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 كتاب النبات
 وأثره في كتب المغة ألبي حنيفة الدينوري

 
 بقمم الدكتور : نوري ياسين الييتي         

 كمية التربية لمعموم اإلنسانية  
 ممخص البحث

ُيعّرؼ ىذا البحث بأبي حنيفة الدينوري ، وُيبرز مكانتػو بػيف مممػال العػرب المويػومييف قػي الثػرف ال الػث 
ي الغزير والمتنوع ، وبكتابو "النبات" وىو األشير مف بيف كتبو ، واألىـ مند العممال قي اليجري ، وبإنتاجو العمم

بابو ، حتى مّدوه دائرة معػارؼ مربيػة متثدمػة مػف النػاحيتيف العمميػة والمغويػة   ويػدرس الباحػث قيػو م ػادر  بػي 
عرب وخوا يا ، ويعرض نمػاذج مػف حنيفة قي ىذا الكتاب ، والرواة الذيف  خذ منيـ  يمال النباتات قي جزيرة ال

شواىده الك يرة قػي نشػرتو التػي  ػمت الثطػي التػي ُم ػر ممييػا منػو   ويبػيف مػا ليػذا الكتػاب مػف   ػر وا ػ  قيمػا 
  لؼ بعده مف كتب المغة ومعاجميا  

 
Research Summary 

This research declares "Abu Hanifa Aldaynori", and highlights his place among 
the Encyclopedic Arab scholars in the third century AH, his abundant variable 
scientific production, and his book "Plant" which is the most famous among his 
books, and the most important to the scholars in hits field, until they considered it 
an advanced  Arabic Encyclopedia Both scientific and linguistic. The researcher 
examines the sources of Abu Hanifa in the book, the narrators whom he took the 
names of plants in the Arabian Peninsula from and their properties, and presents 
examples of his many evidences in his publication that included pieces that were 
found of it. He also shows the clear impact of this book  among the books that he 
produced afterward like books of language and its lexicons. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 المثدمة 
د مػػف  مػػلـ العممػػال ومشػػاىيرىـ قػػي الثػػرف ال الػػث اليجػػري ، وىػػو مػػف المبػػرزيف  بػػو حنيفػػة الػػدينوري واحػػ

 ػرابيما ، مػف الػذيف مرقػوا  ة األولى مف كتاب ذلؾ الع ر مػف  م ػاؿ الجػاحظ وابػف ةتيبػة و ثالمعدوديف قي الطب
العربيػة ، بترجمػة ى إلػ بالمويومية قي التأليؼ ، وتناوؿ شػتى جوانػب العمػـ وال ثاقػة ، متػأ ريف باتيػاع دائػرة النثػؿ

الك ير مف الكتب مف اليوناف والفرس والينود وغيرىـ مف األمـ مما  ييـ قي ظيػور منػاىج جديػدة قػي التػأليؼ ، 
ف مختمفػػػة مػػػف ال ثاقػػػات واألقكػػػار   ويػػػامد قػػػي ىػػػذا النيػػػوض العممػػػي وال ثػػػاقي ةػػػدر   بػػػأس بػػػو مػػػف اوبػػػروز  لػػػو 

،  ي ػػًا ك ػػر ىػػع ل مممػػال  لخمفػػال واألمػػرال والػػوزرال ، قثػػد كػػاف التيػػام  الفكػػري ، وتشػػجيي   يثػػؿ  ىميتػػو مػػف ا
 قثربوا  ىؿ العمـ ورقعوا  ملمو  

مػػا يثػػرب مػػف  واخػػره ، إلػػى  الزمنيػػة الممتػػدة مػػف  وائػػؿ ىػػذا الثػػرفالمػػدة حنيفػػة الػػدينوري  بػػو  وةػػد مػػاش
والنحػػو والبلغػػة ج الجػػاحظ قعا ػر  يػػمال  معػػة قػػي شػػتى ممػػـو الع ػػر وقنونػػو ، مػػنيـ قػػي ممػػـو المغػػة واألدب 

( ومحمػد بػف حبيػب ٕٗٗ)ت اليِّػكِّيت( وابػف ٖٕٔحػاتـ )ت بػف حمػد  ( و بو ن ػرٜٕٓىػ( واليكري )تٕ٘٘)ت
( واليػػػػػروي ٕٓ٘( والمف ػػػػػؿ ال ػػػػػبي)تٜٕٔ( و عمػػػػػب )تٜٕٗ( والمػػػػػازني )تٕٙٚ( وابػػػػػف ةتيبػػػػػة )تٕ٘ٗ)ت
وغيرىػا مػف المػذكورة العمـو تمؾ  ير قي (   وغيرىـ كٕ٘ٛ( والمبرد )تٕ٘٘( و بو حاتـ اليجيتاني )تٕ٘٘)ت

 العمـو التي ازدىرت قي ذلؾ الع ر وبمغت غاية ن جيا وكماليا  
وةػػد بػػذؿ جمامػػة مػػف ىػػع ل العممػػال جيػػودًا كبيػػرة ، ووجيػػوا اىتمامػػًا خا ػػًا ليجعمػػوا لغػػة العػػرب و دابيػػا 

 اوؿ و شػػػػػػػػػػػػػػػػػػعارىا ، و يػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليبيا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التعبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ، ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاىبيا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـ ، قػػػػػػػػػػػػػػػػػػي متنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الػػذيف كػػاف ارتثػػاعىـ قػػي مراتػػب الوظػػائؼ ، وتثمػػدىـ  فمػػوظفيمػػف الوبػػاألخص مػػنيـ كتػػاب الدولػػة ،  طبثػػة الكتػػاب

ممػػى إجػػادتيـ المغػػػة ، كميػػًا لمختمػػؼ المنا ػػب ، ومباشػػرتيـ لشػػعوف الػػػدواويف والريػػائؿ ونحوىػػا معتمػػدًا امتمػػػادًا 
  ويػػػأتي قػػػي مثدمػػػة ىػػػع ل  و وقنػػػوف البلغػػػة والبيػػػافقرىـ ممػػػى  يػػػاليب الكػػػلـ ومذاىبػػػاومعػػػرقتيـ بأيػػػرارىا ، وتػػػو 

والجػاحظ وابػف ةتيبػة وابػف مبػد ربػو ، ويشػركيـ قػي ىػذا المنحػى العشػرات مػف الكتػاب  الػدينوريحنيفة  بو  العممال
   واألدبال

 حنيفة إمامًا قي مموـ ك يرة ، ومشاركًا قي مموـ  خرى ، قثد كاف نحويػًا لغويػًا مينديػاً  بو  وكاف  احبنا
منجمًا حايبًا معرخًا ، مي اىتمامات  خرى   وبمغ مف ارتفػاع المنزلػة قػي العمػـ ، وحيػف البيػاف وبلغػة األيػموب 
مبمغػًا مظيمػػًا ، جعػؿ  بػػا حيػاف التوحيػػدي يثرنػػو بالجػاحظ ، ويثػػوؿ منػو إنػػو مػػف نػوادر الرجػػاؿ ، جمػي بػػيف حكمػػة 

يعيد الييراقي قي الموازنة بينو وبػيف الجػاحظ قػي بي   الفليفة وبياف العرب   بؿ جرى كلـ لمعممال قي مجمس
رج المبرد النحوي المشيور و ظيػر خطػأه ، بػؿ حا قييا   وروي  نو  ماؿ مف الميتحؽ لمتثديـ منيواليع ، البلغة 

 قي ح رة مييى بف ماىاف   –إف  حت الرواية  –كذبو وادماله 
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والو اةػة وحيػف الترتيػب وةػوة البيػاف والغػزارة والتنػوع  شػيد ليػا العممػال بالدةػة،  وألبي حنيفة معلفػات ك يػرة
وك رة الفوائد   و حيف ىذه المعلفات و شيرىا ممى اإلطػلؽ كتابػو قػي النبػات ، قثػد اشػتير بػو معلفػو حتػى  ػار 

احب النبػات ، وايػتحؽ بػو  ف يكػوف  حػد  ئمػػة المغػة وقثيائيػا المعػدوديف ، وشػي  النبػاتييف العػرب بػػل يعػرؼ ب ػ
 ممى مر الع ور   منازع

وةد مدح  با حنيفة بيذا الكتاب العممال والمترجمػوف والمعرخػوف ، و  نػوا مميػو غايػة ال نػال ، وةػدموه ممػى 
  و قاد مف ىذا الكتاب  ك ػر مممػال المغػة المتػأخريف وكػذلؾ األطبػال والعشػابوف ، والمعلفػوف  كؿ ما مداه قي بابو

 قي األدوية المفردة وغيرىـ  
ذا كاف  قػي  –والغػرض مػف تأليفػو قػذلؾ يػتمخص إليػو  ف بيف يدي كػؿ بحػث الػداقيمف المتعارؼ  ف يبي  وا 

مػػف حيػػث كونػػو مويػػومة نباتيػػة ممميػػة ، بػػأمريف ج األوؿ  ىميػػة كتػػاب النبػػات ألبػػي حنيفػػة قػػي ذاتػػو  –بح نػػا ىػػذا 
ميػتثاة ، غويػة  ػخمة ممػى مػادة لكونػو دائػرة معػارؼ مشػتممة مػف حيػث و مربية ممى درجة كبيرة مف األىميػة ، 

 ػػياع مػػادة ىػػذا الكتػػاب واحتفػػاظ كتػػب المغػػة ، مػػف  شػػعار الشػػعرال العػػرب الثػػدامى بالدرجػػة األولػػى   وال ػػاني ج 
والمتأخرة منيا ممى وجو الخ وص بمثتطفات ك يرة منيا مما لـ نجده قيما م ر مميو مف مػادة الكتػاب ، ويمكػف 

 يي لو المجاؿ   ف يعرقنا البحث ممى ن وص منيا ةدر ما يت
  انويػػػػػػػػػػػػًا ، لكنػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػي   -بمثت ػػػػػػػػػػػػى منػػػػػػػػػػػػواف ىػػػػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػػػػث  –ةػػػػػػػػػػػػد يبػػػػػػػػػػػػدو و مػػػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػػػر  خػػػػػػػػػػػػر 

طْ ، ر ينا  روري ، وىو التعريؼ ب احب ىذا اليفر العظيـ ، ووةؼ الثارئ ممػى جيػوده ومعلفاتػو  لمػو ممػى وا 
قالمرجو  ف يكوف ما نثدمػو  -ف يبؽ  ف ةاـ بو بعض المترجميف والمحثثيف ا  و  -و رال العممال قيو   وىذا  تومنزل

حنيفة ، شاممة لكؿ ما ينبغي  ف يعرؼ منو قي يػيرتو وحياتػو ومممػو  بي  ما كتب مفلقي ىذه الدراية خل ة 
 ، مي الحرص قي ىذا ممى اإليجاز وا خت ار  

 
 حنيفة الدينوري  بو  ج وً  

 لػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػذكر ليػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػبب  و    وكنيتػػػػػػػػػو )ابػػػػػػػػػو حنيفػػػػػػػػػة( (ٔ)دْنػػػػػػػػػتَ د  و وَ ْنػػػػػػػػػنَ بػػػػػػػػػف داود بػػػػػػػػػف وَ  حمػػػػػػػػػد  ىػػػػػػػػػو
ولكػف ، لػى الػدينور   ولػـ تعػيف الم ػادر يػنة و دتػو إجػده ونيػبتو ايـ  وىو مف   ؿ قاريي ، بد لة، منايبة 

   (ٕ)مف الثرف ال الث اليجري ،  و قي الربي األوؿ منو  األوؿدر المتأخرة  نو ولد قي العثد د قي بعض الم ار و 
 غيػػػػػػػػػػػػػػػر  ف الػػػػػػػػػػػػػػػراج  منيػػػػػػػػػػػػػػػا والػػػػػػػػػػػػػػػذي ،  يػػػػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػػػػؼ قػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػنة وقاتػػػػػػػػػػػػػػػو ممػػػػػػػػػػػػػػػى  ةػػػػػػػػػػػػػػػواؿ كختُ او 

 قػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػدينور التػػػػػػػػػػػػي  (ىػػػػػػػػػػػػػٕٕٛ)مميػػػػػػػػػػػػو األك ػػػػػػػػػػػػروف مػػػػػػػػػػػػف المتػػػػػػػػػػػػرجميف والمػػػػػػػػػػػػعرخيف  نػػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػػوقي يػػػػػػػػػػػػنة 
   (ٖ)ولد قييا 

                                      
ومعجػػـ المػػػعلفيف لعمػػػر ر ػػػا كحالػػػة  ٖٙٓ/ٔوبغيػػػة الومػػػاة لميػػػيوطي  ٕٖ٘/ٔبتػػال ونػػػوف قػػػي معجػػػـ األدبػػػال ليػػاةوت الحمػػػوي  (ٔ)

مي  ف ترجمتو ألبي حنيفة منثولة بن ػيا مػف معجػـ األدبػال ،  ٗ٘/ٔ  وبنونيف قي خزانة األدب لعبد الثادر البغدادي  ٕٛٓ/ٔ
الذي خط أ ياةوت الحموي قي تيػمية )وتنػد( وةػاؿ ج  ٖٕٓ/ٕري  األدب العربي لبروكمماف وتا ٖٚٚ/ٔوكذا قي الواقي بالوقيات 

    ٜٔٔ/ٔمعنى ونند ج الكايب ، وىو كذلؾ قي األملـ لمزركمي 
  ٕٖٓ/ٛالتراث العربي لفعاد يزكيف وتاري   ٕٛٔ/ٔومعجـ المعلفيف  ٖ٘ٚ/ٜدائرة المعارؼ اإليلمية  (ٕ)
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ر مدينة ةديمة مشيورة مػف مػدف الجبػاؿ الواةعػة قيمػا كػاف يعػرؼ ةػديمًا بػالعراؽ العجمػي مػف  رض وَ والدينَ 
زمػػػف ومنػػػذ ، الثديمػػػة )دينيػػػور( و  ػػػبحت بعػػػد الفػػػت  اإليػػػلمي  قػػػارس   وكانػػػت تيػػػمى قػػػي الم ػػػادر اليػػػريانية

ايػـ  يػفياف بػي  ىمداف ممػارة   و طمػؽ ممييػا قػي ميػد معاويػة بػف ةميـإ ك ر مدف  الخميفة ممر بف الخطاب 
والخراجات المتح مة منيا كانػت تخ ػص ألىػؿ الكوقػة مامػة ، )ماه الكوقة(  ي ة بتيا ، وذلؾ ألف ال رائب 

  مطيات جنود حاميتيا   وكاف قت  الدينور ممى يد مويى بػف ن ػير بعػد من ػرقو مػف وةعػة نياونػد  ومنيا تدقي
وبمغػت حينػػذاؾ ، يطػػًا مػف العػرب والفػػرس واألكػراد ىػػ   وكػػاف يػكانيا قػي الع ػػريف األمػوي والعبايػي خمٕٔيػنة 

البياتيف المحيطة بيا ، وبك رة  مارىا د المعرخوف بيا وبأيواةيا حينة البنال ، و امبمغًا مظيمًا مف ا زدىار ، و ش
وزروميػػػا ووقػػػرة مياىيػػػا ، ومػػػا مػػػرؼ بجودتػػػو مػػػف  طعمتيػػػا ، و  نػػػوا ممػػػى  ىميػػػا ، وو ػػػفوىـ بجػػػودة الطبػػػاع ، 

 ولػػـ يمبػػث  ف حػػؿ الخػػراب بيػػذه المدينػػة مػػف جػػرال ا  ػػطرابات التػػي وق ػػموىـ ممػػى  ىػػؿ ىمػػذاف المجػػاورة ليػػا   
 الخميفة العبايي ، بعد  ف انتفض مميو الثائد مرداويج الجيلني ، وىـز جيش حد ت قي  واخر ميد المثتدر باهلل

  وةػد ةتػؿ قػي تمػؾ األحػداث والفػتف ا  ؼ مػف  ىػؿ  (ىػػٜٖٔ)الخلقة وايتولى ممى منطثة الجباؿ بأيرىا يػنة 
   (ىػػٜٖٙ)وقاتػو يػنة  لمدة خمييف مامًا ، حتى وِ يْ وَ نَ يْ  حثة  مير كردي يدمى حَ حثبة الدينور    ـ تممكيا قي 

   (ٗ) ـ خربت مرة  انية قي الغزوات المغولية التي ةادىا تيمورلنؾ   وىي ا ف مجرد  طلؿ وخرائب
ةتيبػػػة ابػػػف  حنيفػػػة ، ومعا ػػػره بػػػو  الػػػدينور جمامػػػة مػػػف  كػػػابر العممػػػال ،  شػػػيرىـ  ػػػاحبناإلػػػى  وينيػػػب

  ػػػػػػػػػػػػػػػػالىا قتػػػػػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػػػػػف ينوري المغػػػػػػػػػػػػػػػػوي المػػػػػػػػػػػػػػػػعرخ المشػػػػػػػػػػػػػػػػيور ، الػػػػػػػػػػػػػػػػذي نيػػػػػػػػػػػػػػػػب إلييػػػػػػػػػػػػػػػػا لتوليػػػػػػػػػػػػػػػػو ةدالػػػػػػػػػػػػػػػػ
   (٘)الزمف

والظػػاىر  ف  بػػا حنيفػػة ةػػد نشػػأ قػػي الػػدينور ، وتعمػػـ قييػػا مبػػادئ العمػػـو ، وكانػػت لػػو  وؿ رحمػػة منيػػا يػػنة 
 ػفياف( المشػػيورة قػي بػػلد قػارس ، و ةػػاـ قييػا مػػدة مػف الػػزمف ،  مدينػػة )إلػى  وىػو قػػي ريعػاف شػػبابو ، (ىػػٖٕ٘)

 قػي كتابػو )الر ػد(  و )ر ػد هر دًا خا ًا بو ، ويجؿ نتػائج  ر ػاداشتغؿ قييا بر د الكواكب ، و نشأ لذلؾ م
 حنيفة بأ فياف(   بي 

ممػي  بػو  وىػومػي مػالـ قمكػي معا ػر لػو ومػف طبثتػو وما تلىػا مناةشػات وردود المدة وكاف لو قي تمؾ 
األ ػػفياني(  ، وةػػد  لػػؼ قػػي الػػرد مميػػو كتػػاب )الػػرد ممػػى ر ػػد (ٙ)الحيػػف بػػف مبػػد اهلل الممثػػب بمغػػدة األ ػػفياني 

                                                                                                                           
  ينظػر قػي جميػي ذلػؾ الم ػادر المػذكورة قػي اليامشػيف  ٜٕٓ،  ٕٙٛ،  ٕٗٛ،  ٕٔٛ،  ٕٓٛاليػنوات ذكر قي وقاتو  ي ػًا  (ٖ)

، الكامػؿ قػي التػاري   بػف  ٖٗ/ٔ، إنباه الرواة لمثفطي  ٖ٘/ٚاليابثيف قي موا عيا ، الب ائر والذخائر ألبي حياف التوحيدي 
، البمغػة قػي تػاري   ئمػة  ٚ٘/ٕقػي  خبػار البشػر ألبػي الفػدال  ، المخت ػر ٕٚ/ٔٔ، البداية والنياية  بػف ك يػر  ٘ٚٗ/ٚاأل ير 

،  ٛٙٔ/ٔ، الجػواىر الم ػي ة قػي طبثػات الحنيفػة لعبػد الثػادر الثرشػي  ٗٔٙ،  ٕٓٛ، كشػؼ الظنػوف  ٕٓالمغة لمفيروز  بادي 
    ٕٙٗ/ٕوالثاموس اإليلمي ألحمد مطية اهلل 

،  ٙٚ/ٕالمخت ػر قػي  خبػار البشػر  ٖٗٓ، قتوح البمػداف لمػبلذري  ٙٔٙ/ٕ ينظر قي الدينور ج معجـ البمداف لياةوت الحموي (ٗ)
    ٕٙٗ/ٕوالثاموس اإليلمي  ٖ٘ٚ-ٕٖٚ/ٜدائرة المعارؼ اإليلمية 

   ٕٓ، والبمغة  ٙٔٙ/ٕينظر معجـ البمداف  (٘)
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لعػػدة ةػروف مػف بعػػد ، ونثػؿ مػػف الفمكػي المشػػيور إليػو  حنيفػة بأ ػػفياف ظػؿ معروقػًا يشػػار بػػي  ويػذكر  ف مر ػد
حنيفة الدينوري معمػًل لدرايػاتو و ر ػاده  بو  ىػ(  نو شاىد المنزؿ الذي كاف يتخذهٖٙٚمبد الرحمف ال وقي )ت

  (ٚ)الفمكية بأ فياف
الطػواؿ ألبػي  اإلخبػارفة رحلت لو  خػرى ، لكػف ورد قػي مثدمػة كتػاب حني بي  ولـ تذكر م ادر ترجمة

 حنيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمحثثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامر  ف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينوري  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى معظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابو 
 ـ امتدت بو  –دجمة والفرات  –ةمب الح ارة العربية قي بلد ما بيف النيريف إلى  قي الرحلت ، وةادتو خطواتو

لى المدينة المنورة  ،إلى  يفاره  لػى  المثديػة قميػطيف ، األرض وا  شػواط  الخمػيج العربػي   وىػذا الػذي ذكػره لػـ وا 
حنيفػػة ةػػد تتممػػذ ممػػى شػػيوخ ك ػػر ، معظميػػـ بغػػداديوف ولثػػي   بػػا جػػده قػػي كتػػب التػػاري  والتػػراجـ ، لكنػػو يعيػػده  ف 

ه  نػو ربمػا لثػى وقيمػا يػنذكر ، الػدينور ، بػؿ و  مػف  ىػؿ بػلد قػارس   ىػؿالعممال لـ يكونػوا مػف   كابرجمامة مف 
 نو و ؼ نباتات ك يرة مف مشاىداتو الخا ة و رح  –كما ييأتي  –هلل العبايي ، وقي كتاب النبات باالموقؽ 

إلػى   با حنيفة ةد رحؿ ف قي الك ير منيا بأماكف مشاىداتو ليا قي شبو جزيرة العرب وغيرىا   كؿ ىذا يدؿ ممى 
زمف لجمػي مػادة كتابػو ، وتو يػؽ شػواىده مػف  قػواه األمػراب و ىػؿ وماش قي غير موطنو مدة مف البمداف ك يرة ، 

  المغة 
حنيفػة ومجريػات حياتػو ، وربمػا  بػي  ويفيـ مف مجمػؿ مػا ذكرتػو كتػب التػاري  والتػراجـ قػي تفا ػيؿ يػيرة

 ،  نػػو مػاش حيػػاة ميػتثرة مػف النػػاحيتيف العائميػة وا جتماميػػة ، و نػو كػػاف ي ػًا  مػف يػكوتيا مػػف الك يػر مػػف ذلػؾ
تمػػاـ التفػرغ لمعمػػـ وتح ػػيمو  بمنػأى مػػف ا نغمػاس قػػي المشػاكؿ الييايػػية والمنازمػػات الفكريػة والمذىبيػػة ، متفرغػاً 

والتأليؼ قيو ، متجردًا غاية التجرد مف كؿ ما يشغمو مف ذلؾ   ولـ يكػف لػو ات ػاؿ بالحكػاـ واألمػرال والخمفػال ، 
تثػديـ ن ػػيحة ،  و رد ممػػى يػعاؿ قػػي العمػػـ   و ا شػػتراؾ  ف إجابػػة لػػدموة ،  ومػػ  بمثػدار مػػا ييػػتدميو الواجػب إ

 ح رة األمرال والخمفال ، ونحو ذلؾ  كاف يجري بقي مناةشة  و مناظرة مما 
يف الب رية والكوقية ، تحنيفة ممى  نو  خذ النحو والمغة مف شيوخ المدري بي  وتجمي م ادر ترجمة

 اليِّكِّيتيويؼ يعثوب بف إيحاؽ المعروؼ بابف  بو  ف ىما نيامي ذلؾ لـ تعيف مف ىع ل الشيوخ يوى  الكني
كاف ، مي نص  ك ر ىذه الم ادر ممى  ف  ك ر  خذه  اليِّكِّيتالنحوي المغوي المشيور ، ووالده إيحاؽ 

   (ٛ)منيما

                                                                                                                           
بروكممػاف  ٖٙٓ/ٔ، بغيػة الومػاة  ٕٓ٘/ٕوةد يثاؿ )لكذة(  و )لغزة( ويثاؿ قػي نيػبتو األ ػبياني  ي ػًا   ينظػر معجػـ األدبػال  (ٙ)

   ٖٙٔ/ٔ، والمعجـ العربي لمدكتور حييف ن ار  ٖٖٕ/ٕ

 ف لمغػدة  ٖٖٕ/ٕ، ومثدمة كتاب األخبار الطواؿ لمحثثو مبد المنعـ مامر  ومند بروكممػاف  ٖ٘ٚ/ٜدائرة المعارؼ اإليلمية  (ٚ)
كتاب )الرد ممى لغدة ا  فياني(   والظػاىر  نػو وىػـ منػو ، ا  فياني كتابًا قي الرد ممى الشعرال ، و ف  با حنيفة ةد نث و ب

بايػـ  ٖٙ٘/ٔ)الػرد ممػى األ ػفياني ( ووروده منػد يػاةوت قػي معجػـ األدبػال  ٕٗٔقإف ايػـ الكتػاب قػي الفيريػت  بػف النػديـ 
 )الرد ممى لغدة األ فياني(   ينفي  نو رد ممى ر ده ، إ  إذا كاف كتابًا  خر غير األوؿ  

وتػوقي ابػف  ، ٕٓوالبمغػة  ٖٙٓ/ٔ، بغيػة الومػاة  ٕٖ٘/ٔ، معجػـ األدبػال  ٔٗ/ٔ، إنبػاه الػرواة ٕٗٔظر قي ىذا ج الفيريػت ين (ٛ)
 ىػ  ٕٗٗاليِّكِّيت ينة 
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 ج "ةػاؿ (ٜ)حيػاف بػو  مػف شػيوخو ، ةػاؿ يحياف التوحيدي  ف الرياش بو  ويفيـ مف مبارة ألبي حنيفة نثميا
طػػب  حمػػى شػػيل ليػػانًا ، وممػػى ليػػاف كػػؿ احنيفػػة ج حػػد نا الرياشػػي مػػف محمػػد بػػف يػػلـ ةػػاؿ ج يثػػاؿ ج الخبػػو  

خطػػاب تمػػرة ، وىػػو مػػف الحػػلوة" ، وىػػذا  ػػري  قػػي يػػمامو مػػف الرياشػػي مباشػػرة   ويػػيأتي  نػػو لثػػي المبػػرد قػػي 
 الدينور  

بكؿ جوانب  اإلحاطةشعبة وي عب حنيفة ذا  ثاقة وايعة ، ومواىب متنومة ، واىتمامات مت بو  وكاف
نما يمكف الثوؿ  ثاقتو ، وموارد  ف  ثاقتو تثوـ ممى دمائـ متينة مف التمكف قي لغة إممميتو قي بحث كيذا ، وا 

حاطة تامة بأيرارىا ، ومعرقة بمذاىب العرب قي وجوه كلميا   وممى مثمية قذة وممكة رايخة ،  العرب ، وا 
 قات ، وبخا ة الفاريية ، ولغتيا التي ىي لغتو األ ؿ  ال ثااطلع وايي ممى مختمؼ و 

قػػي كتػػب التػػاري  والتػػراجـ وقيػػارس المخطوطػػات ودور  ةحنيفػػة المػػذكور  بػػي  وا طػػلع ممػػى  بػػت كتػػب
الكتػب والمكتبػات والمراجػي المغويػة والعمميػة ، يعطينػا قكػرة وا ػػحة مػف حجػـ خبػرات ىػذا الرجػؿ وحػدود إمكاناتػػو 

 العممية  
بالبنػاف قػي ممػـو ك يػرة نظريػة وممميػة  دبيػة وممميػة ممػى إليػو  و ػار يشػار، حنيفػة وتثػدـ  بػو  وةػد بػرز
ؿ مػػػف العمػػػوـ ج النحػػػو والمغػػػة واألدب والتػػػاري  والبلغػػػة والتفيػػػير والجغراقيػػػة والنبػػػات والينديػػػة و يػػػوال   قثػػػد زا

 ة الجاحظ و م الو  مف الطراز األوؿ ، مف طبث والحياب والجبر والفمؾ مي كونو كاتبًا بميغاً 
حنيفػػة مػػف ىػػذه العمػـو المغػػة والنبػػات ، ويم ميمػػا كتابػػو )النبػػات( والتػػاري  ويم مػػو  بػػو  و ك ػر مػػا مػػرؼ بػػو 

 كتابو )األخبار الطواؿ(   والفمؾ والنجـو و شير كتبو قي ذلؾ كتاب )األنوال( كما ييأتي  
  نػػال ممػػى  ف قػي ، مػو مػف كتػػب النحػو حنيفػة باإلمامػػة قػي النحػو ، لكػػف ةائمػة كتبػػو تخ بػػو  وةػد و ػؼ
شاراتوتعميثات  اً كتابو النبات  بحا   (ٓٔ)ىػذا البحػث مػف ػعو و مقػي نحوية و رقية ك يرة ، ينذكر  م مة منيػا  وا 

  
ىػػذا وجػػال قػػي بعػػض الم ػػادر  ف  بػػا حنيفػػة كػػاف مػػف المحػػد يف والفثيػػال ، قفػػي طبثػػات الحنفيػػة  نػػو ةػػد 

مة بػف ةايػـ األندليػي قػػي كتابػو )الػذيؿ( الػذي ذيػؿ بػو ممػى تاريخػو الكبيػر قػػي الثايػـ ميػم بػو  تػرجـ ألبػي حنيفػة
لعدـ اشتياره وورود شػيل ،    وايتبعد  ف يكوف ذلؾ  حيحاً  (ٔٔ)المحد يف ، وةاؿ منو ج قثيو حنفي الفثو  يمال

 منو قي كتب الحديث والفثو ،  و قي كتب التاري  والتراجـ  
شػػػادة بمكانتػػػو العمميػػػة  بػػػي   نػػػال كبيػػػر ممػػػى ولممػػػعرخيف والمتػػػرجميف والعممػػػال حنيفػػػة وممػػػى معلفاتػػػو ، وا 

اإليلمية مف روائػي الكتػب ، ومػا حفظػو العربية اليامية ، وامتراؼ تاـ بف مو ومممو ومنزلتو وبما ةدمو لممكتبة 

                                      
 ـ  ٕٚ٘  وتوقي الرياشي ينة  ٘ٛٔ/ٜقي الب ائر والذخائر  (ٜ)

، معجـ  ٔٗ/ٔ، إنباه الرواة  ٕٓٗنباري البركات األ ، نزىو األلبال قي طبثات األدبال ألبي ٕٗٔ ينظر قيما تثدـ ج الفيريت (ٓٔ)
 وقيو ) بو حنيفة ج إماـ النحو واليندية والحياب(     ٕٓ، والبمغة  ٕٖ٘/ٔاألدبال 

  وىػػذه ىػػي اإلشػػارة الوحيػػدة قػػي مذىبػػو الفثيػػي قػػي الم ػػادر وربمػػا يكػػوف مبػػد اليػػلـ النػػوييي ةػػد  ٛٙٔ/ٔالجػػواىر الم ػػي ة  (ٔٔ)
 إنو كاف حنفيًا   ٕٙٔ/ٔةاؿ قي ةيـ النبات مند العرب مف مويومة الح ارة العربية اإليلمية  امتمد ممييا حيف 
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شػػاقييف ليػػـ ، وروايػػات العممػػال الم و ةػػواؿ العػػرب األةحػػاحنبػػات مػػف  شػػعار الشػػعرال الثػػدامى ممييػػا قػػي كتابػػو ال
 وا خذيف منيـ  

مجابًا بو وبعممو و  هحنيفة ، واحتفاً  بمآ ر  بي  ممى و ك ر ىع ل  نالً  شادة بف مو وا   العلمة، كتبو ب، وا 
و و حيا قي ذلؾ و ك رىا د لة ،  حياف التوحيدي ، قثد   نى مميو ، وكرر ال نال قي موا ي مف كتبو بو 

حياف قي  بو  ج "ةاؿ (ٖٔ)والتي نثميا ياةوت الحموي مف خطة قثاؿ (ٕٔ)حظ(مثالتو منو قي كتابو )تثريظ الجا
ةاؿ ج ةمت ألبي محمد األندليي ، يعني مبد  –خطة الذي    رتاب قيو نثمت ومف  –كتاب )تثريظ الجاحظ( 

بنا قي دي ، وكاف مف مدد   حاب الييراقي ، ولو قي ىذا الكتاب ذكر ج ةد اختمفت   حايْ بَ الز  اهلل بف حمود 
 يعيد الييراقي ، قي بلغة الجاحظ و بي حنيفة  احب النبات ، ووةي  بي  مجمس

 بو  الر ا بحكمؾ ، قما ةولؾ ؟ قثاؿ ج  نا  حثر نفيي مف الحكـ ليا وممييما ، قثاؿ ج   بد مف ةوؿ ، ةاؿ ج
 بي  ولفظ ،اليمي قي يمة لنفس ، يبام ماف  ئطة  بي  حنيفة  ك ر ندارة ، و بو م ماف  ك ر حلوة   ومعاني

 خذ بو و يتيـ مميو ج حياف ج والذي  ةوؿ و متثد و  بو  حنيفة  مذب و غرب ، و دخؿ قي  ياليب العرب   ةاؿ
جتمي ال ثلف ممى تثريظيـ ومدحيـ ونشر ق ائميـ مدى اقي جميي مف تثدـ وتأخر  ل ة ، لو  ني لـ  جد 

نشأنا لو ىذه   حدىـ ىذا الشي  الذي ، غوا  خر ما ييتحثو كؿ واحد منيـ  ف يأذف اهلل بزواليا ، لما بمإلى  الدنيا
بف داود الدينوري  حمد  حنيفة بو  وال اني، جشمنا ىذه الكمفة  مني  با م ماف ممرو بف بحر الريالة ، وبيببو 

كـ ، وىذا ل وحُ وانو مف نوادر الرجاؿ جمي بيف حكمة الفليفة وبياف العرب ، لو قي كؿ قف ياؽ وةدـ ورُ إ، ق
الفمؾ ، قأما كتابو قي النبات قكلمو قيو قي  و يرار( يدؿ ممى حظ واقر مف ممـ النجوـ األنوالكلمو قي ) 

ف لو قي الثر ف كتابًا يبمغ  ل ة مشر ج إ، وممى طباع  ق   مربي   ولثد ةيؿ لي  (ٗٔ)بدي بدوي مروض كلـ 
 ما ، مجمدًا 
لنمط   ىذا مي ورمو وزىده وجللة ةدره   وةد وةؼ الموقؽ مميو ، ويألو وتحفى ذلؾ اإلى  نو ما يبؽا  و ، ر يتو 

 "  (٘ٔ)بو

                                      
ظيػار الف ػائؿ والمحايػف   وذكػر ابػف ةتيبػة قػي  دب الكاتػب  (ٕٔ) نػو مػدح الرجػؿ حيػًا ، والتػأبيف مدحػو   ٕٚٔالتثريظ ج المػدح وا 

 ميتًا   

    ٖٗ٘ – ٖٖ٘/ٔ قي معجـ األدبال (ٖٔ)

  الثػػاموس المحػػيط األب ػػد ج الػػوحش  وتأب ػػد ج تػػوحشدي  و األب ػػدي ج المتػػوحش ، مػػف  بػػدت البييمػػة ج توحشػػت   واألوابػػد و اأَلَبػػ (ٗٔ)
   ٖٗ/ٔـ مثايس المغة  بف قارس لمفيروز  بادي ) بد( ، ومعج

ف كػاف يشػكؿ قػي ال (٘ٔ) عبػارة ةولػو ج )وةػد وةػؼ( إذ   الظاىر  ف المث ود الموقؽ باهلل العبايي طمحة بف المتوكؿ ممػى اهلل   وا 
معنى لموةوؼ ممى  بي حنيفة ىينا   والموقؽ لـ يؿ الخلقة ايمًا ولكنو ولييا قعػًل ، قثػد كػاف الخميفػة الفعمػي إلػى جانػب  خيػو 

  ىػػ يػدير شػعوف الخلقػة وييػوس  مػور الدولػة مػف  خيػو الػذي لػـ يكػف لػو مػف الخلقػة إٕٙ٘المعتمد ممى اهلل منػذ و يتػو يػنة 
ينظػر ج ىػ ، وكػاف مالمػًا باألنيػاب مثربػا لمعممػال  ، و  ييػتبعد ات ػاؿ  بػي حنيفػة بػو   ٕٖٕا يـ ، وكانت و دة الموقؽ ينة 

   ٕٔ/ٔ، وظير اإليلـ ألحمد  ميف  ٕٔٔ/ٚالكامؿ  بف األ ير 
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ةػاؿ ج  -و  نػى مميػو غايػة ال نػال  ، (ٙٔ)زيػد البمخػي بػو  وىػو –حياف ال الػث مػف ىػع ل  بو  وبعد  ف ذكر
إليػو  مميػو ، وكتابػًا منيػوباً ، لكنا نحب  ف نفرد لكؿ واحد منيمػا تثريظػًا مث ػورًا  (ٚٔ) خبارىما إلينا"ولو تنا رت 

   كما قعمت بأبي م ماف"
ىػذا الحػد ، بػؿ  مػاد مدحػو وكػرره قػي موا ػي مػف كتابػو إلػى  حيػاف قػي مدحػو ألبػي حنيفػة بػو  ولـ يثؼ

 حنيفػػػػػػػػػػػػػػػة  بػػػػػػػػػػػػػػػي  )الب ػػػػػػػػػػػػػػػائر والػػػػػػػػػػػػػػػذخائر( قثػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػػػػػػػػي مو ػػػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػػػػػػد  ف نثػػػػػػػػػػػػػػػؿ ن ػػػػػػػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػػػػػػػف
 زاىػػػػػػػػػدًا  اً مونػػػػػػػػػمػػػػػػػػػائيـ ، وكػػػػػػػػػاف  ثػػػػػػػػػة مأرال النػػػػػػػػػاس وممقػػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػػو النبػػػػػػػػػات ج " بػػػػػػػػػو حنيفػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػف كبػػػػػػػػػ

   (ٛٔ)حكيمًا ، وكاف بدوي الكلـ ، رقيي الطبثة"
ولو ليجة بدوية وبياف شاؼ ، ، خر ج "كاف  ثة  دوةًا ، مالمًا شديد التحثؽ بالحكمة  وةاؿ قي مو ي 

   (ٜٔ)ه"فارَ نْ حِ وايْ  ونؾ لف تجد لواحد منيـ غزارتَ إوو ؼ ميتث ى ، يزيد بيذه الخا ة ممى مممال كانوا ةبمو ، ق
حياف التوحيدي ألبي حنيفة ، وىي قي مح متيا د لة ةاطعة ممى  بي  وىذه الن وص شيادة كبيرة مف

 ف  با حنيفة مف  كابر مممال ىذه األمة ، ومف الطبثة األولى مػف  ربػاب البيػاف ، قمػـ يعػرؼ مػف ةػورف بالجػاحظ 
 حنيفة   بي   و حتى ةاربو قي منزلتو قي الكتابة والبياف غير

حنيفػػة والمبػػرد النحػػوي وىػػي تػػدؿ د لػػة  كيػػدة ممػػى  بػػي  ويػػذكر المترجمػػوف والمعرخػػوف حكايػػة جػػرت بػػيف
كبػػػػػػػػػػػػػػػػػار العممػػػػػػػػػػػػػػػػػال واألمػػػػػػػػػػػػػػػػػرال لػػػػػػػػػػػػػػػػػو ، ووةػػػػػػػػػػػػػػػػػوقيـ منػػػػػػػػػػػػػػػػػد ةولػػػػػػػػػػػػػػػػػو  بػػػػػػػػػػػػػػػػػي  مظػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ منزلػػػػػػػػػػػػػػػػػة  حنيفػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، وا 

 حنيفػػػػػػػػة ةػػػػػػػػوؿ المبػػػػػػػػرد ، بػػػػػػػػؿ  بػػػػػػػػو  قييػػػػػػػػا قػػػػػػػػي العمػػػػػػػػـ مامػػػػػػػػة ، وقػػػػػػػػي المغػػػػػػػػة ممػػػػػػػػى وجػػػػػػػػو الخ ػػػػػػػػوص ، يػػػػػػػػرد  
و ، ويعتذر مما بدر منو   ىػذا إف  ػ  خبػر ىػذه الحكايػة التػي ةبو ، ويذمف المبرد لو ويعترؼ بتزيده واختليكذ

الفػػت  ةػػاؿ  بػػي  الميػػمى بػػالفت  ممػػى جػػةَ ر  قُ ابػػف  ردي ، ويػػاةوت مػػف كتػػابروِجػػالبَ  ةرواحػػابػػف  رواىػػا الثفطػػي مػػف
المبػرد ورد الػدينور زائػرًا لعييػى بػف ماىػاف ، قػأوؿ قرجة ىذه الحكايػة ج زممػوا  ف  بػا العبػاس ابف  ياةوت ج "قأورد

 ؟مػف  كػؿ لحميػا  مة التي نيػى النبػي ج   ما دخؿ مميو وة ى يلمو ةاؿ لو مييى  ييا الشي  ، ما الشاة الم
 ىؿ مف شاىد ؟ ةاؿ ج ةوؿ الراجز جة ، قثاؿ بَ قثاؿ ج ىي الشاة الثميمة المبف ، م ؿ المجْ 

                                      
ـ خرايػاف ومػا ورال النيػر ، ونػاؿ حظػوة ىو  بو زيد  حمد بف ييؿ البمخي ج كاف مالمًا شييرًا قي بلط مموؾ  ؿ ياماف حكػا (ٙٔ)

مند وزيرىـ الجيياني   لو مف الكتب ج األشكاؿ ) ور األةاليـ( وىػو كتػاب خػرائط قػي األيػاس ، وكتػاب )البػدل والتػاري ( وىػو 
مػػف  ف الجػػاحظ كػػاف يشػػبو  بػػا  ٕٙٗ/ٗىػػػػ   ومميػػو قمػػا ذكػػره بروكممػػاف ٕٕٖمطبػػوع قػػي بػػاريس قػػي خميػػة  جػػزال   تػػوقي يػػنة 

ىػػ ٖٕٙيفة بو قي يعة العمـو والمعارؼ غيػر  ػحي  ةطعػًا ، وىػو وىػـ منػو بػل شػؾ ، قػأبو زيػد البمخػي ولػد قػي حػدود يػنة حن
ىػػػ قيكػػوف ممػػر البمخػػي منػػد ذاؾ مشػػريف مامػػًا ، وييػػتبعد جػػدًا  ف يكػػوف قػػي ىػػذا العمػػر بتمػػؾ ٕ٘٘والجػػاحظ تػػوقي يثينػػًا يػػنة 

معجػػػـ األدبػػػال ،  ٕٕٗ – ٕٕٕج الفيريػػػت  بػػػف النػػػديـ  ينظػػػر قػػػي ترجمتػػػو الم ابػػػة بحيػػػث يشػػػبو بػػػو  بػػػو حنيفػػػة بيػػػعة مممػػػو  
   ٕٙٗ/ٗبروكمماف وتاري  األدب العربي لكارؿ  ٔٙٔ – ٔٗٔ/ٔ

  تطمئف النفس إلى  حتيا وحثيثتيا يعني  با حنيفة و با زيد البمخي   ومعنى تنا رت ج تكا رت بحيث (ٚٔ)
     ٖ٘/ٚالب ائر والذخائر  (ٛٔ)

    وشرح ا يحنفار قي مو عو بأنو الم ي قي الكلـ   ٕٕ٘/ٚليابؽ الم در ا (ٜٔ)
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 وْ مَ ث  مجَ  ةٌ بَ جْ لَ  زٌ يْ نَ ....... إال عُ    ......  وْ مَ سَ د نَ يْ مَ لم يبق من آل الحُ 
قإذا بالحاجب ييتأذف ألبي حنيفة الدينوري ، قمما دخؿ ةاؿ لو ج  ييا الشي  ما الشاة المج مة التػي نيينػا 

 بيػػػػػػػػػػػػػػػػا وذبحػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػف خمػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كَ ثػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ج ىػػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػػي ج مػػػػػػػػػػػػػػػػت ممػػػػػػػػػػػػػػػػى رُ قمػػػػػػػػػػػػػػػػف  كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لحميػػػػػػػػػػػػػػػػا ؟ 
يثػػوؿ ج ىػػي م ػػؿ المجبػػة وىػػي الثميمػػة  –يعنػػي  بػػا العبػػاس المبػػرد  –ؽ ةفاىػػا ، قثػػاؿ ج كيػػؼ تثػػوؿ وىػػذا شػػي  العػػرا

حنيفة ج  يماف البيعة تمـز  با حنيفة ، إف كاف ىذا التفيير يمعو ىػذا الشػي   و  بو  المبف ؟ و نشده البيتيف   قثاؿ
ف كاف البيتاف إ  ليامتيما ىذ اؽ ، عػر مميػؾ مػف ال دَ  رِ قثاؿ ج  دؽ الشي   بو حنيفػة ، قػإني  ِنْفػُت  ف    هةر ه وا 

   (ٕٓ)ت"يْ البَ  ؾَ رْ تَ وَ  قأوؿ ما تيألني منو    مرقو   قايتحيف منو ىذا اإلةرارَ وذكري ما ةد شاع ، 
 بػي    وردد اليػيوطي مثالػة(ٕٔ)حنيفػة ذا محػؿ مػف العمػـ كبيػر" بػو  وةاؿ المػعرخ الميػعودي ج "ىػذا وكػاف

   (ٕٕ)ة الفليفة وبياف العرب حياف قيو ج "كاف مف نوادر الرجاؿ ، جمي بيف حكم
رد وو ؽ  با حنيفة العممال والمترجموف قيما يرويو ويحكيو ، وو فوه بال دؽ والزىد والورع   ويكفي  ف ي

  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  و الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىد  و التفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير المغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  و الخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفال
  (ٖٕ) حتو و دةوإلى  وؿ ، ويطمئنواببالثالعممال حنيفة ، ليتمثاه 

يفة معلفات قي جميي العمـو التي يبؽ  ف ذكرنا  نو زاوليا ، قيو معلؼ مويومي غزير اإلنتاج وألبي حن
  وكتبو معروقة بالدةة وال بط والو اةة وحيف التأليؼ والترتيب وبلغة األيموب وةوة البياف   وةد حظيت بثبوؿ 

كتبػػو بالجػػاحظ الػػذي ةػػرف بػػو قػػي وىػػو يثػػرف قػػي تنػػوع إنتاجػػو وشػػيرة حيػػف و نػػال منثطػػي النظيػػر مػػف العممػػال   
قشػػممت ، المشػػيور ، قكػػؿ مػػنيـ ةػػد تنومػػت كتبػػو وتشػػعبت اىتماماتػػو  البلغػػة وةػػوة البيػػاف ، وبػػابف ةتيبػػة معا ػػره

 ك يرة وقنونًا متباينة   ممومًا 
بعػض  كػابر المػعلفيف  ـَ ِيػحنيفػة ومظػيـ منزلتيػا منػد العممػال  نػو ةػد ات   بػي  ومف الػدليؿ ممػى  ىميػة كتػب

بػو الميػعودي المػعرخ  ـَ يَػقي بعض كتبػو   مػف ذلػؾ مػا ات   و لنفيوِ تِ بَ يْ حنيفة و لفو ، ونِ  بو  انتحاؿ شيل مما ةالوب
  و  يعنينػا (ٕٗ)كتبو وجعمو مػف نفيػو إلى  حنيفة ونثمو بي  بعض كتبالمذكور مف  نو ةد  خذ  ةتيبةَ  ابفَ  الشيير

                                      
نبػػال الػػرواة  ٖ٘٘/ٔمعجػػـ األدبػػال  (ٕٓ)   وينظػػر قػػي معنػػى المجبػػة والمج مػػة ج ليػػاف العػػرب  بػػف منظػػور )لجػػب(  ٗٗ – ٖٗ/ٔوا 

 و)ج ـ( و)خطؼ(   

   ٕٚٔ/ٕمروج الذىب  (ٕٔ)

   ٖٙٓ/ٔبغية الوماة  (ٕٕ)

،  ٖٙٓ، بغيػػة الومػػاة  ٕٖ٘/ ٔ، إنبػػاه الػػرواة  ٕٓٗ، نزىػػة األلبػػال  ٕٗٔي ذلػػؾ قػػي ج الفيريػػت ينظػػر بعػػض ن و ػػيـ قػػ (ٖٕ)
 ، مي ما تثدـ مف  بي حياف التوحيدي قي ذلؾ   ٘٘/ٔخزانة األدب 

 ىػؿ المشػرؽ والمغػرب ةػاؿ ج "وةػد حػرر ذلػؾ  بػو حنيفػة  ةقي   نال كلمو مػف ةبمػ ٕٚٔ/ٕون و قي ذلؾ قي مروج الذىب  (ٕٗ) 
نوري قي كتابو ، وةد يمب ذلؾ ابف ةتيبة قنثمو إلػى كتبػو نثػًل ، وةػد قعػؿ ذلػؾ قػي ك يػر مػف كتػب  بػي حنيفػة الػدينوري"   الدي

  قثػد يكػوف كتػاب )البمػداف( لمنايػبة ذلػؾ لمػا كػاف يتحػدث  خػذ منػو ابػف ةتيبػة كػلـ الػدينوريولـ يذكر الميعودي كتابُا معينػًا 
ألخبػػار الطػػواؿ( حيػػث يظػػف  ف ابػػف ةتيبػػة ةػػد  خػػذ منػػو قػػي كتابػػو )المعػػارؼ( وةػػد يكػػوف منػػو الميػػعودي ، وةػػد يكػػوف كتػػاب )ا

 ف كلمو  ري  قي  نو يطا ممى ك ير مف كتب  بي حنيفة    كتاب )األنوال( ألف كًل منيما لو كتاب بيذا ا يـ   ممى 
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، ةتيبػػة اإلمػػاـ الكبيػػر ابػػف  ، و  مناةشػػتو قػػي ر يػػو ىػػذا قػػيةتيبػػة مػػف مدمػػو ابػػف  ىنػػا  ػػحة ادمػػال الميػػعودي قػػي
نما يعنينا ما يُ   حنيفة مند العممال والمعرخيف   بي  بو ذلؾ مف  ىمية كتب رُ عِ شْ وا 

 يػػػػػػػػا طْ حُ حنيفػػػػػػػػة لػػػػػػػػـ تشػػػػػػػػفي ليػػػػػػػػا مػػػػػػػػف غوائػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػزمف ،  و تَ  بػػػػػػػػي  وىػػػػػػػػذه المكانػػػػػػػػة المرموةػػػػػػػػة لكتػػػػػػػػب
)األخبػار الطػواؿ( قػي التػاري  ، وىػو  حػد الكامػؿ يػوى كتػاب إلينػا منيػا بن ػو مف ماديات ال ػياع ، قمػـ ي ػؿ 

حيػػاف ،  بػػو   ل ػػة كتػػب اشػػتيرت ألبػػي حنيفػػة  ك ػػر مػػف غيرىػػا ، و انييػػا كتػػاب )األنػػوال( الػػذي يػػبؽ  ف  شػػاد بػػو
 كتاب )النبات( الذي نثدمو قي بح نا    –وىو  وليا قي األىمية والشيرة  –و ال يا 

حنيفػة ، لػـ  يػبؽ  بػي  لتتبي وبذؿ الويي قي إمداد ةائمة كاممة مو ثة بكتػبوةد وقثت بعد ك رة البحث وا
ت و ػي لكتبػو ، وىػو بػم ميا ايتيعابًا ودةة وشموً    وىي تزيد بيتة كتػب مػف  خػر  إلى  –قيما اطمعت مميو –

ة   وةػػػد ال بػػػت الػػػذي  ورده الباحػػػث مبػػػد المػػػنعـ مػػػامر قػػػي مثدمػػػة تحثيثػػػو لكتػػػاب )األخبػػػار الطػػػواؿ( ألبػػػي حنيفػػػ
كتفي قي ىذه الدراية بيرد  يمال كتبػو ، أكراره مف ىذه الكتب ، ويحر ت ممى التدةيؽ والمثارنة قيما يحتمؿ تَ 

مػا ر يػت  ف ذكػره  ػروري لتو يػؽ الكتػاب الحديث مف كؿ منيا بالتف يؿ ، ل ػيؽ المجػاؿ مػف ذلػؾ ، إ  تاركًا 
 حنيفػػػػػػػػة مػػػػػػػػرة  بػػػػػػػػي  ييػػػػػػػػا قػػػػػػػػي  يػػػػػػػػمال كتػػػػػػػػب و التعريػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػو   ويػػػػػػػػأذكر  يػػػػػػػػمال المراجػػػػػػػػي التػػػػػػػػي رجعػػػػػػػػت إل

 البحث بك رة الحواشي  ك ر مما   ثمتو  واحدة ، لئل   ثؿ كاىؿ ىذا 
 (ٕ٘) حنيفة بي   يمال كتب

األخبػار الطػواؿ ج قػي التػػاري  العربػي اإليػلمي ، وتػػاري  العػرب ةبػؿ اإليػلـ ، وىػػو مػف  ىػـ الم ػػادر   ٔ
يجػاز والتركيػز ممػى العنا ػر اليامػة مػي ا خت ػار واإل، ث التػاري  االتاريخية األولى التي ايتوقت  حد

 والمػػع رة قػػي توجيػػو األحػػداث التاريخيػػة   وةػػد نشػػر ىػػذا الكتػػاب مػػرتيف ج األولػػى بتحثيػػؽ )جرجػػاس( و تمػػ
 ل انية بتحثيؽ مبد المنعـ مامر  كراتشكوقيكي ، وا

  فيو ن الذي يحمؿ ا يـ ابف اليِّكِّيت إ لح المنطؽ ج وىو غير كتاب شيخو  ٕ
حػػد  ل ػػة كتػػب اشػػتير بيػػا المعلػػؼ كمػػا ةػػدمنا   ويت ػػمف مػػا كػػاف منػػد العػػرب مػػف العمػػـ  األنػػوال ج ىػػو   ٖ

   وال ومياب الرياح وتف يؿ األزماف باليمال واألن
 ف البيروني )إماـ العرب قي الفمؾ( ةد امتد بيذا الكتاب ، ويجؿ منو قي لوحاتو  جزال كاممة    ف  ظَ ويُ 
خرداذبة  ىـ ابف  حياف قي إطرال ىذا الكتاب   ويرى قيو الميتشرؽ كراتشكوقيكي مي كتاب بي  وتثدـ كلـ

الم نفة العرب ، وذكر قي مو ي  خر  ف كتاب  بي حنيفة قي األنوال  بعد الكتب كتابيف قي األنوال مند 
                                      

، معجػػـ  ٕٗ-ٔٗ/ٔ، إنبػػاه الػػرواة  ٕٓٗ، نزىػػة األلبػػال  ٕ٘ٔ – ٕٗٔج الفيريػػت ا تيػػة امتمػػدت قػػي ىػػذا ممػػى الم ػػادر  (ٕ٘)
،  ٕٓٛ،  ٛٓٔ، كشػػػؼ الظنػػػوف  ٛٙٔ/ٔالجػػػواىر الم ػػػي ة ،  ٕٓ، البمغػػػة  ٖٙٓ/ٔ، بغيػػػة الومػػػاة  ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٔاألدبػػػال 
 ، ٖٛٙ ، ٖٗ/ٔ، إي ػػاح المكنػػوف قػػي الػػذيؿ ممػػى كشػػؼ الظنػػوف إليػػماميؿ باشػػا البغػػدادي ٜٜٖٔ، ٜٚٓ، ٗٙٙ،  ٚٗٗ

، األمػػػػػػػػلـ  ٜٕٔ – ٕٛٔ/ ٔ، معجػػػػػػػػـ المػػػػػػػػعلفيف  ٖٖٕ – ٖٕٓ/ٕ، بروكممػػػػػػػػاف  ٓٛٙ،  ٕٔٗ،  ٕٖٔ،  ٜٕٚ،  ٕٚٚ/ٕ
 ، تػػػػاري  األدب الجغراقػػػػي العربػػػػي لكراتشكوقيػػػػكي  ٖٙٔ/ٔ، األخبػػػػار الطػػػػواؿ )مثدمػػػػة المحثػػػػؽ( ، المعجػػػػـ العربػػػػي  ٜٔٔ/ٔ
    ٕٖٓ/ٛوتاري  التراث العربي لفعاد يزكيف  ٕ٘ٔ – ٕٗٔ/ٔ
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ألنوال  تـ ي احنيفة ق بي   الث مف الفمكي الشيير مبد الرحمف ال وقي  ف كتاب يتًا   ونثؿ قي مو ي 
 مفرد قي ا  ار العموية والفمؾ مند العرب    تأليؼ  ويرى قعاد يزكيف  نو خير  قنوالكتب و كمميا قي 

 الباه ج  و البال ،  و البالة   وكميا بمعنى ىو الجماع    ٗ
  البحث قي حياب اليند ج وييميو بعض الغربييف خطأ )التخت قي حياب اليند(   ٘
ىذا إلى  حنيفة يشير بو بي  ةتيبة لبعض كتبابف   ف كلـ الميعودي قي انتحاؿ يـج يرى بع البمداف   ٙ

   وىو كتاب جغراقي كبير الحجـ   الكتاب
 البياف ج ةيؿ إنو قي يتيف مجمدًا ، وقي ايمو وا  باتو لو كلـ    ٚ
 حنيفػػػػػػػػة ج ذكػػػػػػػػره حػػػػػػػػاجي خميفػػػػػػػػة وحػػػػػػػػده بيػػػػػػػػذا ا يػػػػػػػػـ ، ونثػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف الميػػػػػػػػعودي ةولػػػػػػػػو  بػػػػػػػػي  تػػػػػػػػاري   ٛ

نفيي  ف ىذا الكتاب إليو  ئفوالذي تطمةتيبة ما ذكره قيو وجعمو مف نفيو"   ابف  كبير ،  خذقيو ج "ىو 
 ىو كتاب )األخبار الطواؿ(   غيره  

 نو قي  ل ة مشر مجمدًا   حياف  بي  تفيير الثر ف ج يبؽ  ف نثمنا مف  ٜ
 معروؼ   و، ومو وم ك ر م ادر ترجمة  بي حنيفة الجبر والمثابمة ج ذكر قي   ٓٔ
 الجمي والتفريؽ ج الظاىر  نو يشتمؿ ممى جزل مف مموـ البلغة    ٔٔ
 جواىر العمـ ج ذكر  نو يبحث قي خواص العموـ    ٕٔ
  ممى الور ة د  رَ ال الميراث التي تُ ر ج تدور مباح و حوؿ  جز وْ حياب الدَ   ٖٔ
 الدرة الفريدة قي الدروس المفيدة ج انفرد بذكره بروكمماف ، وىو قي تيعة  جزال    ٗٔ
 )الرد ممى لغدة األ فياني(  المترجميف ممى ر د األ فياني ج وتثدـ  ف ايمو مند بعض  الرد  ٘ٔ
 خبار الطواؿ ، ولـ يذكر ميتنده  ريالة قي الطب ج انفرد بذكرىا محثؽ األ  ٙٔ
حنيفػة بأ ػفياف( وبايػـ )كتػاب الر ػد(   وربمػا كػاف ىػذا  بػي  حنيفة ج ويذكر بايػـ )ر ػد بي  ر د  ٚٔ

 األ فياني( اليابؽ   الكتاب )الرد ممى ر د
 حنيفة كتاب مشيور بيذا ا يـ   بي  الشعر والشعرال ج و بف ةتيبة الدينوري معا ر  ٛٔ
 الف احة ج ذكر قي  ك ر الم ادر ، وةيؿ إنو يت مف مباحث بلغية     ٜٔ
  قي تحديد الثبمة ومواةيت ال لة الثبمة والزواؿ ج الظاىر مف منوانو  نو  ٕٓ
 ، ومو ومو ظاىر   ياةوت الحمويت األنباري ، و البركا بو  الكيوؼ ج ذكره  ٕٔ
 كتابًا بيذا ا يـ  ـو  ف لمكيائي لعامة ج مف المعمما يمحف قيو ا  ٕٕ
 المجالية ج انفرد بذكره بروكمماف نثًل مف الييوطي     ٖٕ
 فة األشير ، وييأتي الحديث منو  حني بي  النبات ج وىو كتاب  ٕٗ
، وةػػد  ةجػػـ العربػػي   و   راه كتابػػًا ميػػتثًل ألبػػي حنيفػػالنػػوادر ج ذكػػره الػػدكتور حيػػيف ن ػػار قػػي المع  ٕ٘

 يكوف بابًا  و مبح ًا مثده قي بعض كتبو بيذا ا يـ  
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 لمثابمػػػػػػػػػػػػة   وىػػػػػػػػػػػػذا غيػػػػػػػػػػػػره كمػػػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػػػيف نػػػػػػػػػػػػوادر الجبػػػػػػػػػػػػر ج تثػػػػػػػػػػػػدـ لػػػػػػػػػػػػو كتػػػػػػػػػػػػاب قػػػػػػػػػػػػي الجبػػػػػػػػػػػػر وا  ٕٙ
  لي 

ب الػدور( كتػاب )حيػا ي ًا  الو ايا ج مو ومو  حكاـ الو ية قي المواريث   وتثدـ لو قي الفرائض  ٕٚ
   

 ًً  ج كتاب النبات  انيًا
 وبعده   مف ىػع ل جوقي م ره حنيفة ،  بي  جمامة مف  كابر مممال المغة ةبيؿ م رالنبات قي  لؼ 

ىػػػػ( و بػػػو زيػػػد ٖٕٔىػػػػ( واأل ػػػمعي )تٕٓٔىػػػػ( و بػػػو مبيػػػدة معمػػػر بػػػف الم نػػػى )تٕٙٓالشػػػيباني )ت وممػػػر  بػػػو 
ػػػػكِّيتىػػػػػ( وابػػػػف ٖٕٔبػػػػف حػػػػاتـ )ت حمػػػػد  بػػػػو ن ػػػػرىػػػػػ( و ٖٕٔىػػػػػ( وابػػػػف األمرابػػػػي )تٕ٘ٔاألن ػػػػاري )ت  اليِّ

ىػػػ( ٕ٘٘ىػػ( و بػػو م مػاف الجػػاحظ )تٕ٘٘ىػػ( و بػػو حػاتـ اليجيػػتاني )تٕ٘ٗىػػ( ومحمػػد بػف حبيػػب )تٕٗٗ)ت
ىػ( وممي بف حمزة ٖ٘ٓىػ( و بو مويى الحامض )تٖٓٓىػ( والمف ؿ بف يممة )تٜٕٓاليكري )ت و بو يعيد

 ىػ(  ٖ٘ٚالب ري )ت
و بػف األمرابػي  ربعػة ، ر مف كتاب قي النبات ، قألبي حاتـ اليجيػتاني خميػة كتػب ولبعض ىع ل  ك 

 ، ولكؿ مف األ معي و بي زيد و بي ن ر كتاباف  
وةد حممت ىذه الكتػب  يػامي مختمفػة م ػؿ ج النبػات ، النبػات والشػجر ، الػزرع ،  ػفة الػزرع ، النخمػة ، 

األنػوار و  نػواع الشػجر ، ، النبػات والنخػؿ  ، الػبلد والػزرع ،الكػـر  التمر  و ال مر ، النبػت والبثػؿ ، العشػب والبثػؿ
 وال مار  

وىناؾ  بواب وق وؿ ومباحث مف النبات و يػمائو قػي معجمػات المعػاني ، ككتػاب ال ػفات لمن ػر بػف 
يػػيدة  بػػف  ىػػػ( وكتػػاب المخ ػػصٕٕٗوالغريػػب الم ػػنؼ ألبػػي مبيػػد الثايػػـ بػػف يػػلـ )تىػػػ( ٕٗٓشػػميؿ )ت

 وابف ةتيبة وال عالبي وغيرىـ   ابف اليِّكِّيت ونجد ذكرًا لمنبات ممى نحو  ةؿ قي كتبىػ(   ٛ٘ٗ)ت
ة باألمشػاب واألدويػة النباتيػة ، وىػي تيػتـ مػادة بالجانػب العممػي ي ػويمكف  ف يمحؽ بتمؾ الكتب كتب معن

ب )الجػػػامي لمفػػػردات لمنبػػات وخ ائ ػػػو الدوائيػػػة ومناقعػػػو الطبيػػػة ، وتعػػػرؼ مػػػادة بكتػػػب األدويػػػة المفػػػردة ، ككتػػػا
 بػػف  ئميا و دواتيػػا و  تيػػا ، ككتػػاب )الفلحػػة(  اة بالفلحػػة وويػػي ػػالبيطػػار   وكتػػب معن بػػف  األدويػػة واألغذيػػة(
   (ٕٙ)ب اؿ الطميطمي

و بػو حنيفػة الػػدينوري ما ػر  ك ػػر ىػع ل المػعلفيف قػػي النبػات مػػف مشػاىير المغػوييف  واطمػػي ممػى بعػػض 
مػف اليػابثيف ةػرالة  و روايػة ، و ػمف ذلػؾ كمػو كتابػو يـ ، و  ػاؼ ذلػؾ إلػى مػا  خػذه منيـ روايات كتبيـ ، و خذ

قجال كتابو مغػايرًا لكتػب اليػابثيف والمعا ػريف ، منفػردًا  تو الخا ة وخبراتو الوايعة امشاىدق ًل مف النبات ، 
 ب خامة حجمو وغزارة مادتو وك رة قوائده  

                                      
   ٕٔ-ٛ/ٔج معجـ النبات والزرامة لمشي  محمد حيف  ؿ ياييف  ينظر قيما تثدـ ولمزيادة مميو (ٕٙ)
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 شير مف نار ممى  – احبو ايـ  ممى –تو يؽ ، قيو إلى  تاجحنيفة   تح بي  إلى ونيبة ىذا الكتاب
ايػػـ  لكتػػب المغػػة وكتػػب النبػػات    ػػـ إف خػػتْ ممػـ   وةػػد ذكرتػػو لػػو جميػػي الم ػػادر التػػي مر ػػت لترجمتػو ،  و  ر  

فة ج " بو حني ثاؿ قي التعريؼ بو م لً يحنيفة ارتباطًا و يثًا ، حتى  ار يعرؼ بو ، ق بي  ىذا الكتاب ارتبط بايـ
كتػاب النبػات قػي كتػب المغػة مطمثػًا غيػر مثيػد بػأبي حنيفػة ، قػيفيـ مػف ىػذا ايػـ   احب النبات"   بؿ ربمػا ذكػر

 حنيفة   بو  اإلطلؽ  نو كتابو ،  و ذكر ) احب كتاب النبات( قيفيـ منو  نو
مشػػػيور   يػػػعيد اليػػػيراقي النحػػػوي ال بػػػي  ولمعممػػػال ةػػػرالات باليػػػند والروايػػػة لكتػػػاب النبػػػات ممػػػى الثا ػػػي

   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف إف اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيراقي رواه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِّ ذكرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الثفطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اإلنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه ، وةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ج 
حنيفػػة   وقيػػو ةػػرالات  خػػرى باليػػماع واإلجػػازة  بػػي  حنيفػػة ، وىػػذا ةػػر ه ممػػى خالػػو بػػي   خػػتابػػف  الحيػػيف ، وىػػو

   (ٕٚ)الخشاب وغيره بف  والوجادة
والمحد يف ، ومدوه  حيف مػا  لػؼ قػي بابػو ، وةد   نى ممى كتاب النبات العممال والمعرخوف مف الثدمال 

 بػػو  خمفػػو الثػػدمال مػػف الكتػػب التػػي ت ػػؼ نباتػػاتيـ   وو ػػؼ و ق ػػؿ كتػػاب قػػي النبػػات منػػد العػػرب ، و مظػػـ مػػا
بشي  النباتييف العرب   ور ى بع يـ قي ىػذا الكتػاب دائػرة معػارؼ نباتيػة مػف النػاحيتيف  –بيذا الكتاب  –حنيفة 

و  يػػػزاؿ  نػػو يم ػػػؿ بػػػدايات الجيػػود قػػػي الجغراقيػػة النباتيػػػة منػػػد العػػرب   وكػػػاف كتػػاب النبػػػاتالعمميػػة والمغويػػػة ، و 
   (ٕٛ)اليبب األوؿ قي شيرة معلفو

بػػا ، وامتمػػدوه و منػػذ  وائػػؿ م ػػر الني ػػة قػػي  ور  ي ػػًا  الغػػربمممػػال وةػػد ذاع  ػػيت ىػػذا الكتػػاب منػػد 
 مربية ممى درجة كبيرة مف األىمية  مرجعًا ألبحا يـ زمنًا طويًل ، ومدوه دائرة معارؼ نباتية 

 بػػي  و  شػػؾ  ف ىػػذا الكتػػاب يعػػد  مػػرة لدرايػػة شػػعر األةػػدميف درايػػة لغويػػة ، وىػػو خيػػر دليػػؿ ممػػى ةػػدرة
حنيفة الفائثة ، وتميزه الفذ حيث  نؼ كتابًا لغويًا ممميػًا قػي نباتػات التربػة العربيػة لػو ىػذا ال ػيت الػذائي ، وىػو 

 مف   ؿ غير مربي  
النبات الذي حظي بكؿ ىذه الشيرة ، واكتيب ىذه األىمية مند العممال ، ةد قثػدت  ك ػر مادتػو ، وكتاب 

ةطعتيف ، ىما كؿ ما م ر مميو مف الكتػاب تثريبػًا ، مػي  ف نيػختو األ ػمية قي ولـ يبؽ منيا يوى الثميؿ مم ًل 
مغػة وغيرىػا مػف مػادة ىػذا الكتػاب    ما مػا حفظتػو لنػا كتػب ال (ٜٕ)قي يتة مجمدات كبار قي زمف  احب الخزانة

 قيو   عاؼ ما م ر مميو منو قي نيختيو المطبومتيف  

                                      
   ٖٗ-ٕٗ/ٔإنباه الرواة  (ٕٚ)

مويػػػػومة الح ػػػػارة العربيػػػػة  ٘٘ٔ/ٔالمعجػػػػـ العربػػػػي  ٖٙٓ/ٔبغيػػػػة الومػػػػاة ج  ٕٓٗنزىػػػػو األلبػػػػال  ٕٗٔينظػػػػر ج الفيريػػػػت  (ٕٛ)
    ٕٖٓ/ٛالعربي لفعاد يزكيف  ، وتاري  التراث ٕٙٔ/ٔممـ النبات مند العرب  –المجمد األوؿ  –اإليلمية 

 ػػػمف مػػػا يرجػػػي إليػػػو قػػػي كتابػػػو مػػػف الم ػػػادر المغويػػػة وةػػػاؿ ج "وكتػػػاب النبػػػات قػػػي  ٕ٘/ٔذكػػػره البغػػػدادي قػػػي خزانػػػة األدب  (ٜٕ)
 مجمدات كبار يتة"  
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وةػػػد نشػػػرت  وؿ ةطعػػػة مػػػف كتػػػاب النبػػػات بايػػػـ )ةطعػػػة مػػػف الجػػػزل الخػػػامس مػػػف كتػػػاب النبػػػات( نشػػػرىا 
 ـ   وىػػذا الجػػزل المنشػػور يم ػػؿ الجػػزلٖٜ٘ٔالميتشػػرؽ )برنيػػارد لػػويف( وطبعػػت بمطبعػػة بريػػؿ بمدينػػة ليػػدف يػػنة 

مػػا  وؿ حروقػػو يػػعيد اليػػيراقي ، وذكػػر نايػػخو  نػػو مػػف خطػػو نثػػؿ   ويبػػد  ببػػاب ) بػػي  ال ػػامف مػػف  جػػزال الثا ػػي
كممة )زير(   وذكر قي  خػر ىػذا    وينتيي بحرؼ الزاي ، و خرهو وؿ كممة قيو ) راؾ(  –يعني اليمزة  –األلؼ( 

 بػػف يػػالـ بػػف الخ ػػر بػػف محمػػد المػػارديني   نايػػخو ، وىػػو مبػػد اهللايػػـ  الجػػزل  نػػو يتمػػوه الجػػزل اليػػادس ، وذكػػر
 ىػ  ٘ٗٙوتاري  الفراغ مف نيخو ، وىو ربيي ا خر مف ينة 

وامتمػػد الناشػػػر قػػػي تحثيػػؽ ىػػػذه الثطعػػػة ونشػػػرىا ممػػى مخطوطػػػة وحيػػػدة ، محفوظػػة قػػػي مكتبػػػة الجامعػػػة 
جػزل الػذي حثثػو منيػا ورةػة ، وال ٖٖٕبإيتانبوؿ بتركيا ، وتولى و فيا قػي تمييػده لمكتػاب وىػي قػي األ ػؿ قػي 

م ػػؿ  وؿ الثيػػـ ال ػػاني مػػف كتػػاب النبػػات ، وىػػو الثيػػـ الػػذي ي ( و  ٖٖٕ ( وينتيػػي بالورةػػة ) ٕٚيبػػد  مػػف الورةػػة )
 دوف التفات لنومو  و جنيو  و  فتو  ،  يمال النباتات ممى حروؼ المعجـ  نؼ قيو المعلؼ 

يتموىػػػا شػػػرح مػػػوجز لمػػػواد النبػػػات  ػػػفحة ، ب ػػػمنيا الفيػػػارس ، و  ٖٕ٘وتثػػػي مطبومػػػة ىػػػذا الجػػػزل قػػػي 
  فحة   ٕ٘المذكورة قييا بالمغة ا نكميزية قي 

 مػػا الثطعػػة ال انيػػة التػػي م ػػر ممييػػا مػػف مػػادة الكتػػاب قثػػد حثثيػػا ونشػػرىا الميتشػػرؽ المػػذكور نفيػػو بايػػـ 
ية الجػػزل ال الػػث ، والن ػػؼ األوؿ مػػف الجػػزل الخػػامس( و ػػدرت  ػػمف يميػػمة النشػػر اإليػػلم –)كتػػاب النبػػات 

التػػي  ييػػيا )ىممػػوت ريتػػر( وت ػػدرىا جمعيػػة الميتشػػرةيف األلمانيػػة   وتػػـ طبعيػػا قػػي مطػػابي دار الثمػػـ ببيػػروت 
  ـ ٜٗٚٔلبناف ينة 

  مػف المخطوطػة اليػابثة ٔٚ-ٔويم ؿ الن ؼ األوؿ مف الجزل الخامس قي ىذه المطبومة الورةات مف 
يػػعيد  بػػي  ره  نػػو  خػػر الجػػزل اليػػابي مػػف  جػػزال الثا ػػيواليػػياـ( وقػػي  خػػ يػػيِّ ، وقييػػا بػػاب واحػػد بايػػـ )بػػاب الثِ 

 الييراقي  
، والموجودة قػي مكتبػة جامعػة  ي ًا   ما الجزل ال الث قثد امتمد قي تحثيثو ممى المخطوطة الوحيدة منو

اغ ورةة ، ونايخيا ىو ناي  المخطوطة اليابثة ، وتاري  الفر  ٖٕٔ)ييؿ( بالو يات المتحدة األمريكية   وتثي قي 
 ـ المذكور  امف الني  ىو شير  فر مف الع

منػو ويتخػذ وي ػني ،  عويشتمؿ الجزل ال الث ممى  بواب مامة تتعمػؽ بالنبػات ومػا يت ػؿ بػو ، ومػا يتفػر 
 وبالمرامي والرمي ونحو ذلؾ  

 بػواب ، إلػى  كمة ، وكػؿ مادتػو مثيػمةاوةد تبيف لي  ف الثيـ األوؿ مػف كتػاب النبػات كمػو ممػى ىػذه الشػ
تي ذكػر الك يػر منيػا قػي ىػذا البحػث    مػا الثيػـ ال ػاني قيػو الػذي رتػب قيػو مفػردات النبػات ممػى الحػروؼ ، ييأ

حنيفػػة ممػى ىػػذا الثيػػـ قػي  خػػر الن ػؼ األوؿ مػػف الجػزل الخػػامس ، قػػنص  بػو  مكتفيػًا بػػالحرؼ األوؿ   وةػد نبػػو
ةبػؿ ذكػر النبػات نبتػًا نبتػًا ، ولػـ يبػؽ ره ذكػممى  نو ةد  تى قيما ةدـ مف  بواب كتابو ىذا ممػى مػا ايتحيػف تثػديـ 

مف  ػفتو ، ومػا شػاىده ، إليو  إ   ف يذكر  مياف النبات  و نو  خذ قي تيميتيا وتحمية كؿ واحد منيا بما انتيى
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،  نو ييذكر ىذه النباتات ، مرتبة ممى  وائؿ حروؼ  يمائيا إلى  ي ًا  وجد   ونبووذكر ا ختلؼ قي ذلؾ إف 
ف اختمطت    مف شجر ومشب ونحو ذلؾ ، ممى توالي حروؼ المعجـ   ، جناييا وا 

وةد اشتمؿ الجزل ال الث ممػى  ل ػة مشػر بابػًا ،  وليػا )بػاب  قػات الحػرث والنخػؿ( و خرىػا )بػاب العيػؿ 
( قثػػرة ،  خػػذ الجػػزل ال الػػث منيػػا ٜٕٙٔوالنحػػؿ(   ورتػػب المحثػػؽ مػػادة ىػػذه المطبومػػة ممػػى قثػػرات مرةمػػة بمغػػت )

 رة ، وما تبثى كاف مف ن يب الن ؼ األوؿ مف الجزل الخامس  ( قثٔٙٓٔ)
( ورةػػة ، ب ػػمنيا الفيػػارس ، مػػي تعريػػؼ مػػوجز قػػي ب ػػي ورةػػات بالمغػػة ٗ٘ٗومػػة قػػي )بوتثػػي ىػػذه المط

 اإلنكميزية   
و مة ةطعة  خرى  غيرة مف كتاب النبات ، كاف م ر ممييا الدكتور محمد حميد اهلل قي إحدى مكتبات 

 النبات ، وتثي قي  ربعيف ورةة  ـ ، قييا بعض  بواب مف كتاب ٜٚٗٔنورة ينة المدينة الم
 نو  متمػد ممػى ىػذه الورةػات  ػمف مػا امتمػده قػي إلى  وةد نبو ناشر الثطعتيف اليابثتيف )برنيارد لفيف(

بعػد م ػوره  ز ليا بالحرؼ )ـ( ، وذكر  ف الدكتور حميد اهلل كػاف ةػد نيػخيامتحثيؽ الجزل ال الث مف الكتاب ، ور 
  وةػػد تتبعػػت الموا ػػي التػػي امتمػػد قييػػا ممػػى ىػػذه ليفيػػد منيػػا قػػي مممػػو قػػي تحثيػػؽ الكتػػاب إليػػو  ممييػػا و ريػػميا

إلػػى  الورةػػات قوجػػدتيا ةميمػػة جػػدًا ، وىػػي منح ػػرة قػػي بػػاب العيػػؿ والنحػػؿ ، وبعػػض بػػاب الكمػػأة   ويػػبؽ  ف نبػػو
) بػػو حنيفػػة الػػدينوري( قػػي  يػػا ، وذلػػؾ قػػي مثالػػوياألميػػر م ػػطفى الشػػيابي ونظػػر ق ي ػػًا  ىػػذه المخطوطػػةوجػػود 

    ٜٖٙ-ٖٙٗص، ـ ٜٔ٘ٔلينة  ٕٙالعدد  –مجمة المجمي العممي العربي بدمشؽ 
وةػػاـ بنشػػر ىػػذه الثطعػػة المعيػػد العممػػي الفرنيػػي لا ػػار الشػػرةية بالثػػاىرة بعنػػواف ج )كتػػاب النبػػات ألبػػي 

ي   _  الثيـ ال اني مف الثاموس النبػاتي ، حػروؼ س -ىػ ٕٕٛبف داود بف ونند الدينوري المتوقى  حمد  حنيفة
، ب ػػمنيا الفيػػارس   ولػػـ نػػتمكف مػػف ا متمػػاد  ػػفحة  ٔٗٗوىػػي قػػي منػػد المتػػأخريف( إليػػو  ممتثطػػات مػػا نيػػب

قػي إليو  حنيفة ، وبيف الممتثطات المنيوبة بي  ممى ىذه المطبومة قي بح نا ىذا ، لعدـ إمكاف التمييز بيف كلـ
حنيفػة مػف كػلـ غيػره    بػي  لمتأخرة  قالناشر ةد ةدـ الن وص ممزوجة بطريثة   ييتبيف قييا كػلـكتب المغة ا
األبػواب التػي قػي ، وىو  ف الػدكتور حميػد اهلل ةػد مػزج مػي ىػذه الورةػات  خر يثمؿ مف ةيمة ىذه النشرة  و مة  مر

، ونشػػره  وً  ينشػػره )لػػويف( لػػـ الػػذي  وىػػو الثػػدر،  ٓٚورةػػة إلػػى  ٔمخطوطػػة مكتبػػة الجامعػػة بايػػتانبوؿ مػػف ورةػػة 
ىػو بػاب الثيػي واليػياـ ، وىػو موجػود ، قيما بعد مي الجزل ال الث ، وورةاتو تم ؿ بابًا واحدًا كما يبؽ  ف ذكرنػا 

بػػيف  يػػدينا قػػي مطبومػػة النبػػات ال انيػػة التػػي  شػػرنا إلييػػا ، وىػػو مف ػػوؿ ميػػتثؿ بايػػـ )الن ػػؼ األوؿ مػػف الجػػزل 
 الخامس(  

مطبومػػة )لػػويف( األولػػى ، والتػػي ىػػي بعنػػواف )ةطعػػة مػػف الجػػزل الخػػامس( إلػػى  قػػي ىػػذه الدرايػػةويأشػػير 
لػػى  بػػالجزل الخػػامس ،  ؼ األوؿ مػػف الجػػزل الخػػامسمػػي  نيػػا تشػػتمؿ ممػػى الن ػػيػػة بػػالجزل ال الػػث مطبومتػػو ال انوا 

   ي ًا 
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 كتاب النبات ةماد
تنومػًا قريػدًا قػي طبيعتيػا  قثػد مػرض قيػو حنيفػة مػف مػادة غزيػرة قػي حجميػا ، متنومػة  بػي  يتكوف كتاب

لػػذكر كػػؿ مػػا يخػػص النبػػات قػػي ذاتػػو وحثيثتػػو و يػػمائو و و ػػاقو ،  و يتعمػػؽ بػػو بيػػبب مػػف األيػػباب   وىػػو قػػي 
األ ؿ مو وع لنباتات بلد العرب قي شػبو الجزيػرة العربيػة ومػا جاورىػا ، والتػي ورد ذكرىػا ممػى  ليػنة الشػعرال 

اة ومممال المغة ،  و ذكرىا المعلفػوف قػي كتػبيـ نثػًل مػف الػرواة المشػاقييف لألمػراب قػي الثدامى ، واألمراب والرو 
 حنيفة وشاىده بنفيو ،  و  خبره بو مف ر ه  و يمي بو    بو  باديتيـ   وكذلؾ مما ر ه

 حنيفػػة ممػػى ذكػػر نباتػػات التربػػة العربيػػة ، بػػؿ ذكػػر معيػػا النباتػػات األجنبيػػة التػػي تأةممػػت بػػو  ولػػـ يثت ػػر
، ممػػا ينثػػؿ  ي ػػًا  معيػػا ، والنباتػػات التػػي مرقيػػا العػػرب مػػف  ىػػؿ الػػبلد المجػػاورة لجزيػػرتيـ ، وربمػػا البعيػػدة منيػػا

 بلدىـ ،  و يذكره شعراعىـ مما ينبت قي غيرىا   إلى  مادة
 كر و لجزل مػف  جزائػو ، ويػذ لك يرة لمنبت الواحد ،  و ل مرهحنيفة قي األمـ األغمب األيمال ا بو  ويذكر

 يماله بحيب  حوالو ومراحؿ نموه وتطوره وكذلؾ لغات الثبائؿ المختمفة قي النبت الواحد ، و يمال النبػات  ي ًا 
ويعيف البمد الذي يزرع قيو  و ينبت ، ، بحيب األةاليـ والبمداف والمدف واألماكف   ويذكر غير العربي مف النبات 

  بلد العربإلى   و يجمب منو
بػػذكر المفػػرد والم نػػى والجمػػي مػػف  يػػمال النبػػات ، وةػػد يػػتكمـ قػػي  ػػيغتو ووزنػػو وبنائػػو  حنيفػػة بػػو  وييػػتـ

 ة والزائدة ، وما دخمو مف إملؿ وتغيير  يال رقي وحروقو األ م
الشػػػبو  و العلةػػػة بػػػيف إلػػػى  بمنايػػػباتيا و يػػػبابيا ، ويشػػػير يػػػا، ويربط  حيانػػػاً حنيفػػػة لأليػػػمال  بػػػو  ويعمػػػؿ

ت ، و  ػػر ذلػػؾ قػػي التيػػمية   ويػػذكر اخػػتلؼ الػػرواة والعممػػال والشػػعرال قػػي  يػػمال النبػػات اإلنيػػاف والحيػػواف والنبػػا
 و فاتو و حوالو   

يجػاز العبػارة  ونجد لو و فًا دةيثًا لمنبات والشجر وال مر ، يجمي بػيف الدةػة العمميػة ، وبلغػة األيػموب وا 
 ، والتو يؽ بذكر الراوي والشاىد  

،  و بحيػػػب مػػػا إليػػو  منبػػات ، بحيػػػب حاجػػة اإلنيػػػاف الحياتيػػة والمعاشػػػيةوقػػي الكتػػػاب تثيػػيمات ك يػػػرة ل
يترتػػب ممػػى وجػػود النبػػات مػػف  ػػنامة وغػػذال ودوال  و بحيػػب مػػا يبثػػى منػػو ممػػى الشػػتال ، كمػػو  و بع ػػو  و   

 و بحيػػب  مػػاكف زرامػػة النبػػات ومنابتػػو المختمفػػة مػػف جبػػاؿ و وديػػة ويػػيوؿ ويػػباخ و كػػاـ وريػػاض ، يبثػػى شػػيل 
 ذلؾ  وغير 

مػػف النبػػات ،  ويػذكر مػػا يأكمػػو اإلنيػػاف  و الحيػػواف ، ومػػا يأكمػػو بعػػض النػػاس والثبائػػؿ ومػػا يػػزدرع ازدرامػػاً 
دوف زرامة ، وكذلؾ ما ينبت ممػى وجػو األرض مػف كمػأة ونحوىػا ، ومػا يتجػذر ويػدخؿ مف نبت ي ياً وما يكوف برِّ 

 قييا   
ذا كػاف النبػػت  و الشػجر ممػػا يحمػؿ مػػف مكانػو ليػػزرع   ممػار النبػػات  ي ػػًا  قػي مكػػاف  خػر ذكػػره ويػذكروا 

إلػػى  ومػػدة حممػػو  و مػػدد مػػرات حممػػو   وكػػذلؾ طعومػػو المختمفػػة مػػف حػػلوة ومػػرارة وحمو ػػة ، ويشػػير، والشػػجر 
 الحيواف بحيب ما يأكمو ويرماه   اختلؼ طعـو لحـ
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ميػاه و بارىػا ، وحاجػة وقي كتاب النبات ذكػر لممػال و ػفاتو و يػمائو بحيػب  حوالػو ومنابعػو ، ولمػوارد ال
، قػػي ذلػػؾ  –وبخا ػػة اإلبػػؿ  –وورد الحيػػواف لممػػال وكيفيتػػو ومواميػػده ، ومػػادات الحيػػواف ، النبػػت لممػػال ويػػثيو 

والمياقة التي تف ؿ الحيواف مف المال ، و يمال الميالي التي تثربو  و تبعده منو ، الورود بحيب  حوالو  يوييم
   

تحديد مواميػد الزرامػة لمنباتػات المختمفػة  وحنيفة ممى ت مينيا كتابو  ب ومف األمور الميمة التي حرص
وطبيعتيػا ومنايػبتيا ألنػواع ، وما يتعمؽ بذلؾ مف األنوال والمواةيت والنجـو والمطالي وا تجاىات ومواةػي البمػداف 

 الزرامات  
شػػونة ودما ػػة مػػف خ  نػػواع ، وكػػذلؾ التربػػة ونعوتيػػاإلػػى  و ػػفيا بدةػػة ، وتثيػػيمياو ومنيػػا ذكػػر األرض ، 

   ظمَ وغِ  و لبة وليونة وغ و ة
وشػػرح لطبيعػػة كػػؿ مرمػػى ، ونو وماداتػػو ع مائيا ، ولمرمػػي وشػػوقػػي الكتػػاب و ػػؼ لممرامػػي و نواميػػا و يػػ

 والعشب الذي يخرج منو ، وملئمتو ألنواع معينة مف الحيوانات ، وما تأكمو منو وما تعاقو  
والنبػػات والحػػرث والنخػػؿ ، مػػف  مػػراض وجػػراد وجنػػادب ونحوىػػا ، معالجػػة دةيثػػة  قػػات الػػزرع  ي ػػًا  وقيػػو

 ت واألدوية المنايبة لجميي ذلؾ  والعلجا
وىناؾ مادة ك يرة قي الكتاب لما يتخذ مػف النبػات مػف منػاقي ومراقػؽ وح ػر وبيػط وقػرش و  ػاث ويػرر 

شػػػاب والمحامػػػؿ شػػػة واألخبػػػاؿ واألةمحارىػػػا بحيػػػب مػػػا تتخػػػذ منػػػو ، وكػػػذلؾ الميػػػاويؾ والوكتػػػب ، و حواليػػػا و مم
 والعطور والروائ   

حنيفة قي كتابو الميتخرجات مف النبات مػف  بو  ومف األمور الميمة التي ليا تعمؽ بالنبات وت دى ليا
 زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت ودىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمغ و  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباغ ، ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمؿ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لدباغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 زقت والنفط  مدية كالثطراف والالجمود ، وما يطمى بو الحيواف مف الجرب وغيره مف األمراض الج
ومػػف مباح ػػو الممتعػػة حدي ػػو مػػف النيػػراف و نواميػػا و يػػمائيا و ػػفاتيا بحيػػب  حواليػػا مػػف ةػػوة و ػػعؼ 

 ا و يمائيا و  ارىا ، وغير ذلؾ  و لوانيواألدخنة ، واشتعاؿ وخمود ونحوىا ، والرماد المتخمؼ مف النار و يمائو 
مػػف منػػال التفكيػػر قػػي  ئالبحػػث ، ويػػري  الثػػار ود جمػػمػػف اإلمتػػاع الػػذي يكيػػر  وحنيفػػة كتابػػ بػػو  ؿِ ْخػػولػػـ يُ 

شػيئًا مػف األخبػار والث ػص التػاريخي ، وطرقػًا رات ال رقية ونحوىا ، قثد بث قي   نائو يالثوالب المغوية ، والتغي
و ةواً  وروايػات ك يػرة قػي مػادات العػرب مػي النبػات ، وجمػًل  مف العجائب والغرائب المتعمثة بالنبات  و الحيواف 

 يرة مف كلـ األمراب والرماة و ىؿ الخبرة بالنبات والحيواف   ك 
و خيػػرًا يػػأتي دور ىػػذا الكػػـ اليائػػؿ مػػف الشػػواىد الشػػعرية ، وىػػي ممػػاد الكتػػاب و  ػػؿ مادتػػو ، ويمييػػا قػػي 

  المأ ورة قي الجاىمية واإليلـ األىمية شواىد مف  م اؿ العرب و ةواليـ 
طبيعتيػا يمكػف الثػوؿ ج إف كتػاب النبػات ألبػي حنيفػة مرجػي لغػوي مف ىذا العرض لمػادة الكتػاب وتحميػؿ 

 عقي  نوا األىميةمرجي مممي ممى درجة كبيرة مف  ي ًا  مو ؽ ألشعار العرب و ةواليـ و رائيـ قي النبات   وىو
ي التػي واألةػاليـ والبمػداف والموا ػومنابتػو ، ومرجي جغراقي زرامي لمػواطف النبػات النباتات وخوا يا ومناقعيا ، 
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ينبػػت قييػػا   ومرجػػي طبػػي ميػػـ لمعشػػابيف واألطبػػال وال ػػيادلة   ومرجػػي تػػاريخي كػػذلؾ ،  لك ػػرة مػػا ذكػػر قيػػو مػػف 
  خبار وروايات وشواىد  

 ما  يػمال  بػواب الكتػاب ، قػالجزل ال الػث المطبػوع مػف الكتػاب يشػتمؿ ممػى  ل ػة مشػر بابػًا ىػي ج بػاب 
بػاب ال ػمغ  –ة أباب و ؼ الكمػ –باب  فة الجراد والجنادب  –ي باب الرمي والمرام –والنخؿ  قات الحرث 

بػاب  –بػاب الميػاويؾ  –بػاب الػروائ   –بػاب مػا ي ػبغ بػو  –بػاب  لػواف النيػراف  –بػاب الزنػاد  –باب الدباغ  –
 باب العيؿ والنحػؿ   والن ػؼ األوؿ مػف الجػزل الخػامس المطبػوع معػو قيػو بػاب واحػد ىػو بػاب الثيػيِّ  –الحباؿ 

 ياـ   والي
قميس  ما الثطعة األخرى مف الكتاب وىي المطبومة بعنواف )ةطعة مف الجزل الخامس مف كتاب النبات( 

 مرتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواب كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمنا ، إنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواد لغويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمال النباتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 ( نبتػػػػػػػػػػػػػػًا ، اختمفػػػػػػػػػػػػػت طريثػػػػػػػػػػػػػة مر ػػػػػػػػػػػػػيا ومعالجتيػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػد ٕٛٗممػػػػػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػػػػػروؼ ، وتشػػػػػػػػػػػػػتمؿ ممػػػػػػػػػػػػػى )

يػػا وشػػيرتيا وك ػػرة شػػواىدىا ، قيػػو يطيػػؿ قػػي بع ػػيا ، ويخت ػػر قػػي بع ػػيا ا خػػر ، المعلػػؼ ، بحيػػب  ىميت
   ويتويط قي األمـ األغمب

وةػد تعرقنػا خػلؿ ىػػذا البحػث  يػمال  بػواب ك يػػرة ، لػـ تػرد قػي الثطعتػػيف المطبػومتيف منػو ، بع ػيا ممػػا 
موجود مف الن وص والروايات الك يرة  ر بو   وبع يا نفيـ  نو،  و ذك  إليو  ،  و  حاؿوجوده المعلؼ إلى   شار

 التي شحنت بيا كتب المغة وغيرىا مف كتاب النبات ألبي حنيفة كما ييأتي  
بػػاب  –بػػاب الػػزرع  –قمػػف األبػػواب التػػي  شػػار إلييػػا المعلػػؼ قػػي ن ػػو المطبػػوع ج بػػاب تجنػػيس النبػػات 

باب و ؼ  –النبات الطيب الرائحة باب  –باب و ؼ النبات العاـ لو )باب  و اؼ النبات العامة (  –النخؿ 
    (ٖٓ)ؿثْ باب المَ  –ـ رْ باب الكَ  –ب العاـ لو شْ العُ 

ةيػميف ج األوؿ إلػى  حنيفػة وطريثتػو قػي تثيػيـ الكتػاب بػي   نو ةد ترتب ممػى مػنيجيثت ي التنبيو ومما 
د ذلػؾ وا ػحًا قػي بعض  يػمال النباتػات و و ػاقيا وشػواىدىا   ونجػ رُ ا، تكر األبواب وال اني ممى الحروؼ  ىمم

  الثطعتيف المطبومتيف مف الكتاب ، ذلؾ  ف األولى مرتبة ممى األبواب وال انية ممى الحروؼ 
الكػأل الُبيمػى      الػ (  ثػارُ اإلمرابػي ج )مَ ابػف  قمف المكرر ج ما ذكره قي باب الرمي والمرامي مف ةوؿ

( ذكػره ُبػثَ رْ ) طيػب الغػنـ لحمػًا مػا  كػؿ الحُ  –فػة حني بػي   ي –  وةولػو  (ٖٔ)قثد كرره قي حرؼ البال مادة )بيمى(
ورد قػي بػاب الكمػأة  -نوع مف الكمأة –  وم ؿ ذلؾ )الجماميس(  (ٕٖ)ث(بُ رْ قي الباب اليابؽ ، وكرره قي مادة )حُ 

 (ٖٖ)، وكرر قي مادة )جماميس(
 

                                      
    ٕ٘ٓ،  ٜٙٔ،  ٕٚٔ،  ٖٛ،  ٚٚ،  ٖٙ،  ٕٙ ، ٜٖ / ٘وردت اإلحا ت إلى ىذه األبواب قي كتاب النبات  (ٖٓ)
   ٜ٘/ ٘ويثارف بما قي ٕٕ/ٖالنبات  (ٖٔ)

    ٕٕٔ/٘،  ٖٕ/ٖالنبات  (ٕٖ) 

    ٜٙ/٘،  ٖٛ/ٖالنبات  (ٖٖ)
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 جقي الجز يف ، م ؿ ةوؿ الراجز  ي ًا  وتكررت شواىد شعرية
 (ٖٗ)ْض ضَ فييا قَ أ بَ عساقٌل وجِ 

 وةوؿ الشامر ج 
 (ٖ٘) فروجُ  بينين   زٍ أرْ  دعائمُ  كأنيا  اءِ ذات بالنجَ بِ ليا رَ 

 وةوؿ ا خر ج
 (ٖٙ) مُ حِ مْ ُنحاس وحِ  وِ يْ يداُف بميتَ  كأنما  جارِ الن   غاوي  زُ  أحم  

 م ادر الكتاب ورواتو
نػػًا وحيػػًا مػػف حنيفػػة قػػي النبػػات ك يػػرة ومتنومػػة ، قيػػو يػػذكر مػػف نفيػػو مػػا ر ه وشػػاىده ميا بػػي  م ػػادر

  (ٖٚ)النبات ، م اؿ ذلؾ ما ةالو قي الحنوة ، والتمر اليندي والذرؽ 
ويذكر مػا  خػذه مػف العػرب ، ممػا يػمعو  و ةػر ه  و ُروي لػو ، ومػف األمػراب مباشػرة مػف  قػواىيـ   وىػو 

عػػرب( وةػػد يخػػص قيثػػوؿ مػػ ًل ج )والعػػرب تيػػمى كػػذا بكػػذا(  و )تثػػوؿ العػػرب (  و )ومػػف  م ػػاؿ ال ـ  ُعػػقػي ذلػػؾ ةػػد يَ 
، ويخػص قػي الغالػب م ػؿ بعػض  مػراب مرب الشاـ  و اليمف  و العراؽ   ويعـ األمػراب قػي بعػض نثولػو مػنيـ 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ،  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراة  مُ 
 ة  زَ نْ مرابي مف مَ  مرابي مف األزد ،  مرابي مف ربيعة ،  ـ ، دْ  يد ، بعض  مراب كمب ، األمراب الثُ 

 باإلبػؿف بعض العممال ، ومف  ىػؿ الخبػرة ، ومممػال األمػراب  والرمػاة والعممػال ويروي مف العممال ، وم
  وةد يروي مف الرائد الذي يرتاد لثومو الكأل والمرمى ، ، وبعض المشاي  

وا ،  خبرنػي ، ةػاؿ مػ)ةػاؿ ، ةػالوا ، يثػاؿ ، زمػـ  زم ، قييػند روايتػو بػػ ي ػًا   ما طرةو قػي اإليػناد قك يػرة
 زمموف( وغير ذلؾ  ي ، يثولوف ، يل

 مجيػػػػػػػػػػػػػػوليف  قػػػػػػػػػػػػػػرادًا إلػػػػػػػػػػػػػػى   ػػػػػػػػػػػػػػرح بيػػػػػػػػػػػػػػعالو األمػػػػػػػػػػػػػػراب ،  و األمرابػػػػػػػػػػػػػػي   وةػػػػػػػػػػػػػػد ييػػػػػػػػػػػػػػنديوةػػػػػػػػػػػػػػد 
 وجمامات ، ويروي مف مشاىير ومغموريف بمختمؼ طرؽ الرواية واإليناد  

ذكػرًا قػػي الكتػاب ، ىػػـ العممػال مػػف  ئمػة المغػػة المشػاقييف لألمػػراب ،  و ك ػػرىـمنػده ،  و و ثيػػـو ىػـ رواتػو 
فيف قي النبات منيـ ممى وجو الخ وص ، ومنيـ طبثة يعرقوف بعممال األمراب ، قيع ل جميعًا ىػـ الػذيف والمعل

 متمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ بالدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ، و خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة ا
 الشعر والرجز واألم اؿ والحكـ   ، وروى منيـكتابو 

                                      
، والميػاف )جبػأ ، رمػض ، ميػثؿ( ، وتػاج العػروس  ٕٚٔ/ٔٔوالرجػز بػل نيػبة قػي تيػذيب المغػة    ٜٗ/ ٘،  ٔٛ/ٖالنبات  (ٖٗ)

 )رمض(  

 لثائؿ معيف  ولـ ينيبو    ٕٔ/٘،  ٕٓٔ/ٖقي باب ال مغ ومادة ) رز(  (ٖ٘)

وورد البيت قػي الميػاف )زغػا(    ٕٙ/٘وذكر  ف زغاوة ةبيمة مف اليوداف   وقي مادة )حمحـ(  ٔٛٔ/ٖقي باب ما ي بغ بو  (ٖٙ)
 بل نيبة  

    ٜٚٔ،  ٖٗٔ،  ٚٓٔ/٘النبات  (ٖٚ)
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يمؾ قي جمامتيـ ، وذلؾ قي وةد جال الت ري  بأيمال يتيف راويًا مف ىع ل العممال ومف يمتحؽ بيـ وي
 تيف الموجودتيف مف الكتاب قحيب  الثطع

 ويمكف نظـ ىع ل الرواة قي مجمومات بحيب ك رة روايتػو مػنيـ قفػي المجمومػة األولػى يت ػدر الجميػي
بػػف  وبػػأك ر مػػف مػػائتي روايػػة ، يميػػو قػػي ىػػذه المجمومػػة األ ػػمعي ، قػػأبو ممػػر  (ٖٛ)زيػػاد الكلبػػي )األمرابػػي( بػػو 

ن ػػر البػػاىمي ) حمػػد بػػف حػػاتـ( و بػػو زيػػد  بػػو  الروايػػة ج ة  وقػػي المجمومػػة ال انيػػة التػػي تمػػي ىػػذه قػػي ك ػػر العػػلل 
الحيػػف المحيػػاني ، و بػػو خيػػرة )نيشػػؿ بػػف زيػػد العػػدوي(  بػػو  األن ػػاري ، وابػػف األمرابػػي ، والفػػرال   وقػػي ال ال ػػة ج

ائي ، و بػػو ميػػحؿ ، و بػػو الجػػراح األمرابػػي   و بػػو مبيػػدة )معمػػر بػػف الم نػػى(   والمجمومػػة الرابعػػة قييػػا ج الكيػػ
األحمػر ، و بػو الحيػف األ ػـر ، والبكػري ، والطويػي ، والجرمػي  واألمػوي ، واليزيػدي ،  لوالخامية ت ـ ج زكريا

 ةواألخفػش ، وابنػ ممػر بػف الخطػاب  ي ػًا  وييبويو ، وىو   يػذكره إ  ميػبوةًا بايػمو )ممػرو يػيبويو( وقييػا
ة( و بو الد َةْيس األمرابي ، وخمؼ األحمر   والفئة األخيرة ت ـ مػف روى مػنيـ روايػة واحػدة ، وىػـ الَخسِّ ) مرابي

و بػو الييػ ـ ، والزبيػر بػف والرياشي ، وخالػد بػف كم ػـو ، ، ويونس بف حبيب ،  ك ر منيـ ج مبد اهلل بف مباس 
 بكار 

وذلػؾ حي مػا ، المغػوييف  ـو النحػوييف ويريػد بيػالنحػاة  ايػـ   ف  با حنيفػة يطمػؽإلى  و  بد مف التنبيو ىنا
وىو م ػطم  خػاص بػو ممػى مػا يبػدو ، ولعػؿ مػذره قػي ذلػؾ  ف  ،ورد ذكرىـ ،  و الرواية منيـ قي ىذا الكتاب 

  ك ر ىع ل الذيف  خذت منيـ المغة ىـ مف النحاة   
شػػعرال الػػذيف روى ليػػـ ومػػف م ػػادره التػػي تفػػوؽ مػػا ذكػػر ك ػػرة ىػػذه الشػػواىد مػػف الشػػعر والرجػػز ، قكػػؿ ال

 بأيمائيـ  و  غفؿ ذكر  يمائيـ ىـ قي الحثيثة رواة لما شاىدوه و لفوه وو فوه مف النبات   و رح 
طلمػػو ممػػى يحنيفػػة العامػػة ، وخبراتػػو الخا ػػة ، وتمكنػػو مػػف المغػػة الفاريػػ بػػي  قػػإف  ثاقػػة و خيػػرًا    ة  وا 

نوال ، والجغراقية والتاري  ، كؿ ذلؾ يامده ممى ما ت دى  ثاقات ومموـ األمـ األخرى ، ومعرقتو بعمـ الفمؾ واأل
 قي ىذا اليفر الكبير  لو مف جمي ىذه المادة ال خمة 

 شواىد الكتاب
الثر ف الكريـ والحػديث الشػريؼ ، وىػي ةميمػة جػدًا مف ايتشيد الدينوري قي مويومتو النباتية ىذه بشواىد 

 ازىـ و م اليـ و ةواليـ المأ ورة   ما ورد قيو مف  شعار العرب و رجإلى  بالثياس
النبػػت الميتشػػيد ايػػـ  دو قربمػػا ايتشػػيد با يػػة لػػور  جوجػػوه مػػّدة  مػػا ايتشػػياده با يػػات الثر نيػػة قيػػو ممػػى 

ـْ َطَعاـٌ ِإ   ِمف َ ِرييٍ )كال ريي الوارد قي ةولو تعالى مميو قييا  راحة ،  (  ُيْيِمُف َو  ُيْغِني ِمػف ُجػوعٍ * ل ْيَس َلُي
وىو ىنا لػـ يػذكر ا يػة األولػى بن ػيا ، بػؿ اكتفػى باإلشػارة إلييػا بثولػو بعػد  ف ذكػر  ف مػف المرمػى مػا ىػو  (ٜٖ)

                                      
 ٔ/٘بػف  ع ػعة   النبػات  ىو الراوي الوحيد الذي مرؼ بو قي الكتاب لما ذكره  وؿ مرة ، قذكر نيبو إلى ربيعة بف مػامر (ٖٛ)

   ٕٙ/ٔور قي خزانة األدب لمبغدادي   وألبي زياد الكلبي كتاب النوادر ، مذك

    ٕ٘/ٖمف يورة الغاشية ، وينظر باب الرمي والمرامي  ٚ،  ٙا يتاف  (ٜٖ)
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قثػاؿ تعػالى ج  –ؽ رِ بْ بػيس الِشػوىػو يَ  –ـ تمػرض منػو اليػائمة ج وةػد  ػرب اهلل ال ػريي مػ ًل قػي ذلػؾ خِ وْ بيػؿ ُمػوَ 
م ؿ ةولو ،  هة ،  شتماليا ممى ما يعيد تفييرًا لغويًا ذكرَ  و ربما جال بنص ا ي( )ل ْيَس َلُيْم َطَعاٌم ِإال  ِمن َضِريٍع 

 ممػى  ف النػار إذا يػكف ليبيػا وانثطػي  ابيػايتشػيد قثػد  (ٓٗ)  َسعِعيرًا ِزْدَناُىمْ  َخَبتْ  ُكم َما ۖ   َجَين مُ  َمْأَواُىمْ  ۖ  ج تعالى
 ةيؿ ليا ج خبت وخمدت   
 ذلػػػػػػػػػػؾ م ػػػػػػػػػػاؿ ،  ى معػػػػػػػػػػيف  رادهحنيفػػػػػػػػػػة بأحػػػػػػػػػػد تفيػػػػػػػػػػيري ا يػػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػػى معنػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػو  و حيانػػػػػػػػػػًا ييػػػػػػػػػػتدؿ

ةػاؿ ج قثػد  (ٔٗ) َوُيْدِخُمُيُم اْلَجن َة َعر َفَيا َلُيعمْ ج تعػالى وىو الري  الطيبة ، وايتدؿ بثولو ،  ؼرْ ما ذكره قي معنى العَ 
 يا ليـ   ةيؿ قي تفييره ج طيب  

إ  قػػػي  بِّ ي بػػػاألَ ذكر ن ػػػيا ، كثولػػػو مػػػ ًل ج "ولػػػـ نيػػػمو  يػػػقحػػػوى ا يػػػة إلػػػى  وك يػػػرًا مػػػا يشػػػير المعلػػػؼ
   (ٕٗ)الثر ف"

الثرالات ، وىو ةميؿ جدًا قي الكتاب ، م الو مػا ذكػره قػي الح ػاد ، قيػو منػده بفػت  الحػال ويذكر بعض 
 ةاؿ   كما قثد ةرئ بيما  (ٖٗ)َوآُتوْا َحق ُو َيْوَم َحَصاِدِه وكيرىا ، وذكر لذلؾ شاىدًا مف ةولو تعالى ج 

 لى ما كػاف يعجػب النبػي إحنيفة قي موا ي ك يرة باإلشارة  بو  يكتفي وقي ا يتشياد بالحديث النبوي
كػػاف   نػػو مػػف حػػديث مػػا ورد قػػي الإلػػى  مػػا ذكػػره قػػي الحنػػال ، قثػػد  شػػارذلػػؾ مػػف  مػػر النبػػات ومشػػتثاتو   م ػػاؿ 

كاف يعجبو     وما ذكره مف  نو (ٗٗ)ر  غار وْ ال ، وىي تخرج  م اؿ العناةيد ، وينفت  منيا نَ الحن   يعجبو قاغيةُ 
   (٘ٗ)راع ف ييتاؾ بال َ 

إلػى  وةد يذكر تشبييًا ورد قي حديث نبوي  و   ر ، بما يػذكره مػف النبػات  و مػا ييػتخرج منػو ، كإشػاراتو
 (ٙٗ) ةومن    ، قآ ت كأنيا تَ مْ رُ  دَ يْ وةد ارتفعت ةَ   ر مف  ف الشمس انكشفت ممى ميد ريوؿ اهلل ما ورد قي األ

 ـو قي باب ال مغ   ن  حدي و مف ُم ارة التَ   ومنايبة ىذا األ ر 
رائحة الجنة( قثد ايتدؿ بػو ممػى ةػوليـ  حْ رَ وييتشيد بالحديث ممى المغات واأليمال ك يرًا ، كحديث )لـ يَ 

  (ٚٗ)ح رِ ح ، ويَ رَ ويَ ،  حرِ ح ، بمغات  لث ج يُ رَ قي م ارع راح ج يَ 

                                      
    ٔ٘ٔ/ٖمف يورة اإليرال ، ينظر باب الزناد  ٜٚمف ا ية  (ٓٗ)

     ٖٜٔ/ٖالنبات  مف يورة محمد   وينظر ٙا ية  (ٔٗ)

 مف يورة مبس   ٖٔا ية  َوفَاِكَهةً َوأَبّاً وىو يشير الى ةولو تعالى ج    ٖٛ/٘النبات  (ٕٗ)
بكير الحال  بو جعفر وناقي وابػف ك يػر وحمػزة والكيػائي  )وآتوا حقو يوم ِحصاده(وةد ةر   مف يورة األنعاـ   ٔٗٔمف ا ية  (ٖٗ)

   ٗٔٔ/٘النبات   ونص  بي حنيفة قي  ٙٚٔلعشر وخمؼ   ينظر المبيوط قي الثرالات ا
بمفػػظ يػػيد  ٔٙٗ/ٖ( بمفػػظ ج كػػاف يعجبػػو الفاغيػػة   وقػػي النيايػػة ٜٕ٘ٛٔوالحػػديث قػػي كنػػز العمػػاؿ بػػرةـ )   ٖٕٔ/ٖالنبػػات  (ٗٗ)

 رياحيف الجنة الفاغية   وةاؿ ىي نور الحنال  و نور الريحاف  

 ولـ  جده قي كتب الحديث     ٕٕٙ/ٖالنبات  (٘ٗ)

   ٖ٘/ٔوينظر النياية قي غريب الحديث واأل ر  بف األ ير    ٜٛ/ٖالنبات  (ٙٗ)
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و تَ مَ يْ َيػػو ػػرقية ، م ػػؿ حػػديث ج )حتػػى تػػذوؽ مُ وورد ا يػػتد ؿ بالحػػديث منػػده ةمػػيًل ممػػى ميػػائؿ نحويػػة 
  –منػػػػػػػػػػػػػػػػػػده  –مة ، والمػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد باليػػػػػػػػػػػػػػػػػػال قييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا( قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػغير مَ تَ مَ يْ َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػويػػػػػػػػػػػػػػػػػػذوؽ مُ 

   (ٛٗ) مةيْ يا مف ةبيؿ ةوليـ ج ىذه مَ وليس تأني ُ ج منو ، وليذا ةاؿ  نة ، وليس الثطعةَ بْ مة ولَ حْ لَ م ؿ الطائفة 
حنيفػػة  ك ػػر معموماتػػو  بػػو  يػػتثىا  ػػؿ مػػادة الكتػػاب ، ومنيػػا  مػػا شػػواىد الكتػػاب مػػف شػػعر ورجػػز قيػػي 

منيػا بػاب  و مبحػث  و قثػرة  وىي مػف الك ػرة بحيػث   يكػاد يخمػوو و فاتو و حوالو   ئومعارقو مف النبات و يما
  و مادة  

 و  نيتطيي معرقة مدد الشواىد الشعرية بالتحديد قي كتاب النبات ، وذلؾ ل ػياع  ك ػر مادتػو كمػا يػبؽ
قإذا مػا مممنػا  ف  ،( شاىد تثريبًا ٖٓٓٔالمطبوميف يشتمؿ ممى ) بيانو ، لكف الذي بيف  يدينا مف الكتاب بجز يو

 المفثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتة   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاؼ الموجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود 
    مكننا تكويف قكرة تثريبية مف مدد شواىد الكتاب بأكممو (ٜٗ)منو ،  و يزيد ممى ذلؾ

ويػأتي قػي مثػدمتيـ كبػار شػعرال  ائيـ قػي الجػز يف قيػـ ك يػروف جػداً بأيم  ما الشعرال الذيف  رح المعلؼ
 والع ر الجاىمي وم ر  در اإليلـ والع ر األموي   ومف ىع ل ج امرع الثػيس ، و بػو ذعيػب اليػذلي ، وذ

 الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، وكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف زىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ، والكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ، و وس بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
شػػواىد ذي الرمػػة ممػػى المائػػة  تْ َبػػعػػدي   وةػػد  رْ حجػػر ، ويػػامدة بػػف جعيػػة ، والطرمػػاح ، واألمشػػى والنابغػػة الج

 ك ر قي حجـ ا يتشياد بشعره مف يائر شعرال العرب  شاىد قي الجز يف وىو بذلؾ األ
وترد الشواىد الشعرية قي كتػاب النبػات ممػى  ػور مختمفػة ، وألغػراض شػتى ي ػيؽ المثػاـ مػف التم يػؿ 

نػػواع النبػػت الواحػػد ،   و يػػورد شػػواىد مػػدة بحيػػب  يػػمال و  يػػـليػػا ىينػػا ، قيػػو يػػأتي بالشػػاىد لليػػتد ؿ ممػػى ا 
 وكذا لتعميؿ التيمية ،  و بياف منايبتيا إلنياف  و حيواف  و ىيئة  و غير ذلؾ   

ويأتي بالشاىد لو ؼ النبت  و ال مر ،  و و ؼ جزل مف  جزائو ،  و حالة مف حا ت تطػوره ونمػوه   
قاريػػي  و غيػػر مربػػي ،  و  نػػو ممػػا تعرقػػو الشػػعرال وتػػذكره مػػي  نػػو   النبػػت ذلػػؾ ايػػـ  وربمػػا يجػػيل بػػو لبيػػاف  ف

                                                                                                                           
وتمامو  ٖٓٙ/ٕوالحديث  ولو ج )مف ةتؿ معاىدًا لـ يرح رائحة الجنة(  خرجو الييوطي قي الجامي ال غير   ٜٛٔ/ٖالنبات  (ٚٗ)

ف ريحيا ليوجد مف مييرة  ربعيف مامًا( وينظر النياية     ٕٕٚ/ٕقيو )وا 

وما ذكره ةطعة مف حديث مشيور رواه  ك ر  ئمة الحديث   ينظر ج إروال الغميؿ قػي تخػريج  حاديػث منػار    ٕٚ٘/ٖنبات ال (ٛٗ)
   ٜٕٚ/ٙاليبيؿ لأللباني 

ىذا قي تثدير الباحث ، وىو مبني ممى  ف   ػؿ الكتػاب قػي يػتة مجمػدات كبػار  و متويػطة الحجػـ ممػى األةػؿ ، والموجػود  (ٜٗ)
المطبوميف   يكاد يعػادؿ مجمػدًا واحػدًا    ػـ إف ك ػرة ن ػوص الكتػاب المب و ػة قػي كتػب المغػة تعطػي قكػرة مف الكتاب بجز يو 

 مف الحجـ الحثيثي لمكتاب  
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ينبػػت بػػبلد العػػرب   وربمػػا جػػال بالشػػاىد قػػي مثػػػاـ ا حتجػػاج والػػرد ممػػى النحػػوييف )المغػػوييف(  و ممػػى العممػػػال 
   (ٓ٘)ولغير ذلؾ مف األغراض ، بالنبات ،  و ممى الرواة والوا فيف   و حتى ممى الشعرال  نفييـ 

 وال رؼ قي الكتاب النحو
لكنػو ،  ىػتـ قيػو  ػاحبو ب ػبط  يػمال النبػات ومػا يتعمػؽ بػواكتاب النبات كتاب لغػة قػي المثػاـ األوؿ ، 

ه ، قنجػد قيػػو إشػارات وتنبييػػات دِّ يػا قػػي  ك ػر مباح ػػو ومػواو مػف الفوائػػد النحويػة وال ػػرقية التػي ب ِمػخْ مػي ذلػؾ لػػـ يُ 
، مي الثميؿ مف ا ىتماـ بالظواىر العرو ية التي كاف يمفػت النظػر  وتعميلت لظواىر نحوية و رقية ك يرة جداً 

 إلييا قي بعض األحياف   
قمف ذلؾ  بطو األيمال بالوزف ال ػرقي ، كػأف يثػوؿ مػ ًل ج وزف كػذا كػذا ،  و ممػى وزف كػذا ، كثولػو 

   (ٔ٘)ر ، والواحد منو  يتنة مف( إنو ممى وزف  حتَ قي ) يْ 
نوامػػو ، و  يثت ػػر أحػػدة والم نػػى والجمػػي باذكػػره لمواحػػد والو  –قػػي الكتػػاب  وىػػو ك يػػر جػػداً  –ذلػػؾ ومػػف 

ومنتجػػػات النبػػػات ، ،  ػػػنيعو ىػػػذا ممػػػى  يػػػمال النباتػػػات ، قثػػػد يفعمػػػو قػػػي  يػػػمال الحيػػػواف  والموا ػػػي ، والميػػػاه 
 ومشتثاتو  

ةػاحي بالتشػديد ، واألَ  ةػاحي  وانػة ، والجمػي األَ حُ ةْ ةحػواف ج والواحػدة  ُ األُ ومف  م مة مر و لػذلؾ ج ةولػو قػي 
ؼ ، م ؿ مَ جمي الحَ ة ، ويُ مفالَ مفال حِ فال ج "وواحدة الحَ مْ   وةولو قي الحَ  (ٕ٘)غتيف بالتخفيؼ"  ـ ذكر شواىد شعرية لم  

 ي ػػًا  ة ، وةػػد تجمػػيفَػػيْ مَ ر حُ غ  َ ػػر ، وتُ جَ رال وَشػػجْ رة وَشػػجَ ؼ  وَشػػرَ قػػال وَطػػرْ قػػة وطَ رْ ب ، وطَ َ ػػبال وةَ ْ ػػبة وةَ ْ ػػةَ 
ة ، وةػػػػاؿ ج وةػػػػاؿ األخفػػػػش ج فػػػػمْ مفػػػػال حِ قػػػػي ممػػػػى وزف بخػػػػاتي   وروى البػػػػاىمي مػػػػف األ ػػػػمعي ج واحػػػػد الحَ الحل

 ل ، وةاؿ الشامر جـْ كَ  هة ج "ىي جمي وواحدأَ مْ   وةاؿ قي الكَ (ٖ٘)ةفَ مْ حَ 
 هبادرُ يُ  ءٍ مْ كَ  مانَ ثْ نى .....   ..... إذا ما رأى جُ بالجَ  البضاعةَ  ينَ غ  بَ تَ من المُ 
ؿ قػي  ػـ نَثػ  لكلـ ، ألف بنال الكلـ ممى  ف تكػوف الواحػدة بيػال ، والجمػي بطػرح اليػال" وىو مف نادر ا

قإنيػا لػـ  –نػوع مػف الكمػأة  – أبَ ، وممؿ ما ورد مف مكس ذلؾ قي الجِ  (ٗ٘)زيد وابف األمرابي  بي  ذلؾ  ةواً  مف
 نشده الفرال ج وايتشيد ممى جمعو بما  ، ة أَ بْ بثولو ج كأف الواحد منو جَ ، تجمي باليال 

 ْض حيث ارتمَ  وِ ضِ مَ رْ في مَ  دَ جْ وُ وَ   ْض مات من غير مرَ  حاً يْ حَ إن أُ 
 (٘٘)ْض ضَ فييا قَ  أٌ بَ وجِ  عساقلٌ 

                                      
  ٔٚ،  ٕٙ/٘،  ٕٚٔ،  ٛٙٔ،  ٕ٘،  ٔ٘،  ٚ،  ٙ،  ٗ/ٖ نظر م ًل مف كتاب النبات ج  (ٓ٘)

    ٕٙ/٘النبات  (ٔ٘)

   ٜٕ/٘النبات  (ٕ٘)

    ٖٕٔ-ٕٕٔ/٘النبات  (ٖ٘)

    ٔٚ/ٖالنبات  (ٗ٘)
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ى وغيرىا ، م اؿ ذلؾ ةولو قػي  رطػى ج "و رًطػ اتومنو تنبييو ممى ما ينوف وما   ينوف مف  يمال النبات
ن ػر ج ىػي  بػو  لوى ج "ةػاؿ  وةولػو قػي ُحػ (ٙ٘)لمتأنيث"ى ، لـ يمحؽ األلؼ ممرو ج  رطاة ارطً  بو  منوف ، ةاؿ

ػلوى غَ مف الذكور ، وىي  ن ى   يدخميا التنويف ، يثاؿ ج ىػذه ُحػ يػات لوَ يػاف ، والجمػي حُ لوَ ٌة     وال نتػاف حُ   
   (ٚ٘)لوى"وحَ 

قػػي وممػػى ةمػػة بع ػػيا كػػلـ العػػرب منيػػا حنيفػػة لػػذكر األبنيػػة ، وينبػػو ممػػى مػػا لػػيس قػػي  بػػو  ويتعػػرض
ر   وةػاؿ رجيػر ، قيكِيػرجيػر ج "واأل ػمعي يثػوؿ ج الجِ كلميـ ، ويشرح ما طر  ممييا مف تغييػر ، كثولػو قػي الجَ 

ػالحِ    وةػاؿ قػي (ٛ٘)ميػؿ بػالفت عْ بعض الرواة ج ليس قي الكػلـ قَ  مػا قػي الكػلـ  ، ومػا  ةػؿ   مربػي   ُص مِّػص ج "الحِ مِّ
 وةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    (ٜ٘)ائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمال"نممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ب

ة ، وىػو مػف يَ نِّ َيػكما ةػالوا  رض مُ  يالً  لتْ وِّ " وىو مف بنات الواو ، حُ -وىو الجراد–با ة مف الد  يَ بِّ دَ  رض مُ  ةوليـ ج
، بػػػدليؿ ةػػػوليـ ج شػػػراب نفيػػػيا مػػػف الكممػػػة  - مػػػؾنػػػوع مػػػف العِ  –طكى ْ ػػػ  وةػػػرر  ف المػػػيـ قػػػي المَ  (ٓٙ)"تُ وْ نَ َيػػػ
، نفيػيا إنيػا مػف الكممػة  -غػاقيرواحػد المَ  –فػور غْ ي مػيـ مُ وم مػو ةػاؿ قػ   (ٔٙ)كىطَ ْ ػكاف قيػو المَ  اطؾ ، إذ ْ مَ مُ 

   (ٕٙ)غفور ، إذا جنيتوالمُ  تُ رْ فَ غْ مَ ولذا ةالوا تَ 
نوع مف الكمػأة  ر مف  يمال النبات ، م اؿ ذلؾ ةولو قي )ابف  وبر(ؼ والمنك  المعر  إلى  حنيفة بو  ويشير

   (ٖٙ)مطروحًا"  وبرَ  ابفُ  ، يثاؿ ىذا قةٌ ج "وابف  وبر معر 
لػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػذكر والمعنػػػػػػػػػػػث ، كثولػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػػػاةِ   ابػػػػػػػػػػػف  ل ج معن تػػػػػػػػػػػاف وةػػػػػػػػػػػاؿى وبػػػػػػػػػػػاةل  م  ل ج "بػػػػػػػػػػػاةِ ل  وا 

ف ، قتحػذؼ اليػال ل   ف تثػوؿ ج ىػذه بػاةِ  ى ك يػرة ، و حيػفُ م  ، وىذه باةِ  يافِ م  تاف باةِ اى واحدة ، وىاألحمر ج ىذه باةمّ 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ج "  وةولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الع (ٗٙ)، لتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقيف ةبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال "

 جالشّماخ ويعنث ، ةاؿ 
 (٘ٙ)ىاشورُ يَ  نْ دا مَ يَ  طابتْ  بيا عسلٌ   ياشوقُ يَ  الناظرينَ  كأن عيونَ 

                                                                                                                           
 ولـ ينيب ىذا الرجز لثائؿ كما تثدـ قي تخريج البيت ال الث منو     ٔٛ-ٓٛ/ٖالنبات  (٘٘)

    ٖٕ/٘النبات  (ٙ٘)

    ٜٕٔ – ٕٛٔ/٘النبات  (ٚ٘)

    ٖٔ/٘النبات  (ٛ٘)
   ٕ٘ٔ/٘النبات   (ٜ٘)
     ٗٙ/ٖالنبات   (ٓٙ)
   ٖٜ/ٖالنبات  (ٔٙ)
    ٖٜ/ٖالنبات  (ٕٙ)

     ٓٗ/ٖبات الن (ٖٙ)

   ٗ٘/٘النبات   (ٗٙ)

 ، والمياف والتاج )ميؿ(   ٜٗ/ٕ، وتيذيب المغة  ٖٙٔوالبيت قي ديوانو    ٕٚ٘/ٖالنبات   (٘ٙ)
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النبػات والموا ػي وا  ت ونحوىػا ، إلػى  ومما يتردد ذكره قي الكتاب مػف ة ػايا النحػو وال ػرؼ النيػب
 طِّ َخػػالَخػػطِّ إلػػى    ونيػػبتو يػػـ العمػػـا مجػػرى ، وىػػو نيػػبة وةػػد جػػرى  الرمػػاحُ الَخطِّػػُي ي ج "الخطِّػػقػػي م ػػؿ مػػا ةػػاؿ 

ليو تَ  و إذا جػالت مػف  رض الينػد ولػيس مػف نبػات بػلد العػرب ، وةػد ك ػر مجيئػو قػي كلميػـ نُ فُ ُيػ أُ قَػرْ البحري ، وا 
   (ٙٙ)و شعارىـ 

 اإلمػػػػػػػػػػػػلؿ واإلبػػػػػػػػػػػػداؿ والتغييػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػػػػدخؿ بنػػػػػػػػػػػػال الكممػػػػػػػػػػػػة بوجػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف إلػػػػػػػػػػػػى  وةػػػػػػػػػػػػد يشػػػػػػػػػػػػير
الواو ة ، قايت ثمت يَ رْ ة ، وىي ما تورى بو النار ، ةاؿ ج "كاف ينبغي  ف يكوف وِ ي  مف ذلؾ ما ذكره قي الرِ ، الوجوه 

ألنيػػا كانػػت ت ػػير ريػػة قيثػػي ا لتبػػاس ، وةػػدمت ، قمػػـ تيػػثط كمػػا  يػػثطت قػػي مػدة وزنػػة  ةدَ ْمػػقػػي وِ كمػا ايػػت ثمت 
  ثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرال و خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواو ، ق ثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

   (ٚٙ)"تُ يْ وَ ة وىي مف نَ ي  ة كما  ارت نِ ي  يال األخرى ، ق ارت رِ ة ، قحولت ياًل و دغمت قي اليَ وْ نِ 
 ال النبػػػػػػػػػػػات وغيػػػػػػػػػػػره ، كمػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػال قػػػػػػػػػػػي مممػػػػػػػػػػػى المث ػػػػػػػػػػػور والممػػػػػػػػػػػدود مػػػػػػػػػػػف  يػػػػػػػػػػػ ي ػػػػػػػػػػػًا  وينبػػػػػػػػػػػو
   (ٛٙ)ة"الَ ن  ة ، وبو يمي الرجؿ حِ الَ ن  ال ممدود ، وىو جمي ، والواحدة حِ ن  ال ةاؿ ج "والحِ كلمو ممى الحن  

رمػوب ، نحػو الخُ  بُ َمػرْ ج "والخَ  بَمػرْ شتثاؽ  و ا شتراؾ قيو ، كما ورد قي ةولو قػي الخَ وربما نبو ممى ا 
،  فػػوؿ ، وىػػو لغػػة قيػػونْ رَ ؿ والثَ َفػػنْ رَ   وممػػى الزيػػادة والحػػروؼ المثحمػػة ، كمػػا ورد منػػده قػػي الثَ  (ٜٙ)اشػػتثاةيما واحػػد" 

 ج قثد ايتشيد ممييا بثوؿ الشامر
 فولْ نْ رَ كأن في أنيابيا قَ   بولْ طْ ياة عُ كالمَ  أناةٌ  دٌ وْ خَ 

   (ٓٚ)إليؾ نظورُ   نا ج  لى  ف ىذه الواو مثحمة لم مة ، كالواو قي ةوليـإ ـ نبو 
ويػػػػذكر مػػػػف ة ػػػػايا النحػػػػو وال ػػػػرؼ ج الثيػػػػاس ، واإلبػػػػداؿ ، والمبالغػػػػة ، واإلتبػػػػاع ، وحػػػػرؼ اإلمػػػػراب ، 

   (ٔٚ)والترخيـ ، وايـ الجنس ، وغيرىا مف م طمحات النحوييف 
 دبيػػػػػػػػػػػػػػة ، يػػػػػػػػػػػػػػذكرىا المعلػػػػػػػػػػػػػػؼ مر ػػػػػػػػػػػػػػًا و   النبػػػػػػػػػػػػػػات بعػػػػػػػػػػػػػػض إشػػػػػػػػػػػػػػارات بلغيػػػػػػػػػػػػػػة و  وقػػػػػػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػػػػػػاب

   (ٕٚ)يطيؿ الوةوؼ مندىا قي الغالب ، كالتشبيو ، وا يتعارة ، ومذاىب الشعرال قي كلميـ ، وغير ذلؾ 
 ل ًا ج   ر النبات قي كتب المغة ا

                                      
    ٙٙٔ/٘النبات  (ٙٙ)

    ٖٛٔ/ٖالنبات  (ٚٙ)

   ٘ٚٔ/ٖالنبات  (ٛٙ)

    ٜٗٔ/٘النبات  (ٜٙ)

ة الحيػػنة التامػػة والجميمػػة الفتي ػػة والطويمػػة العنػػؽ ، كمػػا قػػي ولػػـ ينيػػب المعلػػؼ الرجػػز ، والعطبػػوؿ ج المػػر    ٕ٘ٔ/ٖالنبػػات  (ٓٚ)
 المياف )مطؿ(  

   ٕٕٔ،  ٗٛٔ ، ٜ٘ٔ،  ٚ٘ٔ ، ٓ٘ٔ ، ٖٚٔ/ٖالنبات  (ٔٚ)

    ٘ٗ،  ٕٙ/٘ ، ٖٖٛ،  ٕٜٕ،  ٕٓٔ/ٖالنبات  (ٕٚ)
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وبخا ػػة ،  قثيائيػػالمغػػة و بػػي حنيفػػة ةػػد تػػرؾ   ػػرًا وا ػػحًا قػػي كتػػب مممػػال اكتػػاب النبػػات ألو  شػػؾ  ف 
ككتػػب األخبػػار والنػػوادر ، وكتػػب الشػػواىد  لمغػػة  ةً َ ػػتمحِّ بػػؿ وتػػرؾ   ػػرًا قػػي كتػػب  خػػرى لييػػت مُ  ،المتػػأخرة منيػػا 

 النحوية ، وكتب الجغراقية والبمداف ، وكتب الطب واألمشاب واألدوية المفردة ونحوىا   
 ىػػػػػػػػذه إلػػػػػػػػى  دوف الرجػػػػػػػػوعمػػػػػػػػف ًا ولػػػػػػػػيس مػػػػػػػػف اليػػػػػػػػيؿ ت ػػػػػػػػور مثػػػػػػػػدار ىػػػػػػػػذا التػػػػػػػػأ ير حجمػػػػػػػػًا  و نومػػػػػػػػ

 ىػػػػػػػػػذه الن ػػػػػػػػػوص منػػػػػػػػػد ةيمػػػػػػػػػة حنيفػػػػػػػػػة ، ومعرقػػػػػػػػػة  بػػػػػػػػػي  الكتػػػػػػػػػب وتفحػػػػػػػػػص الن ػػػػػػػػػوص التػػػػػػػػػي روتيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف
 يا ، و ىميتيا قي كتبيـ  تِ مَ ثَ نَ 

ةد امتمدوا قػي كتػبيـ ، ومف المعموـ  رورة  ف مممال المغة ، والمعلفيف قي متنيا ممى وجو الخ وص 
مممػال المغػة ورواتيػا ، و قػادوا مػف  ةػواليـ وروايػاتيـ   و خػذوا قيمػا يخػص ممى الرواية مف جميي مف تثدميـ مػف 

النبػػات ومػػا يتعمػػؽ بػػو مػػف كتػػب ىػػع ل العممػػال المخت ػػة بالنبػػات ، والتػػي يػػبؽ  ف ذكرنػػا جممػػة منيػػا قػػي مو ػػي 
لنبات منيا يابؽ مف ىذا البحث ، ومف ىع ل الذيف ترددت  يماعىـ ورواياتيـ ك يرًا قي كتب المغة وقيما يخص ا

واأل ػػمعي ، و بػػو زيػػد األن ػػاري  وابػػف األمرابػػي ، ،  ج الكيػػائي ، والفػػرال ، و بػػو ممػػرو الشػػيباني ، و بػػو مبيػػدة
، ومحمد بف حبيب ، و بو حاتـ اليجيتاني ، والجاحظ ، وغيرىـ ك يػر  اليِّكِّيتوابف ،  بف حاتـ حمد  و بو ن ر

. 
 بػي  ؿاومراجعيػا  ف  ةػو منػو خػلؿ تعاطينػا مػي ىػذه الدرايػة ا ولكػف الػذي  حظنػاه وتنبينػا لػو ،  ػـ تأكػدن

مػػة قػػي كتػػب المغػػة المشػػيورة ، قمػػف جيػػة الكػػـ نجػػد  ف روايػػات ىػػذه حنيفػػة ورواياتػػو قيمػػا يتعمػػؽ بالنبػػات ىػػي المثد  
بػي ،  و ما يتعمؽ بو إ  ويػذكر أل مف  يمال النباتايـ  حنيفة ىي األك ر ، بحيث   يكاد يذكر بي  الكتب مف

حنيفػة قػي النبػات  بػي  حنيفة قيو ر ي  و رواية  و شاىد لغوي ، ومػف جيػة النػوع نجػد  ف  ثػة مممػال المغػة بػأةواؿ
 ما يحكيو ويرويو  ك ر    الى كبر  واطمئنانيـ 

ما  حظناه وتنبينا لػو مػف إلى  نو ةد يبثنا وةد وجدنا قي مرحمة متأخرة مف مراحؿ إمداد ىذه الدراية ، 
مف مممال المغة المعا ريف ، ىو األيتاذ الدكتور حييف ن ػار ، قثػد ةػاؿ قػي درايػتو لكتػب ال ػفات ذلؾ واحد 

ييدة قي كتاب النبات ، يترؾ  با مبيد واأل معي وغيرىمػا ، ويتخػذ مػنيـ الحشػو ابف  قي المعجـ العربي ج "ترى
   (ٖٚ)حنيفة الدينوري" بي  ،  ما الكتاب األ يؿ الذي اتخذه مماده قيو كتاب

ج وكػاف قػي تفيػير النباتػات يعػدؿ مػػف  ي ػًا  يػيدة بػف  وةػاؿ قػي مو ػي  خػر يتحػدث قيػو مػف المحكػـ
حنيفػػػة الػػػدينوري  ػػػاحب كتػػػاب النبػػػات ، ألنػػػو  بػػػي  ةػػػوؿإلػػػى  دريػػػد ، قػػػي بعػػػض األحيػػػاف ،ابػػػف  ةػػػوؿ الخميػػػؿ  و

   (ٗٚ)المتخ ص قي ذلؾ" 
 غػػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػػا يتبعيػػػػػػػػػػا ويت ػػػػػػػػػػؿ وةػػػػػػػػػػد وةػػػػػػػػػػي اختيارنػػػػػػػػػػا ممػػػػػػػػػػى مشػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػف العممػػػػػػػػػػال المػػػػػػػػػػعلفيف قػػػػػػػػػػي الم

بيا ، لنػورد نمػاذج مػف روايػاتيـ ون و ػيـ مػف كتػاب النبػات ألبػي حنيفػة   وحر ػنا قػي اختيارنػا ىػذا ممػى  ف 
تكوف الكتػب التػي نػورد منيػا ىػذه النمػاذج متنومػة قػي مادتيػا وطػرؽ تأليفيػا وترتيبيػا ، وكػذلؾ قػي زمػف تأليفيػا   

                                      
  وكتاب النبات المذكور  مف المخ ص  بف ييدة   ٕٕٔ/ٔالمعجـ العربي لمدكتور حييف ن ار  (ٖٚ)

   ٖ٘ٛ/ٔنفيو الم در  (ٗٚ)
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منظػػور ، والتكممػػة لم ػػغاني ،  بػػف  ، والميػػافيػػيدة  بػػف  محكػػـقاخترنػػا مػػف كتػػب مػػتف المغػػة ج المخ ػػص وال
النحويػػة كتػػابي المغػػة ومعجػػـ مثػػاييس المغػػة  بػػف قػػارس ، وتػػاج العػػروس لمزبيػػدي   ومػػف كتػػب الشػػواىد ومجمػػؿ 

ارات المغوية والنوادر واألخبػار كتػاب الب ػائر والػذخائر يالخزانة وشرح شواىد المغني لمبغدادي ، ومف كتب ا خت
ألبي حياف التوحيدي   ومف كتب المخت ة بالنبات وما يتعمؽ بو كتاب العيؿ والنحػؿ ألبػي ممػر الزاىػد ، ومػف 

والبمػػداف كتػػب المناةشػػات والػػردود والنثػػد المغػػوي كتػػاب التنبييػػات لعمػػي بػػف حمػػزة الب ػػري   ومػػف كتػػب الجغراقيػػة 
  معجـ ما ايتعجـ ألبي مبيد البكريوالموا ي كتاب 

قػي ىػذه الكتػب ،  ر نا مف مرض ىذه الن وص ممى بياف   ر كتػاب النبػات ألبػي حنيفػةو  يثت ر غ
قيناؾ غرض  خر   يثػؿ  ىميػة ، وىػو إطػلع الثػارئ ممػى ن ػوص مػف كتػاب النبػات ، لييػت قيمػا بػيف  يػدينا 

والػذي ل ػائي إذا مػا ةػورف بحجمػو األ ػمي ا، قما م ر مميو مف الكتاب كما  يمفنا ةميؿ جدًا مما م ر مميو منو 
 قي مطبومتيو   همما مرقناه وتداولنابك ير ىذه الكتب  ك ر  لنا حفظتو

، مػػف  بػػي حنيفػػة مػػف مممػػال المغػػة وقثيائيػػا المعػػدوديف ، وىػػو  ك ػػر مممػػال المغػػة نثػػًل  ابععن سععيدة : -ٔ
ممػى  بػي ورواية ألةوالو قي كتابيو المخ ص والمحكـ   وةػد امتمػد ابػف يػيدة قػي كتػاب النبػات مػف المخ ػص 

 ونو ع لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ  ةو حنيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًا ، 
وغيػػره ممػػا اشػػتمؿ مميػػو كتػػاب  قثػػد نثػػؿ منػػو قػػي كتػػاب األنػػوالولػػـ يثت ػػر نثمػػو منػػو ممػػى النبػػات ومتعمثاتػػو   

 ، وامتمد  ةوالو وةدميا ممى  ةواؿ غيره  المخ ص مف الكتب واألبواب 
حنيفػػة ، ومػػف الجػػزل ال الػػث المطبػػوع المشػػتمؿ  بػػي  روايػػة مػػفيػػيدة ةػػد  ػػرح بالابػػف  ويكفػػي  ف نعمػػـ  ف

ممى ةطعة  غيرة مف كتاب النبات كما  يمفنا ،  ك ػر مػف مػائتي مػرة ، وىػذا كػاؼ لت ػور مثػدار امتمػاده مميػو 
 قي كتابو كمو  

 يػػػػػػػػػػيدة ةولػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػفة ابػػػػػػػػػػف  حنيفػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي مرقناىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف مخ ػػػػػػػػػػص بػػػػػػػػػػي  ومػػػػػػػػػػف ن ػػػػػػػػػػوص
ذا تمب ػ دَ مُػمػف الرمػؿ وجَ  ظَ مُػكػة ج مػا غَ داكْ داؾ والدَ كْ األرض ج "الدَ  وروى منػو  ف العرمػر    (٘ٚ)ؾ  دد الرمػؿ قثػد انػ، وا 

وىذا النص لـ يرد قي الجزل ال الث المطبوع ، مي  ف  با حنيفة ةد تحدث ، ة  رَ مَ رْ مف  شجار الجباؿ ، وواحدتو مَ 
مػف  وىػو، اف ي ػالظَ  ةوروى منػو  ف واحػد   (ٙٚ)قيو مف العرمػر بامتبػاره ممػا يتخػذ منػو الثطػراف قػي بػاب ال ػمغ 

حنيفػة الظيػاف بامتبػاره  بػو  واة   وةػد ذكػرْظػيػاة ومَ ظْ انة  ومو عيا الػذي تك ػر قيػو ج مَ ي  ظَ  ج ي ًا   شجار الجباؿ
الػذي  خػذه مػف مو ػي  خػر مػف كتػاب ، يػيدة ابػف  مما يدبغ بو الجمود قي باب الػدباغ ، ولػـ يػذكر قيػو مػا  قػاده

، حنيفػة النبػات ممػى الحػروؼ  بػو  وىذه المادة والتي ةبميا لييتا قػي الجػزل الخػامس الػذي رتػب قيػو   (ٚٚ)النبات 
 حرؼ الزاي كما بينا يابثًا   إلى  ألف الذي م ر مميو منو و ؿ قيو

                                      
    ٔٗٔ/ٓٔالمخ ص  بف ييدة  (٘ٚ)

    ٜٜ/ٖالنبات ينظر و  الم در نفيو (ٙٚ)

    ٕٔٔ،  ٚٓٔ/ٖالنبات ينظر و لم در نفيو ا (ٚٚ)
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 يَ مِّ ر قػي األرض ميػتطيؿ ، ُيػْفػحَ  ؽ  ج "والَعػ ؽِّ ومف الن وص التػي رواىػا منػو قػي المحكػـ ةولػو قػي الَعػ
دراف قػػي األخاديػػد والُغػػ يػػالُ ج النِّ  ثػػائؽُ   والعَ  ؽَ ُمػػمَ ج الػػوادي  ؽَ َعػػة حفػػرة مميثػػة قػػي األرض   و نْ ث ػػ  والعَ بالم ػػدر 

 ر ج يِّ  َ حنيفة و نشد لكُ  بو  ة   ةاؿ ج حكاهث  عَ نْ المُ 
 قائقُ وأعجبتيا العَ  هُ ذُ و  عَ يا ... .... مُ من بيتيا راق عينَ  إذا خرجتْ 

يػيدة"   قثػد ابػف  غيػرُ  هِ وِ رْ حنيفػة لػـ َيػ بػي  قػي ةولػو ج "إف ىػذا الثػوؿ مػف وةد وىـ الدكتور حيػيف ن ػار
( قػػي البيػػت بثولػػو ج  راد هذو  َعػػر بػػف مبػػد الػػرحمف الخزامػػي  وشػرح )مُ ك يِّػونيػػبو ل،  رواه الزبيػدي قػػي تػػاج العػػروس

عػػػروس قػػػي مو ػػػي ، والغريػػػب  ف الػػػدكتور حيػػػيف ن ػػػار ةػػػد ذكػػػر ىػػػذا مػػػف تػػػاج ال (ٛٚ)النبػػػت حػػػوؿ بيتيػػػا ذَ و  َعػػػمُ 
   (ٜٚ) خر

 قػػػػػػػػي موا ػػػػػػػػي ةميمػػػػػػػػة ، منيػػػػػػػػا مػػػػػػػػا رواه  أهُ حنيفػػػػػػػػة وخط ػػػػػػػػ بػػػػػػػػي  يػػػػػػػػيدة بعػػػػػػػػض  ةػػػػػػػػواؿابػػػػػػػػف  وةػػػػػػػػد نثػػػػػػػػد
ج "وىػػو يػػيدة ابػػف  مػػف األرض   ةػػاؿ ظْمػػة ج غَ بَ مْ مػػف الن ػػر مػػف تيػػمية األرض الغميظػػة مػػف غيػػر ارتفػػاع والُ ػػ

قثػد كػاف  –نػوع مػف الكمػأة  –العرجػوف تناة ػو قػي بعػض الموا ػي ، م ػؿ ةولػو قػي إلػى    ونبػو (ٓٛ)ا خطأ"ممني
ةبػؿ يػيدة ج "وةػد  دخمػو ابػف  ذكره قي الكمأة ،  ـ يمكو قي مو ي  خر قي باب ما يدخؿ قييا وليس منيا   ةػاؿ

   (ٔٛ)الكمأة"قي ىذا 
يػيدة ، قػي  بػف  منظػور قػي المرتبػة ال انيػة ، بعػد المخ ػص بػف  يأتي لياف العربمنظور :ابن  -ٕ

 ك ػػر مػػف مائػػة وخميػػيف ن ػػًا ممػػا نثمػػو منػػو ، وىػػو قػػي الجػػزل ال الػػث  حنيفػػة   قثػػد طابثػػتُ  بػػي  ك ػػرة الروايػػة مػػف
 ؟ وبحنيفة قي يائر كت بي  الذي بيف يدي مف كتاب النبات قثط ، قما بالؾ بما حواه المياف مف ن وص

ألبػرص الػذي ةالػو ومما رواه منو مما يدؿ ممى تو يثو لو ، وامتماده روايتو ، ما ةالو قي بيت مبيد بػف ا
 جلممنذر حيف  راد ةتمو 

 نى أبا جعدةِ كْ يُ  .... كما الذئبُ  يا بالطالنىي الخمر يكنو 
 جةتيبة ابف  منظور رواية  خرى ليذا البيت مندابف  قثد ذكر

 ىي الخمر تكنى الطال ... كما الذئب يكنى أبا جعدة
  لكنػو ايػتدرؾ قجػال بػالثوؿ الف ػؿ  "أومرو و ممى ىذا تنثص جزلًا ، قػإف ىػذه الروايػة خطػ"ج   ـ ةاؿ

حنيفػة ، وىػو ةولػو ج "ىكػذا ينشػد ىػذا البيػت ممػى مػر الزمػاف ، ون ػفو األوؿ يػنثص  بػي  قي الروايػة ال انيػة مػف

                                      
 مادة )مؽ(   –تاج العروس   وينظر  ٙٔٗوالبيت قي ديواف ك ير مزة )مؽ(    ٕٓ/ٔالمحكـ  بف ييدة  (ٛٚ)

    ٛ٘ٙ/ٕ،  ٖٛٚ/ٔينظر المعجـ العربي  (ٜٚ)

و نواميػا و و ػػاقيا ممػا بػػيف  يػدينا مػػف كتػاب  بػػي حنيفػة   وةػػد روى ابػف يػػيدة  ف، ولػػيس  بػواب األر ػػي ٘ٛ/ٓٔالمخ ػص  (ٓٛ)
 منو قي ذلؾ ن و ًا ك يرة ، وامتمد مميو امتمادًا كبيرًا  

 )باب ما يشاكؿ الكمأة مما ىو قي طريثيا(  ٕ/ٕٔ، والمخ ص  ٗٛ،  ٔٛ/ٖينظر النبات  (ٔٛ)
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ت   ةػػاؿ ج ْبػػلف ج كمػػو شػػيل واحػػد نَ ثُػػمْ ؿ والثُ لِةػػؿ والثُ ِثػػمْ ةولػػو ج الثِ  –نبػػت  –ؿ ِثػػمْ   وروى منػػو قػػي الثِ  (ٕٛ)جػػزلًا "
بيػال وْ الم   كحػبِّ  ولو حػب  ، دوف الرياض ـ  نو شجر  خ ر ينيض ممى ياؽ ، ومنابتو ا كاـ دُ راب الثُ وذكر األم

 و نشد ج،  اليائمة حري ة مميوو ، يعكؿ 
 (ٖٛ)لْ بَ قد ذَ  الناً قُ مْ رياح قُ  ىز   ....... لْ فَ جَ يا إذا انْ يِ مْ حَ  كأن صوتَ 
منيا ما ةالو قي حديث ج )مف ،  يظير لي ة قي غير النبات ممى ماحنيف بي  وقي المياف ن وص مف

يػػيدة  نػػو ةػػد يكػوف ممػػى معنػػى  ف ممػػـ النجػػـو ابػف  مػػف اليػحر( قثػػد نثػػؿ مػػف مػػف النجػػوـ قثػد تعمػػـ بابػػاً  ـ بابػػاً م ػعَ تَ 
منػػو  ؾَ رِ وحكمػػة ، وذلػػؾ مػػا  دْ  ةـ الػػتعمـ ، وىػػو كفػػر كمػػا  ف اليػػحر كػػذلؾ ، وةػػد يكػػوف ممػػى معنػػى  نػػو قطنػػمحػػر  

  والغالػػب ممػػى الظػػف  ف  (ٗٛ)الكيػػوؼ ونحػػوه    ػػـ ةػػاؿ ج "وبيػػذا ممػػؿ الػػدينوري ىػػذا الحػػديث "بطريػػؽ الحيػػاب ك
 حنيفة قي ىذا مف كتابو )األنوال( وىو مفثود   بي  كلـ

 وىػػػػػػػػػػو ال ػػػػػػػػػػمة( قثػػػػػػػػػػد روى منػػػػػػػػػػو ك يػػػػػػػػػػرًا جػػػػػػػػػػدًا قػػػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػػػو )التكممػػػػػػػػػػة والػػػػػػػػػػذيؿ و  الصععععععععععغاني : -ٖ
 د لػػػػػػػػو ت ػػػػػػػػػريحًا بايػػػػػػػػػـ كتػػػػػػػػػاب ابػػػػػػػػو ، ولػػػػػػػػػـ  جػػػػػػػػػتيػػػػػػػػمية واحػػػػػػػػػدة قػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػي كت )الػػػػػػػػػدينوري( يػػػػػػػػذكره بنيػػػػػػػػػبتو

حنيفػة قػي ىػذا البػاب قإنػو مػف كتابػو النبػات    بػي  وذلؾ امتمادًا ممػى معرقػة الثػارئ بػأف مػا ينثػؿ مػفالنبات ، 
غيػػر   وىػػذا مػػا يفعمػػو  ك ػػر المغػػوييف ، قػػإنيـ يػػرووف منػػو بايػػـ ) بػػي حنيفػػة( قػػي الغالػػب ، وةمػػيًل مػػا يػػرد مثرونػػًا 

   يمفناوةد ينثؿ منو بايـ ) احب النبات( كما  بكتاب النبات ،
الثرط شبيو "نا مميو ال غاني مف ن وص النبات التي لـ ترد قي مطبومتيو ةولو قي الثرط ج قَ ومما مر  

  وروى منو قي نوع مف  (٘ٛ)ر"ذَ بْ بالفاريية الشَ ةًا   ةاؿ ج وىو الذي ييمى رَ ة ، وىو  جؿ منيا و مظـ وَ بَ طْ بالرَ 
، وىو الذي  ي  نِ شْ قثاؿ ج وةاؿ الدينوري قي ذكر الثطاني ج ومنيا الكُ  –وىو جنس مف  جناس النبات  – يِّ طانِ الثِ 

   لئلّ مَ  ْ ة   وةد يعكؿ بال رورة ، يُ ن  يِ رْ مجمياف ، وىو بالعربية الكِ  ، وىما ايماف  فُ يْ الكُ يثاؿ لو بالفاريية 
، وروى منو قي اليي ـ ةولو ج "اليي ـ ممى  (ٙٛ) طانيِّ ـ يذكره الفثيال قي الثَ ، ةاؿ ج ول يُ جَ نْ يَ قَ  ؼُ مَ عْ ، ولكف يُ  رَ دَ يْ يُ 
  (ٚٛ)ة"دَ عْ ض جَ مْ  نو ةاؿ ج اليي ـ شجرة مف شجر الحَ  –وية اوكاف ر  –عي بُ  عؿ ذكر مف شبيؿ بف ممرو اليْ قَ 

حنيفػة بػي   قي كتابيػو ج مجمػؿ المغػة ، ومعجػـ مثػاييس المغػة   وىػو  ةػؿ امتمػادًا ممػى فارس :ابن  -ٗ
مف العممال كما تبيف لي ، ولكنو  قادنا ن و ًا لػـ نجػدىا منػدنا قػي نيػختي  وممف ىـ قي طبثتو ،  و حتى دون

 الكتاب   
                                      

ليػػاف العػػرب  بػػف منظػػور )طمػػي(   وىػػذا البيػػت مػػف المتثػػارب ، والروايػػة ال انيػػة يكػػوف شػػطر البيػػت األوؿ ممييػػا ج )قعػػولف  (ٕٛ)
وينظػر  قعولف قعؿ( قيي تنثص )قعولف( وت حي   بػي حنيفػة ليػا مػف جيػة النثػؿ قحيػب ، وا   قنث ػيا العرو ػي ظػاىر  

   ٕٙديواف مبيد بف األبرص 

    ٜٗ/ٕ( وىذا النص رواه  بو حياف التوحيدي  ي ًا مف  بي حنيفة قي الب ائر والذخائر المياف )ةمؿ (ٖٛ)

 بمفظ مثارب   ٙٔ – ٘ٔ/ٗوالحديث قي ينف  بي داود  المياف )يحر(   (ٗٛ)

   ٚٚ٘/٘ة والذيؿ وال مة لم غاني ممالتك (٘ٛ)
   ٖٔٓ/ٙالم در نفيو  (ٙٛ)

   ٙٙٔ/ٙالم در نفيو  (ٚٛ)
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رؼ مػػف شػػجر حنيفػػة ج األولػػى روى منػػو قييػػا  ف الَ ػػ بػػي  وةػػد وجػػدت لػػو قػػي مجمػػؿ المغػػة روايتػػيف مػػف
  وال انيػة  طمػؽ مميػو قييػا ) ػاحب كتػاب النبػات(  (ٛٛ)يفػة(ة   ويماه قييػا بكنيتػو ) بػو حنقَ رِ الجباؿ ، الواحدة  َ 

لت  و خمس خْ ونص روايتو ج "ويثاؿ ج إف العريش  ف يكوف قي األ ؿ الواحد  ربي نَ ، دوف  ف يذكر كنيتو مف 
  (ٜٛ)  حكاىا  احب كتاب النبات"

ج  واحػد ىػوإليػو  يػندهو   ما قي معجـ مثاييس المغة ، قثد التـز  ف يروي منػو باليػند قػي  ك ػر الموا ػي،
حنيفػة  بػي   خػتابػف    ىذا يبؽ  ف ذكرنا مف الثفطي  نػوحنيفة   وابف ميبِّ  بي    مفميبِّ ابف  ي مفنِّ اليُ ابف 

  
 ى   ةػاؿم ػة  وىػي الحُ َبػمْ يػات ، وىػو نػص طويػؿ  ورده منػو قػي تفيػير  ـ كَ و وؿ نص رواه منػو قػي األم  

ـ   بي    مفي ،  خبرنا الحييف بف ميبِّ نِّ بكر بف اليُ  بو  قارس ج " خبرناابف  ، ألنػو  ةُ ر  َجػالنجوـ المَ  حنيفة ةاؿ ج  
 ي ػًا    وروى منػو باليػند اليػابؽ (ٜٓ)ك يػرة وذكػر  ميػاتٍ   منيػا    الػ   كواكػبَ  مػددَ   ك رَ  ليس مف اليمال بثعةٌ 

 ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألرض ةولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ج "لميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمال  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ ، 
منيا مي وجو األرض مف جميي نواحييا ، وىو الحد بيف ما بطف  الب رإليو  اليمال قما انتيى قاؽ  قاؽ ، قأما 

 ظير مف األرض ، ةاؿ الراجز ج مف الفمؾ وبيف ما
 وِ زائِ وْ من جَ  قِ فْ األُ  و  نُ دُ  قبلَ 

   (ٜٔ)ونحوىا قثي  وذكر كلما  خر قي معنى  قؽ و ُ 
وةولو ج يثػاؿ  (ٕٜ)ي يب بع يا المطر ، ولـ ي ب البعضالتي وروى منو  ف البثعال مف األرض ىي 

 النجـو ، ةاؿ الشامر ج ةُ بَ رْ لممجرة جِ 
 نوبِ الجَ  يِ رْ مَ بِ  ةٌ ي  وِ رْ أَ  تشربُ  جوم فماالنُ  ةُ بَ رْ جِ  تْ وَ وخَ 

   (ٖٜ)ىا الغيثالجنوب ج ايتدرارُ  يُ رْ مطر ، ومَ   تُ  فيا ج  ي  خَ 
تمػاد ممػى مػا يرويػو حنيفػة، وام بػي  تػاج العػروس(   قمػو قيػو روايػة ك يػرة مػف)بػو اقػي كت الزبيدي : -٘

نػولًا ج  لثػي ةُ  الجمػدُ  أَ َنػويحكيو كبير ، وبخا ة قي الشواىد الشعرية   ومف روايتو منو ما ةالو قي مػادة )ةنػأ( ج "ةَ 
 ج أَ حنيفة قي ايتثال بمعنى تثي   بو  و   وقي مادة )ةيأ( ج "و نشد ولُ قَ  عَ زَ نْ و ، لتُ تِ ئَ مِ حْ قي الدباغ بعد نزع تَ 

 "اسِ قَ سْ القَ  مرَ بثَ  نْ ئَ قِ تَ ........ فاسْ . السِ قْ ذا أَ  كَ من دائِ  وكنتَ 

                                      
   ٙٚ٘/ٕف قارس مجمؿ المغة  ب (ٛٛ)

   ٛ٘ٙ/ٖ الم در نفيو (ٜٛ)

   ٕٗ/ٔمعجـ مثاييس المغة  بف قارس  (ٜٓ)

 ولـ ينيب الرجز قيو لثائؿ معيف     ٙٔٔ-ٗٔٔ/ٔالم در نفيو  (ٜٔ)

   ٔٛٔ/ٔلم در نفيو ا (ٕٜ)

 بل نيبة   ٗ/ٕوالبيت قي األزمنة واألمكنة لممرزوةي    ٓ٘ٗ/ٔالم در نفيو  (ٖٜ)
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شػال رةة مػف ذي كَ ج مف  راد الشفال مف كؿ دال قعميو بنبات البُ  ةٌ ي  و ج "وةالت جنِّ ةولَ  ةِ ةَ رْ وروى منو قي البُ 
 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ىو رَ  - شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجرة –ب( ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَ  اث"   وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ) ِـّ ر  رةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات البُ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بن

مػػف البيػػوت    دَ باَمػػب ، قتُ ل  يػػا الُحػػحتػػى يتجنبَ  تْ َنػػتَ يػػا قأنْ تْ يػػا الغػػنـ قحاك  تْ مَ م  خَ اؿ ج ربمػػا تَ ةولػػو ج"  خبرنػػي  مرابػػي ةػػ
   (ٜٗ)د  ف ال امد معناه اللـزمْ لييت بمرمى "   وروي منو قي ال َ و وةاؿ ج 

نيفة قي ح بي  و ج خزانة األدب ، وشرح  بيات مغني المبيب   و ك ر روايتو مفقي كتابيالبغدادي :  -ٙ
و المطبػومتيف ، ولػـ نجػد ياألوؿ ، قثد  تاح لنا قيو ا طلع ممى ن ػوص مػف كتػاب النبػات لػـ نجػدىا قػي نيػخت

حنيفػة   ويػبؽ  ف ذكرنػا قػي بعػض حواشػي ىػذه الدرايػة  ف  بػي  بع يا قي كتػب المغػة األخػرى التػي نثمػت مػف
ره قػػي الخزانػة ، وذكػػر ذلػػؾ قػي مثدمتػػو التػػي ألبػي حنيفػػة  حػػد م ػادالنبػػات جعػػؿ كتػاب مبػد الثػػادر البغػدادي ةػػد 

 ومف ن و ىناؾ مرقنا  ف كتاب النبات قي يتة مجمدات كبار قي األ ؿ    ،مدد قييا الكتب التي رجي إلييا 
 ل ػػة إلػػى  حنيفػػة النبػػات بػػو  ومػػف الن ػػوص العزيػػزة التػػي ذكرىػػا البغػػدادي مػػف النبػػات نػػص  ػػنؼ قيػػو

  بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتالُ و ، و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنؼ يُ وقرُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناؼ ج  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنؼ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتال   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمُ 
 مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذه ال ل ػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػناقًا  عَ و    ػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػر  و وقرَمػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػمَ  بيػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػتالُ و ، و ػػػػػػػػػنؼ يُ بثػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػمَ و ويُ قرَمػػػػػػػػػ

    (ٜ٘)  خر ، وو ؼ الجميي و فًا ممميًا دةيثاً 
يثػاؿ  ( ونحػوه ةػاؿ ج" ةػاؿ الػدينوري قػي كتػاب النبػات جالمكافُ  ؿَ ثَ وروى منو ما خالؼ قيو المغوييف قي )بَ 

 المكػػاف ،  ػػـ يثولػػوف ج )مكػػافٌ  بثػػؿ المكػػاف   وةػػاؿ بعػػض مممػػال العربيػػة ج  بثػػؿَ    و ك ػػر العممػػال يػػرد   المكػػافُ  ؿَ َثػػبَ 
مبيػدة  بػو    وكػذا ةػاؿ بٌ ماِشػ البمػد ،  ػـ ةػاؿ ج بمػدٌ  ج  مشبَ  ي ًا    وةاؿ المكافُ  ؿَ ثَ ( و  نعمميـ يثولوف ج بَ ؿٌ باةِ 
    قيثولػوف قػي النعػت  بَ وغيره وةالوا ج يثاؿ ج بمد ماشب ، و  يثاؿ إ   مشَ  كِّيتابف اليِّ  األ معي ، وتبعيماو 

وتبعػو ممػي بػف حمػزة الب ػري قػي  –، كذا تكممت بو العػرب   ةػاؿ الػدينوري  وقي الفعؿ ممى  قعؿَ ،  ممى قامؿٍ 
 جبة ع ممييـ ، ةاؿ ر  وةد جال مف العرب ما يرد   –كتاب التنبييات ممى  غلط الرواة 

 لِ قِ بْ مُ  ميسٍ غَ  من كلّ  نَ حْ مَ مْ يَ 
 مة جرْ ىَ ابف  وةاؿ

 لِ قِ بْ مُ  نِ يْ بيطَ بين النَ  عٌ تِ رْ ليا مً ......  ةً ر  حُ  حالةِ بصفراء الس   تُ عْ رُ لَ 
 وةاؿ  خر ج

 يابقالَ إ أبقلَ  وال أرَض   .....................

                                      
 روس المواد ج ةنا ، ةيأ ، كفأ ، كمب ،  مد   ينظر مف تاج الع (ٜٗ)

   ٛٗ/ٔخزانة األدب لمبغدادي  (ٜ٘)
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   (ٜٙ)ؿثِ بْ قيو مُ  ؿُ ثِ بْ يُ  قجال بو ممى  بثؿَ 
حنيفػة  ك ػر مػف  ربعػيف روايػة ، منيػا ىػذا  بػي  ني المبيب ، قثد روى البغدادي مف ما قي شرح  بيات مغ

 ج الوجو قي الشاىد النحوي 
 عُ بُ م الضَ لم تأكميُ  فإن قوميَ ......  رٍ فَ ذا نَ  ا كنتَ م  إأبا خراشة 

ػتػو المشػيورة ) َ ايحنيفػة وابػف دريػد لمبيػت ، ورو  بػي  وىذه روايػة )كػاف(  ا  نػت( وييتشػيد بيػا ممػى حػذؼم 
حنيفػة وابػف دريػد   شػاىد قػي البيػت    بػي  الم ػدرية ، والتعػويض منيػا بػػػ )مػا( الزائػدة   وممػى روايػة( بعد ) فْ 

 وروى مف كتابو النبات شواىد نحوية  خرى مشيورة  كثوؿ الراجز ج
 لُ عذِ يَ  ل أىمي فكميمُ عع ...... ععيخيمومونني في اشتراء الن

 لُ األو   البائعُ  حيَ ا لُ عكم ...... نووْ حَ مْ اع يَ ععذي يععل العوأى
   (ٜٚ)وىي يتة  بيات 

حنيفػػػة قػػػي كتابػػػو  بػػػي  حيػػػاف مػػػف كتػػػاب النبػػػات وغيػػػره مػػػف كتػػػب بػػػو  روىحيعععان التوحيعععدي : أبعععو  -ٚ
حنيفػػة  بػػي  وىػػو مػػف  شػػد المتػػأ ريف بػػو ، والمعجبػػيف بعمميتػػو ، ويػػبؽ  ف ذكرنػػا قػػي يػػيرة   )الب ػػائر والػػذخائر(

 حياف قيو   بو  طرال والمدح التي ةاليامف ن وص اإلطائفة 
ممػػػى  يػػػيجٌ ؿ مُ ِثػػػمْ الثِ  ب  ؿ ، وةولػػػو ج "وَحػػػِثػػػمْ حنيفػػػة و ػػػفو لحػػػب الثِ  بػػػي  ومػػػف الن ػػػوص التػػػي ذكرىػػػا مػػػف

حيػػاف ج ىكػػذا  بػػو   و ػػة ، ةػػاؿة بالغُ ر"   وتفيػػيره لمطػػراوَ جَ الَشػػ رة ورؽُ ْشػػالمَ "ة ج رَ ْشػػ  وةولػػو قػػي المَ  (ٜٛ) ػػاع"البُ 
و ، حث   ُس مف اإلنياف ،  ي يوكَ  ض  غُ يَ قيما  ا ة ىي ة ، وةاؿ ج إنما الغَ  ا َ و بى  ف يثاؿ الغَ حنيفة  بو  ةاؿ
واط  ، وكانػػت والَمػػ المحاِ ػػرِ  ، إذا كانػػت يػػيمةَ  ةٌ  َػػمْ ما ػػة ج اليػػيولة ، يثػػاؿ ج  رض دَ ه وةػػاؿ ج الدَ رِ دْ ياف بثَػػتَ ْيػػويُ 

  وروى واألنػػوال داود ،  ػاحب كتػػاب النبػػات  بػػفَ   حمػػدَ  يمنػػي الػدينور  حنيفػػة ،  بػػو  النبػػات   ىكػػذا يثػوؿ كريمػةَ 
   (ٜٜ)قعمو" ، وغير ذلؾ  بُ الرجؿ ، والحيَ    ؿُ  يبُ ج " النَ  ي ًا  منو

  ولػػو  ىػػػ(ٖ٘ٗز المعػػروؼ بغػػلـ  عمػػب )توىػػو محمػػد بػػف مبػػد الواحػػد المطػػرِّ  عمععر الزاىععد : أبععو  -ٛ
   (ٓٓٔ)والغريب كتاب )اليـو والميمة والشير والينة والدىر( قي المغة

                                      
   ٛٔ/ٛمغنػػي المبيػػب  ي ػػًا  تورد ىػػذا الػػنص منػػد البغػػدادي قػػي شػػرح  بيػػا  و  ٜٗ،  ٛٗ،  ٚٗ/ٔخزانػػة األدب لمبغػػدادي  (ٜٙ)

و   رض  بثػؿ بثاليػا(  ػدره )قػل مزنػة   وةولػو ج ) ٘ٙٔ، وديواف ابف ىرمة  ٔٚٔوينظر ج ممحثات ديواف رعبة بف العجاج 
 والمياف )بثؿ( لعامر بف جويف الطائي   ٙٗ/ٕودةت ودةيا( وىو منيوب قي كتاب ييبويو 

    ٖٖٔ/ٙ،  ٘/٘، ٘ٚٔ/ٔني غشرح  بيات الم (ٜٚ)

  وقػي  ٕٛ/ٗتػو الُب اع ج المجامعة كما قػي التػاج )ب ػي(   وىػذا الػنص ذكػره ابػف البيطػار  ي ػًا مػف  بػي حنيفػة قػي مفردا (ٜٛ)
 المياف )ةمؿ( ج وةاؿ الدينوري ج لو حب كحب اليميـ وىو مييٌج لمباه  

    ٕٕ٘،  ٖ٘/ ٚ،   ٜٗ/ٕ،  ٛٓٔ/ٔالب ائر والذخائر ألبي حياف التوحيدي  (ٜٜ)

قػػػي المغػػػة  –  ومنوانػػػو قػػػي نيػػػخة اإليػػػكو  الخطيػػة  ػػػمف مجمػػػوع )كتػػػاب يػػػـو وليمػػػة  ٕٙ/ٔكمػػا يػػػماه  ػػػاحب الخزانػػػة  (ٓٓٔ)
 مثدمة المحثؽ    –الجزل ال الث  –الغريب(   ينظر النبات و 
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وقيػػػو كتػػػاب )العيػػػؿ والنحػػػؿ والنبػػػات الػػػذي تجػػػرس منػػػو( ، وةػػػد نثمػػػو كمػػػو ،  و بع ػػػو مػػػف بػػػاب )العيػػػؿ 
كمػػا ذكػػر محثػػؽ كتػػاب النبػػات الػػذي اطمػػي ممػػى دوف  ف يػػذكر ذلػػؾ مػػف ات ألبػػي حنيفػػة ، والنحػؿ( قػػي كتػػاب النبػػ

 نيختو الخطية  
 بواب إلى  ممر الزاىد و ب رهالث المطبوع   وةد كي  والباب المذكور مف كتاب النبات يثي  مف الجزل ال 

وكلـ الزاىػد قيػو مطػابؽ تثريبػًا لمػا قػي النبػات   ( باب  مجوبة الشتال) وليا )باب  يمال العيؿ( و خرىا ، ك يرة 
امتمػاد  بوابػو نيػخة قػي مطابثػة وتحثيػؽ الكتػاب   وةػد وجػد إلػى  )برنيػارد لفػيف(النبات ، مما حمؿ محثؽ كتاب 

، وىو يشتمؿ ممى يػت مثػا ت لغويػة ،  اإليكو  لمحثؽ نيخة كتاب الزاىد  مف مجموع مخطوط قي مكتبةا
منيا مثالتاف منوانيما ج )كتاب يػـو وليمػة     وقيػو كتػاب العيػؿ والنحػؿ(   وةػد رمػز ليػا المحثػؽ بػالرمز )س( ، 

د ، ومػػادة كتػػاب النبػػات ألبػػي حنيفػػة )بػػاب ممػػر الزاىػػ بػػي  ومثػػد قػػي مثدمػػة الجػػزل ال الػػث مثارنػػة بػػيف مػػادة كتػػاب
ونثػػػؿ ، وطػػػابؽ منػػػاويف الكتػػػاب بػػػأوؿ قثػػػرات كتػػػاب النبػػػات ، ليعكػػػد  ف الكتػػػاب مػػػأخوذ منػػػو ، العيػػػؿ والنحػػػؿ( 

   ن و ًا طويمة مف ذلؾ الكتاب 
قثد  ممر الزاىد قيما نثمو مف الجزل الرابي مف كتاب النبات ، وىو مما قثد مف مادة الكتاب ، بو  ويفيدنا

وىػذه األبػواب ىػي ، حنيفػة قػي الجػزل الرابػي  بػي  بثي بعد المطابثة  ل ة  بػواب منػد الزاىػد ، يثػي مػا يثابميػا منػد
  ثِّ ر الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر ، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيار العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ وذِ 

لرابػي ج ، وباب  مجوبة الشتال(   وةد نبو ناي  كتاب النبات قػي  خػر الجػزل ال الػث ممػى  نػو يتمػوه قػي ا يِّ والماذِ 
ف ، ومػرة قػي الخريػؼ"   وىػذا يػدؿ يْ الشيارَ  "ةالوا ج ويشار ميؿ الخليا قي الينة مرتيف ج قي الربيي ، وىو  جودُ 

  و مف الجزل الرابي ممى  ف  با ممر الزاىد ةد  خذ باب العيؿ مف الجزل ال الث ، و تم  
ه يشػورُ  العيػؿَ  ات ةولوج " يثاؿ ج شارَ ومف ن و و التي يعتثد  نو  خذىا مف الجزل الرابي مف كتاب النب

 يَ مِّ ه ،  ػـ ُيػذِ اجتنػال العيػؿ و ْخػر العمػؿ قػي وْ   والَشػ شػيره إشػارةً يُ  هشػارة ، واشػتاره اشػتيارًا ، و شػار ومَ وَشػْورًا شيارًا 
 يًا ، ةاؿ اليذلي ج رْ رًا ، كما يمي  َ وْ و شَ نفيُ  العيؿُ 

 ىاشورُ وى إذا ما نَ مْ من السَ  ....... ألذ   دًا ألنتمُ يْ ميا باهلل جَ وقاسَ 
 ( ج تُ رْ شَ  وةاؿ مربي قي )

 (ٔٓٔ)"شارْ مُ  مثل ماذي   لو ...... وحديثٍ  الشيخُ  نُ ذَ يأْ  ماعٍ في سَ 
 احب كتاب )التنبييػات ممػى  غػلط الػرواة( ولػو قيػو ردود ممػى جمامػة  عمي بن حمزة البصري : -ٜ

الشػيباني ، و بػو زيػاد الكلبػي ، و بػو  وو بػو ممػر ،  ابػيدريد ، واأل ػمعي ، وابػف األمر ابف  ج ـمف  ئمة المغة وى
 ، و بو مبيدة ، و عمب ، والمبرد   و بو حنيفة الدينوري    اليِّكِّيتمبيد ، وابف 

 بػي  حنيفة بامتباره كتابًا ميتثًل ، قثد ذكر ياةوت مف كتبػو ج )كتػاب الػرد ممػى بي  ه ممىرد   رَ كِ وربما ذُ 
حنيفػػة قػػي كتػػاب النبػػات(   وةػػاؿ حػػاجي خميفػػة قػػي معػػرض  بػػي  ، وكتػػاب الػػرد ممػػى ممػػرو الشػػيباني قػػي نػػوادره

   (ٕٓٔ)ىػ " ٖ٘ٚ ىـ ممى بف حمزة الب ري المتوقيْ عَ نُ  بو  كلمو ممى كتاب النبات ألبي حنيفة ج "ورده
                                      

 ينظر مثدمة الجزل ال الث مف كتاب النبات   (ٔٓٔ)
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التنبييػػات  ولػػيس لػػو كتػػاب  وحنيفػػة قػػي جممػػة مػػف نثػػدىـ قػػي كتابػػ بػػي  والظػػاىر  ف المث ػػود رده ممػػى
   قي الرد مميو ، كما يفيـ مف كلـ بعض العممال والمترجميف ميتثؿ

الجػػزل المطبػػوع مػػف كتابػػو )التنبييػػات( قوجدتػػو يػػرد قيػػو ممػػى كػػلـ  ك ػػر ىػػع ل األئمػػة إلػػى  وةػػد رجعػػت
 بػي  ييػتدؿ بكػلـ –ممػى العكػس  –بػؿ وجدتػو ،  حنيفة قي النبات بي  المذكوريف ، لكني لـ  جد ردًا واحدًا ممى

حػاتـ اليجيػتاني وابػف  بي  ه لكلـ  منيا رد   موا يمّدة ردوده ممى العممال ، وذلؾ قي قي ييتظير بو حنيفة و 
حنيفة قػي  بو  وتشبيو الرجؿ بو ،  ـ ةولو بعد ذلؾ ج "ةاؿ، ؼ مْ ا ومف ةاؿ بثوليما قي معنى الجِ مدريد ، وتغميطي

 ًل ج خْ الراجز وو ؼ نَ مؼ      ةاؿ اؿ جِ حَ باب النخؿ مف كتاب النبات ج ويثاؿ الفُ 
 راجازِ  فٍ مْ جِ  حولَ  يسامفيي تُ 

إذا  ي ًا  ا يبثى مف الشاة ، وىيممؼ ، وغمط الذيف ةالوا ج إنما ةيؿ ذلؾ تشبييًا بومف ىذا ةيؿ لمرجؿ جِ 
نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت جِ خَ مِ ةطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا وُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مؼ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف النخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   وذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجِ  وَ بِّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ، وا 

   (ٖٓٔ)  حنيفة ىو ال حي بو  وىذا الذي ةالو،  غمط
 جالشّماخ قي ةوؿ  ىمجْ حنيفة لمعَ  بي  وامتمد الب ري تفييرَ 

 الغدائرِ  حِ و يفَ  راحِ مْ مِ  ذوائبُ  كأنيا ىمجْ من كل عَ  ةٌ جَ ر  ضَ مُ 
حيػا   رَ يا مػف مَ ج الثوس اليريعة الييـ ، قشبو خروج الييـ بغدائر ىذه الممراح التي تيتز ذوائبُ  مىجْ العَ 

   (ٗٓٔ)فعؿ ىذه الجارية بغدائرىاقتفعؿ ىذه الثوس باليياـ ما ت
  مى قي رد  ةواؿ األئمة مف مممال المغة ، وكأنو بحاجػةجعؿ  با حنيفة ةدوتو المُ ةد والغريب  ف الب ري 

مػف يحتػذي حػذوه قػي ذلػؾ ، لمواجيػة إنكػار المنكػريف مميػو قػي ردوده التػي طالػت  ولئػؾ األكػابر   وةػد وجػد إلى 
نا بو الب ري قي التنبييػات قَ دويي ، وىذا النص مر  ج اليَ رِّ عَ قيو ةوً  لمُ  رد   ،حنيفة  بي   التو قي نص نثمو مف

يػـ اؿ ج كم   نػو ةػ –قيما  حيب  –كر مف معرج اليدويي حنيفة ج وذُ  بو  ، ولـ نطمي مميو قي غيره ، ةاؿ ج "ةاؿ
و نشػػد ، نػػوب ج ىػػذا يػػدؿ ممػػى  ف المطػػر لمجَ ، ةػػاؿ  بٌ م ػػخُ  آمي  ًا ، ألف الَشػػًا ، و  يجعمػػو شػػآمي  ماني ػػؽ يَ رْ يجعػػؿ الَبػػ

ةػًا ؟ رْ بَ  اـَ  بياتا قي ذكر البرؽ اليماني   قإف كاف ةاؿ ىذا قثػد جيػؿ ،  مػا ر ى يػحابًا ةػط ؟ و  شػاىد مطػرًا و  َشػ
 ـ ذكر كلمًا طويًل  و   قيو قياد ىذا الثوؿ ،  ـ ةاؿ قي  خره وما  حيػب معرجػًا ةػاؿ ىػذا ، ألنػو ةػد كػاف ذا 

 ع ورواية  يما

                                                                                                                           
    ٙٙٗٔ، وكشؼ الظنوف  ٕٚ– ٕٙ/ٔ، خزانة األدب  ٕٕٓ/٘ينظر ج معجـ األدبال  (ٕٓٔ)

  منو اإلناث ، ويثاؿ لػو  ي ػًا الفحػؿ ج "الِجمُؼ الفّحاؿ مف النخؿ ، وىو الذكر منيا يمث ٜ٘/٘قي مادة )جمؼ( مف النبات  (ٖٓٔ)
 قػي بعػػض المغػػات ، وةػػد و ػػفناه "يعنػػي قػػي بػػاب النخػػؿ الػػذي  شػػار إليػػو الب ػػري ، وىػػذا البػػاب ممػػا قثػػد مػػف  جػػزال النبػػات  

 ، والمياف )جمؼ(   ٕٔٔ/ٔٔوالرجز بل نيبة قي المخ ص 

   ٕٚٔوالبيت قي ديواف الشّماخ    ٖٚٓ/ٖينظر النبات  (ٗٓٔ)
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مػا  حيػب معرجػًا ةػاؿ ىػذا ، ج  حنيفة مف معرج  ابػت منػو  ػحي  ، ولػيس بناقعػو ةولػو بو  والذي حكاه
 ف ةػاؿ ج إلػى  حنيفػة قػي مػعرج "   بػي  بعد ةولو  نفًا ج قثد جيؿ   وييأتي قي كتابنا ىذا مف المفظ ما يشبو ةوؿ

   (٘ٓٔ)رنكِ نا مُ ولفظَ  نارد   ف  رَ كِ نْ  مى ، قل يُ "ولنا بأبي حنيفة ةدوة مُ 
 قي كتابو )معجـ ما ايتعجـ مف  يمال البلد والموا ي(  قثػد امتمػد قيػو ممػىأبو عبيد البكري :  -ٓٔ

  وقي و فيا وتحديدىا  ر  يمال ك ير مف الموا يحنيفة قي ذك بي 
مرابيػة( وىػي تجيػب  ) سِّ الخُ  ةِ نَ   ، قثد روى قيو مف حديث ابْ يِّ مي طَ بَ ومف ذلؾ ما ذكره قي ) جأ(  حد جَ 

ف زْ الَحػ أ ، وخياشيـَ جَ  َ   جمى ، و زىالَ    البلد و طيبيا ، قذكرت مف ذلؾ ج  زىالَ رَ مْ مف يعا ت وجيت إلييا مف  َ 
  (ٙٓٔ)حنيفة  بي  إلى ومبيد و يند باةي بو  اف وةد ذكر بع وال مّ  والَ ، وجِ 

اف   ػاؿ ، وىػي بالث ػيـ مػف بػلد  يػد ، حنيفة مف الموا ػي واألر ػيف والميػاه والبمػد بي  ومما ذكره مف
ػػمػػف حُ  ود ممػػى طريػػؽ مػػف  نجػػدَ ئػػكَ  بػػاة ج مثبػػة رمػػؿٍ وْ والبَ  بػػاة وبػػيف الطػػائؼ ، وْ بػػيف البَ  طػػار ج وادٍ ومُ اج الػػيمف  ج 
نيف قػػي بعػػض يوروى منػػو قػػي تفيػػير التػػيف والزيتػػوف وطػػور يػػش   رَ ج  رض بثػػرب َجػػنػػانير ػػار بػػالجزيرة وزَ رْ وال َ 

ًا لك يػػػػر مػػػػف ق  نػػػػال ذلػػػػؾ شػػػػواىد و شػػػػعارًا وة  ػػػػًا وقوائػػػػد لغويػػػػة وتعريفػػػػات و و ػػػػامنػػػػو قػػػػي ونثػػػػؿ    الموا ػػػػي
   (ٚٓٔ)الموا ي

 مػػػػػػػػػف كتػػػػػػػػػاب النبػػػػػػػػػات ألبػػػػػػػػػي حنيفػػػػػػػػػة  خػػػػػػػػػروف غيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف ذكرنػػػػػػػػػا ، لكنػػػػػػػػػا  ردنػػػػػػػػػا  ف  ىىػػػػػػػػػذا ، ورو 
   (ٛٓٔ)نيًا  ر قييا  ا ، و ف نثدـ نماذج متنومة مف الكتب التي كاف لو  وً  نذكر المك ريف قي الرواية منو 

 
 الخل ة 

كاف غرض الباحث مف ىذه الدراية  ل ة  مور ج التعريؼ بأبي حنيفة الػدينوري  وكتابػو النبػات ، وبيػاف 
مف البحث قي ىذه األمػور ، يمكػف تمخي ػيا  –ف ظقيما ي –  ره قي كتب المغة   وةد خرج الباحث بنتائج ميمة 

مممال العرب المتثدميف ، ممف كاف ليـ شأف وخطر ومنزلة رقيعة حنيفة الدينوري مالـ كبير مف  بو  قي ا تي ج
امترؼ لو بيا العممال ، وحفظيا لو المعرخوف   وىػو متشػعب ال ثاقػة ، غزيػر اإلنتػاج ، متنػوع ا ىتمامػات ، قثػد 

بيمػا الجػاحظ  معرخًا ، قمكيًا ، مينديًا ، حايبًا ، مي بلغػة وبيػاف زاحػـجغراقيًا ، مرؼ واشتير لغويًا ، نحويًا ، 
 و  رابو مف األكابر   

                                      
    ٖٔٔ،  ٜٓ،  ٜٛكتاب التنبييات ممى  غلط الرواة وىو مطبوع مي كتاب المنثوص والممدود لمفرال  ينظر (٘ٓٔ)

    ٕٙ- ٕ٘/ٖحديث ابنة الخس قي النبات  (ٙٓٔ)

   ٜٛٛ،  ٕٓٚ،  ٖٙ٘،  ٖٖ٘،  ٗٚٗ،  ٕٗٗ،  ٖٖٛ،  ٕٗٛ،  ٗٔٔ،  ٙٓٔمعجـ ما ايتعجـ ألبي مبيد البكري  (ٚٓٔ)

لنبات ولـ نذكره ىينا ج الخطيب التبريزي قي كتابو )كبر الحفاظ( وىو شػرح لتيػذيب األلفػاظ  بػف ممف وجدنا لو رواية مف ا (ٛٓٔ)
  ومػف الكتػاب المعا ػريف  ٖٕٚ/ٔ  والييوطي قي كتابو المزىر قي ممـو المغػة  ٚٗٔاليِّكِّيت   ينظر منو )باب اليزاؿ( 

 الشي  محمد حيف  ؿ ياييف قي )معجـ النبات والزرامة(   
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 شػػػػػػػػتير بيػػػػػػػػا ، بػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػو اوكػػػػػػػػاف  ىػػػػػػػػـ إنجػػػػػػػػاز لػػػػػػػػو كتابػػػػػػػػو قػػػػػػػػي النبػػػػػػػػات ، وىػػػػػػػػو  حػػػػػػػػد  ل ػػػػػػػػة كتػػػػػػػػب 
يـ لػػو ممػػى كػػؿ كتػػاب قػػي ىػػذا مػػال بػػو ، وامتمػػادىـ مميػػو ، وتف ػػيم شػػيرىا   وةػػد حظػػي ىػػذا الكتػػاب باىتمػػاـ العم

مػي ك ػرة مػف  لفػوا قػي النبػات ةبمػو ، ؾ بػيف مممػال المغػة األوؿ قػي ذلػ المتخ ػَص  د  الباب ، ذلؾ  ف  بػا حنيفػة ُمػ
حنيفػة  بػو   تى قيو، قي النبات مف الناحيتيف العممية والمغوية وبعده ، ومد كتابو ىذا دائرة معارؼ مربية متثدمة 

ات النباتات التي تنبت قي جزيرة العرب وما جاورىا مف البمداف ، وممى ما مرقػو العػرب مػف النبػجميي ممى ذكر 
مف غيرىـ مف األمـ ،  و ذكره شػعراعىـ   وزاد مػف  ىميػة الكتػاب ىػذا الكػـ اليائػؿ مػف شػواىد العػرب شػعرًا ون ػرًا 

 واألياـ والموا ي المذكورة قيو  ومف األخبار 
وكتػب النبػات ، وكتػب ، لؼ بعده تثريبػًا مػف كتػب المغػة وظير ليذا الكتاب الميـ   ر وا   قي كؿ ما  ُ 

 وية ، وكتب الجغراقية ، وغيرىا  ب الشواىد النحاألدوية ، وكت
عنػػا ممػػى ن ػػوص حفظتيػػا ىػػذه الكتػػب مػػف كتػػاب م نػػو  ط –قيمػػا نحيػػب  –وكػػاف مػػف قوائػػد ىػػذا البحػػث 

ر مميػو ا م ػقثداف   ؿ الكتاب ، و ياع معظـ مادتو ، و آلة مإلى  النبات ، وىي قي غاية األىمية ، بالنظر
 منو  

 حمد هلل رب العالميف   ىذا ، و خر دموانا  ف ال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 مصادر البحث

 
دار ،  ط  ولػػػى،  ألبػػػي حنيفػػػة الػػػدينوري )مثدمػػػة المحثػػػؽ( تحثيػػػؽ مبػػػد المػػػنعـ مػػػامر،  األخبػػػار الطػػػواؿ  ٔ

  ـ ٜٓٙٔمييى البابي الحمبي وشركاه الثاىرة  –إحيال الكتب العربية 
مطبعػػة اليػػعادة بم ػػر ،  تحثيػػؽ محمػػد محيػػي الػػديف مبػػد الحميػػد،  ةتيبػػة الػػدينوري بػػف  ، بتػػ دب الكا  ٕ

   ـٖٜٙٔ -ىػ ٕٖٛٔ
إروال الغميػػػؿ قػػػي تخػػػريج  حاديػػػث منػػػار اليػػػبيؿ ، لمحمػػػد نا ػػػر الػػػديف األلبػػػاني ، المكتػػػب اإليػػػلمي ،   ٖ

 ـ  ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔبيروت ، ط  انية 
األزمنػػػػة واألمكنػػػػة ، لممرزوةػػػػي  حمػػػػد بػػػػف محمػػػػد ، مطبعػػػػة مجمػػػػس دائػػػػرة المعػػػػارؼ ، حيػػػػدر باد ، الينػػػػد   ٗ

 ىػ  ٕٖٖٔ
  ـ ٜٓٚٔبيروت ،  ط  انية،  لخير الديف الزركمي ـ  األمل  ٘
مطبعة دار الكتػب الم ػرية ، ـ الف ؿ إبراىي بو  تحثيؽ محمد،  لمثفطي،  نباه الرواة ممى  نبال النحاةإ  ٙ

   ـٖٜٚٔ
طبػػػي وكالػػػة المعػػػارؼ ،  إليػػػماميؿ باشػػػا البغػػػدادي،  إي ػػػاح المكنػػػوف قػػػي الػػػذيؿ ممػػػى كشػػػؼ الظنػػػوف  ٚ

   ـٜ٘ٗٔ ىػٖٗٙٔبايتانبوؿ 
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،  دار إحيػػال التػػراث العربػػي –معييػػة التػػاري  العربػػي ،  ك يػػر الدمشػػثيابػػف  لمحػػاقظ،  البدايػػة والنيايػػة  ٛ
   ـٖٜٜٔ - ىػٖٔٗٔبيروت 

بيػروت ،  ط  ولػى،  دار  ػادر،  تحثيػؽ د  وداد الثا ػي،  ألبػي حيػاف التوحيػدي،  الب ائر والػذخائر  ٜ
  ـ  ٜٛٛٔ - ىػٛٓٗٔ

 ـ  الف ػؿ إبػراىي بػو  تحثيػؽ محمػد،  لجػلؿ الػديف اليػيوطي،  المغػوييف والنحػاة بغية الوماة قي طبثات  ٓٔ
   بيروت – يدا ، المكتبة الع رية 

منشػػػورات وزارة ،  تحثيػػػؽ محمػػػد الم ػػػري،  لمجػػػد الػػػديف الفيػػػروز  بػػػادي،  البمغػػػة قػػػي تػػػاري   ئمػػػة المغػػػة  ٔٔ
  ـ  ٕٜٚٔ - ىػٕٜٖٔدمشؽ ،  ال ثاقة

 دار الفكر لمطبامة والنشر والتوزيي  ،  لمحمد مرت ى الزبيدي،  تاج العروس مف جواىر الثاموس  ٕٔ
لجنػػة التػػأليؼ  ـ  تعريػػب  ػػلح الػػديف م مػػاف ىاشػػ،  كراتشكوقيػػكي،  دب الجغراقػػي العربػػيتػػاري  األ  ٖٔ

 ـ  ٜٚ٘ٔالثاىرة ،  والترجمة والنشر
والرابي ترجمة اليػيد  ، الجزل ال اني ترجمة مبد الحميـ النجار،  لكارؿ بروكمماف،  تاري  األدب العربي  ٗٔ

 دار المعارؼ بم ر   يعثوب بكر ورم اف مبد التواب ، 
نشر جامعة ا مػاـ ،  مرقة م طفى،  ترجمة د،  المجمد ال امف،  لفعاد يزكيف،  تاري  التراث العربي  ٘ٔ

  ـ  ٜٛٛٔ-ىػ ٛٓٗٔالرياض ،  محمد بف يعود اإليلمية
تحثيؽ إبراىيـ ،  لمحيف بف محمد ال غاني،  ح العربيةالتكممة والذيؿ وال مة لكتاب تاج المغة و حا  ٙٔ

  ـ  ٜٚٚٔ -ىػ ٜٖٚٔمطبعة دار الكتب الم رية ،  بيارياأل
،  مطبوع مي كتاب المنثوص والممدود لمفػرال،  لعمي بف حمزة الب ري،  التنبييات ممى  غلط الرواة  ٚٔ

   طبي دار المعارؼ بم ر،  تحثيؽ مبد العزيز الميمني
 ـ  ٜٗٙٔ، لألزىري محمد بف  حمد ، تحثيؽ مبد اليلـ ىاروف ، ط الثاىرة تيذيب المغة   ٛٔ
  ىػٜٖٔٔط الثاىرة ،  البيطار بف  ، الجامي لمفردات األدوية واألغذية  ٜٔ
معييػػة ، مبػػد الفتػػاح الحمػػو   تحثيػػؽ د،  لعبػػد الثػػادر الثرشػػي،  ة قػػي طبثػػات الحنفيػػةالجػػواىر الم ػػي    ٕٓ

  ـ  ٖٜٜٔ- ػىٖٔٗٔبيروت ،  ط  انية،  الريالة
يئػػة الم ػػرية العامػػة يمطػػابي ال،  تحثيػػؽ مبػػد اليػػلـ ىػػاروف،  لعبػػد الثػػادر البغػػدادي،  خزانػػة األدب  ٕٔ

  ـ  ٜٜٚٔ – ٜٜٖٔلمكتاب 
 لجمامة مف الميتشرةيف ، دار الفكر ، بيروت  ،  دائرة المعارؼ اإليلمية  ٕٕ
   تبيرو ،  دار المعرقةطبي ،  لممعمـ بطرس البيتاني،  دائرة المعارؼ  ٖٕ
 ـ  ٜٓٛٔديواف رعبة بف العجاج ، تحثيؽ وليـ بف الورد ، دار ا قاؽ الجديدة ، بيروت   ٕٗ
 ـ  ٜٛٙٔبف  رار ، تحثيؽ  لح الديف اليادي ، دار المعارؼ بم ر الشّماخ ديواف   ٕ٘
 ـ  ٖٜٛٔديواف مبيد بف األبرص ، دار بيروت لمطبامة والنشر ، بيروت   ٕٙ
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 ـ  ٜٔٚٔاس ، دار ال ثاقة ، بيروت ديواف ك يِّر مزة ، تحثيؽ إحياف مب  ٕٚ
 ينف  بي داود ، يميماف بف األشعث اليجيتاني ، دار إحيال التراث العربي ، بيروت ، لبناف    ٕٛ
حمػد يويػؼ دةػاؽ ، دار  تحثيؽ مبد العزيػز ربػاح و ،  لعبد الثادر البغدادي،  شرح  بيات مغني المبيب  ٜٕ

  ـ  ٜٔٛٔ - ىػٔٓٗٔدمشؽ ، ،  ط اولى،  المأموف لمتراث
 شعر إبراىيـ بف ىرمة الثرشي ، مجمي المغة العربية بدمشؽ ، تحثيؽ محمد نفاع وحييف مطواف    ٖٓ
 ـ  ٜٜٙٔ -ىػ ٖٛٛٔظير اإليلـ ألحمد  ميف ، دار الكتاب العربي ، بيروت   ٖٔ
 ـ  ٜٛٚٔ – ٜٖٛٔبيروت ،  دار الكتب العممية،  ألبي الحيف البلذري،  قتوح البمداف  ٕٖ
  بيروت  –دار الكتب العممية ،  تحثيؽ د  يويؼ ممي الطويؿ   ـالندي بف  الفيريت  ٖٖ
 - ىػػػػٖٙٛٔ الثػػاىرة، ط  ولػػى ،  مكتبػػة الني ػػة الم ػػرية،  ألحمػػد مطيػػة اهلل،  الثػػاموس اإليػػلمي  ٖٗ

  ـ  ٜٙٙٔ
  ـ  ٕٜ٘ٔ -ىػ ٖٔٚٔمطبعة م طفى البابي الحمبي بم ر ،  الثاموس المحيط لمفيروز  بادي  ٖ٘
   ـٜ٘ٙٔ -ىػ ٖ٘ٛٔبيروت ،  دار  ادر،  األ يرف  ب ، الكامؿ قي التاري   ٖٙ
المطبعػػػة ،   ػػػبط وجمػػػي األب لػػػويس شػػػيخو،  لمخطيػػػب التبريػػػزي،  ظ قػػػي تيػػػذيب األلفػػػاظاكبػػػر الحفػػػ  ٖٚ

  ـ  ٜ٘ٛٔالكا وليكية 
ىػػ ٖٓٙٔايػتانبوؿ ،  طبي وكالة المعارؼ،  لحاجي خميفة،  كشؼ الظنوف مف  يامي الكتب والفنوف  ٖٛ

 ـ  ٜٔٗٔ -
 ي ينف األةواؿ واألقعاؿ ، لممتثي اليندي ، نشر وتوزيي مكتبة التراث اإليلمي بحمب  كنز العماؿ ق  ٜٖ
 ىػػٖٙٚٔط  ولػى ،  دار إحيػال التػراث العربػي ومعييػة التػاري  العربػي،  منظػور بػف  ، لياف العرب  ٓٗ

 ـ  ٜٙ٘ٔ-
يبيي حمزة  المبيوط قي الثرالات العشر ، ألبي بكر  حمد بف الحييف بف ميراف األ بياني ، تحثيؽ  ٔٗ

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكمي ، دار الثبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة ، ومعييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ف بدمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ، 
 ـ  ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔط  انية 

 ـ  ٜٔ٘ٔلينة  ٕٙالعدد  –مجمة المجمي العممي العربي بدمشؽ   ٕٗ
معييػػة الريػػالة ، ط  ولػػى ،  تحثيػػؽ زىيػػر مبػػد المحيػػف يػػمطاف،  ألحمػػد بػػف قػػارس،  مجمػػؿ المغػػة  ٖٗ

  ـ  ٜٗٛٔ - ىػٗٓٗٔ
شػػػركة ،  تحثيػػػؽ م ػػػطفى اليػػػثا والػػػدكتور حيػػػيف ن ػػػار،  يػػػيدة بػػػف  ،ـ لمحػػػيط األمظػػػالمحكػػػـ و ا  ٗٗ

 ـ  ٜٛ٘ٔ -ىػ ٖٚٚٔط  ولى ،  مكتبة ومطبعة م طفى البابي الحمبي
   بيروت،  دار المعرقة لمطبامة والنشر،  الفدا( الممؾ المعيد بي  المخت ر قي  خبار البشر )تاري   ٘ٗ
   ىػٕٖٔٔالثاىرة ،  يرية ببو ؽمطبعة األمال،  ييدة بف  ، المخ ص  ٙٗ
مطبعػة اليػعادة ،  ي الديف مبد الحميػديتحثيؽ محمد مح،  ديو مميعل،  ف الجوىردمروج الذىب ومعا  ٚٗ

  ـ  ٜٛٗٔ -ىػ ٖٚٙٔبم ر 
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جاد المػولى وممػي البجػاوي و بػو  حمد  تحثيؽ محمد،  لجلؿ الديف الييوطي،  المزىر قي مموـ المغة  ٛٗ
  ىػ ٖٔٙٔى البابي الحمبي م ر مطبعة ميي ـ  الف ؿ إبراىي

  ـ  ٜٜٔٔ -ىػ ٔٔٗٔط  ولى ،  دار الكتب العممية،  الحموي لياةوت،  معجـ األدبال  ٜٗ
   بيروت –دار الكتب العممية ،  تحثيؽ قريد مبد العزيز الجندي،  لياةوت الحموي،  معجـ البمداف  ٓ٘
  ـ  ٜٛٙٔطبامة دار م ر لم،  لمدكتور حييف ن ار،  نشأتو وتطوره –المعجـ العربي   ٔ٘
مػػالـ ،  تحثيػػؽ م ػػطفى اليػػثا،  ألبػػي مبيػػد البكػػري،  يايػػتعجـ مػػف  يػػمال الػػبلد والموا ػػ معجػػـ مػػا  ٕ٘

 بيروت  ،  الكتب
  ـ  ٜٚ٘ٔدمشؽ ،  مطبعة الترةي،  لعمر ر ا كحالة،  معجـ المعلفيف  ٖ٘
 ال ػػػػة ط ،  ة لمتػػػػأليؼ والترجمػػػػة والنشػػػػريػػػػمعييػػػػة نػػػػوييض ال ثاق،  معجػػػػـ المفيػػػػريف لعػػػػادؿ نػػػػوييض  ٗ٘

  ـ  ٜٛٛٔ - ىػٜٓٗٔ
شركة ومطبعػة م ػطفى البػابي ،  تحثيؽ مبد اليلـ ىاروف،  ألحمد بف قارس،  معجـ مثاييس المغة  ٘٘

  ـ  ٜٓٚٔ -ىػ ٜٖٓٔط  انية ،  الحمبي و و ده بم ر
 - ىػػٙٓٗٔمطبعػة المجمػي العممػي العراةػي ،  لمشػي  محمػد حيػف  ؿ يايػيف،  معجـ النبات والزرامة  ٙ٘

  ـ  ٜٙٛٔ
لمػدكتور مبػد اليػلـ ،  ممػـ النبػات منػد العػرب –المجمػد األوؿ ،  ومة الح ارة العربية اإليلميةموي  ٚ٘

  ـ  ٜٚٛٔط  ولى ،  المعيية العربية لمدرايات والنشر،  محمد النوييي
 ألبي حنيفة الدينوري ج،  النبات  ٛ٘

  ـ  ٖٜ٘ٔبريؿ ليدف مطبعة ،  ثيؽ ونشر برنيارد لويفتح،  ةطعة مف الجزل الخامس - 
 ـ  مطػػػابي دار الثمػػػ،  لفػػػيف دل الخػػػامس ، تحثيػػػؽ برنيػػػار الجػػػزل ال الػػػث والن ػػػؼ األوؿ مػػػف الجػػػز  -ب

  ـ  ٜٗٚٔ -ىػ ٜٖٗٔبيروت 
دار  ـ  الف ػػؿ إبػػراىي بػػو  تحثيػػؽ محمػػد،  ألبػػي البركػػات األنبػػاري،  نزىػػة األلبػػال قػػي طبثػػات األدبػػال  ٜ٘

 الثاىرة  ،   ة م ر لمطبي والنشرني
الحديث واأل ر ، لإلماـ مجػد الػديف المبػارؾ بػف محمػد الجػزري ابػف األ يػر ، تحثيػؽ  النياية قي غريب  ٓٙ

 ـ  ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔطاىر  حمد الزاوي ومحمود الطناحي ، دار الفكر ، ط  انية 
،  ايزدار النشػػػر قرانزشػػػت،  يميػػػمة النشػػػرات اإليػػػلمية،  ل ػػػلح الػػػديف ال ػػػفدي،  الػػػواقي بالوقيػػػات  ٔٙ

 ـ  ٜٔٛٔ -ىػ ٔٓٗٔييبادف ق


