العنـبُر ْ
األش َ
ـب
ه ُ
َ
َ
الك ْهـرَمــان فـي التُّــراث العربي

جمع وتحرير

د .مـريـم النعــيمي

العنـبُر ْ
األش َ
ـب
ه ُ
َ
التاث العريب
ال َك ْه َرمان يف ُّ
جمع وتحرير

د .مـريـم النعــيمي
عدد الصفحات 106 :صفحة
الطبعة األوىل 2019 :م
جميع الحقوق محفوظة للنارش

قطر ،الدوحة ،املؤسسة العامة للحي الثقايف «كتارا» ،مبنى  ،15ص ب16214 :
هاتف | 0097444080045 :الربيد اإللكرتوينinfo@kataraph.com :
دار كتارا للنرش ليست مسؤولة عن آراء املؤلفني وأفكارهم.
إن اآلراء املعرب عنها يف هذا الكتاب تعكس وجهات نظر املؤلفني وال تعكس بالرضورة آراء دار كتارا للنرش.
مينع نسخ أو استعامل أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إليكرتونية أو ميكانيكية مبا فيه التسجيل الفوتوغرايف،
والتسجيل عىل أرشطة أو أقراص قرائية أو أي وسيلة نرش أخرى ،أو حفظ معلومات واسرتجاعها ،دون إذن خطي من النارش.

2019

الفهرس
تصدير :د .خالد بن إبراهيم السليطي ----------------------------------

7

املقدمة -----------------------------------------------------------

9

املبحث األول :الكهرمان يف الرتاث العريب --------------------------------

13

ً
أول :تعريف الكهرمان (العنرب أو العنرب األشهب) ----------------------

15

تسمية الكهرمان وتعريفه -------------------------------------

15

ثان ًيا :تاريخ وجود العنرب وأماكن تشكله عرب العصور -------------------

21

ثال ًثا :مصادر العنرب أو الكهرمان ------------------------------------

27

أ -العنرب مصدره البحر ----------------------------------------

28

ب -العنرب مصدره السمك -------------------------------------

34

ج -العنرب مصدره مثر شجرة -----------------------------------

36

د -العنرب قطر الدوم -----------------------------------------

37

هـ -العنرب روث بقر مايئ --------------------------------------

38

و  -العنرب صمغ الحور الرومي ---------------------------------

39

ز -العنرب مصدره الطل ----------------------------------------

39

راب ًعا :أنواع العنرب -----------------------------------------------

43

ً
خامسا :جودة العنرب ورداءته --------------------------------------

47

 -1معيار الرائحة ---------------------------------------------

48

 -2معيار املصدر ---------------------------------------------

48

 -3معيار اللون ----------------------------------------------

50

ً
سادسا :فوائد العنرب ---------------------------------------------

53

 -1العنرب قنية مثينة ------------------------------------------

53

 -2العنرب عطر وبخور -----------------------------------------

56

 -3العنرب حيل وزينة ------------------------------------------

57

 -4العنرب دواء -----------------------------------------------

58

ساب ًعا :أحكام ذات صلة بالعنرب ------------------------------------

63

ثامنًا :العنرب األشهب يف األدب العريب --------------------------------

65

املبحث الثاين :السبح العنربية -----------------------------------------

71

ً
أول :تعريف السبحة يف اللغة واالصطالح ----------------------------

73

ثان ًيا :تاريخ ظهور السبحة ----------------------------------------

79

ثال ًثا :السبحة من منظور رشعي ------------------------------------

81

راب ًعا :علو منزلة السبحة ونفاسة قيمتها -----------------------------

87

خامسا :السبحة يف األدب العريب ------------------------------------
ً

93

أهم مصادر ومراجع البحث ------------------------------------------

99

تصدير
لقــد اتخــذت املؤسســة العامــة للحــي الثقــايف (كتــارا) عنــوان التميــز واإلبــداع
نرب ًاســا لهــا يف تقديــم الثقافــة والفــن ،ورعايــة املــوروث القطــري بصــورة خاصــة
والعــريب بصــورة عامــة.
وهــا نحــن اليــوم نبتهــج ثقاف ًّيــا وفن ًّيــا بإقامــة املعــرض األول مــن نوعــه يف قطــر
والعــامل ملســابح الكهرمــان ،والــذي يعــد ملتقــى جام ًعــا لهــواة وتجــار الكهرمــان يف
العــامل .وســيوفر هــذا امللتقــى تجربــة تســوق رائــدة ومبتكــرة مــن خــال مــا يقدمــه
مــن عــروض للخامــات النــادرة مــن أحجــار الكهرمــان ،وبهــذه املناســبة يــر املؤسســة
العامــة للحــي الثقــايف (كتــارا) تقديــم كتــاب «الكهرمــان يف ال ـراث العــريب» الــذي
يحــي تاريــخ الكهرمــان يف الـراث العــريب القديــم ومكانتــه القيمــة يف التاريــخ واألدب
والشــعر العــريب .ونحــن إذ نطمــح إىل تقديــم كل مــا هــو فريــد مــن نوعــه يف مجــاالت
الثقافــة والفــن الرفيــع ،يكــر فينــا األمــل والثقــة بنجــاح النســخة األوىل مــن «معــرض
كتــارا ملســابح الكهرمــان» ،ونتمنــى أن تجــدوا متعتكــم يف طرافــة وجــدة املــادة
املطروحــة يف كتــاب «العنــر األشــهب ..الكهرمــان يف ال ـراث العــريب».

د .خالد بن إبراهيم السليطي

املدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا
7

مقدمة

عني ــت الحض ــارة العربي ــة اإلس ــامية باألحج ــار الكرمي ــة واملع ــادن النفيس ــة
وســـائر التحـــف التـــي تتصـــل بالزينـــة والجـــال ،خاصـــة منهـــا مـــا لـــه صلـــة
بالطبق ــات الت ــي كان ــت له ــا الحظ ــوة يف املجتم ــع م ــن مل ــوك وأم ــراء ووزراء
وكتـــاب وعلـــاء ،وغريهـــم ممـــن عنـــوا بســـائر صنـــوف األحجـــار والجواهـــر
والتح ــف الت ــي توس ــعوا يف اس ــتعامالتها ،لتش ــمل الجوان ــب الروحي ــة والطبي ــة
إضاف ــة إىل توظيفه ــا للزين ــة واملتع ــة .ويش ــر أب ــو حي ــان التوحي ــدي إىل مبل ــغ
هـــذه العنايـــة عـــى مســـتوى البحـــث العلمـــي ،فيذكـــر يف كتابـــه «اإلمتـــاع
واملؤانســـة» يف الليلـــة الرابعـــة والعرشيـــن مـــن ليـــايل هـــذا الكتـــاب يف بحثـــه
موض ــوع املع ــادن وكيفي ــة تش ــكلها والبيئ ــات املالمئ ــة ل ـ ّ
ـكل ن ــوع منه ــا« :وق ــد
أحـــى بعـــض مـــن عنـــي بهـــذا الشـــأن هـــذه األنـــواع املعدن ّيـــة فوجدهـــا
ســـبعامئة نـــوع».

(((

ومـــن هـــذه األحجـــار التـــي عنـــي بهـــا العـــرب «الكهرمـــان» الـــذي عـــرف
لـــدى العـــرب باســـم العنـــر أو العنـــر األشـــهب .وال أدل عـــى مـــدى الكلـــف
((( التوحيدي :أبو حيان التوحيدي ،علي بن محمد بن العباس (المتوفى :نحو 400هـ) :اإلمتاع والمؤانسة،
المكتبة العصرية ،بيروت ،الطبعة :األولى 1424 ،هـ( ،ص.)235 :
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والشـــغف واالهتـــام الـــذي حظـــي بـــه لـــدى القدمـــاء مـــن عنايـــة الخليفـــة
العب ــايس ه ــارون الرش ــيد ب ــه ،فق ــد تاق ــت نفس ــه للتع ــرف إىل حيثي ــة حج ــر
الكهرم ــان أو العن ــر ،خاص ــة أن ــه م ــن امل ــواد الت ــي تجم ــع ب ــن صفت ــن رائقت ــن:
صِ ف ــة الحس ــن والج ــال حل ًّي ــا وزين ــة ،وصِ ف ــة طي ــب الرائح ــة عطــ ًرا فواحً ــا،
فق ــد ك ّل ــف ه ــذا الخليف ــة م ــن يبح ــث ل ــه ع ــن طبيع ــة ه ــذه امل ــادة املح ــرة
مص ــدرًا ومزيــ ًة وحســ ًنا وبه ــا ًء ،ليخل ــص ه ــذا الباح ــث إىل أن ــه بَحَ ــ ِريُّ املنش ــأ،
وال شـــك أن مـــا انتهـــى إليـــه هـــذا الباحـــث املكلـــف مـــن قبـــل الخليفـــة،
ً
فضـــا عـــا أشـــار إليـــه التوحيـــدي مـــن إحصـــاء لألحجـــار ،ميثـــل خالصـــة
عل ــوم ومع ــارف تل ــك الحقب ــة الزمني ــة .يق ــول الدم ــري« :ولق ــد عن ــي الرش ــيد
باملس ــألة ع ــن العن ــر ،فأم ــر ح ــادًا الب ــدوي يف البح ــث باملس ــألة ،فكت ــب إلي ــه
أن جامعـــة مـــن أهـــل عـــدن أعلمـــوه أنـــه يشء يخـــرج مـــن عيـــون يف قعـــر
البحـــر تقذفـــه الريـــح باألمـــواج ،كـــا تخـــرج أرض هتبـــة القـــار (وهـــي أرض
الـــروم) الزفـــت الرومـــي .وآخـــر جزائـــر هـــذا البحـــر برسنديـــب يف بحـــر هـــر
كن ــد وه ــي رأس ه ــذه الجزائ ــر كله ــا».

(((

((( المسعودي ،أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت346 :هـ) :أخبار الزمان ومن أباده الحدثان
وعجائب البلدان والغامر بالماء والعم ران ،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت1416 ،هـ 1996 -م( .ص.)59 :
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وقـــد اتخـــذ القدمـــاء ســـبحً ا مـــن الجواهـــر عمومًـــا والعنـــر عـــى وجـــه
الخص ــوص ،مل ــا ل ــه م ــن الحس ــن والج ــال والرائح ــة الطيب ــة ،فض ـ ًـا ع ــا ل ــه
مـــن مزايـــا طبيـــة وهـــذه الدراســـة (ســـبح الكهرمـــان أو العنـــر) تتألـــف مـــن
مبحثـــن:
أوله ــا يتن ــاول موض ــوع الكهرم ــان أو العن ــر ك ــا عرفت ــه املص ــادر العربي ــة
واإلس ــامية ،م ــن حي ــث مفهوم ــه ومص ــادره وأنواع ــه ودرج ــات جودت ــه وفوائ ــده،
واهت ــام املل ــوك وال ــوزراء وغريه ــم به ــذا الحج ــر الثم ــن ،فض ـ ًـا ع ــن مبح ــث
لحض ــوره يف األدب الع ــريب.
والثـــاين يتنـــاول موضـــوع الســـبحة متتبعًـــا تاريـــخ ظهورهـــا والجـــدل الـــذي
أث ــر حوله ــا وبي ــان منزلته ــا ،فض ـ ًـا ع ــن حض ــور س ــبح الجواه ــر عمو ًم ــا يف األدب
وخاص ــة الس ــبح العنربي ــة.
ونح ــن إذ نق ــدم ه ــذا البح ــث للق ــارئ نتمن ــى أن نس ــاهم يف إض ــاءة تح ــف
مت ّث ــل جان ًب ــا ثقاف ًّي ــا مه ـ ًّـاُ ،ش ــغف ب ــه الن ــاس قد ًمي ــا ك ــا ُفتن ــوا بس ــحر جامل ــه
وعظي ــم فوائ ــده يف الع ــر الح ــارض.

***
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املبحث األول

الكهرمان في التراث
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ً
أول :تعريف الكهرمان
(العنبر أو العنبر األشهب)
تسمية الكهرمان وتعريفه

الكهرمـــان لفـــظ غلـــب عـــى حجـــر خمصـــوص وبالرغـــم مـــن

غـــاء قيمتـــه وتعـــدد اســـتخداماته فإنـــه ال يعـــد مـــن األحجـــار
الكريمـــة« .ويتـــم تســـمية الكهرمـــان يف اللغـــة العربيـــة بالعنـــر أو
العن ــر األش ــهبَّ ،أم ــا اس ــم كهرم ــان فه ــو ل ــه أص ــل ف ــاريس وأص ــل

تركـــي .فباللغـــة الفارســـ َّية تـــأيت كلمـــة كهرمـــان مـــن كلمـــة كهـــرم

تأثـــرا وهـــذه الكلمـــة بدورهـــا ُمشـــتقة مـــن
والتـــي تعنـــي األكثـــر
ً
كلمـــة كرمتـــه والتـــي تعنـــي ُاملؤثـــرَّ .أمـــا باللغـــة الرتك َّيـــة فهـــي تعنـــي
ال َبطـــل و ُتقـــال قهرمـــان».

(((

أو «الكهرمان ٌ
لفظ فاريس حلجر العنرب األشهب».

(((

أو «الكهرمــان لفــظ فــاريس عرب ُّيــه العنــر األشــهب ،والظاهــر أنــه

مشــتق مــن لفظــة كهــرم بزيــادة األلــف والنــون للنســبة ،معناهــا األكثــر
((( ما هو العنبر؟ ضمن موقع :موضوع.كوم
((( ما هو الكهرمان؟ ضمن موقع :موضوع.كوم

https//:mawdoo3.com
https//:mawdoo3.com
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عمـ ً
را ،وأصلهــا كرمتــه بمعنــى املؤثــر والعامــل ،وكلمــة
ـا واألشــد تأث ـ ً

كهرمــان بالرتكيــة أو قهرمــان معناهــا البطــل».

(((

وبلفــظ العنــر عــرف هــذا احلجــر يف الــراث العــريب رغــم غلبــة

الكهرمــان عليــه يف العــر احلديــث.

وتشــر املعاجــم والكتــب القديمــة إىل عــدة أســاء أطلقــت عــى هــذا

احلجــر الغــايل نتتبعهــا فيــا يــي:

م ــن األس ــاء الت ــي ع ــرف هب ــا الكهرم ــان الكه ــرب أو الكهرب ــان،
ـــر ُمَ ،ك َج ْع َفـــ ٍرَ :
ففـــي معجـــم تـــاج العـــروس َ
والك ْه َر َم ُ
ـــان
«الك ْه َ
ـــانَ ِ ،ل َ َ
ـــر ِ
وفَ ،
ـــر ُب َ
هُ ـــو َ
والك ْه َر َم ُ
والك ْه َر َب ُ
ـــان
الك ْه َ
ـــذا األ ْص َفـــ ِر املَ ْع ُ

وال َق ْه َر َم ُ
ـــان».

(((

أيضــا (الكهربــا) بالقــر ،ففــي التــاج َ
ويطلــق عليــه ً
ــر ُب،
«الك ْه َ
ــوراِ ،ل َ َ
(((
ــر ِ
َو ُي َقــالَ :
وف».
الك ْه َربــاَ ،م ْق ُص ً
ــذا األ ْص َفــ ِر املَ ْع ُ
ويذكــر الــري الرفــاء الكهربــا يف تعريفــه العنــر ،فيقــول« :والكهربــا

نــوع مــن اخلــرز األصفــر يطفــو عــى بحــر الغــرب وبحــر طربســتان ،وال

يعــرف معدنــه».

(((

ـون
ويف معجــم الوســيط (الكهربــاء) باملــد « َمـ َّ
ـادة راتينجيــة صفــراء ال َّلـ ْ

((( مادة كهرمان ضمن موقع ويكيبيديا

https//:ar.wikipedia.org/wiki

((( الزبيدي ،مح ّم د بن مح ّم د (ت1205 :هـ) :تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :مجموعة من المحققين،
دار الهداية.)390 / 33( ،
((( الزبيدي ،مح ّم د بن مح ّم د (ت1205 :هـ) :تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :مجموعة من المحققين،
دار الهداية ،)183 / 4(،مادة (كهرب).
((( السري الرفاء (ت  388هـ) :المحب والمحبوب والمشموم والمشروب ص.177 :
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ــواد َّالتِــي عــرف
شــبه شــفافة َق ِو َّيــة ا ْل َعــزْ ل للكهربائيــة َو ِهــي أوىل ْال َ
(((
تكهرهبــا بالدلــك َو ِمن َْهــا ْ
اشــتقت كلمــة الكهربائيــة».
وفيــه ً
شــجار مــن
أيضــا(« :الكهرمــان) :علــك أحفــوري أفرزتــه َأ َ

قديمــة».
املخروطيــات عاشــت ِف عصــور جيولوجيــة َ

(((

وتســمي بعــض املصــادر الكهرمــان أو الكهربــا بمصبــاح الــروم،

ـروم».
ففــي هنايــة األرب يف فنــون األدب «الكهربــا يسـ ّ
ـمى مصبــاح الـ ّ

(((

وقــد عــرف الكهرمــان  -كــا ســبق  -لــدى العــرب بالعنــر أو العنــر

ا أل شهب

ففــي كتــاب «املحــب واملحبــوب واملشــموم واملــروب» للــري بــن

أمحــد الرفــاء (ت  388هـــ) عــده الثــاين يف مشــموم الطيــب بعد املســك.

وق ــد رب ــط ال ــري الرف ــاء أص ــول تس ــمية العن ــر االش ــتقاقية م ــن

جـــذر (عـــر) بـــا شـــاع لـــدى القدمـــاء مـــن ارتباطـــه بالبحـــر الـــذي

هـــو مصـــدره ،يقـــول يف كالمـــه عـــن العنـــر« :العـــن والبـــاء والـــراء
متكنـــه ُ
تضعهـــا العـــرب جلـــواز الـــيء ومص ِّبـــه وقلـــة ُّ
ولبثـــه ،وهـــو
متصـــل ونونـــه زائـــدة ،كأنـــه عـــر البحـــر بنفســـه .وعـــرت الرؤيـــا،

أخرجتهـــا مـــن حـــال النـــوم إىل حـــال اليقظـــة ،كعبـــور البحـــر مـــن
جانـــب إىل جانـــب».

((( إب راهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبدالقادر ومحمد النجار :المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية
بالقاهرة ،دار الدعوة.)802 / 2( ،
((( المصدر السابق.)803 / 2( ،
((( النويري ،أحمد بن عبدالوهاب القرشي التيمي البكري( ،ت733 :هـ) :نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكتب
والوثائق القومية ،القاهرة ،الطبعة :األولى1423 ،هـ.)295 / 11( ،
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ومــن تعريفــات الكهرمــان املعــارصة« :العنــر هــو عبــارة عــن
ســمى بالراتنــج ،أو الشــجرة الصمغ ّيــة التــي دُ فنــت
أحفــورة لشــجرة ُت ّ
حتــت األرض ،وجــرت عليهــا تغيــرات كيميائيــة وفقــدان لكثــر مــن
ـمى بحجــر الكهرمــان عــى
العنــارص ،ويكــون حجــر العنــر أو مــا ُيسـ ّ

شــكل عُ قيــدات غــر منتظمــة أو قضبــان أو عــى شــكل قطــرات ،وتتنــوع

ألــوان العنــر فهنــاك اللــون األصفــر الــذي يتخللــه اللــون الربتقــايل
والبنــي ،وهنــاك اللــون األمحــر نــادر الوجــود ،باإلضافــة إىل اللــون
ـمى بعنــر العظــام ،ويكمــن ســبب ّ
تعكــر
األبيــض احلليبــي والــذي ُيسـ ّ

العنــر يف وجــود العديــد مــن فقاعــات اهلــواء الصغــرة والدقيقــة ،ويتم ّيز
العنــر بوجــود املئــات مــن أنــواع احلــرات والنباتــات األحفور ّيــة عــى

ـون الشــفاف مــادة أوليــة
شــكل شــوائب داخلهــا ،و ُيســتخدم العنــر امللـ ّ

لصناعــة املجوهــرات».

(((

ــم
ومنهــا أنــه «عبــارة عــن مــواد عُ ضو َّيــة نبات َّيــة حتجــرت ومــن ُث َّ
تشــكلت ُمنــذ آالف الســنني مــن أشــجار صنوبر َّيــة ُمنقرضــة ُتدعــى
الراتنــج .وال ُت َعــدُّ أحجــار الكهرمــان مــن األحجــار الكريمــة املعدن َّيــة
التقليد َّيــة ،حيــث َّإنــا تكونــت مــن مــواد عضو َّيــة .وهــي ُتعــد ذات قيمــة
أيضــا كاألحجــار الكريمــة األخــرى .يمتــاز الكهرمــان بكو َّن ِ
كبــرة ً
ــه
ً
هشــا بالرغــم مــن أ َّنــهُ ُمتحجــر مــن آالف الســنني ،وهــو يمتــاز بأ َّنــهُ
َيبعـ ُ
ـث رائحــة الصنوبــر عندمــا يتــم إحراقــه أو بمجــرد فركــه باليديــن.
َّأمــا عــن ألــوان الكهرمــان فهــي اللــون األصفــر الذهبــي واللــون
األصفــر الداكــن املائــل لل ُبنــي واللــون األســود ،وهنــاك أنــواع نــادرة
 (((https//:mawdoo3.comما هو العنبر؟ ضمن موقع :موضوع.كوم
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تتخــذ اللــون األزرق واألخــر .وحتتــوي بعــض أحجــار الكهرمــان

عــى حــرات وخملوقــات ُمنقرضــة».

(((

ومنهــا تعريــف الكهرمــان بأنــه «راتنــج ((( متحجــر مــن األشــجار

الصنوبريــة املنقرضــة يف بعــض مناطــق الغابــات الصنوبريــة العامليــة
وحتجــرت وتشــكلت قبــل آالف الســنني .الكهرمــان ال يعــدّ إطال ًقــا

مــن جمموعــات األحجــار الكريمــة املعدنيــة األساســية وإنــا مــواد

عضويــة متحجــرة بمعنــى أنــه مــن املــواد النباتيــة العضويــة .ولذلــك هــو
هــش ويبعــث روائــح الشــجر الصنوبــري عنــد فركــه باليــد أو إحراقــه.
ويتــدرج لونــه يف العــادة مــن األصفــر إىل األصفــر الداكــن ويوجــد إمــا

بأشــكال دائريــة أو كتــل غــر منتظمــة الشــكل أو بشــكل حبــوب أو
قطــرات .هــو هــش قليـ ً
ـا ويبعــث رائحــة مقبولــة عنــد فركــه باليديــن
المعــا ورائحــة زكيــة ويصبــح كهربائ ًّيــا ســلب ًّيا
وعنــد إحراقــه يصــدر هل ًبــا ً

باالحتــكاك .توجــد أصنــاف مــن احلــرات املنقرضــة مغلفــة أحيا ًنــا يف

عينــات الكهرمــان».

(((

ويتحــدث الثعالبــي يف كتابــه (ثــار القلــوب يف املضــاف واملنســوب)
((( ما هو الكهرمان؟ ضمن موقع :موضوع.كوم

https//:mawdoo3.com

((( راتنج أو الصمغ هو إف راز عضوي يحوي المواد الهيدروكربونية من النبات ،وال سيما األشجار الصنوبرية التي
تكون قيمتها كبيرة في السوق لمكوناتها الكيميائية واستخداماتها ،مثل الورنيش والصمغ ،وبوصفها مصد ًرا
مه ًّم ا للمواد الخام وللتركيب العضوي ،والبخور والعطور .ال راتنج األحفوري هو مصدر الكهرمان .ويدخل ال راتنج
أيضً ا في مواد طالء األظاف ر .ويستخدم هذا المصطلح أيضً ا للمواد المركبة من خصائص مماثلة .وال راتنجات لها
تاريخ طويل ج دًّا ،وقد ذكرها كل من ثيوف راستوس الروماني وبليني األكبر اليوناني ،خاصة األشكال المعروفة
باسم اللبان والم ر .حيث كانت تحظى بتقدير كبير من المواد المستخدمة ألغ راض كثيرة ،وخاصة العطور
https//:ar.wikipedia.orgوالبخور في الشعائر الدينية .انظ ر :مادة (راتنج) ضمن موسوعة ويكيبيديا
((( مادة (كهرمان) ضمن موسوعة ويكيبيديا

https//:ar.wikipedia.org
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ـرب بِـ ِ
ـه ْالثــلَ ،قـ َ
عــن نــوع مــن العنــر يســمى (عنــر ِّ
ـحر) يـ ْ
ـال
الشـ ْ
الشـ ِ
َّ
ـاعر:

عطــرا كنــت مــن عنــر ِّ
ــحر...
َو َلــو كنــت
الش ْ
ً

َق َ
يــرة مــن
ــال َصاحــب كتــاب (املســالك واملاملــك) إن الشــحر َج ِز َ
رســخَ ،و ُي َقــال إِن العنــر مــن زبــد َبحــر رس نديــب،
عــان عــى مائتــي َف َ
َو ُي َقــال بــل مــن َم ْعــدن َهبــاَ ،ومــن ال َّنــاس مــن يزْ عــم َأنــه َر ْوث دَا َّبــة يف
َبحــر ْالِ ْنــد.

َ
ثــم األزرق وأدونــه ْالســودَ ،و َك َ
ان ُيمــل
َق ُالــوا :وخــره ْال ْشــهب َّ
الســ ْل َطان مــن العنــر َث َم ُنــون
مــن َم َّكــة َو ْالَدينَــة واحلجــاز كل عَ ــام إِ َل ُّ
(((
ـا َومــن ْالَ َتــاع َأ ْر َب َعــة َآلف ثــوب َومــن الزَّ بِيــب َث َل ِثم َئــة َر ِ
رطـ ً
اح َلــة».

((( الثعالبي ،عبدالملك بن محمد ،أبو منصور (ت429 :هـ) :ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ،دار المعارف
– القاهرة( ،ص.)536 ،535 :
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ً
ثانيا :تاريخ وجود العنبر
وأماكن تشكله عبر العصور
وجــد العنــر منــذ اخللــق اإلنســاين األول ،فقــد أشــارت بعــض

الروايــات إىل أن العنــر األشــهب ممــا أنعــم اهلل بــه عــى آدم وحــواء يف

أول نــواة للعالقــات االجتامعيــة األرسيــة ،فقــد ذكــر العصامــي يف

خــر زواج آدم وحــواء أن ممــا نثــر هلــا مــن حــي اليواقيــت واألحجــار
الكريمــة والزينــة َنا َقــة مــن ُنــوق ْال َّنــة مــن العنــر ْ َ
ال ْشــهب حلــواء ،فلــا
ـوان يزخــرف ْال َّنــة لعرســه َو َأن يوضــع آلدَم
تزوجهــا آدم «أمــر اهلل رضـ َ
ـر مــن ال ُّنــور فعــاه آدم وحــواء إِ َل َجانِبــه وألبســهام مــن حلــل ْال َّنــة
ِم ْنـ َ
وتوجهــاَ ،وأمــر اخلزنــة َأن تنثــر عَ َل ْي ِه ـ َا ال ُّلؤْ ُلــؤ واملســك َوأمــر ْالَ َلئِ َكــة

ـركا بِـ ِ
بالتقــاط نثــار آدم تـ ً
فرســا مــن ُخ ُيــول
ـوان خيــرج َلــهُ ً
ـهَ ،وأمــر رضـ َ
َاحـ ِ
ْال َّنــة َف ْ
ـان أخــران منظومــان
فرســا مــن الكافــور َلــهُ َجن َ
أخــرج َلــهُ ً
ـم أخــرج حلــواء َنا َقــة مــن ُنــوق ْال َّنــة مــن العنــر
بالــدر والياقــوت ...ثـ َّ
ـه هــودج ال ُّلؤْ ُلــؤ وقبــة مــن ا ْليا ُقــوت ْ َ
َْ
ال ْشــهب عَ َل ْيـ ِ
ال ْ َ
حــر قــد غشــيت
َ
باإلســتربق وخطامهــا وكورهــا مــن ال ُّلؤْ ُلــؤ الرطــب ْ َ
(((
ال ْب َيــض».
((( العصامي :عبدالملك بن حسين (ت1111 :هـ) :سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي ،تحقيق:
عادل أحمد عبدالموجود ،علي محمد معوض ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى 1419 ،هـ  1998 -م،
(.)90 / 1
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وقــد اســتخدم القدمــاء الكهرمــان يف بنــاء متاثيلهــم كاآلشــوريني ،إذ

«يستشــهد مــن التامثيــل الناجحــة للملــوك بتمثــال حجــري صغري آلشــور
نارصبــال يبلــغ ارتفاعــه نحــو املــر وال خيلــو مــن التأثــر باألســلوب
البابــي ،يمثلــه واق ًفــا يف هيئــة رســمية يف ســن الرجولــة بشــارب متـ ٍ
ـدل

وشــعر مرســل طويــل وحليــة ضخمــة مزجلــة مســتعارة....ومتثال صغــر
مــن الكهرمــان كان جــز ًءا مــن حليــة كبــرة ،مللك آشــوري غــر معروف،

تضمــن مزايــا التمثــال الســابق دون عيوبــه ،وزاد عليهــا ســاحة مظهــره،

وســامة تكويــن العينــن ،وصــدق متثيــل الشــفتني ،وطرافــة تشــكيل
الشــارب مــروم الطرفــن ،وانعقــاد يديــه عــى صــدره ،وحتليــة صديريتــه
الطويلــة بزخــارف نباتيــة لطيفــة».

(((

ويف العــر احلديــث كشــفت الدراســات جوانــب عديــدة أضــاءت
جان ًبــا مظل ـ ًا مــن طــرق تشــكل الكهرمــان ومصــادره ،إذ تشــر إىل أنــه

«يتكــون مــن مــادة شــبه صلبــة غــر متبلــورة عضويــة وغــر منتظمــة
تفــرز عــن طريــق جيــوب وقنــوات خاليــا النباتــات .يعــدّ العنــر متغايــر
اخلصائــص مــن حيــث الرتكيــب ولكنــه متناســق مــن حيــث األجســاد
ً
ميــول للذوبــان يف الكحــول وســائل
الراتنجيــة املتعــددة (فهــو أكثــر

األثــر والكلوروفــورم( والتــي ترتبــط وتتحــد مــع عنــارص أخــرى (مــادة

محريــة) ال تــذوب أو تتحلــل .ويعــدّ الكهرمــان جمموعــة مــن عنــارص

كيامئيــة املتبلمــرة وهــي احتــاد جزيئــن أو أكثــر مــن مركــب مــا لتشــكيل

مركــب ذي وزن جزئــي أكــر ،بمعنــى حتــول مركــب مــا إىل آخــر مــن
أجــزاء عــدة متامثلــة .وألنــه لــن ولــزج فإنــه حيتــوي يف ثنايــاه يف كثــر من
((( عبد العزيز صالح :الشرق األدنى القديم في مصر والع راق ،مكتبة دار الزمان( ،ص.)533 - 532 :
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األحيــان حــرات وفقاريــات صغــرة وبــذور أو أجســام غريبــة تلتصــق

بــه خــال مرحلــة االنتقــال إىل حالــة التحجــر .وتوجــد ً
أيضــا أصنــاف
(((
مــن احلــرات املنقرضــة مغلفــة أحيا ًنــا يف عينــات الكهرمــان».
وقــد أزاح باحثــون معــارصون بعــض الغمــوض الــذي كان يكتنــف

تاريــخ هــذه املــادة املحــرة وطــرق تشــكلها ،إذ يقــول علــاء اجليولوجيــا
إن ديناصــورات ومتاســيح وســاحف كانــت تــدوس بأقدامهــا هــذه
األرايض الســبخية املكونــة يف جلهــا مــن مســتنقعات حتــوي أنواعً ــا نباتيــة

وحيوانيــة دقيقــة كالنمــل والعناكــب والقــوارض املرئيــة وغــر املرئيــة.
ويف إحــدى املــرات ســالت كميــات مــن الصمــغ مــن إحــدى األشــجار

وغطــت تلــك احلــرات التــي تقطــن حتتهــا فتمكــن بعضهــا مــن اهلــرب
ـاركا وراءه ذيـ ً
تـ ً
جناحــا ،يف حــن غــرق البعــض اآلخــر كل ًّيــا يف ذلك
ـا أو
ً
الصمــغ الــذي حتجــر مــع الزمــن وحتــول إىل كهرمــان .وكان عــى بعــض

هــذه احلــرات أن تنتظــر مائــة مليــون ســنة قبــل أن يقــرر اجليولوجــي
ويديــه فــرودو مــن خمتــر علــوم األرض يف جامعــة رينــز الفرنســية

إخراجهــا بعــد أن مجــع كيلوجرامــن مــن الكهرمــان الغامــق مــن منطقــة

الشــارونت ماريتيــم ،لتكــون هــذه نقطــة االنطــاق للتعــرف إىل حــرات

عاشــت يف العــر الطباشــري.

والواقــع أن املشــكلة التــي كانــت تواجــه الباحــث بــول تافــورو تتعلق

بالقطــع املتأحفــرة ذات اللــون األصفــر املمــزوج بالبنــي ،إذ كانت ســميكة

وغامقــة جــدًّ ا وال يمكــن فــك طالســمها بســهولة ،لكــن يبــدو أن اجلهــاز
((( مادة (كهرمان) ضمن موسوعة ويكيبيديا

https//:ar.wikipedia.org
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الــذي يعمــل عليــه تافــورو أقــوى بمليــار مــرة مــن تلــك األجهــزة
املســتخدمة يف التصويــر اإلشــعاعي الطبــي ،فاحلزمــة التــي يولدهــا هــذا

اجلهــاز مــن أشــعة إكــس قــادرة عــى الوصــول إىل أعــاق قطــع الكهرمان

مــن دون أن تتلفهــا .ويف العــادة ،جتــري هــذه العمليــة عــى مرحلتــن:
األوىل تتمثــل يف البحــث عــن الشــوائب (الكائنــات املتأحفــرة) عــن

طريــق تقنيــة التصويــر اإلشــعاعي املجهــري أي باســتخدام صــور راديوية

بأبعــاد ثنائيــة ،ثــم باللجــوء إىل تقنيــة الرســم الســطحي املجهــري ،وهــي

عبــارة عــن مســح «ســكانر» ســطحي لتحويــل الرســومات إىل صــور.

وبعــد االنتهــاء مــن هــذه العمليــة تظهــر احلــرات املتأحفــرة يف

الكهرمــان بشــكل دقيــق ومفصــل غــر مســبوق ،فاألجنحــة والعــروق
والقوائــم وقــرون االستشــعار (الزبانيــات) كلهــا تبــدو واضحــة بشــكل

مذهــل ،بــا يف ذلــك الزغــب والــدرن واحلراشــيف إىل درجــة أن مــن
يشــاهد الصــور يعتقــد أن هــذه احلــرات نفقــت باألمــس.

(((

وتشــر األبحــاث احلديثــة إىل اتســاع اخلريطــة التــي وجــد هبــا هــذا

احلجــر الثمــن ،إذ «يوجــد العنــر يف مجيــع أنحــاء العــامل ،ويكثــر وجــوده

عــى طــول شــواطئ بحــر البلطيــق» ،((( .فقــد «عثــر عليــه يف العصــور
القديمــة يف ســاحل بحــر البلطيــق اجلنــويب ومجهوريــة الدومينيــكان

ومــا زال موجــودًا إىل اآلن .ويوجــد ً
أيضــا بكميــات صغــرة يف صقليــة،
((( محمد هاني عطوي :الكهرمان يكشف أس رار حش رات عاشت قبل  100مليون سنة ،ضمن جريدة الخليج،
01/05/2009
http//:www.alkhaleej.ae
((( ما هو العنبر؟ ضمن موقع :موضوع.كوم

24

https//:mawdoo3.com

ورومانيــا ،وســيبرييا ،وجرينالنــد ،ومينامــار (املعروفــة ســابقا ببورمــا)،
وأســراليا ،والواليــات املتحــدة ،وبلــدان البلطيــق وامتدادهــا رش ًقــا
إىل روســيا .وتتحجــر يف الكهرمــان أنــواع مــن احلــرات والقــوارض

ختتلــف عــن مناطــق أخــرى ،وبخاصــة أجــزاء مــن ســيبرييا مــن أكــر
خمزونــات العــامل ،ومــن ثــم تــأيت دولــة الدومنيــكان ولــكل منهــا جــودة

خاصــة بــه يســتعمل الكهرمــان يف الفنــون ويف صناعــة املجوهــرات،
ومحــاالت الســيجار ،وســدادات األنابيــب».
ويوجد الكهرمان أو العنرب كذلك يف لبنان.

((( موسوعة ويكيبيديا
((( ما هو الكهرمان؟ ضمن موقع :موضوع.كوم

(((

(((

https//:ar.wikipedia.org
https//:mawdoo3.com
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ً
ثالثا :مصادر العنبر أو الكهرمان
خــاض علــاء العــرب القدمــاء يف مصــادر العنــر ،فنســبه كثــرون
مصــدرا وتو ّل ً
ــدا أو إىل أســاك فيــه أو أشــجار أو حيوانــات،
إىل البحــر
ً

وذهــب البعــض إىل القــول بجهالــة معدنــه ،وعــده مــن مجلــة أشــياء ال

يعلــم هلــا مصــدر معــروف تصــدر منــه ،فقــد جــاء يف كتــاب (املحــب
واملحبــوب واملشــموم واملــروب) للــري الرفــاء (ت  388هـــ) أن

العنــر «جيــيء طفــاوة عــى املــاء ال يــدري أحــد معدنــه ...وعــى ذكــر
العنــر وخروجــه وعبــوره ،فــإن ثالثــة أشــياء ال يعــرف أحــد معدهنــا.

أحدهــا العنــر ،وهــو جيــيء طفــاوة عــى وجــه املــاء ،والثــاين املوميــاي

بــأرض فــارس ،ومعنــاه مــوم آي ،أي شــمع املــاء .وال يــدري أحــد مــن

أيــن جيــيء أو ينبــع .ولــه بيــت مقفــل عــى بابــه ،وعليــه حــرس عــدول
يفتحونــه كل ســنة بأمــر الســلطان وحضــور املشــايخ .ويف جمــرى املــاء

حــوض ُنصبــت عليــه مصفــاة كالغربــال جيــري فيهــا املــاء إىل خــارج،
فيبقــى املوميــاي فيجمــد ويؤخــذ إىل اخلزانــة».

(((

وممــن أورد جهالــة مصــدر العنــر األبشــيهي إذ ال يعلــم أحــد معدنــه
((( السري الرفاء (ت  388هـ) :المحب والمحبوب والمشموم والمشروب ص.177 :
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«حكــي أن العنــر يــأيت عــى طفاوة
حســب مــا ذكــر يف مســتطرفه ،يقــولُ :

املــاء ال يــدري أحــد معدنــه ،فــا يأكلــه يشء إال مــات وال ينقــره طائــر
إال بقــي منقــاره فيــه ،وال يقــع عليــه حيــوان إال نصلــت أظفــاره فيــه،

ـارا فيــه».
والتجــار والعطــارون ربــا وجــدوا أظفـ ً

(((

وفيام ييل نتتبع أهم مصادر نشوء الكهرمان أو العنرب:

أ -العنرب مصدره البحر

حتــدث القدمــاء عــن مصــادر هــذا احلجــر الغــايل ،فــأورد أغلبهــم

يف أخبــاره أنــه مقــذوف بحــري ،خيــرج مــن بحــار خاصــة ترميــه عــى
ــن ُأ َذ ْينَــ َة َس ِ
ــم ْع ُت ا ْبــنَ عَ َّب ٍ
ــس
شــواطئها ،فقــد ورد يف األثــر «عَ ْ
ــاسَ :ل ْي َ
ْــر بِ َر ْ َيــان ،إِ َّنــ َا هُ ــو َ ْ
ــر».
ش ٌء د َ َ
ا ْل َعن ُ َ
َس ُه ا ْل َب ْح ُ

(((

ولعــل روايــة النويــري يف كتابــه (هنايــة األرب يف فنــون العــرب)

أقــرب الروايــات ملصــدر العنــر احلقيقــي حســب األبحــاث والدراســات
تكونــه بغــض النظــر عــن مادتــه األصليــة
احلديثــة ،مــن حيــث مراحــل ّ

ـى :واألصــل الصحيح
التــي تولــد منهــا ،ففــي هــذا الكتــاب «قــال التّميمـ ّ
فيــه أنــه ينبــع مــن صخــور يف قــرار األرض ومــن عيــون ،وجيتمــع يف قرار

واضطرتــه
البحــر؛ فــإذا تكاثــف وثقــل جذبتــه طبيعــة الدّ هانــة التــي فيــه،
ّ
إىل االنقطــاع مــن املواضــع التــي يتع ّلــق هبــا عنــد خروجــه مــن األرض،
((( األبشيهي ،شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور أبو الفتح (ت852 :هـ) :المستطرف في كل فن مستظرف،
عالم الكتب – بيروت ،الطبعة :األولى 1419 ،هـ( ،ص.)279 :
((( الفسوي ،يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي (ت277 :هـ) :المعرفة والتاريخ ،تحقيق :أكرم ضياء العمري،
مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة :الثانية1401 ،هـ 1981 -م.)115 / 3( ،
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وطلعــت بــه إىل وجــه املــاء فطفــا عــى وجــه املــاء وهــو جــار ذائــب؛ ومنه
مــا ّ
ـارا .قــال:
تقطعــه األمــواج فتخرجــه إىل الســواحل ِق ً
ـارا وصغـ ً
طعــا كبـ ً
وحدّ ثنــي أبــى عــن أبيــه عــن أمحــد بــن أيب يعقــوب قــالّ :
الريــح
تقطعــه ّ
وشــدّ ة املــوج فرتمــى بــه إىل الســواحل وهــو يفــور ،ال يدنــو منــه شــىء

حــره وفورانــه؛ فــإذا أقــام أ ّيا ًمــا ورضبــه اهلــواء مجــد ،فيجمعــه
لشــدّ ة ّ
النــاس مــن الســواحل املتّصلــة بمعادنــه».

(((

واملســعودي يف تارخيــه (أخبــار الزمــان) حــن يعــرض لبحــار اهلنــد
متحد ًثــا عــن كنوزهــا ومقذوفاهتــا ونباتاهتــا ومنهــا العنــر ،يقــول:

«والبحــر الرابــع يقــال لــه دوانحــد وبينــه وبــن بحــر هــر كنــد جزائــر

كثــرة ،يقــال إهنــا ألــف وتســعامئة جزيــرة ،ويقــع بــن هــذه اجلزائــر
عنــر كثــر وهــذا العنــر ينبــت يف قعــر البحــر نبا ًتــا ،فــإذا اشــتد هيجــان

البحــر قذفــه مــن قعــره فريتفــع مثــل الرمــل واحلمــأة ،وهــو عنــر دســم.
وقــرأت يف كتــاب الطيــب الــذي ألفــه إبراهيــم بــن املهــدي ،أن أمحــد بــن

را قــد
حفــص العطــار قــال :كنــت يف جملــس أيب اســحق وهــو يصفــي عنـ ً

أذابــه ،وقــد أخــرج مــا كان فيــه مــن احلشــيش الــذي عــى خلقــه مناقــر

الطــر ،فســألني فقلــت :هــذه مناقــر الطــر الــذي يــأكل العنــر إذا راثتــه
دوابــه ،فضحــك أبــو اســحق وقــال :هــذا قــول تقولــه العامــة .مــا خلــق
اهلل دابــة تــروث العنــر ،ومــا العنــر إال يشء يكــون يف قعــر البحــر».
((( النويري ،أحمد بن عبدالوهاب القرشي التيمي البكري( ،ت733 :هـ) :نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكتب
والوثائق القومية  -القاهرة ،الطبعة :األولى1423 ،هـ( ،ج ،12:ص.)18 -17:
((( المسعودي ،أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت346 :هـ) :أخبار الزمان ومن أباده الحدثان
وعجائب البلدان والغامر بالماء والعم ران ،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت1416 ،هـ 1996 -م،.
(ص.)45 :
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(((

ولق ــد عن ــي الرش ــيد باملس ــألة ع ــن العن ــر« ،فأم ــر مح ــادًا الب ــدوي

يف البح ــث باملس ــألة ،فكت ــب إلي ــه أن مجاع ــة م ــن أه ــل ع ــدن أعلم ــوه

أن ــه يشء خي ــرج م ــن عي ــون يف قع ــر البح ــر تقذف ــه الري ــح باألم ــواج،
كـــا ختـــرج أرض هتبـــة القـــار وهـــي أرض الـــروم الزفـــت الرومـــي.
وآخ ــر جزائ ــر ه ــذا البح ــر برسندي ــب يف بح ــر ه ــر كن ــد وه ــي رأس

هـــذه اجلزائ ــر كله ــا».

(((

ويتحــدث عــن وفــرة العنــر يف بحــر هــر كنــد ،وكيفيــة خروجــه إىل

الســواحل بتأثــر هــوج الريــاح واألمــواج التــي تقذفــه ،ويبــدو أن هــذه
الريــاح عاتيــة شــديدة لعظــم مــا تدفــع إىل الشــاطئ مــن العنــر الــذي
يشــبه يف ضخامتــه حجــم البيــت ،يقــول املســعودي« :ويف بحــر هــر كنــد

عــى مــا ذكــره بطليمــوس ومجاعــة مــن البحريــن ألــف وســبعامئة جزيــرة

عامــرة ســوى اخلــراب ،ويملــك هــذه اجلزائــر كلهــا امــرأة ،ويقــع إليهــا
عنــر كثــر ،وربــا وقــع إليهــا القطعــة بقــدر البيــت أو نحــوه ،وإنــا

خيــرج هــذا العنــر إذا هاجــت الريــح مــن قعــر البحــر رمــت مــن حتتــه
فقذفــت بــه إىل الســواحل».

(((

ويتحــدث لويــس شــيخو يف كتابــه (جمــاين األدب يف حدائــق العــرب)

عــا «يقــع مــن العنــر إىل ســواحل بحــر فــارس ،هــو يشء تقذفــه األمواج
إليــه .ومبــدأه مــن بحــر اهلنــد .عــى أنــه ال يعــرف خمرجــه .غــر أن أجوده
مــا وقــع إىل بــاد بربــر أو حــدود بــاد الزنــج ومــا واالهــا .وهــو األبيض
املــدور واألزرق النــادر كبيــض النعــام أو دون ذلــك .وذلــك أن البحــر
((( المرجع السابق نفسه( ،ص.)60 :
((( المرجع السابق نفسه( ،ص.)60 :
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إذا اشــتد هيجانــه قــذف مــن قعــره العنــر .ومنــه مــا يوجــد فــوق البحــر
را».
ويــزن وز ًنــا كثـ ً

(((

ويف معجــم البلــدان«ُ :أ ْش ـ ُبو َنة :وهــي مدينــة باألندلــس ً
أيضــا يقــال

هلــا لشــبونة ،وهــي متصلــة بشــنرتين قريبــة مــن البحــر املحيــط يوجــد
ـب هنــر
عــى ســاحلها العنــر الفائــق ،قــال ابــن حوقــل :هــي عــى مصـ ّ

شــنرتين إىل البحــر».

(((

ويف كتــاب (املغــرب يف حــى املغــرب) يف بــاب اخللــب ِف حــى مملكــة
شــلب أهنــا «مملكــة جتــاور مملكــة إشــبيلية َو ِهــي ِف غرهبــا وشــاهلا َوخيــرج

ِف ســواحلها العنــر مــن ا ْل َب ْحــر ْ ُال ِحيــط».

(((

لقــد أشــار كثــر مــن العلــاء واألدبــاء إىل عالقــة العنــر بالبحــر

وخروجــه منــه ،ففــي كتــاب (حيــاة احليــوان الكــرى) للدمــري:

«والعنــر املشــموم ،قيــل :إنــه خيــرج مــن قعــر البحــر ،يأكلــه بعــض

رجيعــا ،فيوجــد كاحلجــارة الكبــار ،فيطفــو
دوابــه لدســومته ،فيقذفــه
ً

عــى املــاء ،فتلقيــه الريــح إىل الســاحل ...وقــال ابــن ســيده :العنــر خيــرج
مــن البحــر».

(((

ويتحــدث الثعالبــي يف كتابــه (ثــار القلــوب يف املضــاف واملنســوب)
((( لويس شيخو :رزق الله بن يوسف شيخو (ت1346 :هـ) :مجاني األدب في حدائق العرب ،مطبعة اآلباء
اليسوعيين -بيروت1913 ،م( ،ج / 1 :ص.)148 :
((( الحموي ،شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت الرومي (ت626 :هـ) :معجم البلدان ،دار صادر -بيروت ،الطبعة:
الثانية1995 ،م.)195 / 1( ،
((( ابن سعيد المغربي األندلسي أبو الحسن علي بن موسى (ت685 :هـ) :المغرب في حلى المغرب ـ تحقيق:
د .شوقي ضيف ،دار المعارف – القاهرة ،الطبعة :الثالثة.)380 / 1( ،1955 ،
((( الدميري ،محمد بن موسى ،أبو البقاء (ت808 :هـ) :حياة الحيوان الكبرى ،دار الكتب العلمية  -بيروت،
الطبعة :الثانية1424 ،هـ.)215 / 2( ،
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ـرب بِـ ِ
ـه ْالثــلَ ،قـ َ
عــن نــوع مــن العنــر يســمى (عنــر ِّ
ـحر) يـ ْ
ـال
الشـ ْ
الشـ ِ
َّ
ـاعر:
عطــرا كنــت مــن عنــر الشــحر...
َو َلــو كنــت
ً

َق ـ َ
ـرة م ــن
ـال َصاح ــب كت ــاب (املس ــالك واملامل ــك)« :الش ــحر َج ِزي ـ َ
ـح َر َسـ ِ
رســخ» ((( ،ويف اللســان أن ِّ
ـاح ُل ا ْل َي َمـ ِ
ـن،
عــان عــى مائتــي َف َ
«الشـ ْ
ـــال َ
األزهـــريِ :ف َأقصاهـــاَ ،و َق َ
َق َ
ـــن عُ َ
ـــن ِس َ
ـــيد ْه :بينهـــا َو َب ْ َ
ـــان.
ـــال ا ْب ُ
ـح ُر عُ ــانَ ،وهُ ــو َس ـ ِ
َو ُي َق ـ ُ
ـان َ
ـح ُر عُ ـ َ
ـاح ُل ا ْل َب ْحــ ِر َب ـ ْ َ
ـن عُ ــان
وش ـ ْ
ـالِ :ش ـ ْ
وعَ ـ َ
ـد ٍن».

(((

ويف (املســتطرف) إشــارة إىل اســتمداد العنــر مــن مــاء البحــر الــذي

«وحكــي أن العنــر يــأيت عــى طفــاوة املــاء ال
يطفــو عــى ســطحه ،يقــولُ :
يــدري أحــد معدنــه ،فــا يأكلــه يشء إال مــات وال ينقــره طائــر إال بقــي

منقــاره فيــه ،وال يقــع عليــه حيــوان إال نصلــت أظفــاره فيــه ،والتجــار

والعطــارون ربــا وجــدوا أظفــارا فيــه».

(((

ومل يـــزل متعار ًفـــا لـــدى العـــرب ارتبـــاط البحـــر بالعنـــر وانتســـابه

إلي ــه ،ل ــذا نج ــد الثعالب ــي يف حديث ــه ع ــن إه ــداء كتاب ــه (ث ــار القل ــوب
َ
الســ ِّيد َأب ــى ا ْلفض ــل
يف املض ــاف واملنس ــوب) إىل خزا َن ــة كت ــب ْال ِم ــر َّ
ً
«وإِن كنـــت ِف َذلِـــك كمهـــدي
عبيـــداهلل بـــن َأ ْحـــد امليـــكايل
قائـــاَ :
((( الثعالبي ،عبدالملك بن محمد ،أبو منصور (ت429 :هـ) :ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ،دار المعارف
– القاهرة( ،ص.)536 ،535 :
((( ابن منظور ،محمد بن مكرم (ت711 :هـ) :لسان العرب ،دار صادر – بيروت ،الطبعة :الثالثة 1414 -هـ،
(.)398 / 4
((( األبشيهي ،شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور أبو الفتح (ت852 :هـ) :المستطرف في كل فن مستظرف،
عالم الكتب – بيروت ،الطبعة :األولى1419 ،هـ( ،ص.)279 :
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ا ْلعـــود إِ َل اهلنـــود وناقـــل ْالســـك إِ َل َأرض ّ ْ
الـــرك وجالـــب العنـــر إِ َل
ا ْلب ْحـــر ْ َ
(((
ال ْخ َ
ـــر».
َ
ومــن بحــر األندلــس –كــا يقــول املقــري– خيــرج أجــود العنــر الــذي

يفــوق مــا ســواه مــن صنــوف يف اجلــودة ،يقــول معــددًا مزايــا إقليــم
األندلــس« :إن األندلــس يف آخــر اإلقليــم الرابــع مــن األقاليــم الســبعة
ٌ
موســطة مــن البلــدان ،كريمــة
التــي هــي ربــع معمــور الدنيــا ،فهــي

البقعــة ،بطبــع اخللقــة ،طيبــة الرتبــة ،خمصبــة القاعــة ،منبجســة العيــون
ال ّثــرار ،منفجــرة باألهنــار الغــزار ....ومــن بحرهــا بجهــة الغــرب خيــرج
العنــر اجليــد املقــدّ م عــى أجناســه يف الطيــب والصــر عــى النــار».

(((

وذكــر الثعالبــي يف (ثــار القلــوب يف املضــاف واملنســوب) يف حديثــه
عــن (عجائــب البحــر) « َقـ َ
ـال اجلاحــظ َمــا َظنــك بِـ َاء إِذا خبــث وملــح
ولــد الــدّ ّر وأثمــر العنــر»

(((

بالرغــم مــن كثــرة مــن روى روايــة ارتبــاط العنــر بالبحــر وصــدوره

منــه فــإن بعــض القدمــاء مل جيزم هبــا ،وأوردهــا بحــذر ،ذلك أن األبشــيهي
مثـ ً
ـا حــن نقــل عــن الزخمــري روايتــه ســاع مــن يقــول إن العنــر زبــد
ّ
الــدال عــى
بحــر رسنديــب قــدّ م لنقلــه عنــه بدعــاء (عفــا اهلل عنــه)،

أنــه قــد أتــى يف نقلــه بــا حيتــاج إىل طلــب املغفــرة والعفــو عنــه ،ففــي
((( الثعالبي ،عبدالملك بن محمد ،أبو منصور (ت429 :هـ) :ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ،دار المعارف
– القاهرة( ،ص.)3 :
((( المقري ،شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت1041 :هـ) :نفح الطيب من غصن األندلس
الرطيب ،وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ،تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر -بيروت  -لبنان.)140 / 1( ،
((( الثعالبي ،عبدالملك بن محمد ،أبو منصور (ت429 :هـ) :ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ،دار المعارف
– القاهرة( ،ص.)569 :
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ناســا مــن أهــل
(املســتطرف)« :وقــال الزخمــري عفــا اهلل عنــه :ســمعت ً
مكــة يقولــون :هــو مــن زبــد بحــر رسنديــب».

(((

ب -العنرب مصدره السمك

مــن العنــر نــوع يســمى العنــر الســمكي ،ففــي «هنايــة األرب يف

فنــون العــرب» للنويــري «ور ّبــا أتــت الســمكة العظيمــة التــي يقــال

ـتقر
هلــا البــال فابتلعــت مــن ذلــك العنــر الصــايف وهــو يفــور ،فــا يسـ ّ
يف جوفهــا حتــى متــوت وتطفــو ،ويطرحهــا البحــر إىل الســاحل؛ فيشــقّ
الســمكي».
جوفهــا ،ويســتخرج مــا فيــه مــن العنــر ،وهــو العنــر ّ

(((

وال يبعـــد القـــول بـــأن مصـــدر العنـــر الســـمك عـــن املصـــدر

الســـابق؛ إذ إن الســـمك بحـــري ،ووجـــود العنـــر يف جـــوف الســـمك

مـــرده إىل توفـــره داخـــل البحـــر ،حيـــث يلتهمـــه الســـمك غـــذا ًء؛

ل ُيس ــتخرج من ــه بع ــد صي ــده .لك ــن اجلدي ــد يف اخل ــر اختص ــاص ن ــوع
مـــن الســـمك معـــروف لـــدى الصياديـــن بكمـــون العنـــر يف جوفـــه،
فف ــي كت ــاب (حي ــاة احلي ــوان) حدي ــث ع ــن اس ــتخراج بع ـ ُ
ـض الزن ــج
ـر م ــن ج ــوف س ــمكة ضخم ــة يرتصدوهن ــا حت ــى إذا ظف ــروا هب ــا
العن ـ َ

أغـــاروا عليهـــا ،وشـــقوا عـــن صيدهـــم الكامـــن يف جوفهـــا .يقـــول
النوي ــري متحدث ــا ع ــن س ــمكة تس ــمى الب ــال« :الب ــال :س ــمكة تك ــون
((( األبشيهي ،شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور أبو الفتح (ت852 :هـ) :المستطرف في كل فن مستظرف،
عالم الكتب – بيروت ،الطبعة :األولى1419 ،هـ( ،ص.)279 :
((( النويري ،أحمد بن عبدالوهاب القرشي التيمي البكري( ،ت733 :هـ) :نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكتب
والوثائق القومية ،القاهرة ،الطبعة :األولى1423 ،هـ.)17 / 12( ،
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يف البحـــر األعظـــم ،يبلـــغ طوهلـــا مخســـن ذراعً ـــا يقـــال هلـــا العنـــر،
وليس ــت بعربي ــة ،ق ــال اجلواليق ــي :كأهن ــا عرب ــت ....وق ــال القزوين ــي:
البــال ســمكة طوهلــا مخســائة ذراع أو أكثــر ،تظهــر يف بعــض األوقــات،

طــرف جناحهــا كالــراع العظيــم وأهــل املراكــب خيافــون منهــا أعظــم
خ ــوف ،ف ــإذا أحس ــوا هب ــا رضب ــوا بالطب ــول لتنف ــر عنه ــم ،ف ــإذا بغ ــت

عـــى حيـــوان البحـــر بعـــث اهلل ســـمكة نحـــو الـــذراع تلصـــق بأذهنـــا،
فـــا خـــاص للبـــال منهـــا ،فتطلـــب قعـــر البحـــر وتـــرب األرض

برأســـها حتـــى متـــوت ،وتطفـــو عـــى املـــاء كاجلبـــل العظيـــم .وهلـــا

أن ــاس م ــن الزن ــج يرصدوهن ــا ،ف ــإذا وجدوه ــا طرح ــوا فيه ــا الكاللي ــب
وجذبوه ــا إىل الس ــاحل ،وش ــقوا بطنه ــا واس ــتخرجوا العن ــر منه ــا».

(((

وقــد ورد يف احلديــث قصــة ســمكة عظيمــة احلجــم تســمى العنــر،

فقــد روى البخــاري عــن جابــر ريض اهلل تعــاىل عنــه ،قــال :بعثنــا رســول
را لقريــش،
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،وأمــر علينــا أبــا عبيــدة ،نلتقــي عـ ً
وزودنــا جرا ًبــا فيــه متــر مل جيــد لنــا غــره ،فــكان أبــو عبيــدة يطعمنــا متــرة

متــرة ،قــال :فقلــت :كيــف كنتــم تصنعــون هبــا؟ قــال :كنــا نمصهــا كــا
يمــص الصبــي ،ثــم نــرب عليهــا املــاء ،فتكفينــا يومنــا إىل الليــل ،وكنــا

نــرب بعصينــا اخلبــط ،ثــم نبلــه باملــاء فنأكلــه .فانطلقنــا عــى ســاحل
البحــر ،فرفــع لنــا يشء كهيئــة الكثيــب الضخــم ،فأتينــاه فــإذا هــي دابــة

تدعــى العنــر .قــال :فقــال أبــو عبيــدة :إهنــا ميتــة ،ثــم قــال :ال بــل
((( الدميري ،محمد بن موسى ،أبو البقاء (ت808 :هـ) :حياة الحيوان الكبرى ،دار الكتب العلمية -بيروت،
الطبعة :الثانية1424 ،هـ ،)163 / 1( ،انظر لفظ الحديث في :مسلم بن الحجاج ،أبو الحسن القشيري النيسابوري
(ت261 :هـ) :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،تحقيق:
محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الت راث العربي – بيروت.)1535 / 3( ،
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نحــن رســل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،ويف ســبيل اهلل ،وقــد
ـهرا ،ونحــن ثالثامئــة ،حتــى
اضطررتــم فكلــوا ،قــال :فأقمنــا عليهــا شـ ً
َس ِ
ــمنَّا (يعنــي تقوينــا) وزال ضعفنــا ،وإال فــا كانــوا ســا ًنا قــط ،قــال:
ولقــد رأيتنــا نغــرف مــن وقــب عينيهــا بالقــال الدهــن ونقتطــع القطعــة
قــدر التــور .ولقــد أخــذ منــا أبــو عبيــدة ثالثــة عــر رجـ ً
ـا فأقعدهــم يف

ضلعــا مــن أضالعهــا فأقامــه ،ثــم رحــل أعظــم بعــر معنــا
عينهــا ،وأخــذ ً
فمــر مــن حتتهــا ،وتزودنــا مــن حلمهــا .فلــا قدمنــا املدينــة ،أتينــا رســول

اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،فذكرنــا ذلــك لــه فقــال« :هــو رزق أخرجــه

اهلل لكــم فهــل معكــم مــن حلمــه فتطعمونــا؟» قــال :فأرســلنا إىل رســول
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم منــه فأكلــه».

(((

ج  -العنرب مصدره ثمر شجرة

يف كتــاب (حيــاة احليــوان)« :وقــال أهــل العلــم بــه :إنــه نبــات

والنبــات ال حيــرم منــه يشء .قــال :وحدثنــي بعضهــم ،أنــه ركــب البحــر

فوقــع إىل جزيــرة فيــه ،فنظــر إىل شــجرة مثــل عنــق الشــاة ،فــإذا ثمرهــا
عنــر ،قــال :فرتكنــاه حتــى يكــر ثــم نأخــذه ،فهبــت الريــح فألقتــه يف
البحــر».

(((

وينقــل الدمــري عــن الشــافعي مــا يشــر إىل أن العنــر أصلــه نبــت
((( مسلم بن الحجاج ،أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت261 :هـ) :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل
عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي ،الناش ر :دار إحياء الت راث العربي
– بيروت.)1535 / 3( ،
((( الدميري ،محمد بن موسى ،أبو البقاء (ت808 :هـ) :حياة الحيوان الكبرى ،دار الكتب العلمية -بيروت،
الطبعة :الثانية1424 ،هـ.)216 / 2( ،
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بحــري ،ففــي (حيــاة احليــوان) ...« :وقــال الشــافعي :ســمعت مــن قــال:
رأيــت العنــر ناب ًتــا يف البحــر ،ملتو ًيــا مثــل عنــق الشــاة .وقيــل :إن أصلــه

نبــت يف البحــر ولــه رائحــة ذكيــة .ويف البحــر دويبــة تقصــده لــذكاء
رائحتــه ،وهــو ســمها ،فتأكلــه فيقتلهــا ويلفظهــا البحــر ،فيخــرج العنــر

مــن بطنهــا».

(((

د  -العنرب قطر الدوم

ذهــب بعــض القدمــاء إىل القــول إن مصــدر العنــر نــدى أو رطوبــة

تقطــر مــن شــجر الــدوم ،فقــد ورد يف (هنايــة األرب يف فنــون األدب):
ـروم واملــرق؛ ومنهــا
«والكهربــا صنفــان :منهــا مــا جيلــب مــن بــاد الـ ّ

مــا يوجــد باألندلــس يف غرب ّيهــا عنــد ســواحل البحــر حتــت األرض،
ويوجــد يف واحــات مــر .ويقــال :إ ّنــه رطوبــة تقطــر مــن الــدّ وم مــن

ورقــه ،شــبيهة بالعســل ،يكــون منهــا الكهربــا ،وقــد يوجــد يف داخلهــا
(((
ّ
الذبــاب والتّــن واحلجــارة».
إن هــذه الروايــة قــد ال تبعــد عــن الروايــة الســابقة التــي تتحــدث

عــن الشــجر ،فكالمهــا واحــد ،لكــن هــذه الروايــة متتــاز بتحديــد نــوع
الشــجر ،وكلتــا الروايتــن ال تبعــدان عــا ذهــب إليــه الدارســون مــن
القــول إن مصــدره شــجر الصنوبــر.

((( الدميري ،محمد بن موسى ،أبو البقاء (ت808 :هـ) :حياة الحيوان الكبرى ،دار الكتب العلمية -بيروت،
الطبعة :الثانية 1424 ،هـ.)216 / 2( ،
((( النويري ،أحمد بن عبدالوهاب القرشي التيمي البكري( ،ت733 :هـ) :نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكتب
والوثائق القومية -القاهرة ،الطبعة :األولى 1423 ،هـ.)296 - 295 / 11( ،
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هـ  -العنرب روث بقر مائي

أورد الدمــري يف (حيــاة احليــوان) يف كالمــه عــن حيــوان يدعــى

ـرا يطلــع مــن
(بقــر املــاء) مــا نســب للقزوينــي مــن قولــه« :زعمــوا أن بقـ ً
املــاء يرعــى الــزرع وروثــه العنــر ،واهلل أعلــم بصحــة ذلــك ،فــإن النــاس
ذكــروا أن العنــر نبــت بقعــر البحــر فــإن صــح مــا قالــوه فــروث هــذا
احليــوان ينفــع الدمــاغ واحلــواس والقلــب واهلل أعلــم».

(((

ـرا بــا تواتــر لــدى
والظاهــر أن الدمــري يشــكك يف هــذه الروايــة مذكـ ً

النــاس مــن خــروج هــذه املــادة مــن البحــر ،بان ًيــا عــى هــذه الروايــة إن

صحــت فوائــد طبيــة.

مقتصرا على الدميري ،فقد نقل
والتشـكيك يف هـذه الروايـة ال يبـدو
ً

املسـعودي يف (أخبار الزمان) سـخرية أيب إسـحاق ممن يذهب هذا املذهب

ناسـ ًبا أصحابـه إىل العامة ،ففي هـذا الكتاب يقول املسـعودي« :وقرأت يف
كتـاب الطيـب الذي ألفـه إبراهيم بـن املهـدي ،أن أمحد بن حفـص العطار
عنبرا قـد أذابه ،وقـد أخرج
قـال كنـت يف جملـس أيب اسـحق وهـو يصفي ً

مـا كان فيـه مـن احلشـيش الـذي على خلقه مناقير الطير ،فسـألني فقلت
هـذه مناقير الطري الذي يـأكل العنبر إذا راثتـه دوابه ،فضحك أبو اسـحق
وقـال هـذا قول تقولـه العامة .مـا خلـق اهلل دابة تـروث العنرب ،ومـا العنرب

إال يشء يكـون يف قعـر البحر».

(((

((( الدميري ،محمد بن موسى ،أبو البقاء (ت808 :هـ) :حياة الحيوان الكبرى ،دار الكتب العلمية -بيروت،
الطبعة :الثانية1424 ،هـ.)221 / 2( ،
((( المسعودي ،أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت346 :هـ) :أخبار الزمان ومن أباده الحدثان
وعجائب البلدان والغامر بالماء والعم ران ،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت1416 ،هـ 1996 -م،
(ص.)45 :
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ويعــدد الثعالبــي يف كتابــه (ثــار القلــوب يف املضــاف واملنســوب)

ـرا مــن ضمنهــا زعــم البعــض أنــه
الروايــات املفــرة ملصــدر العنــر ،ذاكـ ً
«و ُي َقــال إِن العنــر مــن زبــد َبحــر
مــن روث دابــة هنديــة ،ففــي كتابــهَ :
رسنديــب َو ُي َقــال بــل مــن َم ْعــدن َهبــاَ ،ومــن ال َّنــاس مــن يزْ عــم َأنــه َر ْوث
(((
دَا َّبــة يف َبحــر ْالِ ْنــد».

و  -العنرب صمغ احلور الرومي

أورد النويــري روايــة مــن قــال إن مصــدر العنــر صمــغ احلــور

الرومــي ،ناســ ًبا إىل عبــداهلل بــن البيطــار نفــي صحتهــا ،ففــي (هنايــة

األرب يف فنــون األدب)« :وقــال عبــداهلل بــن البيطــار يف مفرداتــه :مــن
(((
زعــم ّ
الرومــي فليــس قولــه بصحيــح».
أن الكهربــا صمــغ احلــور ّ

ز -العنرب مصدره الطل

يذهــب أبــو حيــان التوحيــدي هــذا املذهــب يف حتليلــه ملنشــأ اجلواهــر

ـررا أن لــكل منهــا طبيعــة خاصــة ترتــد إىل أصلهــا
ومصــدر تشــكلها ،مقـ ً

وبيئتهــا املالئمــة هلــا ،ففــي كتابــه (اإلمتــاع واملؤانســة) يفصــل كيفيــة

نشــوء كل صنــف منهــا ،ومنهــا العنــر الــذي ينتــج عــن الطــل ،يقــول:
«مــن اجلواهــر املعدن ّيــة مــا هــو صلــب ال يــذوب ّإل بالنــار الشــديدة،
((( الثعالبي ،عبدالملك بن محمد ،أبو منصور (ت429 :هـ) :ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ،دار المعارف
– القاهرة( ،ص.)536 ،535 :
((( النويري ،أحمد بن عبدالوهاب القرشي التيمي البكري( ،ت733 :هـ) :نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكتب
والوثائق القومية ،القاهرة ،الطبعة :األولى1423 ،هـ.)295 / 11( ،
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يب رخــو ال
وال يكــر ّإل بالفــأس كالياقــوت والعقيــق ،ومنهــا ُتــرا ّ
يــذوب ولكــن ينفــرك ،كامللــح والــزاج ،والطلــق ،ومنهــا مائــي رطــب

ينفــر مــن النــار كالزّ ئبــق ،ومنهــا هوائــي دهنــي تأكلــه النــار ،كالكربيــت
والزّ رنيــخ ،ومنهــا نبــايت كاملرجــان ،ومنهــا حيــواين كالــدّ ّر ،ومنهــا طـ ّ
ـل

أن العنــر إ ّنــا هــو طـ ّ
منعقــد ،كالعنــر والبادزهــر .وذلــك ّ
ـل يقــع عــى
ســطح مــاء البحــر ،ثــم ينعقــد يف مواضــع خمصوصــة يف زمــان مقــدّ ر،
وكذلــك البادزهــر ،فإ ّنــه طـ ّ
ـل يقــع عــى بعــض األحجــار ،ثــم يرشــح

يف خللهــا ،ويغيــب فيهــا ،وينعقــد يف بقــاع خمصوصــة ،يف زمــان معلــوم،
وكالتنجبــن ا ّلــذي هــو طـ ّ
ـل يقــع عــى رضب مــن ّ
ّ
الشــوك ،وكذلــك
اللــك فإ ّنــه يقــع عــى نبــات خمصــوص ينعقــد عليــه ،وكذلــك الــدّ ّر فإ ّنــه
طـ ّ
ـل يرســخ يف أصــداف نــوع مــن احليــوان البحــري ،ثــم يغلــط وجيمــد
وينعقــد فيــه ،وكذلــك املوميــا ،وهــي ّ
طــل يرســخ يف صخــور هنــاك
ـام ض ّيقــة وجيمــد وينعقــد».
ويصــر مــاء ثــم ينــزّ مــن مسـ ّ

(((

ّ
ويــرح مفهــوم الطــل قائـ ً
«والطـ ّ
ـل هــو رطوبــة هوائ ّيــة جتمــد مــن
ـا:
بــرد ال ّليــل ،وتقــع عــى النّبــات ّ
والصخــر ،وعــى هــذا
والشــجر واحلجــر ّ

القيــاس مجيــع اجلواهــر املعدن ّيــة ،فــإن مادهتــا إنــا هــي رطوبــات مائ ّيــة،
ـر الزّ مــان».
وأنــداء وبخــارات تنعقــد بطــول الوقــوع ومـ ّ

(((

إن هــذه النظريــة وإن كانــت ترجــع تشــكل العنــر إىل رطوبــة هوائيــة

إال أهنــا يف احلقيقــة ال تبعــد عــن فكــرة العالقــة بالبحــر ،وهــي تشــر إىل
((( التوحيدي ،أبو حيان التوحيدي ،علي بن محمد بن العباس (ت :نحو 400هـ) :اإلمتاع والمؤانسة ،المكتبة
العصرية -بيروت ،الطبعة :األولى 1424 ،هـ( ،ص.)235 :
((( المرجع السابق( ،ص.)235 :
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رضورة توفــر فــرة زمنيــة هــي رشط تشــكل هــذا احلجــر وفــق مــا أبــان
عنــه الباحثــون املعــارصون يف حجــر الكهرمــان أو العنــر ،كــا تربــط بــن
هــذه األحجــار وبيئــات تشــكلها مــن نبــات وشــجر وحجــر وصخــر،
ومعلــوم أن األبحــاث احلديثــة ترجــع العنــر إىل نــوع مــن الشــجر هــو

الصنوبــر.

ومجلــة القــول أن أبــا حيــان التوحيــدي مل يبعــد يف نظريتــه عــا انتهــى

إليــه الدارســون املعــارصون هلــذا احلجــر ،ممــا يــدل عــى تقــدم األبحــاث

يف هــذا احلجــر يف عــره.
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ً
رابعا :أنواع العنبر
تتعــدد أنــواع العنــر حســب ألوانــه وأحجامــه وجودتــه ورداءتــه،

ّميمــى« :حدّ ثنــي
وإىل هــذا التنــوع أشــارت روايــة حممــد بــن أمحــد الت
ّ

أيب عــن أبيــه عــن أمحــد بــن أيب يعقــوب أنــه قــال :العنــر أنــواع كثــرة،
وأصنــاف خمتلفــة ،ومعادنــه متباينــة؛ وهــو يتفاضــل بمعادنــه وبجوهــره؛

ـرا وأغــاه
فأجــود أنواعــه وأرفعــه وأفضلــه وأحســنه لو ًنــا وأصفــاه جوهـ ً

قيمــة العنــر ّ
الشــحري».

(((

وقــد فصــل القدمــاء القــول يف كثــر مــن هــذه األنــواع ،حيــث أشــار

الدمــري إىل صنــوف منــه يوجــب الفقهــاء ذكرهــا عنــد التعامــل بــه

دفعــا للخــداع والغــش« ،فالبــد مــن بيــان أنواعــه ووزنــه ،فالعنــر منــه
ً
األشــهب واألبيــض واألخــر واألســود».

(((

وقــد حتــدث النويــري يف (هنايــة األرب يف فنــون األدب) عــن صنفــن

للعنــر يبــدو أهنــا خمتلفــان ،قســمهام عــى أســاس مصدرمهــا الــذي
((( النويري ،أحمد بن عبدالوهاب القرشي التيمي البكري( ،ت733 :هـ) :نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكتب
والوثائق القومية -القاهرة ،الطبعة :األولى 1423 ،هـ.)16 / 12( ،
((( الدميري ،محمد بن موسى ،أبو البقاء (ت808 :هـ) :حياة الحيوان الكبرى ،دار الكتب العلمية -بيروت،
الطبعة :الثانية 1424 ،هـ.)216 / 2( ،

43

ـروم
جيلبــان منــه ،فقــال« :والكهربــا صنفــان :منهــا مــا جيلــب مــن بــاد الـ ّ
واملــرق؛ ومنهــا مــا يوجــد باألندلــس يف غرب ّيهــا عنــد ســواحل البحــر

حتــت األرض ،ويوجــد يف واحــات مــر».

(((

وأمــا خواصــه فقــال املختــار بــن عبــدون« :العنــر حــار يابــس،

وهــو دون املســك ،وأجــوده األشــهب اخلفيــف الدســم ،وهــو يقــوي

القلــب والدمــاغ ،ويزيــد يف الــروح وينفــع مــن الفالــج واللقــوة والبلغــم

الغليــظ ،ويولــد شــجاعة ،لكنــه يــر مــن اعتــاده الباســور ،وتدفــع

مرضتــه بالكافــور وشــم اخليــار .ويوافــق األمزجــة البــاردة الرطبــة
واملشــايخ ،وأجــوده مــا اســتعمل يف الشــتاء .قالــوا :والعنــر مجاجــم

أكربهــا ألــف مثقــال ،تــرز مــن عيــون يف البحــر وتطفــو عــى املــاء،
فيســقط عليهــا الطــر فتأكلهــا فتهلــك .وقيــل :إنــه روث دابــة ،وقيــل:

إنــه مــن غثــاء البحــر ،وأجــوده األشــهب وضــده اخلمــري ولــه زهومــة

البتــاع الســمك ،ويتصفــى منــه عنــد عملــه رمــل واهلل تعــاىل أعلــم».

(((

ويعــزى اختــاف األلــوان يف العنــر إىل طبيعــة الشــجر الــذي أثمــره،

إذ «بســبب تنــوع الشــجر الصمغــي املتحجــر فقــد تنوعــت أنــواع وألــوان

وأشــكال العنـر ,فاســم «عنــر» يعنــي اللــون األصفــر أو الربتقــايل ،لكــن
ألوانــه األبيــض  -األصفــر  -الربتقــايل  -األمحــر -البنــي يصــل لدرجــة
ً
فمثــا،
األســود .ويتــدرج كل لــون مــا بــن درجــات املزيــج اللــوين
مــن أصفــر قاتــم إىل أصفــر شــاحب ليمــوين .وهنــاك ألــوان نــادرة مثــل
((( النويري ،أحمد بن عبدالوهاب القرشي التيمي البكري( ،ت733 :هـ) :نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكتب
والوثائق القومية -القاهرة ،الطبعة :األولى1423 ،هـ.)295 / 11( ،
((( الدميري ،محمد بن موسى ،أبو البقاء (ت808 :هـ) :حياة الحيوان الكبرى ،دار الكتب العلمية -بيروت،
الطبعة :الثانية1424 ،هـ.)216 / 2( ،
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األمحــر العنــري ويطلــق عليــه اســم العنــر األمحــر ،والعنــر األخــر،

وهنــاك أنــواع نــادرة جــدًّ ا حتمــل اللــون األزرق».

(((

والعنــر منــه القطــع الصغــرة والكبــرة العظيمــة احلجــم «ويف

بحــر هــر كنــد عــى مــا ذكــره بطليمــوس ومجاعــة مــن البحريــن ألــف

وســبعامئة جزيــرة عامــرة ...ويقــع إليهــا عنــر كثــر ،وربــا وقــع إليهــا

القطعــة بقــدر البيــت أو نحــوه».

((( موسوعة ويكيبيديا

(((

https//:ar.wikipedia.org

((( المسعودي ،أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت346 :هـ) :أخبار الزمان ومن أباده الحدثان
وعجائب البلدان والغامر بالماء والعم ران ،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت1416 ،هـ 1996 -م،
(ص.)60 :
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ً
خامسا :جودة العنبر ورداءته
ً
ملحوظــا رغــم
تتبايــن الروايــات يف حتديــد جــودة ورداءة العنــر تباي ًنــا

اتفاقهــا يف األغلــب عــى جــودة بعــض أنواعــه ،فعىل ســبيل املثــال تعرض
النويــري ألنــواع العنــر وتصنيــف درجاتــه حســب اجلــودة ،وذكــر
روايتــن خمتلفتــن يف أفضــل أنواعــه ،األوىل تذهــب إىل أن أجــوده مــا

قــذف بحــر اهلنــد ،فتقــول إن «أجــود أنواعــه وأرفعــه وأفضلــه وأحســنه
ـرا وأغــاه قيمــة العنــر ّ
الشــحري ،وهــو مــا قذفــه
لو ًنــا وأصفــاه جوهـ ً
بحــر اهلنــد إىل ســاحل ّ
الشــحر مــن أرض اليمــن».

(((

والثانيــة تقــول إن أفضلــه مــا كان مصــدره بحــر الرببــر« :قــال
الســراىف ّ
أن الــذي يقــع مــن العنــر
ـى :وزعــم احلســن بــن يزيــد ّ
التّميمـ ّ
الشــحر يشء تقذفــه األمــواج إليهــا مــن بحــر اهلنــدّ ،
إىل ســواحل ّ
وأن

أجــوده وأفضلــه مــا يقــع إىل بحــر الرببــر وحــدود بــاد الزّ نــج ومــا
املــدور ،واألزرق النــادر».
واالهــا ،وهــو األبيــض
ّ

(((

ويمكــن أن نميــز مجلــة مــن املعايــر اختذهــا األقدمــون للتعــرف إىل

((( النويري ،أحمد بن عبدالوهاب القرشي التيمي البكري( ،ت733 :هـ) :نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكتب
والوثائق القومية ،القاهرة ،الطبعة :األولى1423 ،هـ.)16 / 12( ،
((( المصدر السابق.)18 / 12( ،
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أفضــل أنــواع العنــر واســتجالء درجــات جودتــه ،ويف هــذا الســياق

يمكــن متييــز ثالثــة معايــر هــي:

 -1معيار الرائحة
وتقــاس جــودة العنــر كذلــك بجمعــه بــن طيــب الرائحــة وقوهتــا

ـى :وأفضــل العنــر
يف غــر عنفــوان ،ففــي (هنايــة األرب)« :قــال التّميمـ ّ
ـارة (((».
ـوة رائحــة وذكاء بغــر زعـ ّ
وأجــوده مــا مجــع قـ ّ

(((

 -2معيار املصدر
وتصنــف أنــواع العنــر وفــق جودهتــا حســب مــا نقــل النويــري عــن

التميمــي بنــاء عــى مصادرهــا عــى النحــو اآليت:
 العنرب ّالشحري.

 -العنرب الزّ نجي.

(((

 العنرب ّالشالهطي.

ّ
القاقل.
 -العنرب

((( يقال « ِف ي ِه َز َع ا َّر ٌة ُم شَ َّد َد ُة ال َّرا ِء أَي شَ َر َاس ةٌ» ،الفيومي ،أحمد بن محمد ،أبو العباس (ت :نحو 770هـ) :المصباح
المنير في غريب الشرح الكبير ،المكتبة العلمية – بيروت (.)253 / 1
وال َّز َع ا َّر ُة ِب تَ شْ ِد ِ
يد ال َّرا ِء شَ َر َاس ُة الْ ُخ لُقِ َو َل ِف ْع َل لَ هُ ،والمعنى الم راد هنا شدة وقوة ال رائحة وعنفوانها حتى تكون
مؤذية ،ال رازي ،زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر (ت666 :هـ) :مختار الصحاح ،تحقيق :يوسف الشيخ
محمد ،المكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بيروت ،الطبعة :الخامسة1420 ،هـ 1999 -م( ،ص.)136 :
((( النويري ،أحمد بن عبدالوهاب القرشي التيمي البكري( ،ت733 :هـ) :نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكتب
والوثائق القومية -القاهرة ،الطبعة :األولى 1423 ،هـ.)20 / 12( ،
((( ذكر ال تّ ميمي في (جيب العروس) ال ّزنجي بعد الشّ حري مرة ،وذكره مرة أخرى بعد الهندي.
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 -العنرب اهلندي.

 الكرك بالوس. -العنرب املغريب.

والنويــري يوضــح مصــدر وســمة ومزيــة كل صنــف مــن األصنــاف

الســابقة فيــا يــي:

«وبعــد العنــر ّ
الشــحري العنــر الزّ نجــي ،وهــو ا ّلــذى يؤتــى بــه مــن

بــاد الزّ نــج إىل عــدن ،وهــو عنــر أبيــض .وبعــده العنــر ّ
الشــاهطي،
وهــو يتفاضــل ،وأجــود ّ
الشــاهطى األزرق الدّ ســم الكثــر الدّ هــن،

ّ
وهــو الــذي يســتعمل يف الغــوايل .وبعــد ّ
القاقــي،
الشــاهطي العنــر

الريــح ،حســن املنظــر ،خفيــف ،وفيــه يبــس يســر،
وهــو أشــهب ،ج ّيــد ّ
وهــو دون ّ
الشــاهطي ال يصلــح للغــوايل وال للتّغليــة والتّطهــر ّإل

عــن رضورة ،وهــو صالــح ّ
للذرائــر واملك ّلســات ،ويؤتــى هبــذا العنــر

ّ
القاقــي العنــر اهلنــدي ،يؤتــى بــه
مــن بحــر قاق ّلــة إىل عــدن .وبعــد
مــن ســواحل اهلنــد الداخلــة ،فيحمــل إىل البــرة وغريهــا .وبعــده

الزّ نجــي ،يؤتــى بــه مــن ســاحل الزّ نــج؛ وهــو شــبيه باهلنــدي ويقاربــه.
هكــذا ذكــر التّميمــي يف (جيــب العــروس) ،فإ ّنــه جيعــل الزّ نجــي بعــد

الشــحري وذكــر الزّ نجــي ً
ّ
أيضــا بعــد اهلنــدي .وقــال :وعنــر يؤتــى بــه
ـمى الكــرك بالــوس وينســب إىل قــوم مــن اهلنــد جيلبونــه،
مــن اهلنــد يسـ ّ
يعرفــون بالكــرك بالــوس ،يأتــون بــه إىل قــرب عــان ،يشــريه منهــم
أصحــاب املراكــب .قــال :وأ ّمــا العنــر املغــريب ،فإ ّنــه دون هــذه األنــواع
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ك ّلهــا ،يؤتــى بــه مــن بحــر األندلــس ،((( .فتحملــه التّجــار إىل مــر؛
وهــو شــبيه يف لونــه بالعنــر ّ
الشــحري ،وقــد يغالــط بــه فيــه».

(((

ويتحــدث لويــس شــيخو يف كتابــه (جمــاين األدب يف حدائــق العــرب)
الشــحر ،قائـ ً
عــن جــودة عنــر بحــر الزنــج وســاحل ِّ
ـا إن «العنــر أكثــره

يقــع إىل بــاد الزنــج وســاحل ِّ
ــحر مــن أرض العــرب ...وأجــود
الش ْ

العنــر مــا وقــع إىل هــذه الناحيــة وإىل جزائــر الزنــج وســاحله ،وهــو
املــدور األزرق».

(((

ويذكــر يف موطــن آخــر مــن هــذا الكتــاب أن العنــر «أجــوده مــا وقــع

إىل بــاد بربــر أو حــدود بــاد الزنــج ومــا واالهــا .وهــو األبيــض املــدور
واألزرق النــادر كبيــض النعــام أو دون ذلــك».

(((

 -3معيار اللون

لأللــوان مزيــة يف جــودة العنــر ،فقــد أشــار النويــري إىل أن العنــر
(((
«أجــوده ّ
الشــمعي ال ّلــون».
((( قد سبقت اإلشارة إلى ما ذكر المقري في نفح الطيب من أن «من بحرها بجهة الغرب يخرج العنبر الجيد
المق دّم على أجناسه في الطيب والصبر على النار» ،فهو يرى خالف ما أورد النويري بكتابه من تأخر العنبر
المغربي الوافد من األندلس.
انظ ر :المقري ،شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت1041 :هـ) :نفح الطيب من غصن األندلس
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ،تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر  -بيروت.)140 / 1( ،
((( النويري ،أحمد بن عبدالوهاب القرشي التيمي البكري( ،ت733 :هـ) :نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكتب
والوثائق القومية  -القاهرة ،الطبعة :األولى 1423 ،هـ( ،ج / 12:ص .)19-20
((( لويس شيخو :رزق الله بن يوسف شيخو (ت1346 :هـ) :مجاني األدب في حدائق العرب ،مطبعة اآلباء
اليسوعيين -بيروت 1913 ،م( ،ج / 1 :ص.)148 - 147 :
((( المرجع السابق نفسه( ،ج / 1 :ص.)148 :
((( النويري ،أحمد بن عبدالوهاب القرشي التيمي البكري( ،ت733 :هـ) :نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكتب
والوثائق القومية  -القاهرة ،الطبعة :األولى1423 ،هـ.)295 / 11( ،
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وقــال ابــن ســيده ...« :وأجــوده األشــهب ثــم األزرق ثــم األصفــر

ثــم األســود».

(((

ويقــول الثعالبــي يف كتابــه (ثــار القلــوب يف املضــاف واملنســوب):
َ
(((
ثــم األزرق وأدونــه ْالســود».
«َ ...ق ُالــوا وخــره ْال ْشــهب َّ

ويذكــر األبشــيهي كذلــك أن «أجــود العنــر األشــهب ،ثــم األزرق،

وأدونــه األســود».

(((

وقــد أبــان أبــو العــاء املعــري عــن أنــواع العنــر اجليــدة والرديئــة يف

رشحــه بيــت املتنبــي:

ـور
رجــل طينــه من العنرب ا ْلـ ْ

ِد وطـ ُ
ـن العباد من صلصال

يقــول املعــري يف رشح هــذا البيــت« :العنــر الــورد :الــذي يــرب

إىل احلمــرة ،ومنــه العنــر األشــهب :الــذي يــرب إىل البيــاض ،ومهــا

جيــدان .واألســود رديء».

(((

وقــد ذكــر الســيوطي نقـ ً
ـا عــن القــايل يف أماليــه أن العنــر اجليــد ال

يوصــف إال ُّ
ــه َبة.
بالش ْ

وقال القايل يف أماليه :يف قول الشاعر:
((( الدميري ،محمد بن موسى ،أبو البقاء (ت808 :هـ) :حياة الحيوان الكبرى ،دار الكتب العلمية -بيروت،
الطبعة :الثانية1424 ،هـ.)215 / 2( ،
((( الثعالبي ،عبدالملك بن محمد ،أبو منصور (ت429 :هـ) :ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ،دار المعارف
– القاهرة( ،ص.)536 ،535 :
((( األبشيهي ،شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور أبو الفتح (ت852 :هـ) :المستطرف في كل فن
مستظرف ،عالم الكتب – بيروت ،الطبعة :األولى1419 ،هـ( ،ص.)279 :
((( المعري ،أبو العالء :معجز أحمد ،شرح ديوان الشاعر الطيب أبي المتنبي أحمد بن الحسين ،ص 601 :ج.1
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اجلـ ِ
الرخامات تلتقي بامرنه َ
ـادي والعنرب الورد
وأ ْلــن مـ ْ
ـن ِّ
مس ُّ
غلط األعرايب ألن العنرب اجليد ال يوصف إال ُّ
بالش ْه َبة».

(((

(((

ويشــر البكــري يف رشح هــذا البيــت إىل أن نســاء العــرب كان مــن

عادهتــن تضميــخ األنــوف بالطيــب ،يقــول« :إن كان –أي الشــاعر -أراد
بـ«ألــن» الفــم فإنــه يعنــي بـ«مارنــه» األنــف ،وكانت نســاء العــرب تت ّلغم
بالطيــب فتضعــه عــى األنــف ومــا حــوايل الفــم قــال ذو الر ّمــة:

تثنــي النقــاب عــى عرنــن أرنبــة شـ ّاء مارهنــا باملســك مرثــوم
مرثــوم أي ملطــوخ كــا يقـــــال رثــم أنفــه إذا د ّقــه فأدمــاه»

(((

ليِ :ه ي ال َم َوارنِ وأص لُها
((( في مخصص ابن سيده « ِف ي الْنف المار ُن َو ُه و ال لَّ ِّي ن ال َِّذي ِإذا َع طَفته تَثَ َّن ى ،ق ََال أَبُ و َع ّ
من ال ُم ُرون َو ُه و ال لِّي ُن َوأنْشد :وأَلْين من َم ِّس ال ُّر َخ ِ
امات يَ لْ تَ ِق ي بما ِرنِ ه الجا ِدي وال َع ْن ب ُر ال َو ْر ُد َوقيل الما ِر ُن عا َّم ة
األَنْف ،ث َابتَ ،و ِف يه األَ ْرنَ بَ ة َو ُه و طَ َرف األَنْف َوأنْشد :ت َثْ ِن ى ِ
الخ َم ا َر على ِع ْرنِينِ أَ ْرنَ بَ ة شَ َّم ا َء ما ِرنُها بال ِم ْس ك َم ْرث ُو ُم».
ابن سيده ،أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت458 :هـ) :المخصص ،تحقيق :خليل إب راهيم جفال ،دار إحياء الت راث
العربي – بيروت ،الطبعة :األولى1417 ،هـ1996 -م.)117 / 1( ،
((( السيوطي :عبدالرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين (ت911 :هـ) :المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،تحقيق :فؤاد
علي منصور ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى1418 ،هـ 1998-م.)423 / 2( ،
((( البكري ،أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري األندلسي (ت487 :هـ) :سمط الآللي في شرح أمالي القالي،
نسخه وصححه ونقحه وحقق ما فيه واستخرجه من بطون دواوين العلم :عبدالعزيز الميمني ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.)207 / 1( ،
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ً
سادسا :فوائد العنبر
حلجــر العنــر فوائــد عديــدة ،فهــو ثــروة وقنيــة ثمينــة ،وحــي للنســاء،

وبخــور ،فضــا عــن فوائــده الطبيــة عــى نحــو مــا نشــر إليــه فيــا يــي:

 -1العنرب قنية ثمينة

يبــدو أن العنــر لنفاســته أصبــح ذا مكانــة عظيمــة لــدى األمــراء

وامللــوك يف العصــور القديمــة ،وممــن كان لــه اهتــام هبــذا احلــي العطــر

النفيــس اخلليفــة العبــايس هــارون الرشــيد ،الــذي يبــدو أنــه قــد أصابــه

شــغف بــه وتــوق إىل التعــرف عــى حيثيتــه ،خاصــة أنــه مــن املــواد التــي
جتمــع بــن صفتــن رائقتــن :صفــة احلســن واجلــال حل ًّيــا وزينــة ،وصفــة

فواحــا ،فكلــف هــذا اخلليفــة مــن يبحــث لــه عــن
ـرا ً
طيــب الرائحــة عطـ ً
مصــدرا ومزيــة وحســنًا وهبــاء ،ليخلــص
طبيعــة هــذه املــادة املحــرة
ً
ـري املنشــأ ،وال شــك أن مــا انتهــى إليــه هــذا
هــذا الباحــث إىل أنــه َبحـ ُّ

الباحــث املكلــف مــن قبــل اخلليفــة يمثــل خالصــة علــوم ومعــارف

تلــك احلقبــة الزمنيــة ،يقــول الدمــري« :ولقــد عنــي الرشــيد باملســألة عن
العنــر ،فأمــر محــادًا البــدوي يف البحــث باملســألة ،فكتــب إليــه أن مجاعــة
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مــن أهــل عــدن أعلمــوه أنــه يشء خيــرج مــن عيــون يف قعــر البحــر تقذفــه
الريــح باألمــواج ،كــا ختــرج أرض هتبــة القــار وهــي أرض الــروم الزفت
الرومــي .وآخــر جزائــر هــذا البحــر برسنديــب يف بحــر هــر كنــد وهــي

رأس هــذه اجلزائــر كلهــا ،ويف رسنديــب أكثــر مغايــص اللؤلــؤ ونبــات
اجلوهــر».

(((

ولعظــم أمهيــة العنــر وســمو منزلتــه لــدى امللــوك واألمــراء اختــذ منــه

النــاس هدايــا تقــدم إليهــم ،إذ يذكــر أبــو الفــداء يف تارخيــه (املختــر يف
أخبــار البــر) مــن مجلة أحــداث ســنة 370هـــ هدية عنــر عظيمــة الوزن
مقدمــة لعضــد الدولــة ،يقــول« :ثــم دخلــت ســنة ســبعني وثالثامئــة...
وفيهــا ورد عــى عضــد الدولــة هديــة مــن صاحــب اليمــن ،فيهــا قطعــة
(((
واحــدة مــن العنــر ،وزهنــا ســتة ومخســون رطـ ً
ـا بالبغــدادي».
ً
استقالل هلدية للملوك.
ولوال أن للعنرب قيمة عظيمة ملا قدم

وقــد اختــار ابــن شــهيد العنــر ضمــن نفائــس مهــداة إىل امللــك

النــارص لديــن اهلل ،فقــد أورد صاحــب (أزهــار الريــاض يف أخبــار القايض

عيــاض) أنــه «يف ســنة ســبع وعرشيــن وثــاث مائــة لثــان خلــون مــن

شــهر مجــادى األوىل وردت عــى النــارص لديــن اهلل هديــة وزيــره أمحــد بــن
عبدامللــك بــن شــهيد العظيمــة الشــأن التــي اشــتهر ذكرهــا إىل اآلن ووقــع

اإلمجــاع عــى أنــه مل هيــاد أحــد مــن ملــوك األندلــس بمثلهــا ،فأعجــب
((( المسعودي ،أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت346 :هـ) :أخبار الزمان ومن أباده الحدثان
وعجائب البلدان والغامر بالماء والعم ران ،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت1416 ،هـ 1996-م (ص:
.)59
((( أبو الفداء ،عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب (ت732 :هـ):
المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء) ،المطبعة الحسينية المصرية ،الطبعة :األولى.)121 / 2( ،
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مجيعــا وأقــروا َّ
نفســا مل تســمح بإخــراج مثلها...
النــارص وأهــل مملكتــه ً
أن ً
وتفســر هديتــه هــذه عــى مــا ثبــت يف كتابــه للنــارص :وذلــك مــن املــال

العــن مخــس مائــة ألــف دينــار ومــن العــود املرتفــع أربــع مائــة رطــل
منهــا يف قطعــة واحــدة مائــة وثامنــون رطــا ومــن املســك الذكــي املفضــل
يف جنســه مائتــا أوقيــة واثنتــا عــرة أوقيــة ومــن العنــر األشــهب الــذي

بقــي عــى خلقتــه ومل تدخلــه صناعــة مائــة أوقيــة منهــا قطعــة عجيبــة
الشــكل أربعــون أوقيــة ومــن الكافــور املرتفــع النقــي الذكــي ثــاث مائــة

أوقيــة».

(((

وقــد أورد ابــن خلــدون خــر هديــة عظيمــة القيمــةُ ،جعــت مــن

أطــراف الدولــة األمويــة ،مــن ضمنهــا كميــة معتــرة مــن العنرب األشــهب
الباقــي عــى طبيعتــه مــن غــر تصنيــع ،ضمــت قطعــة كبــرة احلجــم

وزهنــا مائــة أوقيــة ،وذلــك يف حديثــه عــن واليــة عبدالرمحــن النــارص
فذكــر أنــه «اســتوزر عبدامللــك بــن جهــور بــن عبدامللــك بــن جوهــر،
وأمحــد بــن عبدامللــك بــن ســعد وأهــدى لــه هديتــه املشــهورة املتعــددة
األصنــاف .ذكرهــا ابــن حيــان وغــره ،وهــي ممــا نقــل مــن ضخامــة

الدولــة األمويــة واتســاع أحواهلــا ،وهــي مخســائة ألــف مثقــال مــن
الذهــب العــن ،وأربعامئــة رطــل مــن التــر ومصارفــه مخســة وأربعــون
الفضــة مائتــا بــدرة واثنــا عــر رطـ ً
ألــف دينــار .ومــن ســبائك ّ
ـا مــن

العــود اهلنــدي خيتــم عليــه كالشــمع ،ومائــة وثامنــون رطـ ً
ـا مــن العــود
الصمغــي املتخــر ،ومائــة رطــل مــن العــود الشــبه املن ّقــى .ومائــة أوقيــة
((( المقري ،شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (ت1041 :هـ) :أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض،
تحقيق :مصطفى السقا ،عبدالعظيم شلبي ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر – القاهرة1358 ،هـ 1939 -م،
(.)262 ،261 / 2
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مــن املســك الذكــي ّ
املفضــل يف جنســه ،ومخســائة أوقيــة مــن العنــر
األشــهب ّ
املفضــل يف جنســه عــى خليقتــه مــن غــر صناعــة ومنهــا قطعــة
ململمــة عجيبــة الشــكل ،وزن مائــة أوقيــة».

(((

 -2العنرب عطر وبخور
لعــل مــن مزايــا العنــر طيــب الرائحــة ،فهــو باإلضافــة إىل كونــه

معطــرا ،كانــت تطيــب بــه أماكــن العبــادة
بخــورا
حجــرا ثمينًــا يعــد
ً
ً
ً
كاملســاجد وغريهــا ،وتعطــر بــه األفــراح.

روى املقــري يف كتابــه (نفــح الطيــب) طر ًفــا مــن أخبــار مســجد قرطبة

قــال فيــه« :وكان عــدد مــن خيــدم اجلامــع املذكــور بقرطبــة يف دولــة ابــن
أيب عامــر ويتــرف فيــه مــن أئمــة ومقرئــن وأمنــاء ومؤذنــن وســدنة
شــخصا،
وموقديــن وغريهــم مــن املتصفــن مائــة وتســعة ومخســن
ً
ويوقــد مــن البخــور ليلــة اخلتمــة أربــع ٍ
أواق مــن العنــر األشــهب وثــاين
ٍ
أواق مــن العــود الرطــب ،انتهــى».

(((

بخــورا يف دورهــم الفارهــة وســهرات
كــا اســتخدم امللــوك العنــر
ً

ســمرهم الالهيــة ،فمــا أورد ابــن املعتــز يف كتابــه طبقــات الشــعراء مــن
أخبــار الشــاعر أيب نــواس« :حدَّ ثنــي عامــة أصحــاب أيب نــواس منهــم
((( ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد أبو زيد ،اإلشبيلي (ت 808 :هـ) :ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر ،تحقيق :خليل شحادة ،دار الفكر -بيروت ،الطبعة :الثانية1408 ،هـ
 1988م.)177 / 4( ،((( المقري ،شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (ت1041 :هـ) :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر
وزيرها لسان الدين بن الخطيب ،تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر -بيروت.)549 / 1( ،
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عبــداهلل بــن أمحــد بــن حــرب املعــروف بــأيب هفــان قالــوا :بنــي للمخلــوع
جملــس مل تــر العــرب والعجــم مثلــه ،قــد صــور فيــه كل التصاويــر،

وذهــب ســقفه وحيطانــه وأبوابــه ،وعلقــت عــى أبوابــه ســتور معصفــرة
مذهبــة ،وفــرش بمثــل ذلــك الفــرش ،فلــا فــرغ مــن مجيــع أســبابه،

وعــرف ذلــك ،اختــار لــه يو ًمــا ،وتقــدم بــأن يؤمــر الندمــاء والشــعراء
باحلضــور غــدوة ذلــك اليــوم ليصطحبــوا معــه فيــه ،فلــم يتخلــف أحــد،

وكان فيمــن حــر أبــو نــواس ،فدخلــوا فــرأوا أســا مل يــروا مثلــه قــط
ومل يســمعوا بــه ،مــن إيــوان مــرف فائــح فاســح ،يســافر فيــه البــر،
وجعــل كالبيضــة ً
بياضــا ،ثــم ذهــب باإلبريــز املخالــف بينــه بالــازوردي

أبــواب عظــام ومصاريــع غــاظ تتــأأل فيهــا مســامري الذهــب ،قــد

قمعــت رؤوســها باجلوهــر النفيــس ،وقــد فــرش بفــرش كأهنــا صبــغ
الــدم ،منقــش بتصاويــر الذهــب ومتاثيــل العقبــان ونضــد فيــه العنــر

األشــهب والكافــور املصعــد وعجــن املســك وصنــوف الفاكهــة».

(((

 -3العنرب حيل وزينة

بالغــت املــرأة العربيــة يف القــرون الوســطى يف اقتنــاء خمتلــف صنــوف

احلــي ومنهــا قالئــد العنــر فقــد « تفننــت املــرأة يف ذلــك العــر يف

اســتكامل زينتهــا ،فلــم تقتــر عــى ختضيــب يدهيــا باحلنــاء ،بــل اعتــادت
أيضــا طــاء أظافرهــا بطـ ٍ
ً
ـاء أمحــر اســرعى نظــر بعــض الرحالــة الغربيني
هــذا خــاف الوشــم الــذي اعتــادت كثــرات مــن النســاء أن يزيــن بــه
((( ابن المعتز ،عبدالله بن محمد العباسي (ت296 :هـ) :طبقات الشع راء ،تحقيق :عبدالستار أحمد ف راج ،دار
المعارف – القاهرة( ،ص.)209 :
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أجــزاء خمتلفــة مــن أبداهنــن فــإذا أرادت الواحــدة منهــن اخلــروج إىل

الطريــق العــام ،ارتــدت أفخــر ثياهبــا وتزينــت وتعطــرت ولبســت مــن
احلــي كل مــا تقــدر عليــه؛ ومــن هــذه احلــي القالئــد املصنوعــة مــن

العنــر والتــي ســميت العنربيــة».

(((

 - 4العنرب دواء

للعنــر فوائــد طبيــة عديــدة ،وقــد ذكــر الدمــري يف كتابــه (حيــاة

احليــوان) بعــض هــذه الفوائــد ،فقــال إنــه «يقــوي القلــب والدمــاغ ،نافــع

مــن الفالــج واللقــوة والبلغــم الغليــظ».

(((

وقــال« :وأمــا خواصــه فقــال املختــار بــن عبــدون :العنــر حــار

يابــس ،وهــو دون املســك ،وأجــوده األشــهب اخلفيــف الدســم ،وهــو
يقــوي القلــب والدمــاغ ،ويزيــد يف الــروح وينفــع مــن الفالــج واللقــوة
والبلغــم الغليــظ ،ويولــد شــجاعة ،لكنــه يــر مــن اعتــاده الباســور،
وتدفــع مرضتــه بالكافــور وشــم اخليــار .ويوافــق األمزجــة البــاردة

الرطبــة واملشــايخ ،وأجــوده مــا اســتعمل يف الشــتاء».

(((

وقــد نقــل النويــري عــن ابــن ســينا حديثــه عــن فوائــد هــذا احلجــر

ففــي (هنايــة األرب يف فنــون األدب)« :وقــال ابــن ســينا :طبــع الكهربــا
((( سعيد عاشور :نظم الحكم واإلدارة في عصر األيوبيين والمماليك -المرأة في الحضارة العربية -المؤسسات
االجتماعية في الحضارة العربية (مطبوع ضمن موسوعة الحضارة العربية اإلسالمية) ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،الطبعة :األولى 1987م( ،ص.)321 :
((( الدميري ،محمد بن موسى ،أبو البقاء (ت808 :هـ) :حياة الحيوان الكبرى ،دار الكتب العلمية -بيروت،
الطبعة :الثانية1424 ،هـ.)215 / 2( ،
((( المرجع السابق)216 / 2( ،
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ً
قليــا ،يابــس يف الثالثــة؛ وهــو قابــض وخصوصــا للــدّ م مــن أي
حــار
ّ
ـارة فينفــع
موضــع كان .قــال ،وقــال بعضهــم :إ ّنــه يع ّلــق عــى األورام احلـ ّ

الرعــاف؛ وإذا رشب منــه نصــف مثقــال بــاء بــارد نفع
منهــا؛ وهــو حيبــس ّ
مــن اخلفقــان؛ ويمنــع مــن نفــث الــدّ م جــدّ ا؛ وهــو حيبــس القــيء؛ ويمنــع

ـوى املعــدة وهــو حيبــس
املــوا ّد الرديئــة عــن املعــدة؛ ومــع املصطــكا يقـ ّ

الرحــم واملقعــدة ،وينفــع مــن الزّ حــر».
نــزف ّ

(((

وقــد تضمنــت أبحــاث ودراســات حديثــة مزايــا وفوائــد كثــرة منهــا
أنــه «قدي ـ ًا كان ُيعتقــد َّ
أن ألحجــار الكهرمــان القــدرة عــى الشــفاء مــن
أمــراض مثــل الربــو ووبــاء الطاعــون فــكان يتــم طحنــه وخلطــه مــع
العســل هلــذه الغايــة ،وكــا كان ُيعتقــد َّ
أن لــه القــدرة عــى تســكني األمل

الناتــج عــن التســنني لألطفــال الرضــع فــكان يتــم وضعــه يف قــادة
ووضعهــا عــى رقبــة الطفــل .ومــن ُ
اخلرافــات التــي كانــت ســائدة فيــا
مــى عــن الكهرمــان أ َّنــه يســتطيع احلاميــة مــن الــر واألذى فقــد كان

البحــارة حيرقــون الكهرمــان حــول ســفنهم حتــى تتيــر رحلتهــم .وكــا
كانــت األمهــات ُتــرق الكهرمــان بجانــب أطفاهلــم لكــي ينمــو بصحــة
جيــدة».

(((

ومــن مزايــاه كونــه مر ًحيــا وخفيــف الــوزن ومجيـ ً
ـا للغايــة ،باإلضافــة

إىل أنــه يشــع طاقــات الســام واهلــدوء ملــن يرتديه...فمعظــم خصائصــه
الفريــدة مــن نوعهــا والرائعــة تكمــن يف اســتخدامه بديـ ً
ـا طبيع ًّيــا خالِ ًيــا
((( النويري ،أحمد بن عبدالوهاب القرشي التيمي البكري( ،ت733 :هـ) :نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكتب
والوثائق القومية ،القاهرة -الطبعة :األولى1423 ،هـ.)297 – 296 / 11( ،
((( ما هو الكهرمان؟ ضمن موقع :موضوع.كوم
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مــن املخــدرات ،وال يقتــر دوره هنــا فحســب ،بــل يعــرف بأنــه مســكن
منتجــا
ذو خصائــص مضــادة لاللتهابــات ممــا أكســبه صفــة مثاليــة كونــه ً
طبيع ًّيــا ملعاجلــة األطفــال والبالغــن عــى نحــو فريــد.

ومن أهم هذه الفوائد بالنسبة لألطفال الصغار والرضع:

 -تعزيز اجلهاز املناعي.

 ختفيف االلتهابات (وخاصة يف اللثة). ترسيع عملية الشفاء الطبيعية. -ختفيف آالم التسنني.

 توفري اآلثار املهدئة بدون استخدام العقاقري.ً
منشطا طبيع ًّيا.
 -يعمل

 -يعمــل مســكنًا طبيع ًّيــا (للتخفيــف أو القضــاء عــى اآلالم املصاحبــة

للتســنني والصــداع وتصلــب املفاصــل وغريهــا).

وللكهرمان – حسب هذه الدراسات  -فوائد كثرية أخرى ،منها أنه:

 يعالــج ًّكل مــن احللــق واملعــدة والطحــال والــكىل واملثانــة واملــرارة،

كــا يعمــل عــى ختفيــف مشــاكل املفاصــل ويقــوي األغشــية املخاطيــة.

 مــن فوائــد الكهرمــان ًأيضــا أنــه حيســن الشــعور باجلســم مــن خــال

تقويــة الذاكــرة والذكاء.

 يساعد عىل التهدئة العاطفية والتوسيط العاطفي. -يعد بلورة أساسية ممتازة.

 حيول الطاقة السلبية إىل طاقة إجيابية. يشع طاقة دافئة ومرشقة.60

 -يســاعد يف حتســن أداء البطــن واملثانــة والــدم والعينــن والــكىل

واملعــدة وتنشــيط األنســجة ويعــزز صحــة احللــق والكبــد وعــاج

مشــاكل املفاصــل.

(((

وانتشــارا بــن الشــعوب
ولعــل أبــرز اســتخداماته وأكثرهــا ذيوعً ــا
ً

أنــه يســتخدم للتقليــل مــن آالم التســنني عنــد األطفــال ،وذلــك ألن
العنــر حيتــوي عــى محــض السكســينيك املســؤول عــن معظــم الفوائــد

التســنني ،كــا أن فوائــد العنــر لتســنني األطفــال العنــر كانــت معروفــة

قبــل احلــرب العامليــة الثانيــة ،فقــد تــم إعطــاء األطفــال يف أملانيــا وبعــض
البلــدان األخــرى خــرز العنــر الرتدائهــا ،ويف بلــدان مثــل ليتوانيــا تــم

تدليــك أســنان األطفــال بالعنــر؛ لتقليــل األمل املرتبــط بالتســنني ،وإىل
يومنــا هــذا حتظــى القالئــد املصنوعــة مــن العنــر بشــعبية كبــرة بــن
اآلبــاء الذيــن يريــدون حـ ً
ـا طبيع ًيــا للتســنني الطفــل.
ويمتــاز زيــت العنــر املصنــوع مــن شــجرة الراتنــج بخصائــص

عالجيــة عنــد فركــه باجللــد أو تدليــك اجللــد بــه ،فهــو يكافح الشــيخوخة

ويعمــل عــى جتديــد البــرة ،ويعالــج حــروق البــرة والكدمــات .يعمل
مســحوق العنــر عــى عــاج األوعيــة الدمويــة الصغــرة ومــرض الغــدة
وحيســن مــن صحــة الشــعر.
الدرقيــةّ ،

(((

((( فوائد حجر الكهرمان ،ضمن موقع أحجار موسوعة األحجار الكريمة 14 ،يونيو 2016
https//:www.gemstones-ar.com
((( ما هو العنبر؟ ضمن موقع :موضوع.كوم
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ً
سابعا :أحكام ذات صلة بالعنبر
كــا حتــدث علــاء اللغــة واألطبــاء واألدبــاء عــن العنــر خــاض

الفقهــاء يف أحــكام العنــر اخلــارج مــن البحــر ،فقــد «قــال املــاوردي
والرويــاين يف كتــاب الــزكاة :ال زكاة يف العنــر واملســك .وقــال أبــو

يوســف :فيهــا اخلمــس .وقــال احلســن وعمــر بــن عبدالعزيــز وعبــداهلل
العنــري وإســحاق :جيــب اخلمــس يف العنــر .واحتــج الشــافعي عليهــم

بقــول ابــن عبــاس ريض اهلل تعــاىل عنهــا يف العنــر ،إنــا هــو يشء درسه
البحــر ((( ،أي لفظــه ،وليــس بمعــدن حتــى جيــب فيــه اخلمــس .وروي
عنــه رص ًحيــا أنــه قــال :ال زكاة فيــه.
وروى جابــر أن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم قــال« :العنــر ليــس

بغنيمــة» ،وهــذا ينفــي وجوب الــزكاة فيــه .قــاال ،أي املــاوردي والروياين:

وأكثــر الفقهــاء عــى أن العنــر طاهــر ،وقــال الشــافعي :ســمعت مــن

قــال :رأيــت العنــر نابتًــا يف البحــر ،ملتو ًيــا مثــل عنــق الشــاة .وقيــل:
إن أصلــه نبــت يف البحــر ولــه رائحــة ذكيــة .ويف البحــر دويبــة تقصــده
((( البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدالله :الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله
عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري) ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي) ،الطبعة :األولى1422 ،هـ ،)129 / 2( ،ولفظ الحديثَ ( :وق ََال ابْ ُن
َع َّب ٍ
اس َر ِض ي ال لَّ ُه َع ْن ُه َم ا« :لَ ْي َس ال َع ْن َب ُر ِب ِركَا ٍز ُه و شَ ْي ٌء د ََس َر ُه ال َب ْح ُر».
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لــذكاء رائحتــه ،وهــو ســمها ،فتأكلــه فيقتلهــا ويلفظهــا البحــر ،فيخــرج

العنــر مــن بطنهــا.

وقــاال يف كتــاب الســلم :جيــوز الســلم يف العنــر ،والبــد مــن بيــان

أنواعــه ووزنــه ،فالعنــر منــه األشــهب واألبيــض واألخــر واألســود
وال جيــوز حتــى يســمى ذلــك .وقــال الشــافعي :جيــوز بيــع العنــر ،وقــال

أهــل العلــم بــه :إنــه نبــات والنبــات ال حيــرم منــه يشء .قــال :وحدثنــي

بعضهــم ،أنــه ركــب البحــر فوقــع إىل جزيــرة فيــه ،فنظــر إىل شــجرة مثــل
عنــق الشــاة ،فــإذا ثمرهــا عنــر ،قــال :فرتكنــاه حتــى يكــر ثــم نأخــذه،
فهبــت الريــح فألقتــه يف البحــر .قــال الشــافعي :والســمك ودواب البحــر

تبتلعــه أول مــا يقــع منــه ،ألنــه لــن ،فــإذا ابتلعتــه قلــا تســلم منــه إال

قتلهــا لفــرط احلــرارة فيــه ،فــإذا أخــذ الصيــاد الســمكة ،وجــده يف بطنهــا
فيقــدر أنــه منهــا ،وإنــا هــو ثمــر نبــت.

(((

((( الدميري ،محمد بن موسى ،أبو البقاء (ت808 :هـ) :حياة الحيوان الكبرى ،دار الكتب العلمية -بيروت،
الطبعة :الثانية1424 ،هـ.)216 – 215 / 2( ،
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ً
ثامنا :العنبر األشهب في األدب العربي
ملــا كان الشــاعر كثــر االعتنــاء باجلــال مفتو ًنــا بالطيــب صــار مــن

الطبيعــي أن نجــد إشــارات كثــرة إىل العنــر يف شــعرنا العــريب ،إذ الشــاعر
-بطبيعــة حســه املرهــف -ملهــم لصنــاع الطيــوب ،إذ تذكــر الروايــة أن

عبــداهلل بــن جعفــر أهــدى ملعاويــة قــارورة مــن الغاليــة ،فســأله :كــم أنفق
عليهــا ،فذكــر مـ ً
ـال جزيـ ً
ـا ،فقــال :هــذه غاليــة فســميت بذلــك .وشــمها
مالــك بــن ســليامن بــن خارجــة مــن أختــه هنــد بنــت أســاء فقــال:
علمينــي كيــف تصنعــن طيبــك؟

فقالــت :ال أفعــل ،تريــد أن تعلمــه جواريــك ،هــو لــك منــي كلــا

أردتــه ،ثــم قالــت :واهلل إين مــا تعلمتــه إال مــن شــعرك حيــث تقــول:

أطي ــب الطي ــب ع ــرف أم أب ــان ف ــار مس ــك بعن ــر مس ــحوق

(((

ولعــل مــن الطريــف أن هيتــدي الشــاعر العــريب القديــم إىل نســب

موصــول بــن العنــر والصنوبــر ،حيــث أكــدت الدراســات احلديثــة

أن العنــر «هــو عبــارة مــادة صمغيــة لوهنــا برتقــايل ،تفرزهــا فصيلــة
((( األبشيهي ،شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور أبو الفتح (ت852 :هـ) :المستطرف في كل فن مستظرف،
عالم الكتب – بيروت ،الطبعة :األولى1419 ،هـ( ،ص.)278 :
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مــن أشــجار الصنوبريــات املعمــرة ،والتــي يزيــد عمرهــا عــن ماليــن
الســنني ،وتنتــر هــذه األشــجار يف أوروبــا الشــالية».

(((

القريوانى:
يقول ابن رافع
ّ

يـــا حســـنة يف العـــن مـــن صنوبـــر
حيكــــى لنـــا مجامجًـــا مـــن عنـــر
حــــب إذا مل يكـســــر
يـفــــلق عــــن
ّ
مصنـــدل إن شـــئت أو معصفــــر
كمثـــل أصـــداف نفيـــس اجلوهـــر

(((

فالشــاعر بصــوره الشــعرية فطــن لوجــود صلــة وثقــى بــن الصنوبــر

والعنــر ونفيــس اجلوهــر.

ويلحــظ املتتبــع حلديــث الشــعراء عــن العنــر حذقهــم بطبيعــة هــذا

احلجــر الغــايل الثمــن ومعرفتهــم بأنواعــه اجليــدة ،فقــد أكثــروا يف
شــعرهم مــن ذكرهــم لعنــر ِّ
ـحر ،ففــي (زهــر اآلداب وثمــر األلباب)
الشـ ْ
قــول الشــاعر أيب الفتــح كشــاجم (((:

والصـــبا
مزاجك للمثنى من العـــود ّ
فلـو كنـت وردًا كنـت وردًا مضاعـ ًفا

اخلمر
من ال ّريح والصايف الرقيق من ْ
ولو كنت طي ًبا كنت من عنرب ِّ
الش ْحـر

وســبقت اإلشــارة إىل أن هــذا العنــر مضــاف إىل الشــحر الــذي هــو
((( ضمن موقع وزي وزي

https//:weziwezi.com

((( النويري ،أحمد بن عبدالوهاب القرشي التيمي البكري( ،ت733 :هـ) :نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكتب
والوثائق القومية ،القاهرة ،الطبعة :األولى1423 ،هـ.)99 / 11( ،
((( ال ُح صري ،إب راهيم بن علي بن تميم األنصاري ،أبو إسحاق القيرواني (ت 453 :هـ) :زهر اآلداب وثمر األلباب،
دار الجيل ،بيروت.)619 / 2( ،
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ـال َ
«سـ ِ
األزهــريِ :ف َأقصاهــاَ ،و َقـ َ
ـنَ ،قـ َ
ـاح ُل ا ْل َي َمـ ِ
ـن ِسـ َ
ـيد ْه :بينهــا
ـال ا ْبـ ُ
َ
ـح ُر عُ ــانَ ،وهُ ــو َسـ ِ
ـانَ .و ُي َقـ ُ
ـان َ
ـح ُر عُ ـ َ
ـن عُ ـ َ
َو َبـ َ ْ
ـاح ُل ا ْل َب ْح ـ ِر
وشـ ْ
ـالِ :شـ ْ
(((
ـن عُ ــان وعَ ـ َ
َبـ َ ْ
ـد ٍن».
وقــد وظــف الشــعراء العنــر يف خمتلــف أغراضهــم الشــعرية ،ففــي

غــرض املديــح النبــوي وظــف الشــعراء أجــود أنــواع العنــر يف مــدح

الرســول عليــه الصــاة والســام ناعتــن طيــب الثــرى النبــوي بأنــه
أزكــى ر ًحيــا وأعطــر شـ ً
ـذا مــن العنــر ِّ
ـحري الــذي هــو أجــود العنــر
الشـ ْ
كــا أوضحنــا ســاب ًقا ،يقــول القاســم بــن عــي بــن هتيمــل اخلزاعــي
( 695هـــ) يف مدحــه عليــه الصــاة والســام:

ن ِمن َبــ ِرها و َقـبــ ِرها َبــ ْيـــنَ جــنّــ ٍ
وانــ ْ
ـزل بِطي َبـ َة تنـ ِز ْل َبـ َ
ـات وأهنـــار
سخت ِبـــديِــ ِ
ـور الذي ُن َ
َح ُ
ـم الـدُّ نـيـا بِأنــــوا ِر
يث ال ُّن ُبو ُة والنــ ُ
ـه ُظ َـلــ ُ
َ
الع َنب ِّ
ـم ِمــن ِ
وحيـ ُ
اري
أرض النَّبي َثرى
الشــحري والدّ ّ
أذكـــى ِمنَ َ
ـث َتل َثـ ُ
بِواحـــ ٍ
ـد ما َلـــــه ثــــ ٍ
ـان ُيامثِ ُ
ــلـــه َفضــ ً
ـا وإن كــ َ
ـان ثاين اثن ِ
ني يف الغـار
وباألســلوب ذاتــه يف توظيــف العنــر ِّ
الشــحري يصــف محــدون بــن

احلــاج الســلمي (1232هـــ) الثــرى النبــوي الطاهــر:

ـأسـم ِ
أرس َـلـت َ
َث ِملنَا ُسـكا َرى ِمن َش َـمئِ ِ
الغـ ْيـ َثا
ـاعــنَا إِال َو َ
ـل َما َجـ َرت بِ َ
ـول اهللِ أش َفـــى ِ ُلـشـتَــ ٍ
الشــح ِري واملِسـ ِ
َثـ َر َاك َر ُسـ َ
نب ِّ
الع َ ِ
ـك َقد ُب َّثا
ـف ِمــنَ َ
ويف غــرض املــدح يذكــر املتنبــي العنــر الــوردي أو الــورد يف قصيــدة

يمــدح فيهــا عبدالرمحــن بــن املبــارك األنطاكــي ،فقــال:

((( ابن منظور ،محمد بن مكرم (ت711 :هـ) :لسان العرب ،دار صادر – بيروت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ4( ،
.)398 /
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رجــل طينــه مــن العنــر الــور د وطني العباد مــن صلصال
يقــول املعــري يف رشح هــذا البيــت« :العنــر الــورد :الــذي يــرب

إىل احلمــرة ،ومنــه العنــر األشــهب :الــذي يــرب إىل البيــاض ،ومهــا

جيــدان .واألســود رديء .والصلصــال :طــن يابــس ،وهــو الــذي لــه

صــوت .يقــول :إن طينــه الــذي خلــق منــه عنــر الــورد ،وطــن غــره

مــن صلصــال ،فلــه فضــل عــى النــاس».

(((

ونجــد الشــاعر أمحــد بــن حممــد التغلبــي املعــروف بابــن اخليــاط

(517هـــ) ينعــت أفعــال ممدوحــه فيجعلهــا فواحــة بالطيــب كالعنــر،
يقــول:

لس ُي ِ
س َب ْل َ
ـوف ا ْل َبـواتِـــ ِر
ـت عَ ْض َ
ـب الدَّ ْو َل ِة ْ ُال ْل َك َف ْخـ َر ُه َوما ا ْل َف ْخ ُر إِال لِ ُّ
َت َ ْ
ـك ِ
ش ِمنَ ْال ِ ْســ ِ
ـو ْر َد ِفـ ْع ُـلــ ُه ُأ ِض َ
َوما َ
يف إِىل َن ْ ٍ
عاطـ ِر
كان إِال ا ْل َعنْـ َبــ َر ا ْلــ َ

ويتخــذ الشــاعر إدريــس بــن حممــد العمــراوي اإلدريــي (1296هـ)

األســلوب ذاتــه يف التعبــر عــن طيــب الشــائل املضاهيــة ألطيــب أنــواع
العنــر يقــول:

تبــارك اهلل ما أحــىل شامئـله ما العنرب الشحر؟ ما الرحيان؟ ما الزهر؟
ويوظـف ابـن سـهل األندليس (649هــ) العنبر يف الثناء على ممدوحه

الـذي تنكشـف أفضالـه يف أوقـات الشـدة وأزمـات اخلطـوب كما تتجلى
ً
وشـذا مـن العنرب عنـد إحراقـه ،يقول:
عطـرا
الطيـوب الفواحـة
ً
((( المعري ،أبو العالء :معجز أحمد شرح ديوان أبي الطيب المتنبي أحمد بن الحسين ،ص 106 :ج.1
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ـد ُ
ـوب النُك ِر َيبدو َف ُ
اخلطـ ِ
ِعنـ َ
ضل ُكم

ـر عَ ن َذكــ ِ
الع َ ِ
نب
ـاء َ
َوالنــ ُ
ـار ُتـــ ِ ُ

وقــد أكثــر الشــعراء يف غــرض الغــزل مــن تصويرهــم حمبوباهتــم
ٍ
ً
رائحــة بأهنــن كالعنــر ،يصــف ابــن
وطيــب
ومجــال
بنعتهــن ُحســنًا
َ

الــوردي عمــر بــن مظفــر (749هـــ) حمبوبــه بأنــه بحــر زاجــر ترمــي

ســواحله العنــر ،يقــول (مــن بحــر الرسيــع):

ٍ
ِّ
ُ
ــــن
آيــات
بخــده
حســـن َو َم ْ
ٍ
حيــاة طــا
ــن
أو هــو
بحــر ِم ْ
ٌ

ِ
ـبهـــر
اآليــات ال ُي
إذا رأى
ُ
ِ
ســاحل ِه العنــ ُر
ُيزجــى إىل

وقــد وظــف حممــد بــن حممــد بــن نباتــة العنــر األشــهب يف تصويــر

مجــال حمبوبــه األشــهب ،يقــول:

وأشــهب أعجبنــي حســـنه ومـثــــل حماســنه يـعـجـــب
وقـــد عنرب النقـــع أعطـافـــه

فـــيا ح ّبـــذا العنرب األشهب

(((

ويوظــف الشــاعر أبــو نــواس احلســن بــن هانــئ (198هـــ) العنــر
ً
قائــا:
اهلنــدي اجليــد يف نعــت حمبوبــه

َأيــا َمــن َأ َ
خل َ
َ
ـــــد
الو ْع
ــــف َ
َ
ِ
الطيــب
كـــان يف
َو َمــن َلــو

َ
حــال عَ ِ
ـــه ِد
َو َقــد
ــن َ
الع ْ
َ
نــر اهلِنـــدي
َل
كـــان َ
الع َ َ

ويوظــف حممــد بــن عبــدوس الواســطي ( 601هـــ) الصــورة ذاهتــا يف

تصويــر حمبوبــه:

((( القرشي :أحمد بن يحيى العدوي العمري ،شهاب الدين (ت749 :هـ) :مسالك األبصار في ممالك األمصار،
المجمع الثقافي -أبو ظبي ،الطبعة :األولى1423 ،هـ.)655 / 19( ،
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َفجــر ِ
الصبــا يف َوجنَتيــه غــدا َيمــوج مثـ َ
ـل الـ َبحـــر اجلائِـــل
أمــــا ُتـــراه إِذ َطــفـــا مـــ ُ
ـر يف الساحـل
ـاؤه قـد َق َذف َ
العنــ َ
ويــوازن ابــن الرومــي عــي بــن العبــاس ( 283هـــ) بــن شــعره اخلالد

والعنــر األخــر الــذي هــو أفضــل الطيــوب عات ًبــا عــى مــن حجبــوا

عنــه هداياهــم ،فيقــول (مــن الرسيــع):

ِ
وم ْســك دا ِر ُ
ـم األذفـــــ ُـر
نِعــال ِكنْبايـ َة والعـنـبــــــــ ُـر
ينكـ ُ
و َمنــدل اهلنــد الــذي ُير َتـ َ
قســم يف النــاس وال ُنذكـ ُـر
ـى ُي َ
ُ
ـم ثناؤنــا من عطركـــم أعـطــــر
يــا مانعينــا مــن
هداياكـــــ ُ
ثناؤنا يبقى ويطـــوي الفـــــا ط ًّيا فال ُيثنَـــى وال ُيـقــصـــر
ــر وال يـفـخــر
ـم َت ُ
درس آثــــــار ُه ويسـأم السـ ْي َ
وعـطركــ ْ
أقســمت بالكأس إذا أعملت واصطـــخب املزمار واملِزْهــــر

لــو جاءنا العود وأتباعــــــه

شعرنــــــا
لقــد غــدا ُيثنى به ُ

وخ ُريهـــن العنـبـــر األخـــر
أضعــــاف ما يثنى به املجــــمر

ويصــور ابــن دانيــال املوصــي (710هـــ) غصو ًنا حتمــل الثــار بالقدود

احلســان تز ّيــن بخــرز العنرب:

قراصيهــا َ
َ
َّ
األغــ ِ
ــت بِ َح ْم ِ
ر
كأن
أينع ْ
الغصــون َو َقــد َ
ــل ِ ّ
ٌ
ــر ِز العن َ ِ
ْــر
قــدودٌ
حســان َلبِســنَ
احلريــر َو ُق ِّلــدْ َن مــن َخ َ
َ

وينعــت الشــاعر أبــو متــام حبيــب بــن أوس الطائــي (231هـــ) طيــب

ـبها إيــاه بالعنــر اهلنــدي اجليــد:
زمــان وصالــه اهلنــي املمتــع مشـ ً

ـق ِ
ــه َو َرو َن ِ
َـرضتِ ِ
مــان ِم َ
بــعد َز ٌ
ِ
نك ِعشـنا بِن َ
ـجــاب
الـع
ــه ُ
َفال َي ُ
نب اهلِـنــ ِــدي فـيــ ِ
ـه َو َف َأر املِسـ ِ
َ
الر ِ
ضاب
ـك َم
َك َأ َّن َ
الع َ َ
فضوض ُ
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ً
أول :تعريف السبحة في اللغة واالصطالح
(سـ َب َح) وترجــع معظــم دالالهتــا إىل معــان
السـ ْب َحة مشــتقة مــن مــادة َ
ٌّ

دينيــة ذات صلــة بالذكــر والتســبيح هلل جــل وعــا ،مــن ذلــك:
جاللـــه َوعَ َظ َمتُـــهُ َ ،و ِهـــي ِف َ
حات َو ْج ِ
ُ
«ســـ ُب ُ
ـــع
ـــه اهللِ:
األصـــل َ ْ
ج ُ
 ُحات ا ْل َو ْج ِ
يـــلَ :أضـــواء َو ْج ِه ِ
ـــه؛ َو ِق َ
ُســـ ْبحة؛ َو ِق َ
يـــلُ :ســـ ُب ُ
ـــه حماســـنُه
َ
ألنـــك إِذا َ
ِ
رأيـــت َ
ان اهلل َو ِق َ
ـــتُ :ســـ ْب َح َ
الوجـــه ُق ْل َ
يـــلَ :م ْعنَـــا ُه
احل َســـنَ
ِ (((
تنزيـــهٌ َلـــهُ َأي ُســـ ْب َح َ
ان َو ْج ِهـــه».
ـا ِة َت ُقـ ُ
ـوعُ ِمــنَ ِّ
الصـ َ
و«السـ ْب َح ُة ً
ـول ِم ْنــهُ َق َض ْيـ ُ
ـت
الذ ْكـ ِر َو َّ
أيضــا الت ََّطـ ُّ
ُّ
( ((
ُس ْب َحتِي».
و«الس ْب َحة :الدُّ عَ ُاء».
ُّ

(((

و(ســـ ْب َح َ
ان) اهلل َم ْعنَـــا ُه ال َّتنْ ِزيـــ ُه لَِّ َو ُهـــو
 و«الت َّْســـبِ ُيح ال َّتنْ ِزيـــ ُهُ .
ٍ
(((
ـى ا َْل ْص ــدَ ِر َك َأ َّنــ ُه َق ـ َ
ـب َع ـ َ
ـالُ :أ َب ـ ِّـرئُ اهلل ِمــ ْن ُك ِّل ُس ــوء َب ـ َـرا َءةً».
ن َْص ـ ٌ
((( ابن منظور ،محمد بن مكرم (ت711 :هـ) :لسان العرب ،دار صادر – بيروت ،الطبعة :الثالثة 1414 -هـ.)473/2( ،
((( ال رازي ،زين الدين أبو عبدالله محمد (ت666 :هـ) :مختار الصحاح ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد ،المكتبة
العصرية  -الدار النموذجية -بيروت ،الطبعة :الخامسة1420 ،هـ 1999 -م( ،ص.)140 :
((( الزبيدي ،مح ّم د بن مح ّم د (ت1205 :هـ) :تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :مجموعة من المحققين،
دار الهداية.)449 / 6( ،
((( ال رازي ،زين الدين أبو عبدالله محمد (ت666 :هـ) :مختار الصحاح ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد ،المكتبة
العصرية  -الدار النموذجية -بيروت ،الطبعة :الخامسة1420 ،هـ 1999 /م( ،ص.)140 :
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َّطــوعِ  ،والن ِ
ٌ
فــان مــن
ــر َغ
والســ ْب َحةَ :
«صــا ُة الت ُّ
ّافلــةُ :ي َقــالَ :ف َ
 ُّـبيحا َ
ُس ـ ْب َحتِهَ ،أي مــن َصـ َ
أل ّن التّســبيح
ـم َيت الصــا ُة َت ْسـ ً
ـا ِة النَّافلــةُ ،سـ ِّ

كل ُس ٍ
عظيــم اهلل و َتنْز ُهيــه مــن ُّ
ــوء».
َت
ُ

(((

اس ُم َف ِ
 ُْال ْص َب ُع َّالتِي َت ِل ْ ِ
و«ال َس ِّب َح ُة ْ ِ
اع ٍل ِم ْن الت َّْسبِيح».
ال ْ َب َام ْ

(((

ــر ا ْل َبــاء َو ِهــي
ويف (حتريــر ألفــاظ التنبيــه) للنــووي« :املســبحة بِ َك ْ
البــام ســميت بذلــك ِ َ
اإلصبــع َّالتِــي تـ ِ
ل َّنــهُ يشــار َهبــا إِ َل الت َّْو ِحيــد
ـي ْ ِ ْ َ

َف ِهــي مســبحة منزهــة».

(((

ويف (النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر) البــن األثــرُ ْ :
«ال َســ ِّب َح ُة:
ــك ِ َ
ــميت بِ َذلِ َ
لنَّ َــا ُي َشــار ِ َبــا ِعن َ
ْــد
ُ
اإلصبــع َّالتِــي َتــي اإل ْهبــامُ ،س ِّ
الت َّْســبِيحِ ».

(((

الســبحة تعريفــات متقاربــة يف معناهــا تشــر
وقــد عــرف علــاء اللغــة ُّ

كلهــا إىل معــاين العــد للتســبيح باخلــرز املنظــوم ،ومــن هــذه التعريفــات:

«الس ـ ْب ُ
حة:
 -تعريــف اإلمــام اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي وغــرهُّ :

ــرزات ُي َســ َّبح بعددهــا».
َخ َ

(((

((( الزبيدي ،مح ّم د بن مح ّم د (ت1205 :هـ) :تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :مجموعة من المحققين،
دار الهداية.)449 / 6( ،
((( الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي ،أبو العباس (ت :نحو 770هـ) :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،
المكتبة العلمية – بيروت.)262 / 1( ،
((( النووي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت676 :هـ) :تحرير ألفاظ التنبيه ،تحقيق :عبدالغني الدقر،
دار القلم – دمشق ،الطبعة :األولى( ،1408 ،ص.)69 :
((( ابن األثير ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد (ت606 :هـ) :النهاية في غريب الحديث واألثر،
المكتبة العلمية  -بيروت1399 ،هـ 1979 -م ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوي  -محمود محمد الطناحي.)332 / 2( ،
((( انظ ر :الف راهيدي :أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد البصري (ت170 :هـ) :كتاب العين ،تحقيق :د.مهدي
المخزومي ،د.إب راهيم السام رائي ،دار ومكتبة الهالل.)152 / 3( ،
 ال رازي ،زين الدين أبو عبدالله محمد (ت666 :هـ) :مختار الصحاح ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد ،المكتبةالعصرية  -الدار النموذجية -بيروت ،الطبعة :الخامسة1420 ،هـ 1999 -م( ،ص.)140 :
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«الســ ْب َح ُة َ -
ــر ُز
اخل َ
وتعريــف ابــن ســيده يف خمصصــه القريــب منــهُّ :
(((
َّال ِ
ــذي ُي َســ ِّب ُح َبع َد ِدهــا».

را إىل اســتحداث هــذه الكلمــة ،فهي
ويعــرف األزهــري الســبحة مشـ ً
«و ُي َقــال َهلـ ِ
ـذ ِه َ
يحه
ـرزات َّالتِــي َي ُعــدُّ َهبــا ُامل َسـ ِّب ُح َت ْسـبِ َ
مولــدة جديــدةَ :
اخلـ َ
(((
السـ ْب َحة َو ِهــي كلمــة مولــدة».
ُّ
«والس ـ ْب َح ُةَ :
ـر ُ
زات
وعنــه نقــل صاحــب اللســان هــذا التعريــف:
اخلـ َ
ُّ
(((
يحهُ َ ،و ِهــي َك ِل َمـ ٌـة َّ
مولــدة».
َّالتِــي َي ُعــدُّ ُامل َس ـ َّب ُح ِ َبــا َت ْس ـبِ َ
ولعــل التعريــف األهــم واألوىف داللــة واألحــى وظيفــة للســبحة

«والســ ْب َحة َّ
ــر َز ٌ
ات
هــو تعريــف الزبيــدي يف تاجــه ،يقــول:
بالض ِّ
ــمَ :خ َ
ُّ
ولــدة؛ َق َالــه َ
ُتن َْظ ْمــنَ ِف َخ ْيــط للت َّْســبيحُ ،ت َعــدّ َو ِهــي كلمـ ٌـة ُم َّ
األزهــري.

الســ ْب َح ُة :ا ّلتــي ُي َســ َّب ُح َهبــاَ .و َق َ
َو َق َ
ــال
ــال الفــارايب ،و َتبِ َعــه
ّ
اجلوهــريُّ :
ليســت مــن ال ُّل َغــة ِف َ ْ
ــرب ،وإِنــا
َشــيخنَا :إِهنــا
ْ
ش ٍءَ ،و َل َت ْع ِرفهــا ا ْل َع َ
الصــدْ ِر َ
(((
ُأ ِ
ً
األ ّول إِعانــ ًة عــى ِّ
نشــيطا».
را و َت
حد َث ْ
ــت ِف ّ
الذ ْكــر و َتذكــ ً
إن تعريــف الزبيــدي هــذا فيــه مزيــد بيــان وتوضيــح عــى التعريفــات

الســابقة ،إذ يشــر إىل صفــة االنتظــام يف خيــط جامــع للخــرز ،وهــو مــا
يميــز الســبحة ،وحيــدد خصوصيتهــا عــن ســائر أنــواع العــدد املختلفــة
((( ابن سيده ،أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت458 :هـ) :المخصص ،تحقيق :خليل إب راهيم جفال ،دار إحياء
الت راث العربي – بيروت ،الطبعة :األولى1417 ،هـ1996 -م.)233 / 5( ،
((( األزهري ،محمد بن أحمد ،أبو منصور (ت370 :هـ) :تهذيب اللغة ،تحقيق :محمد عوض مرعب ،دار إحياء
الت راث العربي – بيروت ،الطبعة :األولى2001 ،م.)198 / 4( ،
((( ابن منظور ،محمد بن مكرم (ت711 :هـ) :لسان العرب ،دار صادر – بيروت ،الطبعة :الثالثة 1414 -هـ/ 2( ،
.)473
((( الزبيدي ،مح ّم د بن مح ّم د (ت1205 :هـ) :تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :مجموعة من المحققين،
دار الهداية( ،ج / 6 :ص .)449 - 448
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ً
ســائدا لــدى قدمــاء املســ ِّبحني العا ّديــن مــن
للتســبيح ممــا كان معرو ًفــا

اســتخدام األصابــع أو النــوى أو احلــى أو غريهــا يف تســبيحهم.

والزبيــدي يف تعريفــه يؤكــد عــى حداثــة هــذه الكلمــة وجدهتــا عــى

العــرب ،إذ مل تكــن معروفــة لدهيــم.

وهــو باإلضافــة إىل ذلــك يذكــر وظيفــة الســبحة التــي اســتحدثت

ألجلهــا ،وحيرصهــا يف ثــاث فوائــد هــي:

 -1اإلعانــة عــى الذكــر :فهــي وســيلة مســاعدة للمسـ ِّبح عــى ضبــط

تســبيحه وحــره وعــده وفــق مــا هــو مطلــوب منــه يف ســنة التســبيح.

 -2التذكــر :إذ أن وجــود آلــة للتســبيح عامــل تذكــر للغافــل ،فمــن

يــرى الســبحة ينــرف إىل الذكــر ،فتكــون موقظــة باعثــة لــه عليــه.

 -3التنشــيط :أي أن الســبحة بــا فيهــا مــن حركــة ونشــاط تســاعد

الذاكريــن عــى الــدأب والــدوام واالســتمرار يف الذكــر ملــا يف حركتهــا

مــن حيويــة ونشــاط.

وخـــرزات الســـبحة بانتظامهـــا يف خيـــط جامـــع تضـــم كذلـــك

فواصـــل مـــن خـــرز مميـــز للفصـــل بـــن جماميـــع عدديـــة مـــن هـــذا
اخل ــرز وف ــق املطل ــوب يف الس ــنة م ــن التس ــبيح والتحمي ــد والتكب ــر،
ـدا ،فف ــي ت ــاج الع ــروس« :ال َب ْن ـ َ
وتس ــمى ه ــذه الفواص ــل املمي ــزة ب ْن ـ ً
ـد
ُي َ
الســ ْبحة ل ُيع ّل ــم َهب ــا
طل ــق ع ــى َ
املحاب ــس ا ّلت ــي ُت َع ــل َب ــن َح ّب ــات ُّ

حـــل َّال ِ
ِ
عـــى املَ
ـــذي َي ِق ُ
ّ
ـــر ِ
شـــاغل.
وض
ـــف ِعنْـــده ُامل َســـ ِّبح ِعنـــد عُ ُ
الظ ِ
َق ـ َ
ـتَ :وهُ ــو كذلِ ـ َ
ـال :قل ــتَ :و َّ
اه ــر َأ ّن ــه ُم َو َّل ــد ،ب ــل ُم ـ َ
ـدث ،ق ْل ـ ُ
ـك
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فـــاريس ُمعـــرب َ
وأصـــل ال َبن ِ
ـــد ،و َي َ
الع ْق ُ
الع َقـــد
ْـــد َ
طلـــق عـــى تِلـــك ُ

َم ً
ـــازا».

(((

ـت التعريفــات املعــارصة يف معظمهــا تعريــف الزبيــدي ،مــن
وقــد تبِعـ ْ

ذلــك تعريــف الشــيخ عطيــة صقــر« :الســبحة ،بضــم الســن املهملــة
وســكون البــاء املوحــدة ،هــي اخلــرز املنظــوم والتــي يعــد هبــا الذكــر
«ســبح» بضــم الســن وقيــل
والتســبيح ،وقيــل :إهنــا عربيــة وجتمــع عــى ُ

إهنــا مولــدة».

(((

وتعريــف القامــوس الفقهــي« :الســبحة :خــرزات منظومــة يســبح

هبــا».

(((

((( الزبيدي ،مح ّم د بن مح ّم د (ت1205 :هـ) :تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :مجموعة من المحققين،
دار الهداية.)451 / 7( ،
((( دار اإلفتاء المصرية :فتاوى دار اإلفتاء المصرية ،11 / 9( ،بترقيم الشاملة آل ًّي ا) موضوع :المسبحة ،المفتي:
عطية صق ر ،.مايو  ،1997السؤال :يقول بعض الناس إن التسبيح على السبحة بدعة ،فهل هذا صحيح؟
(((( سعدي ،الدكتور أبو حبيب :القاموس الفقهي لغة واصطال ًح ا ،دار الفكر -دمشق ،الطبعة :الثانية  1408هـ -
 1988م.)451 / 7( ،
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ً
ثانيــا :تاريــخ ظهور الســبحة
يعــود تاريــخ ظهــور واســتخدام الســبحة وســيل ًة لعــدّ الذكــر آلمــاد

ضاربــة يف القــدم ،و«إحصــاء الذكــر بالســبحة مــن اخــراع اهلنــد ،كــا

يقــول األســتاذ الســيد أبــو النــر أمحــد احلســيني «جملــة ثقافــة اهلنــد-

ســبتمرب »1955اخرتعــه الديــن الربمهــي فيهــا ،ثــم تــرب إىل البــاد
واألديــان األخــرى ،وتســمى الســبحة يف اللغــة السنســكريتية القديمــة يف

اهلنــد «جــب مــا ال «أي عقــد الذكــر».

(((

وقــد عرفــت احلضــارة العربيــة اإلســامية الســبحة ،ويرجــع بعــض

الباحثــن تاريــخ ظهــور الســبحة لــدى املســلمني إىل هنايــة القــرن الثــاين
اهلجــري ،حيــث ورد ذكرهــا يف قصيــدة أليب نــواس خاطــب هبــا الوزيــر

ابــن الربيــع يف عهــد األمــن « »198-193يقــول فيهــا:

املســابيح يف ذراعي واملصحـ

ـــف يف لبتي مكان القالدة

وهو أقدم ذكر للسبحة بالشعر العريب فيام يعلم.

(((

((( دار اإلفتاء المصرية :فتاوى دار اإلفتاء المصرية ،11 / 9( ،بترقيم الشاملة آل ًّي ا) موضوع :المسبحة ،المفتي:
عطية صق ر ،.مايو  ،1997السؤال :يقول بعض الناس إن التسبيح على السبحة بدعة ،فهل هذا صحيح؟
((( المصدر السابق.
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وتفنـــن املســـلمون يف أنواعهـــا وأشـــكاهلا حتـــى صـــارت مـــن

أهـــم التحـــف املتداولـــة التـــي يتهـــادى هبـــا يف ديـــار اإلســـام ،وازداد
ـرا يف ال ــراث الدين ــي
االهت ــام هب ــا من ــذ ظهوره ــا ،فش ــغلت حي ــزً ا كب ـ ً
واألديب واالقتصـــادي ،نـــرز جوانـــب منـــه فيـــا يـــي..
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ً
ثالثا :السبحة من منظور شرعي
جــاء األمــر بالذكــر يف النصــوص القرآنيــة مطل ًقــا كــا يف اآليــةَ { :يــا
َ
ً (((
ـر ًة َو َأ ِصيــا }
ـرا َكثِـ ً
راَ .و َسـ ِّب ُحو ُه ُب ْكـ َ
ـروا اللَّ َ ِذ ْكـ ً
أيُّ َ ــا َّال ِذيــنَ آ َم ُنــوا ا ْذ ُكـ ُ

وقــد ورد يف الســنة حتديــد مجلــة مــن األذكار املحــددة بأعــداد معينــة،
كــا يف قولــه عليــه الصــاة والســامَ :
«أ َفـ َ ُ
ـون بِـ ِ
ـم َشـ ْيئًا ُتدْ ِر ُكـ َ
ـه
ـا أعَ ِّل ُم ُكـ ْ
ـون َأ َحـ ٌ َ
ون بِـ ِ
ـم إِلَّ
ـن َسـ َب َق ُك ْم َو َت ْسـبِ ُق َ
ـمَ ،و َل َي ُكـ ُ
ـه َمـ ْ
َمـ ْ
ـد أ ْف َض َل ِمن ُْكـ ْ
ـن َب ْع َد ُكـ ْ

ـول اهللَِ ،قـ َ
ـى َيــا َر ُسـ ُ
ـم؟ َق ُالــواَ :بـ َ
ـع ِم ْثـ َ
ـالُ :ت َسـ ِّب ُح َ
ون،
َمـ ْ
ـن َص َنـ َ
ـل َمــا َصن َْع ُتـ ْ
ً (((
ـر ُك ِّل َصـ َ
ـد َ
ـر َ
ـا ٍة َث َل ًثــا َو َث َلثِـ َ
ونَ ،و َ ْت َمـ ُ
ـرة».
َو ُت َكـ ُ ِّ
ون ،دُ ُبـ َ
ـن َمـ َّ
وقــد شــهد صــدر اإلســام ظهــور وســائل خمتلفــة لعــد الذكــر،

أمجلهــا الشــيخ عطيــة صقــر فيــا يــي (((:

 -1يف مســند أمحــد (يف بــاب الزهــد) أن أبــا صفيــة -وهــو رجــل مــن

الصحابــة -كان يســبح باحلــى .وجــاء يف معجــم الصحابــة للبغــوي أن
((( اآليتان 42 – 41 :من سورة األحزاب.
((( مسلم بن الحجاج ،أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت261 :هـ) :الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء الت راث العربي – بيروت،
(.)416 / 1
((( دار اإلفتاء المصرية :فتاوى دار اإلفتاء المصرية ،11 / 9( ،بترقيم الشاملة آل يًّ ا) موضوع :المسبحة ،المفتي:
عطية صق ر ،.مايو  ،1997السؤال :يقول بعض الناس إن التسبيح على السبحة بدعة ،فهل هذا صحيح؟
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أبــا صفيــة -وهــو مــوىل النبــي صــى اهلل عليــه وســلم -كان يوضــع لــه
نطــع (فــراش مــن جلــد) وجيــاء بزنبيــل فيــه حــى فيســبح بــه إىل نصــف
النهــار ،ثــم يرفــع ،فــإذا صــى األوىل أتــى بــه فيســبح بــه حتــى يمســى.

 -2وروى أبــو داود أن أبــا هريــرة كان لــه كيــس فيــه حــى أو نــوى

جيلــس عــى الرسيــر ،وأســفل منــه جاريــة ســوداء ،فيســبح حتــى إذا نفــد

مــا يف الكيــس فدفعتــه إليــه يســبح .ونقــل ابــن أيب شــيبة عــن عكرمــة أن

أبــا هريــرة كان لــه خيــط فيــه ألفــا عقــدة ،فــكان ال ينــام حتــى يســبح بــه
اثنــي عــر ألــف تســبيحة.

 -3وأخــرج أمحــد ً
أيضــا يف بــاب الزهــد أن أبــا الــدرداء كان لــه نــوى

مــن نــوى العجــوة يف كيــس ،فــإذا صــى الغــداة -الصبــح -أخرجهــن
واحــدة واحــدة يســبح هبــن حتــى ينفــدن.

 -4وأخــرج ابــن أيب شــيبة أن ســعد بــن أبــى وقــاص ،كان يســبح

باحلــى أو النــوى ،وأن أبــا ســعيد اخلــدري كان يســبح ً
أيضــا باحلــى.
 -5وجــاء يف كتــاب (املناهــل املسلســلة) لعبدالباقــي أن فاطمــة بنــت

احلســن كان هلــا خيــط تســبح بــه.

 -6وذكــر املــرد يف (الكامــل) أن عــي بــن عبــداللَّ بــن عبــاس املتــوىف

110هـــ كان لــه مخســائة أصــل شــجرة مــن الزيتــون ،وكان يصــى كل

يــوم إىل كل أصــل ركعتــن ،فــكان يدعــى «ذا النفثــات» فكأنــه كان يعــد

تركعــه باألشــجار.

وقــد ورد يف (تاريــخ دمشــق) البــن عســاكر «حدثتنــا عائشــة بنــت
82

عبــداهلل بــن عبدالرمحــن بــن أيب بكــر الصديــق قالــت :رأيــت عائشــة بنت

طلحــة هلــا ســبحة تســبح هبــا».

(((

وقــد أثــار اســتحداث الســبحة وســيل ًة للتســبيح مل تكــن موجــودة يف
صــدر اإلســام جـ ً
ـدل فقه ًّيــا ،حيــث انقســم العلــاء إزاءهــا بــن مبـ ِّ
ـدع
منكــر هلــا ،وقائــل بجوازهــا مرغــب فيهــا ،وقــد بســط ٌّ
كل مــن الطرفــن
حججــا وأدلــة لالســتدالل عــى موقفــه.
ً

وممــن ذهــب إىل جوازهــا اهلــروي ،فقــد أورد تعلي ًقــا عــى احلديــث
ر ِض اهلل عَ ْنــهُ َ -أ َّنــهُ د ََخـ َصلَّـع ِد ْبـ ِ
ـن َأ ِب َو َّقـ ٍ
ـع ال َّنبِــي َ
«عَ ـ ْ
ـل َمـ َ
ـاص َ
ـن َسـ ْ
ــىُ ،ت َســ ِّب ُح بِ ِ
اهلل عَ َل ْي ِــه َو َســ َّل َم -عَ َ
ــر َأ ٍة َو َب ْ َ
ــه
ــوى َأو َح ً
ــن َي َد ْ َيــا َن ً
ــى ا ْم َ
َ
ـالَ :
َف َقـ َ
ـن هَ ـ َ
ـذا َأو َأ ْف َضـ ُ
ـل؟ ُس ـ ْب َح َ
ان
ـم ِمـ ْ
«أ َل ُأ ْخـ ِ ُ
ـر َك بِـ َا هُ ــو أ ْيـ َ ُ
ـر عَ َل ْي ُكـ ْ
ـق ِف ْ َ
الس ـ َا ِءَ ،و ُس ـ ْب َح َ
ال ْر ِ
ـد َد َمــا َخ َلـ َ
اهلل عَ َــد َد َمــا َخ َلـ َ
ان اهلل عَ ـ َ
ض،
ـق ِف َّ
ـن َذلِـ َ
ـكَ ،و ُسـ ْب َح َ
َو ُسـ ْب َح َ
ـد َد َمــا هُ ــو َخالِـ ٌ
ان اهلل عَ ـ َ
ان اهلل عَ ـ َ
ـد َد َمــا َبـ ْ َ
ـق ،واهلل
ـك َو ْ َ
ـل َذلِـ َ
ـل َذلِـ َ
ـل َذلِـ َ
ـكَ ،و َل إِ َلـ َه إِلَّ اهلل ِم ْثـ َ
ـد اهلل ِم ْثـ َ
ـر ِم ْثـ َ
ال ْمـ ُ
ـكَ ،و َل
َأ ْكـ ُ َ
الت ِمـ ِ
َاودََ ،و َقـ َ
ـل َذلِـ َ
ـو َة إِلَّ بِــاهلل ِم ْثـ َ
(ر َوا ُه ِّ ْ
ـال
ـذيَ ،و َأ ُبــو د ُ
ـك» َ
ـو َل َو َل ُقـ َّ
َحـ ْ
الت ِم ِــذ ُّي :هَ ـ َ
ـذا َح ِديـ ٌ
ِّ ْ
ـب).
ـث َغ ِريـ ٌ
«وهَ ـ َ
قائـ ً
ـذا َأ ْصـ ٌ
صـ َّـى اهلل
الس ـ ْب َح ِة بِ َت ْق ِري ـ ِر ِه َ
ـاَ :
ـل َص ِحيـ ٌ
ـح لِت َْج ِوي ـ ِز ِّ
ـن ْالَن ُْظو َمـ ِ
عَ َل ْيـ ِ
ـر َق َبـ ْ َ
ـور ِة ِفي ـ َا
ـة َو ْالَ ْن ُثـ َ
ـه َو َس ـ َّل َمَ -فإِ َّنــهُ ِف َم ْعنَاهَ ــا ،إِ ْذ َل َفـ ْ

ُي َعــدُّ بِـ ِ
ـن عَ دَّ هَ ــا بِدْ عَ ـ ًةَ ،و َقــدْ َقـ َ
ـال ْالَ َشــايِ ُخ :إِنَّ َ ــا
ـو ِل َمـ ْ
ـهَ ،و َل ُي ْع َتــدُّ بِ َقـ ْ
(((
الشــ ْي َط ِ
ــو ُط َّ
ان».
َس ْ
((( ابن عساك ر :أبو القاسم علي بن الحسن (ت571 :هـ) :تاريخ دمشق ،،تحقيق :عمرو بن غ رامة العمروي ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1415 ،هـ 1995 -م.)252 / 69( ،
((( الهروي ،علي بن محمد ،أبو الحسن نور الدين (ت1014 :هـ) :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،دار
الفكر ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى1422 ،هـ 2002 -م.)1601 / 4( ،
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وذكــر أنــهَ « :قــدْ َك َ َ
ـط ِفيـ ِ
ـر َة َخ ْيـ ٌ
ـه عُ َقـ ٌ
ر ٌة ُي َس ـ ِّب ُح ِ َبــا،
ـد َكثِـ َ
ان ِل ِب هُ َر ْيـ َ
ـر َص ِحيــحٍ لِ ُو ُجـ ِ َ
ِ (((
الس ـنَّة».
ـم َأنَّ َ ــا بِدْ عَ ـ ٌـة َغـ ْ ُ
َو َز ْعـ ُ
ـود أ ْص ِل َهــا ِف ُّ
ويــرد اإلمــام املنــاوي بعــض أدلــة جوازهــا مفر ًقــا بــن مــن يتخــذ

الســبحة للذكــر بالقلــب واللســان ً
مبالغــا يف إخفــاء ذلــك فيكــون حملهــا
النــدب لــه ،وبــن مــن يتخذهــا للزينــة واملباهــاة ،فيكــون حملهــا الكراهــة

لــه ،يقــول:

« ...فقــد أخــرج عبــداهلل بــن أمحــد أن أبــا هريــرة كان لــه خيط فيــه ألفا

عقــدة فــا ينــام حتــى يســبح بــه .ويف حديــث رواه الديلمــي نعــم املذكــر
الســبحة ،لكــن نقــل املؤلــف عــن بعــض معــارصي اجلــال البلقينــي

أنــه نقــل عــن بعضهــم أن عقــد التســبيح باألنامــل أفضــل لظاهــر هــذا
احلديــث لكــن حملــه إن أمــن الغلــط وإال فالســبحة أوىل ...ومل ينقــل عــن

أحــد مــن الســلف وال اخللــف كراهتهــا نعــم حمــل نــدب اختاذهــا فيمــن
يعدهــا للذكــر باجلمعيــة واحلضــور ومشــاركة القلــب للســان يف الذكــر

واملبالغــة يف إخفــاء ذلــك ،أمــا مــا ألفــه الغفلــة البطلــة من إمســاك ســبحة
يغلــب عــى حباهتــا الزينــة وغلــو الثمــن ويمســكها مــن غــر حضــور يف

ذلــك وال فكــر ويتحــدث ويســمع األخبــار وحيكيهــا وهــو حيــرك حباهتــا
بيــده مــع اشــتغال قلبــه ولســانه باألمــور الدنيويــة فهــو مذمــوم مكــروه

مــن أقبــح القبائــح».

(((

وقــد متســك مــن قــال بــأن األوىل التســبيح باألنامــل بظاهــر حديــث
((( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)1606 / 4
((( المناوي :زين الدين محمد المدعو بعبدالرؤوف بن تاج العارفين (ت1031 :هـ) :فيض القدير شرح الجامع
الصغير ،المكتبة التجارية الكبرى – مصر ،الطبعة :األولى1356 ،هـ.)355 / 4( ،
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ـر ِ
ـتَ « :قـ َ
ـال َل َنــا َر ُسـ ُ
ـن ُامل َه ِ
ـول اهلل َصـ َّ
ـى اهلل
اتَ ،ق َالـ ْ
«و َكا َنـ ْ
ـر َةَ ،
ـت ِمـ ْ
ُي َسـ َ ْ
اجـ َ
ـسَ ،و ْاع ِقــدْ َن بِ َ
األ َن ِ
عَ َل ْيـ ِ
ـل َوال َّت ْق ِديـ ِ
ـن بِالت َّْسـبِيحِ َوالت َّْه ِليـ ِ
ام ِل
ـه َو َسـ َّل َم :عَ َل ْي ُكـ َّ
َفإِنَّ َُّ ــن َم ْسـئ َ
ُول ٌت ُم ْسـ َتن َْط َق ٌ
ات».

(((

لكــن القائلــن بجــواز الســبحة ينبهــون إىل أن «حبــات املســبحة ال

حتركهــا يف يــد اإلنســان إال األنامــل ،وهــي ستســأل وتســتنطق عنــد اهلل
لتشــهد أنــه كان يســبح هبــا ،وال جيــوز التوســع يف إطــاق اســم البدعــة
عــى كل مــا مل يكــن معرو ًفــا يف أيــام الرســول وال أن جيــر اخلــاف يف
الســبحة إىل جــدل عقيــم قــد يــر ،واألهــم مــن ذلــك هــو اإلخــاص

يف الذكــر وال تــر بعــد ذلــك وســيلته ،واهلل ينظــر إىل القلــوب كــا صــح
يف احلديــث».

(((

((( الترمذي ،محمد بن عيسى ،أبو عيسى (ت279 :هـ) :سنن الترمذي ،تحقيق وتعليق :أحمد محمد شاكر (جـ
 )2 ،1ومحمد فؤاد عبدالباقي (جـ  ،)3وإب راهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف (جـ  ،)5 ،4شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ،الطبعة :الثانية1395 ،هـ 1975 -م.)571 / 5( ،
((( دار اإلفتاء المصرية :فتاوى دار اإلفتاء المصرية ،11 / 9( ،بترقيم الشاملة آل يًّ ا) موضوع :المسبحة ،المفتي:
عطية صق ر .وهو يجيب عن السؤال( :يقول بعض الناس إن التسبيح على السبحة بدعة ،فهل هذا صحيح؟) مايو
.1997
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ً
رابعا :علو منزلة السبحة ونفاسة قيمتها
ِّ
حتد ُثنــا كتــب التاريــخ عــن ُســبح جواهــر نفيســة غاليــة الثمــن كانــت

يف خزائــن امللــوك واألمــراء والــوزراء وغريهــم مــن أصحــاب النفــوذ
واحلظــوة والثــراء ،مــن ذلــك أنــه ملــا «أفضــت ْال َل َفــة إِ َل املقتــدر وىف
ال َو ِ
خزانتــه مــن ْ َ
اهــر َمــاال عــن َر َأ ْت َو َل أذن َسـ ِ
ـروف
ـمعت َو ِفيــه ْالَ ْعـ ُ

يمــة
ــروف بالبحــرة والــدرة ا ْل َيتِ َ
باملنقــاد َو ِق َ
يمتــه َمــاال يقــدر قــدره َو ْالَ ْع ُ
اقيــل ،فتبســط ِف ِ
َو َزعَ ُمــوا َأن َوزهنَــا َث َل َثــة َم َث ِ
يــه املقتــدر َوقســم بعضــه
عــى ْالــرم ووهــب بعضــه لصــايف احلرمــيَ ،ووجــه إِ َل وزيــره ا ْل َع َّبــاس
را َفــرده ا ْل َع َّبــاس َوكتــب إِ َل ْيـ ِ
ـه ُيعلمــهُ َأن هَ ـ َ
ـذا
بــن ْالســن ِم ْنــهُ َش ـ ْيئًا كث ـ ً
َْ
ـام وعــدة ْال َل َفــة َو َأنــه َل يصلــح َأن يفــرق َفـ َ
ال ْسـ َ
ـك َ
ال ْوهَ ــر ِزي َنــة ْ ِ
ان

َذلِــك أول ثقلــه عــى قلبــه».

(((

ـــد َ
ُ
ويف (ثـــار القلـــوب) حديـــث عـــن ســـ ْب َحة َز ْي َ
«زيـــدان
ان،
ال َو ِ
قهرمان ــة أم املقت ــدر َو َكا َن ــت ُمك َن ــة م ــن خزا َن ــة ْ َ
وفيه ــا َج ْوهَ ــر
اه ــر َ
ْال َل َف ــة ،فاخت ــذت ســ ْب َحة ْ
تشــتَمل ع ــى َث َلثِ ـ َ
ـو ْزن
ـن درة متش ــاهبة يف ا ْل ـ َ

والل ــون كل َو ِ
اح ـ َ
ـدة ِمن َْه ــا كبيض ــة العصف ــور مفصل ــة بِع ــر َي َو ِاقي ــت مل
((( الثعالبي ،عبدالملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور(المتوفى429 :هـ) :ثمار القلوب في المضاف
والمنسوب ،دار المعارف – القاهرة( ،ص.)195 :
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ـارت مث ــا يف النفائ ــس
ي ــر َ
مثله ــا يف عق ــد ملك ــه َو َل خزا َن ــة مل ــك َف َص ـ َ
والذخائـــر».

(((

وه ــذه الس ــبحة «ي ـ ْـرب َهب ــا ْالث ــل يف ِال ْرت َف ــاع والنفاس ــة َف ُي َق ــال:
انَ ،ك َ
ـــد َ
ســـ ْب َحة َز ْي َ
ـــر َوان وجامـــع ُســـ ْف َيان وعـــود
ـــا ُي َقـــال :أشـــقر َم ْ
بنـــان».

(((

وقـــد قومـــت ســـبحة للمقتـــدر بـــاهلل بـــا يزيـــد عـــى مائـــة ألـــف

دينـــار ،ففـــي كتـــاب (نشـــوار املحـــارضة وأخبـــار املذاكـــرة)« :عـــن
أيب ع ــي ب ــن امله ــدي ،ق ــال :س ــمعت األم ــر أب ــا حمم ــد احلس ــن ب ــن
عيســـى بـــن املقتـــدر بـــاهلل قـــال :أخربتنـــي والـــديت عمـــرة ،جاريـــة
املقت ــدر ،قال ــت :اس ــتدعى املقت ــدر ،بجواه ــر ،فاخت ــار منه ــا مائ ــة حب ــة،

فقوم ــوا كل
ونظمه ــا س ــبحة يســ ّبح هب ــا ،فعرض ــت ع ــى اجلوهري ــنّ ،

ح ّب ــة منه ــا بأل ــف دين ــار ،وأكث ــر ،ف ــكان إذا أراد أن يســ ّبح ،اس ــتدعى
هب ــا ،ث ــم رده ــا إيل ،فأع ّلقه ــا يف اخلزان ــة ،يف خريط ــة ،فل ــا قت ــل املقت ــدر،
وق ــع النهـــب ،فأخـــذت يف مجل ــة م ــا أخـــذ ،فلع ـ ّ
ـل الـــذي أخذه ــا ،ال
يـــدري مـــا هـــي».

(((

وورد يف أخبــار هــارون الرشــيد أنــه كان يف جملــس غنــاء ،وملــا طــرب
َ
ٍ
جاريــة َو َوضعــه ِف حجــر إِ ْســ َا ِعيلَ ،وجعــل ِف
«أخــذ ا ْلعــود مــن َيــد
ـن ألــف ِدي َنــار َو َق َ
اشـ َ َ
عنــق ا ْلعــود سـ ْب َحة ِف َيهــا عــر درات ْ
ـراهَ ا بِ َث َلثِـ َ
ال:
((( المرجع السابق نفسه( ،ص.)630 :
((( المرجع السابق نفسه( ،ص.)195 :
((( التنوخي ،المحسن بن علي البصري ،أبو علي (ت384 :هـ) :نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة1391 ،هـ7( ،
.)255 /
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غننــي َيــا إِ ْسـ َا ِعيل َوكفــر عَ ــن َي ِمينــك بِثمــن هَ ـ ِ
ـذه الســبحة َفا ْندفــع ُيغنــي
(((
بِشــعر ا ْل َولِيــد بــن ي ِزيــد.»...
وحكــى الصفــدي يف (الــوايف بالوفيــات) يف خــر ا ْل َوزيــر َفخــر الدولــة
ـوان حلــب َو ِزيــر ميافارقــن مــن
َأيب نــر ال َّث ْع َلبِــي مؤيــد الدّ يــن َناظــر ديـ َ
رجــاالت ا ْل َعــامل حز ًمــا ودهــاء ورأ ًيــا أنــه ســعى إِ َل َأن قــدم َب ْغـ َ
ـداد َوويل
ــع املقتــدى أقــره
وزارة ا ْل َقائِــم بِ َأ ْمــر اهلل ودامــت دولتــه ُمــدَّ ةَ ..وملــا ُبويِ َ

الســ ْل َطان ملكشــاه فعقــد َلــهُ عــى ديــار بكــر
عــى الــوزارة واســتدعاه ُّ
َو َســار َو َم َعــهُ ْ َ
ـع
ال ِمــر أرتــق ا ْبــن أكســب َصاحــب حلــوان ِف مجَاعَ ــة َمـ َ
ُ
ـراء والرتكــان واألكــراد َففتــح َو َلــده َأ ُبــو ا ْل َق ِ
اســم زعيــم الرؤســاء
ْال َمـ َ
َم ِدينَــة آمــد َوفتــح َأبــو ُه ْالَ ْذ ُكــور ميافارقــن َو َك َ
ان َأخذهَ ــا مــن َن ِ
ــاص
ان ِمَّــا بعــث مــن ْ َ
الدولــة َواســتوىل عــى ْ َ
ــوال َو َك َ
لو َلــده
ــوال َ
ال ْم َ
ال ْم َ
ْ
الســ ْل َطان مائــدة بلــور دورهــا َ ْ
خ َســة أشــبار
عميــد الدولــة َوهُ ــو ِعنْــد ُّ
ـه َح ًقــا مــن ذهــب ِفيـ ِ
وقوائمهــا ِمن َْهــا وزبــادي وأقــداح بلــور َوبعــث إِ َل ْيـ ِ
ـه
س ـ ْب َحة َكا َنــت لنــارص الدولــة ما َئــة َو َأ ْر َب ُعـ َ
ـون َح َّبــة ُلؤْ ُلــؤ وزن كل َح َّبــة

ـطها ْ َ
يمتــه َث َل ِثم َئــة
ِم ْث َقــال َو ِف َوسـ َ
البــل ا ْل َيا ُقــوت َوقطــع بلخــش بِ ـ َا ِق َ
(((
ألــف ِدي َنــار».
ـــال َأ ُبـــو املظفـــر ا ْبـــن ْ َ
أيضـــاَ « :ق َ
ويف هـــذا الكتـــاب ً
ـــو ِزي بلـــغ
ال ْ
ـــال الدّ يـــن َث َ
قيمـــة َمـــا خلـــف الصاحـــب َك َ
ـــاث ما َئـــة ألـــف ِدينَـــار
َ
((( النهرواني ،أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري (ت390 :هـ) :الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح
الشافي ،تحقيق :عبدالكريم سامي الجندي ،دار الكتب العلمية -بيروت ،الطبعة :األولى 1426هـ 2005 -م( ،ص:
.)477
((( الصفدي :صالح الدين خليل بن أيبك (ت764 :هـ) :الوافي بالوفيات ،تحقيق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى،
دار إحياء الت راث – بيروت1420 ،هـ2000 -م( ،ج / 1 :ص.)112 -111 :
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َو َأر ِان ْاللـــك ْ َ
ال ْ َ
شف ســـ ْب َحة ِف َيهـــا ما َئـــة َح َّبـــة مثـــل َب َيـــاض ْالـــام
(((
َي ْعنِـــي مـــن التَّ ِ َكـــة».
وحتــدث ابــن بطوطــة يف رحلتــه يف أخبــار الســلطان قطــب الديــن
َ َتت َْهــن بــن طــوران شــاه ،قائـ ً
ـا إن مــن «عادتــه أن يــأيت لزيــارة ّ
كل مــن

يقــدم عليــه مــن فقيــه أو صالــح أو رشيــف ويقــوم بح ّقــه ،فوجدنــاه
قاعـ ً
ـدا عــى رسيــر ملكــه وثيابــه عليــه مل يبدّ هلــا ،ويف يــده ســبحة جوهــر مل

تــر العيــون مثلهــا ألن مغاصــات اجلوهــر حتــت حكمــه».

(((

كــا حتــدث ابــن بــدران عــن ســبحة ضخمــة عظيمــة القيمــة ،ففــي
كتابــه (منادمــة األطــال ومســامرة اخليــال)َ « :ق َ
ــال َأ ُبــو الظفــر ا ْبــن
َْ
قيمــة َمــا خلــف الصاحــب َكــ َال الدّ يــن التكريتــي
ــو ِزي بلغــت َ
ال ْ
َث َل ِثم َئــة ألــف ِدي َنــار َو َأر ِان ْ َ
ال ْ َ
شف س ـ ْب َحة ِف َيهــا ما َئــة َح َّبــة مثــل بيــض
ْالــام َو َكا َنــت مــن التَّ ِ َكــة».

(((

ويبــدو أن الســبحة كانــت رمــزً ا للتديــن ،فقــد أبــان جوكــي التقــاه ابن
بطوطــة عــن دينــه اإلســامي باإلشــارة إليهــا ،يقــول ابــن بطوطــة متحد ًثا

عــن هــذا اجلوكــي عــن يف رحلتــه عــن قصتــه معــه« :وكانــت بيــدي
ســبحة زيلــع ،فق ّلبهــا يف يــدي فأعطيتــه إياهــا ،ففركهــا بيــده وشــمها
وق ّبلهــا ،وأشــار إىل الســاء ثــم إىل ســمت القبلــة ،فلــم يفهــم أصحــايب
إشــارته ،وفهمــت أنــا عنــه أنــه أشــار أ ّنــه مســلم خيفــي إســامه مــن أهــل
((( المرجع السابق نفسه.)124 / 4( ،
((( ابن بطوطة ،محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي ،أبو عبدالله( ،ت779 :هـ) :رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار
في غ رائب األمصار وعجائب األسفار) ،أكاديمية المملكة المغربية-الرباط 1417 ،هـ( ،ج / 2 :ص .)142 -141
((( ابن بدران :عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن محمد بدران (ت1346 :هـ) :منادمة األطالل
ومسامرة الخيال ،تحقيق :زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة :ط1985 ،2م( ،ص.)329 :
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تلــك اجلزيــرة ...ويتابــع ابــن بطولــة متحد ًثــا عــن رفيقيــه ،وقلــت هلــا:

الرجــل مســلم ،أال تــرون كيــف أشــار إىل الســاء؟ يشــر إىل أنــه يعــرف
اهلل تعــاىل ،وأشــار إىل القبلــة يشــر إىل معرفــة الرســول عليــه الســام
وأخــذه الســبحة يصــدّ ق ذلــك ،فرجعــا ملــا قلــت هلــا».

(((

وفــد حتــدث الغــزّ ي يف كتابــه (هنــر الذهــب يف تاريــخ حلــب) عــن

«ســبحة كبــرة تبلــغ نحــو مخســائة حبــة» ((( يســتخدمها النــاس يف جمالس

التعزيــة.

((( ابن بطوطة ،محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي ،أبو عبدالله( ،ت779 :هـ) :رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في
غ رائب األمصار وعجائب األسفار) ،أكاديمية المملكة المغربية ،الرباط 1417 ،هـ.)33 / 4( ،
((( الغ ّزي ،كامل بن حسين الحلبي( ،ت1351 :هـ) :نهر الذهب في تاريخ حلب ،دار القلم -حلب ،الطبعة :الثانية،
 1419هـ.)202 / 1( ،
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ً
خامسا :السبحة في األدب العربي
وردت الســبحة يف نصــوص كثــرة مــن الشــعر العــريب ،فقــد ذكرهــا
أبــو نــواس يف قصيــدة خياطــب هبــا الوزيــر ابــن الربيــع يف عهــد اخلليفــة
األمــن (198-193هـــ) مســتعط ًفا إيــاه بإظهــار تعلقــه بالســبحة إىل
وأوبــة للرشــاد ،يقــول:
جانــب املصحــف كعالمــة ارعــواء عــن الغــي ْ

أنت يا ابن الربيع ألزمتني النســ

فارعــوى باطـيل وأقصـر حــبىل

ـــك وعودتنيه واخلري عاده

وتبــدلـت عـفــة وزهــاده

املسابــيحفــيذراعــيواملصــ ــحفيفلـ ّبـتيمكانالقالده

وكان للس ــبع العنربي ــة حض ــور الف ــت يف الش ــعر الع ــريب القدي ــم مم ــا
ي ــدل ع ــى أن م ــادة العن ــر ق ــد اتس ــع اس ــتخدامها يف صناع ــة الس ــبح
يف العص ــور املاضي ــة إ ْذ يذك ــر الش ــاعر مهي ــار الديلم ــي (ت 428هـــ)

ســبحة العنــر يف قصيــدة غزليــة بــدا فيهــا حمبوبــه متزي ًنــا بســبحة عنــر،
جعله ــا ق ــادة يف جي ــده ،فكان ــت مرم ــى ناظري ــه ومن ــرف اهتامم ــه،
وه ــو وإن أمكن ــه التغاف ــل ع ــن بع ــض مج ــال املحبوب ــة فلي ــس بوس ــعه
أن يغف ــل ع ــن مج ــال ه ــذه الس ــبحة الرائق ــة احلس ــن ،يق ــول (((:
((( السبكي ،تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى771 :هـ) :طبقات الشافعية الكبرى ،تحقيق:
د.محمود محمد الطناحي د.عبدالفتاح محمد الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية1413 ،هـ.)182 / 9( ،
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ـنح إن مل يكــن َ
مــا كان سـ ً
جرح
ـهم غــار بل ظبي سـ ْ
قتل الفؤا َد فقـــد ْ
ـب اجلمــ َ
اقـتـرح
ـال يريـد أن َفـسـنا بـه ثمنًا فـتـاجرناه فـيـه كام
جلــ َ
ْ
ـر ُق املجاسـ ِ
ـح
ـد فــاض مــا ُء شــبابه والــوردُ أطيب منه ر ًحيا ما رشـ ْ
عَ ـ َ
السـ َب ْح
يف جيده الكافو ِر ســبح ُة عـنـبــ ٍر ما كان أغفلني وليس عن ُّ

ويصــف ْالســن بــن َأ ْحــد بــن أيب ســعيد اجلنَّــايب احلجــل ،فيشــبه

ألوانــه بالثيــاب الفاخــرة ومــا يطوقــه منهــا بســبحة العنــر:
ٍ
والبسـة ثــو ًبا مــن اخلــزِّ أدكــنا َومـن َأ ْحَـر الديبـاج را ًنـا ومعجرا
(((

مطوقـة ِ
فـــي الن َّْحـر سـ ْب َحة ٍ
عنبر عىل َأنَّ َا مل تلـتـمــس َأن يعـطــرا
َّ
(((
ٍ
يـــامن حتمـلـت مآقيهام ِف َم ِ
وضع ا ْلكحل عصفرا
َ َلــا مقلــنا جــزع
ومــن شــعر الشــيخ شــهاب الديــن اخليمــي يف ســبحة ســوداء((( مل

حيــدد طبيعتهــا وإن أشــار إىل لوهنــا الــذي يركــز ســواد القلــب والناظــر:

وســبحة مســـودة لــــوهنا

حيكــي ســواد القلــب والناظــر

كأننــي عنــد اشــــتغايل هبـــا أعــــدّ أيـامـــك يــا هاجـــــري

َوقـد جعـل الشـاعر ا ْبـن سـناء ْاللك ثغـر حمبوبته سـبحة جوهـر يتمتع
(((
ً
مسرتسلا يف ارتشـاف ريقها كام يسرتسـل خرز السـبحة ،يقول:
بجامهلا
((( األصفهانى ،ال راغب ،أبو القاسم الحسين بن محمد (ت502 :هـ) :محاض رات األدباء ومحاورات الشع راء والبلغاء،
شركة دار األرقم بن أبي األرقم – بيروت ،الطبعة :األولى 1420 ،هـ.)715 / 2( ،
((( هذه األبيات وردت أيضً ا منسوبة ألبي علي البصير انظ ر :الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله
الصفدي (ت764 :هـ) :الوافي بالوفيات ،تحقيق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء الت راث – بيروت،
1420هـ 2000 -م.)288 / 11( ،
((( العاملي ،محمد بن حسين الهمذاني ،بهاء الدين (ت1031 :هـ) :الكشكول ،تحقيق :محمد عبدالكريم النمري،
دار الكتب العلمية -بيروت ،الطبعة :األولى1418 ،هـ 1998 -م.)135 / 2( ،
((( السبكي ،تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى771 :هـ) :طبقات الشافعية الكبرى ،تحقيق:
د.محمود محمد الطناحي د.عبدالفتاح محمد الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية1413 ،هـ،
(.)183 / 9
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جنــح الغــزال إِ َل قتــال جوانحــي َف َغـ َ
ـد ْوت أجنـــح ِم ْنـ ُه ملا َأن جـــنح
ورشــفت ريقتــه عــى رغم الطــا من كأس مرشــفه عىل غيــظ ا ْلقدح
يل سـ ْب َحة من َج ْوهَ ـــر ِف ثغرهـــا ففضلت َســائِر من يســبح بالســبح
ويقــول ُ َم َّمــد بــن َأ ْحــد بــن َكــ َال َّ
ــمس الدجــوى يف وصــف
الش ْ
ســاقي مخــر بِ َيـ ِ
ـد ِه سـ ْب َحة يتخــذ مــن الســبحة زينــة يديرهــا يف يــده إدارتــه

للخمــر عــى مجاعــة املجــان:

(((

ً
متنسـكـا
َيا من َغـــدا ِف َزعـــمه
َفإِذا حرضت عىل املـدام بسبحـة

ومسـالـك الـنهم ا ْل ِكـ َبار تـدورها
َو َج َلست تسقى ْالمر َك َ
يف تديرها

ويشــبه الشــاعر أمحــد املهمنــداري احللبــي شــفاه حمبوبتــه بجــدول مــن

الياقــوت حتتــه أســنان براقــة انتظمــت كســبحة الــدر (((:

إن الشفــــاه الالئــي محلــــنني

جدول ياقــــوت بـــدا حتـتــــه

يف احلــب أضعــاف الــذي ال أطيــق
سبحة در نظــمــــت يف عــقـيـــق

وملــا ســمع األديــب الســيد حممــد العــريض احللبــي هذيــن البيتــن
ً
قائــا (((:
جارامهــا

تلــــك الثــــنايا َ
واشــــقائي هبــا

تبــددت مــن غــرة عنـــدها

باتــت ترينــي عنــد لثمــي الطريــق

ســبحة در نظمــت يف عقـيـــق

((( السخاوي ،شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن (ت902 :هـ) :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،
منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت.)38 / 7( ،
((( الحسيني :محمد خليل بن علي ،أبو الفضل (ت1206 :هـ) :سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،دار
البشائر اإلسالمية ،دار ابن حزم ،الطبعة :الثالثة 1408 ،هـ  1988 -م.)201 / 2( ،
((( المرجع السابق نفسه.)201 / 2( ،
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إن الســـبح لنفاســـتها فيـــا يبـــدو كانـــت ممـــا يتهـــاداه األدبـــاء

فيـــا بينهـــم ،يقـــول التنوخـــي يف كتابـــه (نشـــوار املحـــارضة وأخبـــار
املذاكـــرة) :أهـــدى إيل نـــر بـــن أمحـــد اخلبـــز أرزي ،ســـبحة َســـ َبج،

وكتـــب معهـــا (((:

بعثــت يــا بدر بني يـــعــــرب

يقول من أبرصها طــرفــــــه
مل ختــط إن ّ
فكــرت يف نظمهــا

بســبحة من ســبج معجب

نعم عتاد اخلاـــئف املذنب

محــة العقــرب
ولوهنــا مــن ّ

ويب ــدو أن الس ــبحة ك ــا اس ــتخدمت للتبت ــل والعب ــادة حت ــى غل ــب

عليهـــا الرمـــز للصـــاح والزهـــد كـــا حلظنـــا يف شـــعر أيب نـــواس
الس ــابق أصبح ــت يف ي ــد النس ــوة زين ــة ومج ـ ً
ـال ،يدل ــك ع ــى ذل ــك م ــا
روى األصفهـــاين يف كتابـــه (حمـــارضات األدبـــاء وحمـــاورات الشـــعراء
والبلغـــاء) «مـــر عبـــداهلل بـــن جعفـــر بامـــرأة مز ّينـــة مط ّيبـــة جالســـة

عـــى بـــاب دارهـــا ويف يدهـــا ســـبحة ،فقـــال :مـــا التســـبيح بمشـــابه

حلالـــك فأنشـــدت:

وهلل عندي جانـــب ال أضيعـــه

وللهو منّي جانـــب ونصيــب

ولســـت أبــايل من رماين بريبة إذا كنــت عند اهلل غري مريب»

(((

وكــا أكثــر الشــعراء مــن ذكــر ســبح اجلواهــر اســتعمل ُ
الكتَّاب الســبح
((( التنوخي :المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود التنوخي البصري ،أبو علي (المتوفى384 :هـ):
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة 1391 ،هـ.)29 / 5( ،
((( األصفهانى ،ال راغب ،أبو القاسم الحسين بن محمد (ت502 :هـ) :محاض رات األدباء ومحاورات الشع راء والبلغاء،
شركة دار األرقم بن أبي األرقم – بيروت ،الطبعة :األولى1420 ،هـ.)252 / 2( ،
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يف أســاليبهم النثريــة ،يقــول الصفــدي واص ًفــا أحــد الكتــاب ِّ
موظ ًفــا
الســبحة اجلوهريــة يف التصويــر« :وكان ّ
خطــه قيــد النواظــر ،ونزهــة مــن

يرتــع يف الريــاض النــوارض ،كل ســطر كأنــه ُســبح َة جوه ـ ٍر راق نظمهــا،
ـمها».
وفــاق عــى الكواكــب َو ْسـ ُ

(((

((( الصفدي :صالح الدين خليل بن أيبك (ت764 :هـ) :أعيان العصر وأعوان النصر ،تحقيق :د.علي أبو زيد ،د.نبيل
أبو عشمة ،د.محمد موعد ،د.محمود سالم محمد ،دار الفكر المعاصر ،بيروت  -لبنان ،دار الفكر -دمشق ،الطبعة:
األولى1418 ،هـ1998 -م.)359 / 1( ،
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أهم مصادر ومراجع البحث
1) 1إبراهيــم مصطفــى وأحمــد الزيــات وحامــد عبدالقــادر ومحمــد النجــار :املعجــم
الوســيط ،مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ،دار الدعــوة.
2) 2ابــن املعتــز ،عبداللــه بــن محمــد العبــايس (ت296 :هـــ) :طبقــات الشــعراء،
تحقيــق :عبدالســتار أحمــد فــراج ،دار املعــارف – القاهــرة.
3) 3ابــن بــدران :عبدالقــادر بــن أحمــد بــن مصطفــى بــن عبدالرحيــم بــن محمــد
بــدران (ت1346 :هـــ) :منادمــة األطــال ومســامرة الخيــال ،تحقيــق :زهــر
الشــاويش ،املكتــب اإلســامي – بــروت ،الطبعــة :الثانيــة1985 ،م.
4) 4ابــن بطوطــة ،محمــد بــن عبداللــه اللــوايت الطنجــي ،أبــو عبداللــه( ،ت779 :هـــ):
رحلــة ابــن بطوطــة (تحفــة النظــار يف غرائــب األمصــار وعجائــب األســفار)،
أكادمييــة اململكــة املغربيــة  -الربــاط1417 ،هـــ .
5) 5ابــن خلــدون ،عبدالرحمــن بــن محمــد أبــو زيــد ،اإلشــبييل (ت 808 :هـــ) :ديــوان
املبتــدأ والخــر يف تاريــخ العــرب والرببــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن األكــر،
تحقيــق :خليــل شــحادة ،دار الفكــر -بــروت ،الطبعــة :الثانيــة1408 ،هـــ 1988 -م.
6) 6ابــن ســعيد املغــريب األندلــي أبــو الحســن عيل بــن مــوىس (ت685 :هـــ) :املغرب
يف حــى املغــرب ـ تحقيــق :د .شــوقي ضيــف ،دار املعــارف – القاهــرة ،الطبعــة:
الثالثــة1955 ،م.
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7) 7ابــن ســيده ،أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل (ت458 :هـــ) :املخصــص ،تحقيــق:
خليــل إبراهيــم جفــال ،دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت ،الطبعــة :األوىل،
1417هـــ 1996م.
8) 8ابــن عســاكر :أبــو القاســم عــي بــن الحســن (ت571 :هـــ) :تاريــخ دمشــق،
تحقيــق :عمــرو بــن غرامــة العمــروي ،دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع،
 1415هـــ 1995 -م.

 9) 9ابــن منظــور ،محمــد بــن مكــرم (ت711 :هـــ) :لســان العــرب ،دار صــادر –
بــروت ،الطبعــة :الثالثــة 1414 -هـــ.
10)10أبــو الفــداء ،عــاد الديــن إســاعيل بــن عــي بــن محمــود بــن محمــد ابــن
عمــر بــن شاهنشــاه بــن أيــوب (ت732 :هـــ) :املختــر يف أخبــار البــر (تاريــخ
أيب الفــداء) ،املطبعــة الحســينية املرصيــة  -مــر ،الطبعــة :األوىل.
11)11األبشــيهي ،شــهاب الديــن محمــد بــن أحمــد بــن منصــور أبــو الفتــح (ت:
852هـــ) :املســتطرف يف كل فــن مســتظرف ،عــامل الكتــب – بــروت ،الطبعــة:
األوىل1419 ،هـــ.

12)12األزهــري ،محمــد بــن أحمــد ،أبــو منصــور (ت370 :هـــ) :تهذيــب اللغــة،
تحقيــق :محمــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاء ال ـراث العــريب – بــروت ،الطبعــة:
األوىل2001 ،م.
13)13األصفهــاين ،الراغــب ،أبــو القاســم الحســن بــن محمــد (ت502 :هـــ) :محارضات
األدبــاء ومحــاورات الشــعراء والبلغــاء ،رشكــة دار األرقــم بــن أيب األرقــم – بــروت،
الطبعــة :األوىل1420 ،هـ.

14)14البخــاري ،محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه :الجامــع املســند الصحيــح
املختــر مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه (صحيــح
البخــاري) ،تحقيــق :محمــد زهــر بــن نــارص النــارص ،دار طــوق النجــاة (مصــورة
عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبدالباقــي) ،الطبعــة :األوىل1422 ،هـــ.
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15)15البكـري ،أبـو عبيد عبداللـه بن عبدالعزيز البكري األندليس (ت487 :هـ) :سـمط
اللآيل يف رشح أمـايل القـايل ،نسـخه وصححه ونقحـه وحقق ما فيه واسـتخرجه من
بطـون دواويـن العلم :عبدالعزيـز امليمني ،دار الكتـب العلمية  -بريوت.
16)16الرتمــذي ،محمــد بــن عيــى ،أبــو عيــى (ت279 :هـــ) :ســنن الرتمــذي ،تحقيــق
وتعليــق :أحمــد محمــد شــاكر (جـــ )2 ،1ومحمــد فــؤاد عبدالباقــي (جـــ،)3
وإبراهيــم عطــوة عــوض املــدرس يف األزهــر الرشيــف (جـــ ،)5 ،4رشكــة مكتبــة
ومطبعــة مصطفــى البــايب الحلبــي – مــر ،الطبعــة :الثانيــة 1395 ،هـــ 1975 -م.
17)17التنوخــي :املحســن بــن عــي بــن محمــد بــن أيب الفهــم داود التنوخــي البــري،
أبــو عــي (املتوىف384 :هـــ) :نشــوار املحارضة وأخبــار املذاكــرة1391 ،هـ.
18)18التنوخــي ،املحســن بــن عــي البــري ،أبــو عــي (ت384 :هـــ) :نشــوار املحارضة
وأخبار املذاكــرة1391 ،هـ.
19)19التوحيــدي ،أبــو حيــان التوحيــدي ،عــي بــن محمــد بــن العبــاس (ت :نحــو
400هـــ) :اإلمتــاع واملؤانســة ،املكتبــة العرصيــة  -بــروت ،الطبعــة :األوىل1424 ،هـــ.
20)20الثعالبــي ،عبدامللــك بــن محمــد ،أبــو منصــور (ت429 :هـــ) :مثــار القلــوب يف
املضــاف واملنســوب ،دار املعــارف – القاهــرة.
21)21الحُ ــري ،إبراهيــم بــن عــي بــن متيــم األنصــاري ،أبــو إســحاق القــرواين (ت:
453هـــ) :زهــر اآلداب ومثــر األلبــاب ،دار الجيــل  -بــروت.
22)22الحمــوي ،شــهاب الديــن أبــو عبداللــه ياقــوت الرومــي (ت626 :هـــ) :معجــم
البلــدان ،دار صــادر -بــروت ،الطبعــة :الثانيــة1995 ،م.
23)23الــرازي ،زيــن الديــن أبــو عبداللــه محمــد (ت666 :هـــ) :مختــار الصحــاح،
تحقيــق :يوســف الشــيخ محمــد ،املكتبــة العرصيــة  -الــدار النموذجيــة  -بــروت،
الطبعــة :الخامســة1420 ،هـــ 1999 -م.
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24)24الزبيــدي ،مح ّمــد بــن مح ّمــد (ت1205 :هـــ) :تــاج العــروس مــن جواهــر
القامــوس ،تحقيــق :مجموعــة مــن املحققــن ،دار الهدايــة.

25)25الســـبيك ،تـــاج الديـــن عبدالوهـــاب بـــن تقـــي الديـــن الســـبيك (املتـــوىف:
771هـــ) :طبقــات الشــافعية الكــرى ،تحقيــق :د .محمــود محمــد الطناحــي ،د.
عبدالفت ــاح محم ــد الحل ــو ،هج ــر للطباع ــة والن ــر والتوزي ــع ،الطبع ــة :الثاني ــة،
1413هـ.
26)26الســخاوي ،شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبدالرحمــن (ت902 :هـــ):
الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع ،منشــورات دار مكتبــة الحيــاة – بــروت.

27)27الرسي الرفاء (ت  388هـ) :املحب واملحبوب واملشموم واملرشوب.

28)28الســيوطي :عبدالرحمــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن (ت911 :هـــ) :املزهــر
يف علــوم اللغــة وأنواعهــا ،تحقيــق :فــؤاد عــي منصــور ،دار الكتــب العلميــة –
بــروت ،الطبعــة :األوىل1418 ،هـــ 1998م.

29)29الصفــدي :صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك (ت764 :هـــ) :أعيــان العــر وأعــوان
النــر ،تحقيــق :د.عــي أبــو زيــد ،د .نبيــل أبــو عشــمة ،د .محمــد موعــد ،د.
محمــود ســامل محمــد ،دار الفكــر املعــارص -بــروت ،دار الفكــر -دمشــق ،الطبعــة:
األوىل1418 ،هـــ 1998 -م.
30)30الصفــدي :صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك (ت764 :هـــ) :الــوايف بالوفيــات،
تحقيــق :أحمــد األرنــاؤوط وتــريك مصطفــى ،دار إحيــاء الــراث – بــروت،

1420هـــ2000 -م.
31)31العامــي ،محمــد بــن حســن الهمــذاين ،بهــاء الديــن (ت1031 :هـــ) :الكشــكول،
تحقيــق :محمــد عبدالكريــم النمــري ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،الطبعــة:

األوىل1418 ،هـــ -1998م.
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32)32العصامــي :عبدامللــك بــن حســن (ت1111 :هـــ) :ســمط النجــوم العــوايل يف
أنبــاء األوائــل والتــوايل ،تحقيــق :عــادل أحمــد عبداملوجــود -عــي محمــد معــوض،
دار الكتــب العلميــة – بــروت ،الطبعــة :األوىل1419 ،هـــ 1998 -م.
33)33الغ ـزّي ،كامــل بــن حســن الحلبــي( ،ت1351 :هـــ) :نهــر الذهــب يف تاريــخ
حلــب ،دار القلــم -حلــب ،الطبعــة :الثانيــة 1419 ،هـــ
34)34الفراهيــدي :أبــو عبدالرحمــن الخليــل بــن أحمــد البــري (ت170 :هـــ) :كتــاب
العــن ،تحقيــق :د .مهــدي املخزومــي ،د .إبراهيــم الســامرايئ ،دار ومكتبــة الهــال.
35)35الفســوي ،يعقــوب بــن ســفيان بــن جــوان الفــاريس (ت277 :هـــ) :املعرفــة
والتاريــخ ،تحقيــق :أكــرم ضيــاء العمــري ،مؤسســة الرســالة  -بــروت ،الطبعــة:
الثانيــة1401 ،هـــ1981 -م.
36)36الفيومــي ،أحمــد بــن محمــد بــن عــي ،أبــو العبــاس (ت :نحــو 770هـــ):
املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر ،املكتبــة العلميــة – بــروت.
37)37القـريش :أحمـد بـن يحيى العدوي العمري ،شـهاب الدين (ت749 :هـ) :مسـالك
األبصـار يف ماملـك األمصار ،املجمـع الثقايف -أبو ظبي ،الطبعـة :األوىل1423 ،هـ.
38)38املســعودي ،أبــو الحســن عــي بــن الحســن بــن عــي املســعودي (ت346 :هـــ):
أخبــار الزمــان ومــن أبــاده الحدثــان وعجائــب البلــدان والغامــر باملــاء والعمـران،
دار األندلــس للطباعــة والنــر والتوزيــع  -بــروت1416 ،هـــ 1996 -م.
39)39املعــري ،أبــو العــاء :معجــز أحمــد ،رشح ديــوان الشــاعر الطيــب أيب املتنبــي
أحمــد بــن الحســن.
40)40املقــري ،شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد التلمســاين (ت1041 :هـــ) :أزهــار
الريــاض يف أخبــار القــايض عيــاض ،تحقيــق :مصطفــى الســقا ،عبدالعظيــم شــلبي،
مطبعــة لجنــة التأليــف والرتجمــة والنــر – القاهــرة1358 ،هـــ 1939 -م.
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41)41املقــري ،شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد التلمســاين (ت1041 :هـــ) :نفــح
الطيــب مــن غصــن األندلــس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن الخطيــب،
تحقيــق :إحســان عبــاس ،دار صــادر -بــروت.
42)42النهــرواين ،أبــو الفــرج املعــاىف بــن زكريــا الجريــري (ت390 :هـــ) :الجليــس
الصالــح الــكايف واألنيــس الناصــح الشــايف ،تحقيــق :عبدالكريــم ســامي الجنــدي،
دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل 1426هـــ 2005 -م.
43)43النــووي ،أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن رشف (ت676 :هـــ) :تحريــر
ألفــاظ التنبيــه ،تحقيــق :عبدالغنــي الدقــر ،دار القلــم – دمشــق ،الطبعــة :األوىل،

1408هـ.
44)44النويــري ،أحمــد بــن عبدالوهــاب القــريش التيمــي البكــري( ،ت733 :هـــ) :نهاية
األرب يف فنــون األدب ،دار الكتــب والوثائــق القوميــة ،القاهــرة ،الطبعــة :األوىل،

1423هـ.
45)45الهــروي ،عــي بــن محمــد ،أبــو الحســن نــور الديــن (ت1014 :هـــ) :مرقــاة
املفاتيــح رشح مشــكاة املصابيــح ،دار الفكــر -بــروت ،الطبعــة :األوىل1422 ،هـــ

 2002م.46)46ســعدي ،الدكتــور أبــو حبيــب :القامــوس الفقهــي لغــة واصطالحً ــا ،دار الفكــر –
دمشــق ،الطبعــة :الثانية 1408هـــ 1988 -م.

47)47ســعيد عاشــور :نظــم الحكــم واإلدارة يف عــر األيوبيــن واملامليــك  -املــرأة يف
الحضــارة العربيــة  -املؤسســات االجتامعيــة يف الحضــارة العربيــة (مطبــوع ضمــن
موســوعة الحضــارة العربيــة اإلســامية) ،املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر،
الطبعــة :األوىل 1987م.
48)48عبدالعزيز صالح :الرشق األدىن القديم يف مرص والعراق ،مكتبة دار الزمان.
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49)49فتــاوى دار اإلفتــاء املرصيــة ،11 / 9( ،برتقيــم الشــاملة آل ًّيــا) موضــوع :املســبحة،
املفتــي :عطيــة صقــر ،.مايــو  ،1997الســؤال :يقــول بعــض النــاس إن التســبيح
عــى الســبحة بدعــة ،فهــل هــذا صحيــح؟
50)50لويــس شــيخو :رزق اللــه بــن يوســف شــيخو (ت1346 :هـــ) :مجــاين األدب يف
حدائــق العــرب ،مطبعــة اآلبــاء اليســوعيني -بــروت1913 ،م.
51)51مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري (ت261 :هـــ) :املســند
الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم ،تحقيــق :محمــد فــؤاد عبدالباقــي ،دار إحيــاء ال ـراث العــريب – بــروت.
52)52محمـد هـاين عطـوي :الكهرمان يكشـف أرسار حرشات عاشـت قبـل  100مليون
سـنة ،ضمن جريـدة الخليـجhttp://www.alkhaleej.ae ،2009/05/01 ،
53)53موقع :موضوع.كوم https://mawdoo3.com

54)54موقع ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki
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