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�ص البحث ملخَّ

ا تس��عى  ة يف اللغة؛ ألهنَّ تعدُّ الدراس��ات التأصيليَّ��ة لأللفاظ من الدراس��ات املهمَّ
للوص��ول إىل حقيقة هذه األلف��اظ ولغتها وداللتها األس��اس، والعوامل التي أدَّت إىل 

انتقاهلا إىل لغات أخرى، وانزياحها الداليّل يف هذه اللغات.

ّ يف تأصي��ل األلفاظ  حاولن��ا يف ه��ذه الدراس��ة توضيح جهود اب��ن إدريس احِل���ِّ
غ��ري العربيَّة التي وردت يف كت��اب )الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي(، واملس��تعملة يف 
معظم كتب الفقه والرشيعة، التي بلغت )12( لفظة، تس��عة ألفاظ فارس��يَّة )االشتقان، 
الربنامج، اجلالهق، احلبق، الروزنامج، الس��توق، ش��اهني، ش��طرنج، طسق، مهزور(، 

ولفظة يونانية )االصطرالب(، ولفظة رسيانيَّة )بانقياء(.
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Abstract

The etymology studies of the Words of important studies in 

language; Because it aims to reach the truth of these words and 

their language and semantics, and the reasons that led to their 

transition to other languages, and semantic change in these 

languages.

In this study, we attempted to clarify Ibn Idris Al-Hilli's efforts 

in Etymologic words in his book (As-Sarāer Al-Hāwy le-Tahrīr  

Al-Fatāwy).  As follows: Nine Persian words (ɔEšteqān, Barnāmej, 

Galāheq, Habaq, Roznāmeh, Al-stoq, Shāhīn, Šetranj, Tasq, 

Mahzur), Greek word (Astrolābe), and Syriac (Bāneqiyā).
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ا�سمه ون�سبه

د بن منصور بن أمحد بن إدريس بن احلس��ني بن القاس��م ابن  ه��و أبو عب��د اهلل حممَّ
ة، منها: فخر الدين)2(، وشمس الدين)3(،  ّ الربعّي)1(، وله ألقاب عدَّ عيسى العجّ� احِل�ِّ

وفحل العلمء)4(، إالَّ أنَّ اشهر ألقابه هو: فخر الدين)5(.

ولدته ووفاته

ّ موضع اخت��الف، إذ مل نجد مص��دًرا يذكر  كان��ت س��نة والدة اب��ن إدريس احِل���ِّ
بالتفصيل والدته يف أيِّ س��نٍة ويف أيِّ مكاٍن، ولكن هناك بعض اإلش��ارات التي وردت 
يف بعض املصادر دلَّت عىل تاريخ والدته، منها ما ُنقل عن الش��يخ الشهيد الثاين مجلة 
د ب��ن إدريس اإلمامّي العجّ� بلغُت  فوائد منها: وقال الش��يخ اإلمام أبو عبد اهلل حممَّ

احللم سنة ثمن ومخسني ومخسمئة)6(.

وبل��وغ احلل��م يعني أصبح عمره يف اخلامس��ة ع��رشة، وبذلك تكون س��نة والدته 
ة توثِّق سنة والدته يف )543ه�(، وهي: )543ه�(، وقد ذكر أحد املصادر أبياًتا شعريَّ

الفحول م��ن  إدري����س  اب���ن  إنَّ  وم���ت���ق���ن ال�����ف�����روع واألص�������ولث���مَّ 
حكى  ّ احِل�����ِّ ن��م  اب��ن  النجيب  ا م��ىض ب��ع��د ال��ب��ك��ا)7(عنه  ً ج���اء م���ب���رشِّ

ا، حساب احلروف، نجدها 543، عىل اآليت: ً وإذا حسبنا كلمة: مبرشِّ

ارشبم
43 =

4023002001

وإذا حسبنا كلمة: البكا، نجدها 54، وهذا عمره عند وفاته، وكم يأيت:
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اكبلا
54 =

1302201

وه��ذا يعني أنَّ س��نة وفات��ه كانت بعد س��نة )597ه�(، وهو ما ذهب��ْت إليه معظم 
املصادر يف حتديد سنة وفاته يف )598ه�()8(.

��ه قال: »تويفِّ والدي ابن إدريس يوم  فض��اًل عن هذا، فقد ُنقل عن ولده صالح، أنَّ
ال سنة ثمن وتسعني ومخسمئة«)9(. اجلمعة وقت الظهر ثامن عرش من شوَّ

��ة يف حملَّة اجلامعني، وقربه معروف هناك، وله  ّ يف مدينة احِللَّ ُدف��ن ابن إدريس احِل�ِّ
ان مرجان يف عام 1381ه�)10(. د بناءه احلاج حسَّ قبَّة، ويأتيه الناس للزيارة، جدَّ

ّ ولًدا وبنَتني، الولد اس��مه: صال��ح، واالبنة األوىل كانت  أعق��ب ابن إدريس احِل�ِّ
والدة الش��يخ نجيب الدين حييى بن أمحد اهلذيّل، والبنت الثانية كانت والدة السيِّد حميي 

د بن عبد اهلل بن عّ� بن زهرة احلسينّي)11(. الدين حممَّ

اآراء العلماء فيه

ّ القدح املع��ىلَّ بني عل��مء عره، ذك��ره أكثر من ع��امل باملدح  الب��ن إدري��س احِل���ِّ
ّ يقول: »كان ش��يخ الفقهاء باحِللَّة، متقنًا يف العلوم كثري  واإلطراء، فنجد ابن داوود احِل�ِّ
ق الثاين: »ومنها مجيع مصنَّفات ومرويَّات الش��يخ  التصاني��ف«)12(، ويف إجازة املحقِّ
ق، خري العل��مء والفقهاء، فخ��ر امللَّة واحلقِّ والدي��ن، أيب عبد اهلل  اإلم��ام الس��عيد املحقِّ
ق الَكَركّي  د اهلل مضجعه وشكر له سعيه«)13(، واملحقِّ ّ الربعّي، برَّ د ابن إدريس احِل�ِّ حممَّ
يف إجازته للش��يخ حس��ني العامّ�: »اإلمام الفاضل األوحد الكامل اجلامع بني ش��تات 
العلوم الشيخ الفقيه حرب املذهب«)14(، وقال ابن الفوطّي: »فقيه الشيعة، كان من فضالء 
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فقهاء الشيعة والعارفني بأصول الرشيعة«)15(، وقال الشيخ أمحد بن نعمة اهلل العامّ� يف 
ق  أجازته للموىل عبد اهلل التس��رّي يف وصف ابن إدريس: »الشيخ األجلُّ األوحد املحقِّ
ب ش��مس الدين«)16(، وقال الشيخ البحرايّن: »وكان هذا الشيخ فقيًها أصوليًّا بحًتا  املنقِّ
ل من فتح باب الطعن عىل الش��يخ، وإالَّ فكلُّ من كان يف عر  وجمته��ًدا رصًفا، وهو أوَّ
ث  الشيخ أو من بعده إنَّم كان حيذو حذوه غالًبا إىل أن انتهت النوبة إليه«)17(، وقال املحدِّ
��ق النبيه، أذعن بعلوِّ مقامه يف العل��م والفهم والتحقيق  النورّي: »الش��يخ الفقيه واملحقِّ
ّي: »فاضل فقيه  ث القمِّ والفقاهة أعاظم العلمء يف إجازاهتم وترامجهم«)18(، وقال املحدِّ

ق نبيه فخر األجلَّة وشيخ فقهاء احِللَّة«)19(. وحمقِّ

فضاًل عن ذكره يف كتب علمء السنَّة، قال ابن حجر العسقاليّن )ت 852 ه�(: »ابن 
إدريس فقيه الشيعة وعاملهم، له تصانيف يف فقه اإلماميَّة، ومل يكن للشيعة مثله«)20(.

من أساتذته وشيوخه)21(:

د الدوريستّي.. 1 الشيخ أبو عبد اهلل جعفر بن حممَّ

السيِّد أبو املكارم محزة بن عّ� بن زهرة احللبّي.. 2

الشيخ راشد بن إبراهيم.. 3

الشيخ عريّب بن مسافر العبادّي.. 4

د احلسينّي.. 5 السيِّد عّز الدين رشفشاه بن حممَّ

د بن أيب القاسم الطربّي.. 6 الشيخ العمد حممَّ

الش��يخ هبة اهلل بن رطبة السوراوّي، ويف بعض الراجم احلديثة الشيخ حسني . 7
ابن رطبة السوراوّي، ويف غريها: احلسن بن رطبة السوداوّي.
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من تالمذته ومن يروى عنه)22(:

1 .. ّ أمحد بن مسعود األسدّي احِل�ِّ

الشيخ جعفر بن نم.. 2

3 .. ّ احلسن بن حييى بن سعيد احِل�ِّ

السيِّد شمس الدين أبو عّ� فخار بن معد املوسوّي.. 4

الشيخ أبو احلسن عّ� بن حييى بن عّ� اخليَّاط.. 5

د بن عبد اهلل بن زهرة احلسينّي احللبّي.. 6 السيِّد حميي الدين حممَّ

ّ الربعّي.. 7 د بن نم احِل�ِّ الشيخ نجيب الدين أبو ابراهيم حممَّ

موؤلفاته

ف��ات الفقهيَّة وغري الفقهيَّ��ة، عىل الرغم  ّ عدًدا من املؤلَّ ت��رك لنا ابن إدريس احِل���ِّ
ر علم الفقه الس��يم يف املذه��ب اإلمامّي، وكرس  ا س��امهت يف تطوُّ ا قليلة، إالَّ أهنَّ م��ن أهنَّ
حال��ة اجلمود واخلمول التي امتاز هبا يف عهد الش��يخ الطويّس وتالمذته، ومن أهمِّ هذه 

املؤلَّفات:

جوابات املسِّلِّلائل، وُيعرف ايًضا باسم )أجوبة املس��ائل(، و)أجوبة السائل(، . 1
ّ عىل املس��ائل الفقهيَّة التي ُسئل  ن جمموعة من أجوبة ابن إدريس احِل�ِّ ويتضمَّ

عنها)23(.

خالصة االسِّلِّلتدالل، وُيعرف ايًضا باس��م )املختر يف املضايقة(، أو )رسالة . 2
يف املضايق��ة(، مجع هذا الكتاب تلميذه ابن قمرويه س��نة 588 ه�، وتناول فيه 
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قضاء الفوائت من الصالة)24(.

ة)25(.. 3 اديَّ شح الصحيفة السجَّ

 كتاب الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي، واملشهور باسم )الرسائر(، أو )احلاوي . 4
ها)26(. ّ وأمهِّ لتحرير الفتاوي(، وهو من أشهر كتب ابن إدريس احِل�ِّ

خمتِّلِّلرص كتِّلِّلاب التبيِّلِّلان، وُيع��رف أيًضا باس��م )منتخب كت��اب التبي��ان(، أو . 5
)املنتخب من تفس��ري الق��رآن والنكت املس��تخرجة من كت��اب التبيان(، وهو 

تلخيص لكتاب )التبيان( للشيخ الطويّس)27(.

مسِّلِّلائل ابن إدريس، تناول فيها مس��ائل فقهيَّة كانت مثاًرا للجدل واملناقش��ة، . 6
مجعها تلميذه ابن قمرويه سنة 588ه�)28(.

7 . مسِّلِّلتطرفات الرسائر، مجع فيه ابن إدريس ع��دًدا من أحاديث املعصومني
ي هبذا االس��م؛ ألنَّ ابن إدريس أحلقه يف هناية  الورادة يف كتب القدماء، وُس��مِّ
كتاب )الرسائر(، وأطلق عليه اس��م )باب الزيادات ممَّا اس��تنزعته واستطرفته 

لني()29(. من كتب املشيخة املصنِّفني والرواة املحصِّ

بيئته وع�سره

إنَّ املتتبِّ��ع لتاريخ الش��يعة اإلماميَّة يف العل��وم الرشعيَّة، جيد أنَّ رجاهل��ا تركوا إرًثا 
ا واس��ًعا، أس��هم مسامهًة فاعلًة يف التعريف باإلس��الم وعقائده وأحكامه، وقد مرَّ  فكريًّ
د  ة، بدأت بعد وفاة آخر س��فراء اإلمام املهدّي، عّ� بن حممَّ هذا التاريخ بمراحل عدَّ
الس��مرّي )ت 329ه���(، إذ ب��دأ علمء الش��يعة اإلماميَّة وفقهاؤها يأخ��ذون دورهم يف 
اإلفتاء واالجتهاد، وتوجيه املجتمع دينيًّا، وتوضيح األمور الدينيَّة والرشعيَّة، واالهتمم 
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د  ة، وتدوين أحاديث أهل البيت، فظهر الشيخ الكلينّي أبو جعفر حممَّ بالس��نَّة النبويَّ
فاته كتاب )الكايف(، وهو أش��هر كتب  اب��ن يعقوب بن إس��حاق )ت 329 ه�(، من مؤلَّ
ل الكتب األربعة املعتمدة عند الشيعة اإلماميَّة، ويف  احلديث عند الش��يعة اإلماميَّة، وأوَّ
ة  أثناء س��يطرة البوهييِّني عىل العراق )334-447 ه�(، حظي علمء الشيعة ببعض احلريَّ
د  ة، س��اعدهتم يف نرش أفكارهم وتطويرها، فظهر الشيخ الصدوق أبو جعفر حممَّ الفكريَّ
فاته كتاب )من ال حيرضه الفقيه(، وهو  ّي )ت 381ه�(، من مؤلَّ اب��ن عّ� بن بابويه القمِّ
فاته  د بن النعمن )ت 413ه�(، من مؤلَّ د بن حممَّ من الكتب األربعة، والش��يخ املفيد حممَّ
كتاب )املقنعة(، والرشيف املرتىض أبو القاسم عّ� بن حسني بن موسى )ت 436ه�(، 
ة النس��بيَّة قد انتهت بعد س��يطرة الس��الجقة  فاته )االنتصار(، إالَّ أنَّ هذه احلريَّ م��ن مؤلَّ
عىل العراق )447-590 ه�(، الذين حاربوا املذاهب اإلس��الميَّة كافَّة، السيم املذهب 
يات، فإنَّ علمء الش��يعة اإلماميَّ��ة برزوا يف احلياة  الش��يعّي، وع��ىل الرغم من هذه التحدِّ
ة التي أسهمت  العلميَّة وأغنوا املكتبة اإلس��الميَّة بالعديد من املؤلَّفات العلميَّة والفكريَّ
ره، ويأيت يف صدارة علمء اإلماميَّ��ة يف القرن اخلامس  يف إغناء الفكر اإلس��المّي وتط��وُّ
د بن احلسن بن عّ� )ت 460ه�(،  اهلجرّي شيخ الطائفة الشيخ الطويّس، أبو جعفر حممَّ
فاته )هتذي��ب األحكام(، وهو رشح لكتاب أس��تاذه الش��يخ املفي��د )املقنعة(،  م��ن مؤلَّ
وكت��اب )االس��تبصار في��م اختلف م��ن األخب��ار(، وِكاَل الكتاَبني من الكت��ب األربعة 
ء،  الرئيس��ة املعتمدة عند الش��يعة اإلماميَّة، وبرز يف القرن الس��ادس اهلجرّي علمء أجالَّ
د بن منصور )ت 598ه�(، الفقيه  ، وفخر الدين أبو عبد اهلل حممَّ ّ منهم: ابن إدريس احِل�ِّ

د الذي تناول مؤلَّفات السابقني بالنقد واملراجعة)30(. املجدِّ

اه الفقه الروائّي أو الفقه املنصوص،  ل: اجتِّ اهان اثنان، األوَّ ظهر يف الفقه الشيعّي اجتِّ
اه ظهر بشكل  الذي يعتمد عىل عرض النصوص والروايات بوصفها فتاوى، وهذا االجتِّ
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اه عّ� بن حس��ني  واض��ح يف بداي��ات القرن الرابع اهلج��رّي، ومن أبرز فقهاء هذه االجتِّ
ابن موس��ى بن بابويه )ت 329ه�(، الس��يم يف كتابه )الرشائع(، وسار عىل هنجه الشيخ 
الص��دوق يف كتاَبي��ه )املقن��ع يف الغيب��ة( و)اهلداية(، والش��يخ املفيد يف كتاب��ه )املقنعة(، 
والش��يخ الطويّس يف كتابه )النهاية(، والثاين: الفقه االستداليّل أو الفقه التفريعّي، الذي 
يعتمد عىل اس��تخراج املس��ائل الرشعيَّة من مصادرها املعرفيَّة، وعدم االعتمد عىل نقل 
د احلس��ن بن عّ�  اه الش��يخ أبو حممَّ الروايات بوصفها فتاوى، ومن أبرز فقهاء هذا االجتِّ
ك بحبل آل الرسول( )31(،  ابن أيب عقيل العميّن )القرن الرابع اهلجرّي(، وكتابه )املتمسِّ
د بن أمحد ب��ن اجلُنيد اإلس��كايّف )ت 381ه�( يف كتاَبيه )هتذيب الش��يعة  وأب��و ع��ّ� حممَّ
اه الفقه االس��تداليّل  دّي()32(، وأصبح اجتِّ ألح��كام الرشيعة( و)األمحدّي يف الفقه املحمَّ
يف زمن الش��يخ املفيد هو املس��يطر عىل الفقه الش��يعّي، وظهر االستدالل واملنهج العقّ� 
واضًح��ا يف كتب��ه )األعالم( و)األرشاف( و)أحكام النس��اء(، واس��تمرَّ تلميذه الس��يِّد 
املرت��ىض علم اهلدى عىل هذا النهج يف كتبه )االنتصار( و)مس��ائل اخلالف( و)املس��ائل 
��ات( و)مج��ل العلم والعمل(، ثمَّ جاء ش��يخ الطائفة الش��يخ الط��ويّس وكتابه  النارصيَّ
ل وأكرب كتاب فقهّي تفريعّي يف الفقه الش��يعّي إىل زمانه، الذي  )املبس��وط( الذي ُيعدُّ أوَّ
سيطر بآرائه الفقهيَّة وأفكاره عىل الفقه الشيعّي قرابة قرن كامل، إىل أن ظهر ابن إدريس 
��س ملدرس��ة النقد واملراجعة لآلراء  أ عىل نقد آراء الش��يخ الطويّس وأسَّ ّ الذي جترَّ احِل�ِّ

الفقهيَّة القديمة واملسلَّم هبا)33(.

وقد أشار إىل ذلك معظم علمء الشيعة، منها ما ذكره الشيخ حسن بن زين العامّ� 
)ت 1011ه�(، »إنَّ أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه يف الفتوى تقليًدا 
رون وجدوا أحكاًما مشهورة قد  له؛ لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنِّهم به. فلمَّ جاء املتأخِّ
عمل هبا الشيخ ومتابعوه، فحسبوها شهرة بني العلمء«)34(، والشيخ آغا بزرك الطهرايّن 
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مته ل�)كتاب التبيان يف تفس��ري القرآن( للش��يخ الطويّس، »مضت  )ت 1389ه�( يف مقدِّ
عىل علمء الش��يعة س��نون متطاولة وأجيال متعاقبة ومل يكن من اهلنيِّ عىل أحد منهم أن 
ون أحاديثه أصاًل مسلًَّم، ويكتفون  يعدو نظريات ش��يخ الطائفة يف الفتاوى، وكانوا يعدُّ
ون التأليف يف قباهلا، وإصدار الفتوى مع وجودها جتارًسا عىل الش��يخ وإهانًة  هبا، ويعدُّ
ت احلال عىل ذلك حتَّى عر الشيخ ابن إدريس، فكان- أعىل اهلل مقامه-  له، واس��تمرَّ
ل من خال��ف بعض آراء الش��يخ وفتاواه، وفت��ح باب الردِّ  ��دة، وه��و أوَّ يهم باملقلِّ يس��مِّ
مة  ق واب��ن ُأخته العالَّ ات��ه، ومع ذلك فقد بقوا عىل تل��ك احلال حتَّى أنَّ املحقِّ ع��ىل نظريَّ
د باقر الصدر  مها بقوا ال يعدون رأي ش��يخ الطائفة«)35(، والس��يِّد حممَّ ّ ومن عارَصَ  احِل�ِّ
)ت 1400ه���(، »وكانت بداية خروج الفكر العلمّي عن دور التوقُّف النس��بّي عىل يد 
د بن أمحد بن إدريس املتوىفَّ س��نة )598ه���(، إذ بثَّ يف الفكر العلمّي  الفقي��ه املبدع حممَّ
روًح��ا جدي��دًة، وكان كتابه الفقه��ّي )الرسائر( إيذاًن��ا ببلوغ الفكر العلمّي يف مدرس��ة 

الشيخ إىل مستوى التفاعل مع أفكار الشيخ ونقدها ومتحيصها«)36(.

ّ يف القرن السادس اهلجرّي يف مدينة احِللَّة العراقيَّة، يف خالفة  ُولد ابن إدريس احِل�ِّ
بن��ي العبَّاس، وعارص أربعة من اخللفاء العبَّاس��يِّني، املقتفي ألمر اهلل )530-555ه�(، 
واملستنجد باهلل )555-566ه�(، واملستيضء بأمر اهلل )566-575ه�(، والنارص لدين 

اهلل )576-622ه�(.

حدثت يف القرن الس��ادس اهلج��رّي أحداث كثرية، منها: احل��روب الصليبيَّة التي 
ج��رت بني العامل اإلس��المّي والغرب املس��يحّي )490-670ه�(، وحروب املس��لمني 
في��م بينهم، وبني الس��الجقة والعبَّاس��يِّني، وب��ني اململيك يف بالد الش��ام والفاطميِّني يف 
ف اإلس��المّي، وش��يوع التيارات الدينيَّة املختلفة، وكثرة  ر التصوُّ مر، فضاًل عن تطوُّ

السجاالت واجلداالت الدينيَّة بني الطوائف والِفرق الدينيَّة املختلفة.
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ّ طوال )55( سنة، وهي سني حياته، من أحداث،  إنَّ ما عاشه ابن إدريس احِل�ِّ
وما اكتس��به من معارف وعلوم، فضاًل عمَّ متتَّع به من ذكاٍء وفطنٍة، وثقٍة عاليٍة بالنفس، 
ن صورة عاكس��ة ملجتمعه الدينّي، ومناقش��ة  نته من أن يكوِّ وبلوغه درجة االجتهاد، مكَّ
اآلراء الفقهيَّ��ة املخالف��ة ملن س��بقه م��ن القدماء، ومناقش��تها ونقدها، الس��يم الش��يخ 
ل من فتح ب��اب نقد اآلراء الس��ابقة، ومراجعتها وحتليلها،  الط��ويّس، وبذلك يكون أوَّ
د مهدي  ته، وقد أشار السيِّد حممَّ وأعاد إىل االجتهاد يف املذهب الش��يعّي نش��اطه وحيويَّ
ة يف تلك احلقبة التي عارصها ابن  اخلرس��ان إىل ذلك بقوله: »ومجيع هذه املناحي الفكريَّ
إدريس كفيلة ألن تولِّد يف نفس��ه روح التوثُّب، وتصقل ذهنيَّته؛ ليخرج عىل قومه وهم 
 يف س��باٍت فقهيٍّ عمي��ق، بمنهٍج جدي��د، وإن مل يكن مألوًفا لدهيم من قب��ل، فهو نتيجة 

ًرا  ٍة، من مذاهب فقهيَّة جعلته منظِّ ما عايش من أحداث، وما عارص من نش��اطاٍت فكريَّ
جديًدا يف عقالنيَّة فقهيَّة«)37(.

ب��اع، واجرار آراء  ّ بش��يوع ظاهرة التقليد واالتِّ وقد امت��از عر ابن إدريس احِل�ِّ
الس��لف، ومواجهة األفكار اجلديدة وحماربتها، والنظر إىل اإلبداع بوصفه هدًما للراث 
مون، وفيم خيصُّ  ة أنَّه مل يقل به السلف املتقدِّ ولس��رية الس��لف، ورفض كلِّ جديٍد بحجَّ
فاته الدينيَّة عليه،  املذهب الش��يعّي فقد س��يطرت أفكار الش��يخ الطويّس الفقهيَّة، ومؤلَّ
��ني بالفقه يتبعون آراءه وال خيالفون��ه، وقد ُعدَّ ابن  وكان معظم علمء الش��يعة واملختصِّ

.)38( ل من فتح باب النقد ملؤلَّفات الشيخ الطويّسّ إدريس أوَّ

ل ناقٍد ومراجٍع ش��امٍل ملؤلَّفات الش��يخ الطويّس،  ّ ُيعد أوَّ اذن فاب��ن إدريس احِل���ِّ
ولكن هذا ال يمنع أن يكون هناك بعض املواقف الفقهيَّة املخالفة آلراء الشيخ الطويّس 
اج الطرابليّس  ، ولكنَّها كانت حمدودة وجزئيَّة، فنجد مثاًل ابن الربَّ ّ قب��ل ابن إدريس احِل�ِّ
ب(  عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز )ت 481ه�(، من كتبه )جواهر الفقه( و)املهذِّ



214

تاأ�سيل الألفاظ عند ابن اإدري�ص احِللِّّي )ت598هـ( )ال�سرائر احلاوي( تطبيقًا
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

د بن عّ�  و)رشح مج��ل العلم والعمل()39(، وابن محزة الطويّس عمد الدين أبا جعفر حممَّ
)ت 580ه�( من كتبه )الوس��يلة إىل نيل الفضيلة( و)الرائ��ع يف الرشائع()40(، والقطب 
الراوندّي أبا احلسني سعيد بن عبد اهلل )ت 573ه�( ومن كتبه )املنتهي يف رشح النهاية( 
 و)رس��الة الفقه��اء()41(، واب��ن زهرة احللبّي الس��يِّد ع��ّز الدين أبا املكارم مح��زة بن عّ� 
)ت 585ه���( من كتبه )ُغني��ة النزوع يف علَمي األصول والف��روع()42(، هلم آراء خمالفة 
ّ يف كتاب��ه املهم )خمتلف  مة احِل�ِّ آلراء الش��يخ الطويّس وللمش��هور، وقد وثَّق لن��ا العالَّ

الشيعة يف أحكام الرشيعة( آراء فقهاء الشيعة املختلفة يف املسائل الفقهيَّة)43(.

ّ ع��ره، وحال العلم وأهله، ورفضه��م التجديد، وردِّ   ويص��ف ابن إدريس احِل�ِّ

م��ا مل يألف��وه من األفكار اجلديدة، بقول��ه: »إينِّ ل�مَّ رأيت زهد أه��ل هذا العر يف علم 
��ة واألح��كام اإلس��الميَّة وتثاقله��م طلبه��ا، وعداوهتم مل��ا جيهلون،  ديَّ الرشيع��ة املحمَّ
وتضييعهم ملا يعلمون، ورأيت ذا الس��نِّ من أهل دهرنا هذا لغلبة الغباوة عليه، وملكه 
ا يف البحث عمَّ جي��ب عليه علمه،  ام، مق��رِّ اجله��ل لقي��اده، مضيًِّع��ا ملا اس��تودعته األيَّ
ة مؤثًرا  حتَّ��ى كأنَّه ابن يومه ونتيج س��اعته، ورأيت النايشء املس��تقبل ذا الكفاي��ة واجلدَّ
للش��هوات، صادًفا عن س��بل اخلريات، ورأيت العلم عنانه يف يد االمتهان، وميدانه قد 
عطَّ��ل من الرهان، تداركت منه الذماء الباقي، وتالفيت نفًس��ا بلغت الراقي، وحبوت 
أهله م��ع معرفتي بفضل إذاعته إليهم، وفرط بصرييت ب��م يف إظهاره لدهيم، من الثواب 
اجلزي��ل، والذكر اجلمي��ل، واألحدوثة الباقية ع��ىل مرِّ الدهور، فلم يص��ان العلم بمثل 

بذله، ولن تستبقى النعمة فيه بمثل نرشه«)44(.

فضاًل عن إش��ارته ب��رضورة مراجعة كتبه وكتب غريه، وعدم التس��ليم بم جاء هبا 
إالَّ بع��د التمحي��ص والتدقيق، فقد ذك��ر يف كتابه الرسائر: »إىل ها هنا حيس��ن االنقطاع 
ويذع��ن بالتوبة واإلقالع من زلل إن كان فيه أو خلل ونقس��م ب��اهلل تعاىل عىل من تأمله 
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أن ال يقلِّدنا يف يشء منه، بل ينظر يف كلِّ يشٍء منه نظر املستفتح املبتدئ مطرًحا لألهواء 
ن��ة للباط��ل بزينة احلقِّ وحبِّ املنش��أ والتقليد، فداؤمها ال حيس��ن عالجه جالينوس  املزيِّ
وتعظيم الكرباء وتقليد األس��الف واألنس بم ال يعرف اإلنس��ان غريه حيتاج إىل عالج 
شديد، وقد قال اخلليل بن أمحد العرويّض اإلنسان ال يعرف خطأ معلِّمه حتَّى جيالس 
 غريه، فالعاقل يكون غرضه الوصول إىل احلقِّ من طريقه، والظفر به من وجهه وحتقيقه، 
وال يك��ون غرضه نرة الرجال فإنَّ الذين ينحون هذا النحو قد خرسوا ما ربحه املقلِّد 
من الراحة والدعة، ومل يسلموا من هجنة التقليد وفقد الثقة هبم، فهم لذلك أسوء حااًل 
ح بالتقليد وبئست احلال حال من أمهل دينه وشغل معظم دهره يف نرة غريه  من املرِّ
ال يف طلب احلقِّ و معرفته وال ينبغي ملن استدرك عىل من سلف وسبق إىل بعض األشياء 
وا أفكارهم  م ك��دُّ ��وا حيث زلُّوا ألجل أهنَّ م إنَّم زلُّ أن يرى لنفس��ه الفض��ل عليهم؛ ألهنَّ
وا فيه بقلوب قد كلَّت ونفوس  وش��غلوا زماهنم يف غريه، ثمَّ صاروا إىل اليشء ال��ذي زلُّ
قد س��ئمت وأوقات ضيقة، ومن يأِت بعدهم فقد اس��تفاد منهم ما استخرجوه، ووقف 
ة، فليس  عىل ما أظهروه، من غري كدٍّ وال كلفة، وحصلت له بذلك رياضة واكتس��ب قوَّ
م، وهو من موفور القوى متِّسع الزمان مل يلحقه  يعجب إذا صار إىل حيث زلَّ فيه من تقدَّ
رون  ملل وال خامره ضجر أن يلحظ ما مل يلحظوه ويتأمل ما مل يتأملوه ولذلك زاد املتأخِّ
مني، وهلذا كثرت العلوم بكثرة الرجال واتِّصال الزمان وامتداد اآلجال، فربَّم  عىل املتقدِّ
مل يش��بع الق��ول يف املس��ألة عىل م��ا أورده املتأخ��ر وإن كان بحمد اهلل هب��م يقتدي وعىل 

أمثلتهم حيتذي، وغفر اهلل وهلم ولنا وجلميع املؤمنني آمني ربَّ العاملني«)45(.

ب العلمّي، والدفاع ع��ن اآلراء بعيًدا  ّ اجتن��اب التعصُّ ��د ابن إدريس احِل�ِّ وقد أكَّ
��ب، والتعامل مع القضايا الدينيَّة بإحس��اٍس مرَهف، هذا ما أش��ار إليه ابن  ع��ن التعصُّ
��كه باحلكمة الت��ي تقول: انظر إىل  مة كتابه الرسائر من خالل متسُّ ّ يف مقدِّ  إدري��س احِل���ِّ
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ما ِقيل وال تنظر إىل َمن قال)46(.

- بس��بب انتقاده آلراء الشيخ الطويّس- إىل كثرٍي من  ّ ض ابن إدريس احِل�ِّ وقد تعرَّ
النقد والطعن من علمء الش��يعة، الس��يم علمء مدرس��ة احِللَّة الذين جاءوا بعده، أمثال 
ّ مجال الدين احلسن  مة احِل�ِّ ّ الش��يخ جعفر بن احلسن )ت 676ه�(، والعالَّ ق احِل�ِّ املحقِّ
ر )ت 726ه�(، فأكثرا من النقد والطعن فيه ويف آرائه الفقهيَّة)47(،  ابن يوسف ابن املطهَّ
ّ يف َهذين العالِ�َمني كان واضًحا يف طريقة  وعىل الرغم من ذلك؛ فتأثري ابن إدريس احِل�ِّ
د تقّي التسرّي )ت 1415ه�(،  تناوهلم املس��ائل الفقهيَّة، وهذا ما أشار إليه الش��يخ حممَّ
»ك��م أنَّ الفاِضَل��ني وإن دافعا كثرًيا عن الش��يخ وغمزا عليه بقلَّة املعرف��ة، إالَّ أنَّ كلمته 
رين يف االقتصار عىل الرجيح بالسند  أثَّرت فيهم وصارت س��بًبا إلحداث طريقة املتأخِّ

دون سائر القرائن التي كانت عند القدماء من الشهرة وغريها«)48(.

كتاب ال�سرائر احلاوي لتحرير الفتاوي

يع��دُّ كتاب الرسائ��ر من أهمِّ مصادر الفقه الش��يعّي، وال يوجد فقي��ه جاء بعد ابن 
ّ مل يس��تند إىل هذا الكت��اب أو يرجع اليه، ويف ذلك يقول الس��يِّد حس��ن  إدري��س احِل���ِّ
الصدر: »ومن كتبه، كتاب الرسائر يف كلِّ أبواب الفقه، ش��حنه من التحقيق والتأسيس 
مه يف  تها الرشعيَّ��ة، مل يتقدَّ يف التفري��ع عىل األصول، واس��تنباط املس��ائل الفقهيَّة عن أدلَّ

ر عنه«)49(. حتقيقاته أحد، بل هو الفاتح هلذا الباب ملن تأخَّ

وقد أش��ار ابن إدريس إىل س��بب وضعه هذا الكتاب بقوله: »فإنَّه كتاب مل أزل عىل 
ة  ف��ارط احلال، وتقادم الوق��ت، مالحًظا له، عاكًفا الفكر عليه، منج��ذب الرأي والرويَّ
ا أن أجد مهاًل أصل��ه به، أو خلاًل أرتقه بعمله، والوقت ي��زداد بنواديه ضيًقا،  إلي��ه، وادًّ
وال ينهج يل إىل االبتداء طريًقا. هذا مع إعظامي له واعتصامي باألس��باب املشاطة إليه، 
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فاعتقادي فيه أنَّه من أجود ما صنِّف يف فنِّه، وأسبقه ألبناء سنِّه، وأذهبه يف طريق البحث 
بت ذلك  يت في��ه التحقيق، وتنكَّ والدلي��ل والنظ��ر، ال الرواية الضعيفة واخلرب، فإينِّ حترَّ

كلَّ طريق«)50(.

ّ إىل تأليف كتاب  ويش��ري عّ� مهت بناري إىل الدوافع التي دفعت ابن إدريس احِل�ِّ
مة الكتاب، وجيعلها يف أربعة دوافع)51(، هي: )الرسائر( من خالل مقدِّ

ّ عن أمهيَّ��ة التدوين وتقييد  اًل: تليِّلِّلد العلِّلِّلم: من خالل كالم ابن إدري��س احِل�ِّ أوَّ
العلم بالكتابة)52(.

ّ عىل كرس اجلمود  ثانًيا: إنقاذ العامل من السبات والركود: إذ حرص ابن إدريس احِل�ِّ
والسبات الذي أصاب احلركة العلميَّة يف عره.

ّ إىل نقد آثار  ثالًثا: حماربة االتباع وإبداع أفكار جديدة: فقد س��عى ابن إدريس احِل�ِّ
مني وأفكارهم، السيم أفكار الشيخ الطويّس وآرائه. املتقدِّ

مة كانت  ّ يف أنَّ هذه املقدِّ مة الرسائِّلِّلر: فقد ذكر ابن إدريس احِل���ِّ رابًعِّلِّلا: كتابة مقديِّ
إحدى دوافعه لتأليف هذا الكتاب)53(.

ّ عن لغ��ة الكتاب  ث الس��يِّد اخلرس��ان يف موس��وعة اب��ن إدريس احِل���ِّ وق��د حت��دَّ
)الرسائر( وأس��لوبه، وقابليَّة املصنِّف )ابن إدريس(، وأنَّه: »كان قويَّ املالحظة غريبها، 
��م كان فريد املنهج... فه��و إذ يوائم بني  دقي��ق التحقي��ق متينه، واضح األس��لوب، وربَّ
األلف��اظ واملعاين لركيب الصيغة البيانيَّة الت��ي تعربِّ عن مراده أصدق تعبري، فيتخريَّ من 
األلفاظ أنس��بها لنفس��ه، وأصدقها تعبرًيا عن معناه، فكأنَّه كمن ينرش كنانته؛ ليتخريَّ من 
اٍص يغوُص عىل درر املعاين، فال يقر يف  ها عوًدا وأقواها صمًدا، أو كغوَّ س��هامه أش��دَّ
إبرازها إىل الناس باللفظ املوائم والعرض املالئم، فهو يف أس��لوبه يمتلك ناصية التعبري 
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ة  ة مالحظته، ودقَّة حتقيقه، وش��دَّ ، ممَّا ُينبئ عن قوَّ بجدارة، دون إطناٍب مملٍّ أو إجياٍز خملٍّ
عارضته يف االس��تدالل، وكلُّ ذلك أضفى عىل أسلوبه املتني كماًل، وأضاف عليه روعًة 

ومجااًل«)54(.

منهج ابن اإدري�ص احِللِّّي يف كتاب )ال�سرائر(

ّ يف كتاب��ه )الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي( عن منهجيَّة  مل يبتع��د ابن إدريس احِل�ِّ
يات،  الفقه��اء اآلخرين يف مؤلَّفاهتم الفقهيَّة، إذ بدأ بكتاب الطه��ارة وانتهي بكتاب الدِّ
وجعل خامتة الكتاب باب النوادر واملس��تظرفات، وق��د كان الغالب عىل منهجه النقد، 
الذي يدلُّ عىل جرأٍة بالغٍة يف اظهار الرأي، عىل الرغم من أنَّه اتَّبع هنج الش��يخ الطويّس 
نفس��ه يف الرتي��ب، فإنَّ ه��ذا مل يمنعه من ذكر آرائ��ه الرحية، ومناقش��ة اآلراء الفقهيَّة 
األخ��رى، ون��راه يقول بع��د ذلك: »والصحي��ح عن��دي..«، و»ال��ذي أراه..«، ممَّا يدلُّ 
م��ة الكتاب بقوله:  ل إليه، وقد أش��ار إىل ذلك يف مقدِّ ع��ىل اعتزاز بال��رأي وثقٍة بم توصَّ
 وعزم��ت عىل أنَّه إن مرَّ يف أثناء األبواب مس��ألة فيها خالف بني أصحابنا املصنِّفني«
أوم��أت إىل ذلك، وذكرت ما عندي فيه، وما أعتمد عليه، وقادين الدليل إليه، وإن كان 
يف بعض كتب أصحابنا كالم متضادُّ العبارة، متِّفق املعنى، أو مسألة صعبة القياد، مَجوح 
ة أعربت عنها بالتعجي��م، وأزلت اللبس فيها والتصحيف، وإن  ال تنق��اد، أو كلمة لغويَّ
كان لبعض األصحاب فتوى يف كتاب له، أو قول قد رجع عنه يف كتاب له آخر، ذكرته، 

فإن كان قد أورده عىل جهة الرواية ال بمجرد العمل ذكرته«)55(.

ويف مكان آخر أشار كذلك إىل منهجيَّته يف عرض اآلراء الفقهيَّة، فقال: »وعزيمتي 
د الفق��ه والفتوى، دون التطويل  التلخي��ص واالختصار، واالقتصار فيم أورده عىل جمرَّ
 بذكر األدعية والتس��بيح، م��ن اآلداب اخلارجة عن قانون الفقه وعم��وده، فاحلاجة إىل 
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؛ وألنَّ يف ما يوجد من ذلك يف كتب العبادات كفاية وزيادة عليها، إالَّ أن  ما ذكرنا أمسُّ
ة وأمثلة، فإينِّ  يعرض مهّم، حيتاج فيه إىل كشف وإيضاح، وتطويل وإفصاح، و إيراد أدلَّ
إذا ش��بَّهت ش��يًئا بيشء، فعىل جهة املثال والتنبيه، ال عىل وجه محل أحدمها عىل اآلخر، 

فإنَّ ذلك عىل أصولنا باطل«)56(.

واعتمد مب��دأ وضع العنوانات واملوضوعات الكليَّة قب��ل كلِّ باٍب فقهيٍّ بم جيمع 
قات البحث يف هذا الباب، فضاًل عن ذكره خالصة املس��ائل الفقهيَّة التي ناقش��ها،  متفرِّ
ويس��تعمل عب��ارات، مثل: »مجل��ة األمر وعقد الب��اب«، و«مجلة الق��ول وعقد الباب«، 

و«تلخيص الكالم وجتميله«، و«مجلة القول«)57(.

، ذكر األمثلة، الس��يم يف  ّ وم��ن األمور التوضيحيَّ��ة التي جلأ إليها ابن إدريس احِل�ِّ
يات واجلنايات)58(. األبواب الفقهيَّة التي تستلزم ذلك، مثل مباحث اإلرث والدِّ

��ة يف هذا الكتاب؛ إذ عمد إىل رشح  وح��رص كذلك عىل ذكر بعض األمور اللغويَّ
��ة واالصطالحيَّة لعناوي��ن الكتب واألبواب يف بداياهت��ا، وعمد إىل متييز  املع��اين اللغويَّ
د بن  رأي��ه الفقهيِّ اخلاّص م��ن آراء غريه من العل��مء، فكان يبدأ رأيه بالق��ول: قال حممَّ

إدريس)59(.

فضاًل عن ذلك فقد أشار ابن إدريس إىل منهجيَّته يف أخذ املادة الفقهيَّة واعتمده عىل 
مة أعمل، وهبا آخذ وأفتي وأدين اهلل تعاىل، وال ألتفت  ة املتقدِّ الدليل، فقال: »فعىل األدلَّ
إىل سواد مسطور، وقول بعيد عن احلقِّ مهجور، وال أقلَّد إالَّ الدليل الواضح والربهان 
مة أيًضا من  ج إىل أخبار اآلحاد، فهل هدم اإلسالم إالَّ هي، وهذه املقدِّ الالئح، وال أعرِّ
ما يف جنسه؛ وليغني الناظر  مجلة بواعثي عىل وضع كتايب هذا؛ ليكون قائًم بنفسه، ومقدَّ
جال معنى   في��ه، إذا كان ل��ه أدن��ى طبع عن أن يقرأه عىل م��ن فوقه، وإن كان ألف��واه الرِّ

ال يوصل إليه من أكثر الكتب يف أكثر األحوال«)60(.
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ّ يف عرض حمتوى هذا الكتاب ومضمونه بعض األس��اليب  وهنج ابن إدريس احِل�ِّ
الت��ي جعل��ت من كتابه هذا )الرسائ��ر( يقف يف طليعة الكت��ب الفقهيَّة، إذ حوى بعض 
ة والتارخييَّة وغريها من املوضوعات  املوضوعات غري الفقهيَّة، مثل املوضوعات اللغويَّ
ة، فضاًل عن أنَّ كتاب )الرسائر( مل ينحر بعرض املس��ائل الفقهيَّة فقط، بل امتاز  العامَّ
أيًضا بالبحث االس��تداليّل)61(، وذكره حاالت االش��تباه واخللط التي وقع فيها الفقهاء 
مع ذكر التفس��ري الصحيح من وجهة نظره)62(، وُعني كذلك بنقل أقوال علمء اإلماميَّة 
مة الكتاب بقوله: »وعزمت عىل أنَّه إن مرَّ  يف املسائل اخلالفيَّة، وقد أشار إىل ذلك يف مقدِّ
يف أثناء األبواب مسألة فيها خالف بني أصحابنا املصنِّفني، أومأت إىل ذلك وذكرت 
م��ا عندي فيه، وما أعتمد علي��ه، وقادين الدليل إلي��ه، وإن كان يف بعض كتب أصحابنا 
ة  كالم متضادُّ العبارة، متِّفق املعنى، أو مس��ألة صعبة القياد مَجوح ال تنقاد، أو كلمة لغويَّ
أعرب��ت عنها بالتعجيم، وأزلت اللبس فيه��ا والتصحيف، وإن كان لبعض األصحاب 
فتوى يف كتاب له، أو قول قد رجع عنه يف كتاب له آخر، ذكرته، فإن كان قد أورده عىل 
د العمل ذكرته، فكثرًيا م��ا يوجد ألصحابنا يف كتبهم ذلك، حتَّى  جه��ة الرواية ال بمجرَّ
ل، ومن ال بصرية له هبذا الشأن حيتجُّ به وجيعله اعتقاًدا له ومذهًبا يدين اهلل  أنَّ قليل التأمُّ
تعاىل به، أو قد ذكر ذلك وأودعه كتابه عىل جهة احلجاج عىل خصمه؛ ألنَّه عند خصمه 

ة وإن مل يكن عنده كذلك«)63(. حجَّ

دة، وكم  ّ يف عرض هذه األلفاظ غري العربيَّة أس��اليب متعدِّ وهن��ج ابن إدريس احِل�ِّ
يأيت:

ذكر اللفظة يف املسالة الفقهيَّة.. 1

ذكر املعنى العام والداللة املرادة، والتأييد هلا بنصٍّ لغويٍّ أو نصٍّ أديّب.. 2
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رشح اللفظة.. 3

ضبط اللفظة باحلركات.. 4

بيان أصلها، مع االستدالل هلا بذكر أقوال العلمء.. 5

تأكيد نفي عربيَّة هذه األلفاظ.. 6

ة بخصوصها.. 7 إعطاء بعض األحكام اللغويَّ

ذكر مفردها ومجعها.. 8

تأكيد أصل اللفظة، وتبيان تعريبها.. 9

تبيان املعنى املراد واإلش��ارة إىل غفلة الناس وظنِّهم يف داللته غري الصحيحة، . 10
ف. أو أنَّه مصحَّ

بناه��ا وف��ق الرتيب  وس��نتناول ه��ذه األلف��اظ )12( بالدراس��ة والتحقي��ق، ورتَّ
األبجدّي السامي، وعىل ما يأيت: االشتقان، االصطرالب، بانقياء، الربنامج، اجلالهق، 

احلبق، الروزنامج، الستوق، شاهني، شطرنج، طسق، مهزور.

- اشتقان

»وقال ابن بابويه أيًضا يف رس��الته: وال جيوز التقصري لالش��تقان، بالشني املعجمة، 
طة من فوقها نقطتان، والقاف، والنون، هكذا س��معنا عىل من لقيناه، سمعنا  والتاء املنقَّ

عليه من الرواة، ومل يبينوا لنا ما معناه.

��د بن إدري��س: وج��دت يف كتاب احلي��وان للجاحظ ما ي��دلُّ عىل أنَّ  ق��ال حممَّ
األش��تقان، األمني الذي يبعثه السلطان عىل حفاظ البيادر، قال اجلاحظ: وكان أبو عبَّاد 
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ل، يس��أله شيًئا من عمل السلطان، فبعثه إشتِقاًنا، فرسقوا  النمريّي، أتى باب بعض العمَّ
كلَّ يشٍء يف البيدر، وهو ال يشعر، فعاتبه يف ذلك، فكتب إليه أبو عبَّاد:

ال���ك���ر أرضب  ب����������اًزا  ك�������ّي وال����ط����ي���������ر ال���ع���ظ���ام���اك����ن����ت 
ال����ّص����ع����و يب  ف�������أوه�������ن�������ت ال������ق������دام������ىف����ت����ق����نَّ����ص����ت 
ال����ب����ازي أرس��������ل  م�����ا  ع��������ىل ال������ص������ع������و ت����ع����ام����ىوإذا 

وأظنُّه��ا كلمة أعجميَّة، غ��ري عربيَّة، فعىل هذا التحرير، جي��ب عليه اإلمتام؛ ألنَّه يف 
عمل السلطان«)64(.

ث املعجمت العربيَّة عن هذه اللفظة، ذكرها اجلاحظ )ت 255ه�( يف كتابه  مل تتحدَّ
)احلي��وان( يف ضمن نوادر وأحاديث وأش��عار وكالم اختتم هبا اجل��زء اخلامس، فقال: 
ل، يس��أله ش��يًئا من عمل السلطان، فبعثه  »وكان أبو عبَّاد النمريّي، أتى باب بعض العمَّ

إشتقاًنا فرسقوا كلَّ يشء يف البيدر، وهو ال يشعر...«)65(.

ُذكرت هذه اللفظة يف كتب الفقه واحلديث، فقد ذكر الكلينّي )ت 329ه�( يف باب 
حني واملكارين وأصحاب الصيد والرجل خيرج إىل ضيعته، »َعِ�ُّ ْبُن إِْبَراِهيَم،  صالة املالَّ
ُد ْبُن إِْسَمِعيَل، َعِن اْلَفْضِل  ِد ْبِن ِعيسى، َوحُمَمَّ ُد ْبُن حَيْيى، َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ َعْن َأبِيِه، َوحُمَمَّ
 :ْبِن َش��اَذاَن مَجِيًعا، َعْن مَحَّاِد ْبِن ِعيس��ى، َعْن َحِريٍز، َع��ْن ُزَراَرَة، َقاَل: َقاَل َأُبو َجْعَفٍر
اِعي،  ، َوالرَّ : اْلِّلُمَكاِري، َواْلَكِريُّ َفِر َكاُنوا َأِو اْلِّلَحَضِ ُم، يِف السَّ ََ )َأْرَبَعٌة َقْد َيُِب َعَلْيِهُم التَّ

ُه َعَمُلُهْم(«)66(. َوااِلْشتَِقاُن؛ أِلَنَّ

وذكر احلديث الش��يخ الص��دوق )ت 381ه�(، وذكر معنى ه��ذه اللفظة: الربيد، 
ّ )ت 726ه�( ذكر معناها: أمني )أمري( البيدر)68(، وذكر  مة احِل�ِّ )الرس��ول()67(، والعالَّ
الشيخ املجليّس )1110ه�( هذا احلديث يف موسوعته )بحار األنوار(، وبنيَّ هذه اللفظة 
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ب دش��تبان؛ أي أمني البي��ادر، يذهب من بيدر إىل  بقوله: »س��معنا من مش��اخينا أنَّه معرَّ
بيدر، وال يقيم مكاًنا واحًدا«)69(.

وذكر الشيخ الطرحيّي )ت 1085ه�( يف كتابه )جممع البحرين( هذا احلديث، وبنيَّ 
هذه اللفظة بقوله: »االش��تقان: باأللف والشني املعجمة والتاء املثنَّاة من فوق والقاف، 

قيل هو األمري الذي يبعثه السلطان عىل حفاظ البيادر، وقيل االشتقان: الربيد«)70(.

وقد أش��ار إىل ذلك أمحد تيمور يف أنَّ هذه اللفظة )االش��تقان( عىل وزن االفتعال، 
وهي تعني: األمري الذي يبعثه الس��لطان عىل حف��اظ البيادر، وقيل هو الربيد، وقيل هو 

معرب: دشتبان، ومعناه: حافظ)71(.

بة من كلمة )دش��تبان Dashtban( التي تعني:  ويبدو أنَّ هذه اللفظة فارس��يَّة معرَّ
ح��ارس ال��وادي، أو حارس املزرع��ة)72(، وت��دلُّ يف اللغ��ة العربيَّة عىل »ال��ذي يرتبط 
بالصحراء مثل املربوط بالبيادر ينتقل من بيدر إىل بيدر، ومثله كلُّ من يالحظ الصحراء 

ألجل أمٍر ولو كان بريًدا، وإن كان إطالقه عىل مثل الربيد إنَّم يكون بعناية«)73(.

- اصطرالب

»قال ش��يخنا أب��و جعفر يف هنايت��ه: ويعرف زوال الش��مس باألصطرالب. قال 
��د بن إدريس: األصطرالب: معناه مقياس النجوم، وهو باليونانية )اصطرالفون(،  حممَّ
واصط��ر هو النجم، والفون ه��و املرآة، ومن ذلك قيل لعلم النج��وم اصطرنوميا، وقد 
م يقولون: إنَّ  هيذي بعض املولعني باالش��تقاقات يف هذا االس��م بم ال معنى له، وهو اهنَّ
، واشتقاقه من لسان  ، وهو اس��ٌم يوناينٌّ الب اس��م رجل، وأسطر مجع سطر، وهو اخلطُّ

العرب جهل وسخف«)74(.

 astrolabos( كلم��ة اس��طرالب ذات أص��ل يون��ايّن، فه��ي ترج��ع إىل الكلم��ة
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ἀστρολάβος( املأخ��وذة م��ن )astron( وتعن��ي نج��ًم، واملقط��ع الث��اين من كلمة 
)lambanein( وتعني أخذ أو تناول، واملعنى املبارش هلا هو نس��بة لعالقة االسطرالب 
بعلم الفلك، بم يف ذلك أمور األبراج والتنجيم، وتعني كذلك: الشخص الذي يمسك 
باألجرام الس��مويَّة)75(، وِعلم األس��طرالب: هو علٌم ُيبَحث فيه عن كيفيَّة استعمل آلة 
ل هب��ا إىل معرفة كثرٍي ِم��ن األمور النجوميَّة، عىل أس��هل طريق وأقرب  معه��ودة، يتوصَّ
مأَخذ، مبنيَّ يف كتبها كارتفاع الشمس، ومعرفة الطالِع، وسمت الِقبلة، وَعرض البالد، 

وغري ذلك؛ وِعلم األسطرالب فرٌع ِمن فروع علم اهليأة)76(.

ها حاجي خليفة بقوله: »واألس��طرالب: كلمة يونانية، أصلها بالس��ني،  وقد فرسَّ
ا يف جوار الطاء، وه��و األكثر، ُيقال  وقد يس��تعمل ع��ىل األصل، وقد ُتبدل ص��اًدا؛ ألهنَّ
معناه��ا: مي��زان الش��مس، وقيل: م��رآة النَّْجم، ومقياس��ه؛ ويقال ل��ه باليونانيَّ��ة أيًضا: 
ي علم النجوم:  أصطرالف��ون، وأصطر: هو النجم، والفون: هو املِرآة، وِمن ذلك ُس��مِّ
أصطريومي��ا. وقي��ل إنَّ األوائل كانوا يتَّخ��ذون كرة عىل مثال الفلك ويرس��مون عليها 
حون هبا املطالع إىل زمن إدريس، وكان  ��مون هبا النهار والليل؛ فيصحِّ الدوائر ويقسِّ
ذ هذه اآللة فوصلت  ى الب، وله معرفة يف اهليئة، فبس��ط الكرة واختَّ إلدريس ابن يس��مَّ
إىل أبيه فتأملَّ وقال: من سطره؟ فقيل: سطر الب، فوقع عليه هذا االسم، وقيل: أسطر 
مجع س��طر والب اس��م رجل، وقيل فاريّس معرب من اس��تاره ي��اب أي مدرك أحوال 

الكواكب«)77(.

ث املعج��مت العربيَّ��ة عن هذه اللفظ��ة، إالَّ أنَّ الصف��دّي )ت 764ه�(  ومل تتح��دَّ
ذكره��ا يف كتابه، بقوله: »ويقولون: ُأصُطرالب. والصواب َأصُطرالب، بتخفيف الالم 
وسكون الراء، ويقال: أسُطرالب بالسني أيًضا وهو األصل، وإنَّم ُقلبت صاًدا؛ ملجاورة 

الطاء«)78(.
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ة )ַאְסְטרונוְמָיה/ وهذه اللفظة يف معظم اللغات السامية بحرف السني، يف العربيَّ
اس��طرونوميا(: علم الفلك)79(، ويف الرسيانيَّة )                              /اس��طرونوميا(: علم 

الفلك)80(.

فلفظة )االسطرالب( لفظة يونانيَّة األصل، اسُتعملت يف معظم اللغات بلفظها أو 
بإبدال حرٍف أو حرَفني، وباملعنى نفسه.

- بانقياء

يت  ��د بن إدريس: بانقياء هي القادس��ية وما واالها وأعمهلا، وإنَّم س��مِّ قال حممَّ
رة من  سة للقادسيَّة«، أي مطهَّ القادسية بدعوة إبراهيم اخلليل؛ ألنَّه قال: »كوين مقدَّ
يت القادسيَّة بانقياء؛ ألنَّ إبراهيم اشراها بمئة نعجة من غنمه؛  التقديس، وإنَّم س��مِّ
ه  ألنَّ )با( مائة، و)نقيا( ش��اة، بلغة النبط، وقد ذكر بانقيا أعش��ى قيس يف ش��عره، وفرسَّ

علمء اللغة وواضعو كتب الكوفة، من أهل السرية، بم ذكرناه«)81(.

ذكرها األندليّس )ت 487ه�( يف معجمه، إّن: »بانِقيا بزيادة ألف بني الباء والنون، 
وك��رس النون، بعدها قاف وياء معجمة باثنتني من حتته��ا: أرٌض بالنجف دون الكوفة، 

قال األعشى:

ُع��ب��اب��ُه ت��س��ام��ى  إذ  ِم���ر  ن��ي��ل  مفعمف��م  راح  إذا  ب��ان��ق��ي��ا  ب��ح��ر  وال 
وقال أيًضا:

عدن إىل  بانقيا  ب��ني  م��ا  ُط��ف��ُت  وتسياري ق��د  ترحايل  الُعجم  يف  وط��ال 
وقال أمحد بن حييى ثعلب يف رشحه لش��عر األعش��ى، عند ذكر هذا البيت: س��بب 
ا هبا، يريدان بيت املقدس مهاجرين،  يت به، أنَّ إبراهيم ولوًطا مرَّ بانقيا الذى س��مِّ
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ا، فراسخ، فلمَّ باتا هبا مل تزلزل،  فنزال هبا، وكانت تزلزل يف كلِّ ليلة، وكانت ضخمة جدًّ
با من عافيتهم يف ليلته��م. فقال صاحب منزل إبراهيم:   فمش��ى بعضهم إىل بعض، تعجَّ
ما ُدفع عنكم إالَّ بشيٍخ بات عندي، كان يص�ِّ ليله ويبكى، فاجتمعوا إليه، فسألوه املقام 
عنده��م، عىل أن جيمعوا له من أمواهلم، فيكون أكثرهم مااًل، فقال: مل أؤمر بذلك، وإنَّم 
ُأم��رت باهلج��رة. فخرج حتَّى أتى النج��ف، فلمَّ رآه رجع أدراج��ه، فتبارشوا برجوعه، 
وظنُّ��وا أنَّه رغ��ب فيم عندهم، فقال: ملن تلك األرض؟ يعن��ي النجف. قالوا: لنا. قال: 
فتبيعونيه��ا؟ قال��وا: هي لك، فو اهلل ما تنبت ش��يًئا. فقال: ال أح��بُّ إالَّ أن تكون رشاء، 

فدفع إليهم غنيمت كنَّ معه، والغنم بالنبطية يقال هلا: نقيا«)82(.

وذكره��ا ابن األثري )ت 630ه�( يف كتابه )الكامل يف التاريخ(، عند ذكره حلوادث 
ة، ومسري خالد بن الوليد إىل العراق وصلح احلرية، فقال: »بانقيا بكرس  السنة 12 هجريَّ
النون، قال ياقوت يف معجمه: فلمَّ نزل )أي خالد بن الوليد( بانقيا عىل شاطيء الفرات 

قاتلوه ليلًة حتَّى الصباح، فقال يف ذلك رضار بن األزور األسدّي:

ي���أرق)83(أرق����ت ب��ان��ق��ي��ا وم���ن ي��ل��ق م��ث��ل ما احل��رب  م��ن  بانقيا  لقيت 
ل يف تاريخ العرب  وق��د ذكرها الدكتور جواد عّ� )ت 1408ه�( يف كتاب )املفصَّ
قبل اإلسالم(: »وكانت ُقريَّات السواد وهي: بانقيا وباروسم وُألَّيس خليًطا من العرب 
ام )إبراهيم(،  ومن النبط وس��واد الع��راق... ويرجع أهل األخبار تاريخ )بانقي��ا( إىل أيَّ
ا  فه��م يذكرون أنَّه كان ين��زل هبا، وأنَّ اليه��ود كانوا يدفنون موتاهم هب��ا، ويذكرون أهنَّ
اهنا كانوا عىل النرانيَّة عند ظهور اإلسالم، وأنَّ  أرض بالنجف دون الكوفة، وأنَّ سكَّ
ا شؤوهنا املحليَّة فكان  الساسانيِّني كانوا هم الذين يدافعون عنها ويتولون أمر إدارهتا، أمَّ

أمرها بيد ساداهتا ورؤسائها«)84(.
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نة من مقَطَعني،  ونرى أنَّ هذه اللفظة )بانقيا( من األلفاظ الرسيانيَّة، وهي فيها مكوَّ
ل: )          /ب( حرف الباء، خمتر لفظة )         /بيت(، ولفظة )             /نِقيا( ج   األوَّ

)                 /نقاواث��ا(: ش��اة، نعجة، غنم��ة)85(، وبذلك يكون معنى اللفظة: بيت الغنم، 
اد يف معجمه )بيت البيت( هذه اللفظة)86(، ويف هذا داللة  وقد ذكر األس��تاذ بنيامني حدَّ

عىل ما ذكرناه)87(.

- برنامج

ي املحمول )ب��ار( قلَّ أم كثر،  »والبارنام��ج كلمة فارس��يَّة معناها أنَّ الفرس تس��مِّ
والنامج بالفارس��يَّة )نامه( و تفسريه الكتاب، ملعرفة ما يف املحمول، من العدد والوزن، 

فأعربوه باجليم«)88(.

زّي: »)ب ر م ج(: )اْلَباْرَناَمُج(  ج��اء يف كتاب )املغرب يف ترتيب املعرب( للُمَط��رِّ
ْمَس��اُر إنَّ َوْزَن  تِي فِيَها ِمْقَداُر اْل�َمْبُع��وِث، َوِمنُْه َقاَل السِّ َفاِرِس��يٌَّة َوِهَي اْس��ُم النُّْس��َخِة الَّ
تِ��ي َيْكُتُب فِيَها  َناَمِج َكَذا َوَعْن َش��ْيِخنَا َفْخِر ُخَواِرْزَم َأنَّ النُّْس��َخَة الَّ احْلُُموَل��ِة يِف اْل��رَبْ
ى بَِذلَِك«)89(. ويف )القاموس  ُث َأْس��َمَء ُرَواتِِه َوَأَس��انِيَد ُكُتبِِه اْل�َمْس��ُموَعِة ُتَس��مَّ اْل�ُمَحدِّ
ُب: َبْرناَمْه«)90(.  املحي��ط( للفريوز آبادّي: »ال��رَبناَمُج: الَوَرَقُة اجلاِمَعُة لِلِحس��اِب، ُمَع��رَّ
ح  دة َوامْلِيم، رَصَّ َناَمج(، بَِفْتح املوحَّ ويف )تاج العروس( ملرتىض الزبيدّي: »برنمج: )الرَبْ
وح امُلَوّطإِ  بِِه ِعياٌض يِف املِش��اِرق، َوقيل: بَِكرْس املِيم، َوقي��ل: بكرِسمِها، َكَم يِف بعض رُشُ
)الَوَرَقُة اجلَاِمَعُة للِحس��اِب(، وِعَباَرُة امَلَش��ارق: ِزَماٌم ُيْرَس��ُم فِيِه َمَتاُع التُّّجاِر وِسَلُعهم، 

ُب َبْرناَم( وَأصلها فارسيَّة«)91(. َوُهَو )ُمَعرَّ

يف معجم اللغة الفارس��يَّة، برنامه: نظام، حف��ل أو جملس، عنوان)92(، وبار: احلمل 
الذي يوضع عىل الظهر أو عىل السيَّارة، وزن، ثقل)93(، ونامه: كتاب، رسالة)94(.
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- جالهق

أش��ار ابن إدريس إىل هذه اللفظة بقوله: »وال يؤكل من الطري ما ُيصاد بسائر أنواع 
ى عند  آالت الصي��د، االَّ م��ا أدرك ذكاته، إالَّ ما يقتله الس��هم، ويكون مرس��له قد س��مَّ
ى، أو  إرس��اله، أو ترك التسمية س��اهًيا، مع اعتقاده لوجوهبا، فإن مل يكن صاحبه قد سمَّ
ر، ُيرمى به عن القوس، فاريّس وأصله  صي��د بالبندق- وهو اجلالهق، وهو الطني املدوَّ
بالفارس��يَّة )جالهة( الواحدة جالهقة وجالهَقتان، ولي��س اجلالهق، القيس، كم يظنُّه 

بعض النَّاس.

وقال شيخنا املفيد يف مقنعته: ورمي اجلالهق، وهي قيّس البندق، حرام، والصحيح 
ما ذكرناه، فإنَّه قول اللغويِّني، ذكره ابن اجلواليقّي يف املعرب، وذكره أيًضا اجلوهرّي يف 

م أقوم به«)95(. حاح، واالعتمد عىل أهل اللغة يف ذلك؛ فإهنَّ كتاب الصِّ

ذكره��ا الفراهيدّي )ت 170ه���( يف كتابه )الع��ني( بقوله: »جله��ق: ال��ُجالِهُق: 
]البندق الذي ُيرمى به[، دخيل«)96(.

ر املدملق، ُيرمى به عن القوس، فاريّس وأصله بالفارس��يَّة  واجلاله��ق: الطني املدوَّ
)جالهه( والواحدة )جالهقة()97(.

 ج��اء يف )تاج اللغة وصح��اح العربيَّة( للجوهرّي )ت 393ه���(: » اجليم والقاف 
ال جيتمع��ان يف كلمة واح��دة من كالم الع��رب، إالَّ أن يكون معرًب��ا أو حكاية صوت، 
نح��و )اجلردقة( وه��ى الرغيف، و)اجلرموق(: الذى ُيلبس ف��وق اخلف، و)اجلرامقة(: 
قوم باملوصل أصلهم من العجم، و)اجلوسق(: القر، و)ِجلِّق( بالتشديد وكرس اجليم 
والالم موضع بالشام، و)اجلوالق(: وعاء، واجلمع اجلوالق بالفتح واجلواليق أيًضا. قال 

الراجز:
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م���ن خ��ش��ك��ن��ان وس���وي���ق م��ق��ن��ودي��ا ح��ب��ذا م��ا يف اجل��وال��ي��ق ال��س��ود
ز س��يبويه اجلوالق��ات. و)وال��جالهق(: البندق،  وربم قالوا: اجلوالقات. وال جيوِّ
ومنه قوس ال��جالهق، وأصله بالفارس��يَّة )جله( وه��ى كبَّة غزل. والكثري )جلها(، هبا 

ي احلائك)98(. سمِّ

ويف )لسان العرب( البن منظور )ت 711ه�(: »جلهق: ال��ُجالِهُق: الُبنُْدُق، ومنه 
ي  ق��وس ال��ُجالِهِق، وَأصله بالفارس��يَّة ُجَلْه، وهي ُكبَّة غزل، والكثري ُجَلها، وهبا س��مِّ
ر امُلَدْمَلُق، وُجالِهق��ة واح��دة وُجالِهَق��تاِن.  احلائك. الن��رض: ال��ُجالِهُق الطنُي امُل��َدوَّ

ر الالم«)99(. م اهلاء وَأخَّ ويقال: َجْهَلْقُت ُجالِهق��ًا، قدَّ

ويف املصب��اح املنري للفيُّوم��ّي )ت 770ه���(: »َواْل��ُجاَلِه��ُق بَِضمِّ اْل�ِجي��ِم اْلُبنُْدُق 
َتِمَعاِن يِف  يَم َواْلَقاَف اَل جَيْ ؛ أِلَنَّ اجْلِ اْل�َمْعُم��وُل ِمْن الطِّنِي اْلَواِحَدُة ُجاَلِهَق��ٌة، َوُهَو َفاِريِسٌّ
َكِلَم��ٍة َعَربِيٍَّة َوُيَضاُف اْلَقْوُس إَلْيِه لِلتَّْخِصيِص َفُيَقاُل: َقْوُس اْل��َجاَلِهِق، َكَم ُيَقاُل: َقْوُس 

اَبِة«)100(. النُّشَّ

ويف )القام��وس املحيط( للفريوزابادّي )ت 817(: »ال��ُجالِهُق، كُعالبٍِط: الُبنُْدُق 
َي  ال��ذي ُيْرَمى به، وأْصُلُه بالفاِرس��يَِّة: ُجَلْه، وه��ي ُكبَُّة َغْزٍل، والكثرُي: ُجَلها، وهبا ُس��مِّ

احلاِئُك«)101(.

ِذي يْرَمى  : ُهَو الُبنُْدُق الَّ ويف )تاج العروس(: »ال��ُجالِهُق، كُعالبٍِط، َقاَل اجلَْوهِريُّ
، َقاَل:  بِه َوِمنْه َقْوُس ال��ُجالِهق وَأْصُله بالفاِرِس��يَِّة ُجَلْه، َوِهي: كبَّة َغْزٍل، َنَقَله اجلوَهِريُّ
َى احلائُك ُجَلها، َوَقاَل اللْيث: ُجالِهُق َدِخيل، وقاَل النَّرْض:  والَكثرُِي ُجَلها َقاَل: وهِبا ُسمِّ
ال��ُجالِه��ُق: الطِّنُي امُلَدْمَلُق امُلَدوُر، وُجالهق��ة واِح��َدٌة، وُجالِهَق��تاِن، َوُيَقال: َجْهَلْقَت 

ر الَّالَم«)102(. م اهلاَء وأخَّ ُجالِهَق، َقدَّ

وذك��ر رينه��ارت دوزي Reinhart Dozy )ت 1883م( يف كتابه )تكملة املعاجم 
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العربي��ة(، عند احلديث عن لفظ��ة )بندق(: »وال تعني كلمة بن��دق كرات من الطني أو 
الزج��اج أو املعدن يرمى هبا بال��جالهق فقط، بل تعن��ي قوس البندق، وهو ال��جالهق 
اف��ة البندق أيًضا... وقد صارت كلمة بندق بمعنى ال��جالهق ُتطلق عىل البندقيَّة  أي قذَّ
افات التي كانت مس��تعملة حينئٍذ يطلق عىل  س حني أصبح اس��م كثري من القذَّ واملس��دَّ

ة التي حلَّت حملَّها بعد اخراع البارود«)103(. األسلحة الناريَّ

ونج��د املعلم بطرس البس��تايّن )ت 1883م( يف كتابه )حميط املحيط( ُيش��ري إىل أنَّ 
ًرا يرمى به يقال له:  أص��ل لفظة )بندق( هو )ُفنُدق( الفارس��يَّة، والتي تعني: طينًا م��دوَّ

اجلالهق، وكلُّ ما ُيرمى)104(.

ب��ة(، إىل أنَّ أصل هذه  وأش��ار املطران أدي ش��ري يف كتابه )األلفاظ الفارس��يَّة املعرَّ
اللفظة من اللغة الفارسيَّة، »)اجلُالهق( البندق الذي ُيرمى واحلائك، وأصله بالفارسيَّة 

ي احلائك بالفارسيَّة«)105(. ُجله، وهو ُكبَّة من غزل، والكثري منها ُجلها، وهبا ُسمِّ

ويف معجم اللغة الفارسيَّة، اجلالهق: لفظة معربة، وباملعنى نفسه)106(.

- حبق

»الطِّيب عىل رضَبني: أحدمها جيب فيه الكفارة، واآلخر عىل ثالثة أرضب، ثمَّ أورد 
د بن   يف مجله ما ال يتعلَّق به كفارة، الش��يخ، والقيصوم، واإلذخ��ر، وحبق املاء. قال حممَّ
طة م��ن حتتها نقطة  إدري��س: حب��ق املاء، باحل��اء غري املعجم��ة، املفتوحة، والب��اء املنقَّ
ى الغاغ، بالغيننَي املعجَمَتني، وقال  واح��دة، املفتوحة، والقاف، وهو احلندقوق، ويس��مَّ
حاح: احلب��ق، بالتحريك: الفوذنج، بالف��اء املضمومة، والواو  اجلوه��رّي يف كتاب الصِّ
املس��كنة، والذال املعجمة املفتوحة، والنون املس��كنة واجليم، وما قلن��اه أوضح وأبني، 
وقال ابن اجلزلة املتطبِّب، يف كتاب منهاج البيان: هو بالفارس��يَّة فوذنج، وقيل هو ورق 
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اخل��الف، وهو ثالثة أنواع: جبّ�، وبس��تايّن، وهنرّي، وهو نب��ات طيِّب الرائحة، حديد 
الطعم، ورقه مثل ورق اخلالف«)107(.

ورد ذك��ر هذه اللفظة )حبق( يف املعجمت العربيَّة، فق��د ذكرها الصاحب بن عبَّاد 
)ت 385ه���( يف معجم��ه )املحيط يف اللغ��ة( بقوله: »َحَبَق الُبْس��َتاُن: إذا أْنَب��َت احلََبَق، 

احلََبُق: الُفْوَذَنُج، واجلَميُع: احِلَباُق«)108(.

وابن فارس )ت 395ه�( يف معجمه )مقاييس اللغة( بقوله: اجلذر )ح ب ق( ليس 
بأصل، فيق��ول: »)َحَبَق( احْلَاُء َواْلَباُء َواْلَقاُف َلْيَس ِعنِْدي بَِأْصٍل ُيْؤَخُذ بِِه َواَل َمْعنَى َلُه. 

ُتُه«)109(. َلِكنَُّهْم َيُقوُلوَن َحبََّق َمَتاَعُه، إَِذا مَجََعُه. َواَل َأْدِري َكْيَف ِصحَّ

واب��ن س��يده األندليّس )ت 458ه���( يف كتابه )املحكم واملحي��ط األعظم( بقوله: 
��وق، وورقه َنْحو  يح مربَّع السُّ »احلََبُق: الفوذنج، َوَقاَل َأُبو حنيَفة: احلََبُق َنَبات طيب الرِّ
ورق اخْلالف، َوِمنْه س��هّ� َوِمنْه جبّ�، َوَلْيَس بمرعى، َق��اَل: واحلَباقَى احلنَْدُقَوقي، ُلَغة 

حرييَّة«)110(.

ياِدلة،  واب��ن منظور يف معجمه )لس��ان العرب( بقوله: »احلَبُق َدواٌء م��ن َأْدِويِة الصَّ
ُع الس��وق وورقه نحو  واحلََب��ُق الُفوَذْنج. وقال َأب��و حنيفة: احلََبُق نبات طيِّب الريح ُمَربَّ
ورق اخِلالِف، منه ُسْهِ�ّ ومنه َجَبّ� وليس بَمْرًعى. ابن خالويه: احلبُق الباَذُروُج، ومجعه 
ِحباٌق، وَأنشد:فَأَتْونا بَدْرَمٍق وِحباٍق، وِشواء ُمَرْعَبٍل وِصناِب. قال ابن سيده: واحلَباَقى 

ٌة«)111(. احلَنَْدُقوَقى لغٌة ِحرِييَّ

كًة: نب��اٌت َطيُِّب الرائحِة،  والف��ريوز آبادّي يف قاموس��ه املحيط، بقوله: »احلََبُق، حمرَّ
. وَحَبُق  فاِرِس��يَُّته: الُفوَتنُْج، ُيْش��بُِه الثُّمَم. وَحَبُق املاِء، وَحَبُق التِّْمس��اِح: الُفوَتنُْج النَّْهِريُّ
ْنجاِس��ُف. وَحَبُق الَبَق��ِر: البابوَنُج.  الَفَت��ى أو الِفيِل: امَلْرَزْنج��وُش. وَحَبُق الراعي: الرَبَ
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 : : الشاِهْس��َفَرُم. واحلََب��ُق الَقَرْنُفِ�ُّ يُّ والِكْرمايِنُّ ْعَرِ ��يوِخ: امَل��ْرُو. واحلََبُق الصَّ وَحَبُق الشُّ
.)112(» يِّ : هو الذي ُيْؤَكُل من امُلْقِل امَلكِّ حْيايِنُّ الَفَرْنَجَمْشُك. واحلََبُق الرَّ

َكًة:  والزبي��دّي )ت 1205ه���( يف معجم��ه )ت��اج العروس( بقول��ه: »احلََب��ُق، حُمرَّ
، َوَلْيَس  َنب��اٌت َطيُِّب الّراِئَحِة َحِديُد الطْعم، وَرُقه كَوَرِق اخِلالِف، ِمنُْه ُس��ْهِ�ّ َوِمنْه َجَبِ�ّ
يِن َأعرايّب  بَمْرعى فارِس��يَُّته الُفوَتنُْج. قلُت: إِنَّم فاِرِس��يَّته ُبوِدينَ��ه، َقاَل َأبو َحنِيَف��َة: َأْخرَبَ
ِة فيوَضع حَتت رْأس  ُغ َعَلْيِه الف��َرُس فُيْجفُرُه، وجْيَعُل يِف املَِخ��دَّ َق��اَل: احلََبُق جَمَْف��َرٌة، ُيَمرَّ
تِي تَسمّى النَّّمم وَيْكثر َنباُته عىل املاَء. وَحَبُق املاِء،  حْياَنَة الَّ اإِلنساِن فُيْجفُره، َوُهَو يْشبُِه الرَّ
وَحَبق التِّْمس��اَح ُه��َو: الُفوَتنُْج النَّهِريُّ لنَباتِه عىل حافاِت األهَْنار؛ وألَنَّ التِّْمس��اَح يْأُكُل 
ِمنْ��ُه َكثرًِيا. وَحَب��ُق اْلَفتى، َأو َحَبُق الِفيل ُه��َو امَلْرَزنُجوش َوقد ُذِك��َر يِف موِضِعه. وَحَبُق 
ْنجاِس��ُف َوقد َأمهَله امُلَصنِّف يِف َمْوضِعه. وَحَبُق الَبقِر ُهَو: الباُبونج. وَحَبُق  الّراِعي: الرَبَ
، واحلََبق الِكْرمايِن  عِريَّ ى َأيًضا َرحْياَن الّش��ُيوخ. واحلََبَق الصَّ ��يوخ ُهَو: امَلرُو وُيَس��مَّ الشُّ
ِذي يْزَرُع يِف  حْياِن امُلْطَلق، َوُهَو الَّ ُهَو: الّشاِهْس��فَرُم َوُهَو ُس��ْلطاُن الّرياِحني، ويْعَرُف بالرَّ
البيوِت. واحلََبُق القَرْنُفِ�ُّ ُهَو: الفَرْنَجَمْش��ُك تفسرُيه: ِمْس��ُك اإِلْفِرْنج. واحلََبُق الرحْيايِنُّ 
، َوُه��َو: َرحْياُن احلُمِحم. وحبق  . وفاَته: احلََبُق النََّبطيُّ ��يِّ ِذي ُيْؤَكُل من املْقِل امَلكِّ ُه��َو: الَّ

ُتُرْنجان، َوُهَو: الباَذَرْنجبُويه«)113(.

ونالح��ظ أنَّ املعجمت العربيَّة قد تباينت يف ذك��ر أصل هذه اللفظة )حبق(، فنجد 
أنَّ اب��ن فارس أش��ار إىل أنَّ )ح ب ق( ليس بأصل وال معنى ل��ه، وبعضها ذكر األلفاظ 
املقابل��ة هلا )الفوذن��ج، الفوتنج، الباذروج(، من دون أن يذكر أنَّ هذه األلفاظ فارس��يَّة 
األص��ل، كم جاء يف )املحيط يف اللغ��ة، واملحكم، واملحيط األعظم، ولس��ان العرب(، 
وبعضها أشار إىل أنَّ اللفظة املقابلة هلا )الفوتنج( فارسيَّة األصل، كم جاء يف )القاموس 

املحيط، وتاج العروس(.
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: »فوتنج  وهذا ما أش��ار إلي��ه اجلواليق��ّي )ت 540ه�( يف كتاب��ه )املع��رب( إىل أنَّ
دواء مع��روف، فوذنج نبت معروف«)114(، واملطران أدي ش��ري )ت 1915م ( يف كتابه 
ة بنعنع املاء،  : »الفوتنج، ُفرسِّ بنبات ُيعرف عند العامَّ بة( إىل أنَّ )األلفاظ الفارس��يَّة املعرَّ
بان عن پودنه وأظنُّ  والفوذنج، ُفرسِّ بنبات ش��بيه بالزوفا ُيتداوى به )حميط املحيط( معرَّ
أنَّ كليهم بمعناه وهو احلبق، وهو أنواع برّي وبستايّن وجبّ� وهنرّي، والنهرّي منه يقال 

له بالعربية حبق املاء وحبق التمساح«)115(.

ب )پودنه()116(. ويف معجم اللغة الفارسيَّة، احلبق، معرَّ

 وق��د أش��ارت كت��ب األدوي��ة إىل ه��ذه اللفظة، فنج��د الع��امل إس��حق اإلرسائيّ� 
ا الفوذنج فثالثة أجناس؛ ألنَّ منه جنًس��ا  )ت 320ه�( ذكر الفوذنج وأنواعه، فقال: »أمَّ
��ة ُيعرف بالضيا، وه��و الفوذنج ع��ىل احلقيقة. ومن��ه جنس ُيعرف  مش��هوًرا عن��د العامَّ
ا  ى أرطمس��يتا وهو مشكطرامش��ري. ومنه جنس ُيع��رف بفاليجن. فأمَّ بدقطمني ويس��مَّ
الفوذن��ج احلقيقّي فهو ثالثة رضوب؛ ألنَّ منه الفوذنج النه��رّي، ومنه الفوذنج الربّي، 
ونه حبق التمساح  ا النهرّي فإنَّ أهل مر يسمُّ ى فلميتا. فأمَّ ومنه الفوذنج اجلبّ� املس��مَّ
ا أهل  م��ن قبل أنَّه إنَّم ينبت دائم عىل ش��طِّ النهر، وأهنارهم فال ختلو من التمس��يح. وأمَّ
ونه حبق القناة ورحي��ان القناة؛ ألنَّه ينب��ت دائًم عىل الس��واقي التي جيري  الش��ام فيس��مُّ
فيه��ا امل��اء. واجلبّ� من ه��ذا النبات ورقه يش��به ورق الباذروج أو أطول قلي��اًل، إالَّ أنَّه 
أق��لُّ خرضًة منه، كأنَّه ي� الغربة قلياًل وينبت يف اخلش��ونة واجلب��ال، وأغصانه وقضبانه 
ا الفوذنج الربّي، فهو ش��بيه  ا. وأمَّ ة احلرافة جدًّ م��زواة وزهره فرفريي ورائحته ذكيَّة قويَّ
بفاجلن يف الرائحة والطعم، إالَّ أنَّ ورقه أكرب منه قلياًل وأصغر من ورق الفوذنج النهرّي 
ا الفوذنج النهرّي فيش��به النعناع  ة الفوذن��ج اجلبّ�. وأمَّ ته أضعف من قوَّ واجلب��ّ�، وقوَّ
الذي ليس ببس��تايّن، إالَّ أنَّه أطول منه ورًقا، وس��اقه وأغصانه أطول من س��اق النوَعني 
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ته أضعف. ومن البنيِّ أنَّ  اآلَخَري��ن وأغصاهنم، ورائحته وطعمه ألذُّ وأعط��ر، إالَّ أنَّ قوَّ
��ا ورقه فحارٌّ  ع��روق ه��ذه األصناف ال ينتفع هب��ا يف يشء من عالج الط��بِّ أصاًل. فأمَّ
ا، ومن قبل ذلك نسبه األوائل إىل احلرارة واليبوسة. وقد  ملطِّف حيذو اللسان حذًوا قويًّ
اع حمرق؛  يس��تدلُّ عىل ذلك من التجربة؛ ألنَّ يف التجربة فائدة دليل عىل أنَّه مس��خن لذَّ

ألنَّا نجده إذا سحق ومحل«)117(.

وكذل��ك يوس��ف الركميّن )ت 694ه���(، بقول��ه: »احلبق: هو بالعربيَّ��ة الفودنج 
م، ويكثر عىل املاء نباته، ومنه: حبق  ى النَّمَّ  بالفارسيَّة، وفيه مشاهبة من الربحانة التي تسمَّ

املاء، وحبق الفنا، وحبق نبطّي، وحبق البقر، وحبق قرنفّ�، وحبق رحيايّن«)118(.

وذك��ره داوود األنطاك��ّي )ت 1008ه��� ( بقول��ه: »)فوتن��ج( ويق��ال فودنج هو 
��ا جبّ� يعنى ال حيتاج  احلب��ق، وه��ي أنواع كثرية وترجع إىل برّي وبس��تايّن وكلٌّ منهم إمَّ
ة الورق والزغب واخلشونة  إىل س��قي أو هنرّي ال ينبت بدون املاء واختالفه بالطول ودقَّ
ونظائره��ا، فاجلبّ� الربّي دقيق الورق قليلها س��بط حريف، والبس��تايّن أكثر أوراًقا منه 
وأخش��ن وأغلظ وأقرب إىل االس��تدارة، وهذا هو املشكطر املس��بَّع باملهملة واملوحدة، 
ا النهرّي  ى املشكطر املشيع باملعجمة واملثنَّاة التحتيَّة، وأمَّ ومنه نوع أصفر إىل سواد ويسمَّ
ى حبق التمساح وهو يقارب الصعر البستايّن، وفيه  منه فهو الفوتنج املطلق، وقد يس��مَّ
ط��راوة حاد الرائحة عطرّي، والبس��تاين من��ه هو النعنع وربم انقلب ال��ربّي من النهرّي 
نعنًع��ا، وهذان النوعان يكثر وجودمها وكلٌّ ل��ه بزر يقارب بزر الرحيان، ويدوم وجوده 

خصوصا املستنبت«)119(.

: »احلَباَقي  ونج��د أيًض��ا أن كالًّ من )ابن س��يده األندليس واب��ن منظور( ذك��را أنَّ
��ٌة«، وق��د ذكر اجلواليق��ّي قول األصمع��ّي: »احلندُق��وق نبطّي،   احلَنَْدُقوَق��ي لغ��ة ِحرِييَّ
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ِحنَدُق��وٌق  يق��ال:  وال  ق��ال:  رُق(،  )ال��ذُّ أق��ول  أينِّ  إالَّ  أعرب��ه،  كي��ف  أدري  وال 
 

ا: فيه أربُع لغ��اٍت: احلَندقوق واحِلندقوق واحلَندقوقّي  وال ِحنَدُقوق��ه، وقال يل أبو زكريَّ
واحِلندقوقّي«)120(.

َرُق هو جن��س نبايّت عَلفّي ينتم��ي إىل الفصيلة  »واحِلنَْدَق��ْوُق أو احلَنَْدُق��وُق أو ال��ذُّ
ع  البقوليَّة أو القرنيَّة. اسمه العلمّي بالالتينيَّة )Melilotus(. هو نبات حويّل قائم ومتفرِّ
ة الش��كل،  بة من ثالث وريقات بيضويَّ يبل��غ طوله حوايل 60 س��نتيمًرا، له أوراق مركَّ
ة تكون حممولة عىل أعناق  مس��تطيلة وحافَّتها مس��نَّنة وهلا أزهار بش��كل نورات عنقوديَّ

ة وهذه األزهار ذات لون أصفر«)121(. طويلة خترج من إبط األوراق العلويَّ

 أص��ل ه��ذه اللفظ��ة )حندق��وق( من اللغ��ة الرسيانيَّة، وهي فيه��ا )                         /
َهنَدقوقا()122(.

ى الغ��اغ«، وهذا  ّ كذل��ك إىل أن: »احلندقوق، ويس��مَّ  وقد أش��ار اب��ن إدريس احِل�ِّ
م��ا ذكرته معجمت اللغة، فقد ذكر ابن س��يده األندليّس: »ومِمَّ��ا ضوعف من فائه والمه 
ال��غاغ: احلَبق. واحدته: غاغ��ة. الثنائّي املعتل«)123(، واملعنى نفسه يف معجم لسان العرب 
حتت اجلذر)غوغ()124(، والفريوز آبادّي يف قاموسه: »الغاُغ: احلََبُق، أي: الُفوَذْنُج«)125(، 
َكًة:  َلُه اجلَْوَهِريُّ وقاَل اب��ُن ُدَريٍد: ُهو احلََبُق حُمَرَّ ويف تاج الع��روس للزبيدّي: »ال��َغاُغ أمْهَ
ُه بَقْولِِه: َأي الُفوَذْنُج،  َ ه َفرسَّ ياِحنِي، َول�مَّ كاَن احلََبُق حُمَْتِماًل مَلْعنَى النَّْبِت وَغرْيِ َنْوٌع م��َن الرَّ

ْيُث: ال��َغاَغ��ُة: نباٌت ِشْبُه اهلَْرَنَوي«)126(. ُب ُبودينه، وقاَل اللَّ ُه ُمَعرَّ وقْد َسَبَق أنَّ

- روزنامج

وز  وزنام��ج، ومعنى الرُّ ا قوهلم: الرُّ أش��ار ابن إدريس إىل هذه اللفظة بقول��ه: »فأمَّ
م عنوا ب��ه كتاب كلِّ يوٍم،  بالفارس��يَّة: اس��م اليوم، والنامج: نام��ه، وهو الكتاب، فكأهنَّ
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فأعربوه باجليم، فهذا حقيقة هاَتني الكلَمَتني بالفارس��يَّة، ذكر ذلك أصحاب التواريخ، 
د بن جرير الطربّي وغريه«)127(. مثل حممَّ

جاء يف كتاب )معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرس��وم( جلالل الدين السيوطّي 
وْزنامُج: كتاب اْلَيْوم يثبت فِيِه َما جْيِري من اْستِْخَراج َأو َنَفَقة«)128(. )ت 911ه�(: »الرُّ

وأش��ار إىل ذلك أيًض��ا رينه��ارت دوزي Reinhart Dozy )ت 1883م( يف كتابه 
)تكملة املعاجم العربيَّة(، من أنَّ هذه اللفظة )روزنامه( فارس��يَّة بمعنى: تقويم الس��نة، 

ام السنة، تقسيم األزمنة وحساب األوقات وما يتعلَّق هبا)129(. حساب أيَّ

ل  ونة م��ن مقَطعني، األوَّ وذك��ر املطران أدي ش��ري أنَّ هذه اللفظ��ة )روزنامه(، مكَّ
)روز( أي: يوم، والثاين )نامه(: كتاب)130(.

بة عن: روز نامه، وروز نامه: س��جلُّ  يف معج��م اللغة الفارس��يَّة، روز نام��ج: معرَّ
رة وقائع، جريدة يوميَّة)131(. األمراء وامللوك، كتاب األعمل، مذكِّ

وج��اء يف معجم )الكلمت الدخيل��ة يف لغتنا الدارج��ة( أنَّ )الرزنامه( هو التقويم 
اليوم��ّي الذي ُينتزع منه كلَّ يوٍم ورقة، ومعرفتهم ب��ه حديثة، إذ كان ذلك بعد منتصف 
القرن الرابع عرش بقليل. وقد انقرضت هذه الكلمة أو كادت، واس��تعاض الناس عنها 
بت فيها  بالكلمة )التقويم(... أقول: هذه من الكلمت التي دخلت يف العربية قديًم وُعرِّ
بلفظة )روزنامج(، غري أنَّ قومنا أس��موها )روزنام��ه( مثل أصلها الفاريّس؛ ألنَّ اللفظ 

ب من )روز( أي يوم، و)نامه( أي كتاب«)132(. الفاريّس مركَّ

- الستوق

 ،أش��ار اب��ن إدريس إىل ه��ذه اللفظة يف ع��رض رواية: »كنت عن��د أيب عبد اهلل
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فُألق��ي ب��ني يديه دراهم، فألقى إيلَّ درمًها منها، فقال: أيش هذا؟ فقلت: َس��ّتوق، فقال: 
��ّتوق؟ قلت: ث��الث طبقات طبقة فض��ة، وطبقة نحاس، وطبق��ة فضة، فقال:  وم��ا السَّ
اكرسه��ا؛ فإنَّه ال حيلُّ بيع هذا وال إنفاقه. قال ش��يخنا أبو جعف��ر: فالوجه يف اجلمع بني 
��ه ال بأس بإنفاقها، إذا كان  ه��ذه األخب��ار، وكان قد أورد قبل هذا اخلرب أخباًرا كثرية بأنَّ
ة، وبعضها، قال: سألته عن الدراهم املحمول عليها، فقال: ال بأس  الغالب عليها الفضَّ
بإنفاقه��ا ويف بعضها، قال: س��ألت أبا عبد اهلل عن إنفاق الدراه��م املحمول عليها، 
فقال: إذا جازت الفضة الثلَثني، فال بأس، قال: فالوجه يف اجلمع بني هذه األخبار أنَّ 
الدراه��م إذا كانت معروفة متداولة بني الناس، فال بأس بإنفاقها، عىل ما جرت به عادة 
البل��د، فإذا كانت دراهم جمهول��ة، فال جيوز إنفاقها إالَّ بعد أن يب��نيِّ عيارها، حتَّى َيعلم 

اآلخذ هلا قيمتها.

ره يف  د بن إدريس مصنِّف هذا الكتاب: وهذا التأويل واملذهب الذي حرَّ ق��ال حممَّ
اس��تبصاره، هو الذي يقوى يف نفيس؛ ألنَّه احلقُّ اليقني، وبه تش��هد العادات واحلاالت، 

فإنَّه إذا كان املعنى معلوًما بشاهد حاٍل، جرى جمرى املنطوق به.

ا كلمة فارس��يَّة  ��ّتوق، فإهنَّ ا اس��تفهام اإلم��ام ما السَّ د ب��ن إدريس: أمَّ ق��ال حممَّ
طة من فوقها نقطتان،  دة التاء املنقَّ غري عربيَّة، وهي مفتوحة الس��ني غري املعجمة، مش��دَّ
املضموم��ة، وال��واو، والق��اف، ومعناها ث��الث طبقات؛ ألنَّ )س��ه( بالفارس��يَّة ثالثة، 
وت��وق طبقات، وهو الزائ��ف الردّي البهرج، قال الص��ويّل يف كتاب األوراق: اعرض 
ّ اخلليفة املعتمد باهلل، ل�مَّ دخل املوصل، بمدٍح وحلَّفه أن يسمعه،  خملَّد الش��اعر املوص�ِّ

فأحرضه وسمع مدحه، ثمَّ قال له: أنشدين هجاك ألهل املوصل، فأنشده:

حسبا هل���م  ف��ان��ت��ق��وا  ق���ع���دوا  ال��ع��ج��به���م  ال��ع��ش��اء يف  ب��ع��د  جي����وز 
هلم الح  ���ب���اح  ال���صَّ م���ا  إذا  ب������نيَّ س���ت���وق���ه���م م����ن ال���ذه���بح��ت��ى 
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ال��ن��س��ب«)133(وال���نَّ���اس ق���د أص��ب��ح��وا ص��ي��ارف��ة ب��ب��ه��رج  يشء  اع��ل��م 
ْرَهم: َس��تْوُق وَت��ْسُتوٌق،  جاء يف )املحيط يف اللغة( للصاحب بن عبَّاد: »وُيقال للدِّ
َب��ة«)134(، ويف )تاج اللغة وصح��اح العربيَّة(  وه��ي كلمٌة فاِرس��يٌَّة أي ثالث��ُة أطباٍق ُمَركَّ
للجوه��رّي )ت 393ه�(، »درهٌم َس��تُّوٌق وُس��تُّوٌق، أي زيف هب��رج. وكلُّ ما كان عىل 
ل، إالَّ أربعة أحرف جاءت نوادر، وهى: س��بوح، وقدوس،  هذا املثال فهو مفتوح األوَّ
��ا ُتضمُّ وُتفتح. واملس��اتق: فراء طوال األكمم، واحدهتا ُمْس��َتَقٌة  وذروح، وس��توق؛ فإهنَّ
بت«)135(، ويف )املحكم واملحيط  بفتح التاء. قال أبو عبيد: أصلها بالفارسيَّة )مشته( فعرِّ
األعظم(: »ِدْرَهم س��توق، وستوق: هبرج. َوَقاَل اللحيايّن: َقاَل َأْعَرايِب من كلب: ِدْرَهم 

تستوق«)136(.

تُّوُق(  زّي )ت 610ه�(: »)س ت ق(: )ال��سَّ ويف )املغرب يف ترتيب املعرب( للُمطرَّ
ْفُر َأْو النَُّحاُس  ��تُّوُق ِعنَْدُهْم َم��ا َكاَن الصُّ بِاْلَفْت��ِح َأْرَدُأ ِمْن اْلَبْهَرِج )َوَعْن( اْلَكْرِخيِّ ال��سَّ
ا  َس��اَلِة اْلُيوُس��ِفيَِّة اْلَبْهَرَجُة إَذا َغَلَبَها النَُّح��اُس مَلْ ُتْؤَخْذ )َوَأمَّ ُه��َو اْلَغالُِب اأْلَْكَثُر، َويِف الرِّ

َا ُفُلوٌس َوِقيَل: ِهَي َتْعِريُب سه تو«)137(. تُّوَق��ُة( َفَحَراٌم َأْخُذَها؛ أِلهَنَّ ال��سَّ

ويف لس��ان العرب البن منظور: »ستق: درهم َس��تُّوق وُستوق: َزْيٌف هَبَْرٌج ال خري 
ل إالَّ أربعة أحرف جاءت  ب، وكلُّ ما كان عىل هذا املثال فهو مفتوح األَوَّ فيه، وهو معرَّ
ا ُتضمُّ وُتفتح؛ وقال اللحيايّن: قال  وح وُس��تُّوق، فإهنَّ وس وُذرُّ نوادر: وهي ُس��بُّوح وُقدُّ
أعرايب من كلب: درم ُتْسُتوق. وامَلساتُق: فِراٌء طوال األَكمم، واحدهتا ُمْسَتَقة بفتح التاء؛ 

ّي: وعليه قول الشاعر: بت؛ قال ابن برِّ قال أبو عبيد: أصلها بالفارسيَّة ُمْشَتْه فُعرِّ

َغ���نِ���يٌّ َم��س��اتِ��َق��ه��ا  ل���بِ���َس���ْت  َل��ِق��ي��ن��ا«)138(إذا  م��ا  امَل��س��اتِ��ق  َوْي����َح  فيا 
ويف كتاب )شفاء الغليل فيم يف كالم العرب من الدخيل( لشهاب الدين اخلفاجّي: 
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ب  وس، وُيقال تستوق أيًضا كم يف القاموس، وهو معرَّ »ستوق، بمعنى زائف كتنُّور وقدُّ
سه تا أي ثالث طبقات«)139(.

حاح وُت��ْس��ُتوق،  ويف ت��اج العروس: »ِدْرَهم ُس��توٌق، كَتنّوٍر وق��ّدوٍس َكَم يِف الصِّ
، َنَقله َع��ن َأْعرايِب من َكلٍب، َأي: َزْيف  بَض��م التَّاَءْي��ِن َنَقَله ابُن َعبَّاٍد، َوُهَو َقْوُل اللحيايِنِّ
ِة إِش��اَرٌة إىِل َأّنه مُعّرب، فاِرِس��يَُّته: س��ه تو، َأي:  هَبْ��َرج اَل َخرْيَ فِيه، وقوُله: ُمَلبَّس بالِفضَّ
َثالَث��ُة َأْطب��اٍق، والواُو غرُي ُمْش��َبَعٍة، وقاٌل الَكْرِخي: ال��س��توُق عنَدُهم: َم��ا كاَن الصْفُر 
س��اَلِة الُيوُس��ِفيَِّة: الَبْهَرَج��ُة إِذا َغَلَبها النحاُس   َأو النح��اُس ُهَو الغالَِب واألْكَثَر، َويِف الرِّ

: ُكلُّ َما كاَن عىل  َا ُفلوٌس. وقاَل اجلوهِريُّ توَق��ُة فَحرام َأْخُذها؛ ألهنَّ اَل تؤخُذ، وَأما ال��سَّ
وس،  ِل، إالَّ َأْرَبَعَة أْحُرٍف جاَءْت َنواِدَر، َوِهي ُس��بُّوح، وُقدُّ َهَذا املِث��اِل َفُهَو َمْفُتوُح األوَّ
َا ُتَضمُّ وُتفَتُح. وامُلْستَقة، بضمِّ التَّاَء وَفْتِحها، اْلَفْتح نَقَله اجلَْوَهِرّي  وح، وستُّوق؛ َفإهِنَّ وذرُّ
َبة  ها: َفْرَوة َطِويَلة الُكمِّ مجُعه، امَلس��اتُِق، وقاَل َأُبو ُعَبْيد: ُمَعرَّ َز ابُن َعبَّاد َضمَّ َوَغريه، وَجوَّ

َأصُلها بِاْلَفاِرِسيَِّة ُمْشته، وَأْنَشد ابُن َبَري:

َغ���نِ���يٌّ َم��س��اتِ��َق��ه��ا  َل���بِ���َس���ْت  ف���ي���اَوي���َح امَل���س���اتِ���ِق َم����ا َل��ِق��ي��ن��ا«إِذا 
توق والتُّسُتوق، درهم  بة( للمطران أدي ش��ري: » السُّ ويف )األلفاظ الفارس��يَّة املعرَّ
��ه معرب عن س��تو الذي  ب س��ه ت��ا أي ثالث طبق��ات. قل��ت: واألصحُّ أنَّ زي��ف معرَّ

بمعناه«)141(.

بة،  ضة أو مذهَّ ة نحاس��يَّة مفضَّ يف معجم اللغة الفارس��يَّة، س��تو: ثالثة أوتار، س��كَّ
وَمشَته: البيع باحتيال وتالعب)142(.

- شاهني

أش��ار ابن إدريس إىل هذه اللفظة بقوله: »وال تقبل ش��هادة فحاش، وتردُّ ش��هادة 
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��اَهني، بفتح  الالعب بالنرد والش��طرنج وغريمها من أنواع القمر، واألربعة عرش، والشَّ
اب بقوله شاهك مات، يعنى به أحد أقطاع الشطرنج،  اهلاء؛ ألنَّ ذلك تثنية شاه؛ ألنَّه كذَّ

ولغته بالفارسيَّة امللك«)143(.

يف معجم اللغة الفارس��يَّة: ش��اه: ملك، س��لطان، حاكم، وش��اهانه: ملكّي، الئق 
باملل��ك، وش��اهنامه: كتاب س��ري امللوك، وش��اه جهان: مل��ك العامل، لق��ب ملوك اهلند 

قديم)144(.

- شطرنج

د ش��هادة  أش��ار ابن إدريس إىل هذه اللفظة بقوله: »وال ُتقبل ش��هادة فحاش، وترُّ
��اَهني، بفتح  الالعب بالنرد والش��طرنج وغريمها من أنواع القمر، واألربعة عرش، والشَّ
اب بقوله شاهك مات، يعنى به أحد أقطاع الشطرنج،  اهلاء؛ ألنَّ ذلك تثنية شاه؛ ألنَّه كذَّ

ولغته بالفارسيَّة امللك«)145(.

ب، وبعضهم يكرس ش��ينه  ��ْطَرْنج: ف��اريّس معرَّ ب: »الشَّ ذك��ر اجلواليقّي يف املع��رَّ
ليك��ون عىل مثال من أمثلة الع��رب كِجْرَدْحل؛ ألنَّه ليس يف الكالم أص��ُل َفْعَلّل«)146(، 
ة حول أصل هذه اللفظة، فيقول: »ذكروا يف أصله أقواًل،  ق الكتاب آراء عدَّ  ويذك��ر حمقِّ

منها:

صدرنك: أي مائة حيلة واملقصود الكثر.. 1

ُشْدَرنج: أي من اشتغل به ذهب عناؤه باطاًل.. 2

شطرنج: أي ساحل التعب.. 3

َشَررنك: أي ستَّة ألوان؛ وذلك ألنَّ له ستَّة أصناف من القطع.. 4
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ة  ْنك وبالفهلويَّ وكلُّ هذا ليس بيشء، اللفظ فاريّس وأصله بالفارس��يَّة احلديثة َشْرَ
نك بالسنس��كريتيَّة وأصل معناه: ذو أربعة عنارص، وهو اس��م  Catrang، وهو من َجُرَ

ن من أربعة عنارص وهي: الفرس��ان والفيلة والعربات  ُيطل��ق عىل اجليش اهلندّي املك��وَّ
والرجالة«)147(.

��ْطَرْنج: فاريّس  ��ْطَرْنج، وال��شِّ ويف لس��ان الع��رب البن منظ��ور: »ش��طرنج: ال��شَّ
ب، وكرُس الشني فيه َأجود؛ ليكون من باب ِجْرَدْحل«)148(. معرَّ

ٌب بِاْلَفْتِح  ْطَرْنُج ُمَعرَّ ويف املصباح املنري للفيُّومّي )ت 770ه�(: »ش ط ر ج: َوال��شِّ
ُة: َومِمَّا  َوِقي��َل بِاْلَك��رْسِ َوُه��َو اْل�ُمْخَتاُر َقاَل اْب��ُن اجْلََوالِيِقيِّ يِف ِكَت��اِب َما َتْلَحُن فِي��ِه اْلَعامَّ
َم ُكرِسَ لَِيُكوَن  ��نِي َقاُل��وا: َوإِنَّ ��ْطَرْنُج بَِكرْسِ الشِّ ُه َوُهَو ال��شِّ ُة َتْفَتُحُه َأْو َتُضمُّ ُيْكرَسُ َواْلَعامَّ
َنظِ��رَي اأْلَْوَزاِن اْلَعَربِيَِّة ِمْثُل: ِجْرَدْحٍل إْذ َلْي��َس يِف اأْلَْبنَِيِة اْلَعَربِيَِّة َفْعَللٌّ بِاْلَفْتِح َحتَّى حُيَْمَل 

َعَلْيِه«)149(.

ُل��ُه: )ُلْعَبٌة م(،  ��ْطَرْنُج، وال ُيْفَتُح أوَّ ويف القام��وس املحي��ط للفريوزآب��ادي: »ال��شِّ
ٌب«)150(. طاَرِة، أو من التَّْشطرِي، أو ُمَعرَّ نُي ُلَغٌة فيه، من الشَّ والسِّ

ويف كتاب )شفاء الغليل فيم يف كالم العرب من الدخيل( لشهاب الدين اخلفاجّي 
م مل يقولوا  )ت 977ه�(: »ش��طرنج، قال احلريرّي بفتح الش��ني والقي��اس كرسها؛ ألهنَّ
فعل��ل بفتح الفاء وقيل عليه إنَّ ابن القطاع نقله عن س��يبويه ومثَّل له بربطح وهو حزام 
الدابَّة ويقال بالسني والشني واملعروف فيه الفتح، وقال الواحدّي: الكرس أحسن ليكون 
كجردحل وقرطعب، وقيل هو عريّب من املش��اطرة؛ ألنَّ لكلٍّ شطرا ومن جعله أشطرا، 
ب شدرنج أي  والصحيح أنَّه معرب صدرنك أي مائة حيلة واملقصود التكثري وقيل معرَّ

من اشتغل به ذهب عناؤه باطاًل«)151(.
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فِي��ِه َأج��ود )َواَل  ��ْطَرْنج(، ك��رس الش��ني  الع��روس: »ش��طرج: )ال��شِّ ت��اج  ويف 
م(  )ُلْعَب��ٌة  الواِح��دّي  َح  رصَّ هك��ذا  ُجْرَدْح��ٍل.  َب��اب  م��ن  لَيُك��ون  )َأول��ه((؛  ُيْفَت��ح 

 
��َطاَرة(، َأو امُلَش��اَطرة، راجٌع ل��أَلول، )َأو من  ��ني ُلَغ��ة فِيِه، من الشَّ َأي َمْعُروَف��ة، )والسِّ
ٌب( من:  ح بِ��ِه اْبن ِهَش��ام اللَّْخم��ّي يِف َفصيحه، )ُمَع��رَّ التَّْس��طرِي(، َراج��ع للثَّ��ايِن، رصَّ
يَلة، َأو من: ش��درنج، َأي َمن اْش��َتَغَل بِِه َذَهَب َعنَ��اُؤه َباطِاًل، َأو من:  صدرن��ك، َأي احْلِ
ش��طرنج، َأي َس��احل التََّعب، األَخري من الناموس وكلُّ ذلك احتمالٌت. َقاَل َش��يخنَا: 
به بَِم  اج وَتَعقَّ َّ ه اْبن الرسَّ ، قد َردَّ ة من املوادِّ وَدْعَوى ااِلْشتَِقاق فِيِه، َأو َكْونه مْأُخوًذا من َمادَّ
ِذي ُأريَد َأْخُذه من تِْلَك  َتني املْأُخوِذ ِمنُْهَم َبْعٌض ألَْصِله الَّ اَل ُغَباَر َعَلْيه؛ ألَنَّ ُكالًّ من املادَّ
ْل. ثمَّ َما َنَفاُه املصنُِّف من َفْتحه، َأثبَته غرُيه، وَجَزم بِِه احلَريرّي َوَغريه َوَقاُلوا:  ِة، فتَأمَّ املادَّ
ب، َفاَل جييُء عىل  ها خُمالَفُة َأْوَزاِن العرِب؛ ألَنَّه َعجم��يٌّ ُمَعرَّ الفت��ُح ُلَغٌة ثابت��ٌة، َواَل يرُضُّ
حاح(: األَس��مُء الَعَجِميَّة  ّي يِف َحَوايِش )الصِّ قواع��ِد العرِب من كلِّ َوْج��ٍه. َوَقاَل اْبن َبرِّ
ْطرنج مُخَايّس واش��تقاقه من شطر َأو سطر ُيوجب  اَل ُتش��َتقُّ من األَس��مء العربيَّة، وال��شِّ
ُ الَفَس��اِد. وِمْثُله يِف امُلْزهر للَجالل،  َكوهنَا ُثالثيَّة َفتكون النوُن واجليُم زائَدَتنِي، َوَهَذا َبنيِّ

اَجع«)152(. فلرُيَ

وجاء يف تكملة املعاجم العربيَّة لرينهارت دوزي Reinhart Dozy )ت 1883م(، 
»َشْطَرنج: الكلمة مؤنَّثة أحياًنا يف )يواقيت املواقيت للثعالبّي(. أنَّ رأي علمء االشتقاق 
العرب يف هذه الكلمة، الذي نقله واقتبس��ه فريتاج ولني كان غاية يف الغرابة. إنَّ الكلمة 
بة من شاتور أي أربعة ومن أنجا أي عضو. وهي  سنسكريتيَّة وهي شاتورانجا وهي مركَّ
ن من  ة أي )جيش( وتستعمل كاالسم أيًضا: جيش مكوَّ نعت يرتبط بكلمة )باال( اهلنديَّ
أربعة أعضاء أي من الفيلة، أو العربات، أو األحصنة أو املش��اة. ذلك هو النسق احلريّب 

عند اهلنود الذين اخرعوا لعبة ال��شطرنج ونظَّموا قواعدها وفق ذلك النسق«)153(.
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ب��ة( احلديث عن هذه  ل املطران أدي ش��ري يف كتابه )األلفاظ الفارس��يَّة املعرَّ وُيفصِّ
ب ُشدَرنك  اللفظة، فيقول: »)الِش��طرَنج( لعبة مش��هورة والس��ني لغة فيه. قيل هو معرَّ
ب ش��ررنك أي ستَّة ألوان؛ وذلك  أي من اش��تغل به ذهب عناؤه باطاًل. وقيل هو معرَّ
ألنَّ له س��تَّة أصناف من القطع التي ُيلعب هبا فيه وهي الش��اه والفرزان والرخ والفرس 
والفي��ل والبيذق. ولكلِّ قطعة ش��كل خمصوص ومش��ية خمصوصة وه��و من خمرعات 
مه إىل ملكهم امللك يلبيب، ومن هناك  الفرس. وقيل اخرعه رجل من حكمء اهلند وقدَّ
تناوله الفرس. قال يف الربهان القاطع: »ش��رنک بالكاف الفارسيَّة السطرنج وهو لعبة 
معروف��ة من خمرعات داهر احلكيم اهلندّي وقي��ل بل من خمرعات ابنه. وذهب قوم إىل 
ان ه��ذه اللعبة اخرعت يف زمن أنورشوان وأنَّ وزيره بزرمجهر اخرع قبالتها لعبة النرد 
وهي معروفة. والش��طرنج معرب عن شرنك. وقال البعض إنَّ الذي اخرع الشطرنج 
رجل اسمه صصه والظاهر أنه بان داهر املذكور. وعندي أنَّ الفاريس شرنك أصله شاه 
ب من شت وهو ختفيف شتل وُيطلق  ُترنك أي الش��اه لطيف أو الش��اه اللطيف أو مركَّ
ة التي املقام��ر يعطيها بعد هناية اللعب إىل الذين حرضوا املجلس. ومن رنك  ع��ىل احلصَّ
ة ومن رن��ك ومعناه احليلة  ومعن��اه القمر. أو مركب من ش��ر وهو الع��دو باللغة اهلنديَّ

واملشية، أي حيلة العدو أو مشيته«)154(.

- طسق

أش��ار ابن إدري��س إىل هذه اللفظة بقوله: »ومن أخذ أرض إنس��ان غصًبا، فزرعها 
ره��ا، وبنى فيها بغ��ري إذن املالك، كان لصاحب األرض قل��ع ما زرع فيها وبنى،  أو عمَّ
ة ما كانت يف يده، فإن كان الغاصب زرع  وأخذ أرضه، وله أجرة املثل عىل الغاصب مدَّ
ا نمء بذره، ويكون لصاحب األرض طس��ق  ��ة، كانت للغاصب؛ ألهنَّ فيه��ا وبلغت الغلَّ
األرض، والطسق الوظيفة، توضع عىل صنف من األرض لكلِّ جريب، وهو بالفارسيَّة 
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تسك، فأعرب، وهو كاألجرة«)155(.

ج��اء يف )تاج اللغة وصح��اح العربية( للجوهرّي: »ال��َطْس��ُق: الوظيَفُة من خراج 
ة  ب. وكت��ب عمر إىل عثمن ب��ن ُحنَْيٍف يف رجلني م��ن أهل الذمَّ األرض، ف��اريسٌّ مع��رَّ

أسلم: »ارفع اجلزية عن رؤوسهم، وخذ ال��طسق من أرضيهم«)156(.

ويف )لس��ان العرب( البن منظور: »طس��ق: ال��طَّْس��ق: ما ُيوَضع من الَوظِيفة عىل 
ب. وكتب عمر إىِل عثمن بن حنيف  ر عىل األَرض، فاريّس معرَّ اجلُْرباِن من اخلَراج املقرَّ
يف َرُجَلني من َأهل الذّمة َأْس��َلم: اْرَفِع اجلزية عن رؤوس��هم وُخِذ ال��طَّْسَق من َأْرَضْيِهم. 
ويف التهذيب: ال��طَّْس��ق ِشْبه اخلََراج له مقداٌر معلوٌم، وليس بعريبٍّ خالٍص. وال��طَّْسُق: 

ِمكياٌل معروف«)157(.

ويف )القام��وس املحي��ط( للفريوزآبادّي: » ال��طَّْس��ُق، بالَفْت��ِح، وَيْلَح��ُن الَبغادَدُة 
َفَيْكرِسوَن، وهو: ِمْكياٌل، أو ما يوَضُع من اخلَراِج عىل اجلُْرباِن، أو ِش��ْبُه رَضيَبٍة َمْعلوَمٍة، 

ٌب«)158(. ٌد أو ُمَعرَّ وكَأنه ُمَولَّ

جاء يف كتاب )معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم( جلالل الدين السيوطّي، 
»الطَّْسُق: وضيعة ُتْؤَخذ عىل كلِّ صنٍف من الزروع، لكلِّ جريٍب قدٌر َمْعُلوم«)159(.

: وَيْلحُن الَبغاِدَدُة فيكرِسون:  اغاينُّ ويف )تاج العروس(: »الطَّْسُق، بالَفْتح َقاَل الصَّ
ر ع��ىل اجلُْربان مْجع  ْي��ُث: َوُه��َو ِمْكياٌل َمْع��ُروف. َأو َما يوَضع م��ن اخلَراج امُلقرَّ َق��اَل اللَّ
ة أس��َلم: ارَفِع  مَّ َجري��ب. َوكتب ُعَمر إىل ُعث��من بِن ُحنَْي��ف يِف رُجَلنِي من أهِل الذَّ
اجِلْزَي��َة َعن رؤوِس��هم، وُخْذ ال��طَّْس��َق م��ن أرَضْيِهم. َأو ِش��ْبُه رَضيبٍة مْعلوم��ٍة َكَم َنقله 
الصاغايّن َعن األْزَهرّي، ونصُّ التَّهذيِب: الطَّْس��ُق: ِشبه اخلَراج، َلُه ِمقداٌر معلوٌم وكأنَّه 
ب َعن َفاريّس،  ��ه َقاَل: َلْيَس بعريبٍّ خالٍِص، َأو ُمعرَّ ��ٌد ُهَو َمفهوُم عبارِة التَّْهذيب، فإنَّ مولَّ
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َكَم قاَله اللَّيث«)160(.

وذكر رينهارت دوزي Reinhart Dozy يف كتابه )تكملة املعاجم العربيَّة( أنَّ هذه 
ا من أصٍل يونايّن )تكس��يس(: رضيبة، رسم، خراج،  اللفظة هي )طقس( نفس��ها، وأهنَّ

وهي بالرسيانيَّة طسقا، وبالعربيَّة طسق)161(.

بة(، أشار املطران أدي شري إىل مقابل هذه اللفظة  ويف كتاب )األلفاظ الفارسيَّة املعرَّ
يف اللغة الرسيانيَّة، فقال: »الطس��ق والطس��ك مكيال، وقيل م��ا يوضع من اخلراج عىل 
؛ ألنَّه معرب عن قشه وهو ظرف يكال به  ل أصحُّ اجلربان أو شبه رضيبة معلومة، واألوَّ

السمن، ومنه اآلرامّي               «)162(.

ويف معج��م اللغ��ة الرسيانيَّ��ة نجد اللفظة )                  /َطس��قا(: 1. طس��ق، جزية، 
ق(: جبا اخلراج)163(. خراج، 2. مكيال، والفعل )            /َطسِّ

- مهزور

أشار ابن إدريس إىل هذه اللفظة بقوله: »وقال شيخنا أبو جعفر يف مبسوطه: مهزور 
��يل، ويف غريب احلديث أليب عبيد القاس��م بن  ��يل، املوضع الذي جيتمع فيه ماء السَّ السَّ
م: سيل وادي مهزور، وادي بني قريظة، وكذا أورده ابن دريد يف اجلمهرة: مهزور  س��الَّ
نة، والراء غري  اء بعد هاء املضمومة، والواو املس��كَّ بامليم املفتوحة، واهلاء املس��كنة، والزَّ
د بن عّ� بن بابويه يف كتابه من ال حيرضه فقيه: س��معت ممَّن  املعجمة، وقال ش��يخنا حممَّ
د بن احلسن أنَّه  أثق به من أهل املدينة أنَّه وادي مهزور، ومس��موعي من ش��يخنا حممَّ
ا كلمة فارسيَّة، وهو من هرز املاء، واملاء  وادي مهروز بتقديم الراء غري املعجمة، ذكر أهنَّ
ا من  اهلرز بالفارسيَّة: الزائد عىل املقدار الذي حيتاج إليه هذا آخر كالم ابن بابويه. وأمَّ
يقول: مهرور، براءين غري معجَمَتني، عىل ما كنَّا نسمع ممَّن أدركناه من أصحابنا فذلك 
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تصحيف بال ريب«)164(.

ُذكر هذا الوادي يف كتاب )الكايف( للش��يخ الكلين��ّي )ت 329ه�(، يف ضمن باب 
د،  د بن حييى، عن أمحد بن حممَّ بيع املاء ومنع فضول املاء من األودية والسيول، »3- حممَّ
وع��ّ� ب��ن إبراهيم، عن أبيه مجيًعا، ع��ن ابن أيب عمري، عن احلكم ب��ن أيمن، عن غياث 
ابن إبراهيم، عن أيب عبد اهلل قال: س��معته يقول: قىض رسول اهلل يف سيل وادي 
مهزور أن حيبس األعىل عىل األسفل للنخل إىل الكعَبني وللزرع إىل الرشاكني ثمَّ يرسل 
املاء إىل أس��فل من ذلك للزرع إىل الرشاك وللنخل إىل الكعب، ثمَّ يرس��ل املاء إىل أسفل 
د بن حيي��ى، عن أمحد بن  م��ن ذل��ك. قال ابن أيب عم��ري: ومهزور موض��ع واد. 4- حممَّ
د بن حييى، عن غياث بن إبراهيم، عن أيب عبد اهلل، قال: قىض رسول  د، عن حممَّ حممَّ
اهلل يف س��يل وادي مهزور أن حيبس األعىل عىل األس��فل للنخل إىل الكعَبني وللزرع 
ة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عّ� بن أسباط، عن عّ� بن  إىل الرشاكني. 5- عدَّ
شجرة، عن حفص بن غياث، عن أيب عبد اهلل قال: قىض رسول اهلل فسيل وادي 

مهزور، للنخل إىل الكعبني وألهل الزرع إىل الرشاكني«)165(.

ويف كت��اب )النهاية يف غريب احلديث واألثر( الب��ن األثري اجلزرّي )ت 606ه�(: 
��ه َقىَض يِف َس��ْيِل َمْهُزوٍر أْن حُيَْبَس َحتَّى َيْبُلَغ امَلاُء الَكْعَب��نْي. َمْهُزوُر: َواِدي َبني ُقَرْيَظة  »أنَّ
 ق بِِه َرُس��وُل اهلل اِي َفمْوِضع ُس��وِق امَلدينَة، َتَصدَّ اء َعىَل الزَّ ا بَتْقديم الرَّ باحِلجاِز، فأمَّ

َعىَل امُلسِلمني«)166(.

ُذك��ر ه��ذا الوادي يف معج��م البل��دان لياقوت احلم��وّي )ت 626ه���(: » مهزور 
ة، وقال أبو عبيد: مهزور وادي قريظة، قالوا:  ومذينب: واديان يس��يالن بمء املطر خاصَّ
ل�مَّ قدمت اليهود إىل املدينة نزلوا الس��افلة فاستوبؤوها فبعثوا رائًدا هلم حتَّى أتى العالية 
ة تنصب منها مياه عذبة فرجع إليهم فقال:  بطحان ومهزورا ومها واديان هيبطان من حرَّ
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ة،  ر احلرَّ ة عذبة ومياها طيِّبة يف متأخِّ قد وجدت لكم بلًدا نزًها طيًِّبا وأودية تنصبُّ إىل حرَّ
ل��وا إليه��ا فنزل بنو النضري وم��ن معهم بطحان ونزلت قريظ��ة وهدل عىل مهزور  فتحوَّ
فكانت هلم تالع وماء يس��قي س��مرات، ويف مهزور اختصم إىل النبّي يف حديث أيب 
مال��ك ب��ن ثعلبة عن أبيه أن النبي أتاه أهل مهزور، فق��ىض أنَّ املاء إذا بلغ الكعَبني مل 
حيب��س األع��ىل، وكانت املدينة أرشفت عىل الغرق يف خالفة عثمن من س��يل مهزور 
ذ عثمن له ردًما، وجاء أيًضا بمء عظيم خموف يف س��نة 156ه�، فبعث إليه عبد  حتَّ��ى اختَّ
الصمد بن عّ� بن عبد اهلل بن عبَّاس وهو األمري يومئذ عبيد اهلل بن أيب س��لمة العمرّي، 
تهم  فخرج وخرج الناس بعد صالة العر وقد مأل السيل صدقات رسول اهلل، فدلَّ
عجوز من أهل العالية عىل موضع كانت تسمع الناس يذكرونه فحرضوه فوجدوا للمء 
مس��ياًل ففتحوه فغاض امل��اء منه إىل وادي بطحان، قال أمحد ب��ن جابر: ومن مهزور إىل 

مذينب شعبة تصب فيها«)167(.

ويف )لس��ان الع��رب( : »وَمْه��ُزوٌر: واد باحلج��از. ويف احلديث: َأنَّه قىض يف س��يل 
َب��َس حتَّ��ى يبلغ املاء الكعب��ني. قال ابن األَث��ري: َمْهُزوٌر وادي بن��ي ُقَرْيَظة  َمْه��ُزوٍر َأن حُيْ
ق به رس��ول  باحلج��از، ق��ال: فَأما بتقديم ال��راء عىل الزاي فموضع س��وق املدينة تصدَّ

اهلل عىل املسلمني«)168(.

ويف )ت��اج الع��روس(: »وَمْه��ُزوٌر: واٍد باحلج��از، َوَق��اَل اب��ُن اأْلَثِ��ري: َوادي بني 
ُقَرْيظ��ة، َوبِ��ه ُف��رسِّ احلَِدي��ث: أنَّه قىض يِف َس��ْيِل َمْه��ُزوٍر َأن حُيَب��س َحتَّى َيْبُل��َغ املاَء 
ًة،  َكْعَب��ني. قلُت: َوُهَو قوُل أيب ُعَبْيد. َوُهَو واٍد ُيذَكر َمَع ُمَذْينٍِب يس��يالن بمِء املطِر خاصَّ
َوُه��َو من أودي��ِة اْل�َمِدينَة، َق��اَل َأمْحد بن َجاب��ر: َومن َمْه��ُزوٍر إىَِل ُمَذْينٍِب ُش��عبٌة َتُصبُّ 

 

فِيَها«)169(.

ويبدو أنَّ اسم الوادي هو: مهزور.
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اخلامتة

ّ يف كتاب )الرسائر  يف هناي��ة بحثنا هذا عن تأصي��ل األلفاظ عند ابن إدريس احِل���ِّ
احلاوي لتحرير الفتاوي(، خرجنا بجملة من النتائج، هي:

ّ العالية بني علمء عره.. 1 مكانة ابن إدريس احِل�ِّ

ّ ملس��ألة نقد ومراجعة مؤلَّفات العلمء السابقني، السيم . 2 ريادة ابن إدريس احِل�ِّ
مؤلَّفات الشيخ الطويّس.

ّ يف دراسته النصَّ الفقهّي، أدَّى إىل ِذكره أصل بعض . 3 شموليَّة ابن إدريس احِل�ِّ
األلفاظ املستعملة يف لغة الفقهاء، وكان عددها )12( لفظة.

ة يف دراسة هذه األلفاظ غري العربيَّة، هي:. 4 اعتمد ابن إدريس عىل أساليب عدَّ

• ذكر اللفظة يف املسألة الفقهيَّة.	

• 	. ذكر املعنى العام والداللة املرادة، والتأييد هلا بنصٍّ لغويٍّ أو نصٍّ أديبٍّ

• رشح اللفظة.	

• ضبط اللفظة باحلركات.	

• بيان أصلها، مع االستدالل هلا بِذكر أقوال العلمء.	

• تأكيد نفي عربيَّة هذه األلفاظ.	
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• ة بخصوصها.	 إعطاء بعض األحكام اللغويَّ

• ذكر مفردها ومجعها.	

• تأكيد أصل اللفظة، وتبيان تعريبها.	

• تبيان املعنى املراد واإلشارة إىل غفلة الناس وظنِّهم يف داللته غري الصحيحة 	
ف. أو أنَّه مصحَّ
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هوام�ص البحث

)1( ينظر: رياض العلمء: 31/5-32، لؤلؤة البحرين: 279.
)2( ينظر: بحار األنوار: 189/104، خامتة مستدرك الوسائل: 40/3، معجم املؤلِّفني: 229/8.

)3( ينظر: رياض العلمء: 32/5.
)4( ينظر: مقابس األنوار: 12.

)5( ينظر: جممع اآلداب يف معجم األلقاب: 127/3.
)6( ينظر: بحار األنوار: 19/107.

ة األحباب: 56. )7( ينظر: هديَّ
)8( ينظ��ر: الفوائ��د الرجاليَّة: 250/2، روض��ات اجلنَّات: 258/6، الكن��ى واأللقاب: 210/1، 

معجم املؤلِّفني: 51/12.
)9( منتهى املقال يف أحوال الرجال: 348/5، خامتة مستدرك الوسائل: 43/3.

مة تفسري منتخب التبيان: 51/1. ، مقدِّ ّ )10( ينظر: موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
مة تفسري منتخب التبيان: 51/1-52، معجم اآلداب:  ، مقدِّ ّ )11( ينظر: موس��وعة ابن إدريس احِل�ِّ

308/4، رياض العلمء: 337-336/5.
)12( رجال ابن داوود: 269.

)13( منتهى املقال: 260.
)14( بحار األنوار: 56/105.

)15( ينظر: جممع اآلداب يف معجم األلقاب: 127-126/3.
)16( رياض العلمء: 32/5.
)17( لؤلؤة البحرين: 276.

)18( خامتة مستدرك الوسائل: 481/3.
)19( الكنى واأللقاب: 201/1.

)20( لسان امليزان: 65/5، انظر كذلك: الوايف بالوفيات: 183/2، سري أعالم النبالء: 332/21، 
جممع اآلداب يف معجم األلقاب: 308/4.
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مة تفس��ري منتخ��ب التبي��ان: 53/1-62، طرائف  ، مقدِّ ّ )21( ينظ��ر: موس��وعة ابن إدري��س احِل���ِّ
املق��ال: 137/1، أم��ل اآلم��ل: 80/2، 316، معجم رجال احلدي��ث: 167/6، بحار األنوار: 
155/104-156، 30/106، 69، ري��اض العل��مء: 310/3، 32/5، روض��ات اجلنَّ��ات: 

.277 ،256/6
مة تفس��ري منتخب التبي��ان: 62/1-66، أمل اآلمل:  ، مقدِّ ّ )22( ينظر: موس��وعة اب��ن إدريس احِل�ِّ
54/2، 310، 103/1، بحار األن��وار: 135/104، 57/107، 89، رياض العلمء: 32/5، 

روضات اجلنَّات: 257/6.
)23( ينظر: لؤلؤة البحرين: 267، روضات اجلنَّات: 256/6، معجم املؤلِّفني: 229/8، 15/12.
)24( ينظر: الرسائر: 273/1، طرائف املقال: 456/2، الذريعة: 221/7، 175/20، 134/21، 

.97 : ّ 223/23، معجم املؤلِّفني: 32/9، 15/12، ابن إدريس احِل�ِّ
مة تفسري منتخب التبيان: 69/1، الذريعة: 358/13،  ، مقدِّ ّ )25( ينظر: موس��وعة ابن إدريس احِل�ِّ

.126-125 : ّ رياض العلمء: 32/5-33، ابن إدريس احِل�ِّ
)26( ينظ��ر: رياض العلمء: 32/5، لؤلؤة البحرين: 266، روضات اجلنَّات: 255/6، أمل اآلمل: 
243/2، بح��ار األنوار: 33/1، معجم املؤلِّفني: 229/8، تاريخ اإلس��الم: 314، ابن إدريس 

.133 ،91 : ّ احِل�ِّ
)27( ينظ��ر: الذريع��ة: 184/20، 240/22، الكن��ى واأللق��اب: 210/1، الفوائ��د الرجاليَّ��ة: 

.111-110 : ّ 229/3، تاريخ اإلسالم: 314، معجم املؤلِّفني: 51/12، ابن إدريس احِل�ِّ
.91 : ّ )28( ينظر: الذريعة: 330/2-331، ابن إدريس احِل�ِّ

.101 : ّ )29( ينظر: الرسائر: 549/3، الذريعة: 11/21، ابن إدريس احِل�ِّ
)30( ينظر: آل سيف. من أعالم اإلماميَّة: 20-11، 32-21، 58-49، 66-59، 84-75.

)31( ينظر: ري��اض العلمء: 203/1-211، رجال اب��ن داوود: 110-111، أمل اآلمل: 61/2، 
.75 ،68

)32( ينظ��ر: الفوائد الرجاليَّ��ة: 205/3-224، روضات اجلنَّ��ات: 560-563، رجال النجايّش: 
.302-299

.147-129 : ّ )33( ينظر: ابن إدريس احِل�ِّ
)34( معامل الدين ومالذ املجتهدين: 176.

مة الشيخ آغا بزرك الطهرايّن. )35( التبيان: 8/1، من مقدِّ
)36( املعامل اجلديدة لألصول: 72.
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مة تفسري منتخب التبيان: 43/1. ، مقدِّ ّ )37( ينظر: موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
)38( ينظر: لؤلؤة البحرين: 276، روضات اجلنَّات: 256/6.

)39( ينظر: روضات اجلنَّات: 202/4-206، معامل العلمء: 80، رياض العلمء: 143-142/3.
)40( ينظر: معامل العلمء: 145، الذريعة: 66/10، 75/25-76، تأسيس الشيعة: 305.

)41( ينظ��ر: روضات اجلنَّات: 6/4-7، رياض العلمء: 419/2، أعيان الش��يعة: 240-239/7، 
.260

)42( ينظر: روضات اجلنَّات: 374/2-376، أعيان الشيعة: 250-249/6.
اج واب��ن محزة والقطب الراون��دّي: 219/1، 305،  )43( ينظ��ر: خمتلف الش��يعة، خمالفات ابن الربَّ
 ،371 ،257 ،247 ،188 ،161 ،139 ،101/4 ،565 ،552 ،256 ،235 ،157/2 ،346

.209/7 ،103/6 ،220 ،217 ،75/5
)44( ينظر: الرسائر: 42-41/1.

)45( ينظر: الرسائر: 653-651/3.
)46( ينظر: الرسائر: 678/2.

)47( ينظر: روضات اجلنَّات: 256/6-257، أمل اآلمل: 243/2، طرائف املقال: 455/2.
)48( قاموس الرجال: 94-93/9.

)49( تأسيس الشيعة: 305.
)50( ينظر: الرسائر: 46/1.

ّ ودوره يف إثراء احلركة الفقهيَّة: 29-26. )51( ينظر: ابن إدريس احِل�ِّ
)52( ينظر: الرسائر: 42/1.
)53( ينظر: الرسائر: 51/1.

، املنتخب من تفس��ري القرآن والنكت املس��تخرجة من كتاب  ّ )54( ينظر: موس��وعة ابن إدريس احِل�ِّ
التبيان: 8/1.

)55( ينظر: الرسائر: 52-51/1.
)56( ينظر: الرسائر: 54/1.

)57( ينظر: الرسائر: 73/1، 449، 521.
)58( ينظر: الرسائر: 300/3، 303، 304، 307، 389، 399.
)59( ينظر: الرسائر: 161/1، 170، 173، 181، 182، 187.

)60( ينظر: الرسائر: 51/1.
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)61( ينظ��ر: الرسائ��ر: 618/2-630 يف عرض��ه ملس��ألة زواج املتع��ة: 678/2-686 يف مس��ألة 
الطالقات الثالث يف جملس واحد.

)62( ينظر: الرسائر: 136/1، 304، 316، 46/2، 106، 165، 236.
)63( ينظر: الرسائر: 52-51/1.

)64( ينظر: الرسائر: 338-337/1.
)65( احليوان: 599/5.

)66( الكايف: 508-506/6.
)67( ينظر: من ال حيرضه الفقيه: 439/1.

)68( منتهى الطلب يف حتقيق املذهب: 354/6.
)69( بحار األنوار: 19/86، 22.

)70( الفقه موسوعة استدالليَّة يف الفقه اإلسالمّي، كتاب الصالة: 159-158/12.
)71( ينظر: عيوب املنطق وحماسنه، )االشتقان(.

)72( ينظر: التونجي. فرهنك فاريّس-عريّب: 271.
)73( جممع البحرين، الربع الثاين )د-ص(: 531/2.

)74( ينظر: الرسائر: 204-203/1.
(75) The Oxford English Dictionary (OED), Oxford University Press, (2nd ed.) 

1989, «Astrolabe».
(76) Kern, Ralf. Wissenschaftliche Instrumente in ihrer Zeit. Band 1: Vom 

Astrolab zum mathematischen Besteck. Cologne 2010; Evans، James. The 
History and Practice of Ancient Astronomy، Oxford University Press, 1998; 
King، D.A. The Origin of the Astrolabe According to the Medieval Islamic 
Sources، Journal for the History of Arabic Science، 5 (1981), P. 43–83.

)77( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 107-106/1.
)78( تصحيح التصحيف وحتريف التحريف: 112-111.

)79( ينظر: املعجم احلديث عربّي-عريّب: 51.
)80( ينظر: منا. قاموس كلدايّن-عريّب: 32.

)81( ينظر: الرسائر: 479/1.
)82( معج��م ما اس��تعجم من أس��مء الب��الد واملواضع: 205/1-206، وقد أش��ار الس��يِّد النجفّي 
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بالتفصيل إىل هذه احلادثة، ينظر: تاريخ الكوفة: 180-179.
)83( الكامل يف التاريخ: 227/2، تاريخ مدينة دمشق: 172/73.

ل ىف تاريخ العرب قبل اإلسالم: 232. )84( املفصَّ
)85( ينظر: منا. قاموس كلدايّن-عريّب: 463.

)86( ينظر: معجم بيث بيثا )كتاب البيت(: 228-227.
س��ة أرض النجف األرشف، جملَّة  )87( للمزيد حول هذا االس��م، وقيمته التارخييَّة، ينظر: بانقيا املقدَّ

سومر، العدد )57(، بغداد 2002م.
)88( ينظر: الرسائر: 293/2.

)89( امُلغرب يف ترتيب املعرب: 66.
)90( القاموس املحيط، مادة )برنامج(.

)91( تاج العروس، مادة )برمج(.
)92( ينظر: فرهنك فاريّس-عريّب: 110.

)93( ينظر: فرهنك فاريّس-عريّب: 92.
)94( ينظر: فرهنك فاريّس-عريّب: 562.

)95( ينظر: الرسائر: 91/3.
)96( كتاب العني: 53/1، مادة )جلهق(.

)97( ينظ��ر: املع��رب م��ن الكالم األعجم��ّي: 235-236، وش��فاء الغليل في��م يف كالم العرب من 
ب��ة: 43، وهلجة أهوار جنوب الع��راق وتأثُّرها باأللفاظ  الدخي��ل: 67، واأللفاظ الفارس��يَّة املعرَّ

الفارسيَّة: 38-15.
)98( تاج اللغة وصحاح العربيَّة، مادة )طسق(.

)99( لسان العرب، مادة )جلهق(.
)100( املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، مادة )ج ل ه�(.

)101( القاموس املحيط، مادة )جالهق(.
)102( تاج العروس، مادة )جلهق(.

)103( تكملة املعاجم العربيَّة: 450/1.
)104( حميط املحيط: 390/1.

بة: 43. )105( األلفاظ الفارسيَّة املعرَّ
)106( فرهنگ جامع كاربردى فرزان عريّب-فاريّس، جلد دوم: 975.
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)107( ينظر: الرسائر: 556/1.
)108( املحيط يف اللغة، مادة )حبق(.

)109( معجم مقاييس اللغة، مادة )حبق(.
)110( املحكم واملحيط األعظم، مادة )َحَبُق(.

)111( لسان العرب، مادة )َحَبُق(.
)112( القاموس املحيط، مادة )احلََبُق(.

)113( تاج العروس، مادة )َحَبُق(.
)114( املعرب من الكالم األعجمّي: 48-47.

بة: 122. )115( األلفاظ الفارسيَّة املعرَّ
)116( فرهنگ جامع كاربردى فرزان عريّب-فاريّس، جلد دوم: 1026.

)117( كتاب األغذية واألدوية: 385.
)118( املعتمد يف األدوية املفردة: 64.
)119( تذكرة ُأويل األلباب: 252/1.

)120( املعرب من الكالم األعجمّي: 266.
ل يف األش��جار  ��ة: 189، واملعجم املفصَّ )121( موس��وعة نبات��ات الع��امل: 154، والنبات��ات الزهريَّ

والنباتات: 78.
)122( ينظر: قاموس كلدايّن-عريّب: 177.

)123( املحكم واملحيط األعظم، مادة )غوغ(.
)124( لسان العرب، مادة )غوغ(.

)125( القاموس املحيط، مادة )غاغ(.
)126( تاج العروس، مادة )غوغ(.

)127( ينظر: الرسائر: 293/2.
)128( معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، مادة )روزنامج(.

)129( تكملة املعاجم العربيَّة: 247/5.
بة: 75. )130( ينظر: األلفاظ الفارسيَّة املعرَّ
)131( ينظر: فرهنك فاريّس-عريّب: 302.

)132( معجم الكلمت الدخيلة يف لغتنا الدارجة: 298/1.
)133( ينظر: الرسائر: 271-269/2.
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)134( الصاحب. املحيط يف اللغة، مادة )ستق(.

)135( تاج اللغة وصحاح العربيَّة، مادة )ستق(.
)136( املحكم واملحيط األعظم، مادة )ستق(.

)137( امُلغرب يف ترتيب املعرب، مادة )ستق(: 382.
)138( لسان العرب، مادة )ستق(.

)139( شفاء الغليل فيم يف كالم العرب من الدخيل: 118.
)140( تاج العروس، مادة )ستق(.

بة: 84. )141( األلفاظ الفارسيَّة املعرَّ
)142( ينظر: فرهنك فاريّس-عريّب: 334، 545.

)143( ينظر: الرسائر: 121/2.
)144( ينظ��ر: فرهنگ فاريّس-ع��ريّب: 363-364، فرهنگ جامع كاربردى ف��رزان عريّب-فاريّس، 

جلد سوم:1580.
)145( ينظر: الرسائر: 121/2.

)146( املعرب من الكالم األعجمّي عىل حروف املعجم: 414.
)147( املعرب من الكالم األعجمّي عىل حروف املعجم: 416-414.

)148( لسان العرب، مادة )شطرنج(.
)149( املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، مادة )ش ط ر ج(.

)150( الفريوزابادي. القاموس املحيط، مادة )شطرنج(.
)151( شفاء الغليل فيم يف كالم العرب من الدخيل: 131-130.

)152( تاج العروس، مادة )شطرج(.
)153( تكملة املعاج العربية: 311/6.

)154( األلفاظ الفارسية املعربة: 101-100.
)155( ينظر: الرسائر: 448/2.

)156( تاج اللغة وصحاح العربية، مادة )طسق(.
)157( لسان العرب، مادة )طسق(.

)158( القاموس املحيط، مادة )طسق(.
)159( معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، مادة )طسق(.

)160( تاج العروس، مادة )طسق(.
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)161( تكملة املعاج العربيَّة: 51/7، 60.
)162( األلفاظ الفارسيَّة املعربة: 113.

)163( ينظر: قاموس كلدايّن-عريّب: 289.
)164( ينظر: الرسائر: 273-272/2.

)165( الكايف: 278/5.
)166( النهاية يف غريب احلديث واألثر، مادة )هزر(.

)167( معجم البلدان: 235-234/5.
)168( لسان العرب، مادة )هزر(.
)169( تاج العروس، مادة )هزر(.
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امل�سادر واملراجع

د بن منصور )ت 598ه���(. الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي، . 1 ، أبو جعفر حممَّ ّ اب��ن إدري��س احِل�ِّ
سة النرش اإلسالمّي، قم، 1401ه�. ط2، مؤسَّ

، حتقيق . 2 ّ د بن منصور )ت 598ه�(. موس��وعة ابن إدريس احِل�ِّ ، أبو جعفر حممَّ ّ اب��ن إدريس احِل�ِّ
د مهدي السيِّد حسن املوسوّي، ط1، منشورات دليل ما، مطبعة نكارش، قم،  وتقديم السيِّد حممَّ

1429ه�.
��د )ت 606ه�(. النهاية . 3 د بن حممَّ اب��ن األثري اجلزرّي، جمد الدين أبو الس��عادات املب��ارك بن حممَّ

د الطناح��ّي، املكتبة العلميَّة،  يف غري��ب احلدي��ث واألثر، حتقيق طاهر أمحد ال��زاوّي وحممود حممَّ
بريوت، 1979م.

اق بن أمحد )ت 723ه�(. جممع اآلداب يف . 4 ابن الفوطّي الشيبايّن، كمل الدين أبو الفضل عبد الرزَّ
د كاظم، ط1، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمّي، طهران، 1995م. معجم األلقاب، حتقيق حممَّ

، مجال الدين احلس��ن بن يوس��ف بن عّ� )ت 726ه�(. خمتلف الشيعة يف أحكام . 5 ّ ر احِل�ِّ ابن املطهَّ
الرشيعة، ط1، مركز األبحاث والدراسات اإلسالميَّة، قم، 1412ه�.

سة . 6 د )ت 852ه�(. لسان امليزان، ط2، مؤسَّ ابن حجر العسقاليّن، أبو الفضل أمحد بن عّ� بن حممَّ
األعلمّي للمطبوعات، بريوت، 1971م.

د احلس��ن بن عّ� )ت 740ه���(. رجال ابن داوود، . 7 ، الش��يخ تقّي الدين أبو حممَّ ّ اب��ن داوود احِل�ِّ
ة، النجف، 1972م. د صادق آل بحر العلوم، منشورات املطبعة احليدريَّ حتقيق وتقديم السيِّد حممَّ

ابن سيده األندليّس، أبو احلسن عّ� بن إسمعيل بن سيده املريّس )ت 458ه�(. املحكم واملحيط . 8
األعظم، حتقيق عبد احلميد هنداوي، ط1، دار الكتب العلميَّة، بريوت 2000م.

��د بن عّ� ال��رسوّي املازندرايّن )ت 588ه�(. مع��امل العلمء يف . 9 ابن ش��هر آش��وب، أبو جعفر حممَّ
ة، النجف، 1961م. فهرست كتب الشيعة وأسمء املصنِّفني قديًم وحديًثا، املطبعة احليدريَّ

ابن عس��اكر، أبو القاس��م عّ� بن احلس��ن ابن هب��ة اهلل )ت 571ه�(. تاريخ مدينة دمش��ق وذكر . 10
فضلها وتسمية من حلَّها من األماثل أو اجتاز بنواحيها من واردهيا وأهلها، دراسة وحتقيق حُمب 
الدين أيب س��عيد عمر ب��ن غرامة العمروّي، دار الفكر للطباعة والن��رش والتوزيع، بريوت، لبنان 

2001م.
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اء القزوينّي الرازّي )ت 395ه�(. معجم مقاييس . 11 ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريَّ
د هارون، دار الفكر، 1979م. اللغة، حتقيق عبد السالم حممَّ

د بن مكرم بن عّ� )ت 711ه�(. لسان العرب، تصحيح . 12 ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممَّ
د الصادق العبيدّي، ط3، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، لبنان،  د عبد الوهاب وحممَّ أمني حممَّ

1999م.
أتابكي، برويز. فرهنگ جامع كاربردى فرزان عريّب-فاريّس، هتران، 1380.. 13
د الصباح، . 14 اإلرسائيّ�، إس��حاق بن سليمن )ت 320ه�(. كتاب األغذية واألدوية، حتقيق د. حممَّ

سة عّز الدين للطباعة والنرش، 1992م. ط1، مؤسَّ
د حمسن بن عّ� )ت 1389ه�(. الذريعة إىل تصانيف الشيعة، دار . 15 آغا بزرك الطهرايّن، الشيخ حممَّ

األضواء، بريوت، )د.ت(.
األفندّي، املريزا عبد اهلل بن عيسى األصفهايّن )ت 1130ه�(. رياض العلمء وحياض الفضالء، . 16

حتقيق أمحد احلسينّي، مطبعة اخليام، قم 1401ه�.
آل س��يف، الش��يخ فوزي. من أعالم اإلماميَّ��ة بني الفقيه العميّن وآغا ب��زرك الطهرايّن، ط1، دار . 17

الصفوة، بريوت، 2012م.
د باقر حمسن ابن الس��يِّد عبد الكريم )ت 1952م(. أعيان الشيعة، حتقيق . 18 األمني، الس��يِّد أبو حممَّ

حسن األمني، وزارة اإلرشاد والثقافة اإلسالميَّة، )د.ت(.
األندليّس، أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز البكرّي )ت 487ه�(. معجم ما اس��تعجم من أس��مء . 19

د عّ�  م له ووضع فهارس��ه الدكتور مج��ال طلبة، منش��ورات حممَّ قه وق��دَّ الب��الد واملواض��ع، حقَّ
بيضون، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، 1998م.

األنطاك��ّي، داوود ب��ن عم��ر )ت 1008ه�(. تذك��رة أويل األلباب و اجلام��ع للعجب العجاب، . 20
ويليه��ا ذيل التذك��رة ألحد تالميذ املؤلِّف وباهلامش النزهة املبهجة يف تش��حيذ األذهان وتعديل 

األمزجة، املكتبة الثقافيَّة، بريوت، لبنان، 1986م.
البحرايّن، يوس��ف ب��ن أمحد بن إبراهي��م )ت 1186ه�(. لؤلؤة البحري��ن يف اإلجازات وتراجم . 21

 ،س��ة آل البيت د ص��ادق بحر العلوم، ط2، مؤسَّ رج��ال احلديث، حتقيق وتعليق الس��يِّد حممَّ
قم، )د.ت(.

بدران، إبراهيم. موسوعة نباتات العامل، عمن، 2000م.. 22
د ش��فيع بن عّ� أكرب اجلابلقّي املوسوّي )ت 1313ه�(. طرائف . 23 الربوجردّي، عّ� أصغر بن حممَّ

املق��ال يف معرف��ة طبق��ات الرجال، حتقيق الس��يِّد مهدّي الرجائ��ّي، ط1، مكتبة آي��ة اهلل املرعيّش 
ة، قم، 1410ه�. النجفّي العامَّ
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د عثمن، دار الكتب . 24 البستايّن، بطرس )ت 1883م(. حميط املحيط، اعتنى به وأضاف زياداته حممَّ
العلميَّة، بريوت، 2009م.

25 . ّ ّ ودوره يف إثراء احلركة الفقهيَّة، ط1، مركز ابن إدريس احِل�ِّ بناري، عّ� مهت. ابن إدريس احِل�ِّ
للدراسات الفقهيَّة، 2009م.

حه . 26 الرك��ميّن، يوس��ف بن عمر بن عّ� )ت 694ه���(. املعتمد يف األدوية املف��ردة، ضبطه وصحَّ
حممود عمر الدمياطّي، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، 2016م.

التس��رّي، أسد اهلل بن إس��معيل بن أس��د اهلل الكاظمّي )ت 1237ه�(. مقابس األنوار ونفائس . 27
سة آل البيت، قم )د.ت(. األرسار يف أحكام النبّي املختار وعرته األطهار، نرش مؤسَّ

د كاظم )ت 1415ه�(. قاموس الرجال، مركز . 28 د تقي بن حممَّ د عّ� حممَّ التسري، الشيخ أبو حممَّ
نرش الكتاب، طهران 1379 ه�.

د. فرهنك فاريّس-عريّب، انتشارات هريمند، إيران 1382ه�.. 29 التونجّي، حممَّ
تيمور، أمحد. عيوب املنطق وحماسنه من ثمر ما قرات: دراسة ملا يتناوله الباحث من اللفظ العريّب . 30

ة، دار هنضة  ف��ات التيموريَّ ر ىف األق��وال واألفعال واألحوال واألص��وات، جلنة نرش املؤلَّ وتط��وُّ
مر للطباعة والنرش والتوزيع، 1977.

د . 31 اجلاح��ظ، أب��و عثمن عم��رو بن بح��ر ) ت 255ه�(. احلي��وان، حتقيق ورشح عبد الس��الم حممَّ
هارون، ط2، مكتبة ومطبعة مصطفى البايّب احللبّي وأوالده بمر، 1943م.

اجلزرّي، ابن األثري )ت 630ه�(. الكامل يف التاريخ، ط1، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، . 32
بريوت، لبنان، 2009م.

د )ت 540ه���(. املعرب من الكالم األعجمّي . 33 اجلواليق��ّي، أبو منصور موهوب بن أمحد بن حممَّ
قه الدكتور ف. عبد الرحيم، ط1، دار القلم، دمشق، 1990م. عىل حروف املعجم، حقَّ

حاح )تاج اللغة وصح��اح العربيَّة(، . 34 اجلوه��رّي، أبو نر إس��معيل بن محَّاد )ت 393ه���(. الصِّ
حتقيق عبد الغفور العطَّار، ط2، دار العلم للماليني، بريوت، 1396ه�.

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل )ت 1067ه�(. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، . 35
د رشف الدين يالتقايا، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، لبنان. حتقيق حممَّ

د بن إس��معيل بن عب��د اجلبَّار املازن��درايّن )ت 1801م(. منتهى املقال يف . 36 احلائ��رّي، أبو عّ� حممَّ
سة آل البيت الحياء الراث، قم، 1416ه�. أحوال الرجال، ط1، مؤسَّ

اد، بنيامني. معجم بيث بيثا )كتاب البيت(، ط1، دار املرشق الثقافيَّة، دهوك، 2010م.. 37 حدَّ
د بن احلس��ن بن عّ� )ت 1104ه�(. أمل اآلمل، حتقيق الس��يِّد أمحد . 38 احلرُّ العامّ�، أبو جعفر حممَّ

احلسينّي، مكتبة األندلس، النجف، )د.ت(.
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احلموّي، ش��هاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الروم��ّي البغدادّي )ت 626ه�(. معجم . 39
البلدان، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، لبنان، 1979م.

س��ة أرض النجف األرشف، جملَّة س��ومر، العدد )57(، بغداد، . 40 حنني، قاس��م رايض. بانقيا املقدَّ
2002م.

��د )ت 977ه�(. ش��فاء الغليل في��م يف كالم العرب من . 41 اخلفاج��ّي، ش��هاب الدين أمح��د بن حممَّ
الدخيل، تصحيح الشيخ نر اهلورينّي ومصطفى وهبي، املكتبة الوهبيَّة، مر، 1282ه�.

د باقر بن زين العابدين املوس��وّي )ت 1313ه�(. روضات اجلنَّات يف . 42 اخلوانس��ارّي، املريزا حممَّ
أحوال العلمء والسادات، إسمعيليان، قم، )د.ت(.

اخلوئّي، الس��يِّد أبو القاس��م بن عّ� أكرب بن هاش��م تاج الدين املوس��وّي )ت 1992م(. معجم . 43
رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة، ط4، منشورات مدينة العلم، قم، 1409ه�.

د س��ليم النعيمّي، دار . 44 دوزي، رينه��ارت )ت 1883م(. تكمل��ة املعاجم العربيَّ��ة، ترمجة د. حممَّ
الشؤون الثقافيَّة، العراق، طبعة سنة1980م، 1982م، 1988م، 1992.

د عّ� . 45 ل يف األش��جار والنباتات يف لس��ان العرب، منش��ورات حممَّ دياب، كوكب. املعجم املفصَّ
بيضون، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، 2001م.

د بن أمحد بن عثمن )ت 748ه�(. تاريخ اإلسالم، حتقيق . 46 الذهبّي، أبو عبد اهلل ش��مس الدين حممَّ
عمر عبد السالم التدمرّي، ط2، دار الكتاب العريّب، بريوت، 1410ه�.

د بن أمحد بن عثمن )ت 748ه�(. سري أعالم النبالء، ط1، . 47 الذهبّي، أبو عبد اهلل شمس الدين حممَّ
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