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توالي المنح في أسماء 
ثمار الَنخل ورتبة الَبلح

 قبــ�س حمـــــّمد

Oms_1990@yahoo.com

بداية الن�سخة:

على  اهلل  و�صلى  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�صم 

�صيدنا حممد واآله و�صحبه، احلمد هلل وحده، 

وال�صالة وال�صالم على من اأقام به لواء احلمد 

وجمده...

نهاية الن�سخة:

متت الر�صالة بحمد اهلل وعونه وح�صن توفيقه، 

وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رب  هلل  واحلمد 

على اأ�صرف املر�صلني حممد واآله، واحلمد هلل 

رب العاملني.

عدد الأوراق:

3 وعدد اأ�صطر الورقة18، يف خزانة احل�صنية 

امللكية يف الرباط باملغرب، �صمن جمموع رقم: 

 1024 �صنة:  مغربي  بخط  كتبت   )7248(

ون�صخها: اأحمد بابا بن اأحمد.

ن�س املخطوطة:

توايل املنح يف اأ�صماء ثمار الَنخل ورتبة الَبلح

للعبد الفقري بدر الدين القرايف املالكي1 وذرية 

العارف ابن اأبي جمرة نفعنا اهلل به اآمني.

على  اهلل  و�صلى  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 

�صيدنا حممد واآله و�صحبه.

من  على  وال�صالم  وال�صالة  وحده  هلل  احلمد 

ر�صالة  فهذه  وبعد  وجم��د  احل��ق  ل��واء  به  اأفلح 

النخل  ثمار  اأ�صماء  يف  املنح  بتوايل  �صميتها 

علّي حق  ول��ه  ذال��ك  اإىل  دع��اين  البلح  ورت��ب��ة 

وقلت  الرعاية  وواف��ر  العناية  ومزيد  ال��والي��ة 

داعيا جلنابه:

داَم عمادًا لذوي الف�سل على

مرِّ الدهور موليًا خري منح  

جتنى ثمار الغ�سن من اأ�سجاره

رطبًا جنيا بعد ب�سر وبلح  

وذلك عندما جرى الكالم يف عبارة القامو�س 

التوفيق  واأن فيها تخالفًا يف هذا املقام وباهلل 

اأول  الأّن  الب�صر  قبل  البلح  حاح:  ال�صِ يف  ق��ال 

التمر طلع ثم خالل ثم بلح ثم ب�صر ثم رطب 

ونحوه  كالمه  وم��وؤدى  بلحة.  الواحدة  متر  ثم 

بني  البلح حمركة  فيه:  القامو�س  قول �صاحب 

اخلالل  اأن  كالمهما  وم��وؤدى  والب�صر.  اخلالل 

رتبة �صابقة على البلح ووقع يف القامو�س يف باب 

سيرة سيدة الشجر » 9 «

مخطوطة لبدر الدين بن أبي جمرة القرافي المالكي
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الالم ما يخالف ذلك اإذ قال وخالل ك�صحاب 

اأبو احل�صن  ال�صيخ  نقل  وقد  وفيه جتوز  البلح. 

ال�صاذيل يف �صرح لغات خمت�صر ال�صيخ خليل 

عن اأهل اللغة اأن رتبته اأعني البلح قبل الب�صر 

حاح والقامو�س  وبعده اخلالل كما هو يف ال�صِ

وهو  الباء  ب�صم  الُب�صر  ون�صه:  احلاء  باب  يف 

املن�صف ب�صم امليم وفتح النون وك�صر ال�صاد 

امل�صددة، واحدته ب�ْصرة باإ�صكان ال�صني و�صمها 

، فقال اأهل اللغة متر النخل اأول طلع وكافور ثم 

َخالل بفتح اخلاء املُعجمة والالم املخففة، ثم 

بلح ثم ب�صر ثم رطب ثم متر.

البلح يف باب  اأّن  اأي�صًا  ومل يذكر يف القامو�س 

هناك  ون�س  الب�صر  على  تكلم  عندما  ال���ّراء 

اإىل  الب�صر طلع ثم خالل  اأول  وقول اجلوهري 

ف��اإذا  طلع  اأول��ه  وال�صواب:  جيد  غري  اآخرها 

فَجدال  وا�صتدار  اأخ�صّر  فاإذا  ف�صياب،  اأنعقد 

و�صواد وَخالل، فاإذا كُب �صيئًا فبغو، فاإذا عُظم 

ثم  تذنوب،  ثم  ثم موكت،  ثم خمطم،  فب�ْصر، 

جمي�صة، ثم ثعدة، وخالع وخالعة، فاإذا انتهى 

الكالم  وب�صطت  متر  ثم  ومعو  فرطب  ن�صجه 

للقا�صي  وال��ذي  امل�صلون،  الرو�س  يف  ذلك  يف 

ِعيا�س فيها له ا�صمان اإىل االألوف. 

الطلع  �صبعة  النخل  درجات  االألفاظ عن  واأول 

والرطب  والزهو،  والب�صر  والبلح  واالغري�س 
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وقوم  اللغة،  اأه��ل  اأك��ر  مذهب  وه��ذا  والتمر، 

يجعلون الب�صر بعد الزهو، وهو الذي ي�صتعمله 

ال��ف��ق��ه��اء وال��زه��و اب��ت��داء ط��ي��ب مت��ر النخل 

يزهي  اأزه��ى  فيه  ويقال  واحمراره  وا�صفراره 

وقالوا  يزهو  احلديث  رواي��ات  بع�س  يف  وج��اء 

ال ي�صح و�صاأل اأبو زير زهى واأزهى ومل يعرف 

االأ�صمعي اأزهى.

فقلت:  ال��ق��ام��و���س  يف  رت��ب��ه  م��ا  نظمت  وق���د   

بقول  وا�صعة  للمعدود  ملخطم  �صفة  وجمنوب 

رتبه  م��ا  نظمت  وق��د  اخَل���الل  ُحكم  يف  لكونه 

القا�صي عيا�س فقلت:

واأ�سماء متار النخل �سبٌع كما َحكى

ِعيا�س زكى مثوى وقد �سح معدود  

فاأولها طلع واأغري�س بعده

  كذا بلح ب�سر به طاب ممدود

ويُروقه زهو كذا رطب حلى

ويعقبه متر به ثم مق�سود  

وقد نظمت ما رتبه ال�صيخ اأبو احل�صن ال�صاذيل 

رحمه اهلل تعاىل فقلت:

واأ�سما ثمار النخل يف العّد �سبعة   

حكاها بليغ طيب اهلل مثواُه  

فطلع وكافور َخالل مرتبًا

كذا بلح ب�سر وقد طاَب حلواُه  

كذا رطب متٍر به مّت اأمرها

واأهل اللغة قالوا ل تعّد فحَواُه  

متت الر�صالة املفيدة بحمد اهلل وح�صن توفيقه 

واحلمد هلل رب لعاملني وال�صالة وال�صالم على 

رّب  هلل  واحلمد  واآل��ه  حمّمد  املر�صلني  ا�صرف 

العاملني.

الهوام�س:

1-  القرايف » 000 - 684 ه� = 000 - 1285 

م«، هو اأحمد بن اإدري�س بن عبد الرحمن، 

ال�صنهاجي  ال��دي��ن  �صهاب  العبا�س،  اأب��و 

اإىل  ن�صبته  املالكية  علماء  م��ن  ال��ق��رايف، 

واإىل  قبيلة �صنهاجة -من برابرة املغرب- 

ال��ق��راف��ة -امل��ح��ل��ة امل��ج��اورة لقب االإم���ام 

م�صري  وه���و  ال��ق��اه��رة.  يف  ال�����ص��اف��ع��ي- 

جليلة  ُم�صنفات  له  والوفاة.  واملن�صاأ  املولد 

ال��بوق  »اأن���وار  منها:  واالأ���ص��ول،  الفقه  يف 

واالأحكام  اأج��زاء،  اأربعة  الفروق«  اأن��واء  يف 

وت�صرف  االأح��ك��ام  عن  الفتاوى  متييز  يف 

يف  خمطوطة  والذخرية  واالإم��ام،  القا�صي 

واليواقيت  جملدات،  �صتة  يف  املالكية  فقه 

يف اأحكام املواقيت خمطوطة يف الرباط، و 

�صرح تنقيح الف�صول يف االأ�صول وخمت�صر 

تنقيح الف�صول، واخل�صائ�س خمطوطة يف 

قواعد العربية، و»االأجوبة الفاخرة يف الرد 

على االأ�صئلة الفاجرة«.

وكان القرايف املالكي مع تبحره يف عدة فنون، 

يف  املتحركة  التماثيل  عمل  يف  البارعني  من 

�صرح  كتابه  عن  نقل  وغريها،  الفلكية  االآالت 

املح�صول قوله: بلغني اأن امللك الكامل و�صع له 

�صمعدان كلما م�صى من الليل �صاعة انفتح باب 

منه، وخرج منه �صخ�س يقف يف خدمة امللك، 

فاإذا انق�صت ع�صر �صاعات طلع ال�صخ�س على 

ال�صلطان  اهلل  �صبح  وق��ال:  ال�صمعدان،  اأعلى 

قال:  طلع.  قد  الفجر  اأن  فيعلم  بال�صعادة،. 

اأن  فيه  وزدت  ال�صمعدان،  ه��ذا  اأن���ا  وعملت 

اأ�صد  وفيه  �صاعة،  كل  يف  لونها  يتغري  ال�صمعة 

البيا�س  اإىل  ال�صديد  ال�صواد  من  عيناه  تتغري 
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ال�صديد اإىل احلمرة ال�صديدة، يف كل �صاعة لها 

اأعلى  الفجر طلع �صخ�س على  فاإذا طلع  لون، 

ال�صمعدان، واإ�صبعه يف اأذنه ي�صري اإىل االأذان، 

انظر  ال��ك��الم«.  �صنعة  ع��ن  عجزت  اأين  غ��ري 

الزركلي: االأعالم، بريوت، لبنان، 40/1. 

ه� =   247  - للجوهري )000  َحاح:  ال�صِ   -2

ملوؤلفه  لغوّي  ُمعجم  وه��و  م«،   861  -  000

اإ�صحاق،  اأبو  اجلوهري،  �صعيد  بن  اإبراهيم 

من اأعالم رجال احلديث، ومن اأهل بغداد. 

روى ع��ن��ه اأ���ص��ح��اب ال��ك��ت��ب ال�����ص��ت��ة، ع��دا 

ال��ب��خ��اري. ان��ظ��ر ي��اق��وت احل��م��وي: معجم 

االأدباء، طبعة بريوت، لبنان، 40/1.

ُمعجم  املحيط«  »القامو�س  اأي  القامو�س:    -3

حممد  الدين  جمد  اللغة  اإم��ام  األّفه  لغوّي 

871ه�.  املتوفى  اآب��ادي  الفريوز  يعقوب  بن 

والتوزيع،  والن�صر  للطباعة  الفكر  دار  انظر 

�صبط وتوثيق يو�صف ال�صيخ حممد البقاعي، 

الطبعة االأوىل، بريوت، لبنان، 2003م. 

امل�سادر املُعتمدة:

1-  خمطوطة توايل املنح يف اأ�صماء متار الَنخل 

اأب���ي جمرة  ب��ن  ال��دي��ن  ل��ب��در  الَبلح  ورت��ب��ة 

القرايف املالكي، خزانة احل�صنية امللكية يف 

 )7248( رق��م:  جمموع  باملغرب،  الرباط 

ن�صخها: اأحمد بابا بن اأحمد.

دار  املحيط،  القامو�س  اآب���ادي:  2 -  ال��ف��ريوز 

�صبط  والتوزيع،  والن�صر  للطباعة  الفكر 

البقاعي،  حممد  ال�صيخ  يو�صف  وتوثيق 

الطبعة االأوىل، بريوت، لبنان، 2003م.

حاح  و�صِ اللغة  ت��اج  ال�صحاح  3 -  اجل��وه��ري: 

العربّية، حتقيق اأحمد عبد الغفور عطار، 

دار العلم للماليني، بريوت، لبنان. 

االأدب����اء، طبعة  احل��م��وي: معجم  4 -  ي��اق��وت 

بريوت، لبنان، 40/1.

5 - الزركلي: االأعالم، بريوت، لبنان.


