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مخطوطة لبدر الدين بن أبي جمرة القرافي المالكي

توالي المنح في أسماء
ثمار ال َنخل ورتبة ال َبلح
بداية الن�سخة:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،و�صلى اهلل على
�سيدنا حممد و�آله و�صحبه ،احلمد هلل وحده،
وال�صالة وال�سالم على من �أقام به لواء احلمد
وجمده...
نهاية الن�سخة:
متت الر�سالة بحمد اهلل وعونه وح�سن توفيقه،
واحلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم
على �أ�شرف املر�سلني حممد و�آله ،واحلمد هلل
رب العاملني.
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عدد الأوراق:
 3وعدد �أ�سطر الورقة ،18يف خزانة احل�سنية
امللكية يف الرباط باملغرب� ،ضمن جمموع رقم:
( )7248كتبت بخط مغربي �سنة1024 :
ون�سخها� :أحمد بابا بن �أحمد.
ن�ص املخطوطة:
توايل املنح يف �أ�سماء ثمار ال َنخل ورتبة ال َبلح
للعبد الفقري بدر الدين القرايف املالكي 1وذرية
العارف ابن �أبي جمرة نفعنا اهلل به �آمني.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم و�صلى اهلل على
�سيدنا حممد و�آله و�صحبه.
احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على من
�أفلح به ل��واء احل��ق وجم��د وبعد فهذه ر�سالة
�سميتها بتوايل املنح يف �أ�سماء ثمار النخل
علي حق
ورت�ب��ة البلح دع��اين �إىل ذال��ك ول��ه ّ
ال��والي��ة ومزيد العناية وواف��ر الرعاية وقلت
داعيا جلنابه:
دا َم عماد ًا لذوي الف�ضل على
مر الدهور مولي ًا خري منح

ِّ
جتنى ثمار الغ�صن من �أ�شجاره
رطب ًا جنيا بعد ب�سر وبلح

وذلك عندما جرى الكالم يف عبارة القامو�س
و�أن فيها تخالف ًا يف هذا املقام وباهلل التوفيق
ال�صحاح :البلح قبل الب�سر لأنّ �أول
ق��ال يف ِ
التمر طلع ثم خالل ثم بلح ثم ب�سر ثم رطب
ثم متر الواحدة بلحة .وم ��ؤدى كالمه ونحوه
قول �صاحب القامو�س فيه :البلح حمركة بني
اخلالل والب�سر .وم��ؤدى كالمهما �أن اخلالل
رتبة �سابقة على البلح ووقع يف القامو�س يف باب
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الالم ما يخالف ذلك �إذ قال وخالل ك�سحاب
البلح .وفيه جتوز وقد نقل ال�شيخ �أبو احل�سن
ال�شاذيل يف �شرح لغات خمت�صر ال�شيخ خليل
عن �أهل اللغة �أن رتبته �أعني البلح قبل الب�سر
ال�صحاح والقامو�س
وبعده اخلالل كما هو يف ِ
يف باب احلاء ون�صه :ال ُب�سر ب�ضم الباء وهو
املن�صف ب�ضم امليم وفتح النون وك�سر ال�صاد
ب�سرة ب�إ�سكان ال�سني و�ضمها
امل�شددة ،واحدته ْ
 ،فقال �أهل اللغة متر النخل �أول طلع وكافور ثم
َخالل بفتح اخلاء املُعجمة والالم املخففة ،ثم
بلح ثم ب�سر ثم رطب ثم متر.
ومل يذكر يف القامو�س �أي�ض ًا �أنّ البلح يف باب
ال � ّراء عندما تكلم على الب�سر ون�ص هناك
وقول اجلوهري �أول الب�سر طلع ثم خالل �إىل
�آخرها غري جيد وال�صواب� :أول��ه طلع ف��إذا
فجدال
�أنعقد ف�سياب ،ف�إذا �أخ�ض ّر وا�ستدار َ
كب �شيئ ًا فبغو ،ف�إذا ُ
و�سواد َ
عظم
وخالل ،ف�إذا رُ
فب�سر ،ثم خمطم ،ثم موكت ،ثم تذنوب ،ثم
ْ
جمي�سة ،ثم ثعدة ،وخالع وخالعة ،ف�إذا انتهى
ن�ضجه فرطب ومعو ثم متر وب�سطت الكالم
يف ذلك يف الرو�ض امل�سلون ،وال��ذي للقا�ضي
ِعيا�ض فيها له ا�سمان �إىل الألوف.
و�أول الألفاظ عن درجات النخل �سبعة الطلع
واالغري�ض والبلح والب�سر والزهو ،والرطب
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والتمر ،وه��ذا مذهب �أك�ثر �أه��ل اللغة ،وقوم
يجعلون الب�سر بعد الزهو ،وهو الذي ي�ستعمله
ال�ف�ق�ه��اء وال��زه��و اب �ت��داء ط�ي��ب مت��ر النخل
وا�صفراره واحمراره ويقال فيه �أزه��ى يزهي
وج��اء يف بع�ض رواي��ات احلديث يزهو وقالوا
ال ي�صح و�س�أل �أبو زير زهى و�أزهى ومل يعرف
الأ�صمعي �أزهى.
وق��د نظمت م��ا رت �ب��ه يف ال�ق��ام��و���س فقلت:
وجمنوب �صفة ملخطم للمعدود وا�سعة بقول
لكونه يف ُحكم ا َ
خل�ل�ال وق��د نظمت م��ا رتبه
القا�ضي عيا�ض فقلت:
�سبع كما َحكى
و�أ�سماء متار النخل ٌ
ِعيا�ض زكى مثوى وقد �صح معدود

ف�أولها طلع و�أغري�ض بعده
كذا بلح ب�سر به طاب ممدود

ويروقه زهو كذا رطب حلى
ُ
ويعقبه متر به ثم مق�صود

وقد نظمت ما رتبه ال�شيخ �أبو احل�سن ال�شاذيل
رحمه اهلل تعاىل فقلت:
و�أ�سما ثمار النخل يف العدّ �سبعة
حكاها بليغ طيب اهلل مثوا ُه
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فطلع وكافور َخالل مرتب ًا
طاب حلوا ُه

كذا بلح ب�سر وقد َ
متر به ّ
مت �أمرها
كذا رطب ٍ
و�أهل اللغة قالوا ال تعدّ فح َوا ُه

متت الر�سالة املفيدة بحمد اهلل وح�سن توفيقه
واحلمد هلل رب لعاملني وال�صالة وال�سالم على
رب
ا�شرف املر�سلني حم ّمد و�آل��ه واحلمد هلل ّ
العاملني.
الهوام�ش:
 -1القرايف «  684 - 000هـ = 1285 - 000
م» ،هو �أحمد بن �إدري�س بن عبد الرحمن،
�أب��و العبا�س� ،شهاب ال��دي��ن ال�صنهاجي
ال �ق��رايف ،م��ن علماء املالكية ن�سبته �إىل
قبيلة �صنهاجة -من برابرة املغرب -و�إىل
ال�ق��راف��ة -امل�ح�ل��ة امل �ج��اورة لقرب الإم ��ام
ال���ش��اف�ع��ي -يف ال �ق��اه��رة .وه ��و م�صري
املولد واملن�ش�أ والوفاة .له ُم�صنفات جليلة
يف الفقه والأ� �ص��ول ،منها�« :أن��وار ال�بروق
يف �أن��واء الفروق» �أربعة �أج��زاء ،والأحكام

يف متييز الفتاوى عن الأح�ك��ام وت�صرف
القا�ضي والإم��ام ،والذخرية خمطوطة يف
فقه املالكية يف �ستة جملدات ،واليواقيت
يف �أحكام املواقيت خمطوطة يف الرباط ،و
�شرح تنقيح الف�صول يف الأ�صول وخمت�صر
تنقيح الف�صول ،واخل�صائ�ص خمطوطة يف
قواعد العربية ،و«الأجوبة الفاخرة يف الرد
على الأ�سئلة الفاجرة».
وكان القرايف املالكي مع تبحره يف عدة فنون،
من البارعني يف عمل التماثيل املتحركة يف
الآالت الفلكية وغريها ،نقل عن كتابه �شرح
املح�صول قوله :بلغني �أن امللك الكامل و�ضع له
�شمعدان كلما م�ضى من الليل �ساعة انفتح باب
منه ،وخرج منه �شخ�ص يقف يف خدمة امللك،
ف�إذا انق�ضت ع�شر �ساعات طلع ال�شخ�ص على
�أعلى ال�شمعدان ،وق��ال� :صبح اهلل ال�سلطان
بال�سعادة .،فيعلم �أن الفجر قد طلع .قال:
وعملت �أن��ا ه��ذا ال�شمعدان ،وزدت فيه �أن
ال�شمعة يتغري لونها يف كل �ساعة ،وفيه �أ�سد
تتغري عيناه من ال�سواد ال�شديد �إىل البيا�ض

ال�شديد �إىل احلمرة ال�شديدة ،يف كل �ساعة لها
لون ،ف�إذا طلع الفجر طلع �شخ�ص على �أعلى
ال�شمعدان ،و�إ�صبعه يف �أذنه ي�شري �إىل الأذان،
غ�ير �أين عجزت ع��ن �صنعة ال �ك�لام» .انظر
الزركلي :الأعالم ،بريوت ،لبنان.40/1 ،

الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع� ،ضبط
وتوثيق يو�سف ال�شيخ حممد البقاعي،
الطبعة الأوىل ،بريوت ،لبنان2003 ،م.
و�صحاح
- 3اجل��وه��ري :ال�صحاح ت��اج اللغة ِ

امل�صادر املُعتمدة:

العرب ّية ،حتقيق �أحمد عبد الغفور عطار،

-1خمطوطة توايل املنح يف �أ�سماء متار ال َنخل
ورت�ب��ة ال َبلح ل�ب��در ال��دي��ن ب��ن �أب��ي جمرة
القرايف املالكي ،خزانة احل�سنية امللكية يف
الرباط باملغرب ،جمموع رق��م)7248( :
ن�سخها� :أحمد بابا بن �أحمد.

دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان.
- 4ي��اق��وت احل �م��وي :معجم الأدب� ��اء ،طبعة
بريوت ،لبنان.40/1 ،
 - 5الزركلي :الأعالم ،بريوت ،لبنان.
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ال�ص َحاح :للجوهري ( 247 - 000هـ =
ِ -2
لغوي مل�ؤلفه
 861 - 000م» ،وه��و ُمعجم ّ
�إبراهيم بن �سعيد اجلوهري� ،أبو �إ�سحاق،
من �أعالم رجال احلديث ،ومن �أهل بغداد.
روى ع�ن��ه �أ� �ص �ح��اب ال�ك�ت��ب ال���س�ت��ة ،ع��دا
ال�ب�خ��اري .ان�ظ��ر ي��اق��وت احل �م��وي :معجم
الأدباء ،طبعة بريوت ،لبنان.40/1 ،

 -3القامو�س� :أي «القامو�س املحيط» ُمعجم
لغوي �أل ّفه �إم��ام اللغة جمد الدين حممد
ّ
بن يعقوب الفريوز �آب��ادي املتوفى 871هـ.
انظر دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع،
�ضبط وتوثيق يو�سف ال�شيخ حممد البقاعي،
الطبعة الأوىل ،بريوت ،لبنان2003 ،م.

- 2ال�ف�يروز �آب ��ادي :القامو�س املحيط ،دار
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