�ض 
�ل�صفن  يف  و�ل�صعيد  �لدلتا  قمح  ي�صحن  كان  نوقر�ط�ض  ومن 
�لإغريقية �لتي كانت جتلب من �ليونان �ل�صلع �ملختلفة، وحتمل 
�لدلتا، وقد كانت م�رص غنية  �لزيتون و�لنبيذ من  �ليونان  �إىل 

بكرومها يف �لع�صور �لقدمية.

و�لو�قع هو �أن »نوقر�ط�ض« )�نظر هذه �ملادة( ظلت مدينة 
�ليونانية  �حل�صارة  مظاهر  كل  لها  وتوفرت  �صميمة،  �إغريقية 
�لجتماعية  �حلياة  طرقهم يف  ميار�صون  �لإغريق  �أهلها  وعا�ض 

و�ل�صيا�صية وفاًقا لالأ�صاليب �ملاألوفة يف بالدهم �لأ�صيلة.

على  �قرتحو�  قد  �أهلها  يكون  �أن   � جدًّ �ملحتمل  ومن 
�ختيار   – �مل�رصي  بالقطر  �لق�صرية  �إقامته  �إبان   – �لإ�صكندر 
موقع �لإ�صكندرية لوجود بحرية مريوط خلفه، و�ت�صال هذه 
�لبحرية بالنيل، مما يوؤدي �إىل قيام ميناء على �لبحر �ملتو�صط ذي 

مورد مائي عذب �صهل �لت�صال بالنيل ب�صفة د�ئمة.

بحرية مريوط

تكوين  يف  هام  �أثر  مريوط  لبحرية  كان  �أنه  هو  و�لو�قع 
مدينة �لإ�صكندرية على مر �لقرون �ملن�رصمة.

ما  �إىل  ت�رص  مل  �صحتها  يف  �ملوثوق  �لتاريخية  فاملر�جع 
�ملتو�صط  �لأبي�ض  بالبحر  مت�صلة  كانت  �لبحرية  هذه  �أن  يثبت 
يف �لع�صور �لقدمية، بل �لو��صح من هذه �ملر�جع �أنها كانت 
يف تلك �لع�صور عذبة تتدفق �إليها مياه �لنيل عن طريق عدد من 
�لرتع �لتي تاأخذ جمر�ها من �لفرع �لكانوبي �لذي كان ي�صب 
يف ذلك �حلني �لبعيد عند قرية »كانوبو�ض Canopus« �لقدمية 
�لدكتور  ويرى  �حلالية،  قري  �أبي  �صاحية  مكانها  �أقيمت  �لتي 
�أن  �مل�رصية«  �حل�صارة  »تاريخ  يف  دّونه  فيما  ُحزّين  �صليمان 
�صاحل بحرية مريوط من �أو�ئل �ملناطق �لتي غر�ض �لإن�صان فيها 

�صجرة �لعنب و�صجرة �لزيتون.

على  و�لآخر  د�خلي  �أحدهما  ميناء�ن  للبحرية  وكان 
�لبحر، ويقول »�صرت�بون« �أن �لب�صائع من خمتلف �ل�صلع �لتي 
كانت ترد من �خلارج على �مليناء �لبحري، ومن َثمَّ كان �مليناء 
�لبحر  على  �لو�قع  �مليناء  من  و�أغنى  �أهم  �لبحرية  على  �لو�قع 

�لأبي�ض �ملتو�صط.

دينوقراط�س مطط املدينة

وبعد �أن �أر�صى �لإ�صكندر �أ�صا�ض مدينة �لإ�صكندرية عهد 
 »Dinocratis بتخطيطها �إىل �ملهند�ض »دينوقر�ط�ض �لرودي
�لذي ماز�ل ��صمه يطلق على �صارع بحّي �لأز�ريطة بالقرب من 
�لعمل على  بهذ�  �ل�صل�صلة )�نظر مادة دينوقر�ط(، فقام  ل�صان 
بع�ض  فجعل  ذلك �حلني،  �لبلد�ن يف  تخطيط  مبادئ  �أح�صن 
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�صو�رعها �مل�صتقيمة تقاطع �لبع�ض �لآخر يف زو�يا قائمة، وهذ� 
�لنظام �لتخطيطي كان حمبًبا �إىل �ليونانيني ومن ثّم جاء �صكل 
�ملدينة على هيئة رقعة �ل�صطرجن، وتذكر �ملر�جع �لتاريخية �أن 
�لهياكل  فيها  تقام  �أن  يجب  �لتي  �لأماكن  حدد  �لإ�صكندر 
�لعامة قبل مغادرته  ملعبود�ت �مل�رصيني و�ليونانيني، و�ملن�صاآت 
�حلر�ض  من  فرقة  ترك  و�أنه  غزو�ته،  لإتام  �مل�رصي  �لقطر 
�ملقدوين و�أذن لكثري من �ليونانيني و�لآ�صيويني يف ��صتيطانها، 
�لقرن  يف  �صائًعا  كان  قبل،  �ملو�صح  �لتخطيط  �أن  ويالحظ 
�خلام�ض قبل �مليالد وقد �تبع يف ت�صييد مدينة »بري�يو�ض« )ميناء 

برييه �حلايل باليونان(.

موقع املدينة كما و�سفه الفلكي

كتابه  �ملادة( يف  هذه  )�نظر  �لفلكي  با�صا  ويقول حممود 
Alexandrie Antique«: »�أن موقع  �لقدمية  »�لإ�صكندرية 
�ملدينة يقوم فوق �صل�صلة �صغرية من �جلبال �ملنف�صلة عن �صل�صلة 
�جلبال �لليبية �لتي ور�ء برج �لعرب وتنقطع فجاأة عند ر�أ�ض �أبي 
�لنيل  و�دي  تغلق  بذلك  فهي  �لقدمية،  كانوبو�ض  ومدينة  قري 
�ألف  �لغربي بحرية مريوط، ترت�وح بني  �إذ تتاخم يف �ل�صمال 
وثالثة �آلف من �لأمتار )ذلك يف وقت تاأليف كتابه(، وطبيعة 
�لأر�ض �صخرية جريية بوجه عام، وباحلفر فيها ينبثق د�ئًما ماء 
�ل�رصب على عمق يرت�وح بني �أربعة وخم�صة �أمتار يف �لأجز�ء 
�لقرن  فجر  يف  ر�أيت  �أنني  يوؤيده  �لقول  وهذ�  �ملنخف�صة«، 
 – – �أي جزيرة فارو�ض  �لع�رصين معظم منازل ق�صم �جلمرك 
فيه بجهة  �لذي ولدت  باملنـزل  �آبار مياهها عذبة وكان  وبها 

�أبي وردة بئر من هذه �لآبار �لتي ذكرها �ملوؤرخ �لفلكي.

وي�صتطرد �لفلكي قائاًل: »�إن هذه �ملنطقة بها مرتفعات من 
�، و�أعلى �لتالل �لتي تتكون  �لرمل ن�صبة �ل�صيلكا فيه �صئيلة جدًّ

�صطح  عن  مرًت�   35 على  �رتفاعه  يزيد  ل  �ل�صل�صلة  هذه  منها 
�لبحر و�جلزء �ملقابل جلزيرة فار�ض من �لأر�ض يرت�وح عر�صه 
بني 1600 و3000 مرت، وطوله خم�صة كيلومرت�ت تقريًبا، 
نحو  عديدة  جهات  يف  يبلغ  �لبحر  �صطح  عن  و�رتفاعه 
�لأر�ض كثرًي� يف  تتناق�ض  و�لي�صار  �ليمني  و�إىل  مرًت�،  ثالثني 
�لعر�ض، ول ترتفع عن م�صتوى �صطح �لبحر �إّل بنحو ع�رصة 

�أمتار.

وبحرية  من جانب،  �لبحر  بها  يحيط  �لتي  �ملنطقة  وهذه 
� من  مريوط من جانب �آخر، و�لتي ل ميكن �لو�صول �إليها برًّ
جانبني �صيقني ي�صهل �لدفاع عنهما، و�لتي جبتها �لطبيعة مبيناء 
فريد على �صاطئ منخف�ض تتخلله �ل�صخور، هذه �ملنطقة جتمع 

يف ذ�تها كل �ملز�يا �ملمكنة ملدينة منيعة ومركز جتاري«.

ول ريب �أن هذه �لعتبار�ت هي �لتي جعلت �لإ�صكندر 
�لأكرب يختارها، ومل تكن �أهمية هذ� �ملوقع خافية على �لفر�عنة 
�لقدماء �لذين خ�صو� �لغزو من جانب �لإغريق �لذين �أخرجتهم 
�إىل  �ملوقع  بحر��صة هذ�  فعهدو�  بالدهم،  و�لفاقة من  �ملجاعة 
�لقبائل �ملجاورة، وخ�ص�صو� لإقامتها – كنقطة مر�قبة – برج 
حيًّا  بعد  فيما  �أ�صبح  �لذي  )ر�قودة(   »Racotis »ر�كوتي�ض 

كبرًي� من �أحياء �لإ�صكندرية«.

حتديد الفلكي لطول املدينة وعر�سها

�لإ�صكندرية  مدينة  طول  �لفلكي  حممود  حدد  ولقد 
هذ�  �إىل  للو�صول   – فاأثبت  �إن�صائها  عند  وحميطها  وعر�صها 
�ليوناين  �لإ�صتاد  طول  �أن   – �لدقيق  �لهند�صي  �لتحديد 
165 مرًت�، وعلى �أ�صا�ض هذ� �لطول يكون طول �ملدينة �لكلي 
4950 مرًت�، وهذه �مل�صافة تتفق مع �مل�صافة �لتي حددها كل من 
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 »Philon و»فيلون »Flavius Joseph فالفيو�ض جوزيف«
�لفيل�صوف �ليهودي �لإ�صكندري، وهي 30 �إ�صتاًد� بفارق يبلغ 
�ملدينة  باأن طول  �ل�صقلي  ديودور  قول  �أما  تقريًبا،  مرًت�   140
�إىل  ي�صيف  �أنه  �إىل  �صك  غري  يف  فريجع  �إ�صتاًد�  �أربعني  كان 
حيز �ملدينة �حلقيقي جزًء� من مدينة �ملوتى )نكروبولي�ض( �لتي 
كانت يف غرب �ملدينة يف �جلهة �لتي ت�صم �لآن حّي �لقباري 
�لفلكي  �لفرق �لذي وجده  �أ�صيف  و�لورديان و�ملك�ض، و�إذ� 
يف �لقيا�ض �لذي قام به قبل عام 1866م – وهو �لتاريخ �لذي 
�نتهى فيه من تاأليف كتابه عن �لإ�صكندرية �لقدمية – �أقول �إذ� 
�أ�صيف هذ� �لفرق وهو 140 مرًت� ي�صبح طول �ملدينة 5090 

متغايًر�، فقد كان 1150  �لفلكي  �أما عر�صها فوجده  مرًت�، 
مرًت� يف �جلهة �لغربية للمدينة وي�صمل �مل�صافة �ملمتدة من �مليناء 
�لغربي عند »هاوي�ض �ملحمودية« تقريًبا بق�صم مينا �لب�صل �إىل ما 

ور�ء كوم �ل�صقافة.

وي�صمل  �ل�رصقية،  �جلهة  يف  مرت   1400 بطول  وكان 
�إىل  تقريًبا  �صيز�ر  كامب  حّي  عند  �لبحر  من  �ملمتدة  �مل�صافة 
�حل�رصة، وي�صل طول هذ� �لعر�ض �إىل 1560 مرًت� يف �مل�صافة 
كوم  من  بالقرب  �صتاديوم،  �آلهيتا  ج�رص  بد�ية  من  �ملمتدة 
�لنا�صورة ب�صارع �لباب �لأخ�رص �إىل جنوب �ملدينة، ويرتفع 
طوله �إىل 2250 مرًت� من ر�أ�ض لوخيا�ض )ل�صان �ل�صل�صلة( �إىل 

خريطة �لفلكي لالإ�صكندرية �لقدمية
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�جلنوب، ويبلغ 1700 مرت يف �جلزء �لأكرب من نو�حي �ملدينة 
�لأخرى.

حتديد الفلكي ملحيطها

وحدد �لفلكي حميط �ملدينة مبا يقرب من 16400 مرت، 
وي�صل هذ� �ملحيط �إىل 22.192 مرًت� �إذ� �صمت �إليها �صاحية 

»نكروبولي�ض« )مدينة �ملوتى(.

�سوارع املدينة عند اإن�سائها

ووفاًقا لأعمال �حلفر �لتي �أجر�ها �لفلكي يف مو��صع كثرية 
من �ملدينة يف �لن�صف �لثاين من �لقرن �لتا�صع ع�رص، �ت�صح �أنه 
كان بالإ�صكندرية عند �إن�صائها �أحد ع�رص �صارًعا رئي�صيًّا تخرتقها 
ا من �ل�صمال �إىل �جلنوب و�صبعة �صو�رع كبرية مر�صوفة  عر�صً
تخرتقها طوًل من �لغرب �إىل �ل�رصق، وكان �ل�صارع �لكانوبي 
ثالثة  فكانت  �لطولية،  �ل�صو�رع  يتو�صط  �لآن(  �حلرية  )طريق 
�صو�رع تتد يف حماذ�ته نحو �مليناء �ل�رصقي يف �ل�صمال وثالثة 
�أخرى تتد يف حماذ�ته نحو �جلنوب �أي نحو ترعة �صديا �لتي 
كانت ت�رصي على بعد قليل من ترعة �ملحمودية �حلالية جنوبًا، 
وثبت من وثائق �لربدي �أن �أ�صماء ملكات �لبطاملة كانت تطلق 
على �ل�صو�رع �لعر�صية، وقد �أطلق »�أر�صينوته �لثابتة« على �أحد 

هذه �ل�صو�رع )�نظر مادة فيالدلف(.

ال�سارع الكانوبي واأعمدته اجلانبية

وكان طول �ل�صارع �لكانوبي 5090 مرًت�، �أي ما يعادل 
طول �ملدينة نف�صها، وكانت بد�يته من �جلهة �لغربية عند �أول 
حّي �لقباري ونهايته يف �جلهة �ل�رصقية عند �لباب �لكانوبي �لذي 

�صمي فيما بعد »باب �رصقي« �أما عر�صه فكان 14 مرًت�.

جانبي  على  �لفلكي  �أجر�ها  �لتي  �حلفريات  من  و�ت�صح 
�إذ  �ل�صارع �لكانوبي �أن �لأعمدة كانت تنت�صب على جانبيه، 
وجد بع�صها حمطًما على �متد�د �ل�صارع، وقد �صاهد »جر�تني 
ليرب« يف �أثناء �حلملة �لفرن�صية على م�رص ثالثة من هذه �لأعمدة 
عند موقع كني�صة �لقدي�ض �أثنا�صيو�ض )م�صجد �لعطارين �حلايل( 
كما �صاهد منها ثمانية �أخرى بالقرب من �لباب �لكانوبي )باب 
�رصقي(، وعلم �لفلكي من بع�ض �ل�صكان �أنهم �صاهدو� �صفوًفا 
�لفلكي  و�كت�صف  �لدكة،  جتاه كوم  م�صتقيم  على خط  منها 
ا من هذه �لأعمدة، ويدل ذلك يف جالء على �أن مباين  بع�صً
�ل�صارع �لكانوبي وبع�ض �ل�صو�رع �لهامة �لأخرى كانت تقوم 

على �أعمدة يف بو�ئك منتظمة �ل�صياق.

�جلر�نيتية  �لأعمدة  هذه  ب�صاأن  �لفلكي  ذكره  ما  ويوؤيد 
بلدية �لإ�صكندرية مد �صارع بلجيكا  �أر�دت  �أنه عندما  �حلمر�ء 
�صارع  مع  طوله  يف  لي�صتقيم  حاليًّا(،  ي�رصي  �صليمان  )�صارع 
عبد �ملنعم )�صارع �إ�صماعيل مهنا �لآن( �ملو�صل �إىل د�ر �ملحافظة 
�صارع  تقاطع  عند  �لأر�ض  غارت  حاليًّا(  �لأمن  مديرية  )د�ر 
بلجيكا ب�صارع �لنبي د�نيال �أمام مبنى �صالح �لإ�صارة �جلديد، 
ور�أيت ور�أى �لنا�ض معي يف عمق �حلفرة عمودين من �جلر�نيت 
�لأحمر مياثالن �لعمود �لقائم بجو�ر م�صجد �صيدي عبد �لر�زق 
�لوفائي �لذي ينت�صب يف عمق يقرب من عمق تلك �حلفرة، 
�أمثالهما  ومل ترفع م�صلحة �لآثار �لعمودين من �حلفرة لوجود 

باملدينة، وردمت �حلفرة عليهما ور�صف �ل�صارع فوقها.

ن�سبة ت�سمية ال�سارع الكانوبي

�لغربي  �لنيل  فرع  �إىل  »كانوب«  �صارع  ت�صمية  وتن�صب 
)فرع ر�صيد حاليًّا( �لذي كان م�صبه يف ذلك �حلني عند قرية 
�صاحية  من  بالقرب  موقعها  Canopus«،وكان  »كانوبو�ض 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

496

�أبي قري �حلالية وكانت ت�صتهر بال�صمعة �ل�صيئة يف �لعهد �لبطلمي 
لأنها كانت موطًنا للملذ�ت و�ل�صتمتاع بال�صهر�ت �ملاجنة.

اأحجار ر�سيف ال�سوارع

وقد �أثبت �لفلكي من �حلفريات �لتي �أجر�ها �أن �لأحجار 
متماثلة  �لهامة  و�لعر�صية  �لطولية  �ل�صو�رع  بها  ر�صفت  �لتي 
نحو  �صمكها  رمادية  �أو  �صود�ء  كتل  فهي  مكان،  كل  يف 
و50   30 بني  وعر�صها  طولها  ويرتو�ح  �صنتيمرًت�،  ع�رصين 
�صنتيمرًت�، و�جته �إىل �لعتقاد يف �أناه جلبت من �أ�صو�ن �أو من 
�جلبال �ملجاورة لها ولحظ �أنها من نوع �لأحجار نف�صها �لتي 
تك�صو جانًبا من �لهرم �لثالث باجليزة، وهي متما�صكة تا�صًكا 
�صديًد� و�صلبة للغاية، و��صتدل من فح�صه لطبيعة �أر�ض �ملدينة 

�أن ر�صف �ل�صو�رع حدث يف عهد �لرومان!!

�صليًما  بقي  �لكانوبي  �ل�صارع  و�صط  �أن  �لفلكي  ووجد 
بالن�صبة �إىل كيفية ر�صفه، ويرجع ذلك �إىل �لقناة �لتي كانت 
تتد حتت �أر�صه لتحمل �ملاء �لعذب من ترعة �صديا �إىل خز�نات 
�ملدينة �لكثرية �لعدد، وكانت ت�صمى »�ل�صهاريج«، وك�صف 
�لفلكي عن 700 �صهريج، منها عام 1872 كانت �ملياه تاأتيها 

من فروع ترعة �صديا �ل�صغرية �لأخرى.

عرو�س ال�سوارع واأطوالها

�حلفريات يف جهات عديدة خمتلفة  للفلكي من  و�ت�صح 
�ل�صارع  غري   – �ل�صتة  �لطولية  �ل�صو�رع  عر�ض  �أن  �ملدينة  من 
�ل�صو�رع  عر�ض  كان  وكذلك  �أمتار،  �صبعة   – �لكانوبي 
�لعر�صية �لع�رصة با�صتثناء �صارع و�حد كان عر�صه 14 مرًت� مثل 
�ل�صارع �لكانوبي، وهو �ل�صارع �لذي كانت بد�يته يف �ل�صمال 
ترعة  عند  ونهايته  حاليًّا«  �ل�صل�صلة   – لوخيا�ض  »ر�أ�ض  عند 

�صديا يف �جلنوب – ووفاًقا خلريطة �لفلكي �ملر�فقة لكتابه عن 
�لإ�صكندرية �لقدمية – ي�صتبني �أن هذ� �ل�صارع كان ميتد – على 
وجه �لتقريب – يف �ل�صارع �لذي يحمل ��صم »قناة �ل�صوي�ض« 
خلف  �متد�ده  يف  وي�صري  �ل�صل�صلة  ر�أ�ض  من  فعاًل  يبد�أ  هو  �إذ 
م�صت�صفى �لولدة ثم مير مببنى جمعية �ل�صبان �مل�صلمني، فمد�فن 
�لطو�ئف �مل�صيحية، فق�صم �رصطة باب �رصقي، فال�صارع �لذي 
كوبري  عند  وينتهي  ردمت  �لتي  �لفرخة  ترعة  به  كانت 
�لكوبرى  هذ�  من  قليل  بعد  على  كانت  حيث  بك،  حمرم 
بالقنطرة  خريطته  على  �لفلكي  �صماها  �صديا  ترعة  على  قنطرة 

�لثالثة.

يقوم  كان  لوخيا�ض«  »بر�أ�ض  �ل�صارع  هذ�  بد�ية  وعند 
نبتون«  بالقرب منه »معبد  �لذي كان  �مللكي، ور�صيفه  �مليناء 
وخلفه �لق�رص �مللكي، و�أمام �مليناء كانت جزيرة »�نتريود�ض« 
وفوقها �أحد �لق�صور �مللكية، وقد �ختفت هذه �جلزيرة �إثر �أحد 
�لزلزل �لتي �جتاحت مدينة �لإ�صكندرية يف �لع�صور �لالحقة 

للع�رص �لبطلمي.

ال�سوي�س  قناة  و�سارع  الهام  العر�سي  ال�سارع 
ا حاليًّ

وكان هذ� �ل�صارع �لعر�صي �لهام ميتاز بخا�صية ينفرد بها 
عن جميع �ل�صو�رع �لأخرى، فعالوة على عر�صه �لذي مياثل 
طريقني  من  تتكون  قارعته  كانت  �لكانوبي،  �ل�صارع  عر�ض 
تف�صلهما م�صاحة بعر�ض مرت و�حد مغطاة بالطمي مما يحمل على 
�لعتقاد يف �أنها كانت خم�ص�صة ل�صف من �لأ�صجار، وكان 
بخليط  مغطى  و�لآخر  عاديًّا،  ر�صًفا  مر�صوًفا  �لطريقني  �أحد 
ويعتقد  �ل�صغرية  و�لأحجار  �لزلط  وقطع  و�لرت�ب  �جلري  من 
للعربات و�لآخر  ا  �ملر�صوف كان خم�ص�صً �لطريق  �أن  �لفلكي 
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لر�كبي �خليل، ويف �لناحية �ل�رصقية من هذ� �ل�صارع كانت تتد 
وتزود  �مللكية  �لق�صور  �إىل  �لعذب  �صديا  ترعة  ماء  تو�صل  قناة 
خز�نات �ملدينة بحاجة �ل�صكان من ماء �ل�رصب، و�لو�قع هو 
�أن �لإ�صكندرية �لقدمية كانت مدينة مبنية فوق �صبكة من قنو�ت 
�أن �لفروع �لرئي�صية لهذه  �ملاء و�أحو��صه وقد �كت�صف �لفلكي 
قنو�ت  �لفروع  ولهذه  بالرتعة  جميعها  تت�صل  خم�صة  �ل�صبكة 
ثانوية ل ح�رص لها، وكانت �لفروع �لرئي�صية و�لقنو�ت �لثانوية 
ماء  لتوفري  �خلز�نات  �ل�صو�رع جميعها وتغذي  تتد على طول 
�لذي كانت  �لتحاريق  �ل�صنة ول�صيما يف زمن  �ل�رصب طو�ل 
باملدينة خز�نات عديدة غري  ترعة �صديا تخف خالله، وكان 
وكانت  �ل�صو�قي،  بو�صاطة  �ملاء  �إليها  ينـزح  بالقنو�ت  مت�صلة 
هذه �خلز�نات جميعها – وقد قدر �لفلكي عددها ب�صبعمائة – 
مكونة من طبقة �أو طبقتني، ومقامة فوق �أعمدة من �جلر�نيت 
من  مكونة  كانت  باملدينة  �لعالية  �لأماكن  ويف  �لأحمر، 

ثالث طبقات �أو �أربع.

طول جزيرة فارو�س وعر�سها

�لإ�صكندرية  مدينة  ت�صييد  عند  فارو�ض  جزيرة  وكانت 
�لقدمي،  �ملدينة  مكان  �لأفريقية وعن  �لقارة  عن  تاًما  منف�صلة 
وكان طولها �ملو�جه لل�صاطئ �بتد�ء من �مليناء �ل�رصقي عند �صارع 
�إ�صماعيل �صربي تقريًبا حتى طرفها من ناحية �لغرب حيث تقوم 
�لآن �ملنارة )�لفنار( �لذي �أقامها يف عهد حممد علي �ملهند�ض 
 400 بني  عر�صها  ويرت�وح  مرت   2600 نحو  با�صا،  مظهر 
�ل�رصقي  بامليناء  �ل�رصقي  طرفها  من  مقربة  وعلى  مرت،  و500 
مرت   4600 �أي  مرًت�   230×200 م�صاحتها  �صخرة  توجد 
مربع، وفوق هذه �ل�صخرة �صيدت منارة �لإ�صكندرية �لعجيبة 
يف عهد بطليمو�ض �لأول بن لجو�ض، وكانت هذه �ل�صخرة 

حماطة باملاء من جميع �جلهات يف عهد �ملوؤرخ »�صرت�بون« ويف 
عهد طفولتي كان يف�صلها عن �أر�ض �مليناء �ل�رصقي ممر �صحل 

�ملياه كنا جنتازه �صرًي�، وماء �لبحر ي�صل �إىل �لركب.

امليناء ال�رسقي وامليناء الغربي

وكان �مليناء �لأول بالإ�صكندرية �لقدمية هو �مليناء �ل�رصقي 
 Portus وقد �أطلق عليه وقت �إن�صاء �ملدينة ��صم »�مليناء �لعظيم
� تتخلله �ل�صخور �لتي كان  Magnus« وكان مدخله �صيًقا جدًّ

بع�صها يظهر فوق م�صتوى �ملاء وكان �لبع�ض �لآخر على م�صتو�ه 
بفعل  �ملاء  حتت  منها  �لكثري  �ختفى  �لع�صور  مر  وعلى  تاًما، 
�أكرث من مرة،  �لتي �جتاحت �لإ�صكندرية  �لأمو�ج و�لزلزل 
ما ذكره »فالفيو�ض  �ل�رصقي  �مليناء  ب�صيق مدخل  �لقول  ويوؤيد 
جوزيف Flavius Joseph« �ملوؤرخ �ليهودي �ملولود بالقد�ض 
كتابه  يف  �ملوؤرخ  هذ�  دّون  وقد  �مل�صيحي،  �لأول  �لقرن  يف 
»حروب �ليهود مع �لرومان« �أن مدخل ميناء �لإ�صكندرية وعر 
فتحته  �لبحر، لأن  لل�صفن حتى يف وقت هدوء  بالن�صبة   � جدًّ
�ل�صفن  ت�صطر  �ملاء  حتت  �ملختفية  �ل�صخور  ولأن   � جدًّ �صيقة 
يوجد  �لي�صار  جهة  ومن  �مل�صتقيم،  طريقها  عن  حتيد  �أن  �إىل 
وي�صور  قدمًيا  �ل�رصقي  �مليناء  هذ�  تعانق  ذر�ع  كاأنه  قوي  �صد 
لنا �متد�ده و�خلطر �لذي يتهدد �ل�صفن عند دخوله ويو�صح لنا 
�لتي على  �لناحية  �مليناء من  يعانق  �لذي  �لقوي كالذر�ع  �ل�صد 

ي�صار �لد�خل �إليه.

اكت�سفه  الذي  ال�رسقي  بامليناء  الأمواج  حاجز 
الفلكي

ولقد �كت�صف �لفلكي با�صا جزًء� كبرًي� من هذ� �ل�صد على 
عمق 3 �أو 4 �أمتار حتت �ملاء ول�صيما عند �لطرف �ل�صمايل من 
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�لغربي  �ل�صمال  � نحو  »ر�أ�ض لوخيا�ض« )�ل�صل�صلة حاليًّا(، ممتدًّ
هذ�  وي�صري  �لآن(،  قايتباي  )ح�صن  �ملنارة  �صخرة  نحو  �أي 
�ل�صد يف �متد�ده حتى مدخل �مليناء �ل�صيق بالقرب من ح�صن 

قايتباي.

بطول  �أنه  فوجد  �ل�صد  هذ�  لمتد�د  ك�صفه  �لفلكي  وتابع 
مائتي مرت وعرف �أن هذه �مل�صافة كانت جزًء� كبرًي� من ج�صم 
�لزلزل،  بفعل  �لأمو�ج، ورمبا  بفعل هياج  �لذي هبط  �ل�صد 
�إىل عمق قدره �أربعة �أمتار حتت �صطح �لبحر مثله يف ذلك مثل 
جزيرة »�أنتريود�ض Antirrhodus« وطريق �أنطونيو�ض �لذي 
كان ميتد د�خل �لبحر، على غر�ر ل�صان �ل�صل�صلة، وذلك يف 
خط �أفقي جتاه معبد »�لقي�رصون« �لذي �صيدته »كليوباتر�« )�نظر 
�صارع  جتاه  مكانه  وكان  م�صلتني،  �أمامه  و�أقامت  �ملادة(  هذه 
�صفية زغلول �حلايل )�صارع �مل�صلة قدمًيا( يف موقع �لعمارة �لتي 
بها حمل )تريانون( �حللو�ين ِملك يحيى با�صا، ويف نهاية طريق 
�لبحر  على  يطل  »�لتيمونيوم«  كان  �لذكر  �لآنف  �أنطونيو�ض 
»�لتيمونيوم« حتت �صطح  �لطريق ومبنى  �ختفى  مبا�رصة، وقد 
بالتموين  �ل�صفن  مّد  مكان  معناه  و»�لتيمونيوم«  تاًما،  �لبحر 

�لالزم لرحالتها.

مكان امليناء امللكي

�ملنحى  يف  كان  باأنه  �مللكي  �مليناء  مكان  �لفلكي  وحدد 
�لذي يلي نادي �ل�صيد �حلايل نحو �ملدينة �أي عند �أ�صفل ر�أ�ض 
ا لر�صو �ل�صفن �مللكية دون �صو�ها،  »لوخيا�ض« وكان خم�ص�صً
�أنها  فقال  �ملختفية  »�نتريود�ض«  جزيرة  و�صكل  مكان  وحدد 
كانت على �صكل حدوة �حل�صان يف مو�جهتها لل�صاحل وتقع 
على بعد ثالثمائة مرت منه وعلى بعد حو�يل 400 مرت من �مليناء 
�مللكي، وقد وجد فوقها �آثار بناء عظيم هو �إحدى �لدور �مللكية 

يف هذه �جلهة �لتي كانت ت�صم معبد »نبتون« و�لق�رص �مللكي 
�إبر�هيم  م�صجد  �لآن  فيه  يقوم  �لذي  �ملوقع  يف  �أي  �لرئي�صي 

وحديقة �خلالدين تقريًبا.

�كت�صفه  �لذي  �لطبيعي  �لأمو�ج  حاجز  �أو  �ل�صد  عن  �أما 
»ر�أ�ض  من  �بتد�ء  مرت   900 طوله  �أن  قال  فقد  �لفلكي، 
لوخيا�ض – �ل�صل�صلة«، و�أنه مكون من �صخور �ختفت حتت 
�صطح �لبحر بعمق يبلغ �أربعة �أمتار، ولي�ض به �صوى ممر عر�صه 
�ملنارة، ويف و�صطه �صخرة هائلة على  600 مرت من �صخرة 
�مليناء  مدخل  تق�صم  �ملا�صي  يف  وكانت  �أمتار،  �صبعة  عمق 
من �صخرة  ويبد�أ  مرت  مائة  بعر�ض  �أحدهما  ممرين  �إىل  �ل�رصقي 
�ملنارة و�لآخر بعر�ض مائتي مرت، ويقع يف �جلانب �لآخر من 
�ل�صخرة نف�صها، وهذ� يوؤيد قول »جوزيف« �ملوؤرخ �ليهودي 
ب�صاأن �صيق مدخل �مليناء و�خلطر �لذي تتعر�ض له �ل�صفن عند 

دخوله و�لأمن �لذي ت�صبح فيه بعد �أن تلجاأ �إليه.

حتديد الفلكي ملحيط امليناء ال�رسقي

�ل�صفن  �لذي كانت  �ل�رصقي  �مليناء  �لفلكي حميط  وحدد 
على خم�صة كيلومرت�ت وهذه  يزيد  ل  مبا  فيه  �لر�صو  ت�صتطيع 
»فالفيو�ض  حددها  �لتي  �إ�صتاًد�  �لثالثني  من   � جدًّ قريبة  �مل�صافة 
جوزيف« �أي 30×165= 4950 مرًت� بو�قع �لإ�صتاد �ليوناين 

165 مرًت�.

املعامل الدالة على هبوط اأر�س املدينة

ومن �لعو�مل �لبارزة �لد�لة على هبوط �لأر�ض يف �أماكن 
�لغربي  �مليناء  �أر�صفة  �ختفاء  �لإ�صكندرية  مدينة  من  خمتلفة 
�لقدمية �لتي ك�صف �ملهند�ض »جونديه Jondet« عن �آثارها يف 
�ل�صمال �لغربي من جزيرة فارو�ض على عمق يرت�وح بني 130 
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و 830 �صنتيمرًت� حتت �صطح �لبحر، وذلك ح�صب �أجز�ء هذه 
�لأر�صفة �ملختلفة، و�ختفاء �لطبقة �لثالثة من �آثار مدينة �ملوتى 
�لظاهرة  هذه  وتالحظ  �ملاء،  حتت  �لقريبة   »Heropolis«
وجدت  حيث  بال�صاطبي،  �ل�رصقية  �ملوتى  مدينة  يف  نف�صها 

�أكفان �ملوتى قائمة يف قبورهم.

حاجز الأمواج اجلديد

�لطبيعي  �ل�صد  ب�صاأن  مت  ما  هنا  �أذكر  �أن  �ملفيد  من  ولعل 
ي�صمى  و�لذي  �لفلكي،  �كت�صفه  �لذي  �لذكر  �لآنف 
هذ�  جزئي  ت�صييد  عا�رصت  فقد  �لأمو�ج«،  »حاجز  �لآن 
»�أملاجا  �رصكة  باإجنازهما  قامت  �للذين  �ل�رصقي  بامليناء  �حلاجز 
ذلك  يف  وكنت  �لبحرية،  للمن�صاآت  �لإيطالية   »Alamaja

�حلني �أعمل ببلدية �لإ�صكندرية و�أتوىل – �صمن �خت�صا�صات 
وظيفتي – تدوين �ملناق�صات �لتي تدور بجل�صات »�لقوم�صيون« 
�لفرن�صي  �ملهند�ض  بتقرير  مما جاء  و�أعلم  �لفرن�صي،  بالختز�ل 
»لرو�ض Laroche« �لذي كلفته �لبلدية بحث �أن�صب مكان 
�لأول  �جلزء  نهاية  بعد  تتد  �لتي  للحاجز  �لثانية  �لذر�ع  لإقامة 
�مل�صيد يف �متد�د ح�صن قايتباي – �أعلم من هذ� �لتقرير �لذي 
�ملهند�ض  – �أن  �قرت�حات  من  ت�صمنه  ما  �أغلب  برتجمة  قمت 
�أنقا�ض  على  �لثانية  �لذر�ع  �إقامة  على  �أ�رص  »لرو�ض«  �لعاملي 
�إثر  �لبحر  �لذي �ختفى حتت �صطح  �لطبيعي  �ل�صخري  �حلاجز 
�لهبوط �لذي حدث بالإ�صكندرية بفعل �لزلزل، وقد �أخذت 
�حلاجز  فوق  �لثانية  �لذر�ع  ت�صييد  ومت  �لقرت�ح،  بهذ�  �لبلدية 
�أقامو�  �لرومان  �أو  �لإغريق  �إن  يقال:  �لذي  �لطبيعي  �ل�صخري 
ذر�ع  نهاية  بعد  �لثانية  �لذر�ع  هذه  وتتد  قدمًيا،  حاجًز�  فوقه 
قايتباي �إىل ل�صان �ل�صل�صلة تقطعها فتحتان �إحد�هما بجهة ح�صن 
قايتباي، و�لأخرى بجهة نادي �ل�صيد بل�صان �ل�صل�صلة، وقد 

ثبت تاريخيًّا �أن �حلاجز �لقدمي �لإغريقي �أو �لروماين، �صيد من 
�لأحجار �لتي �نتزعت من »ر�أ�ض لوخيا�ض« ل�صان �ل�صل�صلة.

�مليناء  ر�صيف  حلماية  �حلاجز  من  �لثاين  �جلزء  �أقيم  وقد 
�ل�رصقي من �أمو�ج �لعو��صف �لبحرية �لهوجاء �لتي كانت جتتاح 
�ل�صتاء، وكان �جلزء �لأول  �أثناء ف�صل  �مليناء يف  م�صطح هذ� 
منه �لذي ميتد من ح�صن قايتباي قد مت �إن�صاوؤه يف �صنة 1916م 

)1335هـ(.

املدينة اأر�س  هبوط  ب�ساأن  »بري�سيا«  بحث 

منطقة  �أر�ض  يف  حدث  �لذي  �لهبوط  �صحة  يثبت  ومما 
»�لربوفي�صور  به  قام  �لذي  �لقيم  �لعلمي  �لبحث  �لإ�صكندرية 
و�أكد  �لأ�صبق،  �لروماين  �ليوناين  �ملتحف  �أمني  بري�صيا« 
�صطحها  م�صتوى  عن  ينخف�ض  �لقدمية  �ملدينة  م�صتوى  �أن  فيه 
�حلايل بب�صعة �أمتار، و�أنه لبد من �لتعمق يف �حلفر �إىل �صتة �أو 
�صبعة �أمتار، ل�صتطاعة �لك�صف عن �لآثار �لبطلمية و�لرومانية 
�لقدمية، ولقد �صح قول هذ� �لعامل �لأثري و�أيده �لك�صف عن 
بلجيكا  �صارع  مد  �أريد  عندما  �لأحمر  �جلر�نيت  من  عمودين 
لي�صتقيم يف طوله مع �صارع عبد �ملنعم ملا �صبق �لقول، وذلك 
يف حفرة ر�أيتها، وكان عمقها ل يقل عن �لعمق �لذي ذكره 

�لربوف�صور بري�صيا.

تق�سيم املدينة اإىل خم�سة اأحياء

 »Philon »فيلون  �ليهودي  �لفيل�صوف  �ملوؤرخ  ويقول 
�ملولود بالإ�صكندرية عام 20 ق.م. و�لذي مات عام 54م 
خم�صة  �إىل  مق�صمة  ت�صييدها  وقت  كانت  �لإ�صكندرية  �إن 
�أحياء، وكان �لإ�صكندر �لأكرب قد �أو�صى قبل مغادرته �لقطر 
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�لهجاء  حروف  من  منها حرف  كل  على  يطلق  باأن  �مل�رصي 
�لأوىل �ليونانية وهي: �ألَْفا، بِْيَتا، َغاما، دلْتا، ب�صْيلوْن، ومن 
�لع�صري حتديد مو�قع هذه �لأحياء وكل ما يعرف عنها �أن حّي 
�حلي  و�أن  )�ل�صل�صلة(،  لوخيا�ض  ر�أ�ض  �رصق  كان يف  �ليهود 
�لق�صور و�حلد�ئق  �ل�رصقي، وبه  �مليناء  �مللكي كان يطل على 

ود�ر �حلكمة و�ملكتبة.

و�سع الإ�سكندر النظام الإداري للمدينة

وخالل �ملدة �لق�صرية �لتي ق�صاها �لإ�صكندر يف م�رص مل 
�لقطر  تق�صيم  �إىل  فبادر  للبالد،  �لإد�ري  �لنظام  و�صع  يهمل 
�إىل ق�صمني: �ل�صمايل و�جلنوبي، وعهد باإد�رة كل ق�صم منهما 
�إىل موظف م�رصي، وعني للحدود �ل�رصقية موظفني �آخرين 
خارينو�ض،  بن  و�أبولونيو�ض  �لنقر�طي�صي،  كليومني�ض  هما: 
كما عني قائدين للحامية �لع�صكرية �لتي تركها يف م�رص وعني 

قائًد� لالأ�صطول.

وعهد بالإ�رص�ف على �خلز�نة وتدبري �ل�صوؤون �ملالية للبالد 
�إىل »كليومني�ض �لنقر�طي�صي« �لذي يت�صح من لقبه �أنه كان من 
�أهايل مدينة »نقر�ط�ض« �لتي تقدم �حلديث عنها، كما عهد �إليه 
�أمورها  وتدبري  �لإ�صكندرية  مدينة  بناء  على  �ملبا�رص  بالإ�رص�ف 

�ملختلفة.

كليومني�س وذكاوؤه وتفوقه القت�سادي
من  غريه  على  �لنقر�طي�صي«  »كليومني�ض  تفوق  ولقد 
�ملوظفني بالذكاء وح�صن �لت�رصف �إذ كان �إىل جانب حذقه يف 
� من رجال �ملال، فنفذ  �إد�رة �ل�صوؤون تاجًر� ماهًر�، ورجاًل فذًّ
بجمعها  �لإ�صكندر  �أمر  �لتي  �ل�رص�ئب  جمع  حمكمة  دقة  يف 

بعد فر�صها، وكان »كليومني�ض« عالوة على ما تقدم ذ� خربة 
�ملعروفة يف  �لعاملية  بال�صوق �مل�رصية وبالأ�صو�ق  �لنطاق  و��صعة 
ذلك �حلني، وخلربته وقدرته على ت�رصيف �ل�صوؤون �ملالية بادر 
�إىل و�صع �حتكار للقمح، وحتكم يف �أ�صعاره، وحتديدها يف 
�خلارج على نحو يحقق �أرباًحا طائلة، فكانت له �صبكة حمكمة 
�صعر  يرتفع  وعندما  �خلارجية،  �لأ�صو�ق  يف  �ل�صما�رصة  من 
�لقمح يف تلك �لأ�صو�ق كان يبادر �إىل �صحن كميات كبرية 
منه ليبيعها باأ�صعاف �صعرها يف م�رص، ويقال �أنه باع �لكيل من 
�لقمح يف بع�ض �لأزمات ب�صعر قدره 32 درخما، على حني 
�أن �صعره �لعادي كان يرتو�ح بني خم�صة وع�رصة درخمات، 
ولقد �صاعد �لربح �لذي حققه من تلك �ل�صفقات �لتجارية على 
�لإ�صهام بن�صيب مرموق يف ت�صييد مدينة �لإ�صكندرية يف �أيامها 
�لأوىل وذلك بف�صل هذه �لأرباح �لتي كان ي�صمها �إىل خز�نة 

�لدولة.

عني  موته  عقب  �لإ�صكندر  �إمرب�طورية  ق�صمت  وعندما 
�لأول بن لخو�ض )�صوتري(  لبطليمو�ض  »كليومني�ض« م�صاعًد� 
ملك  على  و�صيًّا  كان  �لذي  »برديكا�ض«  من  باأمر  وذلك 
�لإ�صكندر، وعلى خليفتيه وهما �أخاه و�بنه من روك�صانا، غري 
�أن بطليمو�ض برم باإ�رص�كه يف �حلكم، ودبر له حماكمة على 

بع�ض �لتهم ثم قتله.

و�سف الإ�سكندر الأكرب وحتنيط جثته

وي�صف بع�ض �ملوؤرخني �لإ�صكندر باأنه كان و��صع �لعينني 
جثته  �أن  ويوؤكدون  �لقامة،  متو�صط  عري�صها،  �جلبهة  بارز 
و�صعت عقب موته يف تابوت من �لذهب �ملطروق وملء ن�صفه 
�لحتمال  �إىل  يدعو  مما  �لأج�صام  حتفظ  خا�صة  عطرية  مبو�د 
باأن �لتحنيط مل يتم وفاًقا للطريقة �مل�رصية، وقالو� �أن �لتابوت 
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�لتي  �لعربة  �إعد�د  من  لالنتهاء  �إما  بابل  عامني يف  بقي حو�يل 
�لذي  �ملكان  لالتفاق على حتديد  و�إما  �جلثة،  لنقل  خ�ص�صت 
ثم  دم�صق  �إىل  �صريه  �ملوكب  بد�أ  �ملدة  هذه  وبعد  فيه،  تدفن 
ولكن  �نتظاره،  يف  �لأول  بطليمو�ض  كان  حيث  م�رص  �إىل 
»برديكا�ض« بعث م�صاعده »بوليمون Polémon« �إىل �صوريا 
�أن  Memphis« غري  »ممفي�ض  �إىل  �جلثة  و�صول  منع  ملحاولة 

بطليمو�ض زحف بجي�صه �إىل �صوريا و��صتوىل على �لتابوت.

العربة التي حملت التابوت الذهبي

باأن  �لعربة   »Hieronymus »هيورونيمو�ض  وي�صف 
هودًجا من �لذهب �ملزخرف بالف�صيف�صاء كان يعلوها، ويجرها 
�أربعة و�صتون بغاًل فوق روؤو�صها �لتيجان ويف رقابها عقود من 

�لأحجار �لكرمية.

الزجاجي الإ�سكندر  تابوت  وروؤية  �سرتابون 

»في�صكون  �بن  �لأول  �لإ�صكندر  باأن  �لقول  ويوؤيد 
Physcon« قد ��صتبدل بالتابوت �لذهبي تابوًتا من �لزجاج �أن 

»�صرت�بون« ذكر �أن جثة �لإ�صكندر كانت موجودة بالإ�صكندرية 
عندما كان حيًّا، وكانت مو�صوعة يف تابوت من �لزجاج، 
و»�صرت�بون« ولد عام 58ق.م.، ومات يف عام 25م، يف 
عهد »تيبري Tibère« �لذي عا�ض خالل �ملدة من عام 14 �إىل 

عام 37 بعد �مليالد.

يوليو�س قي�رس ي�ساهد قرب الإ�سكندر

منت�رًص�  �لإ�صكندرية  �إىل  قي�رص  يوليو�ض  جاء  وعندما 
�صاهد قرب �لإ�صكندر، ور�أى تابوته كما ر�آه »�أوكتافيو�ض«، 
فيه  �لنظر  �أمعن  �أن  »وبعد  �أغ�صط�ض  �لروماين  �لإمرب�طور  وهو 

�أما  بالأزهار و�لرياحني،  �لذهب وغمره  تاًجا من  و�صع عليه 
 Septime �صيفرو�ض  »�صبتيم  �بن   »Caracalla »كار�كال 
لالإ�صكندر،  �لتذكاري  �لن�صب  يزور  فكان   ،»Sévère

ويخلع مدرعه �لأحمر وجميع حلقات مالب�صه �لذهبية �لالمعة 
له،  تعظيًما  �لإ�صكندر  قرب  فوق  وي�صعها  زينته  �أدو�ت  وكافة 
وعندما فتح عمرو بن �لعا�ض �لإ�صكندرية عام 21هـ )641م( 

ز�ر قرب �لإ�صكندر هو �لآخر.

بطليمو�س الرابع �سيد مقربة

�مللقب  �لر�بع  بطليمو�ض  �أن  �ليونانيون  �ملوؤرخون  ويوؤكد 
�لذي  هو  لأبيه«  �ملحب  »�لإله  �أي   »Philopater بـ»فيلوباتر 
»�صوما«  ��صم  عليها  و�أطلق  �ملدينة  و�صط  �مللكية  �ملقربة  �صيد 
�أي �جل�صد كما تقدم �لقول، وبني جو�نبها و�صع رفات �آبائه 
و�أجد�ده، وو�صع بينها تابوت �لإ�صكندر، و�أكد هذ� �لقول 
ما ذكره »�صرت�بون« �إذ قال: �إن »�صوما« هو �ملكان �لذي ي�صم 
�أي يف  »�ل�صوما«  �لإ�صكندر، ويف مكان  �مللوك، وقرب  قبور 
�صارع �لنبي دنيال ك�صف منذ زمن، ويف حجرة مدفونة عن 
كان  �لإ�صكندر  �أن  »لهرقل«،ومبا  �لرخام  من  ظريف  تثال 
�أنه من  يدعي على غر�ر جميع �مللوك �ملقدونيني �لذين �صبقوه 
ن�صل هذ� �لبطل �لأ�صطوري �لقوي، فمن �مل�صتطاع �لقول باأن 

هذ� �لتمثال كان يزين قربه.

بطليمو�ض  باأن  �ليونانيني  �ملوؤرخني  تاأكيد  يف  ولي�ض 
قاطعة  ب�صفة  يتناق�ض  ما  »�ل�صوما«  مقربة  �صيد  �لذي  هو  �لر�بع 
�لثاين »فيالدلف« نقل جثة  �أن بطليمو�ض  مع ما ذكر قباًل من 
�لإ�صكندر من »منف – ممفي�ض« ودفنها يف مكان ُعرف با�صم 
لأبيه  مقربة  و�أعد  �جل�صد،  �أي  »�صوما«  �أو  �ملقربة  �أي  »�صيما« 
�أن   � �إذ من �ملحتمل جدًّ بالقرب من قرب �لإ�صكندر،  وزوجته 
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يف  �إل  بال�صوما  وت�صميتها  �أبهتها  وتاأخذ  تت�صع  مل  �ملقربة  هذه 
عهد بطليمو�ض �لر�بع.

مكان مقربة ال�سوما

 ومن كل ما تقدم يت�صح �أن مكان »�ل�صوما« �لذي خ�ص�ض 
يف  بالتحديد  يقع  كان  �لإ�صكندر،  بينهم  ومن  �مللوك  ملقابر 
�ملوقع �لذي ي�صم م�صجد �لنبي دنيال �لذي �أقيم يف عهد حممد 
�صفح  �إىل  �رصًقا  وميتد  �جلديد،  �لإ�صارة  �صالح  ومبنى  علي، 

كوم �لدكة )كوم �لدما�ض(.

يف  الإ�سكندر  رفات  وجود  على  اخلالف 
الإ�سكندرية

يف  وينح�رص  �لآثار،  علماء  بني  قائًما  �خلالف  وماز�ل 
حتديد ما �إذ� كانت رفات �لإ�صكندر ماز�ل موجوًد� يف مكان 
)�ل�صوما(، �أو �أنها نقلت �إىل مكان �آخر بعيًد� عن منطقة �لنبي 
دنيال، وقد �ت�صعت �صقة �خلالف بعد �حلفريات �لتي �أجريت 
وبعد �لتاأكد من �لناحية �لتاريخية من �لإجر�ء�ت �لتي �تخذها 
�ملتع�صب  �لبطريق  عهد  يف  �لوثنية  �آثار  لتدمري  �مل�صيحيون 

»تيوفيل«.

تع�صب �لبطريق تيوفيل قد يكون �ل�صبب يف �لق�صاء على 
قرب �لإ�صكندر

ويذكر »�صيناخ�صار Synaxaire« �أن �لأب تيوفيل كان 
يتكلم  �أطناز  �لأب  �صمعه  »�أطناز«،وقد  �لأب  عند  زيارة  يف 
وهو يرفع عينيه وينظر �إىل �لتالل �أمام ق�رصه وهو يقول: »�إذ� 
كان لدّي من �لوقت ما يكفي لإز�لة هذه �لتالل لأقيم مكانها 
كني�صة للقدي�ض جان باتي�صت و�لقدي�ض »�إليزيه Elisée« �لنبي 

غنية  �مر�أة  ذلك«،وح�رصت  �أتردد يف  لن  فاإين  �لإ�رص�ئيلي، 
�أرملة من روما �إىل �لإ�صكندرية و�أنفقت �ملال لإز�لة جزء من 
هذه �لتالل وهي »كوم �لدكة – �أو كوم �لدما�ض«،وظهرت 
�ملكان  �إىل  نقل  »تيوفيل«  �لبطريق  �إن  ويقال  ثمينة،  �آثار  حتتها 
�لذي تخلف عن �إز�لة جزء من �لتالل رفات �لقدي�صني �لآنفي 
�لذكر، ومل يعرث يف هذه �جلهة على قرب �لإ�صكندر، مما يدل 
على �أنه يف جهة �أخرى غري بعيدة عن �ملنطقة �لكائنة بني م�صجد 
�لنبي دنيال و�لكني�صة �ملرق�صية �لتي يطل بابها �خللفي على �صارع 
�لنبي دنيال، �أو �أن تع�صب �لبطريق »تيوفيل« �مل�صيحي قد دمره 
مع ما �أمر بتدمريه من �لآثار �لوثنية �لبطلمية و�لرومانية فق�صى 

على ثروة �أثرية ل تقدر بثمن.

قول الدكتور طه ح�سني يف الإ�سكندرية

�لعربي  �لأدب  عميد  كتبه  ما  تدوين  �خلري  من  ولعّل 
»قادة  كتابه  يف  �لأكرب  �لإ�صكندر  ب�صاأن  ح�صني  طه  �لدكتور 
�لفكر«، فقد ذكر �أن �لفل�صفة �لتي نادى بها �صقر�ط و�أفالطون 
و�صلت  �أن  بعد  �لفكر  قيادة  عن  عجزت  و�أر�صطاطالي�ض 
�جلماعات �إىل �لتطور يف �لقرن �لر�بع قبل �مل�صيح فنـزلت �إىل 

�لنظم �لأخرى.

وكان ملر�كز تغيري �حلياة مركز�ن �أحدهما يف مقدونيا، 
و�لآخر يف غرب روما، وقد ��صتطاع فيليب �لثاين ك�صب �لقوة 
ملقدونيا بقوة حربية �صخمة و�ل�صتئثار بالأمر يف �لبالد �ليونانية 
فاأخ�صع دول �ملدن �إىل �صلطانه وعزم على توجيه قوته �حلربية 
�إىل �ل�رصق للق�صاء على �صلطان �لفر�ض، ولكنه �غتيل فنه�ض 
�لقدمي  �لعامل  �إخ�صاع  و��صتطاع  �لإ�صكندر  �ل�صاب  �بنه  بالأمر 
�لوفاء  �إىل  �حلليف  ورد  �ملغري  �صد  �أن  وبعد  �لقوي،  ل�صلطانه 
�ليونانيني  �آمال  وحما  �جلري�ن،  �أطماع  على  وق�صى  بالعهد، 
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�ختالف  على  �أعد�ئه  من  �تخذ  مقدونيا  عن  �ل�صتقالل  يف 
نزعاتهم جي�ًصا �صخًما منظًما عرب به �لبحر فطرد �لفر�ض من �آ�صيا 
و�أخ�صع �صاحل �لبحر ل�صيطرته، وبعد �أن ذهب �إىل م�رص تعمق 
يف �آ�صيا وورث عر�ض �لفر�ض وبلغ �ل�رصق �لأق�صى، وتوغل 
يف �لهند، ورفع لو�ء �حل�صارة �ليونانية، و�لأدب �ليوناين يف 

�أر�ض مل ت�صمع باليونان من قبل.

و�لبابليني  �لفر�عنة  ملك  ورث  وقد  بابل  �إىل  عاد  ثم 
�إىل  و�لآ�صوريني و�لفر�ض و�ليونان و�لفينيقيني و�صم كل هذ� 
مقدونيا، وكان يريد �لق�صاء على �صلطان �لفينيقيني يف �صمال 

�إفريقيا ويب�صط �صلطانه على �أوروبا ولكن �ملوت عاجله.

وكانت �لفل�صفة �ليونانية تهدف �إىل توحيد �لعقل �لإن�صاين 
لتتقارب  و�حلكم  و�لتفكري  �لت�صور  يف  و�حد  بنظام  و�أخذه 
�إيجاد  توحيد �حل�صارة وترقيتها وعلى  �ل�صعوب وتتعاون على 

نوع �إن�صاين متحد مت�صابه �لو�صائل يف م�صاعيه.

وقد فهم �لإ�صكندر كل هذ� وجدَّ فيه فوفق له، �أخ�صع 
�لعامل �لقدمي �ملتح�رص كله ل�صلطان و�حد، و�أز�ل بني �ل�صعوب 
�ليوناين و�لفل�صفة  �إليها وجعل �لأدب  �أ�رصنا  �لتي  �لفروق  تلك 
�ليونانية يتغلغالن يف �أعماق �ل�رصق ويوؤثر�ن يف نفو�ض �أهله، 
�إز�لة  يف  طمع  ولكنه  �ل�صيا�صية،  �لفروق  باإز�لة  يكتف  ومل 
�لفروق �جلن�صية بني �لنا�ض، فاأر�د �أن ميزجها وي�صتخل�ض منها 
�ليونانيني و�ملقدونيني  �صعًبا و�حًد�، ففي بابل �أخذ يز�وج بني 
من جهة، وبني �لفر�ض من جهة �أخرى حتى لقد �أحدث يف 
يوم و�حد ع�رصة �آلف من هذه �ملز�وجة و�أنفق يف ذلك �أمو�ًل 
لعامة �جلي�ض،  نف�صه وزعماء جي�صه قدوة  �صخمة وجعل من 
و�أر�د �أن ينقل طبقات كبرية من �لفر�ض �إىل �لبلقان وطبقات من 

�لبلقان �إىل �لفر�ض، ولو عا�ض لغري هذ� �لتحول وجه �لتاريخ، 
ا. وهذ� يدل على �أنه كان يريد فتح �لعامل وفتح �لعقول �أي�صً

وكان يف فتوحه �صاحب مودة وحمبة و�إخاء وت�صوية بني 
�لنا�ض، ولقي يف ذلك م�صقة وعناء، فاأنكره �ملقدونيني وثارو� 
عليه و�صخر منه �ليونان ودبرو� له �ملوؤ�مر�ت فا�صطر �إىل �تخاذ 

�لعنف حيالهم.

ومبجرد موته تفرق �أ�صحابه، و�ختلفو�، و�صبت �حلرب 
�ل�صعوب و�لتقريب  له توحيد  يتم  بينهم، وتقطع ملكه، ومل 
كله  بهذ�  ظفر  ولكنه  م�صرتكة،  ح�صارة  و�إيجاد  �لعقول  بني 
�لفكرة يف �لأقطار  �لع�صكري غر�ض هذه  بعد موته لأن فتحه 
�لتي فتحها، ومل يكد ينتهي �لقرن �لثامن حتى كانت �حل�صارة 
�ليونانية ح�صارة �ل�رصق �لقدمي و�للغة �ليونانية لغته وحتى �أخذ 
�ل�رصق ي�صارك �ليونانيني يف �آد�بهم وفنونهم وفل�صفتهم، ون�صاأ 
من �ختالط �ليونانيني بال�رصقيني مز�ج خا�ض ت�صتطيع �أن جتده 
و��صًحا يف در��صة �لفل�صفة �ل�صكندرية �أو �آد�ب �ل�صكندريني، 
�أو زرت �ملتاحف ور�أيت �لآثار �لباقية �لتي ��صرتك فيها �ل�رصق 
لزمة  نتيجة  هي  �لتي  �مل�صيحية  �لديانة  ذلك  ومن  و�ليونان، 
�ملز�ج  لهذ�  �ل�صادق  و�ملثال  و�لغربي  �ل�رصقي  �لعقلني  لتعاون 
�جلديد �لذي ن�صاأ من هذ� �لتعاون ولهذ� ظفرت �لديانة �مل�صيحية 
من �لفوز يف �أوروبا مبا مل تظفر به �ليهودية لأنها �صامية خال�صة 
�لديانة  من  �ل�صامية  يف  �أعرق  لأنه  �لإ�صالم  به  يظفر  مل  ومبا 
�ل�رصق  بني  �لقائم  �لتفاهم  هذ�  هو  �لثاين  و�لأمر  �مل�صيحية، 
فهي  و�لغربيني  �ل�رصقيني  بني  �لفروق  تكن  فمهما  و�لغرب، 
فقد  �لعقلية  �لفروق  �أما  �أو جن�صية،  و�جتماعية  �صيا�صية  فروق 
يفهمان ويحكمان  و�لغرب  �ل�رصق  و�أ�صبح  ا  تامًّ حميت حمًو� 
ول  غربي  وعلم  �رصقي  علم  هناك  فلي�ض  و�حد،  نحو  على 
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�لغرب عن فهمها ول فل�صفة غربية يق�رص  فل�صفة �رصقية يعجز 
�آثار �لإ�صكندر، فهو  �أثر من  �ل�رصق عن �إ�صاغتها، كل ذلك 
�لذي قارب بني �ل�رصق و�لغرب، ومزج �لعقل �ل�رصقي بالعقل 
�لغربي، ولول حركة �لإ�صكندر هذه لكانت لل�رصق و�لغرب 

�صوؤون غري �صوؤونهما �لتي عرفها �لتاريخ.

من  زعيم  هو  بل  �لفكر،  قادة  من  قائد  �إذن  فالإ�صكندر 
�إنتاًجا  �لقدماء  �لفكر  قادة  �أ�صّد  هو  بل  �لفكر،  قادة  زعماء 
ُيتح  مل  لو  كلها  �ليونانية  �لفل�صفة  قيمة  فما  نفًعا،  و�أكرثهم 
خمتلف  يف  ويبثها  �لأر�ض  �أقطار  يف  ليذيعها  �لإ�صكندر  لها 

�ل�صعوب.

وعلى �لرغم من �ختالف قو�ده، وقيام دول خمتلفة على 
�أنقا�ض �إمرب�طوريته، فاإن هذه �لدول جميعها كانت يونانية، 
فقاربت بني �ل�صعوب، ووحدت �حل�صارة �لإن�صانية، وجعلت 

تعاون �ل�رصق و�لغرب �أمًر� مي�صوًر�.

تكوين الإ�سكندرية قبل موت الإ�سكندر

مرحلة  يف  دخلت  قد  �لإ�صكندرية  �أن  يف  �صك  من  وما 
�إر�صاء  بني  �ن�رصمت  �لتي  �لفرتة  �أثناء  يف  �لكياين  �لتكوين 
�صهري  خالل  موقعها  يف  �لأ�صا�ض  حجر  �لأكرب  �لإ�صكندر 
يناير وفرب�ير عام 331ق.م. وبني موته عام 323ق.م.، 
وهي فرتة تبلغ ثمانية �أعو�م ون�صف �لعام، و�أن بع�ض �ملن�صاآت 
�حل�صارية �لهامة قد �أقيمت يف �أرجائها �إبان هذه �لفرتة بف�صل 
�إد�رة  �لنقر�طي�صي« يف  »كليوميني�ض  بذلها  �لتي  �ملثمرة  �جلهود 
مالية  ومو�رد  طائلة،  �أرباح  على  و�حل�صول  �ملالية  �ل�صوؤون 
كبرية من �ل�رص�ئب، غري �أنه من �ل�صعب تعيني هذه �ملن�صاآت 
ب�صفة قاطعة، ولذ� يح�صن �لتحدث عنها، وحتديد �أماكنها يف 

�صياق �حلديث عن عهد بطليمو�ض �لأول بن لجو�ض يف ت�صييد 
معامل �ملدينة �لباهرة ويف �زدهارها �لعمر�ين و�لتجاري.

الكتابة امل�ستخدمة وقت اإن�ساء املدينة

وقت  م�صتخدمة  كانت  �لتي  �لكتابة  �أن  معرفة  ويح�صن 
يف  ول�صيما  �لهريوغليفية،  �مل�رصيني  عند  �لإ�صكندرية  �إن�صاء 
حد  �إىل  �لكتابة  هذه  ُي�رّصت  ثم  �لفاخرة،  �لزخرفية  �لكتابة 
�أو  �لهري�طيقي«   – �لهري�طي  »�خلط  ��صم  عليها  و�أطلق  بعيد، 
��صتحدث �خلط  �لق�صاو�صي، ويف حو�يل عام 180 ق.م. 
�أو  �لدميوطي«  »�خلط  ��صم  عليه  �أطلق  �لذي  �ل�صل�ض  �جلاري 
�ل�صعبي، ومل تهجر هذه �خلطوط �مل�رصية �لقدمية �إل يف �لقرن 
�أخرى  بكتابة  عنها  �مل�رصيون  ��صتعا�ض  �إذ  �مليالدي  �خلام�ض 
�لكتابة  من  حروف  �صبعة  زيادة  مع  �ليونانية  �حلروف  قو�مها 
نغمات م�رصية خا�صة  لإبر�ز  و�عتربوها �رصورية  »�لدميوطية« 
وذلك حينما �عتنقو� �لدين �مل�صيحي، وقد كانت هذه �لطفرة 
هي �لهزة �لفنية �لتي خلقت يف �لكتابة �مل�رصية رموًز� حلروف 

�حلركات.

�أن  هو   – �لتاريخية  �لناحية  من   – �ل�صائع  �أن  ويالحظ 
�أخذوها  هوؤلء  و�أن  �لفينيقيني،  عن  �لأبجدية  تلقو�  �ليونانيني 

عن �مل�رصيني.

اإن�ساء  قبل  للم�رسيني  الدينية  التقاليد 
املدينة

و�لتقاليد  �لعاد�ت،  بع�ض  على  �لوقوف  �ملفيد  ومن 
�لدينية، و�لجتماعية �لتي كان �مل�رصيون ميار�صونها قبل �إن�صاء 
�إن�صائها ومن بينهم �صكان بلدة »ر�قودة«  �لإ�صكندرية، وعند 

�لتي قامت �لإ�صكندرية �جلديدة يف حيزها.
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فالبقرة عند قدماء �مل�رصيني كانت مر�صعة �جلن�ض �لب�رصي، 
ثم �صارت فيما بعد �لأم �لكربى و�أ�صبحت مقد�صة، و�صميت 
بعد ذلك »هاتور« و�هبة �حلياة �لكربى، وماز�ل ��صم »هاتور« 
�ملثل  ويقول  �لقبطية،  �ل�صنة  �أ�صهر  �أحد  على  �لآن  يطلق حتى 
�ل�صهر  لأنه  �ملنثور«  �لذهب  �أبو  »هاتور  يومنا هذ�:  �إىل  �ل�صائد 

�لذي يظهر �لقمح، وقد ينعت �صنابله.

حتديد امل�رسيني لف�سول ال�سنة

ب�صاأن  تفكريهم  �نح�رص  �لزر�عة  فن  �مل�رصيون  وملا عرف 
�أولهما  �لطبيعة،  مظاهر  من  مظهرين  يف  �ل�صنة  ف�صول  حتديد 
يوليو من كل عام و�تخذ  �لنيل يف منت�صف �صهر  نهر  في�صان 
هذ� �لفي�صان مقيا�ًصا تعد به �ل�صنون، وحتديًد� لأول يوم من �أيام 
�لعام �جلديد وهو 20 يوليو على وجه �لتقريب، و�أما �ل�صهور 
وهي  �لكربى  �لأم  �متزجت  ثّم  ومن  �لقمر،  �أوجه  فتحددها 
�لبقرة �ملقد�صة مبا للقمر من تاأثري على �لن�صاء من حيث مو�عيد 
�ملحي�ض، وما للن�صاء من قدرة على منح �حلياة للنا�ض، وكانت 
�لبقرة �ملقد�صة �ملركبة �لتي حتمل �ملوتى �إىل �ل�صماء ليجدو� يف 
�أرجائها حياة �أبدية بل كانت هي �ل�صماء ذ�تها، و�ل�صماء يف 
عقيدة �مل�رصيني �لقدماء �ملكان �لَعَلوي �لذي ينتقل �إليه �ملوتى، 
�لغرب  �صوب  باملوتى  �ل�صفر  �إن  يقولون  �لدين  رجال  وكان 
حيث تلتقي �لأر�ض بال�صماء وتقطع �لبقرة �ملقد�صة باملوتى هذه 

�مل�صافة �إىل مقرهم �لأخري يف خطورة و�حدة.

مالب�س امل�رسيني

ب�صيط  �إز�ر  من  يتكون  �لعادي  �لبيت  رب  لبا�ض  وكان 
ويف  ركبتيه،  حتت  ما  �إىل  ي�صل  �لرقيق  �لنيل  من  ق�صري 
�ملنا�صبات و�لأعياد كان يلب�ض دثاًر� ي�صل �إىل عقبيه فيقيه من 

�، �أما نعاله فكانا  �لربد، وكان هذ� �لدثار من �لتيل �لرفيع جدًّ
من �جللد و�أحياًنا من �لق�ض.

�لثديني  من  يبد�أ  قمي�ض  من  يتكون  فكان  �ملر�أة  لبا�ض  �أما 
�لقما�ض  من  �رصيطان  ومي�صكه  �لعقبني،  �إىل  طوله  يف  وميتد 
نف�صه، ويف �ملنا�صبات و�لأعياد ت�صع فوق �لقمي�ض �صبكة من 

�خلرز.

�سعر الرجل والن�ساء

وي�صع  كلية،  يحلقه  وقد  �صعره،  يق�رص  �لرجل  وكان 
�ملر�أة  �أما  و�لأعياد،  �ملنا�صبات  يف  م�صتعاًر�  �صعًر�  ر�أ�صه  فوق 
تق�ض  �لن�صاء من  �لكتفني، ومن  �صعرها �صفريتني على  فكان 
�لن�صاء  وكانت  م�صتعارتني،  �صفريتني  وت�صع  ق�صرًي�  �ل�صعر 
�لفر�غ  �أوقات  �لب�صيطة يف  �لبد�ئية  �لأنو�ل  �لغزل على  ميار�صن 

�ليومية.

ا�سرتقاق امل�رسيني لل�سوريني والنوبيني

و�أحدث فتح �مل�رصيني للبلد�ن �لأجنبية تطوًر� يف �ملجتمع 
�مل�رصي، ف�صار ��صرتقاق �لأجانب �صنة متبعة لديهم، وكان 
�لأرقاء يف �لغالب من �ل�صوريني وبع�صهم من �لنوبيني ومن هنا 
�صارت كلمة »�آم« �أي �ل�صوري مر�دفة لكلمة �لرقيق، ومعظم 
هوؤلء �لأرقاء كانو� يقدمون هبة للمعابد بو�صف كونهم جزًء� 
يف  ن�صيب  للمعابد  وكان  بالآلهة،  خا�ض  �حلرب  غنائم  من 
�لغنائم �لعينية �لأخرى كاحلبوب و�ملا�صية و�لنفائ�ض وما �إليها.
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احلياة الآخرة يف اإدراك امل�رسيني

�حلياة  من  �صورة  كانت  �مل�رصيني  عند  �لآخرة  و�حلياة 
�لآخرة  عامل  يف  �لأولية  �مليت  حاجات  وُتق�صى  �لدنيوية، 

بال�صالة وبالتعاويذ وبنماذج من �لعبيد و�لأدو�ت �ملنـزلية.

اإدراكهم للروح

�لغرب  �إىل  �جل�صم  من  خروجها  عقب  �لذهبية  و�لروح 
وتر باملخاطر �لكثرية �لتي ت�صادفها يف �لطريق ثم جتابه �ملحنة 
�لكربى �ملخيفة، �إذ عليها �أن تعرتف �أمام �لإله »�أوزوري�ض« باأن 
حياة �صاحبها )�مليت( قد خلت من �لرذيلة و�إن مل تكن فا�صلة 
�مليت وي�صعه  قلب   »Anubis »�أنوبي�ض  ياأخذ  تاًما، وعندها 
 »Amemit »�أميميت  �فرت�صه  كفته  �صالت  فاإذ�  �مليز�ن،  يف 

�لوح�ض �ملفرت�ض �لهائل.

وما من �صك يف �أن كل هذه �لعقائد و�لتقاليد �لجتماعية 
يف  �لإ�صكندرية  �إن�صاء  عند  »ر�قودة«  قرية  يف  �صائدة  كانت 

جمالها.

بع�س الن�سائح امل�رسية

�حلني  ذلك  يف  تردد  كانت  �لتي  �مل�رصية  �لن�صائح  ومن 
�إىل  تنظر  كما  تعرفه  من  �إىل  »�نظر  �حلكيمة:  �لكلمات  هذه 
من جتهله، و�نظر �إىل من هو قريب من �مللك نظرك �إىل من 
�ملطلق،  �لعدل  �لن�صائح ح�ض على  بعيد عنه، ويف هذه  هو 
ومن هذه �لكلمات �لفا�صلة �ملثالية: »ل تقل زوًر� لأنك �مليز�ن 
بالباطل  بالباطل ملت  �أنت و�مليز�ن �صيء و�حد، فاإذ� مال  بل 

ول�صانك دليل �مليز�ن وقلبك مثقاله و�صفتاك عموده«.

�لأوىل،  بالن�صيحة  ي�صدر  �لوزر�ء  تعيني  مر�صوم  وكان 
وقد وجدت يف ورقه �أثرية من �أور�ق �لربدي.

اآلهة امل�رسيني عند اإن�ساء املدينة

هي:  �لإ�صكندرية  �إن�صاء  عند  �آلهتهم  للم�رصيني  وكان 
�لآخرة  وملك  �مل�صتقبلة  �حلياة  �إله  وهو  »�أوزوري�ض«  �لإله 
�لإلهة  وهي  »�إيزي�ض«  و�لإلهة  كثرية،  �أخرى  خ�صائ�ض  وله 
له  »�أوزوري�ض« وولدت  بالإله  بعد  فيما  تزوجت  �لتي  �لعذر�ء 
�لإله »حور�ض«، وكانت تر�صم �أو تنحت تاثيلها بر�أ�ض �مر�أة 
وبر�أ�ض بقرة على �لتتايل، ور�أ�ض �لبقرة توحد بني �صخ�صيتها 
و�صخ�صية �لإلهة �لأم، و�لإلهة »�صخمت« وهي ربة لها ر�أ�ض 

لبوؤة وتثل قوة �ل�صم�ض.

وكان �لإله »حوري�ض« ميثل يف �صورة ولد �صغري لالإلهة 
له  جليل  �إله  �صورة  �أو يف  �صفته  على  �إ�صبعه  و��صًعا  »�إيزي�ض« 
ر�أ�ض �صقر، وكان �مل�رصيون يعتقدون �أن هذ� �لإله يقوم بقتل 

�ملخلوقات �ل�رصيرة.

�لبطاملة  ملوك  �صيده  »�إدفو«  مبدينة  معبد  »حور�ض«  ولالإله 
�ملتعاقبني يف �لفرتة �لو�قعة بني عامي 237 و57 ق.م.، وهو 

ميتاز بروعة �لأ�صلوب يف فن �لعمارة.

مت�سك الفراعنة والزعماء امل�رسيني باملبادئ 
القومية

وتدل �لنقو�ض �ملحفورة يف جدر�ن �ملقابر �لفرعونية على 
�أن �لفر�عنة و�لزعماء �مل�رصيني يتم�صكون باملبادئ �لقومية، فقد 
�أهل  من  �أحد  �بنة  �إىل  ي�صيئو�  »مل  �أنهم  �لنقو�ض  هذه  جاء يف 

�لبالد، ومل ي�صطهدو� �أرملة، ومل يغت�صبو� حق �إن�صان«.
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ات�سال الإغريق بالعامل اخلارجي

��صتوىل  عندما  �مل�رصيني  وعقائد  عاد�ت  بع�ض  هي  هذه 
�لإ�صكندرية  موقع  باختيار  وقام  على م�رص  �لأكرب  �لإ�صكندر 
ومبا�رصة  بتخطيطها  �لرودي«  »دينوقر�ط�ض  �ملهند�ض  و�أمر 
ت�صييدها، ولعل من �ملالئم �لتعرف على بد�ية �ت�صال �لإغريق 
ثم  �لتجارية،  �مل�صتعمر�ت  �إقامة  طريق  عن  �خلارجي  بالعامل 
وتقاليدهم  عاد�تهم،  وبع�ض  �لدينية،  عقائدهم  على  �لتعرف 
�لتي �أتو� �إىل �لإ�صكندرية وهم يحملونها يف جو�نحهم فتغلغلت 
دون �صك يف نفو�ض �ل�صكان �مل�رصيني باملدينة، ثم �نت�رصت يف 
جميع �أرجاء �لقطر �مل�رصي و�إما عن طريق �لدعاية، و�إما عن 

طريق قوة �ل�صلطان و�ل�صيطرة.

اأوىل امل�ستعمرات اليونانية يف �سقلية

فاملر�جع �لتاريخية �ملوثوق يف �صحتها، ومن بينها »تاريخ 
�مل�صتعمر�ت  �أوىل  �أن  على  تدل  مرتن،  لل�صريجون  �لعامل« 
�لإغريقية �لتجارية �أ�ص�صت يف جزيرة �صقلية حو�يل عام 735 

�أو 835 ق.م. وكانت �أهمها »�رصقو�صه وناك�صو�ض«.

ولقد كان �لإغريق ل يعرفون �إّل �لقليل عن م�صتعمر�تهم 
تبدلت يف عهد �لإ�صكندر  �أن �حلال  �لنائية عن بالدهم، غري 
�مل�صايل  »بيثيا�ض  بريا�صة  �لعلمية  �لبعثة  �أذ�عت  حينما  �لأكرب 
�لبعيد  �لغرب  Pytheas« ما كان معروًفا يف ذلك �حلني عن 

ف�صّدت بذلك �أهم �لثغر�ت يف معلومات �ليونانيني.

اإقامة  يف  للفينيقيني  الإغريق  مناف�سة 
امل�ستعمرات التجارية

على  �لتعرف  يف  �لفينيقي  �لت�صابق  �أخذ  �حلني  ذلك  ومن 
�لغرب يت�صاءل �أمام �لت�صابق �لإغريقي يف هذ� �مل�صمار، ومن 
ثّم ��صطر �لفينيقيون �إىل �لبحث عن ميادين جديدة لتجارتهم 
�لإ�صكندرية  قامت  �أن  بعد  ول�صيما  نائية  �أخرى  بلد�ن  يف 
تتحدى بازدهارها �لعمر�ين و�لتجاري كل ما �أقامه �لفينيقيون 

من م�صتعمر�ت.

املعايري الجتماعية والدينية عند الإغريق

و�ملعتقد�ت  �لجتماعية  �ملعايري  مو�صوع  �لآن  ونتناول 
�لرجل  �لعليا عند  فاملثل  �لإغريق يف ذلك �حلني،  �لدينية عند 
تكن  مل  �حلياة  فنعم  �ملعامل،  حمددة  غري  كانت  �لإغريقي 
�ملدينة  ت�صمل  �أن  مفهومها  يف  كانت  مثاًل  فاحلرية  و��صحة، 
�لتي يعي�ض فيها مبعنى �أن حتكم مدينته نف�صها دون �أي تدخل من 
جانب حاكم �آخر يف �صوؤونها، وكانت حرية �ل�صمري كاملة 
يف نف�صه، ولذ� كان لهذه �حلرية �ل�صمريية �صاأن عظيم مل يد�نه 

�صاأن على مر �لع�صور.

�أو  �لتنقل  وتكره  �أوطانها  حتب  �لإغريقية  �لآلهة  وكانت 
�لرجل  �صيًئا من هيبتها و�صلطانها، وكان  تفقد  �لهجرة لكيال 
�لإغريقي يعول على هذه �لآلهة يف ق�صاء �حلاجات، ولكن �إذ� 
حتّرجت �لأمور و�أحاطت به �لأزمات ي�صتل �صيفه ويعول عليه 

�أكرث من تعويله على �لآلهة.

وكانت �صالمة �لتقدير هي �ملر�صد �لوحيد للرجل �لإغريقي 
من  �صديًد�  خوفه  وكان  �حلياة،  يف  �صلوكه  �صبيل  �تخاذ  يف 
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�لفقر و�ملر�ض و�ل�صيخوخة �إذ مل يكن لدى �لإغريق حكومات 
حتتوي على �ملر�صى و�لفقر�ء و�ل�صيوخ ومل يكن لديهم و�صائل 

تقيهم �رص �لأوبئة.

خد�ع  وحتا�صي  كلية  �لنفاق  عن  �لبتعاد  ديدنهم  وكان 
�لنف�ض، ويدل هذ� �ل�صلوك على ��صتقامة خلقهم، �أما �ل�صدق 
ل  كانو�  �إنهم  �إذ  �حلقيقي  مبفهومه  عندهم  مطبًقا  يكن  فلم 

يكرهون �لأكاذيب �ملحبوكة كغالبية �لنا�ض.

املوت يف عقيدتهم

�لعظيمة  بالطيبات  حافلة  حياة  من  �نتقال  عندهم  �ملوت 
�ملختلفة �إىل حياة �صاكنة باطلة يف عامل كئيب يجعل �لإن�صان 
ملًكا يف  يكون  �أن  على  �لدنيا  هذه  عبًد� يف  يكون  �أن  يف�صل 
ذلك �لعامل �لآخر، وللموت عندهم ميزة و�حدة هي �أنه ي�صع 

نهاية لأق�صى �ل�رصور �لتي ت�صيب �لإن�صان يف �حلياة �لدنيا.

للحياة  �ملت�صائمة  �لنظرة  هذه  توؤدي  �أن  طبيعي  وكان 
�لق�صرية �لدنيوية �لتي ل تنتهي �إىل عامل �أف�صل �أن طغى مذهب 
�غتنام �للذ�ت على �لنفو�ض �لإغريقية، ومن َثمَّ ��صتوىل عليها 

حب �ل�صباب و�جلمال وتذوقه يف غري حدود.

العتدال يف الفن عند الإغريق ويف الأخالق 

�لفن  �أ�صاليب  يف  و�لعتد�ل  و�لن�صجام  �لتنا�صب  وكان 
هي دعائمه، كما كانت دعائم �ل�صلوك �لإغريقي �لعام، ولذ� 

كان �لإغريق يتحا�صون �لغلو يف جميع �صوره و�أ�صكاله.

كانت  �حلميد،  و�مل�صلك  �ل�صليم،  و�لتعقل  و�لتز�ن، 
من مقد�صاتهم، ومن َثمَّ كان من و�جبهم �ل�صري على �ل�رص�ط 

�مل�صتقيم.

الب�ساطة يف �سعرهم 

�أما يف �ل�صعر فهم يت�صمون بالب�صاطة يف �لتفكري و�لتعبري مع 
�لو�صوح يف �ل�صياغة.

اأهمية الزراعة عندهم

ي�صتغرق كل  �لعمل  يجعلون  ل  »�أثينا«  مدينة  �أهل  وكان 
ن�صاطهم ووقتهم، ومل يكن لهم رغبة ملحة يف �كتناز �لأمو�ل 
�ل�صخمة لأنهم كانو� ي�صعون �مل�صاو�ة فوق �لرثو�ت، وكانت 
كبري  دون  عليها  �حل�صول  ي�صتطاع  هينة  �حلياة  يف  مطالبهم 
نفقات، ولذ� مل تكن بينهم طبقة من �لأثرياء �لك�صاىل �أو طبقة 
من �لفقر�ء �ملعدمني، و�أهم عمل لديهم كان �إتقان �لزر�عة، 
ولذ� قال »�إك�صنوفون Xénophon« موؤرخهم، وفيل�صوفهم، 
م�صدر  �لزر�عة  »�إن  430ق.م.  عام  �ملولود  قو�دهم  و�أحد 
جميع �لفنون ومنبعها، فاإن �زدهرت �زدهرت �لفنون معها، 
وجه  على  جميعها  �لفنون  هذه  هلكت  �لأر�ض  تفلح  مل  و�إن 
�مللك«. �أديب  ماأ�صاة  و��صع  هو  و�إك�صنوفون  �لتقريب، 

ال�سناعات لديهم

�ل�صفن،  �صناعة  �لأثينيون  مار�ض  �لزر�عة  جانب  و�إىل 
و�رد�تها  م�صادر  كانت  �لتي  و�لتجارة،  �حلديد،  وطرق 
تاأتيهم من م�رص و�إيطاليا وجزيرة �صقلية، فالغالل كانت جتلب 
�ل�صمك  ي�صتوردون  وكانو�  �لثالثة،  �لبلد�ن  هذه  مع  �إليهم 
�ل�صناعية كاحلديد،  �ململحة ومعظم �خلامات  �ملقدد و�للحوم 
و�لنحا�ض، و�جللود �ملدبوغة، و�لقار، و�لتيل، و�خل�صب عن 
طريق �لبحر �لأ�صود، ومن فار�ض كانو� ي�صتوردون �ل�صجاد، 
و�لعطور من بالد �لعرب، و�لربدي، و�خلز، و�لعبيد �ل�صود 
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�أ�صطول جتاري  �إن�صاء  لهم من  َثمَّ كان لبد  من م�رص، ومن 
�صخم لتزويدهم بهذه �ل�صلع.

ق�ساوة الأثينيني وغلظة قلوبهم

�لذين  �لرقيق  �إز�ء  �لقلوب  غالظ  ق�صاة  �لأثينيون  وكان 
ي�صتخدمونهم ركًعا، ومدة �لعمل ع�رص �صاعات يرتاحون مثلها 
يف ظروف �صيئة للغاية و�صط ر�ئحة كريهة، ولذ� كان هوؤلء 

�لأرقاء �لتع�صاء ل يعي�صون طوياًل.

اأجور الوظائف الزهيدة

ومدة   � جدًّ زهيدة  �لدولة  يف  �لوظائف  �أجور  وكانت 
�صغلها ل يزيد على �صنة و�حدة، ول ي�صمح ل�صاغلها بانتخابه 

�صنة �أخرى.

اأثينا مركز مايل وجتاري

وحو�يل عام 430ق.م. �صارت مدينة �أثينا �ملركز �ملايل 
و�أ�صبحت  �ملتو�صط،  �لأبي�ض  �لبحر  يف  �لرئي�صي  و�لتجاري 
وم�صانعها،  ومناجمها  �صفنها  من  �ملالية  مو�ردها  ت�صتمد 
�لفنون  فربزت يف  �لفني  �لرتقاء  تتدرج يف  �أخذت  ثّم  ومن 
�مل�رصحية و�لريا�صية و�جلميلة باأنو�عها �ملختلفة، �إىل �أن �صيدت 
�لإ�صكندرية فت�صاءل �صاأنها و�صاأن كورنثية ول�صيما �أن �صارت 
�لإ�صكندرية �أكرب مدينة يف �لعامل، �إذ �صارت م�صاحتها تعادل 

ثالثة �أ�صعاف مدينة �أثينا و�أ�صحى �زدهارها ذ�ئع �ل�صيت.

ممار�سة الألعاب الريا�سية عندهم

ج�صمه  ويدهن  مالب�صه  من  يتجرد  �لأثيني  �لالعب  كان 
�لريا�صي يذري  بالزيت ويدلك جلده يف عناية، ويف �مللعب 

للج�صد  يحفظ  مما  �لعرق  ت�رصب  ليمنع  ج�صمه  على  �لرت�ب 
�لغر�ئر  مع  بامل�صارعة  �لريا�صي  �ملر�ن  ميار�ض  ثم  رطوبته، 
ثم  �ل�رصيع،  �لعدو  يف  ياأخذ  ذلك  وبعد  بالرمل،  �ملح�صوة 
يز�ول �مل�صارعة مع �أحد �أقر�نه، وبعد �أن يزيل �لرت�ب و�لزيت 
�أوقات  ويف  �حلمام،  �إىل  يذهب  خا�ض  مبك�صط  ج�صمه  عن 
على  ليثبو�  �لناي،  على  �لعازفني  لأحد  �ل�صبان  يذهب  �لفر�غ 

�أنغامه، ويف �أيديهم �ل�صناجات �خلر�صاء )�لكتنيت(.

مباريات الديكة

ويف بع�ض �لأماكن تقوم مباريات بني �لديكة يرت�هن عليها 
�ملرت�هنون، وكانت مثل هذه �ملباريات �لوح�صية تقام يف �أغلب 
�صو�رع وحار�ت و�أزقة ق�صم �جلمرك بالإ�صكندرية يف م�صتهل 
تنتهي  وكانت  منها،  �لكثري  ح�رصت  وقد  �لع�رصين،  �لقرن 
عادة بامل�صاجر�ت �لد�مية بني �ملرت�هنني �إىل �أن منعتها �حلكومة 

باأو�مر ر�صمية �صارمة.

كرة الأر�س

�لأر�ض  فوق  �لكرة  مباريات  �ليونانيني  �ألعاب  من  وكان 
عهد  حتى  بالإ�صكندرية  تار�ض  �للعبة  هذه  وكانت  �مل�صتوية 
قريب وت�صمى »لعبة �لكرة �ل�رص�ب« �أي �أن �لكرة كانت تعد 
يو�صع حجر  ثم  �لبالية،  باخلر�ق  يح�صى  رجايل  من جورب 
رقيع قائم يف �أول �صاحة �للعب ويدحرج �لالعب �لكرة نحو 
من  �لالعب  �صار  �أوقعه  فاإذ�  �ملي�ض(  يدعى  )وكان  �حلجر 
�لك�صبانني، وكان من �ألعاب �ليونانيني �لأخرى لعبة »�لد�مة« 
ولعبة »�ل�صطرجن«وماز�لت هاتان �للعبتان من �ألعاب �لت�صلية يف 

�لقطر �مل�رصي.
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و�سف ماآدب الأثينيني

باأنها  �مليالد  قبل  �لثاين  �لقرن  ماآدبهم يف  �لتاريخ  وي�صف 
كانت ترتكب – يف �لع�صاء – من ثعابني �ل�صمك �مل�صلوقة، 
ومن  �ل�صهد،  و�أقر��ض  �ملتبلة،  �لربية  و�لأر�نب  و�لدجاج، 

�خل�رصو�ت �ملهيئة بالزيت و�خلل )�ل�صلطة( و�لنبيذ.

التمثيلية الهزلية والألعاب البهلوانية

على  وعازف  )بهلو�نة(  فتاة  ومعه  ممثل  ياأتي  �ملائدة  وبعد 
�لقيثار، فرتق�ض �لفتاة على �لأنغام، ثم ترق خالل طوق ذي 
خناجر، وماز�لت هذه �للعبة �لبهلو�نية تار�ض بالإ�صكندرية من 
بع�ض �لرجال و�لفتيات حتى �لآن، كما تار�ض يف »�ل�صريك«، 
وبعد لعبة �لطوق �خلطرة، كان �ملمثل و�لفتاة وعازف �لقيثار 
يقدمون تثيلية هزلية ق�صرية »بلتومينه«، وكانت هذه »�لبلتومينه« 
تثل عادة يف �صريك �حللو و�صريك مرمي بالإ�صكندرية منذ عهد 
غري بعيد وذلك بعد تقدمي �لألعاب �لبهلو�نية �لأخرى، وكان 
�ملهرج �لذي يقوم ببطولة »�لبلتومينه« ي�صمى »�صميدة« في�صحك 

�ملتفرجني بغبائه، وحبه �ل�صائع للفتاة �لتي تهز�أ منه.

وطنية الإغريق القومية

بحيث  غيوًر�  �ليوناين كان وطنيًّا  �أن  �لتاريخ على  ويدلنا 
كان كل وقته، وماله، وحياته رهن �إ�صارة بالده، وكان لهذ� 
�لغر�ض يحافظ على فتونته و�صحته ليكون د�ئًما يف �مل�صتوى 

�لالئق للخدمة يف �جلندية �لعاملة حتى �صن �ل�صتني.

ولكنهم مل يكونوا اآباًء واأزواًجا �ساحلني

متم�صًكا  �أبًا  �ملخل�ض  �لوطني  هذ�  يكن  مل  ذلك  ومع 
باأبّوته، وبو�جباته نحو �أ�رصته، فكان له كل �حلرية يف خمالطة 

من ي�صاء من �لن�صاء دون �أي �عرت��ض من زوجته.

احلرمي عند الإغريق

باأن  لها  ي�صمح  كان  ما  قّلما  �لزوجة  هذه  �أن  حني  على 
�أقاربها، ولذ� كانت تق�صي حياتها  �آخر حتى من  ترى رجاًل 
بني جدر�ن �ملنـزل كال�صجينة دون �أن ت�صتمتع ب�صيء من متع 
�لرجال، وحتى هذ� �ملنـزل كانت تنق�صه و�صائل �لر�حة، �إذ 
نو�فذ يف معظم �حلالت،  لها  لي�ض  �أر�صية  يرتكب من طبقة 
�لربد وجود مدفاأة نحا�صية ذ�ت  �ل�صتاء يخفف من �صدة  ويف 
�أغلب  ي�صتخدم يف  �ملنجد  هذ�  وكان  »منجد«،  �أرجل  ثالثة 
بالإ�صكندرية  �لغنية  �لأ�رص  منازل  ويف  �ملتو�صطة  �لأ�رص  منازل 
�لنحا�ض  من  وكان  �لع�رصين،  �لقرن  من  �لثاين  �لعقد  حتى 
�لنحا�ض  من  �صينية  حتته  وتو�صع  بالنقو�ض،  �ملحلى  �لأ�صفر 
نف�صه منقو�صة هي �لأخرى، وله غطاء ذو ثقوب كبرية يو�صع 
فوقه  تبعرث  �لذي  �خل�صب«  »فحم  �لبلدي  �لفحم  موقد  فوق 
حباب �لبّلوط ليلتهمها �أفر�د �لأ�رصة م�صوية حارة مع فنجانات 

�ل�صاي �ملغربي �ملعطر. 

زواج الفتيات يف �سن اخلام�سة ع�رسة

�صن  يف  عادة  يتزوجن  �ليونانيات  �لفتيات  وكانت 
ويزول  �لوقت  لقتل  �ل�صمر  �إىل  ميلن  وكن  ع�رصة،  �خلام�صة 

جمالهن يف �صن مبكرة ل�صجنهن يف منازل كئيبة.
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ومل ينج من هذه �ملعاملة �خل�صنة غري فتيات مدينة »�إ�صربطة« 
ويت�صارعن  �خلالء  ويع�صن يف  �لريا�صة،  ميار�صن  كن  �لالئي 

وميار�صن �ل�صباق مع �ل�صبان.

تاأ�سل الألقاب الريا�سية عند الإغريق

�ل�صعب  روح  يف  متاأ�صلة  �لريا�صية  �لألعاب  وكانت 
�ليوناين، وبلغت ذروتها يف �لع�رص �لذهبي يف �لقرن �خلام�ض، 
ومعظم �لقرن �ل�صاد�ض قبل �مليالد، فكانت �لع�صالت �ملفتولة 
�ألزم  من  �لقومي  �ل�صلوك  جانب  �إىل  ون�صاطه  �جل�صم  وقوة 
و�صبط  �لتو��صع  جانب  �إىل  �لرجال  بها  يتحلى  �لتي  �ل�صفات 
�لنف�ض و�لفطنة، وكانت �ملو�صيقى و�لريا�صة تدخالن يف تربية 
�لأطفال ويف حياة �لرجال على �عتبار �أن �ملو�صيقى غذ�ء للروح 
و�لريا�صة من �رصوريات �جل�صم، وكان من بني �أنو�ع ريا�صة 
�لالعب  فيلب�ض  �لكاملة  �حلرب  عدة  �ملت�صابقني  حمل  �ل�صباق 
�لرق�ض  وكان  �لي�رصى،  ذر�عه  على  درًعا  ويحمل  �خلوذة، 
�لريا�صية �ملحببة للرجال فكانو� يحاكون مبز�ولته  من �لألعاب 
�حلركات �لع�صكرية للمحاربني �أو حركات �ل�صيد، و�لطرد، 

وكل ذلك يف لطف وتوؤدة.

�لقر�ض، ورمي  �ملاألوفة �مل�صارعة، وقذف  �ألعابهم  ومن 
�حلربة، و�ملالكمة، و�ل�صباق بال�صالح، وبامل�صاعل.

فن النحت عندهم

ومل يتطرق فن �لنحت من �لرجل �إىل �ملر�أة �إّل بعد �أن �أتقن 
�ليونانيون تاثيل �لرجال و�أخرجوها يف �أ�صكال تربز �لتعبري�ت 
�لدقيقة جلية و��صحة، ثم نحتو� تاثيل �لن�صاء بالثياب يف �أول 
�جل�صم  تربز جمال  عارية  تاثيلها  �إىل نحت  تدرجو�  ثم  �لأمر 

فقط، �أو تظهر جماله وجمال �لفن �لنحتي مًعا.

اآلهة اليونان

عند  �لآلهة  �أعظم  كان  �لدينية،  بالعقائد  يتعلق  وفيما 
�ليونانيني هو �لإله »زيو�ض Zeus« ويتجلى ذلك يف تاثيله �لتي 
ت�صفي عليه هيبة �لعظمة، و�لقوة، و�جلربوت، وهو جال�ض 
»�صريبريو�ض«  و�لكلب  �لي�صار  على  �لن�رص  يحر�صه  عر�صه  على 
على �ليمني، و�لإله »زيو�ض« عندهم هو رب �ل�صماء و�لأر�ض 
ورب �لأ�صجار و�لنبات وما حتت �لرثى، لأنه هو �لذي يهب 
�حلياة، وُينبت �حلبوب، وله �صلطان على �لبحار و�أعماقها، 
�لأوطب،  باجلالل �خلليق مبليكة  وزوجته هي »حري�« وتت�صم 
وكانت  »�أبوللو«،  و�لإله  »�أثينا«  �لإلهة  �لعظام  �آلهتهم  ومن 
ل  كانت  و�إن  �لكرمية  �لأخالق  �أ�صا�ض  على  تقوم  ديانتهم 
حت�ض على حب �لإن�صانية يف جمموعها، وحمبة �خلري للنا�ض 
كافة، غري �أنها تغذي �لف�صائل من وطنية و�صجاعة و�إح�صا�ض 
بالو�جب نحو �لأ�رصة و�لأهل و�ملدينة و�ملحافظة على �لإميان، 
و�لقيام على حقوق �لغرباء، كما كانت حتث على حت�صني حال 
�أفر�د  من  تاًما  منفذة  تكن  �لف�صائل مل  �أن هذه  �لأرقاء، غري 

�ل�صعب �ليوناين ول�صيما من �أهل مدينة »�أثينا«.

اأ�سول الديانة اليونانية

ومل َتْدُع �لديانة �ليونانية �لقدمية �إىل �إنكار �لذ�ت و�لن�ْصك، 
ومل تتمثل يف تعاليمها روح �لإن�صانية �لعالية، غري �أنها �أعدت 
ويف  �لعمل،  يف  �لعتد�ل  لتوخي  �إجمالية  بكيفية  �لأذهان 
�ل�صعور مما مكن �لفيل�صوف �أر�صطو من �أن يتخذه قاعدة ملذهبه 

يف �لأخالق.

و�أ�صهمت �لديانة �ليونانية �لقدمية بق�صط و�فر يف �ملجالت 
�لفكرية �ملتعلقة بالعلوم و�لفنون على خالف �إ�صهامها يف �مليادين 
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�لت�رصيعية و�لأخالقية ومن َثمَّ خرجت �لفل�صفة �ليونانية حرة من 
�أي حتكم �أو قيد ديني.

تهب  عندهم  فالآلهة  لل�رص،  �إله  �لديانة  هذه  يف  ولي�ض 
ديانة  فهي  َثمَّ  ومن  �أنف�صهم  منهم  فياأتي  �ل�رص  �أما  �خلري  �لنا�ض 

�ختيارية ل جربية.

الإلهة فينو�س

�أما �لإلهة »فينو�ض Venus« فكانت ربة �جلمال و�حلب، 
�لنا�ض  كان  مما  �لرغم  على  �صارمة  �أخالقية  عبادتها  وكانت 

يعدونها رمًز� للحب بنوعيه �ل�صهو�ين و�لروحي.

ت�سييد امل�ستعمرات التجارية

ور�ء  �ليونانية  �مل�صتعمر�ت  �إن�صاء  من  �لغر�ض  يكن  ومل 
�لبحار �ل�صتعمار، ورفع علم بالدهم على �لبلد�ن �لأخرى، 
بال�صكان،  �ملدن  �كتظاظ  يفر�صها  حيوية  �رصورة  كان  و�إمنا 
على  �لإقد�م  قبل  »�أبوللو«  �لإله  ي�صت�صريون  �ليونانيون  وكان 
ملعرفتهم  وذلك  بالغزو  كهنته  عليهم  في�صري  �مل�صتعمرة  �إقامة 
بع�ض �ل�صيء مببادئ �جلغر�فيا �لتي تو�صح بع�ض جو�نب �لبلد�ن 
�إحدى  تغزو  حملة  لكل  قائًد�  يعينون  وعندها  غزوها،  �ملر�د 
�ملدينة  �لعامة يف  �ل�صعلة  من  قب�ًصا  �لقائد  فياأخذ  �مل�صتعمر�ت، 

�لأ�صيلة لي�صعل منه �صعلة �مل�صتعمرة.

وكان موقع �مل�صتعمرة يختار بعناية فائقة فيخططونها عادة 
ز�وية  يف  متقاطعة  �ل�صو�رع  ت�صقها  �ل�صكل  مربعة  �أر�ض  على 
�إن�صائها(،  عند  �لإ�صكندرية  مدينة  تخطيط  غر�ر  )على  قائمة 
ثم يق�صمون �لأر�ض �لزر�عية بني �مل�صتعمرين بعد ��صتبعاد �أجز�ء 

منها لتحب�ض على �لآلهة.

ومل يكن للمدينة �لأ�صيلة )�لأم( �أية �صلطة على �مل�صتعمر�ت 
�مل�صتعمر�ت  كانت  ولذ�  هيمنة،  �أية  �أو  �أبناوؤها  ين�صئها  �لتي 
نف�صها  حكم  يف  �حلرية  مطلق  لها  م�صتقلة  �صيا�صية  وحد�ت 
و�إد�رة �أعمالها ل يربطها �أي رباط بالدولة �لأ�صيلة، وت�صذ عن 

هذه �لقاعدة م�صتعمر�ت مدينة »كورنثية«.

اأ�سطول اأثينا العظيم

ومهد �حللف �لديلو�صي، وهو ن�صبة �إىل هيكل �أبوللو يف 
»ديلو�ض Delos« ملدينة �أثينا �أن يكون لها �أ�صطول عظيم ت�صيطر 
به على �لبحار و�صلطان �أعظم من �أي ع�صو �آخر يف �حللف، 
فو�صع هذ� �لأ�صطول نطاق �لن�صاط �لتجاري �لأثيني، وق�صى 
وقد  �ملتو�صط،  �لأبي�ض  �لبحر  �لقر�صنة يف �رصق  �أعمال  على 

�صار هذ� �حللف فيما بعد �إمرب�طورية حقيقية.

الإغريقية  والتقاليد  العادات  امتزاج 
بامل�رسية

�لعاد�ت، و�لتقاليد �لجتماعية،  �أن  ولي�ض من �صك يف 
و�ملعتقد�ت �لدينية �لإغريقية �لتي تو�ئم �ملز�ج �مل�رصي ول تتنافى 
مع �لطباع �مل�رصية �ملتاأ�صلة يف نفو�ض �لنا�ض قد وجدت �صبياًل 
لالمتز�ج بالعاد�ت، و�لتقاليد، و�ملعتقد�ت، �لتي كانت ت�صود 
�ملجتمع �مل�رصي يف »ر�قودة« لدى �إن�صاء �لإ�صكندرية و�أن ما 
مل يتفق منها مع هذ� �ملز�ج قد بقى م�صتهجًنا وقًتا من �لزمن، 

�أو بكيفية د�ئمة مل تغريها �ل�صنون، و�لأجيال �لالحقة.
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من  بالإغريقية  امل�رسية  التقاليد  مقارنة 
حيث مكانة املراأة

ومن مقارنة �لتقاليد و�ملعتقد�ت �مل�رصية مبثيالتها �لإغريقية 
يف ذلك �حلني يت�صح تعار�صها فيما يلي:

تخرج  طليقة  »ر�قودة« كانت حرة  �مل�رصية يف  �ملر�أة  �أن 
وقت ما ت�صاء وتتناول �لع�صاء �صحبة زوجها و�أولدها خارج 
ا  �لبيت وتذهب �إىل �لأ�صو�ق وحتمل �لأثقال على كتفها حر�صً
على �صالمة �صعرها، وترح وت�رصب �لنبيذ، ول�صيما يف �أعياد 
يف  وت�صرتك  �لرجال  مز�مري  على  وتطّبل  »ديوني�صو�ض«  �لإله 

�مل�صاجر�ت �لعنيفة كما جاء يف قول هريودوت �ملدّون قبل.

– فكانت حبي�صة  �لأثينية  – ول�صيما  �لإغريقية  �ملر�أة  �أما 
ولذ�  �لر�حة،  �أ�صباب  ومن  �لنو�فذ  من  �خلايل  �لكئيب  �ملنـزل 

كان جمالها يذبل يف �صن مبكرة.

�إن �ملر�أة �مل�رصية كانت تتمتع مبكانة حمرتمة يف �لأ�رصة، 
باإح�صان،  �لرجل  ويعاملها  �لبيت،  ربة  �أي  بّر«  »بنت  فهي 
»حمبوبة  زوجها  عند  وكانت  �لأعمال،  جميع  يف  ويعاونها 
�صيدها« وكان لها �صاأن مرموق يف �لطقو�ض �لدينية، �إذ تقوم 
باملو�صيقى �لربانية وتتوىل مركز كربى �لكاهنات لت�صبح بذلك 
�أن  لزوجها  كان  ما  �ل�صائد  للعرف  ووفاًقا  رع،  �لإله  زوجة 

ينغ�ض حياتها بالزو�ج من �مر�أة �أخرى. 

على حني �أن �ملر�أة �لإغريقية كانت عاجزة عن �لعرت��ض 
على زوجها يف خمالطة من ي�صاء ول ت�صتطيع روؤية �أقاربها من 

�لرجال يف كثري من �لأحيان.

�لذي  قمي�صها  �أنوثتها يف  تبدي  كانت  �مل�رصية  �ملر�أة  �إن 
ويف  �خلرز،  من  ب�صبكة  وجتمله  �صدرها  �أعلى  يحجب  ل 

�ل�صفريتني تر�صلهما على �لكتفني زيادة يف �إبر�ز مفاتنها.

�أما �ملر�أة �لإغريقية فكانت حمرومة من كل هذه �ملظاهر �إذ 
كانت رهينة �ملنـزل ل تربحه.

»�إيزي�ض«  �مل�رصية  �لإلهة  كانت  �لدينية  �لناحية  وحتى يف 
ُتَّثل بر�أ�ض �مر�أة، ور�أ�ض بقرة على �لتتايل لأن �لبقرة �ملقد�صة 
�لكربى  و�لأم  �حلياة  وو�هبة  �ل�صماء  كانت  �مل�رصيني  عند 

»هاتور« �لتي حتيطها هالة من �لتبجيل و�لإجالل.

�جلمال،  ربة  كانت  »فينو�ض«  فالإلهة  �لإغريق  عند  �أما 
�لثاين  �لنوع  و�ل�صهو�ين ويف هذ�  �لروحي  بنوعيه  ورمز �حلب 

ما يهدر كر�متها ويناق�ض تاأليهها.

معاملة  يف  �لقلوب  غالظ  ق�صاة  �مل�رصيون  يكن  ومل 
يجدون  للمعابد حيث  هبة  تقدميهم  ذلك  على  يدل  �لأرقاء، 

ظروف �حلياة �ملالئمة.

�أما �لإغريق فكانو� ي�صومون هوؤلء �لتع�صاء �صوء �لعذ�ب 
فتزهق �أرو�حهم يف مدة ق�صرية.

ي�صيئو�  فلم  �لقومية  باملبادئ  متم�صكني  كانو�  و�مل�رصيون 
�إىل �بنة �أحد ومل ي�صطهدو� �أرملة، وتن�صحهم �حلكم �ل�صائرة 
بال�رص�حة  يتم�صكون  وكانو�  �ل�صدق،  وقول  �لعدل  بتوخي 
باأنهم مل يكونو�  �أن تعرتف  �أرو�حهم  �إذ على  حتى بعد �ملوت 
من �لأفا�صل تاًما، وكانو� يعتقدون يف �لد�ر �لآخرة ويقومون 

بو�جباتهم �لأبوية و�لزوجية.
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�ملعامل،  �لعليا عندهم حمددة  �ملثل  �أما �لإغريق فلم تكن 
يتوخون  ول  مزعزعة،  �لإلهية  �لأمور  يف  عقيدتهم  وكانت 
�ل�صدق �ملطلق فكانو� ل يكرهون قول �لأكاذيب �ملحبوكة، 
وكانو� ماديني مغتنمني للذ�ت حمبني للجمال وتذوقه يف غري 
حدود لأنهم ل يوؤمنون بالآخرة �لتي هي عندهم مكان كئيب 
باطل، ول تقوم ديانتهم على حب �لإن�صانية يف كيانها �لعام، 
و�لزوجية  �لأبوة  بو�جبات  و�لقيام  للنا�ض كافة،  �خلري  وحمبة 
تكن روح  َثمَّ مل  ومن  و�لن�صك،  �لذ�ت  �إنكار  مع  قيام  خري 

�لإن�صانية �لعالية تتمثل يف هذه �لديانة �ملزعزعة.

الزراعة وال�سناعة

�إن �لإغريق كانو� مثل �مل�رصيني ُزر�ًعا مهرة و�صّناع �صفن 
مثل �أهل »ر�قودة« وميار�صون بع�ض �لألعاب �لتي ظلت تار�ض 
ومباريات  »�لديكة«  مباريات  مثل  �لقرون  عرب  بالإ�صكندرية 
�لهزلية  و�لتمثيلية  �خلناجر  ذي  �لطوق  ولعبة  �ل�رص�ب«  »�لكرة 
قام  فقد  قبل  و�صفت  �لتي  �لريا�صية  �لألعاب  �أما  �لق�صرية، 
�لإغريق بعر�صها يف حفل تتويج �لإ�صكندر �لأكرب ملًكا على 
م�رص يف معبد �لإله »بتاح«، وتعّرف �مل�رصيون عليها، وما من 
�صك يف �أنهم �أخذو� يف ممار�صتها بعد �إن�صاء �لإ�صكندرية، دون 
ياأنفون هذ� �للون  �إن �مل�رصيني  �إذ  �أن يتجردو� من مالب�صهم، 

من �ل�صتهتار بالآد�ب �لعامة.

�حلياة  نو�حي  بع�ض  معامل  تت�صح  تقدم  ما  كل  ومن 
و�ن�صهار  �لبطلمي،  �لعهد  قيام  بد�ية  يف  و�لدينية  �لجتماعية 
مما  و�حدة  بوتقة  �لدينية يف  و�ملعتقد�ت  و�لعاد�ت،  �لتقاليد، 
�أدى �إىل �زدهار �لإ�صكندرية ب�رصعة مذهلة ول�صيما بعد توحيد 
�لعقيدة �لدينية بني �صكانها يف عهد بطليمو�ض �لأول )�نظر مادة 

�صوتري( وذلك بن�رص عبادة �لإله »�صري�بي�ض«.

الإ�سكندرية وعظمتها وت�سبيهها بفلورن�سا

تلك هي �لإ�صكندرية و�أولئك هم �أهلها عند ن�صاأتها، وقد 
�ألباب كل من ر�أوها،  بهاوؤها  �لأب�صار، وخلب  بهر جمالها 
�ل�صعر�ء و�لكتاب، وقالو�  �أهلها  فتغنى بجمالها وبهائها وثر�ء 
�أنها �ملدينة �لباهرة �لتي يجد فيها �لنا�ض كل ما ت�صتهيه �أنف�صهم 
وقد �أتقن �أهلها – �إىل جانب �لتزود بالثقافة �جلادة يف �أح�صان 
و�ملتعة  �ملرح  �للهو  فنون   – �ل�صيت  �لذ�ئعة  ومكتبتها  متحفها 
و�صكان  �لأجانب  من  �لكثري  كنفها  �إىل  �صدت  �لتي  �للذيذة 

�لأقاليم.

مبدينة  لها  ت�صبيهه  �ملحدثني يف  �لكتاب  �أحد  ولقد �صدق 
 »Les Médicis مديت�صي  »�أ�رصة  عهد  �لإيطالية يف  فلورن�صا 
�لذين جعلو� منها جمهورية مزدهرة يف �لقرون �لو�صطى، فدّب 
�لن�صاط �لقوي يف �صتى �لفنون و�لآد�ب خالل عهدهم �لذي 
ي�صهد بتفوقه يف هذ� �مليد�ن �لعدد �لكبري من �لر�صامني و�لنحاتني 
�ملهرة �لذين �أنتجو� عدًد� �صخًما من �لتماثيل �لباهرة، و�لعدد 
و�لعلمية  �لأدبية،  �ملكتبات  جانب  �إىل  �للوحات  من  �لكبري 
باملتعة  �أهلها  �لتي تد  �لفخمة  �أرجائها، و�مل�صارح  �ملنت�رصة يف 

�لفنية �لر�قية و�ل�صتمتاع مبباهج �حلياة �ملرفهة.

العوامل اجلغرافية ملوقع الإ�سكندرية

وملوقع �لإ�صكندرية �ملمتاز عو�مل جغر�فية هامة قمينة باأن 
تخلق من قرية »ر�قودة« مدينة بالغة �لأهمية، فهو على �رصيط 
�ل�صمال،  من  �ملتو�صط  �لأبي�ض  �لبحر  على  يطل  طويل  �صيق 
فار�ض  �جلنوب، وتقوم جزيرة  ويطل على بحرية مريوط يف 
�أمامه كحاجز طبيعي يحمي �ملدينة من هياج �لأمو�ج، ويحمي 

�ل�صفن عندما تلجاأ �إىل مينائها �لطبيعي �ملمتاز.
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طريق  عن  بالنيل  يت�صل  �إن�صائها  عند  موقعها  وكان 
�لع�صور  يف  �لنا�رصي«  »باخلليج  �صميت  �لتي  »�صيديا«  ترعة 
بالبحر  �ت�صال  على  �ملدينة  كانت  �لو�صيلة  وبهذه  �لو�صطى، 
�ل�رصق  بني  �لتجارة  لنقل  �لرئي�صي  �لطريق  �لذي كان  �لأحمر 
�لأق�صى و�لأو�صط، وبني حو�ض �لبحر �لأبي�ض مما جعل من 
و�ل�رصق  �لهند  من  �لتجارة  لنقل  �أ�صا�صيًّا  مركًز�  �لإ�صكندرية 
كان  ما  وهو  �خلارجي،  و�لعامل  �ليونان  �أ�صو�ق  �إىل  �لأق�صى 
�إمرب�طوريته  �ت�صاع  بعد  �لأكرب  �لإ�صكندر  حتقيقه  �إىل  يهدف 
�ملرت�مية �لأطر�ف ول�صيما �أن �لإ�صكندرية – بو�صعها �جلغر�يف 
– �صتتو�صط �أجز�ء �إمرب�طوريته �لعظيمة ومن َثمَّ فهي ميناء مثايل 
�إليه �ملتاجرة من كل �صوب من �أرجاء هذه �لإمرب�طورية  تعد 

�ل�صا�صعة.

�أخرى  مبيز�ت  �لإ�صكندرية  موقع  �لطبيعة  حبت  وقد 
جعلتها تف�صل مو�نئ م�رص �ل�صمالية وهي: ر�صيد، ودمياط، 
�ل�صاحلي  �لبحري  �لتيار  �أن  �مليز�ت  هذه  بني  ومن  و�لفرما، 
�لذي ي�رصي �أمام �صو�حل �إفريقيا �ل�صمالية �آتًيا من غرب �لبحر 
 � �لأبي�ض ل يلقي �أمام �صو�حل �لإ�صكندرية �إّل قدًر� �صئياًل جدًّ
من �لرو��صب بينما يجرف رو��صب �لنيل ويلقي بها �أمام مو�نئ 
م�رص �لأخرى، مما يوؤدي �إىل خلق بع�ض �مل�صاكل �جلغر�فية.

يخلو  يكاد  �لإ�صكندرية  �صاحل  فاإن  �أخرى  جهة  ومن 
يف  وتدرجه  لنب�صاطه  وذلك  و�ملتو�صطة  �لكبرية  �جلزر  من 
�لعمق، و�نعد�م وجود مرتفعات هامة بجو�ره كان ميكن �أن 
تقتطع �لتعرية �لبحرية �أجز�ء منها فتتحول �إىل جزر، ويالحظ 
�ل�صو�حل  �إىل  بالن�صبة  �لأثر  �صعيفة  تكون  �لبحرية  �لتعرية  �أن 

�ملنخف�صة �ملنب�صطة وذلك ل�صعف �أثر �أمو�جها.

جزء  �أي  يف  منه  �لإ�صكندرية  �أمام  عمًقا  �أكرث  و�لبحر 
�ألف مرت على بعد  �إىل  �آخر من �صمال �لدلتا، فالعمق ينحدر 
64 كيلومرًت� من �صاحلها على حني �أنه يبعد عن �صاحل بور�صعيد 
�لتي  �لرو��صب  كرثة  ب�صبب  وذلك  كيلومرًت�،   120 مبقد�ر 
يقذف بها �لنيل كل عام وترت�كم يف قاع �لبحر وتعلو تدريًجا، 
�أما موقع �لإ�صكندرية نحو �لغرب من فرع �لنيل، فقد حماها 
من تر�كم هذه �لرو��صب وجعل من �صو�طئها �أماكن ��صتحمام 
يف  �لعامل  م�صايف  من  كثري  على  رملها  و�صفاء  بنقائها  تزهو 
�صو�طئ  يف  جليًّا  �ل�صايف  �لنقاء  هذ�  ويظهر  �لقار�ت،  كافة 
�صيدي ب�رص ب�رصق �ملدينة ويف �صو�طئ منطقة �لعجمي بغربها.

دورها احل�ساري خالل العهد البطلمي

يف  هام  �إيجابي  بدور  تقوم  �أن  لالإ�صكندرية  قدر  ولقد 
باأ�رصه،  �لقدمي  �لعامل  تاريخ  ويف  �حل�صاري  م�رص  تاريخ 
يف  �لبطلمي  �حلكم  قطعها  �لتي  �لثالثة  �لقرون  خالل  وذلك 
�لقطر �مل�رصي، و�أبرز معامل هذ� �لدور هو �أنها �صارت نقطة 
�إ�صعاع ح�صاري بني عاملني خمتلفني �أحدهما �رصقي يف  �لتقاء 
معتقد�ته ونظرته للحياة وقيمه ونظمه �ملوروثة، وي�صم معظم 
�لأقاليم �لأفريقية و�ملناطق �لآ�صيوية �ملجاورة للق�صم �ل�رصقي من 
�لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط، و�لآخر غربي يختلف �ختالًفا بّيًنا يف 
كل هذه �ملعتقد�ت، و�لقيم و�لنظم وي�صم �لدويالت �ليونانية 
�لو�قعة على �متد�د �ل�صاحل �لغربي لآ�صيا �ل�صغرى )�لأنا�صول( 
و�جلزر، و�أ�صباه �جلزر �لأوروبية �مل�صتملة على مقدونيا وبالد 

�ليونان.
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دورها يف اللتقاء احل�ساري التام

و�لو�قع هو �أن هذه �لأقاليم و�ملناطق مل تكن مقطوعة �ل�صلة 
�لعجيب،  �ل�رصيع  و�زدهارها  �لإ�صكندرية  �إن�صاء  قبل  ببع�صها 
و�لتجارة،  �ل�صيا�صة،  �صمل  ح�صاري  ن�صاط  بينها  كان  �إذ 
هذ�  يف  ��صرتك  وقد  �لدينية،  و�لعقيدة  و�لثقافة،  و�لفنون، 
و�لفر�ض،  و�لفينيقيون،  �ليونانيون،  �ملختلفة  باألو�نه  �لن�صاط 
و�مل�رصيون، غري �أن هذ� �لت�صال مل يكن يف �حلقيقة �إل جمرد 
�ملجال  �لو��صع  �للتقاء  درجة  �إىل  ي�صل  مل  ح�صاري  ت�رصب 
كما  �حل�صارية  �لقيم  تقارب  من  حد  �أ�صغر  �إىل  ي�صيق  �لذي 
موقعها  بف�صل   – لها  قدر  �لتي  �لإ�صكندرية  مدينة  به  نه�صت 
ت�صبح  – �أن  لها عالقة مبميز�ت م�رص عامة  خا�صة ولظروف 
�أكرب مر�كز �لعامل �جلديد �لتي ن�صاأ عن �لفتوحات �ملذهلة �لتي 
قام بها �لإ�صكندر �لأكرب ظهوًر� على م�رصح �لأحد�ث �لعاملية 
بحيث  �حل�صاري  �للتقاء  عنا�رص  فيها  تتبلور  و�أن  �حل�صارية، 
�جلو�نب  مكتملة  بح�صارة  يتمتع  باأكمله  ع�رًص�  تثل  �صارت 
َثمَّ  ومن  �لعامة،  و�لثقافة  و�لفنون  و�لآد�ب  �لعلوم  حيث  من 
ي�صتطاع �لقول باأن تاريخ �لإ�صكندرية �خلا�ض باملدة �لتي ظلت 

فيها عا�صمة �لقطر �مل�رصي يعترب بحق تاريخ ع�رص باأ�رصه.

اأثر الثقافة الإغريقية يف ح�سارة الإ�سكندرية

�لعميق  �حل�صاري  �لتطور  �لف�صل يف ذلك  ويرجع معظم 
�لأثر �إىل �لأ�صول �لثقافية �لتي نقلها �لإغريق �إىل �لإ�صكندرية 
�لنا�ض  �أول  هم  �لإغريق  �إن  �إذ  �لفائدة،  عميقة  �لقيمة  عظيمة 
يف معرفة �لكثري من علوم �لريا�صيات، و�لطب، و�ل�صيا�صة، 
فروعها  �ختالف  على  و�لفل�صفة  �للغة،  وقو�عد  و�لتاريخ، 
و�لأخالق،  و�ملنطق،  �لطبيعة(،  ور�ء  )ما  �مليتافيزيقا  وهي: 

وعلم �لنف�ض، وجميع �ألو�ن �لآد�ب، وكانو� �لرو�د �لأو�ئل 
يف علوم �لرتبية وفنونها. 

اآثار علماء الإغريق يف العلوم

و�جلغر�فيا،  �لتاريخ  يف  �ألّف  من  �أول  فر�صيكاتابو�ض 
�أول  ودميقريط�ض  �لأرقام،  نظرية  �بتكر  من  �أول  وفيثاغورث 
و��صع  هو  و�أر�صطو  بالبحث،  �لفرد  �جلوهر  نظرية  تناول  من 
و��صع  هو  وتيوفر��صتو�ض  �حليو�ن،  علم  يف  �لأ�صا�ض  حجر 
علم �لنبات، و�أرخميد�ض )�نظر مادة �أر�صميد( هو و��صع علم 

�لقوى �ملائية و�لآلية )�مليكانيكا(.

و�إن كان علم �لفلك مل يكن ك�صًفا �إغريقيًّا �إذ �إن �أ�رص�ر 
�ل�صماء �حلافلة بالنجوم، و�لكو�كب و�ملجر�ت قد �أثارت �نتباه 
�لنجوم  در��صة  �أن  �إل  �ملعرفة،  �إىل  �لتو�قة  و�لبابليني  �مل�رصيني 
و�لكو�كب قد �أ�صابت على �أيدي �لعلماء �لإغريق من �لتقدم 
�لبعيد �ملدى ما يكاد يكون �نقالبًا يف هذ� �لباب، وكان �أول 
من ك�صف كروية �لأر�ض و�أول من حدد �أبعادها �إغريقيني، 
�لنظرية  ب�ّصط  من  �أول  �ل�صامو�صي«  »�أر�صتارخو�ض  وكان 
�أر�صطو  �آر�ء  �صيطرة  ب�صبب  طوياًل  زمًنا  مغمورة  ظلت  �لتي 
حول  و�لكو�كب  �لأر�ض  دور�ن  نظرية  وهي  �لعقول،  على 

�ل�صم�ض.

اآثارهم يف الفنون

�لعمارة و�لنحت و�لنق�ض على �لأحجار �لكرمية  ويف فن 
�بتدع �لإغريق طر�ئف للتعبري متميزة ل تبارى يف هذ� �ملجال 

�لفني.
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ومل تكن لالإغريق مو�صيقى باملعنى �ل�صحيح �ملق�صود من 
وكلمة   »Musique »مو�صيقى  كلمة  كانت  و�إن  �لفن  هذ� 
»نغم Mélodie« من �أ�صل �إغريقي، فاملو�صيقى عند �لإغريق 
على  كيانها  يف  قائمة  وغري  �مل�صتقلة  �لنغمة  من  خالية  كانت 
تو�لف �لأنغام و�لتدوين �ملو�صيقي �لذي مل يكن يتعدى حروًفا 
هجائية يكتبونها فوق �أبيات �ل�صعر، ولكن على �لرغم مما تقدم 
فاإن �ملو�صيقى �لإغريقية كانت َفنًّا له دقته ورقته �إذ كانت مليئة 
ا يف  خا�صًّ �أ�صلوبًا  كانت  �أنها  على  تدل  �لتي  �لنغمية  بالتقا�صيم 

�إن�صاء �لأ�صعار.

»�لهرموين  �ملو�صيقي  �لتوزيع  �لإغريق  يعرف  ومل 
Harmonie«، ومن َثمَّ كانو� يجهلون �لتنا�صق �لفني �لدقيق 

يف �جلوقات �ملو�صيقية �حلديثة.

ماتز�ل  �لفن  و�آثارهم يف هذ�  �لعمارة  �صادة فن  �أنهم  غري 
باقية ول�صيما يف �أوروبا حيث تتخذ من هذه �لآثار مناذج يف 
خمتلف �لأبنية �حلديثة، ول�صيما يف �لأعمدة �لدورية و�ل�صالمل 

�حللزونية و�مل�صارح و�ملالعب �لريا�صية و�لتماثيل و�لأفاريز.

�ل�صور  �لبطلمي يف  �لعهد  �لإغريقي خالل  �لأثر  ويتجلى 
�ملنقو�صة على �لرخام و�خلزف وعلى تو�بيت �ملوتى، ول�صيما 
يف  تدل  �صو�هد  وهي  باإيطاليا،  »بومبي«  مدينة  جدر�ن  على 
جالء على عظمة هذ� �لفن �ملجيد، وماتز�ل �لرو�ئع �لإغريقية 
يف فن �لنحت فريدة يف �أنو�عها ل يد�نيها فن �آخر، و�صتظل 
�لفيل�صوف  �صدق  ولقد  �لفنانون،  يقلدها  �لقدر  عالية  مناذج 
ب�صاطة  ب�صطاء  كانو�  �لإغريق  »�إن  يقول:  �إذ  »نيت�صيه«  �لأملاين 

�لعبقرية نف�صها ومن َثمَّ فهم �أ�صاتذة �لفن �خلالدون«.

اآثارهم يف الآداب

و�لأدب �لإغريقي ميتاز بالب�صاطة، و�لر�صاقة، و�لعتد�ل 
يف  �لق�صد  مع  باجلمال  و�لإح�صا�ض  �لعو�طف،  ت�صوير  يف 
�أر�صطو  تعليمات  يحافظ على  و�لتمثيل عندهم كان  �لعبارة، 
�لتي ترتكز يف مر�عاة وحدة �لزمن، ووحدة �لعمل، وو�صوح 
�حلبكة �لتمثيلية وقد غلب هذ� �لطابع �لإغريقي على �مل�رصحيات 
 »Corneille »كورنّيي  �لفرن�صيان  �ل�صاعر�ن  �ألّفها  �لتي 
غالًبا  �ل�صكندري  �ل�صعر  وزن  وماز�ل   ،»Racine و»ر��صني 

يف �ل�صعر �لفرن�صي.

و�صيظل �لطابع �لإغريقي يف كل هذه �لنو�حي �لفنية متمتًعا 
بكرثة �أن�صاره و�صيبقى كذلك ما بقي يف �لدنيا حب للجمال، 
ون�صاء  رجال  من  ع�رص  يخلو  ولن  و�لعتد�ل،  و�حلرية، 
وين�صدون  �ملعوج،  �ملنطق  على  �ل�صليم  �ملنطق  �تباع  يف�صلون 
�جلمال، وينبذون �لقبح و�لدمامة، ويحبون �لب�صاطة وميقتون 
يف  وي�صدرون  �لإطناب،  على  �لإيجاز  ويف�صلون  �لتعقيد، 

كل �أفكارهم عن هذ� �لطابع �حلر �ملتزن.

ف�سلهم على علم التاريخ

فال�صعوب  ُينكر،  ل  �لتاريخ  علم  على  �لإغريق  وف�صل 
�ملختلفة ل تت�صاوى من حيث ملكة �لتذكر، وي�صتطاع �لقول 
باأن �لإغريق كانو� على قدر كبري من حيث هذه �مللكة، فكانو� 
�لق�صد  وكان  �لنا�ض،  من  �مل�صاهري  ذكرى  ��صتيعاد  يحبون 
�لأ�صا�صي من قيام �آلهة �لفن لديهم هو �لتغني بالأعمال �ملجيدة 
�لتي يقوم بها �لب�رص، ويرون �أن �حلياة �لب�رصية مزد�نة باحليوية، 
ي�صجل  و�أن  رغد  يف  �لإن�صان  يعي�صها  باأن  وجديرة  و�ملتع، 
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�ل�صيا�صة  يف  مفيدة  بدرو�ض  يزوده  ما  ذلك  يف  لأن  �أحد�ثها 
و�لأخالق و�لجتماع.

ف�سلهم على الفل�سفة

�ل�رصقية  �لفل�صفة  عنا�رص  من  وكثري  �لغربية  �لفل�صفة  كل 
�لإغريق  �أن  ويالحظ  �لإغريقية،  �لفل�صفة  من  مناهلها  تاأخذ 
كانو� �أول من طرحو� على فطنة �لإدر�ك �لإن�صاين هذه �لأ�صئلة 
وما هي  و�حلركة؟  �ل�صورة  وما هي  �ملادة؟  ما هي  �جلوهرية: 
�لفكر  حررو�  من  �أول  وكانو�  �ل�صعادة؟  هي  وما  �لعد�لة؟ 
�حلرة يف  �لعقلية  �لطاقة  و��صتخدمو�  �ل�صعوذة،  من  �لأوروبي 
قد  �أنه  يالحظ  َثمَّ  ومن  �لكربى،  �لوجود  م�صكالت  ك�صف 
�لفل�صفية  �ملذ�هب  من  مذهب  على  �لعثور  �لع�صري  من  يكون 
�لبحث و�ل�صتطالع عند  ملكة  له جذور يف  ولي�ض  �حلديثة، 

�لإغريق.

لل�صخ�صية  �لروحي  �لكيان  بو�صف كونها  �لنف�ض  وفكرة 
�لإن�صانية هي فكرة �إغريقية، وكان �صقر�ط �أول من علم �أهل 
كانت  َثمَّ  ومن  بالنف�ض  �لعناية  و�جباتهم  �أول  من  �أن  »�أثينا« 
حماور�ته حافلة بالتوجيهات �خللقية، وتدعو �إىل معرفة �أن �رص 

�صالمة �خللق تكمن يف فح�ض �لنف�ض ذ�تها.

فل�صفتهم  عنا�رص  �أهم  من  �لروح  خلود  عقيدة  وكانت 
�لديني  �لوعي  وكان  »�مليتافيزيقا«،  �لطبيعة  ور�ء  عما  �لباحثة 
�لعاطفي  �لإح�صا�ض  من  منهله  ياأخذ  ل  وجد�نهم  يف  �لرفيع 
وعلم  �لطبيعة  ور�ء  ما  علم  من  مزيًجا  كان  و�إمنا  فح�صب، 

�لأخالق و�ل�صعور.

و�لذ�ت �لإلهية عند فال�صفة �لإغريق كانت �أدلة �إثباتها تت 
�إىل ما ور�ء �لطبيعة باأ�صباب متينة ومن َثمَّ ت�صورها »�أفالطون« 

على �أنها �حلركة �ملنبعثة �نبعاًثا ذ�تيًّا، �أو �أنها �لنف�ض �لتي كانت 
يف �لأزل م�صدر �لنظام �لكوين باأ�رصه، وعند �أر�صطو كانت 
�ل�صورة �لتي جتعل �ملادة غاية ومعنى، وعلى هذ� �لأ�صا�ض يجب 
�أن ُي�صتخرج من طبيعة �لتفكري نف�صه وجود �حلقيقة �لإلهية يف 

�لكون.

ف�سلهم على الطب

خّلف »�أبوقر�ط« �لذي وجد يف حو�يل عام 460ق.م.، 
وخلف جالينو�ض �لذي عا�ض يف �حلقبة �لو�قعة بني عامي 131 
و201م، خّلفا هما �لثنان جمموعتني �صخمتني من �ملوؤلفات 
من  �لرغم  على  �لطب،  علم  قيمة يف  ذخرية  تعد  �لتي  �لطبية 
�لدموية  بالدورة  ول  �لت�رصيح  بعلم  معرفة  لديهما  تكن  مل  �أنه 
ول بعلم �جلر�حة �لتي ي�صتخدم فيها �لتعقيم، ومل يكن لديهما 
للتعرف على مو�طن  جماهر )ميكرو�صكوبات( ول �صماعات 

�لأدو�ء يف �لأج�صام.

ف�سلهم على علم الهند�سة

ويف فن �لهند�صة يعد كتاب �إقليد�ض �أحد دعائم هذ� �لفن 
�لريا�صي.

نقل األوان الثقافة اإىل الإ�سكندرية

�لثقافية من علمية، وفنية، وفل�صفية  �ل�صمات  وكل هذه 
ُنِقلت �إىل �لإ�صكندرية منذ �لفرتة �لأوىل لإن�صائها، وذلك عن 
�أرجائها،  يف  و��صتقرو�  �إليها،  نزحو�  �لذين  �لإغريق  طريق 
�صكانها  بني  �ملختلفة  �لثقافية  �ل�صمات  هذه  عنا�رص  ون�رصو� 
�لأخرى،  �لأمم  �أبناء  من  عليها  �لو�فدين  وبني  �لأ�صليني، 
ف�صارت مناًر� للعلم و�ملعرفة فلم تباريها مدينة �أخرى يف خدمة 
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�أ�صخم  كنفها  يف  �أعدت  �أن  بعد  ول�صيما  �ليونانية،  �لثقافة 
�لعلماء  �أنظار  فا�صرتعت  �لقدمي،  �لتاريخ  عرفها  للكتب  د�ر 
وطالب �لعلم من �صتى �أنحاء �لعامل و�أّمها خليط كبري من �أبناء 
�ل�صعوب، كانو� يجتمعون ويناق�صون �مل�صائل �لفل�صفية و�لدينية 

و�لعلمية.

و�آثار كل ذلك �صنجده ماثاًل يف جالء عندما ياأتي �حلديث 
عن عهد بطليمو�ض �لأول )�صوتري( و�بنه فيالدلف وذكر د�ر 
�حلكمة ومكتبتها �لعظيمة وطالبها و�لعلماء و�ل�صعر�ء و�لأدباء 

�لذين تخرجو� فيها )�نظر مادتي �صوتري، وفيالدلف(.

يف  بالإغريقية  امل�رسية  احل�سارة  اختالط 
الإ�سكندرية

ب�صمات  �لإغريقية  �حل�صارة  هذه  �صمات  �ختلطت  ولقد 
�لعريقة و�ن�صهرت �حل�صارتان �لعظيمتان يف  �حل�صارة �مل�رصية 
�ل�صياء  فيا�صة  باهرة  ح�صارة  منهما  وتكونت  و�حدة،  بوتقة 
ومنارها  �حل�صني،  معقلها  �لإ�صكندرية  كانت  �لبهاء  احة  و�صّ
�لهادي �صو�ء �ل�صبيل �إىل مناهل �لعرفان �لتي �رتوى من مائها 
�ل�صل�صبيل �لفكر �لإن�صاين، فاأبدع يف �لبتكار و�صار يف طريق 

�لعلم بخطو�ت ثابتة موفقة.

اجلالية القرطاجية يف الإ�سكندرية

�ملقدونية، و�ليونانية، و�لهندية،  �جلاليات  وعالوة على 
�أح�صان مدينة �لإ�صكندرية خالل  �لتي ��صتقرت يف  و�ليهودية 
�لقرن �لأول من �إن�صائها ��صتقرت يف كنفها جالية قرطاجية، 
وكان لها �صاأن بني �صكان �ملدينة، و �لقرطاجيون هم �صاللة 
�أول �لو�فدين على �لبالد �ملغربية  هوؤلء �لفينيقيني �لذين كانو� 
عا�صمة  �صور  مدينة  �إىل  ن�صبة  بال�صوريني  يعرفون  وكانو� 

بالدهم �لقدمية، وهم �صعب �صامي �لأ�صل من فرع �لكنعانيني 
يف  و�أوغلو�  3200ق.م.،  عام  حو�يل  لبنان  يف  ظهرو� 
و�أ�ص�صو�  �لإفريقية،  �لقارة  حول  وطافو�  �لأطلنطي  �ملحيط 
م�صتعمر�ت جتارية يف �ملغرب �لأدنى و�لأو�صط و�لأق�صى على 
�ملحيط �لأطلنطي، وبعد ��صتقر�رهم بع�ض �لوقت يف �صريت 
و�أ�ص�صو�  تون�ض  �إىل  نزحو�  وطر�بل�ض  برقة  بني  )�أو�رصت( 
مدينة قرطاجية يف �لقرن �لتا�صع قبل �مليالد، ثم �أقامو� �لدولة 
قبل  �ل�صاد�ض  �لقرن  �لتون�صية، ومل يحل  �لبالد  �لقرطاجية يف 
باأ�رصها  �جلز�ئر  بالد  جمهوريتهم  �صيطرة  �صملت  حتى  �مليالد 
وجزيرتي قور�صيقة و�رصدينيا، ومل تختف هذه �جلمهورية �إل 
عقب �نتحار زعيمها �مل�صهور هانيبال خالل عام 184ق.م.

وقد وفد �أفر�د �جلالية �لقرطاجية على �لإ�صكندرية حاملني 
مرور  مع  لتن�صهر  �لفينيقية؛  وتقاليدهم  عاد�تهم،  �أهلها  �إىل 
�لأيام يف بوتقة �حل�صارة )�ل�صكندرية( �لنا�صئة، كما �ن�صهرت 

فيها �حل�صارة �لإغريقية من قبل.

بع�س �سمات القرطاجيني

و�لتقاليد  �لعاد�ت  �صمات هذه  بع�ض  �لتاريخ  لنا  ويو�صح 
حلم  يتناولون  ل   – �ل�صامي  �جلن�ض  من  وهم   – �أنهم  فيقول 
من  �ل�صكر  فيه  ُي�صتعمل  فيما  �لع�صل  وي�صتعملون  �خلنـزير، 
�لع�صيدة،  �ملف�صل  �لوطني  وطعامهم  و�مل�رصوبات،  �لأطعمة 
ويدمنون  و�جلنب،  و�لع�صل  �لقمح  دقيق  من  مزيج  وهي 
لزر�عة  عناية خا�صة  يوجهون  ولذ� كانو�  �لنبيذ،  على �رصب 

�لكروم.
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د�ستورهم

�مللكية  �لنظم  من  عنا�رص  يت�صمن  د�صتورهم  وكان 
�أر�صطو  �أن  ويالحظ  جمتمعة،  و�لأر�صتقر�طية  و�لدميقر�طية 
�أعظم فال�صفة �ليونان �ل�صيا�صيني يف �لع�صور �لقدمية قد �متدح 
تبدو على  »�إن قرطاجية  فقال:  �ل�صيا�صية  �لنظم  �ملزيج من  هذ� 

وجه �لعموم دولة حتكمها حكومة �صاحلة«.

�سماحتهم مع الأجانب

وكانو� ل ينفرون من �أبناء �ل�صعوب �لأخرى ول ي�صمرون 
�ل�صعوب  �أفر�د  كان  كما  �لغرية،  على  �لقائم  �حلقد  لهم 
�لأخرى يفعلون، ومن َثمَّ كان �لمتز�ج بينهم وبني �لأجانب 
�أمًر� �صائًعا، ويتجلى هذ� �لت�صامح �لجتماعي يف �لنظام �لذي 

�صارت عليه �لإ�صكندرية طو�ل �لعهد �لبطلمي.

جي�سهم املقد�س

»بالفرقة  يدعونها  فرقة  جيو�صهم  وحد�ت  بني  من  وكان 
بال�صالح  �ملدججني  �لأ�رص�ف  �صبان  من  يكونونها  �ملقد�صة«، 
من  وبدروع  �لربونز  من  م�صتديرة  بخوذ�ت  �ملزودين  �جليد 

�حلديد، وترو�ض م�صتديرة وحر�ب و�صيوف.

مهارتهم يف املالحة

يف  �صفنهم  �صري  حتديد  �إىل  �هتدو�  من  �أول  و�لفينيقيون 
�أعايل �لبحار على هدى �لنجم �لقطبي، وهم �أول من �كت�صفو� 
�ملالحة عرب �ملحيط �لأطلنطي، وكانو� يحتفظون باأ�رص�ر هذه 
�صفينة  �صري  متابعة  حاولت  �إغريقية  �صفينة  �أن  لدرجة  �ملالحة 
فينيقية )قرطاجية( بعد عبورها م�صيق جبل طارق فاأمر ربّان هذه 

�ل�صفينة بتوجيهها نحو �ل�صخور لرتتطم بها وتغرق مف�صاًل هذه 
�لت�صحية على �أن يقف �لإغريق على �رص �ملالحة يف �ملحيط.

كانوا اأول املكت�سفني لأمريكا

جزيرة  �صكان  »�لفايكنج«  �أن  �ل�صائد  �لعتقاد  وكان 
يرجع  من  �أول  هم  �لأ�صليون،  و�صكاندنافيا  جرينالند، 
�إليهم �لف�صل يف �كت�صاف �لقارة �لأمريكية ل �إىل كر�صتوف 
على  يقوم  �لعتقاد  هذ�  وكان  �لإ�صباين،  �ملالح  كولومب 
نيوفوندلند وعلى  �أجريت يف جزيرة  �لتي  �حلفريات  �أثبتته  ما 
 »Vinland »فنالند  لأمريكا  �لفايكنج  ر�صمها  �لتي  �خلريطة 
ويدل كل ذلك على �أن هوؤلء �لقر��صنة �ل�صماليني قد و�صلو� 
بنحو  كولومب  كر�صتوف  و�صول  قبل  �جلديد  �لعامل  �إىل 
جامعة  ون�رصتها  عليها  عرثت  �خلريطة  وهذه  قرون،  خم�صة 

»ييل Yale« بالوليات �ملتحدة �لأمريكية.

اأدلة الأ�ستاذ جوردون على ذلك

 Cyrus H. غري �أن �لربوف�صور »�صريو�ض هـ. جوردون
Gordon« �أ�صتاذ �لدر��صات �خلا�صة بحفريات �لبحر �لأبي�ض 

�ملتو�صط يف جامعة »بر�ند�ض Brandis« قام ببحث مف�صل �أكد 
فيه �أن �لفينيقيني كانو� �أول من و�صلو� �إىل �لرب�زيل، وذلك قبل 
�أن ي�صل �لفايكنج �إىل �لدنيا �جلديدة بحو�يل 1600 عام �أي 
بنحو 500 �أو 600 عام قبل �مليالد، ودعم �لأ�صتاذ جوردون 
بها  موثوق  �أمينة  �لأثرية هي �صورة  لها خطورتها  بوثيقة  بحثه 
لنقو�ض حجر »بار�هيبا« �ل�صهرية، وقد نق�صها �لفينيقيون �أنف�صهم 
مدينة  �صيد�  �أهل  ومن  كنعان  �أبناء  »نحن  بقولهم  و��صتهلوها 
�ل�صلطان« �إنها �لتجارة �لتي دفعت بنا �إىل هذه �ل�صو�طئ �لنائية، 
ثم تروي �لق�صة بعد ذلك كيف بد�أت رحلتهم �ل�صاقة باإحدى 
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�لأحمر،  �لبحر  على  �لعقبة  خليج  من  �نطلقت  �صفينة  ع�رصة 
و��صتطاعت �لدور�ن حول �لقارة �لأفريقية، ثم �صلت �إحد�ها 
�ل�صبيل بفعل �لرياح و�لعو��صف �لعاتية �إىل �أن و�صلت يف �لنهاية 
�إىل �ملكان �ملعروف با�صم »بار�هيبا« من �صو�طئ �لرب�زيل وهي 
حتمل 12 رجاًل وثالث ن�صاء، وعالوة على هذ� �لدليل �ملادي 
�ملبا�رص يوؤكد �لأ�صتاذ جوردون – وهو على حق – �أن �ملدن 
�لبحر  مدن  بطابع  تت�صم  و�جلنوبية  �لو�صطى  �أمريكا  �لقدمية يف 
�أ�صاليب  �ملدرجة، ويف  �لأهر�م  ذلك يف  ويتجلى  �ملتو�صط، 
�لري �لتي �عتمدها �لهنود �لأمريكيون، وت�صابه تلك �لأهر�م، 
ح�صار�ت  �إحدى  �لفرعونية  �حل�صارة  �لري  يف  �لطرق  وتلك 

�لبحر �ملتو�صط.

اجتارهم باملقاي�سة

ويدل �لتاريخ على �أن هوؤلء �لفينيقيني كانو� من �أو�ئل من 
مار�صو� �لجتار باملقاي�صة، فكانو� ي�صعون �صلعهم على �ل�صو�طئ 
ما  مكانها  وي�صعون  �ل�صلع،  هذه  وياأخذون  �لأهايل،  فياأتي 
لديهم من غالت ومنتجات، وكانو� ير�عون �لأمانة و�ل�صدق 

يف جميع �ل�صفقات �لتجارية �لتي تتم على هذ� �لنحو.

�سماتهم ال�رسقية

�أما �صماتهم فكانت �رصقية بحتة، فكانو� ير�صلون حليتهم 
�لكثرية  باحللّي  �ملو�صاة  �لف�صفا�صة  �لثياب  ويلب�صون  �لطويلة، 
�لرخي�صة �لثمن، �لز�هية �لألو�ن، وكثرًي� ما كانت تتدىل من 
�لذهب، ولعّل عادة و�صع هذه �حللقات  �أنوفهم حلقات من 
�أهل �لريف �مل�رصي ترجع �إىل  �أنوف عدد كبري من ن�صاء  يف 
�لقرطاجية  باجلالية  �مل�رصيون  �ختلط  عندما  �لفينيقيني  تقليد 
بالإ�صكندرية يف فجر �إن�صائها، وت�صمى حلقة �لأنف )�خلز�م( 

هوؤلء  كان  �أخرى  جهة  ومن  بالف�صحى،  �خِلز�مة  وهي 
�لفينيقيون مولعني بر�ئحة �لطيب.

اأخالقهم

بالق�صوة  �لتاريخ  في�صفهم  �لجتماعية،  �أخالقهم  �أما 
و�لغدر، و�ملغالة يف �ل�صهو�ت �حل�صية، و�ملبالغة يف �ملد�هنة 
من  يتقززون  �لنا�ض  كان  �لتحايا،ولذ�  يف  و�ملبالغة  و�لرياء، 
مظهرهم �خلارجي بقدر ما يتقززون من �ندماجهم يف �ل�صهو�ت 

و�مللذ�ت.

الندماج احل�ساري بالإ�سكندرية

�لندماج  هذ�  �آثار  �لقارئ  يعرف  �أن  �ملفيد  من  و�أرى 
�حل�صاري �لتي �صمدت ملرور �لقرون �لزمنية �ملتعاقبة، وظّلت 
�صماتها ظاهرة حتى �ليوم فيما يتم�صك به �أهل �لإ�صكندرية من 
هذ�  يف  �ل�صمات  هذه  كل  مبف�صل  ول�صت  وتقاليد،  عاد�ت 
�أقت�رص  ولذ�  حدة،  على  جملًد�  يتطلب  تف�صيلها  لأن  �لبحث 
على تو�صيح بع�صها فيما يلي وذلك بالن�صبة �إىل �صكان جزيرة 
»فارو�ض« ق�صم �جلمرك حاليًّا، وكوم �ل�صقافة، وباب �صدرة، 

و�للبان.

الأفراح بالإ�سكندرية

تطيل �لن�صاء يف �لأفر�ح و�ملنا�صبات �ل�صارة على »�لدر�بكة« 
ويف كثري من �لأحياء �لوطنية بالإ�صكندرية ي�صحب �لنقر على 
�لطبل  ويف  بالأرغول،  �أو  بال�صالمية،  �لرجال  زمر  �لطبلة 
�للون  لهذ�  حية  مناذج  بالأرياف  �لغو�زي  وجوقات  �لبلدي 
من �لفنون �ل�صعبية �ملتو�رثة كما و�صفها »هريودوت« يف ذكر 

تقاليد �أهل »ر�قودة«.
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الن�ساء يف اجلنازات

وماز�لت �لن�صوة يف هذه �لأحياء يك�صفن عن �صدورهن 
�ل�صود�ء  باملناديل  وي�صل�صلن  ويولولن  �جلناز�ت  خلف 
�مليت،  على  تفجًعا  �حلزينة  بالكلمات  »يعّددن«  وهن  �لكبرية 
ر�أ�ض  خلف  �ملنديل  فرد  �ل�صكندري  �لعرف  يف  و»�لت�صلي�ض« 
�ملر�أة وجذب طرفيه مينة وي�رصى بني �لذر�عني �ملفرودتني مع 
و�أف�صاله،  �مليت  حما�صن  ذكر  �أي  »�لتعديد«  كلمات  ترديد 
و�لنكبات �ملرتتبة على فقده، هذ� �إىل جانب �للطم على �خلدود 
وتلطيخها »بالنيلة« كما تقدم �لقول عند ذكر قرية »ر�قودة«، 
يلطمن  �لن�صوة  وور�ءها  �لنع�ض  خلف  ت�صري  �ملعّددة  وكانت 
وي�رصخن ويقفزن وهي ت�ض وجعهن بكلماتها �ملحزنة وبالنقر 

على دفها �ل�صغري.

هياج ال�سكان لأتفه الأ�سباب

مميزة  ظاهرة  ماز�ل  �لأ�صباب  لأتفه  �ل�صكندريني  وهياج 
لطباعهم �حلادة، فقد ر�أيت يف عهد �ل�صبا كثرًي� من حو�دث 
قالها  بريئة  كلمة  ب�صبب  د�مية  م�صاجر�ت  �إىل  تتطور  �ل�صغب 
�أو رجل من �ملرتددين على غري معناها �حلقيقي، وكم  �صاب 
جمع  �أمام  غا�صًبا  مير  �لفتو�ت  هوؤلء  �أحد  �صاهدت  مرة  من 
�صبب  ما  غري  يف  �لنابي  �جلارح  بقوله  ويبادرهم  �لنا�ض،  من 
»كل �جلال�صني هنا �أولد....« فيبادر بع�ض من حلقت بهم 
�لإهانة �إىل �لنهو�ض لرد �لعدو�ن مبثله، ولكن �أن�صار �ملعتدي 
ي�صارعون �إىل ن�رصته، وهكذ� تن�صب �ملعركة، وتنتهي باإ�صابة 
�لنا�ض بجر�ح، وبالقب�ض على �ملت�صاجرين، لينالو� جز�ءهم يف 

ق�صم �رصطة �جلمرك.

فتوة لكل حّي

ويف �أو�ئل �لقرن �لع�رصين �حلايل كان لكل حّي من �أحياء 
�ملدينة �لقدمية »فتّو« م�صهود له بالقوة و�لنطح بالرو�صية و�ل�رصب 
»�ل�صنكلة« وهي  مبهارة  �لأر�ض  �خل�صوم على  بالع�صى وطرح 
على  فيهوي  �خل�صم  �صاقي  حركة  �صل  يف  �ل�صاقني  ��صتخد�م 
يطلب  �أن  �إىل  هو�دة،  غري  يف  لكًما  »�لفتّو«  لي�صبعه  �لأر�ض 
»للفتّو«  �ملت�صيعني  �صحك  بني  �أ�صابه  ما  هول  من  �لنجدة 

و�ل�صامتني يف �ملهزوم.

امل�ساعلي وا�ستجداوؤه الإجباري

 – �لفتو�ت  من  وهو   – �حلني  ذلك  �مل�صاعلي يف  وكان 
عبارة  وهو  »م�صعاله«  يحمل  �لإجباري  �ل�صتجد�ء  �إىل  يلجاأ 
على زجاجة كبرية فارغة ي�صعها مقلوبة يف قمة �صارية م�صلعة 
�ل�صميك  �حلرير  من  بقطعة  ومغطاة  �ل�صدف  بقطع  مطعمة 
�لوردي �للون، وحماطة باأنو�ع �لأزهار، وي�صري هذ� »�لفتّو« 
رجلني  من  �لنقرز�ن  دقات  على  مب�صعله  يلعب  �ل�صو�رع  يف 
خلفه، ويتقدمه تابع ثالث يغطي يده �ليمنى مبنديل من �حلرير، 
وياأتي  و�لتجار،  �لباعة،  دكاكني  �أمام  �مل�صاعلي  ويقف 
بحركات ينقل بها �مل�صعال من جبهته �إىل ذقنه، ثم �إىل قدميه 
�مل�صاعلي  تابع  �لتاجر  �أو  �لبائع  ينفح  مل  فاإذ�  بارعة،  خفة  يف 
بع�ض �لنقود �صاح يف وجهه باأقذع �ل�صتائم، وقد يوؤدي �لأمر 
�إىل حتطيم �أدو�ت �لدكان �أو �ملتجر، ونهب معظم ما ي�صم من 

ب�صائع.

جزيرة  �أهل  بها  يت�صم  �لتي  �لغليظة  �لطباع  معامل  ومن 
»فارو�ض« �لتي ت�صم �لآن ق�صم �جلمرك وجزًء� من ق�صم �ملن�صية 
�أن �أحًد� من �لفتو�ت ما كان له �أن يتعدى على منطقة »�لفتّو« 
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بعر�ض،  �حتفاء  �رص�دق  �أقيم  فاإذ�  منه،  �صابق  باإذن  �إّل  �لآخر 
�أو  �لعرو�ض،  �أو ختان، وكان �لأمر ي�صتدعي مرور موكب 
»فتّو«  منطقة  �إىل  »فتّو«  منطقة  بختانه من  �ملحتفى  �لطفل  عربة 
�آخر، وتعاظم �أحدهما، ومل ي�صتاأذن زميله �أظهر هذ� �لزميل 
خد�ض  �إىل  بالن�صبة  �جلارح  �لت�رصف  هذ�  على  �لعنيف  غ�صبه 
وعندما  و�أتباعه،  هو  للموكب  يرتب�ض  باأن  »فتونته«  كر�مة 
�لو�فدين،  على  �جلميع  ينق�ض  منطقته  و�صط  �لركب  ي�صري 
وتنجلي �ملعركة عن �إ�صابة �ملدعوين، و�أهل �لفرح و�لعرو�ض، 
�ملح�صوة  باجلر�ح من و�بل �حلجارة و�لزجاجات  �أو »�ملطاهر« 
معامل  وتنقلب  بالرو�صية،  و�لنطح  بالع�صي  و�ل�رصب  بالرمل 
وعويلهن  �لن�صاء،  �رص�خ  فيها  يعلو  قاتة  حمزنة  �إىل  �لفرح 
لتوقيع  �ل�رصطة،  ق�صم  �إىل  �لرجال  من  �لعديد  عقبها  وي�صاق 

�لعقوبة على �ملعتدين منهم.

جزيرة  �صكان  تدفع  كانت  �جلاحمة  �ل�صمات  هذه  كل 
طفاًل  �صاهدتها  وقد  �لع�رصين،  �لقرن  فجر  يف  »فارو�ض« 
�لو�عية كلما  ب�صريتي  �أمام  بذهني تر �صورها  وماز�لت عالقة 

��صتعادت �لذ�كرة م�صاهدها �لغابرة.

ففي ذلك �حلني كانت �لإ�صكندرية تكاد تكون حم�صورة 
يف ق�صم �جلمرك وجزء من ق�صم �ملن�صية، ويف بع�ض �لأحياء 
�لب�صل، وحمرم بك،  مينا  وق�صم  �للبان،  ق�صم  ي�صمها  �لتي 
�أما  �ملتباعدة،  �لرمل  ق�صم  �أنحاء  يف  �ملبعرثة  �مل�صاكن  وبع�ض 

ق�صم كرموز فكان يعد �صاحية مثل ق�صم �لرمل. 

 – �سارع   – �سربي  با�سا  اإ�سماعيل   –360
بق�سم اجلمرك

1854م  عام  فرب�ير   16 بالقاهرة  �صربي  �إ�صماعيل  ولد 
�ملبتديان،  مديرية  يف  �لبتد�ئية  درو�صه  وتلقى  )1271هـ( 
يف  در��صته  و�أمت  �لتجهيزية،  �ملدر�صة  يف  �لثانوية  ودرو�صه 
�لإد�رة، و�لأل�صن عام 1874م )1291هـ( وكان يف هذه 
�لأثناء قد نبغ يف فنني كان لهما �أعمق �لأثر يف جمرى حياته، 
كل  نبوغه يف  وكان  �خلط،  حت�صني  وفن  �ل�صعر،  فن  وهما 

منهما نبوًغا قويًّا يتعدى حدود �ملاألوف.

فنبوغه يف �خلط كاد �أن يجعل منه مدر�ًصا لهذ� �لفن كما 
�ملعارف يف ذلك  ناظر  �أن  �أمره لول  �أويل  له بع�ض  كان يريد 
غري  جنابته  ر�أى يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  مبارك  با�صا  علي  �حلني 
�ل�صبيل  تنقطع  �أن  وعلمك  بذكائك  �صنني  �أنا  له:  وقال  ذلك 
بهما فيقفا عند غاية ل تخلق ملثلك، و�إنني �أُعّدك ملا هو �أ�صمى 
بف�صلك،  �لنتفاع  حيث  من  �لأمة  على  و�أجدى  لك،  رتبة 
�أمت  حتى  برعايته  بتعهده  مبارك  با�صا  علي  وظل  وكفاءتك، 
در��صته ثم �صافر يف بعثة �إىل مدينة »�إك�ض« بفرن�صا، ونال من 
عام  �إبريل  �صهر  �حلقوق خالل  )�للي�صان�ض( يف  �إجازة  كليتها 

1878م )1296هـ(.

»جملة  حر�ض  يف  ظهر  فقد  �ل�صعر  يف  نبوغه  عن  �أما 
�لرو�صة« على ن�رص ق�صائده، وتقريظ �أ�صلوبه وخياله �ل�صعري، 
ومل يكن يف ذلك �حلني قد جاوز �ل�صاد�صة ع�رصة من عمره، 
وكبار  �لعلماء  �أقالم  يدبجه  ما  ت�صم  �لرو�صة  جملة  وكانت 
وظل  �لطالب،  من  و�لنابغني  �ل�صعر�ء،  وفحول  �لأ�صاتذة، 
جملة  �إىل  فرن�صا  يف  وهو  بق�صائده،  يبعث  �صربي  �إ�صماعيل 
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�لرو�صة للن�رص، وكانت ت�صفه باأنه �أحد جنباء �لإر�صالية �مل�رصية 
يف فرن�صا، و�أنه �ملتقن يف فنون �لأدب، كما كانت ت�صفي 
عليه غري ذلك من �لألقاب �لتي تربز قدره، وعبقريته �ملبكرة، 
وميثل هذ� �لتقريظ �لقيم كانت �صحيفة »�لوقائع �مل�رصية« يف 
و�خلارجية  �لد�خلية،  �لأخبار  جانب  �إىل  تن�رص  �لأيام  تلك 
مو�صوعات تتناول �صتى �ملو�صوعات، وكانت تقدم لق�صائده 
�لأفندية  كالم  من  ورد  ما  �أبدع  »من  بقولها:  تن�رصها  �لتي 
ما  �لأ�صاتذة،  كالم  �صلك  يف  جرم  ول  �ملنتظم  �لتالمذة، 
�لذي حت�صن رو�ية كالمه  �لنجيب،  �لذكي  به قريحة  جادت 
�لأوىل  �لفرقة  جنباء  �أحد  �صربي  �أفندي  �إ�صماعيل  وتطيب، 
مبدر�صة �لأل�صن، وهو �أقوى دليل على ��صتعد�ده يف �ملعارف 

وزيادة �جتهاده، مع مبالغة معلميه يف �لثناء عليه.

وكان هذ� �لثناء مبنا�صبة �لق�صيدة �لتي نظمها يف 2 �صبتمرب 
عام 1873م )1290هـ(، ون�رصت يف ذلك �لتاريخ ويقول 

فيها:

�أطلع �لكاأ�ض كوكًبا يف �زدهاء 
و�أِدْرها يف هالة �لندماء  

عاطنيها �رِصًفا ول تطفئ �لنو 
ر �لذي ز�ن ح�صنها باملاء  

جمل�ض فيه ما جال �صد�أ �ل�صمع
وقّرت به عيون �لر�ئي   

من مغّن يغزو �لهموم باأوتار 
فتنجو �أعّنة �لأهو�ء  

وغز�ل �أحلى من �لأمن ي�صعى 
بكوؤو�ض �لغر�م و�ل�صهباء  

�جلر�ض  �لعذبة، وهذ�  �لغزلية  �لروح  �أن هذه  و�لو�قع هو 
ظله،  وخفة  طبعه  ورقة  نف�صه،  �صفاء  عن  يعرب�ن  �حللو 
�صاعًر�  فقد كان  مظهره وخمربه،  و�أناقة  ومالحة جمال�صته، 
قاهري �ملولد، و�لتعليم مدين �لن�صاأة و�لتكوين فرن�صي �لدر��صة 

و�لتثقيف.

جملة  بينها  ومن  ع�رصه  يف  و�ملجالت  �ل�صحف  وظّلت 
�لرو�صة و�لوقائع �مل�رصية وجريدة �ملوؤيد ترحب بن�رص ق�صائده 

بعد عودته من فرن�صا.

من  بكثري  تعج  �لفرتة  تلك  يف  �لقاهرة  كانت  ولقد 
هوؤلء  لكل  و�ملنتمني  و�ل�صحفيني  و�لكّتاب  و�ل�صعر�ء  �لأدباء 
فكانت  وعرب،  م�رصيني  من  �لأخرى  �ملهن  �أ�صحاب  من 
على  �لأدبية  باحلركات  حافلة  �لنحل  كخلية  م�رص  عا�صمة 
�ل�صتعمار  وحكم  �لإجنليزي،  �لحتالل  ظروف  من  �لرغم 
جتمع  �لثقافية  و�لندو�ت  �لأدبية،  �حللقات  وكانت  �لغا�صم، 
هوؤلء �ملثقفني، فينبعث يف �أرجائها �حلديث �لطلي و�لفكاهة 
�ملمتعة، ومل تكن  �ملفيدة  �لدرو�ض  �أثنائها  وتلقى يف  �لعذبة، 
�ملنازل و�لق�صور هي وحدها �لتي جتمع هوؤلء �لأدباء و�ل�صعر�ء 
�مل�صحلخانة  »قهوة  مثل  �ملقاهي  يف  يتم  �جتماعهم  كان  بل 
فرع  وهي  زينب،  �ل�صيدة  مبنطقة  �خلليفة  �صارع  يف  �لكربى« 
�لتي كانت تعقد مبنـزل �حلاج ح�صن  �لعلّية«  من »�مل�صحلخانة 
�إليها عدد كبري  �لآلتي )�نظر مادة �لآلتي(، وكان يختلف 
من �لأدباء و�لعلماء مثل عبد �لله با�صا فكري و�أحمد با�صا طلعت 
و�ل�صيخ  �ل�صم�صي  ر��صد، وح�صن بك  با�صا  و�أحمد  �لكبري، 
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�أبو �لن�رص �ملنفلوطي و�أحمد �صمري و�أمني با�صا فكري ثم كرثت 
مثل هذه �ملنتديات، وتنوعت ف�صار �لأديب يجد فيها ما يو�ئم 

ذوقه �لأدبي، ويرقي مد�ركه �لثقافية و�لجتماعية.

�لأدبية،  بندو�تها  �لوجهاء  من  طائفة  منازل  و��صتهرت 
�صامي  وحممود  �لبكري  توفيق  �ل�صيد  ندوة  مثل  و�لعلمية 
�ل�صيدة  �ملو�د( و�صالون  )�نظر هذه  �لبارودي، وحممد عبده 
نازيل فا�صل، و�صالون �لآن�صة مّي )�نظر هذه �ملادة(، وكرمة 
ونادي  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �صوقي  �أحمد  د�ر  يف  هانئ  �بن 

�لقلم، وعيادة �لدكتور حمجوب ثابت.

�ملنتديات  هذه  �أهم  من  �صربي  �إ�صماعيل  د�ر  وكانت 
�أن  غري  و�ملو�صيقى،  و�لفن  �لأدب  ع�صاق  ت�صم  �لتي  �لثقافية 
�صاحب هذه �لد�ر كان ياأوي �إىل جمال�ض �لأدب �لأخرى، 
فكان يرتدد على �صالون �لآن�صة مّي زيادة �أيام �لثالثاء يف مثابرة 
د�ئمة لدرجة �أنه ��صطر �إىل �ل�صفر مرة يف يوم �نعقاد �ل�صالون 

فكتب �إىل مّي يعتذر:

روحي على دور بع�ض �حلي جاثمة 
كظامئ �لطري تّو�ًقا �إىل �ملاء  

�إن مل �أمتع مبيٍّ ناظرّي غًد� 
�أنكرت �صبحك يا يوم �لثالثاء  

وماتز�ل ن�صاأة �إ�صماعيل �صربي �لأوىل وثقافته يف طفولته 
و�صني نبوغه يف مرحلة �صباه �لغ�ض جمهولة، غري �أن �لأخبار 
�لقليلة عن هذه �لفرتة تقول �أنه قر�أ ديو�ن عمر بن �لفار�ض )�نظر 
�ملح�صنات  �لفار�ض( وهو �صغري، ومن ثم �كت�صب  �بن  مادة 
تاأثره  جانب  و�إىل  ق�صائده،  بو�كري  يف  ظهرت  �لتي  �لبديعية 

بابن �لفار�ض، فاإن �ل�صاعر �لبحرتي )�نظر هذه �ملادة( كان من 
�ل�صعر�ء �ملف�صلني عنده، وكان مدمًنا لقر�ءته مف�صاًل له على 
غريه من �ل�صعر�ء، ولذ� جند يف �صعره نو�حي عديدة ي�صتطاع 
و�إن كنا  �لبحرتي  وبني  بينه  �ملقارنة  بها يف جمال  �ل�صت�صهاد 
جند يف ق�صائده ما ي�صلح للمقارنة كذلك بينه وبني �لبهاء زهري 
من حيث خفة �لروح و�ل�صهولة وبينه وبني �ل�رصيف �لر�صي من 
حيث �لعفة و�ل�صماحة، غري �أن كل هذه �ل�صو�هد يف �ملقارنة 
ل تعني �أن �صاعرية �إ�صماعيل �صربي قد �أخذت منابعها من نظم 
هوؤلء �ل�صعر�ء �أو من بع�ض �ل�صعر�ء �لفرن�صيني، و�إمنا تعني �أنها 
قد عززت �جتاهاته �لنف�صية، و�صاعدت على �إمناء فطرته �مليالة 
و�ملعاين  �ل�صياق  يف  بالعذوبة  �ملليء  �حلّي  �ل�صعر  �إىل  بطبيعتها 

و�جلر�ض.

ولرنجع �لآن �إىل تق�صي �أطو�ر حياته �لعملية بعد عودته من 
فرن�صا، فقد عمل يف �ل�صلك �لق�صائي بالقاهرة و�لإ�صكندرية، 
وعو��صم �لأقاليم حتى و�صل �إىل وظيفة �لنائب �لعام وكانت 
�إىل مو�طن م�رصي يف  �لوظيفة  فيها هذه  ت�صند  �أول مرة  هذه 
مل�رص،  �لربيطاين  �لحتالل  مر�حل  من  �لأوىل  �ملرحلة  عهد 
وكان توليه هذ� �ملن�صب يف عام 1895م )1313هـ(، وقد 
��صتهر طو�ل مدة خدمته يف �لق�صاء بالنـز�هة وحب �لعدل يف 
و��صتهر  �أو حماباة،  �أعمال يف غري حتيز  من  مار�ض  ما  جميع 
��صتكانة،  غري  يف  و�لتو��صع  بالظرف  �لجتماعية  حياته  يف 
وحب �حلرية، فقد �أُثر عنه �أنه قال: »�أحب �حلرية يف ثالثة: يف 
�ملر�أة حتت ظل زوجها، ويف �لرجل حتت ظل ر�ية �لوطن، 
ويف �لوطن يف ظل �لله، و�أحب �لتوحيد يف ثالثة: �لله و�ملبد�أ 

و�ملر�أة«.
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�أول مار�ض عام 1896م )1314هـ( حمافًظا  وعني يف 
نوفمرب  من   5 �إىل  �ملن�صب  هذ�  ي�صغل  وبقي  لالإ�صكندرية، 
�ملكان  �ملحافظة يف  عام 1899م )1317هـ(، وكانت د�ر 
و�صارع  ��صمه،  عليه  �أطلق  �لذي  �ل�صارع  تقاطع  عند  �لو�قع 
�لبحر  مياه  وكانت  �ملادة(،  هذه  )�نظر  كرمي  حممد  �ل�صيد 
ت�صييد  قبل  �لد�ر  هذه  جدر�ن  �إىل  ت�صل  �ل�رصقي  �مليناء  يف 
 1909 عامي  بني  �لو�قعة  �ملدة  ��صتغرق  �لذي  �مليناء  ر�صيف 
و 1912م )1327 – 1330هـ(، �إذ مل يكن جلميع �ملباين 
�لكائنة على ميني �ملتجه نحو م�صجدي �لبو�صريي و�أبي �لعبا�ض 
وجود، وكنت يف عهد �لطفولة �أمتع �لنظر )بجلوة ليلة روؤية 
بني  �لطريق  جانبي  على  يقفون  �لنا�ض  فكان  رم�صان(،  �صهر 
حمكمة ق�صم �جلمرك �حلالية وبني د�ر �ملحافظة وعندما تثبت 
و�مل�صاعل  �جلي�ض  مو�صيقى  تتقدمه  �ملوكب  يتحرك  �لروؤية 
و�صيدي  �لأ�صمر  �ل�صالم  عبد  �صيدي  و�أولد  باحلطب  �ملوقدة 
�بن عي�صى، وي�صري �ملوكب �إىل باب �ملحافظة فيطل �ملحافظ 
ر�أ�ض  ق�رص  �إىل  �صريه  �ملوكب،  يو��صل  ثم  يًِّيا  حُمَ �لنا�ض  على 
�إ�صماعيل �صربي، وهو  �ل�صاعر  �أتثل �صورة  �لتني، ومازلت 
يحيي �ملوكب و�أ�صمع من �لنا�ض �لثناء على �أخالقه، و�صجاياه 

�لكرمية، وحبه للخري.

وقد �أح�صنت �لبلدية �إذ �أطلقت ��صمه �لكرمي على �ل�صارع 
نحو  ويتجه  يوليو(   26 )�صارع  �ل�رصقي  �مليناء  من  يبد�أ  �لذي 
�رصيح �صيدي �لعدوي متقاطًعا مع �صارع �ل�صيد حممد كرمي، 
وكانت د�ر �ملحافظة �لتي عمل �إ�صماعيل �صربي فيها حمافًظا 
عند هذ� �لتقاطع، وتتد يف �ت�صاع رقعتها حتى تقاطع �ل�صارع 
ب�صارع ق�رص ر�أ�ض �لتني بالقرب من م�صجد �صيدي تر�ز، ثم 
فهمي  )حممود  �مليد�ن  �صارعي  من  فيتقاطع  �متد�ده  يو��صل 

�إ�صماعيل  �صارع  �أن�صئ  وقد  با�صا،  و�صقر  حاليًّا(  �لتقر��صي 
يف  وهدمت  )1349هـ(،  عام 1930م  حو�يل  �صربي يف 

�صبيل ��صتقامته بع�ض �ملنازل �لقدمية.

ولقد حدث ل�صاعرنا وهو حمافظ ملدينة �لإ�صكندرية حادث 
�إىل  �لرمل عائًد�  كاد يودي بحياته، فبينما كان ي�صتقل قطار 
منـزله من زيارة �خلديوي عبا�ض �لثاين، ��صطدم �لقطار بقطار 
�آخر فاأ�صيب كثريون من �لركاب وتويف بع�صهم، وقد �أغمي 
على �إ�صماعيل �إغماًء طوياًل، و�أ�صيب بارجتاج يف �ملخ، فكان 
بر�صو�ض  �أ�صيب  �أثر ذلك، كما  من  �لن�صيان  بعد ذلك كثري 
يف كتفه �لأي�رص، وكان يقول جلل�صائه �أنه ذ�ق �ملوت يف هذ� 
�حلادث، فوجده لذيذ �ملذ�ق، وكان يتمنى �أّل يعود �إىل �حلياة 

بعده.

ولقد و�صف �صديقه عثمان با�صا مرت�صى )�نظر مادة مرت�صى 
با�صا( �أخالقه، فقال �أن له عقل ر�جح متاألق وعزمية جتنح �إىل 
و�لظرف،  �لرقة  منتهى  يف  و�صعور  �ل�رص،  وت�صتنكر  �خلري 
وميول �رصيفة ر�قية جمعت بني �لثبات و�للني و�لرفعة و�لتو��صع 
�ل�صليم، وكان كل مظهر من  �لأخالق و�لذوق  و�لكرم يف 
مظاهر روحه �أمنوذًجا �صادًقا للكمال �لإن�صاين يبعث يف �لنف�ض 

�ل�صمو �إىل �أ�صمى معاين �جلمال �خللقي �لباهر.

وما من �صك يف �أن �ل�صاعر �إ�صماعيل �صربي كان �أ�صتاًذ� 
ل�صعر�ء �جليل �حلا�رص �لذ�ئعي �ل�صيت، فقد تتلمذ عليه �أحمد 
�ملو�د(  هذه  )�نظر  مطر�ن  وخليل  �إبر�هيم،  وحافظ  �صوقي، 
وحممد عبد �ملطلب و�أحمد ن�صيم، ومل ينكر هوؤلء �ل�صعر�ء 

ف�صله عليهم فقال �صوقي يف رثائه له:
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�أيام �أمرح يف غبارك نا�صًئا 
نهج �ملهارعلى غبار خ�صاف  

�أتعلم �لغيات كيف تر�م يف  
م�صمار ف�صل �أو جمال قو�ِف  

ويعرتف حافظ �إبر�هيم بهذ� �لف�صل فيقول يف مرثيته:

لقد كنت �أغ�صاه يف د�ره 
وناديه، فيها زها و�زدهْر  

و�أعر�ض �صعري على م�صمع 
�لوتْر نبّو  يح�ض  لطيف   

وي�رصح خليل مطر�ن يف مرثيته باأنه تتلمذ على �إ�صماعيل 
�صربي و�أنه كان �أ�صتاذه:

�أي �صاحبي لقد ق�صى 
�حلبيب �لرب  �أ�صتاذنا   

فعر� قالدتنا، وكانت 
زينة �لدنيا، �صحوب  

�ملجال�ض  تلك  مطر�ن  خليل  يذكرها  �لتي  �لقالدة  وهذه 
د�ره ويف غري  وتالميذه يف  �لأ�صتاذ  ت�صم  �لتي كانت  �لأدبية 
د�ره ي�صتمعون �إليه يف �إجالل، و�إكبار، ويجدون يف حديثه 

�ل�صاعر و�لأديب �لذو�قة، و�حلكيم �لناقد.

يح�ض  وي�صتوعبه  �صربي  �إ�صماعيل  �صعر  يتتبع  من  وكل 
�ملعاين  �للفظ وجز�لته، ورونق  بف�صاحة  ميتاز  باأنه  �لفور  على 

له  �عرتف  �مليز�ت  هذه  ولكل  ودقته،  �خليال  وقوة  وجدتها 
جميع �صعر�ء ع�رصه بالإمامة فكانو� يلقبونه »باأ�صتاذنا« و»�صيخ 
�صعر�ئنا« لأنه كان مثاًل يحتذى به وَعَلًما به يهتدى، ومن جهة 
�أخرى ميتاز �صعره بثالث وجد�نيات ت�صيطر على نف�صيته هي: 
�حل�ض �أو �ل�صعور، و�حلكمة، و�حلما�صة، وقد جتلت �لظاهرة 
يف  نظمه  ما  يف  �لثانية  وبرزت  �لغر�مية،  ق�صائده  يف  �لأوىل 

�ملوت، وبدت �لثالثة يف ما نظمه يف �لوطن.

وقد كانت هذه �لعو�مل �لثالثة �ملحرك �لأ�صا�صي ل�صعوره 
�حلما�صة  �صدره  يف  و�أثارت  �لر�ئعة  باحلكمة  فاأنطقته  �لفيا�ض 

�ل�رصيفة.

�أما ق�صائده يف �حلب فهي مقطوعات ر�صيقة تثل �صوًر� 
بهية، ر�ئعة من �ل�صعر �لغنائي �لر�قي، فهو �إذ� عمد �إىل و�صف 

حبيبة قلبه يقول:

�إن هذ� �حل�صن كاملاء �لذي 
فيه لالأنف�ض رّي و�صفاء  

ل تذودي بع�صنا عن ِوْرِده 
دون بع�ض و�عديل بني �لظماء  

�أنِت مّي �حل�صن فيه �زدحمت 
�صفن �لآمال يزجيها �لرجاء  

�أنِت روحانية ل تّدعي 
�أن هذ� �ل�صكل من طني وماء  
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و�نزعي عن ج�صمك �لثوب َينِبْ 
للَمال تكوين �صكان �ل�صماء

و�أري �لدنيا جناحْي ملك 
خلف تثال م�صوغ من �صياء  

خالل  �حللو  و�ل�صتمتاع  �ل�رصور  يجد  �صاعرنا  وكان 
ويظن  زيادة،  مّي  �لآن�صة  د�ر  تعقد يف  كانت  �لتي  �ملجال�ض 

بع�ض عارفيه �أنه قال فيها �لأبيات �لآتية:

ِلي  يا ر�حة �لقلب يا �صغل �لفوؤ�د �صِ
متّيًما �أنت يف �حلالني دنياُه  

زيني �لندّي و�صيلي يف جو�نبه  
لطًفا يعّم رعايا �للطف رّياه  

ريحانه �أنت يف �صحر�ء جمدبة  
من �لرياحني حّيانا بها �لله  

�إن غاب �صاقي �لطال �أو �صدَّ ل حرج 
هذ� جمالك يغنينا حمّياه  

ولي�ض �أبدع يف �ل�صعر �لغزيل من هذه �ل�صورة �لبهية �لتي 
�إذ ي�صف  ير�صمها ب�صعره، وكاأنها ر�صمت بري�صة ر�صام بارع 
�ل�صباب  �أيام  يف  عرفها  وقد  لذ�كرته،  د�ئًما  تعر�ض  ح�صناء 

فيقول:

ُت�صي ُتذكرنا �ل�صباب وعهده  
ح�صناء مرهفة �لقو�م فتذكُر

هيفاء �أ�صكرها �جلمال وبع�ض ما 
�أوفى على قدر �لكفاية ي�صكُر

تثب �لقلوب �إىل �لروؤو�ض �إذ� بدت 
وتطل من حدق �لعيون وتنظُر

وتبيت تكفر بالنحور قالئد  
فاإذ� دنت من نحرها ت�صتغفُر

ويزيد يف فمها �لالآلئ قيمة  
حتى ي�صود كبريهن �لأ�صغُر

ومن �صعره �لغزيل �لرقيق تلك �ل�صكوى �لتي كانت ت�صدر 
عن قلب عامر باحلب �لتقي و�لعاطفة �ل�صادقة �لإح�صا�ض فيناجي 

هذ� �لقلب ويلومه يف �أبيات هي �آية من �آيات �ل�صعر �لعربي:

�أق�رِص فوؤ�دي فما �لذكرى بنافعة 
ول ب�صافعة يف ردِّ ما كانا  

�صال �لفوؤ�د �لذي �صاطرته زمًنا  
حمل �ل�صبابة فاخفق وحدك �لآنا  

ما كان �رّصك �إذ عّلقت �صم�ض �صحى 
لو �ّدكرت �صحايا �لع�صق �أحيانا  

هاّل �أخذت لهذ� �ليوم �أهبته 
من قبل �أن ت�صبح �لأ�صو�ق �أ�صجانا  
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لهفي عليك ق�صيت �لعمر مقتحًما
يف �لو�صل ناًر� ويف �لهجر�ن نري�نا  

يف  �ل�صوق  وحر�رة  �حلب،  �أمل  ينفث  فاإمنا  توجع  و�إذ� 
�أبيات هي من عيون ما قيل يف �لتوجع و�ل�صوق �لقوي فيقول:

يا �آ�صي �حلي هل فت�صت يف كبدي
وهل تبّينت د�ًء يف زو�ياها  

�أّو�ه من ُحرق �أْودت مبعظمها 
ومل تزل تتم�صى يف بقاياها  

يا �صوق رفًقا باأ�صالع ع�صفت بها
فالقلب يخفق ذعًر� يف حناياها  

مّي  لالآن�صة  يكّن  كان  �أنه  توؤكد  �لآتية  �لأبيات  وتكاد 
يف  يقول  فا�صمعه  و�لوله،  �لهيام  عن  يقالن  ل  وحناًنا  عطًفا 
هذ� �ل�صدد دون �أن يف�صح عن حبيبة قلبه ولكنه يريك �صورة 
تر�صم هذه �حلبيبة �جلميلة يف ق�رصها �لذي جعلت منه منتدى 

�لأدب، وقد �أخذت تنرث درر �لقول من فمها، فيقول:

يا ظبية من ظباء �لأن�ض ر�ئعة  
بني �لق�صور تعاىل �لله باريِك

هل �لنعيم �صوى يوم �أر�ِك به 
�أو �صاعة بت �أق�صيها بناديك؟  

وهل يعّد علّي �لعمر و�هبة 
�إن مل يجّمله نظم �لدّر من فيك؟  

وهذه �ل�صورة �لبديعة تكاد تكون و�حدة لهذه �لفتاة �لتي 
كلما  �إليها  ي�صتاق  وهو  مرتفة،  �لق�صور،  ربيبة  فهي  يع�صقها 
�بتعد عنها، وعن جمل�صها �لأني�ض، وهو ل يبغى منها �صوى 
�أن يكون بقربها ويف حمى ر�صاها، ويف كنف ناديها، ومن 
قاهرية، ومن  بل  فتاة ح�رصية  �أنها  ن�صتبني  لها  خالل ت�صويره 
حبه، ويف  حتى يف  ناعم مرتف  �صاعرنا  �أن  على  ن�صتدل  ثم 
مثله،  مرتفة  منعمة  مع�صوقته  تكون  �أن  �إل  يريد  ول  ع�صقه، 
ملاها،  �لكاأ�ض يف  ويلم�ض  �صذ�ها،  �لن�صيم يف  ي�صتن�صق  وهو 

ويبلغ �لغاية يف ر�صاها، فيناجيها قائاًل:

�أ�صبو �إليِك �إذ� �لن�صيم  
�رصى ميّثل يل �صذ�ِك  

�أو د�رت �لكا�صات بال�صـ 
ـهباء تخرب عن ملاِك  

و�أعد قربك م�صتهاي  
وغايتي �لق�صوى ر�صاِك   

�أما يف �حلكمة فل�صاعرنا �أبيات تخرب عن فل�صفته يف �حلياة 
وزهده فيها، فعندما يب�صط هذه �لفل�صفة يفعل ذلك يف �صوفية 
وبعفوه،  وبقوته،  بالله  موؤمنة  نف�ض  عن  تنم  �لدللة  عميقة 

ورحمته، فين�صد قائاًل:

يارّب! �أين ُترى ُتقام جهنم 
للظاملني َغًد� ولالأ�رص�ر   

مل يبق عفوك يف �ل�صماو�ت �لُعلى 
و�لأر�ض �صرًب� خالًيا للنار  
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يارب! �أّهْلني لف�صلك و�لغنى  
�صطط �لعقول وفتنة �لأفكار  

ومر �لوجود ي�صّف عنك لكي �أرى 
غ�صب �للطيف ورحمة �جلّبار  

يا عامل �لأ�رص�ر ح�صبي حمنة  
علمي باأنك عامل �لأ�رص�ر  

�أخلق برحمتك �لتي ت�صع �لورى 
�أّل ت�صيق باأعظم �لأوز�ر   

خلالق  خال�صة  �صوفية  مناجاة  �لأبيات  هذه  عبار�ت  ويف 
�أيًّا  ربه  بها  يناجي  �أن  �إن�صان  �أي  ي�صتطيع  و�لأر�ض  �ل�صماو�ت 

كان دينه.

فيه  يرى  �لذي  �ملوت  يف  حكمته  �لز�هدة  فل�صفته  ومن 
ا من عذ�ب �لدنيا، ومن ثّم فهو ل يخ�صاه وين�صح بني  خال�صً

�لإن�صان باأن ي�صتويل �خلوف على �أفئدتهم من ��صتقباله:

�إن �صئمت �حلياة فارجع �إىل �لأر�ض  
تنم �آمًنا من �لأو�صاب

تاك �أُمٌّ �أحنى عليك من �لأم  
�لتي خّلفتك لالأتعاب  

ل تخف فاملمات لي�ض مباٍح  
منَك �إل ما ت�صتكي من عذ�ب  

وحياة �ملرء �غرت�ب فاإن مات 
للرت�ب �صاملًا  عاد  فقد    

�لبت�صامة  بتلك  �لعاطفة  ترت�صم  �حلزينة  �لأبيات  ويف هذه 
�ملرة �لتي تبدو على حمياه فتنّم عن زفرة مكبوتة، وقفت عند 

�صفتيه، ودمعة جمدت يف عينيه.

و�إذ� خاطب دو�ته �أ�صاد بخد�م �لعلم و�ملر�صدين �ل�صاحلني، 
وندد بالظلم و�لظاملني، فيخاطبها بهذه �لأبيات:

يا دو�ة �جعلي مد�دك ِوْرًد� 
لوفود �لأقالم حْيًنا فحينا  

ولَْيلْن كالزمان حاًل وحالً 
تارة �آ�صًنا و�أخرى معينا  

�أكرمي �لعلم و�منحي خادميه 
ماءك �لغايل �لنفي�ض �لثمينا  

و�بذيل �ل�صايف �ملطّهر منه 
لهد�ة �ل�رص�ئر �ملر�صدينا  

و�إذ� �لظلم و�لظالم ��صتعانا 
يوم نح�ٍض باأجهل �جلاهلينا  

و��صتمد� من �ل�رصور مد�ًد� 
فاجعليه من ق�صمة �لظاملينا  
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و�قذيف �لنقطة �لتي بات فيها 
كمينا �ملذل  �لقاهر  غ�صب   

لري�ع �مرئ �إذ� خّط �صطًر� 
نبذ �حلق و�رت�صى �ملنْي دينا  

على  ت�صتويل  �لتي  �ل�صويد�ء  تلك  �إىل  �صاعرنا  ويعود 
�صاعاتها  يف  ويرى  قامت  مبنظار  �لدنيا  يرى  فتجعله  وجد�نه، 
�لعذ�ب و�ل�صقاء ويرى يف �ملوت �خلال�ض  �ملتتالية �صل�صلة من 

�لوحيد من ظلمها، وق�صوتها في�صكو منها بهذه �لأبيات:

كم �صاعة �آملني م�ّصها  
و�أزعجتني يدها �لقا�صية  

فت�صت فيها جاهًد� مل �أجد  
ُهنْيهة و�حدة �صافية

وكم �صقتني �ملّر �أُخت لها 
فرحت �أ�صكوها �إىل �لتالية  

فاأ�صلمتني هذه عنوة  
ل�صاعة �أخرى وبي ما بيه  

وْيحك يا م�صكني هل ت�صتكي  
جارحة �لظفر �إىل �صارية؟

حاذر من �ل�صاعات وْيل ملن 
ياأمن تلك �لفئة �لطاغية  

هذ� هو �لعي�ض فقل للذي 
و�لثانية �ل�صاعة  جترحه   

يا �صاكي �ل�صاعات ��صمع ع�صى 
ُتنجيك منها �ل�صاعة �لقا�صية  

فوؤ�د  يف  جتي�ض  �لتي  �ل�صويد�ء  هذه  �أن  يف  �صك  من  وما 
�إ�صماعيل �صربي ترجع �إىل ما قا�صاه من �أمل �ملر�ض، ول�صيما 
�إ�صابته  عنه  نتج  و�لذي  ذكره  تقدم  �لذي  �لقطار  حادث  بعد 
بارجتاج يف �ملخ ور�صو�ض يف �جل�صم، ولقد عرّب �أبلغ �لتعبري 
عن �آلمه �ملربحة يف هذين �لبيتني، وقد قالهما قبل �أن يودع 
ليفرج كربته ويق�صي على  باملوت  فيهما  بقليل ويرحب  �حلياة 

عذ�به:

يا موت هاأنذ� فخذ  
ما �أبقت �لأيام مني

بيني وبينك خطوة 
�إذ َتْخُطها فّرجت عني  

�إ�صماعيل �صربي من خلق كرمي،  وعالوة على ما كان 
وذوق يف �لأدب و�ل�صعر رفيع، و�أُن�ض ودعابة و�صفاء نف�ض، 
و�أناقة يف �مللب�ض، ورقة يف �حلا�صية، فقد كان �صاعرنا وطنيًّا 
ا يعتز بوطنيته يف �صدق وحر�رة، و��صتهر عنه �أنه مل يزر  خمل�صً
�إجنليزيًّا و�حًد� على �لرغم مما كان لالإجنليز من �صيطرة و�صلطة يف 
عهده، وقد ��صتماله �للورد كرومر لزيارته فلم يفعل، وحينما 
قيل له �أن زيارة هذ� �للورد قد ترفعه �إىل ريا�صة �لوز�رة �أجاب 
�صمريي  �غت�صاب  غري  �لوز�رة  ريا�صة  تفيدين  »وماذ�  قائاًل: 

و�إر�صاء ذوي �ملطامع و�أ�صدقاء �جلاه!!«.
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منع  �حلكومة  �أر�دت  لالإ�صكندرية  حمافًظا  كان  وحينما 
خطبة يف  �إلقاء  من  �ملادة(  هذه  )�نظر  كامل  م�صطفى  �لزعيم 
�لعام، و�نتهاك  �لأمن  �ل�صكندري بزعم �خلوف على  �ل�صعب 
�لأمن  عن  �مل�صوؤول  »باأنه  ر�صميًّا  �حلكومة  على  فرّد  �لقانون، 
�إلقاء  على  يرتتب  ما  كل  يتحمل  و�أنه  و�لنظام يف حمافظته، 
�خلطبة من تبعات« وقد لقي �لزعيم م�صطفى كامل من �جلمهور 
�ل�صكندري، ما ي�صتحق من �حتفاء وتكرمي يف رعاية �ملحافظ 

�ل�صاعر �لوطني �لغيور.

�لتي  �لأبيات  احة يف  �إ�صماعيل �صربي و�صّ وتظهر وطنية 
نظمها يف و�صف �أهر�م م�رص، وهي تفي�ض باحلما�صة �لوطنية 

�ملتاأججة، فا�صتمع له وهو ين�صد:

ل �لقوم قومي ول �لأعو�ن �أعو�ين 
�إذ� ونى يوم حت�صيل �لُعال و�ين  

ول�صت �إن مل توؤيدين فر�عنة  
منكم بفرعون عايل �لعر�ض و�ل�صان  

ول�صت جبار ذ� �لو�دي �إذ� �صلمت
جباله تلك من غار�ت �أعو�ين   

ل تقربو� �لنيل �إن مل تعملو� عمال 
فماوؤه �لعذب مل ُيخلق لَك�ْصالن  

� دون مْورده   ِردو� �ملجّرة كدًّ
�أو فاطلبو� غريه ريًّا لظماآن  

و�بنو� كما بَنت �لأجيال قبلكم  
ل ترتكو� بعدكم فخًر� لإن�صان  

�أمرتكم فاأطيعو� �أمر ربكم  
ل يْثن م�صتمًعا عن طاعة ثان  

فامللك �أمر وطاعات ت�صابقه  
جنًبا جلنب �إىل غايات �إح�صان  

ل ترتكو� م�صتحياًل يف ��صتحالة 
حتى مُييط لكم عن وجه �إمكان  

�صاعًر�  �صار  �أنه  على  تدل  �صعره  من  �لنماذج  هذه  وكل 
�إذ�  �إّل  �ل�صعر  لقر�ض  يحتفل  ل  كان  فقد  �لكلمة  معاين  باأدق 
جا�صت يف نف�صه �لعاطفة �لقوية، و�صنح لذهنه �خلاطر �لبديع 
ثم  م�صقولة،  ر�ئعة  �صيًغا  ين�صدها  �جلميلة  �لألفاظ  له  فيختار 

يخرجها وكاأنها من �صائغ �حللي ل من نظم �صاعر.

ويهتز  �ل�صعرية  للمو�صيقى  يحتفل  �لوجد�ن  �صادق  وكان 
للغناء،  �ل�صتماع  �إىل  باحلاجة  �صعرت  �صعره  قر�أت  فاإذ�  لها، 
ولقد تغنى حّذ�ق �ملغنني يف �صعره فز�دو� بح�صن �لكالم �إطر�بًا 

على �إطر�ب.

�لغنائي  �أن �لإيقاع  و�لذي يقر�أ ديو�نه كله يح�ض يف قوة 
هو �لنغمة �جلميلة �لعذبة �لتي يعزفها على قيثارة فئة �لتي ُترق�ض 
�لنا�ض لأن �أنغامها تن�صكب يف �آذ�نهم، و�أفئدتهم �صهلة �لطرب 

�صائغة �للفظ �لر�صيق.
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ت�صع  �لتي  �ملو�صيقية  هذه  �صريته  موؤرخي  بع�ض  ويعزو 
�لعلم  يتلقى  حينما كان  �ل�صالونات  باأدب  تاأثره  �إىل  �صعره  يف 
بفرن�صا، غري �أن هذ� �لتاأثر يف عقيدتي مل يكن قويًّا �إذ �إنه خالط 
�أوقات حياته �لأدبية فرتدد على  �ل�صالونات �مل�رصية يف معظم 
مّي،  و�لآن�صة  فا�صل،  نازيل  و�ل�صيدة  �لدين،  ويّل  �صالون 

وكانت د�ره �صالوًنا �أدبيًّا يحفل بالأدباء و�ل�صعر�ء و�لكّتاب.

ويعد �صعر �إ�صماعيل �صربي �لغنائي �أو )�لزجل �لر�قي( من 
�لقري�ض،  �للون من  للمدر�صة �حلديثة يف هذ�  �لأوىل  �لبو�در 
�ل�صعر  ر�ئد  كان  كما  �لأول،  ر�ئدها  �صاعرنا  كان  َثمَّ  ومن 
و�لعذبة  �للحنية،  �ملو�صيقى  لتلم�ض  و�إنك  �لف�صيح،  �لغنائي 

�جلر�ض يف هذه �لأبيات:

�رحم يا �صيد �ملالح 
مغرم �صناه �لبعاد  

دمعه على �خلد �صاح 
من حّر نار �لفوؤ�د  

ياللي �بتليت بالهوى 
و�رصت مغرم �أ�صري  

خّلي ��صطبارك دو�  
حتى يهون �لع�صري

�حلب حاله عجب  
يلّذ فيه �لعذ�ب  

ذكر �حلبيب فيه طرب 
ودمع عينه �رص�ب  

ولقد �صمعت هذه �لأبيات تغني من �أحد �ملطربني �لقد�مى 
�مل�صهورين، وتخونني �لذ�كرة يف تذكر ��صمه و��صم ملحنها، 
غري �أن معانيها �ل�صامية �لبديعة �ل�صياق، جتعلني �أتنى �أن يعدل 
موؤلفو �لأغاين يف �لوقت �لر�هن عما ينظمون من �أزجال، و�أن 
يعودو� �إىل مثل �لزجل �ملدّون �لذي ت�صت�صيغه �لآذ�ن ويطرب 
له �ل�صامعون، مع �لبتعاد عن �لق�صائد �ملليئة باحلزن و�لتوجع 

�لقامت �ملجلل بال�صو�د.

نظارة  وكيل  من�صب  �صربي  �إ�صماعيل  �صغل  �أن  وبعد 
�حلقانية )وز�رة �لعدل حاليًّا( طلب �عتز�ل �خلدمة �صنة 1907م 
)1325هـ(، وتفرغ لالأدب و�ل�صعر حتى �أعجزته �ل�صيخوخة، 
وو�فته �ملنية يف 21 من مار�ض عام 1923م )1342هـ( بد�ره 
ودفن  عاًما  �لعمر حو�يل 70  من  بالًغا  �لعيني  ق�رص  �صارع  يف 

بالإمام �ل�صافعي بالقاهرة، وكانت وفاته بالذبحة �ل�صدرية.

ومل يق�رص تالميذه �ل�صعر�ء يف رثائه، فقال �أحمد �صوقي 
يرثيه:

�أجٌل و�إن طال �لزمان مو�يف 
�أخلى يدْيك من �خلليل �لو�يف  

د�ٍع �إىل حق �أهاب بخا�صع 
لب�ض �لنذير على هدى وعفاف  
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�إىل �أن يقول:

ُفجعت ُربا �لو�دي بو�حد �أيكها
وجتّرعت ثْكل �لغدير �ل�صايف  

فقدت بناًنا كالربيع جميدة 
و�ْصي �لريا�ض و�صنعة �لأفو�ِف  

�ل�صعر  يف  ونبوغه  �أخالقه  ي�صف  مطر�ن  خليل  وقال 
و�حلكم:

مات وما كان يف 
�أخالقه �صيء يريب  

مات �لذي منظومه  
لأويل �لنهى �صحر خلوب

�ل�صارب �لأمثال لي�ض 
له بروعتها �رصيب

هل يف �جلديد كقوله
�ملاأثور و�ملعنى جليب  

)�آهاِن لو عرف �ل�صباب 
و�آه لو قدر �مل�صيب(

وتوجع حافظ �إبر�هيم لفقده فاأن�صد:

نعاك �لنعاة وُحّم �لقدر  
ومل ُيْغن عنا وعنك �حلذر  

طوت ذبحة �ل�صدر �صدر �لندى 
فلم تطو �إّل �صجّل �لعرب  

فاأم�صيت ُتذكر يف �لغابرين 
و�إن قّل مثلك فيمن غرب  

ثم ي�صف �صعره �جلزل فيقول:

يقول فرُيْخ�ض دّر �لنحور 
وُيْغلي جمان بنات �لفكر  

ي�صوق �لق�صار فياأبى �لعثار 
وكم من مطيل ممّل عرث  

ق�صار وح�ْصب �لنُّهى �أنها 
لها معجز�ت ق�صار �ل�صور  

عيون �لق�صائد مثل �لعيون 
و�صعرك فيهن مثل �حلور  

و�صمعت يف عهد �ل�صباب �ملرحوم حممد عثمان يغني من 
تلحينه �ملقطوعة �لغنائية �لتالية من كلمات �إ�صماعيل �صربي:

�أّدك �أمري �لأغ�صان 
من غري مكابر  

وورد خّدك �صلطان 
على �لأز�هر  
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و�حلب كله �أ�صجان 
يا �ألب حاذر  

د وّيا �لهجر�ن  و�ل�صّ
جز� �ملخاطر  

يا �ألب �أدْنت حّبْيت 
ورجعت تندم  

�صبحت ت�صكي ما لإْيت
لك حّد يرحم  

ت �أْويل ور�إْيت  �صّد�أْ
�ملتيم ذل   

ياما ن�صحتك ونهيت 
لو كنت تفهم  

�أعر�ض حل�صنك �أور�ء 
و�كتب ودّون

وبات �رصيع �لأ�صو�ء 
و�ح�صب و�خّمن

د� هجر و�صبابه ِوْفر�ء
ن يارب هوِّ  

اء  و�رحم �ألوب �لُع�صَّ
يجّننن �صيء  د� 

وعندما كان طالًبا �ألف �أغنية حلنها، وغناها �ملرحوم عبده 
�حلمويل، ومن �أبياتها �حللوة �جلر�ض �لرقيقة �ملعاين قوله:

خّلي �صدودك وهجرك 
و�طفي لهيبي ووجدي  

�صاعة و�صالك و�أُْربك 
�أغلى من �لعمر عندي  

يا نرج�ض �لرو�ض مالك 
�صّلطت حلظك علّي  

�إللي �صباين جمالك 
عّني �صببها  لكن   

باأن  للقول  �ملجال  يدع  ما  �للفظية  �لعذوبة  هذه  بعد  فهل 
�لأغاين �لقدمية كانت م�صفة ول تنب�ض باحلياة؟؟ �إن يف �لأغاين 
�أذن �لرفاق فيطرب  �لقدمية كلمات، و�أحلاًنا ماز�لت ترن يف 

لها على �لرغم من �أقو�ل �ل�صانئني.

ومن �أقوى ما ي�صتطاع مقارنته ب�صعر �ل�رصيف �لر�صي )�نظر 
هذه �ملادة( من �صعر �إ�صماعيل �صربي �لبيتان �لغزليان �لتاليان:

يا �رصحة بجو�ر �ملاء نا�رصة  
�صقاك دمعي �إذ� مل يوف �صاقيِك
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عاٌر عليك وهذ� �لظل منت�رص 
فتك �لهجري مبثلي يف نو�حيِك  

هذين  على  و�طلع  �لر�صي  �ل�رصيف  �صعر  قر�أ  من  وكل 
�لبيتني يتذكر على �لفور قول �ل�رصيف:

يا ظيبة �لباِن ترعى يف خمائله 
لُيْهنِك �ليوم �أن �لقلب مرعاِك  

�ملاء عندك مبذول ل�صاربه 
ولي�ض يرويك �إل مدمعي �لباِك  

ب�صعر  تاأثر  قد  �صربي  �إ�صماعيل  �أن  يف  �صك  من  ولي�ض 
بال�صاعر  ول�صيما  �لفرن�صي  بالأدب  وتاأثر  �لر�صي  �ل�رصيف 

.»Lamartine لمرتني«

ب�صعر  �لر�صي  �ل�رصيف  �صعر  مقارنة  على  �لأمثلة  ومن 
�إ�صماعيل �صربي تقارب �صكو�هما من �لزمان، فاإ�صماعيل يرى 
فيقول  �أ�صود  مبنظار  �لدنيا  يرى  � كما  م�صتمرًّ �صاعاته عذ�بًا  يف 

و�لأ�صى و�ل�صجن ي�صتوليان على قلبه:

كم �صاعة �آملني م�ّصها 
و�أزعجتني يدها �لقا�صية  

�لأفق  �لر�صي يرتمن يف  �ل�رصيف  ي�صمع �صوت  به  وكاأين 
في�صغي يف  �لبيت  �حلزين يف هذ�  �إح�صا�صه  نفث  �لبعيد حينما 

حزن عميق �إىل قول �ل�رصيف:

فاأين من �لدهر ��صتماع ظالمتي 
�إذ� نظرت �أيامه يف �ملظامل  

ومل �أْدر �أن �لدهر يخف�ض �أهله 
�إذ� �صكنت فيهم نفو�ض �ل�رص�غم  

�صاأ�صرب حتى يعلم �ل�صرب �أنني 
ملكت به دفع �خلطوب �لهو�جم

�إىل  ترجع  �ل�صاعرين  حياة  على  تخيم  �لتي  �لكاآبة  وهذه 
�إ�صماعيل  مر�ض  و�إىل  �ل�صباب  منذ  �لر�صي  �ل�رصيف  مر�ض 
�لر�صي  �ل�رصيف  فمر�ض  و�صيخوخته،  كهولته  يف  �صربي 

�أجرى قلمه بهذين �لبيتني:

خطوب ل يقاومها �لبقاء 
و�أحو�ل يدّب لها �ل�رص�ء  

ودهٌر ل ي�صّح به �صقيم  
وكيف ي�صحُّ و�لأيام د�ء؟  

ور�أى يف  �حلياة،  �صئم  وقد  �صربي  �إ�صماعيل  عليه  فريد 
�ملوت �خلال�ض من �ملحن، فين�صد �لأبيات �لتي مطلعها:

�إن �صئمت �حلياة فارجع �إىل �لأر�ض 
تنْم �آمًنا من �لأو�صاب  

تلك �أّم �أحّن عليك من �لأم  
�لتي خلّفتك لالأتعاب  

�لفرن�صي  و�ل�صاعر  �صربي،  �إ�صماعيل  بني  �ملقارنة  وتربز 
مبدًعا  »لمرتني«  كان  فقد  ناحية،  من  �أكرث  يف  »لمرتني« 
يف  ويتغلغل  بالأحا�صي�ض،  يفي�ض  فجعله  �ل�صعر،  جتديد  يف 
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�لنفعالت �لنف�صية لعذوبته ورنني جر�صه، وهذه ميز�ت جندها 
�لفرن�صي،  بال�صاعر  لتاأثره  �صربي،  �إ�صماعيل  �صعر  يف  بارزة 

ول�صيما طو�ل �إقامته يف فرن�صا لنيل �إجازة �حلقوق.

وكانت �نفعالت »لمرتني« يف �صاعريته نابعة من وجد�نه، 
�لعو�طف  من  م�صادره  ياأخذ  �صعره  وكان  نف�صه،  وقر�رة 
�لقلبية، ومباهج �لطبيعة و�صحرها ومفاتنها، وحما�صة �لإميان 
�لتي ت�صتويل على فوؤ�ده، وهذه �مل�صادر �لثالثة كان �إ�صماعيل 
�نتقاء �ملعاين  �إبد�ع �صياق ق�صائده ويف  �إليها يف  �صربي يركن 

لتعرب عن �نفعاله �لنف�صي �أ�صدق تعبري.

هذ� هو �إ�صماعيل �صربي �ل�صاعر يف تاريخ �لأدب �مل�رصي 
مر  على  بالثناء  له  تذكر  و��صحة  �آثاًر�  فيه  ترك  وقد  �ملعا�رص، 

�لأجيال.

361– اإ�سماعيل �رسي با�سا – �سارع – بق�سم 
حمرم بك

ولد �إ�صماعيل �رصي مبدينة �ملنيا �صنة 1861م )1278هـ(، 
وبعد �أن تلقى مبادئ �لعلوم باملنيا و�لفيوم ح�رص �إىل �لقاهرة، 
فرن�صا يف  �إىل  �حلكومة  �أر�صلته  ثم  �لهند�صة،  و�لتحق مبدر�صة 
)1295هـ(،  1878م  عام  نوفمرب  �صهر  خالل  علمية  بعثة 
�ملر�فئ، وقد  لدر��صة فن هند�صة  �إجنلرت�  �إىل  بعد ذلك  و�صافر 
عاد بعد ذلك �إىل باري�ض فاأدى �لمتحان �لنهائي يف �لهند�صة، 
ثم عاد �إىل م�رص فتوىل عدة منا�صب هند�صية برهن فيها على 
ف�صار  فنه  �رصي يف  �إ�صماعيل  ��صتهر  وقد  و�ملقدرة،  �لكفاءة 
م�رص  بالنبوغ يف  لهم  �مل�صهود  و�أعالمهم  �ملهند�صني  كبار  من 

وغريها من �لبلد�ن �لأجنبية.

ناظًر�  �أن �ختري  �إىل  �ملنا�صب �حلكومية  وماز�ل يرتقى يف 
لالأ�صغال �لعمومية يف نظارة بطر�ض با�صا غايل �لتي تاألفت يف 
12 من نوفمرب عام 1908م )1326هـ(، وكانت ت�صم �صعد 
زغلول للمعارف، وح�صني ر�صدي للحقانية، وحممد �صعيد 
�رصي  �إ�صماعيل  وكان  للمالية،  ح�صمت  و�أحمد  للد�خلية، 
جانب  �إىل  و�لبحرية  �حلربية  نظارة  �لنظارة،  هذه  يف  يتوىل 

نظارة �لأ�صغال.

�لب�رصي  �لعزيز  عبد  �ل�صيخ  �لأ�صتاذ  عنه  كتب  وقد 
�لهامة،  كبري  �لقامة،  »طويل  فقال:  �ملر�آة«  »يف  كتابه  يف 
عري�ض �لوجهة، ناتئ �جلبهة، �صخم �لأنف، مر�صل �للحية 
و�لدور�ن،  �حلركة  د�ئمتا  متحريتان  عينان  له  و�حلاجبني، 
نف�صت �لطبيعة على هيكله كل جالل �ل�صيوخ، وياأبى هو �إل 
�أن ينف�ض على ل�صانه كل خفة �ل�صباب، فاإذ� �أنت ر�أيته ِكْدت 
تعّلق نَف�َصك من روعة و�إكبار: جاللة علم يف جاللة من�صب 
�إذ� �صمعته يخو�ض يف بع�ض من ل  يف جاللة م�صيب، حتى 
�إليهم مل تكن تلك نف�صك من �ل�صتنكار،  يحبهم وي�صرتيح 

�أو ما هو �أ�صد من �ل�صتنكار!!«.

�إ�صماعيل فقال:  وتطرق �لأ�صتاذ �لب�رصي �إىل تاريخ حياة 
�أعمال  من  »ربدة«  قرية  يف  �حلال  رفيقة  �أ�رصة  من  كان  »�إنه 
وظيفة  وعمل يف  �ملنيا،  مدينة  �إىل  و�لده  ونزح  �ملنيا،  مركز 
�لقر�ءة و�لكتابة، ثم ُعنيِّ كاتًبا  متو��صعة، و�أكب على تعلم 
يف مديرية �لفيوم، وعندما نفي عمدة هذه �ملدينة �إىل �ل�صود�ن 
ُعنيِّ »حمفوظ �أفندي« بدله، و�أدخل ولده »�إ�صماعيل« �ملدر�صة 
ُطفي فيمن ��صطفتهم �حلكومة »لالإر�صالية«  فظهرت جنابته و��صْ
در�ض  حيث  »�ل�صنرت�ل«  بكلية  و�ت�صل  فرن�صا،  �إىل  فم�صى 

�لهند�صة، وخرج منها باأعلى �صهاد�تها.
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�أ�صبح  �لأ�صغال  نظارة  يف  منا�صب  عدة  �صغل  �أن  وبعد 
�لآفاق  رّنت  �ليوم  ذلك  ومن  �مل�رصوعات«،  »لعموم  مفت�ًصا 

با�صم �إ�صماعيل بك �رصي يف �ملهند�صني �لعظام.

�صويف،  بني  مديريات  تتمتع  �أن  يف  �لف�صل  له  وكان 
ثر�ء  �صعة  �إىل  �أدى  مما  �ل�صيفي،  بالري  و�أ�صيوط  و�ملنيا، 
يقارن  �إ�صماعيل �رصي فكان  ��صم  �صكانها، وقد دّوى  بع�ض 
ووليم جار�صنت  ديبوي  �أمثال  �لإجنليز  �ملهند�صني  �أكرب  باأ�صماء 

وغريهما.

بعلمه  �لبحت لأجدى  �لفني  �إ�صماعيل يف عمله  ُتِرك  ولو 
على �لبالد كثرًي�، ولكن �لّرزّية كلها يف �ملنا�صب، فقد ُقلِّد 
ل  �إ�صماعيل  وكان  فن،  هي  مما  �أكرث  �صيا�صة  وهي  �لنظارة 

يحذق �ل�صيا�صة، ول يفهم منها �إّل �لقدر �لي�صري.

وبالغ يف �حلر�ض على هذ� �ملن�صب �ل�صيا�صي حتى ظفر يف 
تاأييد من  �لظفر، بربقية  �إن عّد هذ� من  �للورد كت�صرن،  عهد 
حكومة �إجنلرت� ت�صمن له �ل�صالمة و»�لنغنغة« يف �ملن�صب و�جلاه 

على طول �لزمان.

من  �ل�صلطة  �أهل  ير�وؤون  �مل�رصيني  بع�ض  كان  و�إذ� 
و�لعطف  باملودة  ويظاهرونهم  لهم،  ويتحملون  �لإجنليز، 
�لقوم  مياري  ل  كان  �رصي  �إ�صماعيل  فاإن  للمنافع  ��صتخر�ًجا 
�ل�صبابة  ير�ئيهم، فهو خمل�ض �حلب لهم �صادق  يف هذ� ول 
فيهم، يو�ليهم بالهوى يف �رصه كما يت�صيع لهم يف جهره، ل 

يتحرج يف ذلك ول يتاأثم.

ثم يذكر �لأ�صتاذ �لب�رصي طريقة �إ�صماعيل �رصي يف تعيني 
ولده، و�أ�صهاره، و�صائر ع�صريته يف �لوظائف �حلكومية دون 

يوًما  بد�  �ملنا�صب، ولقد  �إىل عليا  بهم  �أو ملل، و�لقفز  كلل 
لبع�ض �لنا�ض �أن يجمعو� ما يح�صل عليه )�آل �رصي( من �أمو�ل 
�لتي ي�صغلونها يف كافة �لدو�وين  �إىل �لوظائف  بالن�صبة  �لدولة 

فخرجو� من ح�صيلتها مبا يكفي لنفقات م�صلحة باأكملها.

1937م  عام  خالل  �رصي  �إ�صماعيل  وفاة  وكانت 
ولوؤه  ولول  عاًما،   78 حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )1356هـ( 
يف  ��صمه  �رصي  �إ�صماعيل  خللد  �مل�صتعمرين  لالإجنليز  �جلامح 
مر  على  عاطرة  ذكر�ه  لتبقى  �لنابغني  �مل�رصيني  �لعلماء  �صجل 

�لأجيال.

362– اإ�سماعيل �سلبي )ال�سيخ( – �سارع – 
بق�سم املن�سية )تري�ستا �سابًقا(

�نظر ترجمته يف »�ل�صيخ �إ�صماعيل �صلبي«.

كلمة  يف  �ل�صارع  لهذ�  �لقدمي  �ل�صم  ترجمة  و�طلب 
»تري�صتا«. 

فهمي  الرحمن  عبد  اإ�سماعيل   –363
باب  بق�سم   – �سارع   – )ال�سهيد( 

�رسقي )الأمرية اأمينة �سابًقا(
�لرحمن  عبد  �إ�صماعيل  »�ل�صهيد  يف  ترجمته  �طلب 

فهمي«.

)�لأمرية  يف  �لقدمي  �ل�صارع  ��صم  �صاحبة  ترجمة  و�طلب 
�أمينة(.
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364 – اإ�سماعيل غامن – �سارع – بق�سم حمرم بك
هو �إ�صماعيل �بن �حلاج علي �أحمد غامن، ولد بالإ�صكندرية 
عام 1260هـ )1844م( بق�صم �جلمرك بجهة �صوق �ل�صمك 
جتارية  �صمعة  لنف�صه  يكّون  �أن  ��صتطاع  �صب  وعندما  �لقدمي، 
لي�ض  و�ل�صمعة،  �ل�صيت  ح�صن  يف  �ملثل  م�رصب  كانت 
بالإ�صكندرية فقط، و�إمنا يف كافة �أنحاء �لقطر �مل�رصي، ويف 
�ل�صهري ب�صارع �صوق �لعطارين  �لبالد �لأجنبية، وكان متجره 
رقم 5، وكانت حماله �لو��صعة ت�صم كافة �أنو�ع �ملن�صوجات 
�لقطنية و�حلريرية، وجميع �أنو�ع �لأثاث �لفاخر، و�ملتو�صط، 
�ملنزلية،  و�لأدو�ت  �ملفرو�صات  �أ�صناف  وكل  و�ملتو��صع، 
�آباوؤهن  يدخل  »�لعر�ئ�ض  �إن  يقولون  �لإ�صكندرية  �أهل  فكان 
��صرتو� جهاز  �إل وقد  منه  �إ�صماعيل غامن ول يخرجون  متجر 
�صاهدت هذ�  �إذ  فعاًل  �لو�قع  بناتهن جميعه«، وكان هذ� هو 
�ملتجر �لكبري يف �صبابي وتفقدت �أكرث من مرة ما كان ي�صتمل 

عليه من ب�صائع تفوق حد �لو�صف لكرثة �أنو�عها.

�ملحلية، ومن  �مل�صانع  ب�صائع متجره من  ي�صتورد  وكان 
و�إجنلرت�،  وفرن�صا،  كاإيطاليا،  �لأوروبية،  �لبلد�ن  من  كثري 
�أ�صا�ض  على  �لأجنبية  �لبلد�ن  هذه  مع  ويتعامل  و�صوي�رص�، 
تزويده باأجود ما لديها من م�صنوعات، وكانت حماله م�صهورة 
ا ببيع �أح�صن �أ�صناف �صوف �لبذل للرجال، مثل �أ�صو�ف  �أي�صً

في�رص، ودونالد، وجر�هام بوت، ودرمبّي.

�لعروة  جمعية  يف  ع�صًو�  كان  �أنه  �خلريية  �أعماله  ومن 
بامل�صاعد�ت  وميدهما  �لإ�صالمية،  �خلريية  و�جلمعية  �لوثقى، 
�ملالية، وكان ي�صع يف مكان بارز من متجره »ح�صالة« ويحث 
�لأغنياء �لذين يفدون على متجره على �أن يتربعو� ببع�ض �ملال 

بو�صعه يف تلك �حل�صالة �لتي من ح�صيلتها كان ينفق على مّد 
�لعر�ئ�ض �لفقري�ت من �لعائالت �لتي �أخنى عليها �لدهر بكل ما 
يلزمهن من جهاز، ومما يوؤ�صف له �أن هذ� �ملتجر �ل�صهري مل يدم 
طوياًل بعد موته، ولعل ذلك يرجع خلالف حدث بني ورثته 
�مل�صنوعات  بيع  مدير �رصكة  غامن  �لأ�صتاذ حلمي  منهم  �لذين 

�مل�رصية مبيد�ن �لتحرير �صابًقا.

365 – اإ�سماعيل الفلكي – �سارع – بق�سم الرمل
�لقاهرة  مد�ر�ض  يف  تعلم  �لفلكي  م�صطفى  �إ�صماعيل  هو 
يد  على  فيها  �لعلم  وتلقى  خانة  �ملهند�ض  مبدر�صة  �لتحق  ثم 
يد  وعلى  �لفلكي(  با�صا  حممود  مادة  )�نظر  �لفلكي  حممود 
غريه من �أ�صاتذتها، وُعنّي بعد ذلك معاوًنا بالر�صد خانة �لقدمية 
)�ملر�صد( ببولق، وذلك خالل عام 1845م )1261هـ(، 
�ملالزم  رتبة  على  ح�صل  �أن  �إىل  �لوظيفة  هذه  ي�صغل  وبقي 
طالب  �أحد  ليكون  �لختيار  عليه  وقع  ذلك  وعقب  �لثاين، 
علم  لدر��صة  �لأول  عبا�ض  عهد  �أر�صلت يف  �لتي  �لثالثة  �لبعثة 
رئي�ض  »لوفريييه«  م�صيو  �إ�رص�ف  حتت  باري�ض  مبدر�صة  �لفلك 
مر�صدها �لفلكي، ف�صافر �إ�صماعيل �إىل فرن�صا يف 8 من �أكتوبر 
حمدي  �أحمد  حممود  زميليه  مع  )1267هـ(  1850م  عام 
�لفلكي، وح�صني �إبر�هيم للتخ�ص�ض يف �لريا�صيات و�لفلك، 
كان  قر�ًصا،   250 �لبعثة  مدة  طو�ل  �ل�صهري  مرتبه  وكان 
يتناول منها مائة قر�ض بالإنابة عنه يف م�رص عبد �ملق�صود �أفندي 
بفرن�صا  �إ�صماعيل  مكث  وقد  عائلته،  على  لالإنفاق  �صحاتة 
�أربعة ع�رص عاًما تلقى خاللها �لعلوم �لريا�صية، و�لفلكية على 
ذلك  جانب  �إىل  وتعلم  �لذكر،  �لآنف  »لوفريييه«  �لأ�صتاذ 

�صناعة �لآلت �لفلكية و�أتقنها.
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وبعد �أن �أمت درو�صه علًما وعماًل عاد �إىل �لوطن يف نوفمرب 
�لذي  �إ�صماعيل  �خلديوي  عام 1864م )1281هـ( يف عهد 
رقاه �إىل �لرتبة �لثانية، وُعنيِّ يف يونية عام 1866م )1283هـ( 
ناظًر� للر�صد خانة �مل�رصية، ومدر�صة �ملهند�ض خانة، وُكلِّف 
يف �لوقت نف�صه بدر��صة م�رصوع مّد خط حديدي بني �صو�كن 
وبربر، فو�صع ت�صميم هذ� �مل�رصوع �لذي مل يقدر له �خلروج �إىل 
حيز �لوجود يف ذلك �حلني، ويف عام 1867م )1284هـ( 
�أنعم عليه بالني�صان �ملجيدي �لر�بع حل�صن قيامه بوظائفه، و�أنابته 
عقدته  �لذي  �لإح�صاء  موؤتر  حل�صور  عنها  �مل�رصية  �حلكومة 
�لدول مبدينة مو�صكو عا�صمة رو�صيا، وذلك يف عام 1873م 
و�ملهند�ض  �مل�صاحة،  مدر�صتي  نظارة  توىل  ثم  )1290هـ(، 
و�ختري  )1301هـ(،  عام 1883م  �لفلكي  و�ملر�صد  خانة، 
�ألفت للنظر يف طرق تعليم  �لتي  رئي�ًصا يف �لوقت نف�صه للجنة 
�ملهند�ض خانة حتى  ملدر�صة  ناظًر�  وقد ظل  �لريا�صية،  �لعلوم 
�صهر مار�ض عام 1887م )1305هـ( فيما عد� �لفرتة �لق�صرية 

�لتي توىل حممود با�صا �لفلكي نظارتها.

يلقي  كان  خانة  �ملهند�ض  ملدر�صة  نظارته  مدة  وطو�ل 
حما�رص�ت باللغة �لعربية يف علوم �لفلك بد�ر �لعلوم، وكان 
مقرها ب�رص�ي درب �جلماميز، وكان يح�رص هذه �ملحا�رص�ت 
كبار �ملثقفني يف م�رص، وبعد �إحالته على �لتقاعد �ختري ع�صًو� 
يف جلنة �لآثار �مل�رصية وظّل ميار�ض ع�صويتها �إىل �أن و�فته �ملنية 

يف �صهر يونية عام 1900م )1318هـ(.

�لتالية:  �لكتب  �ملوؤلفات  من  �لفلكي  �إ�صماعيل  وترك 
ذيل جملة  ن�رص يف  وقد  �لز�هرة«  �لنجوم  �لباهرة يف  »�لآيات 
رو�صة �ملد�ر�ض ويت�صمن بحًثا يف �لفلك، وقد طبع على حدة 
مبطبعة بولق �لأمريية مت�صمًنا �صورة �إ�صماعيل �لفلكي �ل�صم�صية 

منه  �لأول  �جلزء  وقد طبع  �لتوفيقية«  و»�لدرر  فلكية،  �آلة  مع 
على نفقة نظارة �ملعارف، و»تقاومي فلكية« كانت تن�رص له يف 
كل عام باللغتني �لعربية و�لفرن�صية مع �صادق بك �صليم )�نظر 
�ملقايي�ض  يف  �ملر�صية  »�لتحفة  كتاب  ترجمة  يف  �ملادة(  هذه 

و�ملو�زين �مل�رصية«.

عدًد�  ت�صم  مكتبة  وترك  �لبا�صاوية  رتبة  نال  وفاته  وقبيل 
بك  عزيز  م�صطفى  ولده  بها  �حتفظ  �لقيمة  �لكتب  من  كبرًي� 
مبدر�صة  خانة  �ملهند�ض  مبدر�صة  �لتدري�ض  توىل  �لذي  �لفلكي 

�لفنون و�ل�صنائع بالقاهرة.

بق�سم   – �سارع   – مهنا  اإ�سماعيل   –366
املنعم  عبد  )الأمري  العطارين 

واملحافظة �سابًقا( 
367– اإ�سماعيل مهنا – �سارع – بق�سم اللبان 
هو �إ�صماعيل حممود علي مهنا، و�أ�صل لقب مهنا م�صتق 
من كلمة مهناأ �لتي ُحّرفت مع مرور �لزمن �إىل مهنا �ملخففة، 
مبديرية  �لتوفيقية  �إىل  نزحت  وقد  �حلجاز،  من  �أ�رصته  و�أ�صل 
ولد  وقد  بها،  و��صتقرت  حاليًّا(،  �لبحرية  )حمافظة  �لبحرية 
مهنا  من�صاأة  ببلدة  )1322هـ(  1904م  عام  مهنا  �إ�صماعيل 

بالتوفيقية.

�مل�رصية  باملد�ر�ض  و�لثانوية  �لبتد�ئية  �أمت در��صته  �أن  وبعد 
�إحدى  من  �حلقوق  �إجازة  على  وح�صل  فرن�صا  �إىل  �صافر 
�لفرن�صية  بال�صفارة  عمل  �لوطن  �إىل  عودته  وقبل  جامعاتها، 
بق�صم �ملحفوظات، ثم ُعنيِّ عقب عودته معاون �إد�رة بوز�رة 
وكياًل  ثم  �ملركز،  لهذ�  ماأموًر�  ثم  بلبي�ض،  مبركز  �لد�خلية 
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ملديرية كفر �ل�صيخ فوكياًل ملحافظة �لإ�صكندرية فمديًر� ملديرية 
�لد�خلية،  لوز�رة  فوكياًل  �لغربية،  ملديرية  فمديًر�  �ملنيا، 
فمحافًظا لالإ�صكندرية يف �ملدة من 4 من مار�ض عام 1957م 
)1377هـ( �إىل 10 من �صبتمرب عام 1960م )1380هـ(، ثم 
وكياًل لوز�رة �لد�خلية للمرة �لثانية، و�أحيل على �لتقاعد وفاًقا 

لطلبه، وكان قد منح رتبة �لبكوية ورتبة �للو�ء �لع�صكرية.

وكان رحمه �لله م�صرتًكا يف كثري من �جلمعيات �خلريية 
بالإ�صكندرية، كما كان حمبًّا للخري ي�صاعد من يق�صده وكان 
ي�رصف على �مل�صيفة �خلريية �صمن وقف جده �خلريي �ملرحوم 
بالتوفيقية يف  مهنا  من�صاأة  ببلدة  �ملنية  مهنا، وو�فته  با�صا  علي 

5 من فرب�ير عام 1962م )1382هـ(.

وخلف ولًد� و�حًد� ماز�ل طالًبا بال�صنة �لثالثة بكلية �لهند�صة 
من  بركان  حممود  �ل�صيد/  حرم  �إحد�هما  وبنتني  بالقاهرة، 
ذوي �لأمالك بكفر �لدو�ر، و�لأخرى حرم �لدكتور �إبر�هيم 
�لطب بجامعة  بكلية  �لأنف و�لأذن و�حلنجرة  �أخ�صائي  م�صلم 

�لقاهرة.

368– الإ�سنوي – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
��صمه �لكامل هو »�أبو حممد عبد �لرحيم �لإ�صنوي �لقر�صي 
ب�صعيد م�رص،  �ملو�د(  )�نظر هذه  �إ�صنا  �ل�صافعي«، ولد مبدينة 
وتلقى �لعلم على يد �بن حيان يف �لقاهرة، وكان مولده عام 
705هـ )1305م(، ومن موؤلفاته »ر�صالة يف عدم ��صتخد�م 
�أهل �لذمة وعدم توليتهم عموم �مل�صلمني« وهذ� �لكتاب ماز�ل 

مدر�صة �جلزويت ب�صارع �إ�صماعيل مهنا بق�صم �لعطارين )مديرية �لأمن حاليًّا(
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خمطوًطا مبكتبة مدينة تون�ض، ومن تالميذ �لإ�صنوي �مل�صهورين 
حممد بن مو�صى بن عي�صى كمال �لدين �لدمريي )�نظر مادة 

�لدمريي(.

وتويف �لإ�صنوي عام 772هـ )1370م( عن 66 عاًما.

369– الإ�سبيلي – �سارع – بق�سم العطارين 
ا( )حممود اإبراهيم �سليم حاليًّ

�أحمد  بن  فرح  بن  �أحمد  �لعبا�ض  �أبو  �لدين  �صهاب  هو 
�إ�صبيلية  مبدينة  ولد  �ل�صافعي،  �لإ�صبيلي  �للخمي  حممد  �بن 
�لإ�صبانية،  �جلزيرة  �صبه  من  �لغربي  باجلنوب  وتقع  بالأندل�ض 
ه �لإفرجن عام 646هـ  وذلك عام 635هـ )1227م( وقد �أ�رَصَ
�إ�صبيلية عا�صمة  )1248م(، وكانو� من �لإ�صبان �لذين غزو� 
�ملوحدين )�نظر هذه �ملادة(، يف ذلك �حلني وكان �لغز�ة بقيادة 
ملكهم فرديناند �صاحب ق�صتالة �لذي حكم من عام 614 �إىل 
عام 661هـ )1217 – 1262م(، بيد �أنه ��صتطاع �لفر�ر من 
�ل�صابع  �لقرن  من  �ل�صاد�ض  �لعقد  يف  م�رص  �إىل  ورحل  �لأ�رص 
�لقاهرة، ثم على يد  �لهجري، ودر�ض على يد كبار �صيوخ 
ذلك  بعد  و�أخذ  �ملقام،  به  ��صتقر  حيث  دم�صق  علماء  كبار 
ُيدّر�ض �حلديث باجلامع �لأموي ملا كان له من مكانة مرموقة يف 
علم �حلديث، وقد ُعر�صت عليه م�صيخة د�ر �حلديث �لنورية 
فرف�صها يف �إباء، وُيذكر من تالميذه �لدمياطي، و�ليونيني، 
و�ملقاتلي، و�لنابل�صي، و�أبو حممد �بن �لوليد، و�لذهبي )�نظر 
و�أهم  و�حلديث،  �لتاريخ  يف  حجة  كان  �لذي  �ملادة(  هذه 
�ألقاب علم �حلديث وهي لمية غزلية تقع  موؤلفاته منظومة يف 
�بن  »منظومة  با�صم  وُتعرف  �لطويل  بحر  من  بيًتا  ع�رصين  يف 

فرح« وله »�رصح على �لأربعني حديًثا �لنووية«.

وتويف �بن فرح �لإ�صبيلي برتبة �أم �صالح بالإ�صهال يف 9 من 
جمادى �لأخرى عام 699هـ )19 فرب�ير عام 1300م(، 
�إعادة  �لإن�صاف  من  يكون  قد  �لعلمية  �ملكانة  هذه  ورجل يف 
حتمل  مل  �لتي  �ملدينة  �صو�رع  �أحد  على  و�إطالقه  ��صمه  ذكر 

�أ�صماء حتى �لآن.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»حممود �إبر�هيم �صليم«.

 – اأول(  )املالزم  اخلوجة  اأ�رسف   –370
�سارع – بق�سم باب �رسقي

�طلب ترجمته يف »�ملالزم �أول �أ�رصف �خلوجة«.

كرموز بق�سم   – �سارع   – الأ�سجار   –371
وجمعه  �لأر�ض  نبات  �صاق  على  قام  ما  هو  و�ل�صجر 
ا،  �أ�صجار، و�صْجر�ء و�لو�حدة �صجرة وجمعها �صجر�ت �أي�صً
و�صجرة �لن�صب ما ُيبتد�أ فيها من �جلّد �لأعلى �إىل �أولده، ثم �إىل 
�، و�ل�صجرة �مللعونة هي �صجرة �لزّقوم،  �أولدهم، وهلّم جرًّ
و�صجرة �حلياة و�صجرة معرفة �خلري من �ل�رص هي �لتي نهى عنها 

�لله تعاىل �آدم عن �أن ياأكل من ثمرها يف �لفردو�ض.

و�لكلمة م�صتقة من فعل »�َصَجَر« �أي نحى ينحى �أو منع، 
يقال »ما �صجرك عن كذ�« و�صجر �لرجل بالرمح طعنه به.

�ملكان  و�أ�صجر  وخا�صمه،  نازعه  �أي  م�صاجرة  و�صاجره 
�أي �أنبت �ل�صجر.

بق�صم  �لعنب  غيط  بحي  �لكائنة  �ل�صو�رع  ت�صمية  ويرجع 
�ملادة(  هذه  )�نظر  �صديق  �أحمد  �لأ�صتاذ  �قرت�ح  �إىل  كرموز 
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�إحدى  يف  �أبدى  فقد  �لأ�صبق،  �لإ�صكندرية  بلدية  مدير 
�لقرن  من  �لثالث  �لعقد  �أو�خر  يف  �لبلدي  �ملجل�ض  جل�صات 
هي  �لعنب  لغيط  �ملالئمة  �ل�صو�رع  �أ�صماء  �أن  �حلايل  �لع�رصين 
�قرت�حه،  �ملجل�ض على  �لنباتات و�لأزهار، وقد و�فق  �أ�صماء 
ومنها  �ملزروعات  �أنو�ع  مبختلف  �حلّي  هذ�  �صو�رع  و�صميت 
�لخ.  و�ليا�صمني...  و�لفل،  و�لقرنفل،  و�لرند،  �لزنبق، 
وكنت حا�رًص� يف هذه �جلل�صة، �إذ كنت يف ذلك �حلني �أنقل 
مناق�صات �ملجل�ض بطريقة �لختز�ل �لفرن�صية لأن �للغة �لر�صمية 
بلغة  عنها  ُي�ْصَتع�ض  ومل  �لفرن�صية،  �للغة  كانت  �ملجل�ض  لهذ� 

�لبالد �لعربية �إل يف عام 1943م.

372 – الأ�سعري – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
كرموز بق�سم   – حارة   – الأ�سعري   –373
�مل�صلمني  مفكري  من  ثالثة  على  �لأ�صعري  لقب  �أطلق 

وعلمائهم وهم:

1( اأب� م��سى عبد الله بن قي�ض الأ�سعري: هو �أحد �لولة، 
وينت�صب �إىل �ليمن، وقد كان من �أو�ئل من �عتنقو� �لإ�صالم، 
�إىل �حلب�صة بعد  �ملهاجرين  �أنه كان من  �ل�صائعة  �لرو�ية  وتقول 
غزوة  �إبان  �إل  منها  يعد  مل  و�أنه  مكة،  يف  �لإ�صالم  �عتناقه 
خيرب، وعندئذ وّله �لنبي على �أحد �لأقاليم، ويف عام 17هـ 
�صعبة،  بن  �ملغرية  بعد عزل  �لب�رصة  �أقامه عمر على  )638م( 
�لقب�ض  �لي�صري  من  لي�ض  �إذ  �لهني  بالأمر  �ملهمة  تلك  تكن  ومل 
�أبا مو�صى ي�صطحب  لذلك جند  �مل�صاغبني،  �أئمة جموح  على 
يف ذهابه �إىل من�صبه �جلديد ت�صعة وع�رصين رجاًل من �ملرّبزين 
كي ي�صدو� �أزره، وملا كان �أهل �لكوفة غري ر��صني عن و�ليهم 
نزل  عليهم،  مو�صى  �أبي  ��صتعمال  يف  يرغبون  �أنهم  و�أعلنو� 

�لكوفة عام 22هـ  �إىل  �أبا مو�صى  و�أر�صل  �خلليفة عند رغبتهم 
)642 – 643م(، ولكن �رصعان ما ظهر �أن �لعامل �جلديد 
�ملتقلبني،  �لكوفة  �أهل  ير�صي  �أن  ��صتطاعته  ا يف  �أي�صً يكن  مل 
فا�صتدعي بعد عام من وليته، ورجع �إىل من�صبه يف �لب�رصة، 
وملا ن�صبت �إليه بع�ض �لأخطاء د�فع عن نف�صه �أمام �خلليفة فقبل 
وظل  �جليو�ض،  قيادة  يف  �صهرة  له  وكانت  ووّله  عذره، 
بالب�رصة حتى بعد وفاة عمر، ولكنه عزل بعد �أعو�م من خالفة 
�لله بن عامر، وذهب  عثمان، فحل مكانه على �لب�رصة عبد 
�أبو مو�صى �إىل �لكوفة لي�صتقر بها، ويف عام 34هـ )654 – 
655م( �أقامه عثمان و�لًيا عليها، وملا نا�رصت هذه �ملدينة عليًّا 
و�أُرِغم على  �أبو مو�صى عن من�صبه،  ُعزل  بعد مقتل عثمان، 
�لفر�ر، ثم ظهر مرة �أخرى يف �لتاريخ �لإ�صالمي عندما �أوقفت 
�حلرب يف وقعة �صفني )�صفر عام 37هـ، يوليه عام 657م(، 
و�تفق �لطرفان على �أن يحتكما �إىل حكمني حمايدين ملعرفة �أي 
�لختيار  فوقع  باخلالفة،  �أحق   – ومعاوية  علّي   – �ملتنازعني 
�لعا�ض، ويف رم�صان  بن  �لأ�صعري وعمرو  مو�صى  �أبي  على 
من هذ� �لعام )فرب�ير 658م( �جتمع �حلكمان يف دومة �جلندل 
ومعاوية  علّي  خلع  و�أعلن  مو�صى  �أبو  ُخدع  وهنا  »�أذرح«  �أو 
كليهما، وترك �أمر �ختيار �خلليفة للجماعة �لإ�صالمية، وتقدم 
عمرو و�أقر �أبا مو�صى على خلع علّي، وثبت معاوية يف �خلالفة، 
وكان هذ� �آخر عهد �أبي مو�صى بال�صيا�صة، و�أ�صبح �أبو مو�صى 
غري حمبوب من �لطرفني، ومل ينج بحياته �إل مب�صقة، ففر �إىل 
مكة، ولكنه مل يكن فيها �آمًنا على حياته، ولذلك �نتقل �إىل 
�لكوفة، وتختلف �مل�صادر يف ذكر تاريخ وفاته، فتقول �أقدم 
�لرو�يات �أنه تويف بالكوفة عام 42هـ )662 – 663م(، �أو 

عام 52هـ )672م(.
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2( اأب� بردة عامر بن اأبي م��سى الأ�سعري: وهو �بن �صاحب 
�إىل  بردة  �أبو  و��صطر  وحمدث،  قا�ض  �لأوىل،  �لرتجمة 
�لدخول يف طاعة �لثائر �صبيب بن يزيد �أثناء غزوة �لكوفة على 
ر�أ�ض �خلو�رج عام 76هـ )695 – 696م(، وقد َويِلَ بعد 
�أثناء  ذلك ق�صاء �لكوفة، و�أجله �لنا�ض ملا �متاز به من �خلالل 
قيامه على هذ� �ملن�صب، وكان فوق ذلك معدوًد� من �لثقاة يف 
�حلديث وتقول �لرو�ية �ل�صائعة �أنه تويف عام 103هـ )721 – 
722م(، وتقول رو�يات �أخرى �أنه تويف عام 104 �أو 106 

�أو 107هـ.

بالب�رصة عام  ولد  �صهري  فقيه  الأ�سعري:  اأب� احل�سن علي   )3
�لأ�صعري  ن�صل  من  وهو  874م(،   –  873( 260هـ 
�إ�صماعيل  �لكاملة هي: علي بن  �ل�صابق ذكره، و�صل�صلة ن�صبه 
�بن �إ�صحق �بن �صامل بن �إ�صماعيل بن عبد �لله بن مو�صى بن بالل 
�بن �أبي بردة بن �أبي مو�صى �لأ�صعري، وظل �لأ�صعري حتى 
�ملعتزيل،  �لفقيه  للجبائي  متحم�ًصا  تلميًذ�  عمره  من  �لأربعني 
�خلا�ض  طريقه  و�صلك  �أ�صتاذه،  عن  �نف�صل  �لعهد  ذلك  ويف 
�أن  على  و�لأ�صلح«  »�ل�صالح  م�صاألة  و�إياه يف  �ختلف  �أن  بعد 
�مل�صت�رصق »�صبيتا Spitta« يرى �أن ق�صة هذ� �خلالف �خرتعت 
��صتمر�ر  على  عكف  ملا  �لأ�صعري  �أن  ويرجح  ما،  لغر�ض 
من  �لإ�صالم  وروح  �ملعتزلة،  ر�أي  بني  ما  له  و�صح  �حلديث 
تناق�ض، ومهما يكن من �صيء فاإن �لأ�صعري �أ�صبح منذ ذلك 
�لوقت ن�صرًي� لر�أي �أهل �ل�صنة وناه�ض �ملعتزلة و�ألّف كثرًي� من 
�لكتب �أيد يف بع�صها ر�أي �أهل �ل�صّنة وهاجم يف �لبع�ض �لآخر 
�آر�ء �ملعتزلة، ويقول �بن فورك )�نظر هذه �ملادة( �إن م�صنفات 
)�نظر  ع�صاكر  �بن  وذكر  ثالثمائة،  حو�يل  بلغت  �لأ�صعري 
�مل�صت�رصق  �أورد  وقد  منها،  وت�صعني  ثالثة  �أ�صماء  �ملادة(  هذه 

�ألفه ومل  عليها يف كتاب  وعلق  �مل�صنفات  هذه  عناوين  �صبيتا 
�إل عدد قليل ذكره �مل�صت�رصق  �إلينا من كتب �لأ�صعري  ي�صل 
بروكلمان يف كتابه �مل�صمى »�لآد�ب �لعربية«،وقد طبع كتاب 
»�لإبانة عن �أ�صول �لديانة« يف حيدر �آباد بالهند عام 1321هـ 
ا »ر�صالة  �أي�صً )1903م(، مع ثالثة تذييالت وطبع من كتبه 

يف ��صتح�صان �خلو�ض يف �لكالم«.

من  �صعيف  �لأ�صعري  مذهب  �أن  �لفقهاء  بع�ض  ويقول 
بتغلبه على ما كان عليه  �لفل�صفية، و��صتهر �لأ�صعري  �لوجهة 
َثمَّ  علماء �مل�صلمني �ل�صابقني من كره للجدل يف �لعقائد ومن 
�ملعتزلة وغريهم من  �لنت�صار على  بف�صل هذ� �جلدل  ��صتطاع 

روؤ�صاء �لفرق �لتي كانت تتهم باملروق.

و�لأ�صعري موؤ�ص�ض علم �لكالم لأن رجال �ل�صنة �لقالئل 
�لعلم  من  حظهم  كان  �لأمر  هذ�  معاناة  يف  �صبقوه  �لذين 
ر�أي  �صادف  ولقد  �صعيفة،  ق�صاياهم  �أكرث  وكانت  قلياًل، 
طائفة  حوله  و�لتّف  �ل�صافعية  من  ول�صيما  قبوًل،  �لأ�صعري 
�لذين  �ملرّبزين  �لدين  علماء  من  كثري  منهم  نبغ  �لتالميذ  من 
و�بن  �لباقالين  �لتالميذ  هوؤلء  و�أ�صهر  و�أكملوه  مذهبه  ن�رصو� 
و�جلويني  �ملادة(  هذه  )�نظر  و�لق�صريي  و�لإ�صفر�ييني  فورك 
)�نظر هذه �ملادة، و�نظر مادة �إمام �حلرمني( ثم �لغز�يل )�نظر 
�أ�صحاب  بقبول  �آر�ء �لأ�صعري مل حتظ  �أن  �ملادة(، على  هذه 

�ملذ�هب �لأخرى ما لقيته عند �ل�صافعية من قبول.

�ملادة(  هذه  )�نظر  �ملاتريدي  ر�أي  يوؤثرون  �حلنفية  وكان 
م�صائل  بع�ض  يخالفه يف  �لأ�صعري، وكان  عا�رص  �لذي  عن 
خ�صوًما  وظلو�  �ل�صلف،  باآر�ء  �حلنابلة  و��صتم�صك  �لفروع، 
ملذهب �لأ�صعري، وعار�ض مذهبه يف بالد �لأندل�ض �بن حزم 
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يف  ي�صطهدون  �لأ�صعرية  علماء  وكان  �ملادة(،  هذه  )�نظر 
�لوزير  من  بتحري�ض  �ل�صالجقة  �مللوك  �أول  بك  طغرل  عهد 
�لكندري، على �أن خلفه نظام �مللك ق�صى على هذ� �ل�صطهاد 
من  وكان  قوته،  و�زد�د  �لأ�صاعرة،  مذهب  �نت�رص  َثمَّ  ومن 
وكان  وجه خا�ض،  على  �لغز�يل  موؤلفات  ذلك  �أ�صباب  �أهم 
ع�صًد�  �ملوحدين  دولة  موؤ�ص�ض  �ملادة(  هذه  )�نظر  تومرت  �بن 
�إىل  �لأمر  و�نتهى  �لعربي،  �ملغرب  �لأ�صاعرة يف  ملذهب  قويًّا 
�ل�صنة و�ختفت  �أهل  يلّقن من مد�ر�ض  �ملذهب  �أ�صبح هذ�  �أن 

�ملعار�صة �لتي لقيها يف بد�ية �لأمر.

مذهب  بني  تو�صط  هو  �لأ�صعري،  �حل�صن  �أبي  ومذهب 
�ل�صفاتية و�ملعتزلة، وقد �صماه مذهب �أهل �ل�صنة، فن�صخ هذ� 
جمهرة  �لآن  ويعتنقه  �لعتقاد،  يف  �ملذ�هب  �أكرث  �ملذهب 

�مل�صلمني يف كل �أنحاء �لدنيا.

وق�صى  �ملذهب  �صافعي  �لأ�صعري  �حل�صن  �أبو  وكان 
عام  �ملنية  و�فته  حيث  بغد�د  يف  حياته  من  �لأخرية  �ل�صنو�ت 
324هـ )935م(، وكان ورًعا ز�هًد� من كبار �لعلماء مو�ظًبا 

على �ل�صنة مقدًما على �أقر�نه من �ملتكلمني.

حمرم  بق�سم   – �سارع   – الإ�سطخري   –374
ا( بك )م�سطفى حممد مو�سى حاليًّ

�ثنان  �ملوؤرخون  عرفهم  فيمن  �لإ�صطخري  لقب  يحمل 
�أدّون فيما يلي ترجمة كل منهما:

الإ�سطخري:  الفار�سي  حممد  بن  اإبراهيم  اإ�سحق  اأب�   )1
يف  تذكر  مل  �إذ  �صريته  تفا�صيل  تعرف  ل  عربيًّا  جغر�فيًّا  كان 
مقدمة  يف  �إل  �ل�صرية  هذه  تذكر  ومل  �ملعروفة،  �ل�صري  كتب 

�لذي  و�ملمالك«  »�مل�صالك  بعنو�ن  وهو  �إليه  �ملن�صوب  �لكتاب 
ن�رصها  �لتي  �لعربية  �جلغر�فية  باملكتبة  منه  �لأول  �ملجلد  يوجد 
�مل�صت�رصق »ديغويه« �لذي �أظهر �أن كتاب �لإ�صطخري ما هو 
�إل ن�صخة جديدة مل�صنف �صابق �ألفه �أبو زيد �لبلخي )�نظر مادة 
�لبلخي( يف �جلغر�فيا وتقومي �لبلد�ن، وهذ� بال�صبط ما فعله �بن 
�لإ�صطخري  �تخذ من كتاب  �لذي  �ملادة(  )�نظر هذه  حوقل 
كتاب  ت�صحيح  عن  عدل  حني  مل�صنفه  �أ�صا�ًصا  �لذكر  �لآنف 
952م(،   –  951( 240هـ  عام  قابله  �لذي  �لإ�صطخري 
�أن  �ملحقق  من  فاإن  َثمَّ  ومن  ي�صححه،  �أن  �إليه  وطلب 
�لر�بع  �لقرن  من  �لأول  �لن�صف  يف  عا�ض  قد  �لإ�صطخري 
�مل�صت�رصق  �لذي ن�رصه  �لهجري )�لعا�رص �مليالدي(، و�لأ�صل 
»ج. �أ. مولر J. A. Moller« يف تاريخ متقدم يرجع �إىل 

عام 1839م، مل يكن �صوى موجز لهذ� �لكتاب.

ول يعرف تاريخ وفاة �لإ�صطخري �أو مكان وفاته. 

2( اأب� �سعيد احل�سن بن اأحمد بن يزيد بن عي�سى بن الف�سل 
�لعبا�ض �بن �رصيج و�أقر�ن  �أبي  الإ�سطخري: كان من نظر�ء 
�أبي علي �بن �أبي هريرة يف �لفقه �ل�صافعي، وله م�صنفات جيدة 
توليه  �أثناء  �ألفه يف  »�لأق�صية«  منها كتاب  �لإ�صالمي  �لفقه  يف 
�لق�صاء يف بلدة »قّم« ثم توىل �حل�صبة مبدينة بغد�د، وكان ورًعا 
تقيًّا، وقد عينه �خلليفة �لعبا�صي �ملقتدر قا�صًيا على �صاج�صتان، 
فحكم بني �أهلها بالعدل و�أ�صلح من عقائدهم ول�صيما يف �أمور 

�لزو�ج.

وقد ولد عام 244هـ )858م(، وكانت وفاته يف �صهر 
جمادى �لآخرة عام 328هـ )939م( بالًغا من �لعمر حو�يل 

82 عاًما.
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يف  فاطلبها  �جلديد  �ل�صارع  ��صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»م�صطفى حممد مو�صى«.

375– الأف�سل – �سارع – بق�سم باب �رسقي
�ملوؤرخون  دّون  رجال  �أربعة  على  »�لأف�صل«  لقب  �أطلق 
بع�ض معلومات عن �صرية حياتهم، وهم ح�صب وجودهم يف 

قيد �حلياة:

وهو  الأف�سل(:  بامللك  )امللقب  �ساهن�ساه  القا�سم  اأب�   )1
وقد  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �جلمايل  بدر  �لأرمني  �لوزير  �بن 
�صنة  تاريخه  نق�ض  من  وتبنّي  )1066م(،  458هـ  عام  ولد 
يف  �جلمايل  بدر  �أبيه  مع  ��صرتك  �أنه  )1089م(،  482هـ 
�أجرب  بدر  وفاة  �لفو�طم( وعقب  مادة  )�نظر  �لفاطمية  �لوز�رة 
�جلي�ض �خلليفة �لفاطمي �لطاعن يف �ل�صن �مل�صتن�رص بالله )�نظر 
هذه �ملادة( على قبول �لأف�صل �صاهن�صاه رئي�ًصا لوزر�ئه وتويف 

�مل�صتن�رص بعد ذلك بب�صعة �أ�صهر.

وكان �خلليفة �مل�صتن�رص قد ��صتقدم بدر �جلمايل من �ل�صام 
بدر  فتد�ركها  عليها دولته،  �لتي كانت  للفو�صى  لو�صع حد 
�جلمايل و�أعادها �إىل �لزدهار، وقد عرف كيف يجعل لنف�صه 
�صخ�صية قوية م�صتقلة، وكان يلّقب باأمري �جليو�ض )�نظر هذه 
�لتي  �لكر�هية  من  �لرغم  على  ل�صلطانه  �خلليفة  فخ�صع  �ملادة( 
كان ي�صمرها له، وملا تويف بدر ثّبت �خلليفة �بنه �لأف�صل يف 
�جلمايل  بدر  ويعترب  �أبوه،  ي�صغلها  كان  �لتي  �ملنا�صب  جميع 
�أيامهم  ت�صاءلت يف  �لذين  �لقادرين  �لقو�د  �أول  �لأف�صل  و�بنه 
مكانة �خللفاء و�أ�صبحو� جمرد �ألعوبة يف �أيدي وزر�ئهم، وهي 
�لظاهرة �لتي �متاز بها �لعهد �لأخري من تاريخ �لدولة �لفاطمية 

يف م�رص، وكانت �لبالد تنعم يف �أيام هذين �لأرمنيني بالنظام 
�لإد�ري و�ل�صتتباب يف �لأمن.

ولكن  �لد�خلية،  �صيا�صتهما  عن  �لكثري  يعرف  ول 
�ملوؤرخني يجمعون على �متد�ح هذه �ل�صيا�صة، ومبجرد �أن قام 
�لقعدة  و�لده يف ذي  وفاة  �لدولة عقب  �صوؤون  على  �لأف�صل 
عام 487هـ )نوفمرب 1094م(، مر�ض �خلليفة �مل�صتن�رص، ثم 

مات بعد �أ�صهر قليلة.

ومل ير �لأف�صل قيام �بنه »نز�ر�« على عر�ض �خلالفة �لفاطمية 
بو�صف كونه �لبن �لأكرب للخليفة �إذ �آثر �أن يقيم �بنه �لأ�صغر 
�أحمد �لذي لقب »بامل�صتعلي بالله« ليكون طوع �إ�صارته، ولكن 
»نز�ر�« هرب �إىل �لإ�صكندرية يف جماعة من �أن�صاره، ونادى 

بنف�صه خليفة فيها.

�خلالفة  عر�ض  بالله«  »�مل�صتعلي  �خلليفة  لعتالء  وكان 
فعندما  مبا�رصة،  غري  �آثار  من  ذلك  عن  ن�صاأ  ملا  كربى  �أهمية 
كان �خلليفة �مل�صتن�رص حيًّا وقد تقدمت به �ل�صن �أثريت م�صاألة 
�لد�عي  �جلدل، وحكم  �مل�صاألة  هذه  ود�ر حول  يخلفه،  من 
�لإ�صماعيلي �لذي قدم من �إير�ن – وهو �حل�صن بن �ل�صّباح – 
ب  يف �صالح »نز�ر�« ولكن �لأف�صل مل ياأخذ بهذ� �حلكم ون�صّ

�بن �خلليفة �لأ�صغر كما تقدم �لقول.

�لإ�صكندرية  يف  »بنـز�ر�«  �للحاق  �إىل  �لأف�صل  وبادر 
و��صتطاع �لقب�ض عليه، و�صجنه بعد �لق�صاء على مقاومة �أتباعه 

ثم قتله.

ومن �لغريب �أن بع�ض غالة �ل�صيعة �عتقدو� �أن »نز�ر�« تكن 
بخالفته  �عرتف  �ل�صّباح  بن  �حل�صن  �لإمام  و�أن  �لهرب،  من 
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و�أن�صاأ عقب ذلك فرقة �حل�صا�صني �لإرهابية، وقد حملت فرقة 
�حل�صا�صني ��صم »نز�ر�« مدة من �لزمن ولقب �أن�صارهم يف م�رص 

بالنـز�رية.

ومل يتوقع �لأف�صل هذه �لنتائج �لتي ترتبت على �أطماحه 
عر�ض  على  �ل�صاب  �مل�صتعلي  �إقامة  على  �أغر�ه  مما  �ل�صخ�صية 

�خلالفة ليكون طوع �إر�دته.

�لفو�صى  من كارثة  �أنقذ م�رص  �لذي  �جلمايل  بدر  وكان 
قد �أقام نظاًما دكتاتوريًّا للحكم وحذ� �لأف�صل حذوه، فاألزم 
��صتخالفه  عند  �لع�رصين  �صن  يف  كان  �لذي  �مل�صتعلي  �خلليفة 

على �لبقاء يف ق�رصه ل يربحه.

ومل يدم حكم �مل�صتعلي �إّل ثماين �صنو�ت )من عام 487 
�ملوؤرخني  بع�ض  ويقول  1101م(   –  1094( 495هـ(  �إىل 
قويت،  قد  �لفرقة  هذه  �ل�صم، وكانت  له  د�صو�  �لنـز�رية  �إن 

و�أطلقت على �صيوخها �لبارزين ��صم »�أمر�ء �ملوت«.

�بٍن  �إقامة  �إىل  فبادر  ي�صعف  مل  �لأف�صل  نفوذ  ولكن 
�لله،  باأحكام  بالآمر  ولّقبه  �صنو�ت،  عمره خم�ض  للم�صتعلي 
خالل  يف  �لأرمني  �لدكتاتوري  �لوزير  هذ�  و��صتطاع 
و�ل�صري  طاعته،  على  �لآمر  �خلليفة  يرو�ض  �أن  عاًما  ع�رصين 
تقدمت  عندما  �لآمر  ولكن  وم�صيئته،  هو�ه  وفور  �حلكم  يف 
�لتخل�ض  على  �صمم  �أخرى،  �صيا�صية  بعو�مل  وتاأثر  �ل�صن  به 
�لطريق  قارعة  على  فهاجموه  �أتباعه  بع�ض  فحر�ض  وزيره  من 
يف نهاية �صهر رم�صان عام 515هـ )دي�صمرب عام 1121م(، 
�حلزن  �خلليفة  ��صطنع  وقد  بجر�حه،  متاأثًر�  قليل  بعد  ومات 
�ل�صديد عليه ثم بادر بعد ذلك بقليل �إىل �إ�صد�ر �أمر بجمع كل 

ما يف بيته من �أثاث وحتف، وو�صع يده على �لرثوة �لطائلة �لتي 
جمعها �إبان حكمه �لطويل �لأجل.

�ل�صليبية  �حلروب  �أيام  يف  �لأف�صل  حكم  مدة  وكانت 
�ل�صوؤون  �أظهره يف  ما  �لنظر  بعد  من  فيها  ُيظهر  �لأوىل، ومل 
طبيعة  تاًما  يجهل  لأنه كان  ذلك  �لفاطمية،  للدولة  �لأخرى 
فر�صان  �أن  خطاأ  عن  ظن  �إذ  �لهائلة  �ل�صتعمارية  �حلركة  هذه 
�ل�صالطني  على  يعينوه  �أن  ميكن  �لأوىل  �ل�صليبية  �حلرب 
�ل�صالجقة �لذين ��صتقرو� يف بالد �ل�صام بعد �ل�صتيالء عليها يف 

عهد �أبيه بدر �جلمايل.

يف  وذلك  �لفرجنة،  �أيدي  يف  �أنطاكية  مدينة  و�صقطت 
من  �ملقد�ض  بيت  لنتز�ع  �لأف�صل  فيه  خرج  �لذي  �لوقت 
بني �أرتق وذلك خالل عام 491هـ )1098م(، وقد ��صتوىل 

عليها بعد ح�صار ق�صري.

غري �أن هذ� �لفوز مل يكن �إّل تهيًد� لل�صليبيني �لذين تكنو� 
مقاومة  بعد  �ملقد�ض  بيت  على  �ل�صتيالء  من  �أ�صهر  ب�صعة  بعد 

�صعيفة.

ومل يدرك �لأف�صل �أن �ل�صليبيني يرف�صون مفاو�صته �إّل يف 
� �أي يف عام 492هـ )1098م( وذلك عندما  وقت متاأخر جدًّ
مني بهزمية منكرة بالقرب من ع�صقالن، وذلك بعد حماولت 

فا�صلة للو�صول معهم �إىل �تفاق �صلمي.

– 1101م( حاول �لأف�صل  ويف عام 494هـ )1100 
496هـ  عام  يف  �إل  حماولته  يف  يوفق  مل  ولكنه  بالثاأر  �لقيام 
بلدوين  على  قائده  �نت�رص  عندما  1103م(،   –  1102(
�حلني،  ذلك  يف  للحرب  �لأف�صل  حتم�ض  وقد  �ل�صليبي، 
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و�أر�صل �إىل ميد�ن �لقتال �أبرع قو�ده، ومل يبخل على �ملعركة 
مدن  و�أخذت  ن�رًص� حا�صًما  يحرز  �أنه مل  باأولده، غري  حتى 
�صقطت عكا  فقد  �ل�صليبيني،  �أيدي  تباًعا يف  ت�صقط  فل�صطني 
عام 497هـ )1103م(، وطر�بل�ض عام 503هـ )1109م(، 
وبلغ �لأمر ببلدوين �أن تقدم بجنده عام 511هـ )1117م(، 
ولكنه  �ملنـزلة  بحرية  على  تني�ض  مدينة  �إىل  وو�صل  م�رص  نحو 

مات يف تقهقره �أمام �جلي�ض �مل�رصي.

515هـ  وهو  �لأف�صل  فيه  مات  �لذي  �لعام  ويف 
�إّل  �ل�صام  بالد  من  �مل�صلمني  يكن يف حوزة  )1121م(، مل 
مل  �لأف�صل  فاإن  هذ�  ومع  وع�صقالن،  �صور  و�أهمها:  �لقليل 
يرتك بابًا �إل طرقه حتى �أنه حاول عقد �صلح مع �أتابك دم�صق، 

وهكذ� �أ�صاع �أمالك �لدولة �لفاطمية يف �ل�صام.

م�رص  عهود  من  يعترب  �لأف�صل  عهد  فاإن  هذ�  كل  ومع 
�ل�صعيدة على �لرغم من �إخفاقه يف �خلارج ودكتاتوريته وع�صفه 
�خلطري  من�صبه  ي�صغل  �لوزير  هذ�  ظل  وقد  �لد�خل،  يف 
�لد�خل  يف  و�لهدوء  بالأمن  �متازت  �صنة،  وع�رصين  �صبًعا 
من  حدث  ما  �إىل  بالن�صبة  ا  خ�صو�صً بالتقدير  يذكر  �أمر  وهو 

�ل�صطر�ب يف �ل�صنني �لالحقة لعهده.

وتقع �لتبعة �لكربى على عاتق حكم �لأف�صل �لدكتاتوري 
�ل�صليبي  �لغزو  ملو�جهة  ع�صكريًّا  م�رص  تاأهب  قلة  �إىل  بالن�صبة 
�لدولة  على كاهل  يقع  �لتبعة  هذه  من  قدًر�  �أن  ولو  لفل�صطني 
ا �إذ� نظرنا �إىل كره �لنا�ض لها يف �أيامها  �لفاطمية نف�صها خ�صو�صً

�لأخرية.

نعم �إن هذه �لدولة قامت برتميم بع�ض �لقالع، و�حل�صون 
قبل زو�لها من �لوجود، ولكن �إغفالها �صاأن بيت �ملقد�ض �لذي 

كان �لهدف �لأكرب لل�صليبيني ل ميكن �إخفاوؤه من �لأحد�ث 
�لتي �أدت �إىل �صياعه.

فقد كان جمود �جلنود �مل�رصيني، �أو �فتقارهم �إىل �لهمة 
ب�صبب �صعف قيادتهم مما �أدى �إىل وقوفهم دون حترك للدفاع 
عن بيت �ملقد�ض �لذي �أثار �صقوطه جرًحا عميًقا يف �لنفو�ض.

يف  موقع  �إىل  �جلي�ض  من  كتيبة  نف�صه  �لأف�صل  قاد  ولقد 
يتحرك  �ملكان ل  �صمال ع�صقالن، ولكنه وقف بهم يف هذ� 
منتظًر� �لإعد�د�ت �لتي كان من �ملنتظر و�صولها بالبحر، وترتب 
على هذ� �جلمود �أن هجم �لفرجنة، وذبحو� �جلنود �مل�رصيني، 
فبادر �لأف�صل �إىل �لهرب، و�لحتماء يف ع�صقالن، ثم �أ�رصع 

بالعودة �إىل �لقاهرة مهزوًما.

و�صهد عام 494هـ )1101م( �حتالل �لفرجنة لفل�صطني 
فطلب �صكانها �ملاأوى يف م�رص، وظل �لأف�صل يف �ل�صنو�ت 
�لتالية يظهر بع�ض �لن�صاط �صد �ل�صليبيني، ولكن حمالته قلما 
�إّل  �حلمالت  هذه  من  يفز  ومل  ع�صقالن،  �أربا�ض  جتاوزت 

ببع�ض �لغنائم و�لأ�رصى.

�لذين  �لأمر�ء  �أيدي كبار  �لهامة يف  �ل�صام  ثغور  وكانت 
تليه م�صالح  ما  بح�صب  �ل�صيعة  �أو  �ل�صنة،  �أهل  ميالئون  كانو� 
�ل�صاعة، وقد جنحت �إحدى �حلمالت يف ��صرتد�د �لرملة وكان 
)1103م(،  497هـ  �صنة  ويف  �لأف�صل،  �أبناء  �أحد  يقودها 
�صقطت عكا �إذ �صلمها حاكمها �لفاطمي لفتقاره �إىل �ملعونة.

�أمري طر�بل�ض مقاومة عنيدة ف�صجع ذلك �لأف�صل  و�أبدى 
�لقطع  هذه  ولكن  �لأ�صطول،  قطع  بع�ض  �إليه  ينفذ  �أن  على 

و�صلت بعد فو�ت �لأو�ن.
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ويف عام 512هـ )1118م( �زد�د تهديد �لفرجنة بعد �أن 
�أحرقو� بلدة �لفرما عن �آخرها ويف هذ� �لهجوم �ل�صليبي مات 

بلدوين �لأول ملك بيت �ملقد�ض.

وخالل هذه �لفرتة �ملحزنة كانت قلوب �لأمر�ء �مل�صلمني 
تفي�ض بال�صك بع�صهم يف بع�ض، و�إن كان �لأف�صل قد ظفر 

بتعاون بني يوري يف دم�صق.

ومما ل �صك فيه �أن مظاهر �لرتف �لتي كانت حتيط باخلليفة 
�لنفو�ض، فقد  �آثار �صيئة يف  �لآمر ووزيره �لأف�صل كانت لها 
�لتي  �ملدن  عدد  تفوق  بن�صبة  تتكاثر  و�ملاآدب  �حلفالت  كانت 
و�إهمال  �لرتف،  هذ�  تبعة  وتقع  �لفرجنة،  �أيدي  يف  ت�صقط 
�لدفاع عن �لدولة على �لأف�صل وحده، لأن �خلليفة �لآمر مل 
يكن يف ذلك �حلني �إل جمرد طفل، وجمرد �ألعوبة يف يدي 
هذ� �لوزير �ملطلق �ل�صلطان �لذي كان قد �أمعن يف �ل�صتخفاف 
�لعمائر  �لهامة، وهناك فرق كبري بني  بالأمور �جل�صام  �لعابث 
�لتي �صيدها بدر �جلمايل وبني تلك �لتي �أقامها �لأف�صل، وكانت 
كلها للرتويح و�ملتعة يف �لف�صطاط و�لقاهرة، وملا و�صع �خلليفة 
يده على �أمالك �لأف�صل �قت�صى �لأمر �صهرين لنقل �لنفائ�ض، 
و�جلو�هر، و�حلر�ئر �لتي كان يقتنيها، وقد ف�صلها �بن خلكان 
�أردبًّا  �إنها كانت مكونة من: �صتمائة �ألف دينار و 250  فقال 
من �لدر�هم و75000 ثوب من �لديباج �لأطل�ض، ويف ذلك 
تنظيم  �إعادته  باحل�صنى،  لالأف�صل  ُيذكر  ومما  ظاهرة،  مغالة 

�حلالة �ملالية مما ز�د يف مو�رد �لدولة زيادة كبرية.

2( اأب� علي اأحمد )امللقب بالأف�سل، وكنيته ُكتْيفات(: وهو 
بدر �جلمايل، وعندما تويف �خلليفة  بن  �صاهن�صاه  �لأف�صل  �بن 
عام  �أكتوبر   17( �صنة 524هـ  �لقعدة  من ذي  �لآمر يف 12 

�أ�صفيائه هما َهز�ر  �ثنان من  �ل�صلطة يف م�رص  1130م( توىل 
نائًبا  �لآمر  �خلليفة  �أخي  بن  �ملاجد  عبد  فجعال  وبرغ�ض  َمْرد، 
�أبو  �جلي�ض  �أقام  �أيام  باأربعة  ذلك  بعد  ولكن  لل�صلطان،  موؤقًتا 
على  »�لأف�صل«  لقب  نف�صه  على  فاأ�صفى  وزيًر�  كتيفات  علي 
غر�ر �أبيه، و�رصعان ما �أعلن هذ� �لوزير خلع �لبيت �لفاطمي، 
�لتي  لالثنى ع�رصية  �ملنتظر  �لإمام  �صلطان  �لدولة حتت  وو�صع 
�إير�ن  مذهبها يف  معتنقي  ومعظم  �ل�صيعة،  فرق  من  فرقة  هي 

حتى �لآن وهو �ملذهب �لر�صمي للحكومة هناك.

وبادر �لوزير �لأف�صل �إىل �إقالة عبد �ملاجد من نيابة �ل�صلطنة، 
و�لزّج به يف �ل�صجن، وحكم �لبالد ديكتاتوريًّا، ويدل على 
ذلك قطع �لنقود �لتي �صّكت عام 525هـ )1131م(، وعليها 
هذه �لعبارة: »�لإمام حممد �أبو �لقا�صم �ملنتظر لأمر �لله«،ونقود 
�أخرى �رصبت خالل عام 526هـ، وعليها نق�ض يقول: »�لإمام 
نق�ض  �لعاملني«،وعليها  �لله على  �لله حجة  باأمر  �لقائم  �ملهدي 
�أحمد  علي  �أبي  »�لأف�صل  �لوزير  على  �أكرب  �أهمية  ي�صبغ  �آخر 

نائبه وخليفته«.

هي  حيث  من  �لإ�صماعيلية  �إلغاء  �لنق�ض  هذ�  ويت�صمن 
�ملذهب �لر�صمي للدولة �لفاطمية يف م�رص و�إن كان »�لأف�صل 
�أبدى  قد  هو  بل  عليها،  �ل�رصعي  باخلروج  ياأمر  مل  كتيفات« 

حيالها بع�ض �لحرت�م و�لتعظيم.

وكان يجل�ض بني جماعة �لق�صاة �لذين �أقامهم وهو: قا�ض 
�إ�صماعيلي وقا�ض حنفي وثالث �صافعي ور�بع �إمامي، ويف 16 
�لوزير  قتل  1131م(  دي�صمرب   8( 526هـ  عام  �ملحرم  من 
�ملدينة،  خارج  جو�ده  �صهوة  ر�كب  وهو  �لأف�صل  ُكَتْيفات 
و�أطلق �رص�ح عبد �ملاجد من �ل�صجن يف �ليوم نف�صه، و��صتمر 

�لحتفاء بهذ� �حلادث �صنويًّا حتى نهاية �لدولة �لفاطمية.
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كنائب  بالله  �لآمر  �خلليفة  �أخي  بن  �ملاجد  عبد  وحكم 
للخليفة يف �أول �لأمر ثم نودي به بعد فرتة ق�صرية خليفة ولقب 

»�حلافظ لدين �لله« )�نظر مادة �لفو�طم(.

الدين  ن�ر  الأف�سل  بامللك  )امللقب  علي  احل�سن  اأب�   )3
�ملادة(  هذه  )�نظر  �لدين  ل�صالح  �لأكرب  �لبن  هو  الأي�بي(: 

وكان م�صريه حمزًنا كم�صري معظم �أبناء هذ� �لقائد �لعظيم.

 –  1169( 565هـ  عام  م�رص  يف  �لأف�صل  ولد  وقد 
�لقاهرة  �لإ�صالمية على خرية علماء  �لعلوم  1110م( ودر�ض 
�لر�بعة ع�رصة من عمره عام 579هـ  بلغ  و�لإ�صكندرية، وملا 
)1183 – 1184م( �أنابه �أبوه �صالح �لدين عنه يف حكم م�رص 
يف كفالة تقي �لدين عمر، ومَلَّا مل ي�ُصد �لتفاق بني �لرجلني 
�أقالهما �صالح �لدين عام 582هـ )1186 – 1187م( و�أقطع 
�لأف�صل دم�صق ف�صار هذ� �ل�صاب �لذي مل يكد يبلغ �لع�رصين 
حتت كنف �أبيه و��صرتك معه يف موقعة حطني )�نظر هذه �ملادة( 
�لتي حدثت يف 25 من ربيع �لثاين عام 583هـ )4 يوليو عام 

1187م(.

ماز�ل  �ملعركة  لهذه  اًل  مف�صَّ و�صًفا  �لأف�صل  كتب  وقد 
له،  فاأقطعت  بفتح عكا  �لأف�صل  قام  ثم  لها،  تاريخيًّا  مرجًعا 
�صد  �أبوه  قادها  �لتي  �ل�صارية  �ملعارك  يف  ذلك  بعد  و��صرتك 
�ل�صليبيني، كما ��صرتك يف �ملفاو�صات �لتي د�رت بني �صالح 

�لدين وبني ريت�صارد قلب �لأ�صد ملك فرن�صا.

عام  �صفر   27 يف  �لدين  �صالح  �ل�صلطان  وفاة  وعقب 
حكم  �لأف�صل  �بنه  ورث  1193م(  عام  مار�ض   4( 589هـ 
�لأمر�ء  بقية  على  �صلطانه  وب�صط  �ل�صام،  بالد  دم�صق وجميع 

�لأيوبيني ومع ذلك فقد �ت�صح �أنه مل يبلغ من �لن�صوج ما ميكنه 
من �لنهو�ض باأعباء هذ� �ملن�صب �خلطري.

فاإن  و�لزهد  و�لورع  بالتقوى  ��صتهاره  من  �لرغم  وعلى 
 – كذبًا  �أو  �صدًقا  �إن   – �إليه  ين�صبون  �صريته  موؤرخي  بع�ض 
�مللك  �صوؤون  مقاليد  وترك  و�ل�صهو�ت،  �مللذ�ت  �ندماجه يف 
�ملوؤرخ  �أخ  وهو  �جلزري  �لأثري  بن  �لدين  �صياء  وزيره  يد  يف 
�ل�صهري »�بن �لأثري« وقد تاأثر مب�صورة وزيره �ل�صيئة فاأهمل �صاأن 
�أمر�ء �أبيه، وكان لهم قدر رفيع، وجتربة و��صعة �لأفق مبجرى 
�لأمور، وقد �أغ�صبهم هذ� �لإهمال من �لأف�صل فان�رصفو� عنه 
و�جتهو� نحو �أخيه �لعزيز حاكم م�رص، و�ن�صمو� �إليه فبادر �إىل 
�إعالن ��صتقالله و�أنقذ حملة ع�صكرية لغزو دم�صق عام 590هـ 

)1193م(.

وتدخل �لعادل �لأول �صيف �لدين بني �لأخوين يعاونه يف 
�أنقذ  �لعزيز  �أن  غري  بينهما،  و�أ�صلحو�  �لعظماء،  بع�ض  ذلك 
حملة جديدة لفتح دم�صق يف �لعام �لتايل، ولكن ُجند �لعزيز 
�إىل م�رص، وتبعه  �أبو�ب دم�صق فهرب ر�جًعا  �أمام  تخلو� عنه 

�لأف�صل، ومن َثمَّ �ن�صم �إليه �لعادل.

�أبيهم  وزير  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لفا�صل  �لقا�صي  وتو�صل 
�مل�صن �إىل عقد �ل�صلح بني �لإخوة، فعاد �لأف�صل �إىل دم�صق 

وظل �لعادل يف م�رص يعاون �أخاه �لعزيز.

�لعزيز  خرج  1196م(   –  1195( 592هـ  عام  ويف 
و�لعادل يبغيان فتح دم�صق وقد جنحا يف �إخر�ج �لأف�صل منها 

ا عن دم�صق. و�إعطائه قلعة �رْصخد �ل�صغرية عو�صً
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وملا تويف �لعزيز عام 595هـ )1198 – 1199م( �أهمل 
للملك  �أتابًكا  ليكون  �لأف�صل  و��صتدعو�  �لعادل  م�رص  �أمر�ء 
ولكن  دم�صق،  ��صرتد�د  �لأف�صل  �أر�د  ثم  �لقا�رص،  �ملن�صور 
�لعادل منعه من تنفيذ خطته، و�صعى بالوقيعة بينه وبني جنوده، 
يف  �لت�صليم  �إىل  ��صطره  حيث  م�رص،  �إىل  �أثره  يف  �صار  ثم 
ربيع �لثاين عام 596هـ )يناير – فرب�ير 1200م(، وتخلى عن 

�لأف�صل �أتباعه يف م�رص فعاد �إىل قلعة �رصخد مهي�ض �جلناح.

مدينة  �أمري  »�لظاهر«  �أخيه  مع  حتالف  �لتايل  �لعام  ويف 
�ملدينة  هذه  وكادت  دم�صق،  مبلك  وعده  قد  وكان  حلب، 
�أدت  جفوة  �لأخوين  بني  حدثت  عندما  �أيديهما  يف  ت�صقط 
�إىل رفع �حل�صار عنها و�ن�صحاب �لأف�صل �إىل مدينة حم�ض، 

وكان قد تخلى عن قلعة �رصخد قبل ذلك.

وتو�صط �لر�صل بني �أبناء �صالح �لدين يف �لعام �لتايل لتلك 
�لعادل قلعة  �أخيه  باأخذ �لأف�صل من  �لأحد�ث، و�نتهى �لأمر 
جنم و�رَصوج و�ُصَمْي�صاط، ولكنها �أخذت منه ثانية عام 599هـ 
�لعادل  عند  له  �صفاعتها  يف  و�لدته  تنجح  ومل  )1202م(، 
لركن  و�أعلن طاعته  �ُصَميْ�صاط  بال�صتقر�ر يف  �لأف�صل  فر�صي 
�لدين �صليمان �لثاين �ل�صلطان �ل�صلجوقي �صاحب ملطية وقونية 

وما بينهما.

وعندما تويف �أخوه �لظاهر �صاحب حلب، ��صتعان �لأف�صل 
له ملًكا،  �ل�صلجوقي ليخ�ص�ض  �لدين  بكيكاو�ض خليفة ركن 
ولكن �رصعان ما دب �خلالف بني �حلليفني وتدخل �لأ�رصف 
 – بينهما عام 615هـ )1218  �لعادل  �بن  �ملادة(  )�نظر هذه 
عن  نهائيًّا  �لأف�صل  عدل  وعندها  �تفاقهما  فاأف�صد  1219م( 
حماولته وعاد �إىل �ُصَمْي�صاط حيث �نتهت حياته �ملليئة بالياأ�ض، 

و�لقنوط، و�لإخفاق، وكانت وفاته عام 616هـ )1220م( 
بالًغا من �لعمر حو�يل 51 عاًما. 

من  وهو  الأف�سل(:  بامللك  )امللقب  علّي  بن  عبا�ض   )4
بني ر�صول، وقد حكم بالد �ليمن من عام 765 �إىل 778هـ 
)1363 – 1376م(، و��صتغل بالتاأكد و�لتحقيق يف �لأن�صاب 
و�ألّف كتابًا �أ�صماه »بغية ذوي �لهمم يف معرفة �أن�صاب �لعرب 

و�لعجم«، وله كتب �أخرى يف هذ� �ل�صاأن.

376– الأفغاين – �سارع – بق�سم حمرم بك
من  �صفرت  �ل�صيد  �بن  �لأفغاين  �لدين  جمال  �ل�صيد  هو 
عام  �لدين  جمال  �ل�صيد  ولد  وقد  �حل�صيفية،  »كرن«  �صاد�ت 
من  بالقرب  »كرن«  �أعمال  من  بقرية  )1838م(،  1254هـ 
مدينة كابل عا�صمة �لأفغان، ويقول بع�ض موؤرخي �صريته �أنه 
ينت�صب �إىل �ل�صيد علي �لرتمذي �ملحدث �مل�صهور، وي�صل ن�صبه 
�إىل �حل�صني بن علي بن �أبي طالب، ومن َثمَّ فهو من �ل�صاللة 
�لنبوية �ل�رصيفة، ومن هنا جاء �لتعريف عنه بال�صيد جمال �لدين 

�لأفغاين �حل�صيني.

�إير�ين،  �أ�صل  من  باأنه  يقولون  �ملوؤرخني  بع�ض  وهناك 
ولكن هذ� �لزعم مل تقم �لأدلة �ملوثوق بها على �صحته، وقد 
باملولد  �أفغاين  �أنه  عدة  ومنا�صبات  مر�ت  ويف  بنف�صه  هو  �أكد 
�لإمارة على  و�لن�صب، وكان لأ�رصته  بال�صاللة  و�ملن�صاأ عربي 
على  �صلطتهم  ميار�صون  وظلو�  �لأفغانية،  �لبالد  من  جزء 
خان«  حممد  »دو�صت  منهم  �لإمارة  نزع  �أن  �إىل  �جلزء  هذ� 
�لدين  و�لد جمال  بنقل  �لأمري  و�أمر هذ�  وقتئذ،  �لأفغان  �أمري 
�لدين  جمال  ُعْمر  وكان  »كابل«،  مدينة  �إىل  �أعماله  وبع�ض 
يف ذلك �حلني ثمانية �أعو�م، ومل يق�رص و�لده يف �لعناية برتبيته 
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َبا  وتعليمه، فظهرت خمايل �لذكاء وقوة �لقريحة عليه منذ �ل�صِّ
مما �صاعده على ��صتيعاب �لدرو�ض �لتي تلقاها على �أيدي �أ�صاتذة 
�لدين  وعلوم  و�لعربية  و�لأفغانية  �لفار�صية  �للغة  فتعلم  بالده، 
للطرق  وفاًقا  وذلك  و�ملنطق  و�لفل�صفة  و�لتاريخ  و�لريا�صيات 
�لغاية  ��صتكمل  ثم  �مل�صهورة،  �لإ�صالمية  �لكتب  يف  �ملاألوفة 
من درو�صه وملا يتجاوز �لثامنة ع�رصة من �لعمر، ثم �صافر �إىل 
�لطريقة  �لعلوم على  يدر�ض  �أ�صهر  �صنة وب�صعة  بها  و�أقام  �لهند 
�إدر�كه و�ت�صعت د�ئرة معارفه، وكان مييل  �لأوروبية فن�صج 
�ملختلفة  و�لأمم  �لنا�ض  �أحو�ل  و��صتطالع  �لرحالت  �إىل  بطبعه 
فعزم على تاأدية فري�صة �حلج و�غتنم هذه �لفر�صة وق�صى عاًما 
يتنقل يف �لبالد يتعرف على �أحو�لها وعاد�ت �أهلها حتى حل 
بعد  وعاد  �لفري�صة،  و�أدى  )1857م(  1273هـ  عام  مبكة 
ذلك �إىل �لأفغان حيث عني يف حكومة �لأمري »دو�صت حممد 
خان« �لآنف �لذكر، وكان �أول عمل له مر�فقة هذ� �لأمري يف 
حملة حربية جّردها لفتح مدينة »هر�ة« �لأفغانية، وقد زودت 
هذه �حلملة قلب جمال �لدين مبزيد من �ل�صجاعة، و�لإقد�م، 

و�جلر�أة على �قتحام �ملخاطر يف �صبيل ن�رص مبادئه �لتقدمية.

»هر�ة«  فتح  بعد  خان«  حممد  »دو�صت  �لأمري  وتويف 
1280هـ  عام  خان«  علي  »�صري  عهده  ويل  �حلكم  وتوىل 
�إذ �أر�د  )1864م(، ثم وقع �خلالف بني هذ� �لأمري و�إخوته 
»حممد  �إىل  �لدين  جمال  فان�صم  و�عتقالهم،  لهم،  �لكيد 
وعندها  �خلري،  من  فيه  تو�صمه  ملا  �لثالثة  �لإخوة  �أحد  �أعظم« 
�أعظم  ملحمد  �لغلبة  فكانت  �لد�خلية  �حلرب  نار  ��صتعرت 
�إليه �إمارة �لأفغان فعظمت منـزلة جمال �لدين لديه،  و�نتهت 
جتددت  �لأهلية  �حلرب  �أن  غري  �لأول،  �لوزير  حمل  و�أحله 
�أخذ  َثمَّ  �لوقت ومن  �أعظم بع�ض  ��صتتب �لأمر ملحمد  �أن  بعد 

يع�صدونه  �لإجنليز  وكان  �صلطته  ل�صرتجاع  ي�صعى  »�صريعلي« 
باأمو�لهم ود�صائ�صهم �ل�صيا�صية �ملعروفة، فاأيدوه، ونا�رصوه، 
�لأمو�ل على  �أغدق »�صري علي«  ليجعلوه من �صنائعهم، وقد 
فخل�ض  �صريعلي  بفوز  �حلرب  و�نتهت  �أعظم،  �أعو�ن حممد 

له �مللك.

�أن مي�صه  �لدين يف كابل، وخ�صي �صريعلي  وبقي جمال 
لع�صرية  �نت�صاًر�  �صده  بحركة  �لعامة  قيام  من  خوًفا  ب�صوء 

جمال �لدين �لتي تنت�صب �إىل ر�صول �لله.

ك�صفت  قد  حياته  من  �ملرحلة  هذه  �أن  �صك يف  من  وما 
له عدًد� من مطامع �لإجنليز، و�أ�صاليبهم يف �لد�ض و�لتفريق، 
وغر�صت يف وجد�نه روح �لعد�ء لل�صيا�صة �لربيطانية، و�ملطامع 
حياته  طو�ل  �لكره  هذ�  لزمه  وقد  �لأوروبية،  �ل�صتعمارية 
و�صار له مبد�أ ر��صخ يوؤمن به، وي�صعه ن�صب عينيه يف كل ما 

ي�صدر عنه من �أعمال و�آر�ء وحركات �صيا�صية.

�لدين وي�صعى  �ملكايد جلمال  و�أخذ �لأمري �صري علي يدبر 
�إىل  يذهب  و�أن  �أفغان�صتان  يغادر  �أن  ذلك  �إز�ء  فر�أى  لغتياله 
�لهند عام 1285هـ )1869م(، فتلقته �لأمة �لهندية بالرتحاب 
ملعرفتها بعلمه وف�صله، ووفد عليه �لعلماء و�أهل �لف�صل ينهلون 
من عرفانه، ويتلقون عليه �حلكمة، و�لفل�صفة وحب �حلرية، 
ومناه�صة �لظلم و�لعدو�ن، وفطنت �حلكومة �لإجنليزية لذلك 
ح�صور  يف  �إّل  و�لف�صل  �لعلم  باأهل  بالجتماع  له  تاأذن  فلم 
رجالها، ثم �أنزلته �إحدى �صفنها، فاأقلته �إىل �ل�صوي�ض، وكان 

ذلك يف �أو�خر عام 1286هـ )1870م(.

على  هو  وتردد  �لنابهني،  �أنظار  �إليه  �جتهت  م�رص  ويف 
تفي�ض  روًحا  فيه  و�آن�صو�  �لطلبة،  من  كثري  به  فات�صل  �لأزهر 
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معرفة، وحكمة، فاأقبلو� عليه يتلقون بع�ض �لعلوم �لريا�صية، 
ثم رحل  يوًما  �أربعني  و�أقام مب�رص  �لكالم،  و�لفل�صفة، وعلم 
�إىل �إ�صطنبول، وكان من تالميذه يف تلك �ملدة �لق�صرية �ل�صيخ 

�لإمام حممد عبده.

ولقد كان �لع�رص �لذي ن�صج فيه وعي �ل�صيد جمال �لدين 
�ل�صيا�صي ع�رص طغيان ��صتعماري �أوروبي رهيب، وكان من 
�صاأنه �أن يوؤجج يف �لنفو�ض �حل�صا�صة م�صاعر �ل�صخط و�لكر�هية 
�ملمكنة،  �لو�صائل  بكل  حماربتهم  على  و�لعمل  للم�صتعمرين 
�إىل  �صيئ  من  ت�صري  �ل�رصقية  �لبالد  �لد�خلية يف  �حلالة  وكانت 
�أ�صو�أ، فملوك هذه �لبالد ي�صتبدون بالأمر، ويحكمون مبعاونة 
�جلور  نري  ترزح حتت  و�أذنابه، و�صعوبهم  �ل�صتعمار،  رجال 
�حلالك �ل�صو�د، وكان طبيعيًّا �أن حترك كل هذه �ملظامل �صعور 
حركة  تنظيم  على  وحتثه  �لدين،  جمال  نف�ض  يف  �لبغ�صاء 

�ملقاومة للحكام و�مل�صتعمرين جميًعا.

�ل�صلطان  حكومة  من  لقي  �لآ�صتانة  �إىل  و�صل  وعندما 
�لأعظم  �ل�صدر  له  عرف  �إذ  و�لتكرمي،  �حلفاوة  �لعزيز  عبد 
»عايل با�صا« مكانته وف�صله، وكان هذ� �لرجل من �أفذ�ذ �لرتك 
�ختارته  �أن  ذلك  جر�ء  من  وكان  �لرجال،  باأقد�ر  �لعارفني 
بو�جبه،  فقام  �لرتكي  �ملعارف  جمل�ض  يف  ع�صًو�  �حلكومة 
و�أ�صار باإ�صالح مناهج �لتعليم، غري �أن هذه �لآر�ء �لتقدمية مل 
ت�صادف قبوًل من زمالئه، و��صتهدف ل�صخط �صيخ �لإ�صالم 
ح�صن فهمي �أفندي �لذي وجد �أن �لإ�صالحات �صتم�ض �صبل 

رزقه فاأ�صمر له �لعد�ء.

1870م(  عام  )دي�صمرب  1287هـ  �صنة  رم�صان  ويف 
طلب منه �إلقاء خطاب يحث على �لنهو�ض بال�صناعات، فاأعده 

وعر�صه على بع�ض �أ�صحاب �ملنا�صب يف �لدولة فاأقروه، غري 
مغمًز�  �آر�ئه  من  �تخذ  �أفندي  فهمي  ح�صن  �لإ�صالم  �صيخ  �أن 
�لفر�صة لالإيقاع  بالزيغ يف عقيدته، و�غتنم  للنيل منه، ورميه 
به، فاألَّب عليه �لوعاظ يف �مل�صاجد، وللدفاع عن كيانه طلب 
�حلكومة  من  كان  فما  �لإ�صالم  �صيخ  حماكمة  �لدين  جمال 
و�أ�صدرت  �لباطل،  �دعائه  يف  �لإ�صالم  �صيخ  �أيدت  �أن  �إّل 
لتهدئة  �لزمن  من  مدة  �لآ�صتانة  عن  �لدين  جمال  باإبعاد  �أمرها 
�خلو�طر، و�إز�ء هذ� �لإجحاف بحقه ق�صد جمال �لدين �لديار 
�مل�رصية عماًل بن�صح مريديه، وكان جهاده يف تركيا قد ظهر 
بالأذهان على مر �لأعو�م، وكان  �لأثر عالًقا  �أثره وبقي هذ� 
من نتائج ذلك و�صع مدحت با�صا – �مللقب باأبي �لأحر�ر – 
للد�صتور �لرتكي عام 1293هـ )1876م( �لذي مل يدم �تباع 
بعد  �إّل  �ملفعول  نافذ  ي�صبح  و�لذي مل  زمًنا طوياًل،  ن�صو�صه 
�ل�صيد  يكون  َثمَّ  ومن  )1908م(،  1326هـ  عام  �نقالب 
�لكيان  يف  �لأوىل  �لبذرة  و��صع  هو  �لأفغاين  �لدين  جمال 

�لدميقر�طي �لرتكي.

وكان و�صول جمال �لدين �إىل م�رص للمرة �لثانية يف �أو�ئل 
بها  �لإقامة  يريد  يكن  ومل  )1871م(  1288هـ  عام  �ملحرم 
طوياًل، �إذ كانت رغبته ترتكز يف م�صاهدة مناظرها، وتفقد 
�أحو�ل �صكانها، غري �أن ريا�ض با�صا وزير �خلديوي �إ�صماعيل 
حبب �إليه �لإقامة بربوعها، و�رصعان ما �أجرت عليه �حلكومة 
ر�تًبا قدره ع�رصة جنيهات يف �ل�صهر، ووفد على د�ره �لطلبة 
يغرتفون من مناهل علمه وحكمته، فقر�أ لهم �لكتب �لعالية يف 
فنون �لكالم، و�حلكمة �لنظرية من طبيعية، وعقلية، وعلوم 
�لفلك، و�لت�صوف، و�أ�صول �لفقه بطريقة مبتكرة ويف �أ�صلوب 
�صيق، وكانت مدر�صته هي بيته ومل يذهب �إىل �لأزهر، و�إمنا 
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ذهب �إليه �ملريدون لياأخذو� عنه ول�صيما يف �أيام �جلمع، وقد 
بد�أت ثمار �لنه�صة �لتي تزعمها هذ� �مل�صلح من �أدبية و�صيا�صية 
)1876م(،  1314هـ  عام  خالل  �ملعامل  و��صحة  تظهر 
و�صاعد على ذلك مناف�صة �خلديوي �إ�صماعيل حلكومة �لأ�صتانة 
�لعالية،  للثقافات  �ملحت�صنة  �لدولة  مبظهر  م�رص  �إظهار  يف 

و�لأفكار �لتقدمية �جلديدة.

على  �لدرو�ض  و�إلقاء  م�رص  يف  ل�صتقر�ره  كان  ولقد 
جاء  فقد  �لعقلية،  �ملريدين  هوؤلء  حياة  يف  عميق  �أثر  مريديه 
�إليها خمتزًنا يف وجد�نه �لإباء، و�ل�صمم، و�ل�صجاعة �لأدبية، 
�خللقية  �ل�صفات  هذه  لكل  وكان  و�خلنوع،  �ل�صيم،  وبغ�ض 
تاأثري قوي على نفو�ض من كانو� يح�رصون �جتماعاته فرفعت 
من  نفو�صهم،وكانت  م�صتوى  �لأدبية،ومن  روحهم  من 
�لعو�مل �لفعالة للتحول �لذي بد� على �لأمة، و�نتقالها من حالة 
�خل�صوع و�ل�صتكانة �إىل �لتطلع للحرية و�لتربم بنظام �حلكم يف 
عهد �إ�صماعيل وم�صاوئه و�ل�صخط على تدخل �لدول �لأجنبية 

يف �صوؤون �لبالد.

�أ�صهر  وب�صعة  �أعو�م  ثمانية  �لدين  جمال  �ل�صيد  وق�صى 
1288هـ  عام  من  �لفرتة  خالل  وذلك  �مل�رصي،  �لقطر  يف 
�أو�ئل  )1879م( يف  عام 1297هـ  نفي  �أن  �إىل  )1871م( 

عهد �خلديوي توفيق.

وكان حكم �إ�صماعيل حكًما مطلًقا �إىل �أن تدخل �لأجانب 
عن طريق �صندوق �لدين عام 1293هـ )1876م(، وفر�صو� 
قيام  ذلك  �أعقب  ثم  �لفرن�صية،  �لربيطانية  �لثنائية  �ملالية  �لرقابة 
حد،  �أبعد  �إىل  �إ�صماعيل  �صلطة  قيدت  �لتي  �ملختلطة  �لوز�رة 
�ملفت�صني  �أيدي  �لأمر و�لنهي يف  �لوزر�ء ف�صار  �صلطة  وقيدت 

يف  و�لإد�رية  �ملالية  �ل�صلطة  على  ��صتحوذو�  �لذين  �لعموميني 
�لنو�ب  �صورى  جمل�ض  يكن  ومل  �خلديوي،  باأمر  �حلكومة 
�إ�صماعيل �صوى جمل�ض ��صت�صاري ل ميلك �صلطة  �أن�صاأه  �لذي 
قر�ر�ته  كانت  �إذ  �لأمور،  من  �أمر  يف  �لق�صاء  تخوله  فعلية 
�أي  دون  رف�صها  يقرر  �أو  �خلديوي  يقبلها  رغبات  عن  عبارة 

�عرت��ض.

�إ�صماعيل  كان  �إذ  �ل�صوء  غاية  يف  �ملالية  �حلالة  وكانت 
على  معظمها  وينفق  �لأجنبية،  �لدول  من  �لأمو�ل  يقرت�ض 
�حليوية،  �لبالد  مر�فق  مهماًل  �خلا�صة  ممتلكاته  رقعة  تو�صيع 
فبنى �لق�صور �ل�صاخمة، و�أ�رصف يف �ل�رصف على �حلفالت، 
و�ملو�ئد ومن بينها �حتفالت فتح قناة �ل�صوي�ض �لتي كان بع�ض 
�مللوك و�مللكات لدول �أوروبا من بني �ملدعوين �إليها، وهكذ� 
بلغ مقد�ر �لدين �ل�صائد نحو 25 مليوًنا من �جلنيهات �رتفع يف 
7 من مايو عام 1876م )1293هـ( �إىل 91 مليوًنا، و�أطلق 
�صنوية  بفائدة  �صنة   65 على  ي�صدد  �ملوحد،  �لدين  ��صم  عليه 

قدرها %7.

وكان من نتائج �لتدخل �لأجنبي �ل�صافر يف �صوؤون م�رص 
م�صاوئ  من  للتخل�ض  �لنفو�ض  حتفزت  �أن  و�ل�صيا�صية  �ملالية، 
َثمَّ  ومن  و��صتقاللها،  �لبالد،  كر�مة  عن  و�لدفاع  �حلكم، 
مبادئ  ووجدت  م�رص  يف  و�ل�صيا�صية  �لوطنية  �لنه�صة  قامت 
�مل�رصي،  �ل�صعب  نفو�ض  �إىل  �صبياًل  وتعاليمه  �لدين  جمال 
ومن  قر�ءتها،  على  �لنا�ض  و�أقبل  ن�صيطة  �ل�صحف  فظهرت 
�ل�صحف �لتي كان لالأفغاين يد يف �إن�صائها �أو حتريرها جريدة 
�لتي بد�أ �صدورها عام 1294هـ )1877م(، وكانت  م�رص 
�ملادة(،  هذه  )�نظر  �إ�صحق  �أديب  حتريرها  وير�أ�ض  �أ�صبوعية 
وجتلت يف هذه �جلريدة تعاليم جمال �لدين، وروحه �لوطنية 
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با�صمه وتارة  تارة  ين�رصها  �لتي كان  �ملقالت  تو�صحها  �لوثابة 
يف  �لأفغاين  �أ�صهم  كما  اح«،  و�صّ بن  »�ملزهر  با�صم  �أخرى 
�إبر�هيم  ثم  �صليم عنحوري  �ل�رصق« وقد تولها  جريدة »مر�آة 
ثم  �لأفغاين،  من  باإيعاز  �للقاين(  �ل�صيخ  مادة  )�نظر  �للقاين 
ارة« ليعقوب �صنوع �لذي كان على �صلة به،  جريدة »�أبو ن�صّ
�لب�صائر،  �إنارة  ف�صل كبري يف  وغريها  �ل�صحيفة  لهذه  وكان 
و�لأفكار، وتوجيه �لر�أي �لعام �إىل �لعناية ب�صوؤون �لبالد عامة 
و�إىل �لتربم بحالتها �ملالية و�ل�صيا�صية، ونفخ �لأفغاين من روحه 
يف �صدور بع�ض �أع�صاء جمل�ض �صورى �لنو�ب، وعلى ر�أ�صهم 
�لنائب عبد �ل�صالم �ملويلحي �أحد تالميذه �لأفذ�ذ، وقد ظهرت 
هذه �لروح يف �ملعار�صة �لقوية يف ذلك �ملجل�ض كما ظهرت 
يف ثورة �جلي�ض على وز�رة نوبار با�صا يف 18 من فرب�ير عام 
ممالأة  يف  �أ�رصف  قد  نوبار  وكان  )1297هـ(،  1879م 
�ملنا�صب  �لأوروبيني يف  من  �لأجانب، وعني كثرًي�  �لد�ئنني 
وعزل  �لوطنيني،  �ملوظفني  حقوق  و�أهدر  �لهامة  �حلكومية 
طائفة منهم و�أحال على �ل�صتيد�ع 2500 من �صباط �جلي�ض 
بحجة �صغط �مل�رصوفات، فلم جتد هذه �لوز�رة خمرًجا �صوى 
�ل�صتقالة يف �ليوم �لتايل لثورة �ل�صباط، وتوىل ريا�صتها توفيق 
�صورى  �إز�ء جمل�ض  �لعنت  م�صلك  �صلك  �لذي  �إ�صماعيل  �بن 

ه. �لنو�ب ثم ف�صّ

وملا توىل توفيق �حلكم �أبرز عمل له �أن �أق�صى �رصيف )�نظر 
هذه �ملادة( عن �لوز�رة، وعطل �حلياة �لنيابية زهاء عامني حتى 
�لذي  �لأفغاين  �لدين  جلمال  تنكر  ثم  �لعر�بية،  �لثورة  قامت 
نا�رصه على �أبيه �إ�صماعيل حتى خلع، و�أ�صدر �أمره بنفيه فقب�ض 
عام  رم�صان  من  �ل�صاد�ض  �لأحد  ليلة  خالل  ق�صوة  يف  عليه 
1296هـ )1879م( وهو ذ�هب �إىل بيته، ومل يتمّكن حتى 

من �أخذ ثيابه، ثم حمل يف �صباح �ليوم �لتايل يف عربة مقفلة 
و�أنزل  �ل�صوي�ض،  �إىل  نقل  ومنها  �حلديدية  �ل�صكة  حمطة  �إىل 
فيها �إىل باخرة �أقلته �إىل بومباي يف �لهند، ومل تتورع حكومة 
بالف�صاد،  �لأر�ض  �صعى يف  باأنه  وبهتاًنا  رميه كذبًا  توفيق عن 
و�أنه رئي�ض جمعية �رصية من �ل�صبان ذوي �لطي�ض جممعة على 

ف�صاد �لدين و�لدنيا.

ومن عجب �أن ي�صدر قر�ر نفي �لأفغاين من توفيق �لذي 
يظهر له �لتقدير و�لحرت�م، ومن وز�رة كانت ت�صم �ل�صاعر 
�لكبري حممود �صامي �لبارودي )وزير �لأوقاف وقتئذ(، وقد 
كان من �أ�صدق مريديه و�أن�صاره، وهذه �صقطة �صجلها �لتاريخ 

للبارودي.

�أبعد جمال �لدين عن م�رص، ولكن روحه �لثورية ومبادئه 
وتعاليمه تركت �أثًر� عميًقا يف �ملجتمع �مل�رصي، فظلت نفو�ض 
دعائم  على  و�إقامته  �حلكم،  نظام  �إ�صالح  �إىل  تتطلع  �ل�صعب 

�حلرية و�ل�صورى.

كتب  وهناك  بالهند،  �لدكن  �أباد  بحيدر  �لأفغاين  و�أقام 
�لفار�صية، وقد �أجربته  باللغة  ر�صالته يف »�لرد على �لدهريني« 
�أمر  �نق�صى  �لهندية حتى  بالبالد  �لبقاء  �لربيطانية على  �حلكومة 
�لثورة �لعر�بية �لوطنية، وترجم �لإمام حممد عبده ر�صالة �لرد 

على �لدهريي من و�إىل �للغة �لعربية.

ثم  لندن،  �إىل  فذهب  بال�صفر  له  �صمح  ذلك  وعقب 
�لتقى  وهناك  �لفرن�صية  �للغة  تعلم  حيث  باري�ض  �إىل  �صخ�ض 
بتلميذه �لويف �لإمام حممد عبده �لذي كان منفيًّا يف بريوت 
»�لعروة  جريدة  �أ�صدر  باري�ض  ويف  �لثورة،  �نتهاء  عقب 
جمعية  وهي  �أن�صاأتها  �لتي  �جلمعية  با�صم  �صميت  وقد  �لوثقى« 
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و�لت�صامن،  �لحتاد،  �إىل  �لإ�صالمية  �لأمم  لدعوة  تاألفت 
�ل�صتعمار،  ومكافحة  و�لنه�صة،  �حلياة،  باأ�صباب  و�لأخذ 
وحترير م�رص و�ل�صود�ن من �لحتالل �لربيطاين، وقد عهدت 
لتكون  �جلريدة  تلك  باإ�صد�ر  �لأفغاين  �ل�صيد  �إىل  �جلمعية  هذه 
ل�صان حالها، فكان �لأفغاين مديًر� ل�صيا�صتها، و�لإمام �ل�صيخ 
�جلريدة  �إ�صد�ر  مقر  وكان  لتحريرها،  رئي�ًصا  عبده  حممد 
ب�صارع »هارتيل Hartel« رقم 6 بباري�ض، ومل ي�صدر منها �إل 
�لأوىل  من جمادى   15 �أولها يف  ظهر  ثمانية ع�رص عدًد�، 
عن  تعرب  وكانت  1884م(،  مار�ض   13( 1301هـ  عام 
�لروح �لثائرة �مل�صممة على نيل �حلرية، و�ل�صتقالل لل�صعوب 
و�لرتكيز  �لأ�صلوب  وقوة  �لبالغة  غاية يف  عبار�ت  �لعربية يف 
من  �لنا�ض  على  يجره  وما  �لإجنليزي  �ل�صتعمار  م�صاوئ  على 
�لكفاح،  على  �ل�صعب  �أفر�د  وحث  وكو�رث،  ويالت، 
و�جلهاد للح�صول على �ل�صتقالل، وممار�صة حقوقه �مل�رصوعة 
بني �لأمم مع �لدعوة �إىل �لوحدة بني �ل�صعوب �ل�رصقية، لتكون 
و�أرز�قها،  ثرو�تها  وم�صتغلي  �أعد�ئها  وجه  يف  مت�صامنة  قوة 
ومن مقال ن�رصته جريدة �لعروة �لوثقى يف عددها �ل�صادر يف 
ما  عام 1301هـ(،  �صعبان   10( عام 1881م  يونية  من   5

يدعو �إىل وحدة �لكلمة ويحذر من �ل�صقاق، ما ياأتي:

ويهدي  تارة،  �ل�رصورة  عليهما  حتمل  خطري�ن  »�أمر�ن 
وممار�صة  �لرتبية  تفيدهما  وقد  �أخرى،  تارة  �لدين  �إليهما 
�لآد�ب، وكل منهما يطلب �لآخر وي�صت�صحبه بل ي�صتلزمه، 
وبهما منو �لأمم، وعظمتها ورفعتها، و�عتالوؤها، وهما �مليل 
�لله  �أر�د  ب�صيادة ل تو�صع، و�إذ�  �إىل وحدة جتمع، و�لكلف 
ب�صعب �أن يوجد ويلقي بو�نيه �إىل �أجل م�صمى �أودع يف �صاآ�صئه 
هذين �لو�صفني �جلليلني، فاأن�صاأه خلًقا �صويًّا ثم ��صتبقى له حياته 

بقدر ما مكن فيه من �ل�صفتني �إىل منتهى �لأجل«. 

�نف�صل  �ل�صدور  عن  �لوثقى  �لعروة  جريدة  توقف  وبعد 
�إىل  ثم  بريوت  �إىل  عبده  حممد  �لإمام  وعاد  �حلكيمان، 
�لكفاح  عن  �نقطع  حيث  )1889م(،  1306هـ  عام  م�رص 
و�لجتماعي،  �لديني  �لإ�صالح  �إىل  و�ن�رصف  �ل�صيا�صي، 
كلل،  غري  يف  �ل�صيا�صي  كفاحه  على  �لدين  جمال  و��صتمر 
رينان«  »�إرن�صت  �لفرن�صي  �لفيل�صوف  مع  �أبحاث  له  وجرت 
�إنتاج  �أن  فيها  زعم  �ل�رصبون  جامعة  يف  حما�رصة  �ألقى  �لذي 
�لعرب �لفكري �أقل من �لأمم �لأخرى، وعلل ذلك باأن �لدين 
�لإ�صالمي ل ي�صجع على �لعلم و�لفل�صفة و�لبحث �حلر، وقال 
�إن من ��صتغل بالفل�صفة من �مل�صلمني ��صطهد �أو �أحرقت كتبه، 
� حا�صًما فاأثبت  فرّد عليه �لأفغاين يف جريدة »�لديبا �لفرن�صية« ردًّ
�أن �لإ�صالم بعيد عن �جلمود �لفكري، و�أن �ل�صطهاد �لذي قال 
عنه رينان قد وقع مثله يف �لأديان �لأخرى، فروؤ�صاء �لكني�صة 
�أن  و�أ�صاف  �لآن،  حتى  �ل�صالح  هذ�  يرتكو�  مل  �لكاثوليكية 
�لإ�صالم �أخذ ي�صري يف �لتقدم �لعلمي، و�لفكري بعد خروجه 
�إل  �ل�صري يف هذ� �ملجال بكيفية ل تد�نيها  �لبد�وة وي�رصع  من 
بني  مده�ًصا  تقدًما  �لعلوم  فتقدمت  �ل�صيا�صية،  فتوحاته  �رصعة 

�لعرب ويف كل �لبالد �لتي �ن�صمت ل�صيادتهم.

�لأوىل  )جمادى  1886م  عام  فرب�ير  �أو�ئل  ويف 
ف�صافر  �صاه،  �لدين  نا�رص  �إير�ن  �صاه  دعوة  لبى  1303هـ(، 
�إىل طهر�ن فا�صتقبله �ل�صاه يف حفاوة وجعله م�صت�صاره �خلا�ض 
يف  معيب  �صاأن  كل  بتغيري  فاأ�صار  بالده،  �صوؤون  �إ�صالح  يف 
يف  �لإير�ين  �ل�صعب  ��صرت�ك  ب�رصورة  ون�صح  �حلكومة، 
�حلكم، فلم يكن من �ل�صاه �إل �أن تنكر له، فبادر �لأفغاين �إىل 
�ل�صفر �إىل رو�صيا حيث قابل �لقي�رص، وكتب عدة مقالت يف 
�ل�صحف �لرو�صية، وحدث مع �لقي�رص مثل ما حدث مع �ل�صاه 
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حينما �صارحه جمال �لدين بر�أيه يف �حلكم �ل�صوري �لذي مل 
يف  يتجول  و�أخذ  رو�صيا  عن  فرحل  ي�صت�صيغه،  �لقي�رص  يكن 
�أوروبا ثم عاد �إىل �إير�ن مرة �أخرى بعد مقابلته لل�صاه يف ميونخ 
�أحو�ل  �إ�صالح  على  �ل�صاه  به  ��صتعان  وقد  بافاريا،  عا�صمة 
مملكته، و�صن لها �لقو�نني �لكفيلة برفع م�صتوى �صوؤونها، وقد 
و�صع �لأفغاين م�رصوع د�صتور يجعل �حلكم ملكيًّا د�صتوريًّا، 
غري �أنه ��صتهدف ل�صخط �أ�صحاب �لنفوذ يف �حلكومة، وخا�صة 
�ل�صدر �لأعظم، وملا عاتبه �ل�صاه على و�صع هذ� �لد�صتور �لذي 
يقيد �صلطته �ملطلقة جابهه بعبارته �مل�صهورة: »ل �صك �أن �ل�صاه 
ر�أ�صها  على  يكون  �أن  دون  تعي�ض  �أن  ��صتطاعت  �أمة  �أن  يعلم 
ملك، ولكن �ل�صاه مل يعلم �أن ملًكا عا�ض بدون �أمة ورعية«.

وبعد  ا،  مري�صً �لب�رصة  �إىل  ذلك  عقب  �لأفغاين  ورحل 
�صفائه ذهب �إىل لندن حيث تلقاه �لإجنليز �لأحر�ر بالإكر�م، 
م�صاوئ حكمه،  د  وعدَّ �إير�ن  �صاه  �صيا�صة  على  وهناك حمل 
ودعا �لأمة �لفار�صية �إىل خلعه، وكان من جر�ء هذه �لدعوة 
�أن ثار �ل�صعب �لإير�ين ونتج عن ثورته قتل �ل�صاه نا�رص �لدين 
على  بالتحري�ض  �لأفغاين  و�تهم  )1896م(،  1314هـ  عام 

قتله.

وكان جمال �لدين قد تلقى من �لباب �لعايل �لعثماين كتابني 
�إليها عام 1311هـ )1892م(  بدعوته �إىل �لآ�صتانة، فذهب 
يف عهد �ل�صلطان عبد �حلميد زعيم �مللوك �ل�صتبد�ديني يف ذلك 
�لطريق  �إىل  �ل�صلطان  يهدي  �أن  �آماًل  �لدعوة  لبى  وقد  �حلني، 
�لعثمانية، ومينحها �حلكم  �لدولة  �مل�صتقيم، في�صلح من حال 
�لذي  �ل�صيادي  �لهدى  �أبا  �ل�صيخ  �أن  �لقومي، غري  �لد�صتوري 
كانت له �حلظوة عند �ل�صلطان بادر �إىل �لو�صاية به، ووجدت 
�لو�صاية  �أذًنا �صاغية من عبد �حلميد �لذي كانت  �لو�صاية  هذه 

و�جلا�صو�صية من دعائم كيان حكمه، فبعد �أن �أ�صكن �لأفغاين 
كبرًي�،  ر�تًبا  عليه  و�أجرى  طا�ض«  »ن�صان  بحي  فخًما  منزل 
بجو��صي�صه،  �لأفغاين  و�أحاط  �لهدى،  �أبي  لو�صاية  ��صتمع 
ويقال �إن �صبب هذه �جلفوة ��صتمر�ر جمال �لدين على �لقدح 
يف حق نا�رص �لدين �صاه �إير�ن، وذلك يف جمل�ض �ل�صلطان عبد 
�حلميد، وملا رجاه �ل�صلطان �أن يكف عن هذ� �لذم �أخذ يعبث 
مب�صبحة بني يديه ثم �صاح »�إين �أعفو عن �ل�صاه �متثاًل، لإ�صارة 
�لأمناء  كبري  مكتب  �إىل  ذهب  خروجه  �ملوؤمنني،ولدى  �أمري 
�لذي لمه على عبثه بامل�صبحة يف ح�رصة �ل�صلطان فقال جمال 
�لدين »�صبحان �لله �إن جاللة �ل�صلطان يلعب مبقدر�ت �ملاليني 
من �لأمة، ولي�ض من يعرت�ض منهم، �أفال يكون جلمال �لدين 
�لأمناء  فرتك كبري  ي�صاء«،  مب�صبحته كيف  يلعب  �أن  حق يف 

حجرته مهروًل خائًفا من هذه �لعبارة ونتائجها �لوخيمة.

وملا ُقتِل �صاه �إير�ن نا�رص �لدين عام 1314هـ )1896م( 
�صبهة  �إليه  و�جتهت  �لأفغاين،  يف  �لريبة  ��صتدت  تقدم  كما 
�لتحري�ض على قتله، فاأمر �ل�صلطان عبد �حلميد بت�صديد �لرقابة 

عليه، ومنع �لختالط به فاأ�صبح �صجيًنا يف ق�رصه.

وبعد قليل من ذلك �لتاريخ مر�ض جمال �لدين و�ُصّخ�ض 
�ل�صلطان طبيبه �خلا�ض  �أمر  باأنه �رصطان يف فمه، وقد  �ملر�ض 
فتولها،  �جلر�حية  �لعملية  باإجر�ء  با�صا«  �إ�صكندر  »قمبورز�ده 
�لفيل�صوف  �حلكيم  روح  فا�صت  حتى  �أيام  غري  ت�ض  ومل 
�لإ�صالمية  �لأمة  �صبيل  بعد جهاد جميد يف  ربه  �إىل  �لإ�صالمي 
خا�صة و�لعروبة عامة، ويقال �إن �جلر�ح تعمد �أن يبقى �جلرح 
�لأكمل، ويوؤيد ذلك  �لوجه  بتطهريه على  يقم  �إذ مل  ملوًثا، 
قول �مل�صت�رصق �لكونت »لون ��صرتوروج« �لذي كان �صديًقا 
جلمال �لدين، وقد ز�ره عقب �لعملية �جلر�حية فرجا منه �إر�صال 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

558

عقب  يف  لينظر  �لذمة  طاهر  �لفكر،  م�صتقل  فرن�صي  جر�ح 
�لعملية، فاأر�صل �إليه �لدكتور »لردي« فوجد �أن �لعملية مل جتر 
على وجهها �ل�صحيح، ومل تعقبها �لتطهري�ت �لالزمة، وقد 
عاد �لطبيب �لفرن�صي �إىل �مل�صت�رصق »��صرتوروج« و�أخربه بهذ� 
�لأمر �ملحزن، وكانت وفاته خالل عام 1315هـ )1898م( 

بالًغا من �لعمر 60 عاًما.

يف  ربعة  وكان  عروبته،  يف  ا  خمل�صً �لله  رحمه  وكان 
يف  دمويًّا  ع�صبيًّا  لونه،  يف  قمحيًّا  بنيته،  يف  و�صًطا  طوله، 
مز�جه، عظيم �لر�أ�ض يف �عتد�ل، عري�ض �جلبهة يف تنا�صب، 
رحب  �لوجنات،  �صخم  �لأحد�ق،  عظيم  �لعينني،  و��صع 
ا عند �للقاء، كامل �خللق،  ا ب�صًّ �ل�صدر، جلياًل يف �لنظر، ه�صًّ
�صليم �لقلب، حليًما، كرمًيا، قوي �لعتماد على �لله، عظيم 
على  �حلر�ض  قليل  �ل�صيا�صي،  مق�صده  �إىل  طموًحا  �لأمانة، 
�صغارها،  عن  عزوًفا  بزخارفها،  �لغرور  عن  بعيًد�  �لدنيا، 
�صجاًعا مقد�ًما ل يهاب �ملوت، حديد �ملز�ج، فخوًر� بن�صبه 

�إىل �صيد �ملر�صلني، عايل �لنف�ض حتى يف �ل�صد�ئد.

وكان حنيفيًّا حنفّي �ملذهب غري مقلد يف عقيدته، ولكنه 
وبذل  �لت�صوف،  �إىل  ميل  مع  �ل�صحيحة،  �ل�صّنة  يفارق  مل 
�لإميان  �صادق  موؤمن  �أنه  على  �لدهريني  على  �لرد  يف  ر�صالته 
بدعم �لعقيدة �لإ�صالمية باملنطق و�حلكمة �لعقلية، فهو فيل�صوف 

من �أعالم فال�صفة �مل�صلمني.

وكان رحمه �لله و��صع �لأفق و�لعلم يف �مل�صائل �ل�صيا�صية 
و�لجتماعية، يوؤيد يف قوة �صلبة مبادئ �ل�صرت�كية �لإ�صالمية 

غري �ملتطرفة، ومن �أقو�له �ملاأثورة �خلالدة على مر �لأعو�م:

�آر�ئهم،  وت�صتت  �أهليه،  �نق�صام  د�ء  �ل�رصق  �أدو�ء  »�رص 
فقد  �لختالف،  على  و�حتادهم  �لحتاد،  على  و�ختالفهم 

�تفقو� على �أّل يتفقو�«.

»�إذ� �صح �أن من �لأ�صياء ما لي�ض يوهب فاأهم هذه �لأ�صياء 
�أو  �مللك  يهبها  ل  �حلقيقية  �حلرية  لأن  و�ل�صتقالل،  �حلرية 
هاتان  بل  �ل�صتقالل،  وكذلك  خاطر،  طيب  عن  �مل�صيطر 

�لنعمتان �إمنا ح�صلت وحت�صل عليهما �لأمم بالقوة و�لقتد�ر«.

»ل جامعة لقوم ل ل�صان لهم، ول ل�صان لقوم ل �آد�ب 
مل  �إذ�  لقوم  تاريخ  ول  لهم،  تاريخ  ل  لقوم  عّز  ول  لهم، 
فتعمل عملهم،  تاريخها  �آثار رجال  �أ�صاطني حتمي  منهم  يقم 
وتن�صج على منو�لهم، وهذ� كله يتوقف على تعليم وطني، 

بد�يته �لوطن، وو�صطه �لوطن، وغايته �لوطن«.

ومع�رص  �لذل،  غري  يثمر  ل  �لذّل  باب  من  »�لدخول 
�ل�رصقيني يف �لفقر خوف �لفقر، ويف �ملوت خوف �ملوت«.

�لكرم،  طاوله  و�إن  �لباطل،  ويخذل  �حلق،  »ينت�رص 
و�أمهله �لعفو، ومّده �لغرور«.

»بلغ �لإجحاف بال�رصقيني غايته، وو�صل �لعدو�ن عليهم 
نهايته«.

�لعتاة  �لظاملني  من  �حلق  طلب  يف  �ل�صجن  �أن  »�أعتقد 
ريا�صة، و�لنفي يف ذلك �ل�صبيل �صياحة، و�لقتل �صهادة وهي 

�أ�صمى �ملر�تب«.

قليل  وعلم  يجتمعان،  ل  �صد�ن  �لعلم  و�صحيح  »�لذل 
به خري من علوم كثرية م�صطورة يف  �ل�صدور يعمل  مقيد يف 

�لكتب ولكن ل يعمل بها«.
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له،  قوة  ل  ل�صعيف  حق  �لع�رص:  هذ�  يف  ما  »�أ�صعف 
ا ول خري يف حق ل  و�أقوى �صيء: باطل لقوي يجعل باطله حقًّ
تدعمه قوة، و�صاحب �حلق قوي، ولو كان �صعيًفا، و�ملبطل 

�صعيف ولو كان قويًّا«.

الرمل  بق�سم   – �سارع   – الإقبال   –377
ا( )امليثاق حاليًّ

�لإقبال �صد �لإدبار وهو من فعل قبل، و�أقبل �ليوم �صار 
و�لإقبال  �لقبول،  ريح  �أ�صابتهم  �لقوم  و�أقبل  بعيد،  غري  �آتًيا 

يعني �لُيمن و�ل�رصور و�لفرح.

�أما �ل�صم �جلديد، فانظر ترجمته يف »�مليثاق«.

بق�سم   – �سارع   – اإبراهيم  اإمام   –378
العطارين )�سيزار �سابًقا(

هو �إمام �إبر�هيم بدوي، ولد ببلدة �صطوط �لتابعة ملركز ببا 
مبديرية بني �صويف )حمافظة بني �صويف حاليًّا( وذلك بتاريخ 
ب�رصطة  و�لتحق  )1336هـ(،  عام 1917م  �صبتمرب  من   22
�لإ�صكندرية يف 8 من مايو عام 1948م )1368هـ(، ورقي 
يف  نقل  ثم  �لإطفاء،  بفرقة  يعمل  وهو  �لرقيب،  رتبة  �إىل 
17 من �أغ�صط�ض عام 1963م )1383هـ( �إىل ق�صم �ملباحث 
�لعامة، حيث ��صت�صهد وهو يوؤدي وظيفته يف حفظ �لأمن قياًما 

بو�جبه.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �لقدمي فاطلبها يف كلمة 
»�صيز�ر«.

379– الإمام الأعظم – �سارع – بق�سم مينا 
الب�سل

بالإمام  ويلقب  زوطي،  بن  ثابت  �بن  حنيفة  �أبو  هو 
�لأعظم، ويكنى بالنعمان، �أما ترجمة حياته فاطلبها يف كلمة 

»�أبو حنيفة«.

380– اإمام احلرمني – �سارع – بق�سم اجلمرك
بن  يو�صف  بن  �لله  عبد  بن  �مللك  عبد  هو  �لكامل  ��صمه 
حممد بن عبد �لله بن حيُّوية �جلويني �مللقب باإمام �حلرمني )�نظر 
ل�صتقر�ره  �لني�صابوري  �ملعايل  باأبي  و�ملكنى  �جلويني(،  مادة 
من  بالقرب  »ب�صتنكان«  قرية  يف  ولد  وقد  ني�صابور،  مبدينة 
ني�صابور يف 18 من �صهر �ملحرم عام 419هـ )22 من فرب�ير 

عام 1028م(.

ومن ت�صميته باجلويني و�إقامته بني�صابور معظم �صنني حياته 
ي�صتبني �أنه من �أ�صل فار�صي، غري �أن بع�ض �ملوؤرخني يذهبون 
�إىل �أن و�لده من قبيلة طيىء �لعربية، ومن َثمَّ فهو من دم عربي 

�أ�صيل، وي�صتطاع �جلزم بعروبته.

�إمام �حلرمني �جلويني ناحية من  �إليها  �لتي ين�صب  وجوين 
بني  وتقع  ب�صطام،  من  �لقو�فل  طريق  على  ني�صابور  نو�حي 
ذوي  من  و�أهلها  بعلمائها،  م�صهورة  وهي  وبيهق  جاجرم 
و�لفقهاء  �لعلماء  من  عدد  �إليها  وين�صب  �لذ�ئع،  �ل�صيت 
�لله  �ل�صيخ عبد  �لرتجمة  بينهم ولد �صاحب هذه  �لبارزين من 
يف  دّر�ض  �لذي  �مل�صهور  �ل�صافعي  �لفقيه  �جلويني  يو�صف  �بن 
جوين ثم يف ني�صابور ومرو� و��صتقرو� يف ني�صابور عام 407هـ 
)1016م( وهناك ُعنيِّ مدر�ًصا، و�كت�صب �صهرة فائقة حتى 
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قيل عنه كما قيل عن �لغز�يل فيما بعد �أنه لو كان هناك نبي بعد 
خامت �لأنبياء و�لر�صول �صيدنا حممد عليه �ل�صالة و�ل�صالم لكان 

عبد �لله �جلويني.

وقد لّقب عبد �لله بن يو�صف ب�صيخ �حلجاز، وكان �صوفيًّا 
�لت�صوف،  بالعلم، و�حلديث و�صنف كتًبا يف  ��صتغل  فا�صاًل 
ثم  �لعلم  طلب  ورحل يف  بناحية جوين،  ا  �أي�صً هو  ولد  وقد 
��صتقر بني�صابور، وذكره كثري من �ملرتجمني و�أفا�صو� يف بيان 
ولده  توجيه  �لأثر يف  �أعمق  له  وكان  وف�صله،  وعلمه  تقو�ه 
�لعلوم �لإ�صالمية وتكري�ض  �لتعمق يف حت�صيل  عبد �مللك نحو 

حياته خلدمة �لدين وتويف عام 438هـ )1046م(.

�لديني ق�صى عبد �مللك �جلويني  �لتوجيه  تاأثري هذ�  وحتت 
�لإ�صالم  �صاأن  و�إعالء  و�لإلهية  �لدينية  �لعلوم  ن�رص  يف  حياته 
فجمع فيما �ألف وحتدث، و�أبدى من �آر�ء بني �صالمة �ملنطق، 
�حلق  فاأظهر  على خ�صومه  �لقوي  �ل�صديد  و�لرد  �لقول  ومتانة 

و�أزهق �لباطل و�أعلى �صاأن �لدين، وهزم خ�صومه.

وقد �أتقن يف در��صته �مل�صتفي�صة �لعلوم �لإ�صالمية �ملختلفة 
من  مبكرة  �صن  �ملحققني يف  �لأئمة  مرتبة  �إىل  مكانته  رفع  مما 
حياته �إذ تيز يف هذه �ل�صن برجاحة �لعقل، و�مليل �إىل �لنقد، 
وحب �لبحث و�لتمحي�ض، ولذ� كان يرف�ض يف قوة و�إ�رص�ر 
كل ما يتنافى مع �ملعقول و�ملنطق �ل�صليم ولو كان �صادًر� عن 

و�لده.

وكان �إمام �حلرمني ُمناِظًر� بارًعا، وم�صاِجاًل بليًغا ي�صري يف 
�صياق مناظر�ته كال�صيل �ملتدفق ل يقف يف جمر�ه عائق لدح�ض 

�آر�ء خ�صمه.

وعقب وفاة و�لده عام 438هـ )1046م( جل�ض مكانه 
للتدري�ض مبدر�صة ني�صابور وهو يف �صن �لع�رصين، ومل ينقطع 
�لقا�صم  �أبو  فالزم  �لتثقيف،  من  و�ل�صتز�دة  �لتح�صيل  عن 
�لكالم على  �لفقه، وعلم  ليت�صلع يف  �لإ�صفر�ييني  عبد �جلبار 
�ملذهب �لأ�صعري )�نظر تف�صيل هذ� �ملذهب يف مادة �لأ�صعري 
على  وتف�صريه  �لكرمي  �لقر�آن  علوم  من  ولينهل  �حل�صن«(  »�أبو 
�ملذهب  تف�صري  ني�صابور  مدر�صة  يف  يتوىل  وكان  �خلبازي، 
�ل�صافعي )�نظر مادة �ل�صافعي( و�لدفاع عن �لعقيدة �لأ�صعرية، 
ول�صيما �صد �لذين كانو� يعملون على �متهان �ملذهب �ل�صّني؛ 
نِّيِّني  مما �أدى �إىل ظهور �لعديد من �لفنت وتاأزم �لأمور بني �ل�صُّ

وطو�ئف �ل�صيعيني.

و�نق�صمت �لدولة �لعبا�صية يف عهده �إىل دويالت، و�رصعت 
دويلة خر��صان جتور على جار�تها من �لدويالت، وتبًعا لذلك 
��صتطاع �لبويهيون �أن يب�صطو� �صيطرتهم على �خلالفة �لعبا�صية ملا 
�أ�صابها من �صعف ووهن، وكان من �أ�صد �ملناه�صني للخالفة 
�خلالفة  بني  �ل�رص�ع  ��صتد  وهكذ�  �لفاطمي،  �خلليفة  �لعبا�صية 
�لعبا�صية �ل�صنية، و�خلالفة �لفاطمية �ل�صيعية، وترتب على ذلك 
جناح �لفاطميني يف حمل بع�ض �لدويالت على �عتناق �ملذهب 
�ل�صيعي عالوة على ت�صلط �لبويهيني وهم �صيعيون على �خلالفة 
�أهل  ��صطهاد  ع�رص  �لع�رص  ذلك  على  �أطلق  ولذ�  �لعبا�صية، 

�ل�صنة.

وبقيت �لبالد �لتي تدين بالطاعة للبويهيني على تلك �حلال 
 – خر��صان  �ل�صلجوقيون يف  ظهر  حتى  �لزمن  من  قرن  زهاء 
عام 431هـ  فيها  �لأمر  لهم  – و��صتتب  �ل�صنة  �أهل  من  وهم 

)1039م(.
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وكان من جر�ء �لفنت بني �لطو�ئف �لدينية �نت�صار �لفو�صى، 
و�لغتيال يف ني�صابور، فهاجر �جلويني �إىل بغد�د وجل�ض فيها 
�لدينية  �لعقائد  �أمور  تثبيت  على  وعمل  علمائها  كبار  ملناظرة 
»�لق�صريي،  �مل�صهور�ن  �لعاملان  ي�صاحبه  وكان  طاقته،  جهد 
�جلويني  ذهاب  وكان  �ملادتني(،  هاتني  )�نظر  و�لب�صطامي« 
وقد  �إليها  �لأتر�ك  �لغز  �جلنود  دخول  وقت  بغد�د  �إىل  ورفيقه 
جاوؤو� مع طغرل بك عام 447هـ )1055م(، ومن ثم يت�صح 

�أن �جلويني غادر ني�صابور خالل عام 446هـ )1054م(.

ومل مي�ض وقت طويل حتى ذ�ع �صيته يف بغد�د، ولكنه 
مل ميكث بها طوياًل و�صافر �إىل مكة، و�أقام بها �أربع �صنو�ت 
على  �لطماأنينة  يدخل  �أن  حماوًل  �لعلم،  وين�رص  ويفتي  يناظر 
نفو�ض �مل�صلمني، وقد ��صتبد بها �لقلق ب�صبب �صيا�صة �لبويهيني 
باإمام  تلقيبه  على  �مل�صلمون  حر�ض  �لفرتة  هذه  ويف  �ل�صيعية، 
�لنا�ض  هد�ية  يف  �ملوفقة  بجهوده  و�عرت�ًفا  له  تكرمًيا  �حلرمني 
�لتي توؤيد مذهبه �لأ�صعري  بالرب�هني و�حلجج  �إىل طريق �حلق 
�ل�صّني، وكان يكر�ض �لليل للتعبد وتخلي�ض �لنف�ض من �ملادة 

و�صو�ئبها.

وكانت  ني�صابور،  �إىل  عاد  �لأربع  �ل�صنو�ت  نهاية  ويف 
نوبة �لتع�صب بني �ل�صنيني، و�ل�صيعيني قد هد�أت ول�صيما �إثر 
�عتالء »�ألب �أر�صالن« �حلكم يف ني�صابور �لذي بادر �إىل �إرجاع 
451هـ  عام  ذلك  وكان  هاجرو�،  �لذين  �لأ�صاعرة  �صيوخ 
م�صت�صعفة،  قلة  �لبالد  هذه  �ل�صنّيون يف  وكان  )1095م(، 
و�ل�صيعيون يكّونون �لأغلبية، غري �أنه من ح�صن �حلظ �أن يتخذ 
�أن  فكره  بثاقب  فر�أى  له،  وزيًر�  �مللك  نظام  �أر�صالن«  »�ألب 
ون�رص  �لدينية  �لتوعية  طريق  عن  ياأتي  �إمنا  �لفنت  على  �لق�صاء 
وبغد�د،  ني�صابور،  يف  �ملد�ر�ض  ت�صييد  �إىل  فاأ�رصع  �لتعليم، 

و�آمل،  ومرو،  و�لب�رصة،  وبلخ،  و�أ�صفهان،  وهر�ة، 
�لتي  �ملد�ر�ض  على  عالوة  وذلك  و�ملو�صل،  وطرب�صتان، 
و�ل�صعدية  �لبيهقي،  مدر�صة  مثل  ني�صابور  مبدينة  قائمة  كانت 
وغريهما، وعني �لوزير نظام �مللك لهذه �ملد�ر�ض �أئمة �صنيني 
للتدري�ض و�لفتوى و�لوعظ، فكان على ر�أ�ض مد�ر�ض ني�صابور 
بغد�د  مد�ر�ض  ر�أ�ض  وعلى  �لرتجمة  هذه  �صاحب  �جلويني 
)�لنظامية( �أبو �إ�صحق �ل�صري�زي، ومل مي�ض وقت طويل حتى 
ظهر �أثر هذه �ملد�ر�ض �لقوي يف تثبيت �ملذهب �ل�صّني، وتقوية 

دعائمه، وبالتايل تقوية دعائم �لدولة �ل�صلجوقية �ل�صنية.

ويدل تاريخ �صرية �جلويني على �أنه �أكب على تاأليف �أكرث 
كتبه يف هذه �لفرتة من حياته �لفكرية ومعظم هذه �لكتب تتناول 

علوم �لفقه، و�لكالم، و�جلدل، و�خلالف وما �إليها.

ومل تكن �لعلوم يف حالة ركود يف ذلك �لعهد على �لرغم 
من قيام �لفنت و�ل�صطر�بات، فاخللفاء �لعبا�صيون مل ياألو� جهًد� 
�ليونانية،  �لفل�صفات  بنقل  فاأمرو�  �لعلم و�لعلماء،  يف ت�صجيع 
عناية حادبة  �لعربية، ووجهو�  �للغة  �إىل  و�لفار�صية  و�لهندية، 
يف  �لدويالت  �أمر�ء  �أثرهم  �قتفى  وقد  �لإ�صالمية  �لعلوم  �إىل 

�لع�رص �لعبا�صي �لثاين.

وكانت د�ر �لكتب »�لنظامية« يف ني�صابور حافلة باأمهات 
�أن �جلويني قد  �لكتب، ورو�ئع �ملوؤلفات، وما من �صك يف 
�أفاد من كل ذلك و�طلع على �لكتب �لفل�صفية �لتي كانت هذه 
وعمر  �ملع�صومي  �لله  عبد  �أبي  كتابي  بينها  ومن  ت�صمها  �لد�ر 
�أن ذلك  و�لو�قع هو  �لفل�صفة،  �ملادة( يف  )�نظر هذه  �خليامي 
و�أن  �لفل�صفية،  للعلوم  �لد�ر�صني  بالعلماء  حافاًل  كان  �لع�رص 
من  ينهلون  �لعلم  �أهل  بني  منت�رصة  كانت  �لفل�صفية  �مل�صنفات 

مو�ردها وكان ني�صابور كثري من هوؤلء �لعلماء.
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نظام  �لوزير  �أن�صاأها  �لتي  باملدر�صة  يدر�ض  �جلويني  وظل 
�مللك خا�صة به و�صميت باملدر�صة �لنظامية �إىل �أن مر�ض وتويف 
يف م�صقط ر�أ�صه يف 23 من ربيع �لثاين عام 478هـ )20 من 

�أغ�صط�ض عام 1085م( عن حو�يل 64 �صنة.

� جعل �ل�صبكي )�نظر هذه  وبلغت م�صنفاته من �لكرثة حدًّ
�ملادة( يذهب يف كتابه طبقات �ل�صافعية �إىل �أنه ل ميكن تعليل 
هذه �لكرثة �إل مبعجزة، ومل يذع كتاب من كتبه ذيوًعا كبرًي� 
»كتاب  موؤلفه  و��صتمل  وف�صله،  لعلمه  �لنا�ض  تقدير  ي�صارع 
فيه  �لفقه« على مع�صالت جمة، وقد نحا  �أ�صول  �لربهان يف 
�ألّف  �أنه  �لكتاب  هذ�  مو�صوع  من  وي�صتبني  جديًد�،  نحًو� 
و�لإفتاء،  �لجتهاد  يخ�ض  مو�صوع  يف  �لبحث  �أ�صول  لبيان 
وهو  �لفقه«  �أ�صول  يف  �لورقات  »كتاب  موؤلفاته  �أعظم  ومن 
�صنف  �لدين  �أ�صول  ويف  �لأ�صول،  هذه  يف  قيم  موجز 
�أ�صول �لعتقاد« وقد  �إىل قو�طع �لأدلة يف  �جلويني »�لإر�صاد 
بحث فيه �أهم م�صائل �أ�صول �لدين ممهًد� لها ببع�ض ف�صول يف 
�إىل جانب كتب عديدة يف  هذ�  �لنظر، ووجوبه وحقيقته، 
�أ�صول �جلدل، ويف بع�ض �ملو�صوعات  �ل�صافعي، ويف  �لفقه 
�لتي  �ملنربية  خطبه  »�لنف�ض«،وديو�ن  كتاب  مثل  �لأخرى 

��صتملت على مو�عظه، وله ق�صيدة �صمنها و�صاياه لبنه.

ومن �لغريب �أن �أحد �لذين �أطلق عليهم �أهل �لإ�صكندرية 
�حلرمني«  �إمام  »حممد  ��صم  يحمل  �ل�صاحلني(  �لله  )�أولياء 
�صبب  عن  ول  �لويّل  هذ�  حياة  تاريخ  عن  �صيء  يعرف  ول 
�أحد  �صعة  يف  �رصيحه  وكان  �حلرمني(،  )باإمام  ت�صميته 
و�متد�د  �ل�صارع  تو�صيع  ل�صتطاعة  فاأزيل  �لإ�صكندرية  �صو�رع 
��صتقامته، وقامت �لبلدية باإجر�ء�ت نقل رفاته، �إن كانت قد 
وجدت بالفعل، �إىل جممع �لأ�رصحة �لكائن بجو�ر م�صجد 

�لعقد  بد�ية  يف  وذلك  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لعبا�ض  �أبي  �صيدي 
�لر�بع من �لقرن �لع�رصين، �إذ قرر �ملجل�ض �لبلدي �ملو�فقة على 
�قرت�ح �ملرحوم �أحمد �صديق )�نظر هذه �ملادة( مدير عام �لبلدية 
�لأ�صبق بنقل جميع �لأ�رصحة �لو�قعة يف �صعة �صو�رع �ملدينة �إىل 

هذ� �ملجمع �لذي �صيد ب�صكل هند�صي جميل.

381 – الإمام مالك – �سارع – بق�سم العطارين
بحي، كان �أبوه مينيًّا من  هو مالك بن �أن�ض بن عامر �لأ�صْ
بح، و�أمه عربية، ينتهي ن�صبها �إىل قبيلة �لأزد،  قبيلة ذي �أ�صْ
وقد نزل جّده باملدينة متظلًما من بع�ض ولة �ليمن، و�تخذها 
� له، و�أرجح �لرو�يات هي �لقائلة باأنه ولد بالقرب من  م�صتقرًّ
�أ�رصة ز�ُدها  ن�صاأ �لإمام مالك يف  عام 93هـ )711م(، وقد 
عن  �حلديث  روو�  �لذين  �لتابعني  من  جّده  كان  فقد  �لعلم، 
عّمه  وكان  عائ�صة،  و�ل�صيدة  وطلحة،  وعثمان،  عمر، 
ا، ومن َثمَّ مل يكن من  �أبو �صهيل حجة يف رو�ية �حلديث �أي�صً
�مل�صتغرب �جتاه مالك �إىل �لعلم ينهل من ينابيعه حتى يْرتوي، 
�لر�صول عليه �ل�صالم  بيئة  بيئة �ملدينة �ملنورة  و�صاعد على ذلك 
�لقر�آن، وتاقت نف�صه  وموطن �ل�رصع �لإ�صالمي، وقد حفظ 
حتقيق  على  ت�صاعده  �أّمه  وكانت  �لعلم،  �إىل ح�صور جمال�ض 
هذه �لرغبة فُتلب�ُصه �أح�صن �لثياب، وت�صع �لعمامة فوق ر�أ�صه، 
وحتّثه على �أن ينهل من �لعلم ما و�صعت طاقته �لفكرية، وكان 
�ل�صيخ �لذي �ختاره لتثقيفه وتهذيبه هو �ل�صيخ �بن هرمز �لذي 
ييثه  �صنو�ت، يف علٍم مل  �صبع  �أنه جال�صه  مالك  �لإمام  يقول 
بالرد  �لنا�ض  �أعلم  �لنا�ض، و�إن �صيخه هذ� كان من  لأحد من 
�لنا�ض )�نظر مادة �صيدي  فيه  �أهل �لأهو�ء، ومبا �ختلف  على 
و��صرتخ�ض يف  �لعلم  طلب  �لإمام يف  وجّد  �لرحمن(،  عبد 
حت�صيله كّل غاٍل، ونفي�ض، ويتحّمل يف �صبيله كل م�صقة، 
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�لنبوي  �حلديث  �صمعو�  �لذين  �لتابعني  لقاء  يتحايل على  فكان 
�ألو�حه،  يف  يقولون  ما  ويجمع  �لبيت  �أهل  �أو  �ل�صحابة  عن 
ومن كل ما تقدم يت�صح �أن �لإمام مالك بد�أ يجمع �لأحاديث 
عامة  �أقام �لدُّ وتدوين فتاوى �ل�صحابة و�لتابعني وبهذه �لو�صيلة 

�لتي بنى عليها فقهه.

فرقة  ظهرت  �إذ  �لعقائد  حول  �لكالم  كرث  وقته  ويف 
وزيدية،  �إمامية،  من  �ملختلفة  بنَِحِلِهم  و�ل�صيعة  �خلو�رج، 
وكي�صانية، وغريها، وظهرت طائفة �ملعتزلة ومنهج تف�صريهم 
للن�صو�ض �ملتعلقة بالعقيدة، كما ظهرت �لّنَحل �لأخرى �لتي 
�ن�صقت على �لإ�صالم، وقد تلّقى �لإمام مالك معلومات و�فية 
عن كل هذه �لطو�ئف من �أ�صتاذه عبد �لرحمن بن هرمز ولكنه 
�أحاديث  على  تدري�صه  ُيْق�رِص  فكان  تالميذه  على  ُيذْعها  مل 
��صتفتاء  يخيب عن  ولذ� كان ل  �ل�صحابة،  وفتاوى  �لر�صول 
�إّل �إذ� كان يف م�صاألة و�قعة، ول يجيب عن �أمور غري و�قعة، 
و�لتابعني  �ل�صحابة  بفتاوى  يتعلق  ففيما  متوقعة،  كانت  ولو 
وزيد  عمر،  بن  �لله  وعبد  �خلطاب  بن  عمر  فتاوى  تعّلم 
�بن ثابت وعبد �لرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وغريهم 
�حلكيم، وجال�صو�  �لتنـزيل  �صاهدو�  �أو  للفتوى،  ت�صدو�  ممن 
�لر�صول وقب�صو� من هديه ونوره، ومل يكتف �لإمام بذلك بل 
�جته �إىل فقه �لر�أي وكان قد تلّقاه عن بع�ض فقهاء �ملدينة �ملنورة 
�أمثال ربيعة بن عبد �لرحمن ويحيى بن �صعيد، ومل يكن �لأخذ 
و�إمنا  �لعر�ق،  بالر�أي يف  �لأخذ  غر�ر  على  �ملدينة  بالر�أي يف 
كان �أ�صا�صه �لتوفيق بني �لن�صو�ض و�مل�صالح �ملختلفة، ولذلك 
مل يكن �لإمام ُيكرث من �لر�أي �لذي يكرث فيه �لقيا�ض و�لتفريع، 
�صيوخ  تق�صيم  �مل�صتطاع  ومن  �لعر�ق،  يف  يحدث  كان  كما 
و�لر�أي،  �لفقه  عنه  مالك  �أخذ  �أحدهما  ق�صمني:  �إىل  مالك 

يفح�ض  وكان  �ل�صحابة،  و�آثار  �حلديث  عنه  �أخذ  و�لآخر 
وميّح�ض ما ياأخذه، فيقتنع ببع�صه ويرّد بع�صه، وبعد �أن وثق 
من نف�صه، ومما تعّلم عن �أ�صاتذته، وحمدثيه، ورو�ِته بد�أ ينقل 
�إىل  وير�صدهم  دينهم،  �أمور  يف  وُيفتيهم  �لأحاديث  للنا�ض 
�صو�ء �ل�صبيل، وكان ذلك بعد �أن بلغ �صن �لن�صوج، وجتمع 
�أكرث �لرو�يات عن �صريته �أنه جل�ض للتدري�ض و�لفتوى بعد �أن 
�أول �لأمر يف  �لثالثة و�لأربعني من عمره، وكان يجل�ض  بلغ 
م�صجد �لر�صول ثم �أخذ ُيلقي درو�صه يف بيته �إثر �إ�صابته مبر�ض 
�صَل�ض �لبول، وبعد ذلك �نقطع عن �خلروج �إىل �لنا�ض عندما 

�ألح عليه �ملر�ض ولكنه مل ينقطع عن مّدهم بعلمه وفتاو�ه.

�أ�صا�ض  وهي  �حلافظة  قوة  مالك  �لإمام  �صفات  ومن 
�لنبوغ، وقوة �لعقل و�لوعي وقوة �ل�صرب و�جلَلد و�ملثابرة على 
وم�صاق،  متاعب  من  ي�صادفه  كان  مبا  م�صتهيًنا  �لعلم  طلب 
�لإخال�ض  وقوة  و�ل�صهو�ت،  �لأهو�ء،  عن  �لعزوف  وقوة 
�لله فقط، وكان يكره �جلدل يف  يطلبه لوجه  للعلم، وكان 
ذ� هيبة وجالل، وُيرّجح  نهى عنه، وكان  ما  �لدين وكثرًي� 
على  ولكن  �لتجارة  من  يرتزق  �لإمام كان  �أن  �ل�صرية  كّتاب 
نطاق �صيق ومن �لعطاء�ت �لتي كانت تنح �إليه من �خللفاء، 
�زدهار  عا�رص  وقد  �لرغيد،  �لعي�ض  من  ب�صطة  يف  كان  ولذ� 
�لدولة �لأموية، وعا�رص �لدولة �لعبا�صية يف قوتها، ويف عام 
146هـ )763م( نزلت بالإمام حمنة يف عهد �خلليفة �لعبا�صي 
ُم�ْصَتْكَرٍه  لي�ض على  »باأنه  �لقائلة  فتو�ه  ب�صبب  �ملن�صور، وذلك 
�أن  لإثبات  �لزكية حجة  �لنف�ض  �أتباع  �لعلويون  فاتخذها  ميني« 
مبايعة �ملن�صور باطلة لأنها �أُخذت كرًها، ف�رصب �لإمام مالك 
بال�صياط وخلعت يده من كتفه، ويظهر �أن �خلليفة �ملن�صور مل 
له من جّر�ء هذه  يعلم مبا حدث  لالإمام، ومل  ياأمر مبا حدث 
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�ملحنة، ويف بع�ض �لرو�يات �أن �ملن�صور كان يعلم ولكنه �أر�د 
رح فقال ملالك عندما �أدى فري�صة �حلج »و�لله �لذي  ت�صميد �جْلُ
ل �إله �إل هو، ما �أمرت بالذي كان، ول علمُتُه، ولقد �أمرت 
�أ�صعاف ما  �أُْنِزل به من �لعقاب  �أن  ُيوؤتى به ولبد  بالو�يل و�أن 
نالك منه«، ولكن �صماحة �لإمام �أبت �إل �أن يرجو �خلليفة يف 
�ل�صفح عن و�ليه ففعل، وهكذ� خرج مالك من �ملحنة مكّرًما 
وز�د بها رفعًة عند �خلليفة، وعند �لنا�ض، وقد طلب �خلليفة منه 
�أن يكتب �آثار �لر�صول و�ل�صحابة وجمموع �لأق�صية و�لفتاوى 
لين�رصها بني �لنا�ض قانوًنا، وعا�ض �لإمام مكّرًما حمفوًفا باملهابة 
ا،  و�لإجالل، وكان ُي�ْصدي �لن�صح للولة و�إىل �خللفاء �أي�صً
من  بالًغا  )795م(  179هـ  عام  خالل  باملدينة  وفاته  وكانت 

�لعمر حو�يل 85 عاًما.

وكان زمانه زمان ��صطر�ب يف �لآر�ء �لفقهية ويف �لعقيدة 
ل  جمرب  �لإن�صان  باأن  يقول  كان  من  �لنا�ض  فمن  نف�صها، 
خمتار، ومنهم من يزعم �أن مرتكب �لكبائر كافر، و�آخرون 
يزعمون �أن �ملع�صية ل ت�رّص مع �لإميان، و�أن �لطاعة ل تنفع 
مع �لكفر، وكان هناك �لذين ُي�رّصون على �أن �خلالفة يف عليٍّ 
وبنيه من فاطمة �لزهر�ء، و�لذين يقولون �إن �خلالفة لي�صت يف 

قبيلة �أو بطٍن �أو بيت.

وكان لبد لهوؤلء وهوؤلء من مر�صٍد يدلهم على �ل�رص�ط 
مالك يف  �لإمام  �صلك  �صاأنه، ولقد  �لله جل  �مل�صتقيم �رص�ط 
كل هذه �لأمور ما �صلكه يف �لفقه و�حلديث، فقرر وجوب 
�تباع �ل�صنة ومنهج �ل�صلف �ل�صالح، و�لعتقاد باأن �لإميان قوٌل 
�لإن�صان  و�أن  و�رّصه  خريه  بالقدر  و�لإميان  وعمل،  وعقيدٌة 
� و�أن مرتكب  حّر خمتار وم�صوؤول عما يفعل �إْن خرًي� و�إن �رصًّ
وقد  �صاء،  �إن  له  �لله  ويغفر  مع�صيته،  مبقد�ر  يعذب  �لكبرية 

ثارت يف زمانه م�صاألة خلق �لقر�آن �أثارها �جَلْور بن درهم عن 
رجل يهودي، فقرر �لإمام �أن �لقر�آن وخلقه م�صاألة ل يجب 
�ملعتزلة  و�أنكر  �مل�صلمني،  بني  فتنة  بذور  لأنها  فيها  �خلو�ض 
روؤية �لله يوم �لقيامة، فقال �لإمام بروؤيته دون �لتعر�ض لكيفية 
�لروؤية، وكونها كروؤيتنا يف �لدنيا لأنها �صتكون على نحو �آخر 
يليق بذ�ته تعاىل، ويف �ل�صيا�صة كان ُيقر عمل �خللفاء �لر��صدين 
من  لبيت  ولي�صت  �لنا�ض  بني  ُم�صاعة  �خلالفة  �أن  ويرى  جميًعا 
قري�ض �أو لبيت علوي ب�رصط �ملبايعة �حلرة �لتي ل �إكر�ه فيها، 
ويجعل كتاب �لله فوق كل �لأدلة لأنه �أ�صل �ل�رصيعة وحجتها 
�ل�صّنة  على  ويقدمه  �لقيامة  يوم  �إىل  �خلالدة  �أحكامها  و�صجل 
ه �ل�رصيح �لذي ل يقبل  وعلى ما ور�ء �ل�صنة، فهو ياأخذ بن�صّ
�لتاأويل، وياأخذ بظاهره �لذي يقبل �لتاأويل ما د�م ل يوجد دليل 
�حلديث  يْروي  وكان  تاأويله،  عدم  على  نف�صها  �ل�رصيعة  من 
ب�صنده ثم يرّده لأنه يخالف كتاب �لله، وكان ياأخذ بالقيا�ض 
حكمه  على  من�صو�ض  غري  �أمر  �إحلاق  هو  �لذي  �ل�صطالحي 

باأمٍر �آخر من�صو�ض على حكمه.

تالميذه،  دّونها  خمتلفة  علمية  ر�صائل  �لإمام  عن  و�أُثر 
�صمعه  ما  فيها  �صّطر  وهب  لبن  »�ملجال�صات«  كتاب  ومنها 
هو  �ألّفه  �لإمام  �أن  يف  ي�صك  ل  �لذي  و�لكتاب  �أ�صتاذه،  من 
»�ملوطاأ« �لذي جمع فيه رو�يات من �ل�صّنة، وقد بد�أ يف كتابته 
خالل عهد �أبي جعفر، ومّت يف عهد �خلليفة �ملهدي، وحاول 
هارون �لر�صيد �أن يجعله قانوًنا وُيعّلق ن�صخة منه بالكعبة ليعلمه 
�لنا�ض جميًعا غري �أن �لإمام مل ير�ض عن ذلك، و�ملوطاأ كتاب 

حديث وفقه.

و�نت�رص �ملذهب �ملالكي يف �لأقطار – وَخُمل بع�ض �لوقت 
يف �حلجاز – ون�رصه يف م�رص تالميذ �لإمام، ونازعه �ملذهب 
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�ل�صافعي �ل�صلطان فيها، ويف تون�ض غلب عليه �ملذهب �حلنفي 
بعد �نت�صاره، وكان يف �لأندل�ض �صاحب �ل�صلطان، وماز�ل 
�ملذهب �ل�صائد يف �لقطر �جلز�ئري حتى �لآن، وهكذ� ُيالَحظ 
�أن �ملذهب �ملالكي �نت�رص يف غرب �لبالد �لإ�صالمية ومل ينت�رص 
�إل قلياًل يف �رصقها، وذلك ل�صتقر�ر كثري من تالميذ �لإمام 
�ملحيط  حتى  �لغرب  �إىل  منهما  وتغلغل  وتون�ض  مب�رص  مالك 

�لأطلنطي.

وقال �لإمام مالك عن نف�صه »ن�صاأت و�أنا غالم حدث �أتبع 
�إذ� كان  �ملغني  �إن  بنّي  يا  �أمي:  فقالت يل  و�آخذ عنهم  �ملغنني 
قبيح �لوجه مل ُيْلَتَفت �إىل غنائه، فدع �لغناء و�طلب �لفقه فاإنه 
�لله  �لفقهاء فبلغ  �لقبح، فرتكت �ملغنني و�تبعت  ل ي�رص معه 

بي عز وجّل هذ� �ملبلغ«.

ومن �مل�صتطاع �لقول يف غري تردد �أن �لإمام مالك موؤ�ص�ض 
�حلجاز  ملدر�صة  �متد�د  �لتي هي  �حلديث  �أهل  مدر�صة  وموّطد 
�إىل  ثم  �خلطاب،  بن  عمر  �خلليفة  �إىل  �أ�صلها  يف  ترجع  �لتي 
�ل�صحابة،  من  وغريهم  عبا�ض،  و�بن  ثابت  و�بن  عمر  �بن 
و�لتابعني من بعدهم، ومن َثمَّ كان مالك حجة يف �لفقه وثقة 
يف �لرو�ية حتى لّقب عن جد�رة باإمام �ملدينة، و�إمام �حلجاز، 
ُي�رصب يف  مثاًل  �لعلماء، وقد �صار  �حلرمني، وعامل  ومفتي 
�إفتائه �ل�صحيح فيقال »ل ُيفَتى ومالك يف �ملدينة«، وهكذ� ُعّد 
�لإمام عامِلًا يف �حلديث و�ل�صّنة و�لفقه جميًعا، وكان له �لف�صل 
�مل�صهور  م�صّنفه  يف  علميًّا  تدويًنا  و�ل�صّنة  �حلديث  تدوين  يف 
»�ملوطاأ« ويف تثقيف جيل من �لأئمة، و�أ�صهرهم �لإمام حممد 
�بن �إدري�ض �ل�صافعي، �لذي �أقر بف�صله وبقيمة م�صّنفه فقال: ما 
�أ�صح من كتاب مالك،  �لله  بعد كتاب  �لأر�ض كتاب  على 
مالك حجة �لله تعاىل على خلقه بعد �لتابعني، ومالك معلمي 

به  ف�صّد  مالك  عن  �حلديث  جاءك  و�إذ�  �لعلم،  �أخذنا  وعنه 
يدك، و�إذ� جاء �لأثر فمالك �لنجم.

�نت�صار  �صبب  �إن  �ملادة(  هذه  )�نظر  خلدون  �بن  ويقول 
مذهب مالك يف �لأندل�ض و�ملغرب �لعربي هو �أن رحلة فقهاء 
هذه �لبالد كانت غالًبا �إىل �حلجاز، وهو منتهى �صفرهم و�ملدينة 
يومئذ د�ٌر للعلم... ومل يكن �لعر�ق طريقهم فاقت�رصو� على 
ا فالبد�وة كانت غالبة على  �لأخذ من علماء �ملدينة... و�أي�صً
�أهل �ملغرب، و�لأندل�ض، ومل يكونو� يعاينون �حل�صارة �لتي 
�لبد�وة،  ملنا�صبة  �أمَيل  �أهل �حلجاز  �إىل  �لعر�ق، فكانو�  لأهل 
�لقطر  بالد  �صائر  يف  �لأكرب  �ملفتي  هو  �ملالكي  �ملفتي  وماز�ل 
�جلز�ئري، وماز�ل �نت�صار �ملذهب �ملالكي و��صع �لنطاق غالًبا 
يف  �لنت�صار  وو��صع  وليبيا،  وتون�ض،  مر�ك�ض،  �أهل  على 
�أتباع  وله  و�لكويت  و�لبحرين،  و�ل�صود�ن،  م�رص،  �صعيد 
�أتباع  عدد  ويبلغ  و�لإ�صالمية  �لعربية  �لبالد  كافة  يف  كثريون 
�أكرث،  �أو  مليوًنا  خم�صني  قر�بة  �ليوم  �لعامل  يف  مالك  �لإمام 

ويزد�د عددهم على مّر �ل�صنني.

م�صاهري  بني  خا�ض  �نت�صار  �ملالكي  للمذهب  وكان 
فقهاء  �لعربي من  و�بن  �بن ر�صد،  منهم  �مل�صلمني،  �لفال�صفة 
تاأثر  �لذي  �ل�صافعي،  �لغز�يل  �لإ�صالم  ومنهم حجة  �ملالكية، 
�إذ  �لأ�صول«،  علم  من  »�ملُ�ْصَت�صفى  كتابه  يف  مالك  مبذهب 
�مل�صالح  يف  �ملالكية  �أ�صل  من  �لقريب  �ل�صت�صالح  مببد�أ  �أخذ 
�أن  �ملر�صلة  بامل�صالح  للتعليل  مالك  مذهب  وي�صرتط  �ملر�صلة، 
�لعباد�ت،  م�صائل  �ملعامالت ل من  م�صائل  �مل�صاألة من  تكون 
و�أن تو�فق �مل�صلحة روح �ل�رصيعة، ول تعار�ض دلياًل من �أدلتها 
�أو �حلاجيات ل من �لكماليات،  و�أن تكون من �ل�رصوريات 
�أي �أن ُيْق�صد منها �ملحافظة على �لدين، �أو �لنف�ض، �أو �لعقل، 
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�أن تكون و�قعة  �إ�صالح �ملعي�صة، ل  �أو  �أو �ملال،  �أو �لن�صل، 
موقع �لتزيني و�لتح�صني.

وقد ن�صاأ �ملذهب �ملالكي باملدينة موطن �لإمام مالك، ثم 
بعد  �نت�صاره  فالب�رصة، فم�رص و�متد  ينت�رص يف �حلجاز،  �أخذ 
ذلك يف �صمال �إفريقيا �لعربي، و�لأندل�ض، وجزيرة �صقلية، 
بعد  �نت�صاره  و�صعف  �ل�صود�ن،  �صكان  من  �أ�صلم  من  وتبعه 
ذلك ببغد�د يف �لقرن �لر�بع �لهجري، ويف �لب�رصة بعد �لقرن 
�أئمة  وني�صابور ويف غريهما  خر��صان  له يف  وكان  �خلام�ض، 
�ليمن، ويف  فار�ض، ويف  بالد  �نت�رص يف  ومدر�صون، كما 
توىل  فلما  باملدينة  َخُمل  قد  وكان  �ل�صامية،  �لبالد  من  كثري 
�نتع�ض  )1390م(  793هـ  عام  �صنًة  فرحون  �بن  ق�صاءها 

ثانية.

بن  �لرحيم  عبد  م�رص  �إىل  مالك  مبذهب  َقِدم  من  و�أول 
خالد بن يزيد بن يحيى موىل ُجَمح، ثم ن�رصه بها عبد �لرحمن 
�بن �لقا�صم، فانت�رص يف �أرجائها �أكرث من مذهب �أبي حنيفة، 
لتوفر �أ�صحاب �لإمام مالك مب�رص، وكان قدوم عبد �لرحمن 
عهد  ويف  )779م(،  163هـ  �صنة  يف  م�رص  �إىل  خالد  �بن 
يف  به  وُعِمَل  �مل�رصية  بالديار  �ل�صيعي  �ملذهب  ف�صا  �لفاطميني 
�لق�صاء و�لُفْتيا، ثم عاد �لنتعا�ض �إىل �ملذهب �ملالكي يف �لدولة 
�لق�صاء،  يف  به  وُعِمل  �ملد�ر�ض،  لفقهائه  وبُنيت  �لأيوبية، 
و�صار  �لأربعة،  �لق�صاة  بنظام  �أُخذ  بيرب�ض  �لظاهر  زمن  ويف 
�ل�صافعي  �لقا�صي  بعد  �ملرتبة  يف  �لثاين  �ملالكي  �ملذهب  قا�صي 
لأن �لق�صاء يف �لدولة �لأيوبية كان لل�صافعية، فكان للقا�صي 
�ل�صافعي، نّو�ب من �ملذ�هب �لثالثة �لأخرى، وماز�ل �نت�صار 
�ملذهب �ملالكي يف م�رص يعادل �نت�صار �ملذهب �ل�صافعي ويزيد 

�نت�صاره ب�صفة خا�صة يف �ل�صعيد.

�أحد  بادي�ض  بن  �ملعّز  �لتون�صية  �لبالد  �حلكم يف  توىل  وملا 
�ملغرب  �أهل  حمل  �ملعز(  مادة  )�نظر  �لزيرية  �لدولة  �أمر�ء 
406هـ  عام  ذلك خالل  وكان  �ملالكي  �ملذهب  على  �لعربي 
�ملذ�هب،  يف  �خلالف  م�صكلة  ح�صم  َثمَّ  ومن  )1016م(، 
حتى  �ملغرب  بالد  �صائر  يف  �لغلبة  �ملالكي  للمذهب  و�صارت 

�لوقت �لر�هن.

وكان مذهب �لأوز�عي )�نظر هذه �ملادة( هو �لغالب على 
�أهل �لأندل�ض �إىل �أن قدم عليهم من لقو� �لإمام مالك مثل زياد 
�لعبا�ض  بن  قي�ض، وقرعو�ض  بن  و�لغازي  �لرحمن،  �بن عبد 
يحيى  ن�رصه  يف  وتبعهم  �ملالكي  �ملذهب  فن�رصو�  وغريهم، 
�بن يحيى بن كثري؛ فتفقه عليه عدد ل ُيح�صى من �لأندل�صيني 

وتويف يحيى �صنة 234هـ )848م(.

وعُظم �صاأن �ملذهب �ملالكي يف �ملغرب �لأق�صى )مر�ك�ض( 
يف زمن �أمري �مل�صلمني علي بن يو�صف بن تا�صفني �لذي توىل 
حكم دولة �ملر�بطني عام 500هـ )1106م( �إذ كان ل يقطع 
�إليه،  �ملقربني  �ملالكيني  �لفقهاء  م�صاورة  دون  مملكته  يف  �أمًر� 
و�صلك هذ� �مل�صلك عبد �ملوؤمن بن علي �لكومي موؤ�ص�ض دولة 
�لفروع،  مالك يف  �لنا�ض على مذهب  �لذي جمع  �ملوحدين 
يف  �لأ�صعري(  مادة  )�نظر  �لأ�صعري  �حل�صن  �أبي  ومذهب 

�لأ�صول.

و�لت�صاق،  �لتز�ن،  بظاهرة  �ملالكي  �ملذهب  ويتميز 
و�لقرت�ب من �لفطرة وحتقيق �لإن�صاف بني �لنا�ض، ول�صيما 
يف معامالتهم، وكان �لإمام مالك يقول »لي�ض يف �لنا�ض �أقل 
من �لإن�صاف« ومن َثمَّ كان �لإمام ملتزًما به مد�وًما عليه عماًل 
�أن  وقيل  �لفقه،  كتب  �أجّل  من  »�ملوطاأ«  وكتابه  وتطبيًقا، 
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�لإمام �ل�صافعي و�صف هذ� �لكتاب �لقيم بقوله: »مل يظهر على 
ظهر �لأر�ض كتاب �أ�صّح من كتاب مالك بعد كتاب �لله«.

»�أنه  قولهم  مالك  �لإمام  على  �أطلقت  �لتي  �لأ�صماء  ومن 
�لعقل«، وماز�ل هذ� �لعامل �جلليل يعي�ض يف وجد�ن �لنا�ض، 
�أن  على  �لأدلة  �أحد  كان  لأنه  وجد�نهم؛  يف  يعي�ض  و�صيظل 

�لإ�صالم قد �أن�صف �لإن�صان وبارك م�صريته على �لأر�ض.

ومما هو جدير بالذكر يف �صريته �أن جّده »مالك« كان �أحد 
لي�صتقرو� يف �حلجاز، ويف  �ليمنيني  �صقو� طريقهم من  �لذين 
�أر�ض �حلجاز �ملباركة كان له �رصف كتابة �مل�صاحف يف عهد 
عثمان بن عفان )�نظر هذه �ملادة(، وكان �أحد �لأربعة �لذين 

حملو� جثة �بن عفان عقب مقتله.

�أما و�لده �أن�ض فكان ُمقعًد� ي�صنع �لنبال ويتجر فيها، وقد 
على  وهي  �ملرّوة«  »ذي  ت�صمى  و�حة  يف  مالك  بالإمام  ُرزق 
بعد 192 كيلومرًت� �صمايل �ملدينة �ملنورة، وكان مالك ُمدلاًل 
بني �إخوته، ومن َثمَّ كان يناَدى بكلمة »ُمَوْيلك« وكان مولًعا 
عن  �ن�رص�فه  �صبب  �إن  قال  وقد  �حلمام،  ول�صيما  بالطيور، 
هذه �لهو�ية �أن �أباه طرح عليه وعلى �أحد �إخوته م�صاألة، فاأجاب 
�حلمام  »�ألهتك  موؤّنًبا:  و�لده  له  فقال  هو،  و�أخطاأ  عنها  �أخوه 
عن �لعلم«، فغ�صب، وتفرغ للدر�ض، و�نقطع لبن هرمز ل 
�لتمر يف كّمه ويوّزعه على �صبيان  يخلطه بغريه فكان يحمل 
�بن هرمز ويقول لهم: »�إذ� �صاألكم �أحد عن �لأ�صتاذ قولو� له �أنه 

م�صغول«، وذلك لي�صتاأثر بدر�ض �أ�صتاذه دون غريه.

و�أخذ بعد ذلك �لعلم عن عدد كبري من �لعلماء و�لفقهاء 
»ربيعة  �أ�صتاذه  فيه  تكلم  يوم  جاء  حتى  �لدرو�ض  يتلقى  وظّل 
�لر�أي« يف �إحدى �مل�صائل فاإذ� به ل ُيقّره يف نف�صه و�إذ� به يقول 

له: »ما تقول يا �أبا عثمان!!«، فما كان من �أ�صتاذه �إّل �أن زجره 
و�أّنبه فهجر مالك جمل�صه و�تخذ له جمل�ًصا �آخر يف �ليوم نف�صه، 
فاجتمع حوله نحو خم�صني طالًبا، ثم تز�يد هذ� �لعدد على مّر 

�لأيام، وكان عمره حينذ�ك حو�يل ع�رصين عاًما.

ومن ذلك �ليوم �أخذ مذهبه يتحدد ويتعمق ويلتزم �جلانب 
فري�صة  هو  وهل  �لعلم  عن  ُي�صاأل  فحني  �لتفكري،  يف  �لعلمي 
�أحب  ُينتَفع به«، ويقول: »ل  ُيطَلب ما  يقول: »نعم، ولكن 
�لكالم �إل فيما كان حتته عمل«، ويقول: »من علم �أن قوله من 

علمه قّل كالمه«.

ويف حتليل هذه �لنظرية �لعلمية يقول �لأ�صتاذ �ملرحوم �أمني 
و�ل�صتغال  �لعلم،  طلب  يف  �لعلمية  �لنـزعة  هذه  �إن  �خلويل: 
�لذر�ئع  فل�صفة  �أ�صحاب  من  جتعله  �أن  تو�صك  حتته  مبا  منه 
من  يلزمه  �لذي  ينظر  باأن  تلميذه  ياأمر  فهو  »�لرب�جماطيقيني« 
حيث ُي�صبح �إىل حني مُي�صي فيتعلمه، ويكره �ل�صتغال مبا ل 

تبدو له هذه �لقيمة �لعلمية.

وكان ل مييل �إىل �لت�صادم �لعنيف مع �أ�صحاب �لطو�ئف 
بل  وغريهم،  و�ل�صيعة  كاخلو�رج  �لإ�صالم  على  �ن�صقت  �لتي 

كان يقول كلمته فيهم برفٍق دون �مليل �إىل �لتظاهر.

و�حلكام  �خللفاء  بع�ض  �إىل  �لكتابة  عن  ُيحجم  ل  وكان 
ونهى  �ل�صطرجن،  لعبة  �لر�صيد  هارون  على  فا�صتنكر  و�عًظا، 

�خلليفة �ملن�صور عن رفع �صوته يف �مل�صجد �لنبوي.

وله �آر�ء خطرية يف �لفكر �لإ�صالمي، ولعّل �أخطرها جميًعا 
�إفتاوؤه باأن ما ميلك �حلاكم لي�ض له، وقد �أفتى بذلك حني �أر�د 
هارون �لر�صيد �أن يكّفر عن �حلنث يف ميني، فاأ�صار عليه �لعلماء 
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�أيام، وحني ��صتنكر  �أفتى ب�صيام ثالثة  بعتق رقبة ولكن مالك 
�لر�صيد عليه هذ� باأنه لي�ض من �ملعدمني قال له: يا �أمري �ملوؤمنني 

�إن كل ما يف يدك لي�ض لك فعليك �صيام ثالثة �أيام فقط.

وما من �صك يف �أن �لإمام مالك و�صع بفقهه وجهة نظر 
��صتقرت عليها حياة �لكثري من �مل�صلمني عرب �لأجيال، وذلك 
و�ل�صت�صهاد  و�لأعمال،  و�لأولوية،  �لأحكام،  حيث  من 
و�ل�صتح�صان،  و�لإجماع،  و�لقيا�ض،  و�ل�صّنة  بالقر�آن، 
�لعامل  على  ظله  مالك  �لإمام  �ألقى  وقد  �ملر�صلة،  و�مل�صادر 
�لإ�صالمي وو�صل �لهتمام مبذهبه �إىل حد �أن دولة �لأغالبة يف 
�إفريقية )تون�ض( )�نظر مادة �بن �لأغلب( كانت تعترب من ياأخذ 
بغري �ملذهب �ملالكي زنديًقا، وقد و�صل �لأمر باملذهب �ملالكي 

�إىل �لقول باأن �لإمام مالك يحكم �إفريقية مبوطنه وتالميذه.

�لف�صل  كل  �ملالكي  للمذهب  كان  �أنه  يف  �صك  من  وما 
يف  وِفَرِقه  فروعه،  بكافة  �ل�صيعي  �ملذهب  على  �لق�صاء  يف 
طريق  عن  وذلك  باأ�رصها،  م�رص  ويف  كله،  �لعربي  �ملغرب 
�ل�صّني �حلنيف يف  �لعظيم، فنجا �ملذهب  تالميذ �لإمام مالك 
هذه �لبالد �لعربية من �لفرقة �ملذهبية �لعقائدية، وكان �ملغربي 
بادي�ض و�أ�صتاذه �بن �أبي �لرجال )�نظر هذه �ملادة( ف�صل �لرجوع 
�إىل �ملذهب �ملالكي، وَن�رْص لو�ئه يف �لأقطار �ملغربية، وكان 
وتلميذه  �لطرطو�صي  رندقة  �أبي  �بن  �أمثال  �ملالكيني  للفقهاء 

�لقا�صي �صند بن عنان هذ� �لف�صل ول�صيما بالإ�صكندرية.

ف�صيح  و�أ�صكنه  �أن�ض  بن  مالك  �لكبري  �لإمام  �لله  رحم   
جناته.

382– اأم �سابر )ال�سهيدة( – �سارع – بق�سم 
حمرم بك )اأديث كافيل �سابًقا(

�طلب ترجمتها يف »�ل�صهيدة �أم �صابر«.

383– الأمري اأحمد با�سا رفعت – �سارع – 
بق�سم كرموز

هو �أحمد بن �إبر�هيم با�صا �بن حممد علي، تعلم باملكتب 
و�أولد  �لأمر�ء،  لتعليم  ا  خم�ص�صً كان  �لذي  باخلانقاه  �لعايل 
�لإقطاعيني، وكبار رجال �حلكومة وكان مظهًر� من مظاهر 
�لتمييز �لطائفي يف �أب�صع �صورة، ثم �أر�صل �أحمد �إىل باري�ض 
عام 1844م )1260هـ( �صمن �أع�صاء �لبعثة �لر�بعة يف عهد 
�أن�صئت  �لتي  �مل�رصية  �حلربية  باملدر�صة  و�أحلق  علي،  حممد 
�أكتوبر عام  وبد�أ در��صته يف 16 من  �مل�رصيني هناك،  لتعليم 
1844م، وهو عام �فتتاح هذه �ملدر�صة، ومل يدخل �متحان 
»�لعلوم  مبدر�صة  �إحلاقه  و�لده  قرر  �إذ  �لثانية،  �ل�صنة  �إىل  �لنقل 
و�لفنون �لفرن�صية Ecole Polytechnique«، وبعد �لتخرج 
عاد �إىل م�رص يف عهد عبا�ض �لأول �لذي حرمه من مري�ث �أبيه 
تركة حممد  �أن  بدعوى  علي  �أ�رصة حممد  �أع�صاء  غر�ر  على 
�ل�صلطان عبد �ملجيد  �لنز�ع  علي لبيت مال �حلكومة، وح�صم 
هو  �أحمد  وكان  حقه،  منهم  كل  باإعطاء  عبا�ًصا  �أمر  �لذي 
�أن�صار  من  حليم  وعمهم  فا�صل  وم�صطفى  �إ�صماعيل  و�أخو�ه 
�لتي  �لفتنة  �أحبطو�  َثمَّ  ومن  �حلكم،  ولية  يف  �لأول  �صعيد 
كانت تهدف �إىل ��صتدعاء �إلهامي با�صا من �أوروبا لتوليته حكم 
�لبالد خلًفا لأبيه عبا�ض، على خالف ما تق�صي به �لفرمانات 
�ل�صلطانية، وملا توىل �صعيد �حلكم كان �أحمد وليًّا للعهد، لأنه 
�أفر�د �لأ�رصة �صنًّا، ولكنه غرق يف �لنيل عند كفر  كان �أكرب 
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و�أ�صبح  )1275هـ(  1858م  عام  مايو  من   14 يف  �لزيات 
�أنه  �صريته  من  ويظهر  �مل�رصية،  �حلكومة  عهد  ويل  �إ�صماعيل 
كان على علم، وذكاء، و�أقرب �أبناء �إبر�هيم �لأول �صبًها باأبيه 

�صكاًل وخلًقا.

384– اأمري اجليو�س – �سارع – بق�سم حمرم 
ا( بك )اأمينة �سكري حاليًّ

�لفاطمي  �خلليفة  �أ�صفاه  �لذي  �للقب  هو  �جليو�ض«  »�أمري 
�مل�صتن�رص بالله )�نظر هذه �ملادة( على »بدر �جلمايل« )�نظر هذه 
�ملادة( عندما ��صتنجد به لتخلي�صه من ��صتبد�د �ملرتزقة �لأتر�ك، 
وقد ح�رص �إىل م�رص على ر�أ�ض جي�ض من �لأرمن، و�لتتار، 
�لدولة  يف  �لأمور  زمام  على  وقب�ض  للفو�صى،   � حدًّ وو�صع 

وكان ذلك عام 466هـ )1073م(.

�أما ترجمة حياته �ملف�صلة فاطلبها يف »بدر �جلمايل«.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحبة  ترجمة  و�أما 
»�أمينة �صكري«.

385– الأمري ح�سني – �سارع – بق�سم حمرم 
ا( بك )عمر بن اأبي ربيعة حاليًّ

�لذي  �خلانقاه  مبكتب  تعلم  علي،  حممد  بن  ح�صني  هو 
�حلكومة،  رجال  وكبار  �لإقطاعيني  و�أبناء  لالأمر�ء  خ�ص�ض 
وكان رمًز� ب�صًعا للتفرقة بني �لطو�ئف حتى يف �لتعليم، ودخل 
�لبعثة  مع  �صافر  ثم  �لفر�صان مب�رص،  مدر�صة  ذلك  بعد  ح�صني 
�حلربية  باملدر�صة  و�أحلق  )1260هـ(،  1844م  عام  �لر�بعة 
�مل�رصيني وبد�أ در��صته يف  لتعليم  �أن�صئت  �لتي  بباري�ض  �مل�رصية 
16 من �أكتوبر من تلك �ل�صنة وهي �صنة �فتتاح هذه �ملدر�صة، 

ثم  )1261هـ(،  1845م  عام  �حلبيبي  بالرمد  مر�ض  وقد 
�أن  �إىل  تعاوده  �لأمر��ض  وظلت  �لدر��صة،  �إىل  وعاد  �ُصِفَي 
فنقلت  )1263هـ(،  1847م  عام  �أو�ئل  يف  بباري�ض  تويف 
جثته �إىل �لإ�صكندرية، ودفن مبد�فن �لأ�رصة، بجو�ر م�صجد 
�ل�صبيل  عليه  �لله  لرحمة  ��صتدر�ًر�  �أمه  و�صيدت  د�نيال،  �لنبي 
بني  )1264هـ(  1848م  عام  بالقاهرة  �لبنات  جامع  ب�صارع 
�ل�صبيل  هذ�  �صيد  وقد  �لأمري ح�صني،  وقنطرة  �مل�صكي  قنطرة 
من �لرخام وجعلت نو�فذه من �لنحا�ض، و�أوقفت �لأم عدًد� 
وتالوة  �لرب،  ريعها يف وجوه  لإنفاق   � �لأفدنة كبرًي� جدًّ من 
�لقر�آن على روح ولدها، وهذ� �لوقف كان معروًفا با�صم وقف 

�أم ح�صني.

فاطلبه يف »عمر  �ل�صارع �جلديد  ��صم  �أما ترجمة �صاحب 
�بن �أبي ربيعة«.

386– الأمري حليم – �سارع – بق�سم الرمل 
ا( )عدّي بن زيد حاليًّ

��صمه �لكامل حممد عبد �حلليم بن حممد علي، و�صهرته 
�لأمري حليم، تلقى در��صته �لأوىل مبكتب �خلانقاه �لذي كان 
ا لالأمر�ء، و�أولد �لإقطاعيني، وكبار موظفي �لدولة  خم�ص�صً
�لتعليم  لق�رص  �لطبقية يف م�رص  �لتفرقة  �ألو�ن  �أب�صع  وكان ميثل 
�لبالد  �أ�صحاب  �ل�صعب  �أبناء  �لطبقات دون  �أبناء هذه  فيه على 
�حلقيقيني، وقد �أر�صل حليم بعد ذلك �إىل فرن�صا �صمن طالب 
�لبعثة �لر�بعة عام 1844م )1260هـ( و�أحلق باملدر�صة �حلربية 
�مل�رصية �لتي �أن�صاأها حممد علي بباري�ض، وجعل ريا�صتها لوزير 
�حلربية �لفرن�صية، وخّوله حق �ختيار ناظرها و�أ�صاتذتها، وبد�أ 
1845م  عام  يونية  من   10 يف  �ملدر�صة  بهذه  تعليمه  حليم 
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باأحد  �فتتح  �لذي  �ملدين  �لق�صم  يف  �نتظم  ثم  )1261هـ(، 
و�لفنون  �لعلوم  مبدر�صة  ذلك  بعد  �أحلق  ثم  �ملدر�صة،  �أق�صام 
�إبر�هيم  �أخيه �لأكرب  �إىل م�رص يف عهد  بباري�ض وعاد  �ملختلفة 
و�أفر�د  هو،  حرمه  �حلكم  �لأول  عبا�ض  توىل  وملا  �لأول، 
�ل�صلطان  �إىل  �أمرهم  فرفعو�  علي،  مري�ث حممد  من  �لأ�رصة 
�أخاه  حليم  وع�صد  حقه،  منهم  و�حد  كل  فنال  �ملجيد  عبد 
�صعيد يف تولية حكم م�رص، فلما ��صتقر ل�صعيد �لأمر َعنيَّ حليم 
حقيقة  على  للوقوف  برحلة  فقام  لل�صود�ن،  ا  عامًّ حكمد�ًر� 
�لغر�ض،  لهذ�  نيلية  �صفن  عدة  �إمرته  حتت  وكان  �لنيل  منابع 
وقد �أجرى حليم عدة تعديالت �إد�رية بال�صود�ن، ف�صم بع�ض 
�ملديريات �إىل بع�صها �لآخر، ف�صارت �أربًعا فقط، وكان �أول 
من مهد �ل�صبل لوفادة �لأوروبيني �إىل �ل�صود�ن، فتوغل كثري 
منهم يف �أرجائه م�صتك�صفني وم�صتعمرين، وبعد ذلك عاد �إىل 
م�رص، و�أناب عنه علي با�صا جرك�ض، وعندما �صدر �لفرمان 
�إ�صماعيل  �خلديوي  ذرية  يف  م�رص  حكومة  بح�رص  �ل�صلطاين 
ا،  حمتجًّ �لأ�صتانة  �إىل  و�صافر  �لإجر�ء  هذ�  من  حليم  تذمر 
ولكنه مل يفلح، وعا�ض بعد ذلك يف تركيا و�ختري ع�صًو� يف 
جمل�ض �صور�ها، وبقي هناك �إىل �أن �أدركته �ملنية عام 1894م 

)1312هـ(، و�صار �بنه �صعيد حليم �صدر �أعظم يف تركيا.

»عدّي  يف  فاطلبها  �جلديد،  �ل�صارع  ��صم  ترجمة  �أما 
�بن زيد«.

اأمري ريا�س جرج�س )النقيب( –   –387
�سارع – بق�سم باب �رسقي

�طلب ترجمته يف »�لنقيب �أمري ريا�ض جرج�ض«.

مينا  بق�سم   – �سارع   – لوؤلوؤ  الأمري   –388
اأبو  خليفة  اأحمد  )الرائد  الب�سل 

ا( العال حاليًّ
يحمل لقب لوؤلوؤ ثالثة ممن ذكر �لتاريخ �صريهم وهم:

)�نظر  �حلمد�ين  �لدولة  ل�صيف  مملوًكا  كان  ل�ؤل�ؤ:  الأمري   )1
مادة �صيف �لدولة( ثم �صار و�صيًّا على �أولده بعد وفاته، وقد 
حكم �إمارة حلب حتت �صيادة �لفاطميني، وذلك يف �ملدة من 

عام 394هـ )1003م( �إىل عام 400هـ )1009م(.

�صاحب  �ل�صلجوقي  ر�صو�ن  �رص  �أمري  كان  ل�ؤل�ؤ:  الأمري   )2
507هـ  عام  يف  وذلك  �أر�صالن،  �ألب  و�أتابك  حلب، 

)1113م( ويف عهده �صادت �لفو�صى بالد �ل�صام.

حممود  �لدين  نور  عتيق  كان  الدين:  بدر  ل�ؤل�ؤ  الأمري   )3
�أتابك �ملو�صل، وقد ق�صى  �بن زنكي )�نظر مادة �بن زنكي( 
لوؤلوؤ ق�صًما من حياته يحارب �لأمر�ء �ملتخا�صمني على �لقالع، 
�ملو�صل وما جاورها، وولد عام 576هـ  و�حل�صون يف بالد 
�لعمر  من  بالًغا  )1259م(  658هـ  عام  وتويف  )1180م( 

حو�يل 80 عاًما، وكان ين�صد �ل�صعر �أحياًنا.

ولعل �ملق�صود بت�صمية �ل�صارع هو »�لأمري لوؤلوؤ بدر �لدين« 
ل�صلته بابن زكي �لذي له تاريخ جميد يف حماربة �ل�صليبيني، 

ومعاونة �صالح �لدين يف ذلك.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�لر�ئد �أحمد خليفة �أبو �لعال«.
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389– اأمني با�سا – �سارع – بق�سم العطارين
 »Edouard Schnitzer �صنيتزر  »�إدو�ر  ��صمه �حلقيقي 
لإفريقيا،  �مل�صتعمرين  �أّفاقي  من  وم�صتعمر  �أملاين،  مكت�صف 
ولد مبدينة »�أوبلن Opplen« مبقاطعة �َصكيزيا يف 28 من �صهر 
و�لعلوم  �لطب  ودر�ض  )1256هـ(،  1840م  عام  مار�ض 
�لطبيعية يف ير�صالو وبرلني وكوجنزبرج، وذلك يف �لفرتة من 
عام 1858 �إىل 1864م )1275 – 1281هـ(، ثم ح�صل 
على �إجازة �لدكتور�ة يف �لطب يف مار�ض من عام 1864م، 
 »Antivari ويف خريف ذلك �لعام نف�صه نزح �إىل »�أنتيفاري
�لتي كانت يف حوزة تركيا، وفيها �أخذ يف مبا�رصة مهنته، ثم 
عني يف �صيف �لعام �لتايل طبيب �ل�صحة و�ملحجر �ل�صحي يف 
»�أنتيفاري« ومن َثمَّ �صار مقربًا �إىل �إ�صماعيل حقي با�صا �لذي 
كان و�لًيا على �صمال �ألبانيا، وكانت زوجته من ترن�صلفانية.

حقي،  �إ�صماعيل  تويف  )1290هـ(  1873م  عام  ويف 
فعا�ض �إدو�ر �صنيتزر مع �أرملته، ثم تركها يف نهاية عام 1875م 
)1292هـ( ورحل �إىل �خلرطوم، ويف منت�صف عام 1876م 
)1293هـ( ��صتدعاه »غوردون با�صا« )�نظر هذه �ملادة( حاكم 
�أقاليم مديرية خط �ل�صتو�ء وعّينه طبيًبا للحكومة، فبد�أ �لقيام 
باأعباء هذه �لوظيفة من 7 مايو من �لعام نف�صه، وزعم �أنه �عتنق 
��صمه �صار  �لدين �لإ�صالمي عندما كان يف خدمة تركيا و�أن 
»حممد �أمني �أفندي«،وتقول رو�ية �أخرى �أنه زعم �أنه تركي 
�لأ�صل وتلقى �لعلم يف �أملانيا، ويف 30 من �إبريل عام 1877م 
)1294هـ( كلفه »غوردون« بحمل ر�صالة �إىل كابرجه ملك 
�أوغندة،  �إىل مقابلة »متي�صا« ملك  �أنيور، ثم ذهب من هناك 
ويف 23 �صبتمرب من ذلك �لعام قابل �مللك كابرجه، وبعد �أن 
�أقام عنده خم�صة �أ�صابيع جنح يف �إقناع هذ� �مللك باأن يركن �إىل 

�ل�صلم، و�أّل ي�صن �لغار�ت على �ملحطات �مل�رصية �لتي �أقيمت 
نف�صه  �لعام  دي�صمرب من  �جلنوبي، ويف 23 من  �ل�صود�ن  عرب 

�لتقى بامللك متي�صا ملك �أوغندة.

ا  عامًّ حاكًما  ُعنيِّ  قد  »غوردون«  كان  �لأثناء  تلك  ويف 
مديرية  �أقاليم  �أحد  على  حاكًما  �أفندي  �أمني  فاأقام  لل�صود�ن، 
خط �ل�صتو�ء بناء على �قرت�ح �ملكت�صف �لرو�صي �لأملاين »يونكر 
ن�صاًطا  �لبا�صاوية  رتبة  منح  �لذي  �أمني  �أظهر  وقد   »Yunker

�ملدنية،  �صوًطا نحو  به  �لإقليم، ودفع  لهذ�  كبرًي� يف حكمه 
�لتجارة،  م�صتوى  ورفع  �لنّهابني،  �ل�صالبني  �لدناقلة  فاأخ�صع 
ميز�نية  يف  �لعجز  وكان  وليته،  رقعة  يف  وز�د  و�لزر�عة، 
حكومته ي�صل �إىل 30.000 جنيه �إجنليزي يف �لعام، ولكن 
ا  بعد ثالث �صنو�ت من حكمه �ختفى هذ� �لعجز، وحقق فائ�صً
يف �لدخل مبقد�ر 1200 جنيه، وعندما قطع �لثو�ر �ملهديون 
�صبل �ملو��صالت بينه وبني م�رص ��صرتى بهذ� �ملبلغ عاًجا و�أودعه 
– 1882م(  �ملهدية عام )1881  �لفتنة  �أو�ئل  خز�ئنه، ويف 
)1299 – 1300هـ( كانت وليته ت�صغل م�صاحة تتد حو�يل 
400 ميل من �ل�رصق �إىل �لغرب و300 ميل من �ل�صمال �إىل 
�جلنوب، وخالل ثورة �ملهدي قطع �أمني با�صا �صلته باحلكومة 
عقب  �أي  )1301هـ(  1883م  عام  يف  ول�صيما  �مل�رصية، 
�لثورة �لعر�بية، و�لحتالل �لإجنليزي �لغا�صم مل�رص، وعندها 

��صتبانت نو�ياه �ل�صتعمارية على حقيقتها.

ويف ربيع عام 1884م )1302هـ( كان كرم �لله قائد 
�جلي�ض �ملهدي قد فتح �إقليم بحر �لغز�ل، وطلب من �أمني با�صا 
�أجربه  مما  يتحرج،  مركزه  �أخذ  َثمَّ  ومن  فرف�ض  �لت�صليم، 
على ترك لدو يف نهاية �صهر �إبريل عام 1885م )1303هـ(، 
ونقل مركز حكمه �إىل و�د�لي يف �جلنوب، ويف 2 من يناير 
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عام 1886م )1304هـ( ترك »يونكر« �أمني با�صا وذهب �إىل 
�أمني با�صا  �لتاريخ �صحب  �إفريقيا �ل�رصقي، ومن ذلك  �صاطئ 
ويف   ،»Cassati »كا�صاتي  يدعى  �إيطايل  �آخر  مكت�صف 
�لتخلي  �إىل  با�صا  �أمني  ��صطر  بد�ية عام 1887م )1305هـ( 
نهائيًّا عن لدو، وعن �حلامية �لتي كانت تر�بط فيها و��صتقر 
بلدة  يف  1887م  عام  من  قلياًل  جزًء�  ��صتغرقت  ق�صرية  مدة 
»كبريو« على �ل�صاطئ �ل�رصقي لبحرية �ألربت ينانز�، ويف ذلك 
�حلني تكونت فئة من �لر�أ�صماليني �لإ�صكوتالنديني يف بريطانيا 
جلمع �لأمو�ل، و�إر�صال بعثة بحجة تخلي�ض �أمني با�صا، مع �أن 
هدفها �حلقيقي كان �لو�صول �إىل ��صتغالل �إقليم خط �ل�صتو�ء 
�أمني  �ختزنه  �لذي  �لعاج  على  �ل�صتيالء  مع  �إجنلرت�،  ل�صالح 
�ل�صتعمارية  �لبعثة  هذه  ر�أ�ض  على  �ملهدية، وكان  �لفتنة  �إبان 
و�صل  باي(،وقد  �صتانلي  مادة  )�نظر   »Stanley »�صتانلي 
هذ� �ل�صتعماري مع بعثته �إىل �إقليم خط �ل�صتو�ء خالل عام 
1888م )1306هـ(، وعندما �أبلغ �أمني با�صا �صباطه �لأو�مر 
�مل�رصية،  �حلكومة  من  و�ل�صادرة  »�صتانلي«  �إليه  حملها  �لذي 
�مل�رصيني  �ل�صباط  هوؤلء  »�صتانلي«  ي�صحب  باأن  تق�صي  وهي 
و�ل�صود�نيني �إىل �صاطئ �إفريقيا �ل�رصقي، ثارو� على �أمني با�صا 
و�صجنوه يف »دوفيليه Dufilé« وكان ذلك يف �أغ�صط�ض عام 
عند  »ب�صتانلي«  وحلق  �خلال�ض  من  تكن  �أنه  غري  1888م، 
عام  فرب�ير  من   17 يف  نيانز�  �ألربت  لبحرية  �لغربي  �ل�صاطئ 
1889م )1307هـ(، ويف �أو�ئل دي�صمرب من ذلك �لعام نف�صه 
و�صل �لثنان �إىل �ل�صاطئ وهناك لزم �أمني �لفر��ض طو�ل ثالثة 
�أ�صهر، وعقب �صفائه �لتحق بخدمة وز�رة �خلارجية �لأملاين، 
ومن َثمَّ ظهر هذ� �لأفاق �مل�صتعمر على حقيقته، �إذ كان يعمل 
على غزو جنوب �ل�صود�ن، و�أوغند� لي�صم كل هذه �لأقاليم 
�إىل وطنه �لأ�صيل )�أملانيا( مدعًيا �لإ�صالم و�لإ�صالم منه بر�ء. 

وكل ذلك حدث بفعل تخاذل �حلكام يف م�رص يف ذلك �حلني 
�لأمو�ل  ينفقون  فكانو�  �إ�صماعيل،  �خلديوي  ر�أ�صهم  وعلى 
لينفعو�  �لبالد  غزو  على  �مل�صتعمرين  �لأفاقني  ليعاونو�  �لكثرية 
بذلك �أوطانهم على ح�صاب م�رص و�مل�رصيني، ويف �إبريل من 
�صابطني  م�صطحًبا  �ل�صاطئ  غادر  )1308هـ(  1890م  عام 
و600  جندي  ومائة  �ل�صف،  �صباط  من  وثالثة  �أجنبيني، 
�إن�صاء  و�إىل  تابورة  بالد  حمال، وكان غر�صه من ذلك غزو 
حمطة »بكوبا« على �ل�صاطئ �لغربي لبحرية فكتوريا نيانز�، وقد 
ك�صفت هذه �لرحلة عن عد�وة �أمني �ل�صديدة للعرب، وتظهر 
و�لتع�صب  �ل�صتعماري  باحلقد  �ملليئة  �لغا�صمة  �لعد�وة  هذه 
»ف�صمان«  �إىل  �أر�صلها  �لتي  �لأّفاق  هذ�  ر�صائل  يف  �ملمقوت 
عام  مار�ض  �لتجار، ويف  معاملة  �تبعها يف  �لتي  �لطريقة  ومن 
بني  وقع  م�صلح  نز�ع  حو�دث  �أن  بلغه  )1309هـ(  1891م 
�ملناطق  �أهايل  وبني  �ل�صتو�ء  خط  �إقليم  يف  �ملقيمني  رجاله 
معلاًل  �لأملانية  للممتلكات  �ل�صمالية  �حلدود  فعرب  �ملجاورة، 
�جلزء  ليفتح  و��صطحابهم  �إليه  �لرجال  هوؤلء  با�صتمالة  �لنف�ض 
هذه  تكن  ومل  �أملانيا،  حل�صاب  �لكامريون  بالد  من  �لد�خلي 
�خلطة ممكنة �لتحقيق، ففي 28 من �صبتمرب عام 1891م �أجرب 
ا  على �لتقهقر وتف�صى وباء �جلدري بني رجاله، فلم يرى منا�صً
من �ل�صري نحو �لغرب، وقبل �أن ي�صل �إىل حمطة كبنجه على 
عام 1892م  �أكتوبر  من   23 �غتيل يف  �لأعلى  �لكونغو  نهر 
يلقى  حيث  �لأبدية  عامل  �إىل  روحه  وذهبت  )1311هـ(، 
جز�ءه على ما قدم من �رصور حيال �لعروبة و�لإ�صالم بعد �أن 
�حت�صناه وقلد�ه �أعلى �ملنا�صب �لع�صكرية ليخونهما يف �لنهاية، 
�أنه كان م�صيحيًّا على �ملذهب �لربوت�صتانتي  وظهر عقب موته 
�نت�صار  ويناوئ  �لكاثوليكية  �لإر�صاليات  ي�صجع  كان  و�أنه 
�صريته  تاريخ  يف  وجاء  �لو�صطى،  �إفريقيا  ربوع  يف  �لإ�صالم 
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بالطيور  خبرًي�  فكان  �لعلوم  ميد�ن  و��صعة يف  �صهرة  �أحرز  �أنه 
وو�صف �ل�صعوب، عالوة على در�يته �ملتينة باللغات.

 – �سارع   – الغندور  خريت  اأمني   –390
بق�سم املنتزه

��صتهر بها  �لتي  �أناقة حّد �لأ�رصة  �إىل  �لغندور  يرجع لقب 
طو�ل حياته، �إذ كانت مالب�صه وهند�مه م�رصب �ملثل يف �جلهة 
�لتي كان يقيم بها بق�صم �للبان ب�صارع �لبحرتي رقم 2 بجو�ر 
قريب،  عهد  منذ  هدمت  �لتي  �لقدمية  �جلزئية  �للبان  حمكمة 
و�أبيه  جده  مبنـزل  �لغندور  خريت  �أمني  �ملرحوم  ولد  وقد 
بال�صارع �لآنف �لذكر، وذلك يف 29 من يونية عام 1896م 
)1314هـ(، وهو �بن �ملرحوم علي حممد �لغندور، وكان 
�أمني خريت مثل جده، و�أبيه �صديد �لعناية بهند�مه، ومظهره 
�لعام، وقد تعلم مبد�ر�ض �لإ�صكندرية �لبتد�ئية و�لثانوية، ثم 
ح�صل على �إجازة �حلقوق، ودبلوم يف �لقت�صاد �ل�صيا�صي وعلم 
�ملالية، و�ل�صوؤون �لإد�رية، وتقلد عدة وظائف بوز�رة �ملالية، 
�آخرها وظيفة مر�قب عام م�صتخدمي �حلكومة و�ملعا�صات، ثم 
�صغل من�صب وكيل عام بلدية �لإ�صكندرية فمدير عام بالإنابة 
لها، ونقل بعد ذلك �إىل من�صب وكيل وز�رة �ل�صوؤون �لبلدية 
ي�صغل من�صب مدير عام  �لتقاعد، وهو  و�لقروية و�أحيل على 
بوز�رة  �لقاهرة، ولتدينه وتقو�ه �ختري وهو مر�قب عام  بلدية 
�ملالية ليكون �أمرًي� للحج فاأدى فري�صته وقام على �إد�رة �ملحمل 

و�لك�صوة �ل�رصيفة خري قيام، وقد منح رتبة �لبكوية.

وكان رحمه �لله رئي�ًصا لر�بطة موظفي �حلكومة، و�أ�صدر 
لها جملة �ملوظف، وتوىل ريا�صة حتريرها، كما كان ع�صًو� 
موؤ�ص�ًصا جلمعية �ل�صبان �مل�صلمني، وقد بذل �صعًيا �صاكًر� حينما 

لبلدية �لإ�صكندرية يف ح�صول هذه �جلمعية  ا  كان وكياًل عامًّ
على قطعة �لأر�ض �لرحبة �لتي تقوم فوقها �لآن د�رها �لفخمة 
وناديها �لريا�صي بجهة �ل�صاطبي بالإ�صكندرية، و�أطلق ��صمها 
على حمطة تر�م �لرمل �ملجاورة لد�رها، وكانت هذه �لأر�ض 
بجانب  �جلديد  مقره  �إىل  نقله  قبل  �ملائية  �لأحياء  ملعهد  مكاًنا 
يبذل  �لغندور  �أمني خريت  وظّل  بالأنفو�صي،  قايتباي  ح�صن 
طو�ل  �خلريية  �جلمعيات  م�صاعدة  يف  مثمرة  �صخية  جهود 

حياته.

بلغة  �صليمان  كنوز  لكتاب  ترجمته  �لأدبية  �أعماله  ومن 
�لعارفني  كل  وتقدير  �إعجاب  مو�صع  كانت  ف�صيحة  عربية 
�للو�ء عبد  بال�صرت�ك مع  ثم ترجم -  �لرفيعة،  �لأدبية  ملكانته 
�ملن�صف حممود وكيل وز�رة �لد�خلية �لأ�صبق – كتاب خري 
�صني �لعمر، و�ألّف كتابًا يف �لأ�صماك؛ لأن �صيدها كان هو�يته 
�ملف�صلة، وقد بقي ع�صًو� عاماًل بنادي �ل�صيد وفاجاأته �ملنية بهذ� 
�لنادي بالقاهرة يوم 29 من فرب�ير عام 1960م )1380هـ(، 
�إد�رته،  �أع�صاء جمل�ض  لنتخاب  �لالزمة  �لرتتيبات  يعد  وهو 
ونقل جثمانه �إىل �لإ�صكندرية حيث دفن بجبانة �ملنارة باملقربة 
ا  عامًّ مديًر�  كان  حينما  وبناها  �أر�صها  ��صرتى  قد  كان  �لتي 
وب�صعة  عاًما   63 �لوفاة  عند  عمره  وكان  للبلدية،  بالإنابة 
�أ�صهر، وجاءت وفاته نتيجة �إجهاد �صديد بذله يف جلنة �إعد�د 
�لكادر�ت �حلكومية، وكانت �حلكومة قد ندبته لهذ� �لعمل �إذ 
�إنه و��صع جميع كادر�ت �لتوظف �ل�صابقة مبا �أوتي من بر�عة 

يف هذ� �ملجال.

وكان �ملرحوم �أمني خريت قد فقد زوجته بعد �أن �أجنب 
�لدلتا  ب�رصكة  �لتخلي�ض  ق�صم  رئي�ض  يحيي  �لأ�صاتذة:  منها 
�لتجارية، ووجيه رئي�ض ق�صم �ملبيعات بهذه �ل�رصكة، وفوؤ�د 
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بق�صم �لت�رصيع و�لفتوى بالكويت، ونبيل يعمل مع �أخيه فوؤ�د 
�إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  كمال  حممود  �ملهند�ض  حرم  و�صعاد 
عام  مفت�ض  وظيفة  ي�صغل  وكان  حاليًّا،  �ل�رصكات  �إحدى 
�ل�صغري  علي  �ل�صيد  حرم  وعزة  و�لكباري،  �لطرق  مب�صلحة 

مقاول �لأعمال �لبحرية.

ود�د  �لأ�صاتذة  تزوج  )1365هـ(  1945م  عام  ويف 
�ل�صاطر �ملحامية، و�أجنب منها �لدكتورة �صلمى حرم �لدكتور 
�حلقوق  بكلية  �لطالبة  رباب  و�لآن�صة  متويل،  �أحمد  �ل�صيد 
�لطالب  وخالد  �لطب،  بكلية  مّي  و�لآن�صة  بالإ�صكندرية، 

باجلامعة.

�أذكر  �أن  �لعزيز  �لفقيد  �لو�جب علّي نحو هذ�  و�أجد من 
�ملدة  خالل  فيه  مل�صتها  �لتي  �حلميدة  و�أخالقه  �صجاياه  بع�ض 
�إد�رة  فيها  �أتوىل  وكنت  �لإ�صكندرية،  ببلدية  ق�صاها  �لتي 
�لعامل �ملجّد  �لرئي�ض  �لله مثال  �لعامة فكان رحمه  �ل�صكرتارية 
�حلري�ض على �أن تتم �أعماله وكل ما يتوله من �صوؤون �إد�رية 
وكتابية، وحتريرية يف غاية من �لإتقان و�لدقة، وكان عزيًز� 
ب�صخ�صيته، متيًنا يف قيادته وتوجيهه �ل�صديد، حمبًّا لأن تكون 
ن مبحا�رص جل�صات  �لعربية �لف�صحى هي �ملعربة عن كل ما يدوَّ
�ملجل�ض �لبلدي، وجلانه �ملختلفة، وما ي�صدر عن �أق�صام �لبلدية 

من مكاتبات ومذكر�ت.

على  دّون  �لبلدية  مدير  �أن  وكر�مته  بنف�صه  �عتز�زه  ومن 
�إحدى �ملذكر�ت جملة تنّم على �أنه غري ر��ض عما جاء بهذه 
�ملذكرة، و�أنه يوجه �للوم غري �ملبا�رص لأمني خريت �لغندور، 
ذكره  ما  ودّون حتت  �لقلم  �أخذ  �أن  �لأبّي  �لغندور  من  فكان 
�إىل من�صبه �حلايل بكّده وجهده، ولي�ض  »�أنه قد و�صل  �ملدير 

�لعام  �ملدير  من  كان  فما  و�ملح�صوبية«،  �لو�صاطة  طريق  عن 
�ل�صمت، وقد  لزم  �أن  �إّل  �لو�صاطة و�ملح�صوبية،  وهو ربيب 
لّقن در�ًصا قا�صًيا فيما يجب عليه نحو ذوي �لنخوة �لذين ياأبون 

�ل�صيم ويتم�صكون مبا لهم من مقد�ر وكر�مة.

وقد  �لبلدية،  موظفي  جميع  من  حمبوبًا  �لفقيد  وكان 
بحق  منهم  �أحد  على  يبخل  ومل  وحنانه،  بعطفه،  حباهم 
و�أثمرت، وجتلى  بذلها  ي�صتحقها جلهود  مكافاأة  �أو  به  يطالب 
يف  له  �أقاموه  �لذي  �لتكرمي  حفل  يف  له  وتقديرهم  حبهم 
�إىل  نقل  عندما  )1371هـ(  1950م  عام  �أغ�صط�ض  من   30
بالقاهرة، ويف  و�لقروية  �لبلدية  �ل�صوؤون  وظيفة وكيل وز�رة 
هذ� �حلفل قلت فيه �لأبيات �لتالية �لتي تعرب عن خلقه �لكرمي، 

و�صد�قتي �خلال�صة �أ�صدق تعبري:

يا �صديقي ول �أقول رئي�صي 
�إن حب �لرئي�ض خوف كمني  

�أنَت مني، وحق بارئ نف�صي  
يف �صميم �لفوؤ�د ِخلٌّ مكني

حني يغزو �رصيرتي حزن قلبي 
ويثري �ل�صجون هّمي �لدفني  

�أ�صتمد �لقوى جلهٍد جديد 
منك ت�رصي، ويف �صناَك �ملعني  

يا نبيل �خل�صال و�لنف�ض يعلو 
فوق هام �لعال حجاك �لر�صني  
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ا  يا نزيًها يف �صفوة �لنا�ض كفًّ
وقليل بها �لنـزيه �ملتني  

منتهى �ل�صدق �أن دعْيت �أميًنا 

�أنَت يف �حلق �صادق و�أمني  

�لله  جعل  �لعاطرة  �لغندور  خريت  �أمني  �صرية  هي  وهذه 
جنة �خللد مثو�ه جز�ء ما قدمت يد�ه من خري للنا�ض وللوطن.

391–  اأمني  الرافعي – �سارع – بق�سم حمرم بك
ولد �أمني �لر�فعي بالإ�صكندرية يف دي�صمرب عام 1886م 
)1304هـ(، وهو �بن �ل�صيخ عبد �للطيف �لر�فعي �لذي توىل 
�لر�فعي،  �لرحمن  عبد  �ل�صيخ  �صقيقه  وفاة  بعد  باملدينة  �لإفتاء 
و�أ�رصة �لر�فعي حجازية �لأ�صل وُترجع ن�صبها �إىل �خلليفة عمر 
�بن �خلطاب، وكان جدها �لأكرب يدعى �لر�فعي �لفارق، وقد 
�أجنبت هذه �لأ�رصة عدًد� من �لعلماء و�ملفكرين و�لكّتاب كان 
�أثر ملحوظ يف �حلركة �لثقافية و�لدينية بالقطر �مل�رصي،  لهم 
و�أمني �لر�فعي هو �صقيق �ملرحوم �لأ�صتاذ عبد �لرحمن �لر�فعي 

�ملحامي و�ملوؤرخ �لكبري.

�صاحب  وهو  قديًر�،  �صيا�صيًّا  كاتًبا  �لر�فعي  �أمني  وكان 
جريدة �لأخبار، وكانت له يف �لنه�صة �لقومية �لوطنية مو�قف 
�ل�رصيرة،  نقي  �لنف�ض،  عفيف  �لله  رحمه  وكان  م�صهورة، 
كرمي �لأخالق و�ل�صجايا، وظل ما�صًيا يف دفاعه عن �لق�صية 
�مل�رصية ل يرهقه عناء، ول ترهبه عد�وة �لطغاة، وقد ق�صى 
ع�رصين عاًما قبل �لحتالل �لربيطاين �لبغي�ض، وكانت �ملادة 
�لدنيا  حطام  من  يكتفي  فكان  كثري،  �أو  قليل  يف  تهمه  ل 

�إىل  يرمي  �أو  لطلب،  يذل  �أن  دون  بالقليل،  ويقنع  بالقوت 
غاية من �أويل �لأمر يف عهده وتويف يف 29 من دي�صمرب عام 
1927م )1346هـ( عن 42 عاًما ر��صًيا مبا ق�صم �لله له من 

�صاحب �لرزق و�صيق �لعي�ض.

�أن�صدها يف  بق�صيدة  �إبر�هيم  حافظ  �لنيل  �صاعر  رثاه  وقد 
يف  �ل�صهد�ء  لذكرى  �لوطني  �حلزب  �أقامه  �لذي  �حلفل 

16 فرب�ير �صنة 1928م )1347هـ( فقال فيها:

مل ُتن�صنا ذكره �لدنيا و�إن ن�صجت 
للر�حلني من �لن�صيان �أكفانا  

م�صى نقيًّا عفيف �لنف�ض حمت�صًبا
فهّد من دولة �لأخالق �أركانا    

جرت على �صنن �لتوحيد ن�صاأته  
ا و�إميانا يف �لله و�لر�أي �إخال�صً  

ع�رصون عاًما على �لطْر�ض �لطهور جرى 
ما خّط فاح�صة �أو خّط بهتانا  

يجول بني ريا�ض �لفكر مقتطًفا  
من طيب مغر�صها وْرًد� ورْيحانا   

فقرًي�  وموته  �ملادة  عن  وعزوفه  قناعته  �إىل  ي�صري  �أن  �إىل 
عفيف �لنف�ض فيقول:

�أيلب�ض �خلّز من لنت مهّزته 
و�أنت تخرج من دنياك عريانا؟    
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�إن �لقناعة كنز كنت حار�صه 
ترى به �لقوت ياقوًتا ومرجانا    

عيون  من  بق�صيدة  �صوقي  �أحمد  �ل�صعر�ء  �أمري  رثاه  وقد 
ق�صائد �صعره قال فيها:

يا �أمني �حلقوق �أّديت حتى  
مل تخن م�رص يف �حلقوق فتيال  

ولو ��ْصطْعت زدت م�رص من 
�حلق على نيلها �ملبارك نْيال  

تن�صد �لنا�ض يف �لق�صية حلًنا  
كاحلو�رّي رّتل �لإجنيال

ما ُتبايل م�صْيت وحدك حتمي 
حْوزة �حلق �أم م�صْيت قتيال  

�لر�فعي،  �أمني  �أخالق  عن  فعاًل  تعرب  �لأبيات  وهذه 
دون  وطنه  بني  حقوق  عن  د�فع  فقد  �حلياة،  يف  و�صلوكه 
�لدفاع  �صبيل �صالبته يف �حلق، ويف  �أو ملل ولقى يف  خور 
عن م�رص، ما لقى من عذ�ب وعنت من خ�صوم �حلرية ومن 
�صلطات �لحتالل �لإجنليزي، و�أعو�نه من �صعاف �لقلوب، 

و�أ�صحاب �ملنافع و�لو�صوليني و�لأنذ�ل.

لكتاب  مقدمته  يف  باظة  �أ فكري  �صتاذ  �لأ وي�صفه 
منا�صل  �لر�فعي:  »�أمني  بعنو�ن  �ملجد  �أبي  �صربي  �صتاذ  �لأ
�أمني  »كان  بقوله:  �لر�أي«  وحرية  �لد�صتور  �أجل  من  م�رصي 
�لر�فعي �صحفيًّا ذ� ر�صالة، ويف �صبيل ر�صالته �لوطنية كان قّدي�ًصا 

بال�صطهاد،  �كرت�ث  �أي  يكرتث  ل  فكان  �لقدي�صني،  من 
و�ملناو�أة و�لوقف، و�لتعطل، و�لعتقال، و�ل�صجن، وكان 

�إميانه �أعلى و�أرفع و�أقوى من كل هذه �لقوى جمتمعة«.

�ل�صجايا  هذه  بكل  يتحلى  كان  �لر�فعي  �أن  هو  و�لو�قع 
و�لإخال�ض  �لوطنية  �صادق  وطنيًّا  منه  جعلت  �لتي  �حلميدة 

لر�صالته �ل�صحفية �لنبيلة.

392– اأمني �ُسَمّيل – �سارع – بق�سم الرمل
�صيغة  هو  �ُصَمّيل  ولقب  �ُصَمّيل،  �إبر�هيم  بن  �أمني  هو 
�لت�صغري ل�صم �لفاعل من فعل �َصَمَل، وقد ولد �أمني خالل عام 
1244هـ )1828م( يف كفر �صّما بالقرب من مدينة بريوت 
عا�صمة لبنان ويف كنف هذ� �لكفر ولد �أفر�د �لأ�رصة �ليازجية 
�مل�صهورة بالعلم، و�لأدب، و�أفر�د �أ�رصة تقال �لتي منها موؤ�ص�ض 

جريدة �لأهر�م مب�رص )�نظر مادة �ليازجي(.

�لطبيب  �ُصَمّيل  �ِصْبلي  �لدكتور  �صقيق  هو  �ُصَمّيل  و�أمني 
و�ملياه  »�لأهوية  كتاب  وموؤلف  �مل�صهور،  و�لأديب  �للبناين 
و�لبلد�ن لأبي �لطب �أبقر�ط �حلكيم« و»ر�صالة �حلقيقة لإثبات 

مذهب د�ْرِوْن«.

وتلقى �أمني �صميل در��صته مبدر�صة �ملر�صلني �لأمريكان يف 
بريوت، ومل يتم تعليمه ب�صبب �ل�صطر�بات �لتي كانت ت�صود 
�ل�صام يف �لعهد �لرتكي، ويف عام 1269هـ )1852م( �صافر 
بالطائفة  تتعلق  قام يف روما بحل م�صكلة  �أن  بعد  �لآ�صتانة  �إىل 
�ملارونية يف لبنان ثم عاد �إىل بريوت، وخالل عام 1271هـ 
كبار  �أحد  فاتخذه  �إيطاليا  �إىل  �أخرى  مرة  �صافر  )1854م( 

�لتجار هناك مديًر� لأعماله.
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�لإ�صكندرية  �إىل  نزح  )1862م(  1279هـ  عام  ويف 
تزّوج  ثم  �لأقطان  يف  �لجتار  وز�ول  جتاريًّا  حمالًّ  بها  و�أن�صاأ 
�جلالية  بنات  �إحدى  من  )1863م(  1280هـ  �صنة  يف 
باأحد  وثيقة  باملدينة �صلة  ملتجره  بالإ�صكندرية، وكان  �للبنانية 
�لقطن  �لتي كانت ت�صرتي معظم  �مل�صانع �لكربى يف بريطانيا 
م�صانع  ول�صيما  �ملمتازة  باأ�صنافه  م�صانعها  لتزويد  �مل�رصي 

»لنك�صاير«.

1292هـ  عام  يف  �لقطن  �أ�صعار  هبطت  �أن  وحدث 
كان  �لتي  �لأقطان  بور�صة  �ألعيب  على  جرًيا  )1875م( 
فاأ�صيبت  دقتها،  ت�صيري  يف  �لعليا  �لكلمة  �أ�صحاب  �لأجانب 
َثمَّ  ومن  ماله  بر�أ�ض  �أودت  فادحة  بخ�صارة  �صميل  �أمني  جتارة 

حتول �إىل مز�ولة �ملحاماة.

ويف عام 1303هـ )1885م( ��صتقر بالقاهرة، و�أ�صدر 
فذ�عت  �ملحاماة  ممار�صته  جانب  �إىل  �حلقوق(  )جملة  فيها 
�صهرته ملا كان يت�صف به من خ�صال حميدة، و�أمانة يف �لقيام 

مبهنته.

كتب  عدة  فاأ�صدر  �لتاأليف  عن  �لأديب  هذ�  ينقطع  ومل 
�لتاريخية«،  و»�ملقدمات  �لتاريخ«،  يف  »�لو�قي  �أهمها: 
و»ب�صتان �لنـزهات يف فن �ملخلوقات«، وهو ي�صتمل على ثالثة 
و»�لرحالت  �لأ�صفار«،  فن  يف  �لأنو�ر  »جامع  هي:  �أق�صام 
وتاريخ �لعرب«، و»�لدّرة �ملكنونة يف علم هيئة �لكون و�أق�صام 
كتاب  وهو  �مليثولوجيا«  يف  �لعلماء  و»فاكهة  �مل�صكونة«، 
بع�ض  على  فيها  رّد  ر�صالة  وهي  �ملنيا«  و»�صهام  نادر،  جليل 
�ملعرت�صني على كتابه »�لو�يف يف �لتاريخ« وكتاب »�ملبتكر يف 
�ملباحث  �جللية يف  و»�ل�صدرة  و�لأحكام«،  و�لأمثال  �لأوهام 

�لق�صائية«، و»رو�ية �لزفاف �ل�صيا�صي«.

وعالوة على هذه �ملوؤلفات �لكثرية كان �أمني �صميل �صاعًر� 
جميًد� نظم من �لق�صائد ما ميالأ ديو�ًنا حافاًل.

ويف 6 من دي�صمرب عام 1897م )1315هـ( مات فجاأة 
ودفن بالقاهرة، وكان عمره عند وفاته حو�يل 70 عاًما.

393– اأمينة �سكري – �سارع – بق�سم باب 
�رسقي )اأمري اجليو�س �سابًقا(

هي �أمينة كرمية �ملرحوم �لأ�صتاذ حممد �أبو �لعز كبري رجال 
�ل�صحافة يف �لإ�صكندرية، ولدت مبدينة �ملن�صورة خالل عام 
1331هـ )1912م(، و�أتت مرحلة �لتعليم �لبتد�ئي مب�صقط 
عام  ويف  بالقاهرة،  �لثانوي  �لتعليم  مرحلة  وقطعت  ر�أ�صها 
ح�صلت  حيث  �لنم�صا  �إىل  �صافرت  )1929م(  1348هـ 
در��صة  بعد  و�لقت�صاد  �لجتماعية،  �خلدمة  يف  دبلوم  على 
)1939م(  1358هـ  عام  ويف  �صنو�ت،  خم�ض  ��صتغرقت 
�لأطفال  طب  ق�صم  �أ�صتاذ  �صكري  عثمان  �لدكتور  تزوجت 
�تخذت  �لتاريخ  ذلك  ومن  �لإ�صكندرية  بجامعة  �لطب  بكلية 
»بال�صيدة  وفاتها  حتى  وعرفت  »�صكري«  زوجها  �أ�رصة  لقب 

�أمينة �صكري«.

جمعية  �أن�صاأت  )1359هـ(  1940م  عام  �إبريل  ويف 
�صديقات �لطفولة مب�صاعدة بع�ض عقيالت �أ�صاتذة كلية �لطب 
ن�صاطها  وكان  جابر،  �صيدي  بحي  مقرها  �جلمعية  و�تخذت 
�حلي،  �لفقر�ء يف  �أو  �مل�رصدين  �لأطفال  رعاية  على  مق�صوًر� 
�لعجزة و�لأر�مل  �لن�صاط ف�صمل م�صاعدة  �ت�صع نطاق هذ�  ثم 
و�لرتفاع مب�صتوى �لأطفال بالرعاية و�لتعليم، وقد كان لبع�ض 
�جلامعية  �ملرحلة  �إىل  بتعلمهم  �لو�صول  حظ  �لأطفال  هوؤلء 
�لعالية،  �ل�صهاد�ت  يحملون  �لكليات  بع�ض  من  و�لتخرج 
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�خلرّي،  �لجتماعي  ن�صاطها  �صكري  �أمينة  �ل�صيدة  وو��صلت 
ون�صج  �لتطريز  فن  �لفقري�ت  �لفتيات  لتعليم  ق�صًما  فاأعدت 
�ل�صجاد، كما �أعدت ق�صًما د�خليًّا لالأطفال �ليتامى و�للقطاء، 
زوجها  وفتياتها  �جلمعية  �أطفال  �صحة  على  ي�رصف  وكان 
بالتطوع  �لطب  كلية  �أ�صاتذة  وبع�ض  �صكري  عثمان  �لدكتور 

�مل�صكور دون �أي مقابل مادي.

�أول من تزعمت �حلركة  �أمينة �صكري  وكانت �ملرحومة 
لدرجة  فكرتها  على  و�أ�رصت  بالإ�صكندرية  �ل�صيا�صية  �لن�صائية 
�لعت�صام وهي وبع�ض �ل�صيد�ت و�لآن�صات �ل�صكندريات مبقر 
نقابة �ل�صحفيني ب�صارع حمطة م�رص )�صارع مر�صى بدر حاليًّا(، 
م�صكورين  �لثورة  رجال  فا�صتجابت  �لطعام  عن  و�أ�رصبن 
ملطالبهن، وكان ذلك خطوة �أوىل موفقة يف �صبيل منح �ملر�أة 
�صكري  �أمينة  َثمَّ كانت  �ملدنية كاملة، ومن  �مل�رصية حقوقها 
ُتنَتخب ع�صًو� يف جمل�ض �لأمة عن منطقة  �أول �صيدة م�رصية 
�لفقيدة  مثلت  وقد  )1957م(،  1377هـ  عام  �رصقي  باب 
عام  �لدويل  �لربملاين  �ملوؤتر  يف  �ملتحدة  �لعربية  �جلمهورية 
1378هـ )1958م(، وكانت ع�صًو� يف �لحتاد �لقومي ثم 

يف �لحتاد �ل�صرت�كي �لعربي.

)1384هـ(،  1964م  عام  �أكتوبر  يف  �ملنية  وو�فتها 
لندن ودفنت  �صنة، وكانت وقتئذ مبدينة  �لعمر 53  بالغة من 
بالإ�صكندرية يف 14 من �أكتوبر من �لعام نف�صه، وقد �أقامت 
ورثتها  �مل�صلمني،  �ل�صبان  بجمعية  تاأبني  حفل  لها  �ملحافظة 
ر�ئدة  و�عتربتها  �لنافعة  بخدماتها  منوهة  �لثانية  �لتاميز  جريدة 

للمر�أة �لعربية يف جمال �خلدمات �لجتماعية و�ل�صيا�صية.

بق�سم   – �سارع   – كريول�س  الأنبا   –394
الرمل )وليم�س �سابًقا(

مبحافظة  تزمنت  مدينة  �خلام�ض يف  �لأنبا كريول�ض  ولد 
�أبوين  من  )1247هـ(،  1831م  عام  خالل  �صويف  بني 
��صمه  وكان  �مل�صيحية،  �لديانة  بفر�ئ�ض  متم�صكني  حمافظني 
�لتقوى  على حب  تن�صئته  على  �أبو�ه  فعمل  يوحنا،  ترهبه  قبل 

و�ل�صالح، وتاأدية فر�ئ�ض دينه، وو�جباته.

حياة  در��صة  �إىل  �ل�صديد  ميله  ظهر  در��صته  �أثناء  ويف 
حياتهم،  ترجمة  تذكر  �لتي  �لكتب  ومطالعة  �لقدي�صني، 

و�أخبارهم، وما قامو� به من �أعمال يف �صبيل �لرّب و�خلري.

م �صما�ًصا وهو مايز�ل  ويف عام 1843م )1259هـ( ُر�صِّ
على  �ل�صما�صة  بو�جبات  فقام  عمره،  من  ع�رصة  �لثانية  يف 
وحب  و�لتق�صف،  �لزهد،  �إىل  �لفطري  ومليله  وجه،  خري 
�لوحدة للتعبد، ترك �لعامل �لدنيوي وق�صد دير �لعذر�ء بو�دي 
�لقم�ض جرج�ض  �لروحاين  �لر�هب  يد  على  تتلمذ  �لنطرون، 

�لفار �أب �عرت�ف �لرهبان.

�إىل  و�أعاده  �لعذر�ء  دير  �إىل  ف�صافر  مبكانه  و�لده  وعلم 
�إىل  �لذهاب  على  ي�صمم  جعله  �لن�صك  حب  �أن  غري  بلدته، 
�ل�صحر�ء ويرتهب يف دير �ل�صيدة »بَْرمو�ض« بو�دي �لنطرون، 
وكان ذلك خالل عام 1850م )1267هـ(، وكان عمره يف 
ذلك �حلني حو�يل 20 عاًما، ويف �لدير ��صتهر بالزهد و�لن�صك 
و�لعفة، و�حللم، و�صار قدوة ح�صنة �صاحلة للرهبان فر�ّصموه 
1852م  �صنة  ا  قم�صً ثم  )1268هـ(  1851م  �صنة  ق�صي�ًصا 
�لوقت،  ذلك  يف  قلياًل  �لرهبان  عدد  وكان  )1269هـ(، 
ومو�رد �لدير زهيدة ف�رصع يف ن�صخ �لكتب، وتقدميها للكنائ�ض 
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لينفق ما يتقا�صاه بعد ذلك، وُعرف بالعلم و�حللم و�لتقوى، 
ولذ� �ختري »بَْطريًقا« يف �صنة 1892م )1310هـ( فوجه عنايته 

لإن�صاء �لكنائ�ض، وجتديد �لأديرة و�لعطف على �لفقر�ء.

على  �ملنفى  �إىل  �لذهاب  ل  ف�صّ نف�صه  1892م  عام  ويف 
�أن يفّرط يف �أمالك �لرهبان، وقد ز�مله يف �لنفي �لأنبا يو�أنِّ�ض 
�لذي كان مطر�نا ملديرية �لبحرية، ومديرية �ملنوفية، ووكياًل 

للكر�زة �ملرق�صية يف ذلك �حلني.

وعاد �لثنان من �ملنفى يحفهما �لحرت�م و�لكر�مة، وبلغ 
�أنه  و�خلري  �لرب،  لأعمال  وحبه  كريولُّ�ض  �لأنبا  �إح�صان  من 
�خلرية  و�لأعمال  �لإح�صان،  �صبيل  و�حًد� يف  مليًما  يدخر  مل 

�ملثمرة.

و�لأنبا كريولُّ�ض هو �لأنبا �ملائة و�لثاين ع�رص من باباو�ت 
�لإ�صكندرية، و�لكر�زة �ملرق�صية، وق�صى �أيامه يف بذل �أق�صى 
�جلهود يف �لنهو�ض باأفر�د �لطائفة �لقبطية �إىل �أرقى �مل�صتويات، 
وو�فته �ملنية يف �ليوم �ل�صابع من �صهر �أغ�صط�ض عام 1927م 
بالًغا من �لعمر حو�يل 97 عاًما، وقد تربع على  )1346هـ( 

كر�صي �لبطريرقية 52 عاًما وت�صعة �أ�صهر وت�صعة �أيام.

395– الأنبا يواأن�س – �سارع – بق�سم باب 
�رسقي )ميكرنيو�س �سابًقا(

بعد  �لثالث ع�رص  وترتيبه  �لتا�صع ع�رص،  يو�أن�ض  �لأنبا  هو 
�ملائة من باباو�ت �لإ�صكندرية، و�لكر�زة �ملرق�صية، وقد ولد 
ببلدة »دير تا�صا« مركز �لبد�ري مبحافظة �أ�صيوط عام 1855م 
)1272هـ(، ون�صاأ على حب �خلري، و�لتقوى، و�لف�صيلة، 
تاقت  ثم  �لقدي�صني،  �صري  على  بالطالع  �ل�صغر  منذ  و�صغف 

بو�دي  »بَْرمو�ض«  �ل�صيدة  دير  فق�صد  بهم  �لقتد�ء  �إىل  نف�صه 
�لنطرون �صنة 1875م )1292هـ(، حيث �ندمج يف �لرهبنة 

خالل عام 1878م )1293هـ(.

و��صتهر بالذكاء، و�صفاء �لذهن، و�لتفاين يف �لعبادة، 
فر�ّصمه �لأنبا كريول�ض �خلام�ض )�نظر هذه �ملادة( ق�ّصي�ًصا يف �صنة 
ا يف �صنة 1878م )1295هـ(،  1877م )1294هـ( ثم قم�صً
مبهامها  يقوم  فظّل  �لدير  ريا�صة  نف�صه  �ليوم  يف  �إليه  و�أُ�ْصنَدت 
طو�ل ع�رص �صنو�ت يف �إخال�ض وح�صن تدبري موجًها �هتمامه 
لتح�صني �أر��صي �لدير �لزر�عية فاأنتجت حم�صولت ز�د ريعها 

على مر �لأعو�م.

عام  �لبحرية  لأبر��صية  مطر�ًنا  �لقبطية  �لطائفة  و�ختارته 
1887م )1305هـ(، وُعنيِّ يف �لوقت نف�صه وكياًل للكر�زة 

�ملرق�صية.

لرعاية  �لناخبون  زّكاه  �ملنوفية  مطر�ن  وفاة  وعقب 
1894م  عام  خالل  �خت�صا�صه  �إىل  ت  مَّ ف�صُ �لأبر��صية  هذه 
)1312هـ(، ومن َثمَّ �صار مطر�ًنا ملديرتي �لبحرية و�ملنوفية، 
ووكياًل للكر�زة �ملرق�صية، ويف هذه �لأثناء حتمل مر�رة �لنفي 
�صحبة �لأنبا كريولُّ�ض �خلام�ض ثم عاد معه مكرًما ومَلَّا كانت 
�لإ�صكندرية �ملقر �لرئي�صي لكر�صيه فقد بادر �إىل �إن�صاء مدر�صة 
بعثة  يف  طلبتها  بع�ض  �أر�صل  ثم  �لرهبان،  لتعليم  بها  لهوتية 
نفقته  على  وذلك  �لالهوتية،  �لعلوم  من  لال�صتز�دة  �أثينا  �إىل 

�خلا�صة.

ويف عهده ز�دت �إير�د�ت �أوقاف �لإ�صكندرية، بف�صل ما 
�صيده من عمار�ت وما جّدده من �أبنية قدمية موقوفة.



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

580

وملا كان عليه من �صائب �لر�أي، و�أ�صالة �لفكر، �ختارته 
�حلكومة عن �لطائفة �لقبطية يف عدة جمال�ض نيابية منها جمل�ض 
�لد�صتور  و�صع  وجلنة  �لعمومية،  و�جلمعية  �لقو�نني،  �صورى 

وغريها.

وكان له �لف�صل يف �لنهو�ض باملد�ر�ض �ملرق�صية، فو�صلت 
بق�صميها �لبتد�ئي و�لثانوي �إىل �أعلى �مل�صتويات.

�إن�صاء  �أ�صهم خاللها يف  وقد ق�صى يف �ملطر�نية 42 عاًما 
جملة مد�ر�ض، وبناء، وجتديد �أغلب كنائ�ض �أبر��صيته، ووجه 

عناية خا�صة لالأديرة �لبحرية.

�ملادة(  هذه  )�نظر  �خلام�ض  كريولّ�ض  �لأنبا  وفاة  وعقب 
يو�أن�ض  �أغ�صط�ض 1927م )1346هـ( �ختري �لأنبا  يف 7 من 
م بطريًقا يف 16 من دي�صمرب عام  نائًبا عن �لبطريق �إىل �أن ُر�صِّ
�لكربى  �ملرق�صية  بالكاتدر�ئية  وذلك  )1347هـ(  1928م 

بالقاهرة.

�لأديرة  �أوقاف  لإد�رة  بريا�صته  جلنة  �ألّف  قد  وكان 
�ملجمع  و�أ�صدر  �لد�خلية،  وزير  من  بذلك  قر�ًر�  و��صت�صدر 
و�لرهبان،  �لأديرة  تنظيم  قانون  �إ�رص�فه  حتت  »�لإكلرييكي« 
�ملد�ر�ض،  �إن�صاء  يف  يتو�ن  مل  بطريًقا  ر�صامته  مدة  وطو�ل 
و�لأبنية، و�إن�صاء مدر�صة �لالهوت يف حلو�ن للرهبان، ور�ّصم 
�أ�صاقفة من علماء �لأحبا�ض، وو�فته �ملنية  مطر�ًنا قبطيًّا و�أربعة 
حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )1361هـ(،  1942م  عام  خالل 

88 عاًما.

 – �سارع   – اأوكتافيان )اأغ�سط�س(   -396
بق�سم باب �رسقي

هو »�أوكتافيو�ض قي�رص« �إمرب�طور روماين عرف يف �أول 
�صقيق  �بن  وكان   »Octave »�أوكتاف  با�صم  �ل�صيا�صية  حياته 
»يوليو�ض قي�رص Jules César« )�نظر مادة قي�رص( ووريثه، 
حاكم  من�صب  وتقلد  ق.م.،  عام  روما  مبدينة  ولد  وقد 
و»ليبيد  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �أنطو�ن  مارك  م�صاعديه  مع  روما 
وغرب  �إيطاليا  بحكم  بعد  فيما  لنف�صه  �حتفظ  ثم   »Lépide

�أوروبا، و�صار �صيد �لإمرب�طورية �لرومانية عقب �نت�صاره على 
 »Actium �أنطو�ن عام 31ق.م. يف موقعة »�أكتيوم  مارك 
�أنطو�ن  مارك  �ملوقعة خ�صيمه  �ليونان، وقد هزم يف هذه  يف 
و»�أجريبا Agrippa« )�نظر هذه �ملادة( وحليفتيهما كليوباتر� 
)�نظر هذه �ملادة(، وكان ذلك يف 2 �صبتمرب من تلك �ل�صنة، 
و�إثر ذلك منح لقب »�أوغ�صط�ض« وعهد �إليه مبختلف �ل�صلطات 
�ملدنية و�لدينية، وكانت حتى ذلك �حلني موزعة على �حلكام 
�لرومانية، وكان  �لإمرب�طوريات  بد�أ عهد  َثمَّ  �لعديدين ومن 
ق�صارى  بذل  وقد   »Mécène و»ِم�صنْي  »�أجريبا«،  مب�صاعدة 
�أنظار  يحول  �أن  �ملمتازة،  حكمه  �أ�صاليب  طريق  عن  جهوده 
�لنظام  د�صتور  على  �أدخله  �لذي  �لتغيري  خطورة  عن  رعاياه 
�ملوظفني  عدد  من  نف�صه  �لوقت  يف  و�صاعف  �جلمهوري، 
ق�صم  ثم  �لتح�صينات  من  �لكثري  عليها  �أدخل  �لتي  روما  يف 
بجباية  �ملتعلقة  �لأعمال  لت�صهيل  مقاطعات  �إىل  �لإيطالية  �لبالد 

�ل�رص�ئب.
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وجعلها  �ملقاطعات  هذه  �إد�رة  نظم  �أخرى  جهة  ومن 
نوعني:

مقاطعة ع�صو  لكل  �إقليمية: بحيث يكون  • مقاطعات 
يف جمل�ض �ل�صيوخ.

• ومقاطعات تتبع �حلكم �لإمرب�طوري مبا�رصة: وكان 
�ملركزية يف  زيادة  �ل�صديدة  �لأنظمة  هذه  نتائج  من 

�لعامل �لروماين.

و�أمر ب�صّن حمالت ع�صكرية على �إ�صبانيا و�صمال �لتريول 
وبالد  �أرمينيا  �إىل  �أخرى  حمالت  �أر�صل  كما  �أملانيا  وبانونيو 

�لعرب و�إفريقيا. 

�صار  �لذي  �ملادة(  هذه  )�نظر   »Tibére »تيبري  وتبّنى 
�إمرب�طور روماين وتوىل �حلكم  ثاين  بعده، و�صار  �إمرب�طوًر� 

يف �لفرتة من عام 14 �إىل عام 37م.

– �أغ�صط�ض« عام 14م، �رصفه  »�أوكتافيان  وعند موت 
�إىل مرتبة �لآلهة، وكان عمره حو�يل  باأن رفع �صاأنه  �ل�صعب 

77 عاًما.

�لتاريخ  �لعهود يف  �أملع و�أزهى  �أغ�صط�ض من  ويعترب عهد 
�لروماين �إن مل يكن �أملعها و�أزهاها جميًعا، ذلك �أن هذ� �لعهد 
�ل�صعوب،  �آد�ب كافة  �آثاًر� عميقة �جلذور يف  ترك  قد  �لباهر 
فالنرث و�ل�صعر وفن �خلطابة �لتي عا�رصت تلك �حلقبة من �لزمن 
�لتي  �لقيمة  �لعظيمة  �ملوؤلفات  �صم�ض  بزوغ  نتائجها  من  كان 
عربت عن عبقرية �للغة �لالتينية و�أ�صهمت �إىل �أبعد حد يف عظمة 
�أغ�صط�ض  باأنه عهد  �أنه و�صف  �لتاريخ لدرجة  �لعهد من  ذلك 
�ليانعة هوؤلء �ملفكرون �مل�صهورون  �لز�هر، وكان من ثمر�ته 

كبري  وعدد  و�صالو�صت  ليف  وتيت  وفرجيل  هور��ض  �أمثال: 
من �لنو�بغ ذوي �ملو�هب �لنرّية، وكان معظم هوؤلء �ملفكرين 
�أغ�صط�ض  �لإمرب�طور  برعاية »م�صني« م�صاعد  يتمتعون  �لأفذ�ذ 

�لأمني �ملخل�ض وبحماية �لإمرب�طور نف�صه.

ظهور  بد�ية  �أغ�صط�ض  عهد  كان  �أخرى  جهة  ومن 
»�أوكتافيو�ض«  وفاة  ومنذ  �جلميل،  �لروماين  �ملعماري  �لفن 
لقب  يحملون  بعده  جاوؤو�  �لذين  �لرومان  �لأباطرة  �صار 

»�أغ�صط�ض«.

وبني �لتماثيل �لتي �صنعت له تثاله مبدينة �لفاتيكان بروما، 
وتثاله �ملوجود مبتحف »�للوفر« بباري�ض.

وباملتحف �ليوناين �لروماين بالإ�صكندرية عمود من �حلجر 
حفرها  قناة  عن  يخرب  �لالتينية  باللغة  ن�ض  عليه  نق�ض  �جلريي 
بالقرب  �صيديا  ترعة  من  تتد  �صيز�ر«  »�أغ�صط�ض  �لإمرب�طور 
وقد  كيلومرًت�،   35 بطول  �لإ�صكندرية  �إىل  �لدو�ر  كفر  من 
عرث على هذ� �لعمود مبنطقة مينا �لب�صل، وما من �صك يف �أن 
هذه �لقناة حفرت يف عهد »�أوكتافيو�ض �أغ�صط�ض« �لذي هزم 
»مارك �أنطو�ن« وحمبوبته »كليوباتر�« بعد �أن دخل �لإ�صكندرية 
حّي  من  �تخذ  �أنه  يف  �صك  من  وما  �ل�رصق،  جهة  من 
�ملدينة، وقد  لغزو  »كامبو�صيزي« مع�صكًر� جلنوده عند حتفزه 
�صاعده �ليهود على هذ� �لغزو فاأمّدوه بالرجال و�ملوؤن، وكانو� 
»�ل�صل�صلة«  لوخيا�ض  ر�أ�ض  بني  �لو�قع  »�لدلتا«  بحي  يقيمون 
وكلية �صان مارك �لتي كانت حدود �ملدينة من �ل�رصق ينتهي 
��صتنجدو�  �لإ�صكندرية  يهود  �أن  �ملوؤرخون  ويذكر  عندها، 
بيهود مدينة دمنهور ملعاونة »�أوكتافو�ض« يف فتح �لإ�صكندرية 
مثلما فعلو� قبل ذلك عندما هاجم »يوليو�ض قي�رص« �ملدينة وهزم 

كليوباتر� ثم تزوجها.
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�لتي  »�إيو�ن«  �لفار�صية  �لكلمة  من  ماأخوذة  عربية  كلمة 
�لكلمة  م�صتقة من  �إنها   »Salmann »�صاملان  �مل�صت�رصق  يقول 
�إيو�ن  كلمة  وجتمع  �لبيت،  ومعناها  »بان«  �لفار�صية  �لبهلوية 

على �إيو�نات و�أو�وين.

ومعنى �لكلمة �لفار�صية هو قاعة �ل�صتقبال »�ل�صالون عند 
�لإفرجن« و��صتعملت عند ملوك �ل�صا�صانيني �لفر�ض بهذ� �ملعنى، 
مربع  كبري  بهو  عن  عبارة  �مللوك  هوؤلء  عند  �لإيو�ن  وكان 
�جلهة  �أما  فقط،  جهات  ثالث  من  �جلدر�ن  به  حتيط  �ل�صكل 

�لر�بعة فكانت مفتوحة ل جد�ر لها، وماز�ل جانب من �إيو�ن 
ق�رص »طي�صفون« باقًيا يف بقعة مقفرة جنوبي بغد�د ويطلق عليه 
�ل�صهري »ك�رصى  �لفر�ض  �إىل ملك  ن�صبة  »�إيو�ن ك�رصى«  ��صم 

�أنو�رصو�ن«.

ومن كلمة �إيو�ن �لفار�صية ��صتقت كلمة م�رصية حديثة هي 
»ليو�ن« وجمعها لو�وين، وتطلق يف م�رص و�ل�صام للدللة على 

�حلجرة �لتي ت�صبه �لإيو�ن يف بيوت �لعرب.

وجند هذه �لكلمة م�صتعملة يف كتاب »�ألف ليلة«.

�أما ترجمة �ل�صم �جلديد لل�صارع فاطلبها يف »�صعد من�صور 
�صقر«.




