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 أوائل األوائل

 

أمة هلا ننرتها وكل شاب له ننرته, فإمـا أن تكـون تلـك     كل

الننرة سطةية ال قيمة هلا أو عميقة ذات قيمة عالية ومدلول قوي, 

ــا ,      تواملت ــاه الن ــع ألحــوال العــام جيــد شــواغل كــثرية تلفــت انتب ب

عــام واألمــم مــن مفــاهيم ولعــل نكــن أن يقــيس عليهــا مــا يســود ال

ــاب " ــيسكت ــام القياســي  "جين ــه   لألرق ة نكــن أن يكــون هــو بذات

هــل أال وهــو مقياًســا للعــام واهتماماتــه ليجيــب علــى تســاُل هــام,  

كـبرية؟, ولـو ننرنـا     اماتـه مهتإأصبح العام سطةي الننرة أم أن 

لألرقام القياسية لوجدنا على سبيل املثال ال  "جينيسملا يف كتاب "

 يف العــام, (ســاندوت ارب يف العــام, أطــول )احلصــر, أطــول شــ 

ــى سفــة يف        ــام, أفخــم ســيارة يف العــام, أغل أكــ  جبنــه يف الع
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العــام, أطــول أ ــافر يف العــام, أكثــر الرجــال بقــاء بــال نــوم, أو  

ــال        ــة ب ــي مــدة طويل ــر الرجــال بق ــة موســيقية, أو أكث أطــول معزوف

استةمام, إىل غـري ذلـك مـن املقـاييس املختلفـة, والـع تنهـر مـدى         

لقياســية العامليــة وتســجل معهــا ســطةية مــا تســجله كتــب األرقــام ا

 تفاهتها يف كثري من األحيان.

ولعلي أنقـل القـارا لنـوع مـن الكتـب القياسـية الـع عرفـت يف          

"كتب األوائل"تارخينا اإلسالمي وتسمى عندنا 
 (28)

لنرى الفرق بني  

مــا كنــا عليــه مــن تفكــري, ومــا عليــه العــام املعاصــر مــن تفكــري  

ــاه أو   ــون تبعنـ ــى أن نكـ ــذي أخشـ ــدار    والـ ــا يف االحنـ ــديناه أحياًنـ تعـ

والسطةية, فمـن هـذه الكتـب املعروفـة يف الـرتاث كتـاب األوائـل        

ألبــي هــالل العســكري, ففيــه يــذكر علــى ســبيل املثــال, أول مــن   

ة, أســلم مــن الرجــال, أول شــهيد يف اإلســالم, أول أمــري علــى مكَّــ 

أول من نقط املصةف, أول كريم أطعم على ألف مائـدة, أول مـن   

ب القســطنطينية مــن الفــاسني, أول مــن صــلى وراء النهــر ضــرب بــا

من املسلمني, أول قاض يف اإلسالم, أول من يـي وزيـًرا, أول مـن    

صــنف يف الفقــه, أول مــن ألــف يف العــروض, أول مــن هــاجرت إىل    

املدينــة, أول مــن ننــر يف الطــب, أول مــن عمــل الصــابون, أول مــن  

أجـرى املـال علـى    عمل القراطيس, أول من ركـب اخليـل, أول مـن    
                                                           

 , أبو هالل العسكري. األوائل( اننر: 28)
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غري ذلـك مـن األمثلـة املختلفـة يف هـذا الكتـاب والـع         العميان, إىل

ــه          ــا دون ــني م ــل وب ــاه يف األوائ ــا كتبن ــني م ــرق ب ــدى الف ــى م ــدل عل ت

لـو رأى  وغريه يف األرقام القياسية ومازال يدونه, فيا ترى  (جينيس)

فهـل يبكـي أم يضـةك,     (جينـيس أبو هالل العسكري ما كتبـه ) 

يف األرقـام القياسـية فمـاذا    عصـرنا وأخـرج لنـا كتاًبـا      ولو عـاح يف 

 ؟.سيكتب

 اإنها األمم والعقليات ختتلف من أمة ألمة ومن عصـر لعصـر, ويـ   

وزمانـه   (جينـيس أبي هالل, ويا ليت عز زمانه بداًل مـن ) ليت عصر 

أن يدرج فيها ولعل كثري  ــ مع األسفــ وأرقامه, الع يتمنى بعضنا 

واهلل  , أطول النا  نوًمـا أو أغبـاهم لـو أدرج   منا نكن أن يدرج يف

 املستعان.

 

 

 

 

 

 


