
ال�ضنة الرابعة والع�ضرون : العدد الرابع والت�ضعون ــــ رم�ضان ١437 هـ / جون )حزيران ــــ يونيو( 20١6 م

الدرا�ضات  ت�ضـدر عـن ق�ضم 
والن�ضر وال�ضوؤون الخارجية
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Al-Awzan fi ilmil meezan
By. Al-Majreti, Mohammed bin Ibrahim bin Abdul Daim
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The seven regions
By. Al-Iraqi, Mohammed bin Ahmed al-Samawi, Abulqasim, (Died around 580 AH)

الأقاليم ال�ضبعة
الموؤلف: العراقي: محمد بن اأحمد ال�ضماوي، اأبو القا�ضم، نحو 580 هـ

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــضــــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــراثــــــيــــــة

الأوزان في علم الميزان
الموؤلف: المجريطي، محمد بن اإبراهيم بن عبد الدايم

Volume 24 : No. 94 - Ramadan - 1437 A.H. - June 2016



ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية  و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت   -
�لثقافية.

ق�شية تر�ثية علمية، ت�شهم في تنمية �لز�د �لفكري و�لمعرفي لدى �لإن�شان �لعربي �لم�شلم، وتثري �لثقافة   -
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.
و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لكتاب مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا بالآلة �لكاتبة، �أو بخط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه و�حد 

من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية، مبّيًنا ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.
10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 
و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 
�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

تعديٍل �أو �أبدو� بع�ص �لمالحظات عليها، �أو ر�أو� عدم �شالحيتها للن�شر.
مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.
2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 
�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.
5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

- ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت 
�لثقافية.

�لثقافة  وتثري  �لم�شلم،  �لعربي  �لإن�شان  لدى  و�لمعرفي  �لفكري  �لز�د  تنمية  ت�شهم في  تر�ثية علمية،  - ق�شية 
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 
في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لبحث مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا على �لآلة �لكاتبة، �أو بخٍط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه 

و�حد من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية مبّيًنا، ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ
10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات
1 - ترتيب �لبحوث في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت فنية.

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.
هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.



ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته، و بعد ،
فاإنه ي�سرنا اأن نبعث اإليكم بن�سخة من العدد )94( من مجلة اآفاق الثقافة و التراث.

راجين التف�سل باإر�سال اإ�سعار الت�سلم المرفق بالمجلة اإلينا.
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اال�شتراك
ال�شــــــنوي

المقاالت المن�صورة على �صفحات المجلة تعبر عن اآراء كاتبيها
والتمثل بال�صرورة وجهة نظر المجلة اأو المركز الذي ت�صدر عنه

يخ�صع ترتيب المقاالت الأمور فنية

ت�صــــدر عن ق�صم الدرا�صــــــــات والن�صر وال�صوؤون الخارجية
بمركـــــــــز جمعــــــــــة الماجــــــــد للثقــــــــــافة والتــــــــــــــراث

دبـــــــــــــــي ــ �ص.ب. 55156
هاتــــــــــــــــف 2624999 4 971+
فاكــــــــــــ�ص 2696950 4 971+

دولـــــــــة االإمـــــــارات العربيــــــــة المتحــــــــــــدة 

خــــارج االإمــــــارات داخـــل االإمــارات   
150 درهــــــــــــــــــــــــٍم 100 درهــــــــــــــــــــــــمٍ  الموؤ�ص�صـــــات 
100 درهــــــــــــــــــــــــٍم 70   درهمـــــــــــــــــــــاً  االأفـــــــــــــــــــــراد 
75  درهمـــــــــــــــــــــاً 40  درهمـــــــــــــــــــــاً  الطــــــــــــــــالب 
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اإن من اأعظم الأ�ص�س التي بني عليها نظام الت�صرفات المالية: رعايَة حق التملك، و�صيانَة الأمالك 
اأو الحد منه من دون م�صوغ �صرعي، ويح�صل هذا عندما  اإلغاء هذا الحق،  اإلى  عن كل يد ظالمة تعمد 
الت�صرف،  الت�صرف المختلفة، المعبر عنها بحرية  يخت�س كل مالك بما يملكه، ويت�صرف فيه بوجوه 
ولي�س  له،  فهي  ميتة،  اأر�صاً  اأحيا  »من  و�صلم:  عليه  اهلل  قوله �صلى  ودليله  و�صرعي،  اأ�صل طبيعي  وهي 
لعرق ظالم فيها حق«، وقال مالك: )والعرق الظالم كل ما احتقر اأو اأخذ اأو غر�س بغير حق(، وعن �صالم 
بن عبد اهلل عن اأبيه اأن عمر بن الخطاب قال: »من اأحيا اأر�صاً ميتة، فهي له« قال مالك: )وعلى ذلك 

الأمر عندنا (.
وهذا اإقرار من ال�صريعة باأن المال حق للذي اكت�صبه بطريق من الطرق ال�صحيحة �صرعاً؛ 
باإباحته،  اإل  يباح  الغير، فال  به عن  وال�صتبداد  المرء حيازته  للمال يخول  الكت�صاب  لأن حق 
ويمنع بمنعه، ول يت�صرف في جزء منه اإل باإذنه، فاأ�صبحت له �صلطة على ما اكت�صبه، �صار معها 
حق اهلل تابًعا لحقه، قال ابن عبد ال�صالم: )... اأما الأموال فحق اهلل تعالى فيها تابع لحقوق 
العباد، بدليل اأنها تباح باإباحتهم، ويت�صرف فيها باإذنهم(، ومن ثم ا�صتحق مكت�صب المال �صفة 
المالك تمييًزا ل�صلطته على ما اكت�صب عن غيره من الخلق، قال �صلى اهلل عليه و�صلم: "كل ذي 

مال اأحق بماله، وكل ذي حق اأحق بحقه، وكل ذي ملك اأحق بملكه".
اأن عاماًل لعمر بن  بلغه  اأنه  المالية، جاء عن مالك  الت�صرفات  لمعنى حرية  واعتباراً 
عبد العزيز على اآيلة كتب اإليه: اأن قومي يمترون القمح منها اإلى غيرها، واأنه بلغني اأن اأمير 

الموؤمنين منع طعاًما اأن ينتقل.
اأبه لهذا، واأن اهلل تعالى اأحل البيع  اأن اأحد  اإليه عمر بن عبد العزيز: ما ظننت  فكتب 
وحرم الربا، فخل بين النا�س، وبين البيع والبتياع، قال مالك: ) كان من العيب الذي يعاب به 

من م�صى، ويرونه ظلًما عظيًما منع التجر(.
والعقود،  الإق����رارات،  كانت  لما  والأع��م��ال،  الأق���وال  ف��ي  الت�صرف  حرية  اعتبار  ول��ول 
اأنها  تحقق  متى  اإليها  يلتفت  ل  ولذلك  اآثارها؛  موؤثرة  والوقف،  الو�صايا،  و�صيغ  واللتزامات، 
�صدرت في حالة اإكراه، وبناًء على هذا ذهب الحنفية اإلى اأنه لو تعاقد اثنان على عدم ال�صتغال 
الم�صروعة  الو�صيلة  اختيار  في  الإن�صان  حرية  لأن  مفيد؛  غير  العقد  ذلك  يكون  التجارة  في 

لكت�صابه من النظام العام في الإ�صالم فال ينبغي تقييدها.
الت�صرف في  واإطالق  ا�صتراط الختيار،  العلماء على  اتفق  المعاني  اإلى هذه  وا�صتناًدا 

ال�صخ�س الذي يبا�صر عقد البيع، واإل فاإن البيع ل ي�صح.
البائع متم�صًكا  دام  الثنايا ما  بيوع  المالكية بف�صخ  المعنى قول  ومما يندرج تحت هذا 

ال�صريعة وحرية الت�صرفات المالية
االإحكام االإلهي ال التخبط الب�صري
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اإن باعها  اأو  اأن الم�صتري لها ل يبيعها ول يهبها،  اأن يبيع الرجل ال�صلعة؛ على  ب�صرطه؛ وهي 
الم�صتري فالبائع اأحق بها بالثمن الذي ا�صتريت به منه، اأو على اأنه فيها بالخيار اإلى اأجل بعيد 
ل يجوز الخيار اإليه، اأو ما ي�صبه ذلك من ال�صروط التي تقت�صي التحجير على الم�صتري وتقيد 

حرية ت�صرفه في ال�صلعة التي ا�صتراها.
وحتى يكون لزوم العقد لزوًما �صحيًحا وذا اأثر في الواقع ا�صترط في وجوده ح�صول 
وياأخذ  محلها  يحل  ما  اأو  المتعاقدين،  بين  الترا�صي  على  الدالة  الأق��وال  وهي  العقود،  �صيغ 
حكمها، كالأفعال والإ�صارة في بع�س الت�صرفات؛ لأن المق�صود من العقود هو الر�صا فما دل 

عليه كفى.
وجه  على  الغير  يد  في  لما  الو�صول  وهي  البيع،  م�صروعية  في حكمة  الفقهاء  قال  هذا  اأجل  ومن 
في  ي�صاركهما  ما  اأو  والقبول،  الإيجاب  هي  تف�صيرها:  في  وقالوا  ال�صيغة،  اأركانه  اأول  وجعلوا  الر�صا، 

الدللة على الر�صا الباطن من قول اأو فعل ق�صد به ذلك.
والذي يبدو لي من هذا الكالم اأن الترا�صي اأ�صا�س اللتزام؛ اأي اإنه اإذا تعاقد �صخ�صان 

على ت�صرف معين، وترا�صيا به، وجب عليهما اللتزام بمقت�صياته .
ولهذا جعل الفقهاء ظهور ما يدل على الر�صا بالعيب من المبتاع مانعاً من الخيار ومبطاًل 

للرد مطلقاً �صواء كان ذلك بالقول اأو بال�صكوت اأو بالفعل.
الت�صرفات  اأح��ده��م��ا م��ن  اأو  ال��ع��اق��دان  ب��ه  ك��ل م��ا ر���ص��ى  اأن  ال��ك��الم  ول يفهم م��ن ه��ذا 
وقوعه  كان  ما  الت�صرفات  من  به  ر�صيا  مما  يلزمهما  واإنما  ك��ان،  كيفما  له  ملزم  واللتزامات 
موافًقا لل�صريعة، اأما ما كان مخالًفا لها فهما ممنوعان منه، ول عبرة لر�صاهما به، قال ابن 
حارث: )انظر فكل �صفة انعقدت على ظاهر ال�صحة وال�صالمة ثم تبين فيها وجه، لو تعامال 

عليه لم يجز البيع فال يجوز اأن يترا�صيا بتنفيذ ذلك الوجه الذي ل يحل التعامل فيه(. 
ولما كان الترا�صي والطواعية �صرط في كل عقد، كان الإكراه على البيع مانًعا من لزومه للمكره 
عليه؛ وذلك لفتقاده اأهلية المعاو�صة المبنية على الر�صد، وعدم الإكراه، ولهذا المعنى قال الفقهاء في 

بيع الم�صغوط: اإن البيع لزم من جهة غير الم�صغوط، ول خيار فيه اإل للم�صغوط وحده.
هذا نزر قليل من في�س ال�صريعة في مجال المعامالت المالية التي و�صعتها للمكلفين الداخلين 
اأن  اإلى الخت�صا�صات ال�صرعية  اأخواني غير المنتمين  األفت عناية  اأن  اأردت من خالله  تحت �صلطانها، 
يطالعوا حكمة ال�صريعة وفل�صفتها في هذا النظام المحكم للمعامالت المالية؛ فاإنهم �صي�صتمتعون بما 
ي�صبح بهم في عالم المثال الإلهي الذي ب�صلطانه ي�صقل النف�س، ويهذب الطبائع، ويعرج بالتفكير اإلى 

مدارج النماذج المنتخبة لقيادة الأمة والإ�صراف على �صلوكها ليكون مطابقا لل�صلوك النبوي. 
واهلل الموفق لما فيه الخير وال�صالح لهذه الأمة

مدير التحرير
د. عز الدين بن زغيبة
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مقدمة

ال يخفى على المهتمين بالدراسات األدبية والنقدية في الجزائر إسهامات الشاعر والناقد 
الجزائري "رمضان حمود" في تحديث الدرس النقدي، ومحاولة التأسيس لمدرسة نقدية 
جزائرية تتبنى الطرح المعاصر لالرتقاء باألدب العربي وجعله في مصاف األدب العالمي، 
خالل  من  أدبه  في  التجديد  مالمح  وإبراز  الرجل،  أدب  على  الوقوف  إلى  ننزلق  أن  وقبل 

شخصيته وجهوده الجبارة في تطوير األدب الجزائري وجب التعريف به، فمن يكون؟.

"رمضان  الجزائري  والناقد  الشاعر  ولد 
)1929م(  سنة  وتوفي  )1906م(،  سنة  حمود" 
واالستقامة  الطيبة  باألخالق  تأثر  فقد  بغرداية، 
غرسها  شيم  وه��ي  ال��وط��ن،  وح��ّب  الدين  في 
من  السادسة  سن  يبلغ  أن  قبل  ووال��ده  جّده  فيه 
عمره، والتحق بإحدى المدارس الفرنسية بمدينة 
غليزان، أين بدأت مواهبه ُتظِهر تفوقه واجتهاده 
ونبوغه، وهو في تلك المرحلة من العمر، وعلى 
يدركه  ما  أدرك  أّنه  إال  سنه  صغر  من  الرغم 
أرضه  في  التعليم  يعانيه  بما  الكبار  المفكرون 
ويتعلم  يقرأ  فهو  الفرنسيين،  قبل  من  المغتصبة 

المناهج  حداثة  من  الرغم  على  لغته  غير  بلغة 
يجد  ال  أخرى  ناحية  من  لكنَّه  آنذاك،  التعليمية 
والثقافي  الديني  وتراثه  ومقوماته  شعبه  تاريخ 
علمه  مع  المناهج،  تلك  واألدبي ضمن  واللغوي 
ال  زمنه  في  كانت  التي  الجزائرية  المدارس  أنَّ 
ضغط  نتيجة  التعليم  في  عصرية  مناهج  تملك 

المستدمر عليها.

إلى  علمية  رحلة  يبدأ  أن  "رمضان"  ر  قرَّ
وعلمائها  بمشايخها  التقى  أين  تونس  زيتونة 
اليقظان،  أبو  أمثال:  منهم  الجزائريين  وبخاصة 

واطفيش، والثميني، وغيرهم كثير .

د. عبد القادر شارف
قسم اللغة العربية - كلية اآلداب واللغات -

جامعة الشلف )الجزائر(

سؤال الحداثة ومرجعيته في الفكر 
النقدي لدى "رمضان حمود"
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فانكّب على  بتونس،  وجد "رمضان" ضالته 
المطالعة وكتابة الشعر وفنون الخط العربي، ثم 
والقرآنية  والخلدونية  السالم  مدارس  إلى  انظم 
علوم  دَرس  حيث  األعظم؛  والجامع  األهلية 
والتشريح  والجغرافيا  والتاريخ  والطبيعة  اللغة 
سنة   في  ال��ّس��ّل  م��رض  إث��ر  توفي  والهندسة، 

)1929م( بمسقط رأسه غرداية.

بداياته النقدية

كان من الواضح بعد أن اطلع "حمود" على 
اآلداب األجنبية أن يحاول عصرنة األدب العربي 
-محاكاة  الغربية  باآلداب  االحتكاك  إلى  بدعوته 
الجزائري  الشعر  أّن  رأى  فقد  تقليًدا-،  وليس 
بات من التقليدي القديم الذي يمكن أن يجذبه إلى 

مراحل االنحطاط التي عرفها األدب من قبل. 

لتجديد  قد حان  الوقت  أنَّ  أدرك "حمود"  لقد 
الشعر ليساير العصر كما فعل الغربيون –شعراء 
الثورة الفرنسية- فليست لغة الشعر الشكسبيرية-
عند  الشعر  لغة  هي  مكانتها-  من  الرغم  على 
قيود  الشعر من  مثاًل، ولتحرير  باريت  إليزابيت 
التقليد البّد من أن يبدع الشعراء في موضوعات 
هي من صميم الحياة الراهنة، وأن يطوِّروا لغة 
الشعر كي تؤثر في المتلقي المعاصر الذي ال يشبه 
القدامى وال يستطيع أن يكون مثلهم، يقول: "أنا 
واالختالس  اللفظية  الترجمة  بالترجمة  أقصد  ال 
والمسخ وقتل األدب بالسيوف العجمية شر قتلة... 
والبالغة  األساسية  والقواعد  األوضاع  بتحطيم 
عليها  بني  التي  والفروق  واالمتيازات  العربية 
ه  ر بكل حرية، وأتفوَّ كل قوم... ولكن أقول وأكرِّ
العربي مريض ومشرف  إنَّ األدب  أعتقد...  بما 
على الهالك إن لم يتداركه أبناؤه في عصر خالف 

تمام االختالف عصوره المتقدمة، فهو يحتاج إلى 
دواء ناجع يوافق علَّته، ومزاج طبيعته المنغمسة 
في حالة الجوِّ الحار، إنَّ لكل زمان رجاال، ولكل 
أدب مخصوصا به ال يزن أن يقلِّده بالجيل الذي 

يليه")1).

األدب  أنَّ  يرى  الرأي  بهذا  حمود  ورمضان 
الجزائري ال يمكنه أن يكون لصيًقا باألدب العربي 
أخرى  مرحلة  جاوز   – نظره  في   – ألنه  القديم؛ 
تختلف تماًما عن العصور المتقدمة في تلميح إلى 
تغيُّر اإلنسان بتغيُّر أسلوب حياته وتفكيره وحتى 
ا يفرض عليه أن ينظر  بعض جوانبه اللغوية، ِممَّ
بنيته  الحياة بمنظار عصره ويكتب بما يخدم  إلى 
إلى ارتباط  االجتماعية، و"حمود" هنا في إشارة 
األدب بالحياة، وهو ما يعرف ب"االلتزام"، فهو 
بفعل  األطراف  ق  ممزَّ عربي  مجتمع  في  يعيش 
–استدمار–  واغتصاب  األطراف  لبعض  انتداب 
أن  يحاول  فهو  أخرى،  ألقطار  االستعمار  بلغة 
يقول إنَّ على األديب أن يكون ابن بيئته ولسانها 
الذي يتكلم بها ويتأثر بآالمها ويدافع عن مقوماتها 
الغربي  األدب  في  لمحه  ما  وه��و  وحريتها، 
وبخاصة بعد الثورة الصناعية كانت موضوعات 
األدب تعالج قضايا ترتبط بالحياة عامة، وهذا ما 
أراده "حمود" في دعوته إلى تطوير األدب بعيًدا 
عن أسئلة الرجوع إلى تراث القدامى واستلهامه.

أقوى،  الشعر  نقد  في  كانت رسالته  ومع هذا 
وقيمته  العربي  الشعر  بجوهر  يمسَّ  أن  دون 

اللغوية والتاريخية والحضارية.

مفهومه الشعر

دافع "حمود" عن الشعر بوصفه فنًّا وموهبة 
أخرى،  ناحية  ناحية، ورسالة وحضارة من  من 
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هؤالء  يتناوله  أن  من  منزلة  أعلى  "هو  يقول: 
النظامون الماديون عبيد التقاليد وأعداء االختراع؛ 
وعقل  ثاقب  فكر  له  من  إال  كنهه  ي��درك  ال  إذ 
ه  صائب، وذوق سليم، حتى يقدر أن يستخرج درَّ
دفائنه  ينبش  ومن  غثه،  من  من صدفه، وسمينه 
مستحياًل  ح��اول  فقد  الثالث  اآلالت  هذه  بغير 

وطلب أمًرا عسيًرا ")2). 

على  حرصه  مدى  على  ي��ّدل  الكالم  وه��ذا 
تقاليد  إلى  به  الرجوع  دون  بالشعر  االرتقاء 
الشاعر  صفات  على  كذلك  يدلل  فهو  القدامى، 
الذي تنصهر ملكاته ومواهبه وعواطفه  الحقيقي 
والواقع  الفن  به  يخدم  فنًّا  ليقدِّم  واحد  قالب  في 

والمجتمع في آن واحد. 

القصيدة العربية

شكلها  العربية  بالقصيدة  "ح��م��ود"  اهتم 
وال  تام،  تالحم  في  أنَّهما  واصًفا  ومضمونها، 
يكمالن  ألنَّهما  بعضهما؛  عن  فصلهما  يمكن 
الجانب  على  الوقت  نفس  في  مركًزا  بعضهما، 
الصدق  وبخاصة  الشعرية،  الصورة  في  الفني 
الفني الذي يعبر عن قلب الشاعر المملوء إحساًسا 
والقناعات  بالمبادئ  المفعم  وضميره  وشعوًرا، 

واألخالق. 

النقدية  آرائ��ه  على  "حمود"  يبرهن  ولكي 
دستور  من  فكرته  استلهم  األدب��ي��ة،  وأف��ك��اره 
العزيز،  وكتابهم  المقدسة  ومرجعيتهم  المسلمين 
فيقول: "ولو أنَّهم قصدوا بالشعر الوزن والقافية، 
لما قالوا في بداية الدعوة المحمدية على صاحبها 
صاحبه  وأنَّ  شعر،  القرآن  أنَّ  السالم  أفضل 
شاعر مجنون، مع علمهم أنَّه كالم مرسل ال أثر 
منه  يسمع  لم  صاحبه  وأنَّ  فيه،  والقافية  للوزن 

في مجتمع من  أسواقهم، وال  في سوق من  بيت 
مجتمعاتهم، وال ُتُحدَِّث عنه بذلك"))).

أساس  هو  "حمود"  عند  اإلحساس  وصدق 
الفنية للشاعر الذي شبَّهه بالرسام  نجاح التجربة 
والخيال  والعين  الشعور  ثالثية  يعتمد على  الذي 
الذهني وما يربط كل ذلك بالموهبة؛ حيث يقول: 
" الشاعر من هذه الوجهة ال يختلف عن الرسام 
د  ام ال ينجح إال إذا تزوَّ سَّ في شيء، فكما أنَّ الرَّ
بطاقة حيَّة من الشعور، وكان المنظر الذي يريد 
كذلك  عينيه،  وأم��ام  ذهنه  في  حاضًرا  رسمه 
واألخذ  العقول  امتالك  على  له  طاقة  ال  اعر  الشَّ
العواطف  تصوير  أجاد  إذا  إال  النفوس  بأزمة 
الهائلة التي تقوم في ميدان صدره الرحب عندما 
يريد أن يعرب للّسامع عن خواطره الخاصة أو 
مشين  وتكلف  وتزويق  تنسيق  مجرد  ال  العامة 
ا ينقص من قيمة الشعر  وكذب فادح؛ ألنَّ هذا ِممَّ
والشعراء في األمة النبيهة"))) فالشاعر في نظر 
كلمات  عبر  ليبعثها  المشاعر  يصور  "حمود" 
والعقول  األسماع  إلى  تصل  محبوكة  وعبارات 
والقلوب في انسجام وتناسق بين العاطفة والكلمة 
بعيدا عن التكلف الذي يشين الشعر وينقص من 

قيمة الشعر والشعراء في األمة النبيهة. 

الملكة الشعرية

وهو  ووج��دان،  إلهام  الشعر  "حمود"   يعّد 
فلسفة  مع  ويتقاطع  الديوان،  بجماعة  متأثر  هنا 
أفالطون في نظرته العامة للفن والشعر باعتقاده 
الناس هم  قليلة من  يتميز به فئة  إلهام  الشعر  أنَّ 
وأحاسيس  وعواطف  مشاعر  أوتوا  الذين  أولئك 
تتناسق مع صور الطبيعة المتنوعة، فالشعر عنده 
" إلهام وجداني ووحي الضمير، والبد أن يصدر 
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اسة في نفحاتها")))، وأن يكون من  عن نفس حسَّ
المثيرة  النفوس  أعماق  إلى  يتسرب  الذي  النوع 

الحيَّة)6).

تعشق  التي  تبين شخصيته  هذه  نظرته  ولعلَّ 
ساعًيا  الفني،  البوح  وصدق  العواطف  صراحة 
للشعر،  اإلصالحي  االجتماعي  الطابع  لتحقيق 
يقول: " ولست من الذين يكتبون للتسلية والترويح 
عن النفس، وال الذين يتذللون بالعبارات المنمَّقة 
إنَّه  ليقال  ال  وأستفيد  ألفيد  أكتب  ولكن  الرقيقة، 
بواجبك  قمت  أنَّك  لي ضميري  ليقول  بل  كتب، 

وأديت ما عليك فكن مطمئًنا"))).

رسالة  بوصفه  للشعر  "حمود"  نظرة  إنَّ 
سامية وفنًّا راقيًّا ملتزًما هي النظرة التي نشأ بها 
الشعري،  إنتاجه  تمّيز،  وبها  عنده،  الفني  الفكر 
فالقارئ  النقدية،  أفكاره  معظم  عليه  ودارت 
الشعر، والتي  االلتزام في  يلمح شخصية  لشعره 
داللي  تفاعل  في  واعية  نقدية  برؤية  يمزجها 
المعاني  وبين  الكلمات،  بين  يتنقل  المتلقي  يجعل 
تارة وبين تقنيات التواصل الشعري تارة أخرى، 
التي أرادها "حمود" للشعر  إثباًتا لرسالة الشعر 

بالمفهوم الحديث.

موقف رمضان حمود من لغة الشعر

كان "رمضان حمود يؤمن بأنَّ رسالة الشاعر 
والمعنوية  الفنية  وغايتها  مبتغاها  تحقق  والشعر 
لغة  ويستخدم  التكلف،  عن  الشاعر  يبتعد  عندما 
يستطيع  وبذلك  معقَّد،  غير  وأسلوًبا  بسيطة، 
تبليغ خطابه الشعري والتعبير عن أحاسيسه في 
أحاسيس ومشاعر  فيه عواطفه مع  تتفاعل  قالب 
الفني،  الصدق  غاية  يحقق  بذلك  وهو  المتلقين، 
انبذوا  األحداث  األدباء  أّيها  فيا   " يقول:  حيث 

عنكم التكلف والتنطع في اللغة، وأفرغوا المعنى 
الجميل في اللفظ الجميل")))، ويقول معرًفا حقيقة 

الشعر)9): 

��ا َت��َب��اُه��وا ِب��َق��ْولِ��ِه��ْم َف��ُق��ْل��ُت لَ��ُه��ْم لَ��مَّ

ْعُر الشِّ ُهَو  ُعوَر  الشُّ أَنَّ  َفاْعلَُموا  أاََل 

َع��اِرٍف وَت��ْزِوي��ِق  ِبَتْنِميِق  َولَ��ْي��َس 

ْدُر الصَّ لَُه  َيِحنُّ  َما  إالَّ  ْعُر،  الشِّ َفَما 

ِبَعْيِنِه الَحِقيُق(  ْعُر  )الشِّ ُه��َو  َف��ذاَك 

الِغرُّ الَميُِّت،  الَجاِمُد،  َيُذْقُه  لَْم  َوإِْن 

ويعاتب حمود أولئك الذين يعيشون في القرن 
القيس  ام��رئ  بلغة  يكتبون  ولكنهم  العشرين، 
وطرفة والمهلهل والجاهليين)10)، ويدعو الشاعَر 

بأن يكتَب بلغة يفهمها الناس فيقول:)11) 

أََت��ْوا إن  ُيَبالوا  لْن  ق��وٌم  النَّاِس  في 

ِب��َن��اٍء َق��ِب��ي��ِح  أو  لَ���ْف���ٍظ  ِب��َغ��ري��ِب 

وَضِميِرِهْم لنْفِسِهم  الكالَم  َوَضُعوا 

َع���ْل���َي���اِء َك����ِع����ْب����َرٍة  لِ�����َأَن�����اِم  اَل 

فمفهومه للشعر إذن أبعد ما يكون عن شياته 
األسرار  إلى  يكون  ما  وأنفذ  البديعية،  ومظاهره 
الروائع  وإلى  والقوافي  األوزان  وراء  الخفية 
في  فحمود  األس��رار)12)،  لهذه  الملهمة  المتعددة 
عن  ُيَعبُِّروَن  ال  الذين  المتكلفين  يهاجم  األبيات 
سابقة أدبية أو عن ملٍة تحبُّ الجمال وتهفو إليه، 
وإنَّما ترى في الشعر لغة صعبة وتكلفا))1)، يقول:

َه���ْف���َوٌة ��َل  وال��َت��َع��مُّ ال��َت��َك��لُّ��َف  إنَّ 

��ْع��ِر واإِلْن��َش��اِء َذَه��َب��ْت ِب����ُروِح ال��شِّ

التعبير،  فحمود يريد من الشاعر الصدق في 
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كي  ومعانيها،  مفرداتها  بين  لغته  في  والتوسط 
عقولهم  في  ويؤثر  المتلقين،  جمهور  يفهمها 
يسمى  "ال  يقول:  في عواطفهم؛ حيث  يؤثر  كما 
الشاعر شاعًرا عندي إال إذا خاطب الناس باللغة 
نزول  قلوبهم  على  تنزل  بحيث  يفهمونها  التي 
في  لسنا  الباسمة،  الزهرة  على  الصباح  ندى 
العشرين  القرن  في  الشاعر  يكلمنا  ألن  حاجة 
الجاهليين  والمهلهل  وطرفه  القيس  امرئ  بلغة 
الغابرين، يجب على الشعراء الكبار أن يتنازلوا 
األمة  والسفلى من  الوسطى  الطبقة  إلى مخاطبة 
ومرجعها  الشعوب  هيكل  هي  التي  العامة  أي 
الوحيد عند المدلهمَّات ويقتدوا – بقطع النظر عن 
اختالف األديان- بشعراء فرنسا وأدباءها في إبان 

انفجار بركان الثورة الكبرى"))1).

كان  "حمود"  زمن  في  أنَّه  من  الرغم  وعلى 
العربي  المشرق  في  العامية  دع��اة  من  هناك 
مظاهر  بعض  استغلوا  الذين  مثاًل-  مصر   –
في  اللهجات  استخدام  إلى  ليدعوا  الفني  الصدق 
تلك  فيه  تؤثر  لم  "حمود"  أن  إال  الشعر،  نظم 
الدعوات، إيماًنا منه بمكانة اللغة الفصحى كهوية 
هذا  وفي  بها،  المساس  يجب  ال  وأدبية  ثقافية 
لغتكم  درس  في  أنفسكم  أجهدوا  يقول:"  المنحى 
إتقانها  في فهم أسرارها، في تدقيق معانيها، في 
غاية اإلتقان، فإذا تمَّ لكم المراد واستحوذتم على 
جانب وافر منها، أنبذوا عنكم كل صلة بينكم بين 
ماضيها اجعلوها وسيلة إلى نيل مآربكم ال غاية 
وأصلحوا  واسعوا،  فنِّنوا  غيِّروا،  تتجاوزونها، 
فإنَّكم بذلك تكونون عصًرا: أنت ما يحلو لك"))1).

قائاًل:  شوقي  أحمد  الشاعر  "حمود"  وينتقد 
من  سبقوه  من  كل  يخالف  أن  شوقي  "على 
المنكسر  العربي  باألدب  يخطو  حتى  الشعراء 

على السماء العاتية فيبلغ رسالته النبيلة كما فعل 
شعراء  يقصد  هنا  وهو  بأدبهم")16)،  الفرنسيون 
الثورة الفرنسية؛ ألنَّهم أذكوا نار الثورة بطريقة 
الجماهير،  نفوس  في  الحماس  وألهبوا  ذكية، 
الفاسد  الفاترة وألبوها على النظام  فأيقظوا الهمم 
على  يدُّل  ا  ِممَّ واالستبداد))1)،  الظلم  فثارت ضد 
تأثره بنزعة التجديد في األدب الغربي ومحاولة 
المساس  دون  العربي  األدب  على  ذلك  إسقاط 
قضايا  لخدمة  أغراضه  بتسخير  بل  بجوهره 

المجتمع.

الشعر  جعل  هي  "حمود"  غاية  فإنَّ  وعليه، 
للتقاليد  إحيائية  ال  اجتماعية  إصالحية  رسالة 
االتجاه  أصحاب  فعل  كما  القديمة  الشعرية 
ل على  اإلحيائي في المشرق العربي؛ ولذلك سجَّ
لمكانته  إدراك��ه  من  الرغم  على  مأخًذا  شوقي 
الريادية في الشعر، يقول عن أمير الشعراء "إنَّ 
للقصيدة  وأعاد  العربي،  الشعر  أحيا  قد  شوقي 
لم  كلِّه  ذلك  مع  ولكنَّه  وجمالها  رونقها  العربية 
يأت بشيء جديد لم ُيْعَرف من قبل أو سّن طريقة 
ابتكرها من عنده خاصة به دون غيره أو اخترع 

أسلوًبا يالئم العصر الحاضر"))1). 

أساًسا  تتمثل  "شوقي"  عن  "حمود"  فمآخذ   
الرغم  على  القدامى  للشعراء  التقليد  أسلوب  في 
ا أوتي من موهبة فريدة في نظم الشعر، يقول:  ممَّ
قصائد  بعض  له  ليس  شوقي  أنَّ  أقول  ال  "أنا 
تحوم حول السياسة واالجتماع وبخاصة في هذه 
بكى  كالتي  العالمية  الحرب  بعد  األخيرة  السنين 
اإلسالم(  )ظئر  عنوان  تحت  أخيًرا  دمشق  فيها 
أو أنَّه غير قادر على ذلك معاذ اهلل، ولكن أريد 
أن أقول: من يجود بمثل )صدى الحرب( و)كبار 
ِبَنَفٍس واحد، على  النيل( و)النيل(  حوادث وادي 
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نفس واحد، ال يتخللها ملل وال َضْعٌف وال قصور 
بيراعه  يدبج  أن  على  وقدير  اهلل،  وأّي��م  لقدير 
السيال، وفكره الجوال آيات شعرية )دراماطيقية( 
يتضاءل  عالية:  وطنية  متقدة  حماسية،  هائلة 
وروايات  و)المارتين(  )فولتير(  شعر  بجانبها 

)شكسبير( و)هيجو(")19).

برسالة  للنهوض  وداعيًّا  موصيًّا  ويواصل 
جديدة  خطًة  صباح  ليل  نترقَُّب  "إننا  الشعر: 
يسنها لنفسه بنفسه، ويدعو الناس إليها ويباشرها 

بيده")20).

اإلحياء  م��درس��ة  رواد  إع��ج��اب  ك��ان  لقد 
شديًدا،  إعجابا  الجزائر  شعراء  من  واإلصالح 
األمثل،  النموذج  يمثالن  إبراهيم  وحافظ  فشوقي 
مضامينه  في  يعالج  شعرهم  "ألنَّ  لهم؛  والقدوة 
العروبة  مشاعر  ويثير  أذواقهم  ويلمس  واقعهم 
تميَّز  شعرهما  أنَّ  وبخاصة  فيهم")21)،  واإلسالم 
فشعراء  ولذلك  والقومي؛  اإلصالحي  بطابعه 
لماهية  أهمية  يولوا  لم  اإلصالحية  الحركة 
إحيائية وإصالحية  غايتهم  كانت  ما  بقدر  الشعر 
ألوضاع اجتماعية وثقافية واقتصادية دينية خلفها 
وقفات  "يقفوا  لم  فهم  لذا  الفرنسي؛  االستدمار 
ما  بقدر  وتعريفه  الشعر  ماهية  تحديد  في  طويلة 
أولوا أهمية كبيرة لوظيفة الشعر ودوره ومكانته 
الشاعر  مهمة  وكذلك  والمجتمع،  الحياة  في 

ورسالته في التوجيه")22).

حمود"  "رمضان  بزعامة  المجددون  ا  وأمَّ
فنظرته كانت تؤازر سبيل المحافظين اإلصالحيين 
رأي  له  كان  فقد  الشعر،  قوانين  يخص  فيما  إال 
آخر فالشعر -عنده- "تيار كهربائي مركزه الروح 
وال  للوزن  دخل  ال  النفس  تقذفه  لطيف  وخيال 

أنَّهما تحسينات  للقافية في ماهيته وغاية أمرهما 
ال  التركيب  في  والجمال  الذوق  اقتضاها  لفظية 
في المعنى كالماء ال يزيده اإلناء الجميل عذوبة 
التالشي  من  وصيانة  حفًظا  وإنَّما  ملوحة،  وال 
القديم  التعريف  ينتقد  بهذا  وهو  والسيالن))2)، 
بأنَّه:  المقفى، ورأى  الموزون  الكالم  بأنَّه  للشعر 
"ظن فاسد واعتقاد فارغ وحكم بارد"))2)، معتقًدا 
أنَّ الشعر ليس مجرد وزن وقافية، بل هو حّس 
مرهف وشعور صادق وخيال خصب، واألكثر 
من ذلك أنَّه نتاج منظومة فكرية وجهاز معرفي، 
الشعراء  يخاطب  نراه  ولذلك  معيشية،  وتجربة 
بما يفهمون فيسوق لهم البرهان بلسانهم قائال))2):

َس��اِم��ًع��ا ُك  ُي���َح���رِّ ِب���َك���اَلٍم ال  أََت����وا 

ْدُر الصَّ ُهَو  وَشْطٌر  شطٌر  "له  َعُجوٌز 

"َخيَمٍة" َتْحَت  أَْج��َزاَءُه  َحَشُروا  َوَقْد 

الَقْبُر ��ُه  َض��مَّ َن��اِخ��ٍر،  َرِم��ي��ٍم،  َكَعْظٍم 

ُمْقَتَفى َص��اَر  الَّ��ِذي  ِب��ال��َوْزِن،  َوُزيِّ��ن 

��طِّ َي��ْق��ِذُف��َه��ا ال��َب��ْح��ُر ِب��َق��اِف��َي��ٍة ل��ل��شَّ

َهاِدًيا لِلنَّاِس  الِشْعَر  وَضْعَنا  وَقالُوا 

َنْثُر َواَل  اَل  َس��اِح��ٌر  ِش��ْع��ُر  ُه��َو  وَم��ا 

َول���ِك���نَّ���ُه َن���ْظ���ٌم وَق������ْوٌل ُم��َب��ْع��َث��ٌر

الِفْكُر َي��ُم��وُت  ِب��ِه  َوَت��ْم��ِوي��ٌه  َوَك���ِذٌب 

لقد أدرك حمود كيف يكون الشعر روح شعبه 
ولسانها المتكلم عن طموحاتها وضميرها المدافع 
عن مبادئها وقلبها الذي يحّس بآالمها ويستشعر 
التقليد ويتجنبوا  آهاتها، داعًيا الشعراء أن ينبذوا 
ويهتموا  والهجاء،  والمديح  الرثاء  مواضيع 
أصواتهم،  وإيصال  وتوعيتها  شعوبهم  بتوجيه 



الت
ـــا
مق

الت
ـــا
مق

آفاق الثقافة والتراث 12

بينها  لما   " تصلح؛  ال  والمديح  والرثاء  فالهجاء 
وبين الحقيقة اليوم من التباس لما في المديح من 
البذاءة،  من  الهجاء  وفي  الكرامة،  عن  التنازل 
وفي الرثاء من التعداد الذي قلما يصدق فيه قائله، 
والجميع في األكثر ال يفيدنا معنى اجتماعيًّا وال 
غيره وعلى األخص في بيئتنا")26)، وهذا توجيه 
المجتمع  تهمُّ  التي  بالقضايا  لالهتمام  للشاعر 
الشعر  المختلفة، وبذلك يكون "  وتخدم توجهاته 
الذي  األمر  اإلصالحي  الفكر  أسلحة  من  سالًحا 
فنشأ  اإلصالحية،  المعاني  لنشر  أداة  منه  يجعل 
النهوض  إلى  دعوة  الدعوة  عليه شعر  أطلقنا  ما 
إلى العلم، وإلى اليقظة وأخيًرا دعوة إلى رفض 

الفكر الغيبي"))2).

للشعر وضوًحا  مفهومه  الناقد  الشاعر  ويزيد 
بفقرات نشرها في كتابة )بذور الحياة(، وجمعها 
فيقول))2):  والشاعر(  )الشعر  عنوان  تحت 
الشعر  الوجدان،  وإلهام  الضمير  وحي  "الشعر 
الشعر  الطامي،  النفس  بحر  يقذفه  متدفق  موج 
الشعر  الحيَّة،  القلوب  تخترق  روحانية  تموجات 
الشعر  المتحرك،  َن  وسكَّ الساكن  ك  حرَّ ما  هو 
القلوب  إلى  الهادئة  الطبيعة  تقدِّمها  هدية  أْنَفُس 
التي  احرة  السَّ الجاذبية  تلك  هو  الشعر  الكسيرة، 
تجمع بين النخلة وزهرة الربيع الفاتحِة أكماُمها".

الشعر  ال  عموًما،  الفن  أنَّ  على  يدلِّل  ولكي 
غاية  مضنية،  إبداعية  تجربة  وليد  هو  فحسب، 
فنية،  قوالب  في  مصبوبة  والتدقيق،  البحث  في 
تنتج  أن  من  لها  بد  ال  ذل��ك  عن  فضاًل  وه��ي 
ومنظوماتها  الجمالي  ونظامها  الفكرية  أنساقها 
في  يقول  نراه  ذلك،  على  يدلِّل  لكي  الرئوية، 
الفقرة التالية)29): "الشاعر والمصوِّر جيران للفن 
في  والتدقيق  لإلجادة  مدين  وكالهما  والجمال، 

في  وذلك  المحسوسات  في  فهذا  والبحث،  النظر 
الروحانيات".

الصورة الشعرية

قضية الصورة من أعقد القضايا التي واجهت 
وطريقة  عبقريته،  عنوان  فهي  حمود،  رمضان 
هذه  إيصال  إلى  ووسيلته  لتجربته،  ره  تصوُّ
على  إال  تنهض  ال  فهي  المتلقين،  إلى  التجربة 
ثمة تصوير  المجازي، وليس  التعبير  أساس من 
بمفهومه  المجاز  إلى  اللجوء  دون  من  يتشكل 
المبدع  خيال  عمادها  الصورة  أنَّ  ذلك  الواسع؛ 
المرهفة  العالقات  بالتقاط  يقوم  الذي  )الشاعر( 
أو الخفيَّة بين األشياء، ولكي يسوغها في تركيب 
المباشرة  عن  يبتعد  أن  إال  سبيل  فال  لغوي، 

والتقرير ويتجه نحو المجاز.

إلى  التفتوا  نقاد  "حمود"  زمن  في  برز  وقد 
الشعر من جانب الوزن واللغة والذوق واإلحساس 
لذلك  الشعرية؛  الصورة  في  وبحثوا  والعاطفة، 
دعا الشاعر إلى دقة التصوير وجودتها، فالشاعر 
بأِزّمة  واألخذ  العقول  امتالك  على  له  طاقة  ال 
النفوس إال إذا أجاد تصوير تلك العواطف الهائلة 
بمجرد  الرحب، ال  ميدان صدره  في  تمور  التي 
بارد،  ٍل  وتعمُّ مشيٍن  وتكلُّف  وتزويق،  تنميق 
وكذب فادح، فإنَّ هذا ما ينقص من قيمة الشعر 
بهذا  وهو  النبيهة)0))،  األمة  نظر  في  والشعراء 
يرمز إلى الصدق الفني ودور العاطفة في إبراز 
الصورة الشعرية، واصًفا صدق عاطفة الشاعر 
في رسم صوره الشعرية كعامل أساس في جودة 
تحديد  في  هام  عنصر  وهي  رداءت��ه،  أو  شعره 

قيمة نصه الشعري.
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منبع التجديد: أسبابه ودوافعه

بالحركة  زمانه  في  حمود"  "رمضان  تأثر 
س مع غيره من الشعراء اتجاًها  الرومانسية؛ ليؤسِّ
نتيجة  الوجداني،  باالتجاه  ُعرف  آنذاك  جديًدا 
مع  العرب  الشعراء  التقاء  أهمُّها  مختلفة  عوامل 
الرومانسية األوروبية، وبالتحديد جماعة الديوان 
"طلب  ترى  كانت  فالرومانسية  المهجر؛  وأدباء 
اإلحساس  وغلبة  الغنائية  واالنطالقة  الحرية 
الغامض على الفكرة الواضحة المحدودة المعالم 
والتعبير عن تأزم الفكر واإلرادة والقلق والكآبة 
بالجبرية")1))، وهذا  بالشعور  والتشاؤم والتمزق 
واصًفا  ورؤيته،  "حمود"  توجه  مع  يتقاطع  كلُّه 
الظلم  والحزن  األلم  لحظة  في  ينبغ  الشاعر  أنَّ 
في  الوجدانية  نزعته  ينعكس على  ما  واالستبداد 
الجزائر الجريحة المغتصبة من وحش دامي يقتل 
نستنتج  يجعلنا  ما  وهذا  الجماد،  ويسرق  الحي 
نتيجة  ظهر  الجزائر  في  الوجداني  الشعر  أنَّ 
وهوية  الوطنية  والقومية  االستعمارية  المأساة 
رّد  أي  الجزائرية؛  والتقاليد  والدين  األرض 
واجتماعية  سياسية  ظ��روف  على  تلقائي  فعل 
إلى  الشعراء  دفعت  ودينية  وثقافية  واقتصادية 
التعبير عن عواطفهم إزاء تلك الظروف، ومن ثم 
تطور مفهوم الشعر ووظيفته بربطه بعالقة الفرد 
ز ذلك بآراء "حمود" ونظرياته  بالمجتمع، وتعزَّ

النقدية، ومحاولة تطبيق ذلك في شعره)2)).

األديب  دعوته  في  أيًضا  "حمود"  رأى  كما 
الناشئ أن يربط زاده من اللغة بروحه الحساسة 
مهنة  إلى  "يتقدم  وعباراته  كلماته  وشاعرية 
الشعر واألدب بزاد النحو والصرف أو العروض 
لم  ما   ... اللغوية  والمادة  البالغة  أو  والقوافي 

نحو  ق��وي  وازع  نفسه  ف��ي  ذل��ك  ك��ل  يسعف 
يقولون،  كما  بضاعة  ليس  فهو  األدبية،  التجربة 
ولكنَّه إلهام وجداني ووحي الضمير... إنَّ األدب 
نفحاتها ال  في  اسة  نفس حسَّ الذي ال يصدر عن 
يخلد  ال  بل  الحيَّة  النفوس  أعماق  إلى  ب  يتسرَّ
طويال، وال يلبث أن يقضي عليه سلطان النسيان 

واإلهمال))))، يقول في قصيدة الحرية)))):

حزينا ب���ات  ال��ك��ئ��ي��ب  لشعبي  م��ا 

ي���رس���ل ال���دم���ع ت�����ارة واألن��ي��ن��ا

داج وال��ل��ي��ل  ال��ه��وان  يشكو  ب���ات 

م��ث��ل ح���ظ ال��ش��ق��ي وال��ب��ائ��س��ي��ن��ا

نساب والدمع  النجوم  يحصي  ب��ات 

ع��ل��ى ال��وج��ن��ت��ي��ن دم���ع���ا ه��ت��ون��ا

فينا ك��ال��ب��در  ف��أن��ت  ه��ون��ا  ق��ل��ت 

ضنينا ع��ن��ك  أك�����ون  ال  ب���ال���ف���دا 

أي��ه��ا ال��ض��اح��ك��ون وال��ش��ع��ب ب��اك

الجنينا ب��ه  ت��ش��ي��ب  ص����روف  م��ن 

شهيدا جسمي  وم���ات  قلبي  ذاب 

فينا ك��ال��غ��ي��ث  ت��ن��ه��ال  ه��م��وم  م��ن 

ي����ا إل���ه���ي وأن������ت ت��ع��ل��م س���ري

الحزينا الغريب  ص��رت  قومي  بين 

ع���ج���ل ال���ن���ص���ر ل���ل���ب���الد ف��أن��ا

ل���م���ه���اوي ال���ب���ال ن���س���اق غ��ري��ن��ا

األدب  في  الّرومانسي  االتجاه  أن  والواقع 
والعواطف  الفنية  للصورة  كبيرة  أهمية  يعطي 
الجياشة؛ حيث تعطي الرومانسية للشعور مكانة 
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هامة وتجعل منه أساًسا لصدق التجربة الفنية.

التجديد في القصيدة

الجزائري  الشعر  في  التجديد  حركة  رافق 
واالجتماعية  السياسية  ال��ظ��روف  انعكاس 
بمظاهر  المرتبط  العام  الجوِّ  على  واالقتصادية 
الجزائري،  بالشعب  الخاصة  الحياة  وظروف 
الشاعر  يد  على  األولى  التجديد  بذور  وظهرت 
والناقد الشاب "رمضان حمود" في قصيدته "يا 
العدد  التي نشرت في مجلة وادي ميزاب  قلبي" 

)96( في العاشر من أوت ))192م(، يقول:

أنَت يا قلبي فريد في األلم واألحزان،

والحرماْن الخيبة  الدنيا  من  ونصيبك 

أن���������������ت ي�����ا ق���ل���ب���ي ت��ش��ك��و 

ه���م���وًم���ا ك����ب����اًرا وغ���ي���ر ك��ب��اْر

أن����ت ي���ا ق��ل��ب��ي م��ك��ل��وم ودّم����ك

ال��ج��ّب��اْر ال��ده��ر  ب��ه  يعبث  ال��ط��اه��ر 

ومثلت ثورة "حمود" األدبية والنقدية ظاهرة 
بدعوته  الحديث  الجزائري  الشعر  في  متفردة 
بالشعر  والنهوض  األدبية،  المفاهيم  تجديد  إلى 
وبخاصة في دعوته إلى تحرير القصيدة الشعرية 
للشعر  غاًل  بوصفهما  والقافية،  الوزن  قيود  من 
شعرية  أنَّ  مبيًنا  ككل،  اإلبداعية  للعملية  وقيًدا 
عر شعًرا، ليس هو الوزن  عر أو ما يجعل الشِّ الشِّ
وال هو القافية؛ ولذلك نجده في معرض التأسيس 
لفكرته هذه، يقول عن العرب األولين: "ولو أنهم 
قصدوا بالشعر الوزن والقافية لما قالوا في بداية 
السالم  أفضل  صاحبها  على  المحمدية  الدعوة 
مرسل  كالم  أنَّه  علمهم  مع  شعًرا...  القرآن  أن 
محاولته  معرض  وفي  فيه"))))،  للوزن  أثر  ال 

يتبع  نراه  يقول،  ما  صدق  على  عملًيا  البرهنة 
تأليفه،  من  بنماذج شعرية  التجديدية  الدعوة  هذه 
تارة  فيأتي  له،  نّظر  ما  فيها  يطبق  أن  محاواًل 
وتارة  فيها،  للقافية  أثر  ال  شعرية  بمقطوعات 
أخرى بمقطوعات ال مجال للوزن فيها ولكن مع 
قوله: "على  في  إليه  رام  ما  القافية، وهو  التزام 
القافية  مت أغالل  األندلسية وإن حطَّ النهضة  أنَّ 
وأدخلت  الحديدي  الشعُر تحت ضغطها  َأنَّ  التي 
لم تتجاوز  فإنَّها  المعروف،  الوزن  تحسينات في 
الشاعر  ُع��ِرَف  فقد  المادية")6))،  الحدود  هذه 
حمود رمضان ثائًرا متمرًدا، داعية لطي ما َبِلَي 
أوسع  في  االبتكار  إلى  اًعا  َنزَّ الحياة...  آثار  من 
إال  هي  ما  نظن  ما  على  الدعوة  وهذه  مجاالته، 
التَّحرر الشاملة في الحياة ككل،  جزء من رغبة 
يقول:  حيث  فحسب؛  واألدب  الثقافة  في  وليس 
باألدب  بالك  فما  ِبالتجديد في كل شيء،  "شغفي 
في  "اتخاذي  وقوله:  ش��يء"))))،  كل  هو  الذي 

األدب ديًنا غير الذي دانت به القدماء")))). 

النقدية  األفكار  هذه  فهم  يمكننا  ال  أنَّه  ونعتقد 
)شكاًل  التجديدية  دعوته  إطار  في  إال  لشاعرنا 
ويدعو  عالًيا  بها  ينادي  ظّل  التي  ومضموًنا( 
وجوب  في  تتمثل  دعوة  وهي  صراحة،  إليها 
)الموضوعاتية(،  الماضي  رتابة  من  التَّحرر 
وتفعيل عملية التجديد بتهيئة المناخ الفني المالئم 
لظروف العصر ومالبساته، ومن خالل االنفالت 

من عقال التقليد، ولذلك نراه يقول)9)):

لِشْعِركم منيًرا  َع��ْص��ًرا  ُدوا  َج���دِّ أاََل 

الَعْصُر َمَها  َحطَّ الَتْقلِيِد  َفِسْلِسلَُة 

ُموا وَرمِّ الَكَماِل،  َنْحَو  ِب��ِه  وِسيُروا 

َم��َع��الِ��َم��ُه َح��تَّ��ى ُي��َص��اِف��َح��ُه ال��َب��ْدُر
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وعلى الرغم من دعوات التجديد وما الزمها 
من آراء وأشعار، إال أنَّ ذلك ال يجعله ينسلخ من 
أمجاد األمس، " فهو بالعكس من ذلك، اعتزازه 
باألمس هو الدافع له على بعث حاضره ومستقبله، 
هو  وال��م��وروث  التراث  خلود  على  وحرصه 
الباعث له على تجديده وتلقيحه بما يكسبه عنصر 
الحيوية")0))، ويقول: "ليس التجديد آلة نهدم بها 
بها  نرمم  متناهية  قوة غير  لكنَّه  أسالفنا،  بناه  ما 

الماضي، ونمهد بها للمستقبل")1)).

خالصة

أهمية  تكمن  اإلط��ار  هذا  وضمن  هنا،  من 
في  النقدية  حمود  رمضان  وأف��ك��ار  تأمالت 
سائًدا،  كان  لما  جدي  كبديل  للظهور  محاولته 
وكردٍّ على عبيد التقليد، وعلى أولئك الذين كانوا 
يعدون الشعر مجرد رصف لأللفاظ، ولقد شارك 
فعلية،  بصورة  الجدل  هذا  في  بهذا  الشاعر  هذا 
ال  وهو  النظري،  التفكير  من  عال  وبمستوى 
لمفهوم  التأسيسي  النظري  الطرح  بهذا  يكتفي 
الشعر ووظيفة الشاعر، بل يروح يجتهد ما أمكنه 
ُتَترِجُم  نموذجية شعرية  أمثلة  تقديم  في  االجتهاد 

عملًيا ما يدعو إليه ويتبناه.
الهوامش

ينظر: صالح خرفي، حمود رمضان، المؤسسة الوطنية للكتاب - 1
1985م، ص90.

المرجع نفسه، ص97. - 2
المرجع نفسه، ص102.- 3
وخصائصه - 4 اتجاهاته  الحديث  الجزائري  الشعر  ناصر،  محمد 

الجزائر،  للكتاب،  الوطنية  المؤسسة  الفنية 1925-1975م، 
ط3، 1986م، ص128.

المرجع نفسه، ص67. - 5
المرجع نفسه، ص17- 6
محمد ناصر، م-س، ص128- 7

المرجع نفسه، ص128- 8
متتابعة - 9 الشعر وفوائده، سلسلة مقاالت  حمود رمضان، حقيقة 

فيفري   03 رج��ب 1349/  )الشهاب( 30  مجلة  في  ُنشرت 
1927م، عن صالح خرفي، م. س، ص 44.

عن صالح خرفي، م. س، ص 44- 10
عن صالح خرفي، م. س، ص.105- 11
صالح - 12 عن  الشهاب.  وفوائده،  الشعر  حقيقة  رمضان،  حمود 

خرفي، م. س، ص 44.
الشركة - 13 الحديث،  الديني  الجزائري  الشعر  الركيبي،  الله  عبد 

الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 1981م، ص641..
المرجع نفسه، ص117 وما بعدها.- 14
صالح خرفي، م. س، ص 123.- 15
محمد ناصر، م-س، ص128- 16
محمد ناصر، م-س، ص72.- 17
الله - 18 � ع��ن د/ عبد  ال��ح��ي��اة، ص 115  ب���ذور  ح��م��ود رم��ض��ان، 

الركيبي، م. س، ص 641.
ينظر: صالح خرفي في: حمود رمضان، م. س، ص110.- 19
المرجع نفسه، ص110.- 20
المرجع نفسه، ص61.- 21
محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه، - 22

ص68.
وبحث - 23 عامة  )ن��ظ��رة  وف��وائ��ده،  الشعر  حقيقة  رم��ض��ان،  حمود 

لطيف( مجلة الشهاب. عن صالح خرفي، م. س، ص 101.
المرجع نفسه، ص97- 24
المرجع نفسه، ص97.- 25
محمد الهادي السنوسي، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، - 26

ج2، 1345ه� 1926 المطبعة التونسية، ص97.
كمل عجالي، الطيب العقبي أديبا، مخطوط أطروحة دكتوراه - 27

دولة جامعة باتنة1998/1997م ص142.
صالح - 28 عن  الشهاب 1928.  الحياة،  ب��ذور  رم��ض��ان،  حمود 

خرفي، حمود رمضان، م. س، ص 45.
المرجع نفسه، ص 45.- 29
محمد ناصر، م-س، ص129.- 30
المعاصر، - 31 العربي  الشعر  األدبية في  المدارس  نسيب نشاوي، 

ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر1984م، ص157.
محمد ناصر، م-س، ص125 - 32
صالح خرفي، ص67 - 33
محمد الهادي السنوسي،  شعراء الجزائر في العصر الحاضر، - 34
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ب��ه��اء للنشر وال��ت��وزي��ع،  ال��ل��ه ح��م��ادي، دار  إع���داد وت��ق��دي��م عبد 
قسنطينة، الجزائر، 2007م، ج1، ص172.

ينظر: صالح خرفي في: حمود رمضان، م. س، ص102.- 35
المرجع نفسه، ص106.- 36
المرجع نفسه، ص61- 37
المرجع نفسه، ص61- 38
المرجع نفسه، ص105.- 39
المرجع نفسه، ص60.- 40
المرجع نفسه، ص60.- 41

قائمة المص��ادر والمراجع

الشعر وفوائده، )نظرة عامة  1- حمود رمضان، حقيقة 
وبحث لطيف(، سلسلة مقاالت متتابعة ُنشرت في 
فيفري   0(  /1((9 رجب   (0 )الشهاب(  مجلة 

)192م.
الوطنية  المؤسسة  رمضان،  حمود  خرفي،  صالح   -2

للكتاب ))19م.

الحديث،  الديني  الجزائري  الشعر  الركيبي،  اهلل  عبد   -(
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 1)19م، 

ص1)6..

)- كمل عجالي، الطيب العقبي أديبا، مخطوط أطروحة 
دكتوراه دولة جامعة باتنة)199/)199م.

اتجاهاته  الحديث  الجزائري  الشعر  ناصر،  محمد   -(
المؤسسة   ،19((-192( الفنية  وخصائصه 

الوطنية للكتاب، الجزائر، ط)، 6)19م.

6- محمد الهادي السنوسي،  شعراء الجزائر في العصر 
الحاضر، إعداد وتقديم عبد اهلل حمادي، دار بهاء 

للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، )200م.

العربي  الشعر  في  األدبية  المدارس  نشاوي،  نسيب   -(
الجامعية،   المطبوعات  دي���وان  ال��م��ع��اص��ر، 

الجزائر))19م، ص))1.
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المخطوط فهرسًة وتحقيًقا  الجزائري  بالتراث  الماضية اهتماًما  القليلة  السنوات  شهدت 
والشّمني  والمّقري  الثعالبي  ألمثال:  الكاملة)1(  األعمال  لنشر  محاوالت  فظهرت  ونشًرا، 
تأكلها األرضة ويعّفي  الخزائن  لعلماء آخرين ظلّت حبيسة  وغيرهم، وُطبعت كتب متفّرقة 

أَثرها اإلهمال.
الصالة  عليه  بالنبّي  اإلسالم  كتاب "حمية  كريم  أخ  أهداني  حين  شديًدا  وكان سروري 
بوركبة  محّمد  الدكتور  بتحقيق  ابن حزم  دار  الّصادر عن  القسنطيني  قنفذ  البن  والّسالم" 
وتقديم أ.د األخضر األخضري، ولكّن السرور استحال حيرًة حين تصّفحت الكتاب فوجدته 
السيرة،  في  بالنبّي"  اإلسالم  "وسيلة  كتاب  قنفذ  البن  أن  أعلم  وأنا  النبوّية،  السيرة  في 
كتاب واحد   !! فإًذا هَي هَي  الوسيلة  الحمية على  الحيرة خيبًة حين عرضت  استحالت  ثّم 
بعنوانين)2( وقبل أن نعرض لعمل المحّقق والجدوى من نشره الكتاب ثانية، تبقى مسألة لم 

أجد لها تفسيًرا وتفصيلها:

السيرة  في  كتاًبا  قنفذ  البن  أّن  المعلوم  من 
ذكر  فقد   " بالنبّي  اإلسالم  "وسيلة  اسمه  الّنبوية 
هذا بنفسه في ثبت كتبه الذي أورده في آخر كتابه 
فقال: )ومنها وسيلة اإلسالم  الطالب")))  "شرف 
بالنبي عليه السالم، وهو من أجّل الموضوعات 
كاماًل  الثبَت  هذا  ونقَل  الختصاره(،  الّسير  في 
كتابه  في  مريم  ابن  اإلسالم"  "وسيلة  ِذكُر  وفيه 
"البستان")))، كما ذكره الروداني في كتابه "صلة 
)ألبي  فقال:  للمؤلف  إسناده  ُم��ورًدا  الخلف"))) 

بابن  الشهير  علي  بن  حسن  بن  أحمد  العباس 
الخطيب القسنطيني، وبابن قنفد، به 

إلى عبد اهلل بن مرزوق الحفيد، عنه. وكذا:... 
والسالم(.  الّصالة  عليه  بالنبي  اإلسالم  ووسيلة 
سليمان  حّققه  ال��ذي  المخطوط  في  ورد  ولكن 
في  كما  )حمية(  لفظ  "الوسيلة")6)  من  الصيد 

الصورة:

د. محمد فاضلي
بيروت - لبنان

نقد تحقيق كتاب:
 “حمية اإلسالم بالنبّي" 
البن قنفذ القسنطيني
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اعتمدها  التي  النسخة  مصّورة  في  وورد 
ويمكن  )حمية(.  لفظ  أيًضا  بوركبة)))  المحّقق 
للّنسخة التي عثر عليها الدكتور عبد العزيز دخان 
ووصفها بالجّيدة كما ذكر في مقدمة تحقيقه لكتاب 

"شرف الطالب"))) أن تحّل لنا هذه المسألة.

الديباجة  في  يلّمحوا  أن  المصّنفين  عادة  ومن 
في  قنفذ  ابن  قول  في  فلعّل  الكتاب  عنوان  إلى 
هلل  تواضع  من  الَِّذي  هلل  )الَحمد  كتابه)9):  مقّدمة 
َعَلْيِه  اهلل  صلى  ِبُمَحمد  ِإَلْيِه  توسل  َومن  َرفعه... 
َوسلم نجاه ونفعه( وبعدها بعشرة أسطر: )َرْغَبة 
إشارة  اْلبشر(  ِبَسيِّد  وتوّساًل  َواأْلَْجر  الثََّواب  ِفي 
وِهم  وقد  كتابه،  عنوان  إلى  خفّي  طرف  من 
أّن  ظن  حين  باذيب)10)  بكر  أبو  محمد  الدكتور 
الَحِديث  ِبِقَراَءة  اْلبرَكة  )ُظُهور  الكتاب  عنوان 
قول  استنتاًجا من  َواْلَحَرَكة(  الّسُكون  ِفي  النََّبِوّي 
اْلبرَكة  لُظُهور  اْلَمْجُموع  َهَذا  قنفذ: )َوسميت  ابن 
َواْلَحَرَكة  الّسُكون  ِفي  النََّبِوّي  الَحِديث  ِبِقَراَءة 
ِبالنَِّبيِّ  اإْلِْساَلم  حمية[  المخطوطين:  ]في  َوِسيَلة 
صلى اهلل َعَلْيِه َوسلم( فسياق الكالم ال يدّل عليه 

والالم قبل لفظة ظهور تنفي ذلك.

وبعد هذا نجد أنفسنا أمام نشرة جديدة لكتاب 
"وسيلة اإلسالم" صدرت بعنوان "حمية اإلسالم" 

ذات عجائب التنقضي:

يكّلف  لم  محّققها  أّن  أّواًل:  عجائبها  فمن 
بدافع  ولو  المطبوع  الكتاب  على  االّطالَع  نفسه 
له،  كتاًبا  يحقق  وهو  قنفذ  ابن  بكتب  االستئناس 
ناهيك عن أّن الكتاب في السيرة النبوية؛ أي إنه 
وموضوًعا  مؤلًِّفا  حّققه:  الذي  كتابه  مع  مشترك 
اإلسالم"  "وسيلة  وكتاب  وعنواًنا.  أقول  وأكاد 
))19م  سنة  اإلسالمي  الغرب  دار  عن  صدر 
وِذْكره مستفيض على الشابكة. بل َذَكره المحّقق 

مرتين في ص 2) حين هّمش على ورود عنوان 
وتقديمه  بنشره  )قام  بقوله:  اإلس��الم"  "وسيلة 
األستاذ سليمان الّصيد سنة )0)1 ه� / ))19م( 
كتاب  هناك  الهامش(:  في  بقوله   6( ص  وفي 
بعنوان:"وسيلة  النبوية  السيرة  في  قنفذ  البن 
اإلسالم بالنبّي عليه الصالة السالم" تقديم وتعليق 
األستاذ سليمان الصيد المحامي، طبع بدار الغرب 

اإلسالمي بيروت سنة ))19م(.

اعتمدها  التي  النسخة  أن  ثانًيا:  ومن عجائبها 
َوحسن  اهلل  ِبَحْمد  )ت��ّم  بعبارة:  تنتهي  المحّقق 
على  اهلل  َوصلى  َأْحمد  ناسخه  َيد  عونه...على 
سيدَنا ُمَحمَّد وَعلى آله َوَصحبه َوسلم َتْسِليًما( كما 
في صورة الصفحة األخيرة من المخطوط وأثبتها 
في ص )20 من كتابه. لكّنه ينهي نّصه المحّقق 
ناسخه  َيد  على  عونه...  َوحسن  اهلل  ِبَحْمد  )تّم  ب� 
َأْحمد [ ] ابن أبي عبد اهلل بن أبي ِستَّة البلخيري ثمَّ 
اْلعمرّي نسًبا ومنشأ َوصلى اهلل على سيدَنا ُمَحمَّد 
أين  فمن  َتْسِليًما()11)  َوسلم  َوَصحبه  آله  وَعلى 
مخطوًطا  اعتمد  قد  والمحّقق  االسم  بقّية  جاءت 

يتيًما ليست هذه الّزيادة واردة فيه ؟؟ 

ومن عجائبها ثالًثا: وصف المحّقق المخطوَط 
المخطوط  )يقع  بقوله:  اعتمده  ال��ذي  الوحيَد 
بخط  عادي  ورق  على  ورقة   (9 في  المصّور 
بعض  ولكن  أندلسية.  مسحة  مع  أسود  مغربي 
صفحاته صعبة القراءة إال بعد جهد كبير وتركيز 
طواًل  سم   22 ال��واح��دة  الورقة  ومقاس  ق��وّي 
و16 سم عرًضا وفي كل ورقة 22 سطًرا()12) 
الكتاب ص )20 و)20 صفحتين  ووضع آخر 
وهذا  وآخ��ره،  المخطوط  أول  من  مصّورتين 

نموذج من خّطهما:
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ليست نسخة مصورة عن  أّن هذه  فاته  ولكن 
مخطوط من سنة 1199 ه� / )))1م، بل هي 
على   (1((

 Arabswell_1 بحرف  مرقونة  نسخة 
برنامج ُوورد، وهذه مضاهاتها من جهازي:

تم بحمد اهلل وحسن عونه وتوفيقه يوم الجمعة 
عند الضحى في شهر

اهلل المعظم سنة تسع وتسعين بعد المائة األلف 
على يد ناسخه أحمد

الثالث – والعجائب جّمة  العجائب  وبعد هذه 
– نبدأ جملة مالحظات على الدراسة التي قّدم بها 

للتحقيق:

مالحظات على قسم الدراسة: 

وردت في الدراسة وفي الفقرات التي حّررها 
كما  إنشائه  من  ليس  أغلبها  ويعّد   – المحّقق 
سنبّين– عبارات غير علمية تعوزها الدّقة ومثالها 
ذكًيا  وطالًبا  نجيًبا  تلميًذا  لها  )كان   :2( في ص 
يستدرك اآلفاق ( ولم أفهم كيف ُتستدرك اآلفاُق! 
وفي ص )): )اليوجد في صفحات المخطوط... 
زخارف وال كسور وال خروم ( فحّبذا لو شرح 
صفحات  في  تكون  التي  الكسوَر  المحّقق  لنا 
التواجد  كثير  )كان   :2( ص  وفي  المخطوط، 
ُيعقد  )كذا( والتردد على مدينة دكالة والتي كان 
بها كّل سنة مؤتمًرا صوفيًّا )والصواب: مؤتمر 
أن  المحّقق  بها  أفادنا  معلومة  هذه  صوفّي((، 
الثامن  القرن  للتصّوف كانت تعقد في  مؤتمرات 
الهجري، والمؤلف نفسه سّماه اجتماًعا في النّص 

نفسه!!

صوَغه  ويحاول  ا  نصًّ المحّقق  ينقل  وحين 
جاء  ما  ذلك  ومن  شنيعة،  أخطاء  في  يقع  بلغته 

الحديث  عند  "الفارسية"))1)  كتاب  مقّدمة  في 
الحافظ  )العاّلمة  التلمساني:  مرزوق  ابن  عن 
الرّحال الخطيب وقّلما منبٌر في عواصم اإلسالم 
لم يخطب عليه (، فصارت على يد المحّقق ص 
وكان  الخطيب،  الرّحالة  الحافظ  )العاّلمة   :((
من  واألشنع  اإلسالم(.  عواصم  في  منبريًّا  قلًما 
كتاب  مقدمة  من  النّص  هذا  تحّول  حين  ذلك 
كثيرة  قنفذ  ابن  )ومؤلفات  الطالب"))1):  "شرف 
دّون معظمها في آخر كتابه "الوفيات" الذي ذّيل 
أن  المعروف  )ومن  إلى:  الطالب"(  "شرف  به 
غالبيتها  دّون  كثيرة  مؤلفات  له  كانت  قنفذ  ابن 
اسمه  ذيل  به  الذي  "الوفيات"  كتابه  آخر  في 
"شرف الطالب"( فأصبح "شرف الطالب" ذياًل 
"للوفيات" وصار الّتابع متبوًعا فسبحان من يرفع 

قوًما ويضع آخرين!

وما يحسب على المحّقق أنه ينقل من مراجَع 
نقاًل حرفيًّا دون إشارة وال عزو ففي ص 21،22 
يقول: )ال يعرف تاريخ مولده على وجه اليقين؛ 
تاريخ والدته في أي من  لم يذكر  ألنه هو نفسه 
االبتهاج  نيل  التنبكتي صاحب  أن  مصنفاته غير 
على  – 9))1م  ه�  سنة 0))  حدود  في  جعلها 
أبياًتا  ونقل  األبيات(  في هذه  نفسه  قنفذ  ابن  قول 
ثالثة. ولو رجعنا إلى مقّدمة "شرف الّطالب")16) 
لوجدنا: )ال يعرف – على وجه اليقين– متى ولد 
يذكر هذا في مؤلفاته  لم  نفسه  المؤلف؛ ألنه هو 
ممن  أحد  ذلك  يذكر  ولم  اآلن،  لحّد  ُعرفت  التي 
سنة  حدود  في  جعلها  التنبكتي  أن  إال  له  ترجم 
للمؤلف  شعر  على  منه  اعتماًدا  وهذا  ه�،   ((0
أورده في آخر الوفيات( ثم أورد األبيات الثالثة.

التي  آتيفه  )أما  المحّقق:  يقول   :(2 ص  في 
لم يذكرها في ثبته والتي يعتقد أنه أّلفها بعد سنة 
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حياته  من  األخيرتين  السنتين  في  أي  ه�،   (0(
المآرب.  وتكميل  المناقب  تحصيل   –1  فهي: 
2– شرح المنظومة الحسابية في القضايا النجومية 
القيرواني.  الرجال  أبي  بن  علي  الحسن   ألبي 
) – طبقات علماء قسنطينة( وهذه الفقرة منقولة 
حرًفا حرًفا وبهوامشها عن مقّدمة عادل نويهض 

لكتاب "الوفيات"))1). 

األدبية  السرقة  حّد  يالمس  مّما  النقول  وأكبر 
أي   (( ص  إلى   29 ص  من  امتّد  الموصوفة 
يتعدى  ال  قليل  تحوير  مع  كاملة،  تسع صفحات 
الكلمة والكلمتين سلخها المؤلف من مقدمة كتاب 
شيًخا،  عشر  ستة  تراجم  فانتهب  "الفارسية"))1) 
ولم يبذل أقّل جهد ليضيف أساتذة آخرين لم يِردوا 
لم  الفارسية " مع أن في من  في مقدمة كتاب " 
ُيذكر مشاهيُر كالقّباب ولسان الدين ابن الخطيب 

والّرجراجي)19). 

تدليس،  في  أوقعه  المنسوب  غير  النقل  وهذا 
وأكتفي بإيراد مثلين:

في ص 0): كتب المحقق في الهامش: )ابن   –
قنفذ الوفيات ص )) – ))( وحين نعود إلى 
في  وذكرها  اعتمدها  التي  "الوفيات"  طبعة 
نويهض(  نشرة  )وهي  الكتاب  آخر  مصادره 
 ،((6 ص  هو  فيها  اإلحالة  محّل  أن  نجد 
لقد نقلهما  بالرقمين ))–)) ؟  فمن أين جاء 
الخبر  عند  "الفارسية"  هامش  من  ببساطة 
نفسه. والرقمان يشيران إلى نسخة مخطوطة 

من الوفيات اعتمدها محّقًقا "الفارسية" !!

قنفذ  ابن  أّن  كتابه  غالف  في  المحّقق  ُيثبت   -
توفي سنة 10) ه� ولكّن عند ذكر وفاته في 
ص )) من المقدمة يذكر بأّن الزركشي انفرد 

في تاريخه بأّن ابن قنفذ توفي سنة 09) ه�، 
عليه  عّقب  ثّم  الّزركشي  نّص  المحّقق  ونقَل 
ذكره  ما  أّن  نشّك  ال  التحقيق  )وعند  بقوله: 
وفاته  حّقق  ألنه  الّصواب؛  هو  الّزركشي 
بّد  ال  قنفذ  ابن  وفاة  ليلة وشهًرا وسنة، وألن 
كان  ألنه  الحفصيين؛  سجاّلت  في  تكون  أن 
على  مّطلع  والّزركشي  قسنطينة  في  قاضًيا 
هذه السجاّلت، وغلط في ذكر وفاته من أّرخه 
من علماء المغرب الختالف األقطار، إذ هم 
من قطر المغرب وابن قنفذ من قطر افريقية 
وفاته.(  خبر  وصول  يتأخر  أن  غرابة  فال 
ومن يقرأ هذه الفقرة يعتقد أّن المحّقَق سيتبنى 
الّسبب  ذلك؟  يفعل  لم  فلماذا  الّزركشي،  رأَي 
أن النّص منقول حرفًيا من مقّدمة "الفارسية" 

وهو رأي محّقَقْيها.

وآخر مالحظة على قسم الّدراسة أّن المحّقق 
لم يف بما وعد فهو يقول في ص 16: )وبالنسبة 
لتفسير وشرح الكلمات واأللفاظ الواردة في متن 
المخطوط تم الرجوع إلى مصادرها األساسية(، 
ولكّنه  و"اللسان"،  و"التاج"  "الّصحاح"  وذكر 
سوى  وعرضه  الكتاب  ط��ول  في  يشرح  لم 
وحمية  والراكد  األعدل  وهي:  عدًّا  ألفاظ  ستة 
والحنظلة والعنزة، وفّسَر األبعرة في ص 129 
بالناقة والصواب: األبعرة جمع بعير وهو الَجَمل. 
وأعرَض عن شرح ما يتعّذر فهمه على القارئ 
والعذق  والكتم  ُصْفر  من  مثل:مغتسل  العادي 

وُعّكة وفرًسا قُطوًفا.

مقدمته:  في  قال  وقد  الشعر  يشكل  لم  وكذلك 
)ومن أجل توثيق وضبط األبيات الشعرية بشكل 
فكان  الّشعرية(  بالدواوين  استعنت  وصحيح  تاّم 
تحقيق  في  المحّقق  مع  ولي  ريح،  قبَض  حديثه 
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أبدأ  تطول،  وقفة  الكتاب  في  ال��واردة  األشعار 
)استعنت   :16 ص  قوله  أّن  مالحظة  مع  بها 
بالدواوين الشعرية التي تنوعت حسب ما جاء في 
المخطوط من الجاهلي واإلسالمي( غير صحيح، 
دواوين  مجموعة  ال  واحد  بديوان  استعان  فهو 

وهو ديوان حسان المذكور في مصادره.

في توثيق الشعر:

في قسم الدراسة )ص 22 ( ورد البيت اآلتي:

وق����د أص��ب��ح ع��ن��د ح��ل��ول إح���دى

وث��ام��ن��������ة ع��ل��ى ك��س��ل وس��ه��و

ال��وزن  مكسور  ه��و  ال��واف��ر  م��ن  والبيت 
صحيًحا  ورد  وهكذا  أصبحُت(،  )وقد  وصوابه: 
في المصدرين اللذين رجع إليهما المحّقق وهما: 

"نيل االبتهاج")20) و"الوفيات" )21).

وورد في قسم الدراسة أيًضا )ص )) ( البيت 
األول من بيتين: 

دعني ال��ك��ت��ب  مستعير  ي��ا  ب��ال��ل��ه 

ف�������إّن إع���������ارة ال���ك���ت���ب ع���ار

والبيت من الوافر وهو مكسور صدًرا وعجًزا 
وصوابه:

دع��ن��ي ال��ُك��ت��ب  م��س��ت��ع��ي��ر  ي���ا  أال 

ف������إّن إع����ارت����ي ل��ل��ُك��ت��ب ع���ار

ونسبهما المحقق البن قنفذ من غير توثيق غير 
ووجدتهما  النسبة،  هذه  مصدر  إلى  أهتد  لم  أني 
ه�(   (92 )ت  التفتازاني  الدين  لسعد  منسوبين 
في كتاب "الّصبابات")22)، ودون نسبة في "نفحة 
اليمن"))2)، وكذلك في "إتحاف أعالم الناس"))2)، 
خزائن   " كتابه  في  ط��رازي  دي  فيليب  ووهم 

الكتب العربية في الخافقين "))2) في نسبة البيتين 
إلى محمد بن خليفة التونسي.

أبو  أشار  ولهذا  قنفذ:  ابن  قال   :(( ص  في 
طالب بقوله في قصيدته:

ليجلّه اس��م��ه  م���ن  ل���ه  وش��������ّق 

محّمد وه��و  محمود  ال��ع��رش  ف��ذو 

بقوله:  المحقق  عّلق  وقد  الطويل  من  والبيت 
)أخطأ الّناسخ أو المؤلف في من قال هذه األبيات، 
الرسول صلى  المخضرم شاعر  الشاعر  هو  بل 

اهلل عليه وسلم حسان بن ثابت األنصاري(.

حسان)26)  دي��وان  في  كما  البيت  وص��واب 
وجميع المصادر التي ورد فيها:

ليجلّه اس��م��ه  م���ن  ل���ه  وش�����������ّق 

محّمد وه���ذا  محمود  ال��ع��رش  ف��ذو 

يستقيم  حّتى  للضرورة  الوصل  همزة  بقطع 
في  يتسّرع  أن  المحّقق  على  كان  وما  ال��وزن، 
في  اعتمد  أنه  علًما  المؤلف  أو  الّناسخ  تخطئة 
أع��الم  و"س��ي��ر  "اإلص���اب���ة"))2)  على  تحقيقه 
النبالء"))2) وفيهما ورد البيت صريَح النسبة إلى 
أبي طالب. وأزيد المحّقق الكريم عشرة مصادر 
فيها  فقط ورد  الهجري  الخامس  القرن  قبل  كلها 

البيت منسوًبا ألبي طالب وهي:

بن  ألحمد  ال��رج��ال")29)  ومعرفة  "العلل 
الصغير")0))  و"التاريخ   ،) ه�   2(1 )ت  حنبل 
"السّنة")1))  وكتاب  ه�(،   2(6 )ت  للبخاري 
للخالل )ت 11) ه� (، و"الثقات")2)) البن حّبان 
)ت)))ه�(، و"الكامل")))) البن عدي )ت )6) 
زكريا  بن  للمعافى  الصالح"))))  و"الجليس  ه�(، 
)ت  للبيهقي  النبوة"))))  و"دالئل  ه�(،  )ت 90) 
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))) ه� (، و"االستذكار")6)) و"التمهيد")))) البن 
عبد البر )ت )6) ه�(، و"شرف المصطفى")))) 

ألبي سعيد الخرشوكي " )ت 0)) ه�(.

ال   – طالب  ألبي  البيت  أّن  إليه  أميل  والذي 
رووه  الّسالفة  المصادر  في  ناسبيه  وأن  سّيما 
بأسانيدهم – ولكّن حّسان بن ثابت ضّمنه قصيدته 
في  جاء  ما  إليه  ذهبُت  ما  ويؤّيد  البيت،  لشهرة 
)كما  قوله:  في  كثير  البن  والنهاية")9))  "البداية 
رّجح  فهو  لحّسان(  وُيروى  طالب  أبو  عّمه  قال 
المرجوحة  النسبة  ذكر  مع  طالب  ألبي  نسبته 
أيًضا، أو ما جاء صريًحا في "تاريخ الخميس")0)) 
ثابت ضمَّن  بن  )وحسان  قال:  حين  للدياربكري 
شعَره هذا البيت( وفي "سمط النجوم العوالي")1)) 
للعصامي عند قوله: )فقال حسان وضّمن ذلك(، 
أبي  "ديوان  محقق  أثبته  البيت  أن  مالحظة  مع 
طالب")2)) في مستدركاته فهو إذن متناَزع النسبة 

للُمحتاط.

البيت  ورد   )(( )ص  نفسها  الصفحة  وفي 
اآلتي:

حملها ف��وق  ن��اق��ة  م��ن  حملت  وم��ا 

محّمد م��ن  ذّم����ة  أوف����ى  و  أب��������رَّ 

إلى  المحّقق  ونسبه  الطويل  من  والبيت 
"تاج  من  وخّرجه  الّديلي  الكناني  زنيم  بن  أنس 
في  ورد  كما  االس��م  وص��واب  ال��ع��روس"))))، 
"التاج" نفسه وفي الطبعة عينها التي رجع إليها 
المحّقق هو: َأنس بن أبي أناس بن زنيم، ولم ُيثبت 
المحّقق الفرق بين رواية ابن قنفذ ورواية الزبيدي 
أن  والغريب  )حملها(،  من  بداًل  )رحلها(  وفيها: 
في  يذكره  لم  كتاب  من  البيت  المحّقق  يخّرج 
"السيرة  من  تخريجه  ويهمل  مصادره،  جريدة 

البن  النبوية"  و"السيرة  كثير  البن  النبوية" 
الطبري"  و"تاريخ  للكالعي  و"االكتفاء"  هشام 
و"الروض األنف " للسهيلي و"االستيعاب" البن 
هذه  حجر،وجميع  البن  "اإلصابة"  و  البر  عبد 
الكتب من مصادر تحقيقه، وُتجمع كّلها على لفظ 

)رحلها( في صدر البيت.

"طبقات  ف��ي  السبكي  أن  م��الح��ظ��ة  م��ع 
ثابت  بن  حسان  إلى  البيت  نسب  الشافعية")))) 

ورواية البيت فيه:

كورها ف��وق  ناقة  م��ن  حملت  وم��ا 

محّمد م���ن  ذّم����ة  وأوف�����ى  أع�������ّز 

وذاك وهم منه.

جملة  من  البيت  هذا  ورد   :11( ص  وفي 
بيتين:

محمدا ال��ن��ب��ي  ب��ع��د  ب��ش��رت  ل��ق��د 

ب��ج��ن��������ة ع�����دن زم������رة رف���ق���اء

وهو من الطويل وصواُبه: 

محّمٍد ال��ن��ب��يِّ  ب��ع��د  ���رْت  ُب���شِّ ل��ق��د   

ب��ج��ن��������ِة ع�����دٍن زم������رٌة رف���ق���اُء

وخّرجه المحّقق من "عيون األثر" البن سّيد 
مصادره،  جريدة  في  الكتاَب  يذكر  ولم  الّناس 
هي  األث��ر"))))  "عيون  رواية  أّن  َيذكر  لم  كما 
"دّرة  من  يخّرجه  أن  وفاته  سعداء(،  )زم��رة 
من  وهما  الحلبية"))))  و"السيرة  الحجال")6)) 
مصادر تحقيقه، وذكر البيت أيًضا دون نسبة ابن 

اللبودي في"النجوم الزواهر")))).

منسوًبا  اآلت��ي  البيت  ورد   :120 ص  في 
لحسان بن ثابت من جملة بيتين:
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بسيفه ال��زب��ي��ر  أج���ال  ك��رب��ة  وك�����م 

ويجزل يعطي  والله  المصطفى  على 

في  ورد  كما  وص��واب��ه  الّطويل  من  وه��و 
"ديوان حّسان")9)):

بس��يفه ال��ّزب��ي��ر  ج��لَّ��ى  ك��رب��ٍة  وك��م 

فيجزل يعطي  والله  المصطفى  عن 

حّسان"  "ديوان  من  البيتين  المحّقق  وخّرج 
ومن "معجم الّصحابة" للبغوي، في حين لم يرد 

في "معجم الّصحابة")0)) سوى البيت الثاني.

ص ))1: ورد بيت عبد اهلل بن رواحة: 

أعرفه الخير  فيك  ت��ف��ّرس��ت  إّن���ي 

الّنظر خانني  م��ا  أن  يعلم  وال��ل��ه 

بهذه  المحّقق  يجده  لم  البسيط؛  من  والبيت 
"المعجم  من  مقارًبا  تخريًجا  فخّرجه  الّرواية 
فيه)1)):  البيت  عجز  ورواية  للطبراني  الكبير" 
رجع  ول��و  نظروا.  ال��ذي  في  خالفتهم  فراسة 
المحّقق إلى "ديوان ابن رواحة")2)) كما يفترض 
متاح –  والّديوان مطبوع  التحقيق –  في أصول 
وهي  واحدة  كلمة  تغيير  مع  بلفظه  البيت  لوجد 
البصر محّل النظر، بل ووجد محّقق الديوان وّثق 

القصيدة من تسعة عشر مصدًرا.

ص ))1: ورد هذا البيت ثانَي بيتين:

عيبته األن���ص���ار  ك��ان��ت  ]م���اض���ر[ 

أح��د غ��ي��ره��م  م��ن  ل��ه��م  ي��ك��ون  أاّل 

ال��وزن،  مكسور  وهو  البسيط  من  والبيت 
وصوابه كما ورد في "االستيعاب")))) – المصدر 

الذي خّرج منه المحّقق البيَت–:

عيبَته األن��ص��اُر  كانت  من  ض��رَّ  ما 

أح��د غ��ي��ره��م  م��ن  ل��ه��م  ي��ك�����ون  أاّل 

وال أدري أّواًل معنى القوسين المعقوفين، وال 
ما  المصادر  إلى  الرجوع  جدوى  ما  ثانًيا  أدري 

ا وال نتّمم نقًصا. دمنا ال نصّوب نصًّ

في ص ))1: ورد الرجز اآلتي هكذا:

]اقرابها[ واقترابها  الجنة  حّبذا  يا 

ط��ي��������������ب��ة ]ب���������اردا[ ش��راب��ه��ا

ع��ذاب��ه��ا دن����ا  ق���د  روم  وال������روم 

ض��راب��ه��ا الق��ي��ت��ه��ا  إن  ع��������ل��ى 

وعّلق المحّقق في الهامش قائال: )تحريف في 
كتابة األبيات في النسخة المعتمدة:

ي���ا ح���ّب���ذا ال��ج��ن��ة واق��ت��راب��ه��ا

ط��ي��ب�����ة وب���������اردة ش���راب���ه���ا( 

النص  في  المثبت  البيت  هل  لي  يستبن  ولم 
أو  التحريف  هو  الهامش  في  وما  الصحيح  هو 
فالبيت  األخوين....  كال  الحقيقة  وفي   – العكس 
كما   – يجبر  لم  وكسٌر  بّين  خطٌأ  وهامًشا  متًنا 
في  اعتمد  مصدر  أّي  على  المحقق  يوّضح  لم 

تصويبه. والصواب:

ي���ا ح���ّب���ذا ال���ج���ّن���ُة واق��ت�����راُب��ه��ا

ط���ي���ب���ًة وب�������������ارًدا َش���راُب���ه���ا

ع��ذاُب��َه��ا ق���ددن���ا  روٌم  وال�������روُم 

ض��راُب��ه��ا الق��ي��ُت��ه��ا  إْذ  ع���ل���يَّ 

والغريب أن هذا الرجز مذكور في كثير من 
كتب الّسيرة والتاريخ وحتى األدب بل هو مذكور 
في  المحّقق  أورده��ا  مصادر  سّتة  في  صحيًحا 
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النبوية")))) البن هشام  آخر كتابه وهي "السيرة 
و"االكتفاء")6))  للسهيلي  األنف"))))  و"الروض 
و"الكامل  للخضري  اليقين"))))  و"نور  للكالعي 
في التاريخ")))) البن األثير و"السنن الكبرى")9)) 

للبيهقي.

في ص 161: ورد البيتان اآلتيان للعباس بن 
عبد المّطلب:

الحرب ِف��ي  ال��ل��ه  َرُس����ول  ن��ص��رَن��ا 

فاقشعوا ف��ر  م��ن  ف��ر  وق��د  َس��ْب��َع��ة 

بس��يفه ال��ح��م��ام  ل��ق��ي  وث��ام��ن��ن��ا 

ي��ت��وج��ع اَل  وه����و  م��ّس��������ه  ف��ي��م��ا 

من  المحّقق  وخّرجهما  الطويل  من  وهما 
"االستيعاب" البن عبد البر وهما فيه:

سبعة الحرب  في  الله  رسول  نصرنا 

وأقشع عنه  ف��ر  ق��د  م��ن  ف��ر  وق�����د 

بسيفه ال��ح��م��ام  الق���ى  وث��ام��ن��ن��ا 

يتوجع ال  ال��ل��ه  ف��ي  مس���ه  ب��م��ا 

مكسور  المحّقق  نسخة  في  األّول  والبيت   
إقواٌء،  "االستيعاب")60)  رواية  وفي  عروضيًّا، 
فعلى أّي جانبيك تميل؟ وصواب البيتين كما في 
المصطفى")62)  و"شرف  الصالح")61)  "الجليس 

و"عيون األثر"))6):

سبعًة الحرب  في  الله  َرُسول  نصرنا 

فأقشعوا عنه  ف��رَّ  ق��د  م��ن  ف��رَّ  وق��د 

بسيفه ال��ِح��م��ام  الق���ى  وث��ام��ن��ن��ا 

ي��ت��وّج��ع ال��ل��ه ال  ف���ي  ��ه  ب��م��ا م��سَّ

مع  حجر  البن  الباري"))6)  "فتح  في  وهما 

في  مذكور  الباري"  و"فتح  الرواية  في  اختالف 
مصادر المحّقق دون أن يستفيد منه.

الثالثة  األبيات  هذه  وردت   :1(0 ص  في 
لفاطمة الزهراء رضي اهلل عنها:

ال��ث��را أط��ب��اق  َت��ح��ت  للمغيب  ق��ل 

ه���ل ت��س��م��ع��ن ص���راخ���ي ون���داي���ا

ه���ذا ع��ل��ى م���ن ش���م ت��رب��ة أح��م��د

غ��وال��ي��ا ال���زم���ان  م���دى  ي��ش��م  أال 

ص��ب��ت ع��ل��ي م��ص��ائ��ب ل���و أن��ه��ا

لياليا ع���دن  األي�����ام  ع��ل��ى  ص��ب��ت 

األول  البيت  وصواب  الكامل  من  واألبيات 
والثاني))6):

ال��ّث��رى أط��ب��اِق  َت��ح��َت  للُمغيَِّب  ق��ْل 

وندائيا صرختي  تسمُع  ك��ن��َت  إن 

أحمٍد ت��رب��َة  ش��مَّ  م��ن  على  م���اذا 

َغ��وال��ي��ا ال���ّزم���ان  م���دى  يش��مَّ  أال 

وقد خّرج المحّقق األبيات من "جمع الوسائل 
لم  الكتاب  هذا  أّن  حين  في  الشمائل"  شرح  في 
وهذان  والثالث،  الثاني  البيت  سوى  فيه  ُيذكر 
النبالء")66)  أعالم  "سير  في  مذكوران  البيتان 
مصادر  من  والكتابان  للكالعي  و"االكتفاء"))6) 
البيتان  تحقيقه، إضافة إلى كتب كثيرة ورد فيها 

األخيران ليس هنا مجال حصرها.

السابقة  األبيات  بعد  وردت   :1(0 ص  وفي 
اهلل  رضي  الزهراء  لفاطمة  أخرى  أبيات  أربعة 

عنها وهي: 

ق����د ك���ان���ت ب��ع��������������دك أن���ب���اء

الخطبا يكثر  ل��م  تشهدها  كنت  ل��و 
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وابلها اأَلْرض  ف��ق��د  ف��ق��دن��اك  إن���ا 

واحتزبا العهد  بعد  قومك  واخ��ت��ل 

يؤنسنا ب��اآلي��ات  ج��ب��ري��ل  ك���ان  ق��د 

محتجبا ال��خ��ي��ر  وك���ل  ع��ن��ا  ف��غ��اب 

وق����د رزئ���ن���ا ل���م ي�����رزه أح�����������د

عربا وال  ع��ج��م��ا  ال  ال��ب��ري��ة  م��ن 

وهي من البسيط، ولم أجد هذه األبيات بروّي 
ويمكن  قنفذ،  اب��ن  عند  س��وى  المفتوحة  الباء 

تصويبها ببعض التكّلف لتصبح:

ق��د ك���ان ب��ع��دك أن��ب��������اٌء وَه��ْن��َب��ث��ٌة

الُخَطبا يكُثِر  ل��ْم  شاِهَدها  كنَت  لو 

وابلَها اأَلْرض  فْق�َد  ف��ق��دن��اَك  إن��ا 

واحَتربا العهِد  بعَد  ق��وُم��َك  واخ��ت��لَّ 

يْؤنُسنا ب��اآلي��اِت  ج��ب��ري��ُل  ك��ان  ق��د 

محَتجبا الخيُر  و]ص��ار[  عّنا  فغاب 

أح��ٌد ُي�����ْرَزُه  ل��م  بما  ُرِزْئ���ن���ا  وق��������ْد 

َع��رَب��ا وال  ُع��ْج��ًم��ا  ال  ال��ب��ريَّ�����ِة  ِم��ن 

من  ففيها  الّصيغة  لهذه  أرت��اح  ال  ولكّني 
سِلمْت  وإن  فيها  ما  الركاكة  ومن  الضرورات 
عروًضا وإلى حّد ما لغًة، وصواب األبيات تلفيًقا 

من بعض المصادر))6):

وَه��ْن��َب��ث��ٌة أن��ب��اٌء  ب��ع��دك  ك���ان  ق���د 

الُخطُب تكُثِر  ل��ْم  شاِهَدها  كنَت  لو 

وابلَ�ها اأَلْرض  ف��ْق��َد  ف��ق��دن��اَك  إن��ا 
واحَتربوا)69) العهِد  بعَد  قوُمَك  واختلَّ 

يْؤنُسنا ب��اآلي�����اِت  جبريُل  ك��ان  ق��د 

محَتجُب ال��خ��ي��ِر  وك���لُّ  عّن�ا  ف��غ��اب 

أح��ٌد ُي�����ْرَزُه  ل��م  بما  ُرِزْئ���ن���ا  وق��������ْد 
َع���رُب)0)) وال  ُع��ْج��ٌم  ال  البريَِّة  ِم��ن 

اعتمد  التي  المصادر  إلى  المحّقق  رجع  ولو 
البيت  لوجد  كتابه  آخر  في  مثبت  هو  كما  عليها 
"اإلصابة")2))  و  الكبير")1))  "المعجم  في  األّول 
البيت  ووجد  المّطلب،  عبد  بنت  لصفّية  منسوًبا 
وعجز  العرب"))))  "لسان  في  والّثاني  األّول 
وال  فاشهدهم  قومك  )فاختلَّ  فيه:  الثاني  البيت 
البيت  أيًضا  ولوجد  إق��واء.  البيت  وفي  تغِب(، 
األول والثاني والثالث في "طبقات ابن سعد")))) 
لَِقْوِمَك  )َفاْحَتْل  فيها:  الثاني  البيت  أن عجز  غير 
كذلك،  إقواء  البيت  وفي  َتِغِب(  َواَل  َواْشَهْدُهْم 

ورواية البيت الثالث في "الطبقات" كانت: 

َيْحُضُرَنا ِب��اآْلَي��اِت  ِج��ْب��ِري��ُل  َوَك���اَن 

ُمْحَتِجُب اْل��َغ��ْي��ِب  َوُك���لُّ  َعنَّا  َف��َغ��اَب 

واألبيات فيها منسوبة إلى هند بنت أثاثة.

األّول  البيت  ورد  أقول:  التخريج  في  وزيادة 
"تهذيب  وفي  دريد  البن  اللغة"))))  "جمهرة  في 
الحديث"))))  "غريب  وفي  لألزهري  اللغة")6)) 
للخطابي، وورد البيت األول والثاني في "البيان 
النساء")9))  "بالغات  وفي  للجاحظ  والتبيين")))) 
والثالث  والثاني  البيت األول  البن طيفور وورد 
للسيوطي  والمحاورات")0))  المحاضرات   " في 

مع اختالف في الرواية.

واألبيات متنازعة النسبة بين فاطمة الزهراء 
المّطلب وهند  بنت عبد  رضي اهلل عنها وصفّية 
صاحبة  أّن  إلى  األربلي  واطمأّن  أثاثة،  بنت 
كتابه"كشف  في  أثاثة  بنت  هند  هي  األبيات 
أبيها  قبر  إلى  التفتت  )ثم  نقل:  حين  الغّمة")1)) 
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صلى اهلل عليه وسلم متمثلة بقول هند ابنة أثاثة(، 
غير أني أميل إلى أّن األبيات لصفّية، وهو رأي 
دافع عنه بالحجج الباحث محمد شمس عقاب)2))، 
األبيات، وما  الرواة زادوا في  أّن  إلى  أميل  كما 

آفة األخبار إاّل رواتها.

جملة  من  اآلتي  البيت  ورد   :190 وفي ص 
بيتين دون نسبة:

س��ؤدده وص��ف  المتعاطي  أي��ه��ا  ي��ا 

بالغمر البحر  و  لكيل  تعرضن  ال 

وهو من البسيط وصواب عجزه: ال تعرَضنَّ 
الّصغير.  القدح  والُغَمر:  بالُغَمِر،  البحْر  لكيِل 
"المقدمات  من  خّرجه  أّنه  مع  المحّقق  يْعُزُه  ولم 
الممهدات")))) البن رشد الجد وفي هذا المصدر 
أبو  الفقيه  أحسن صاحبنا  )ولقد  رشد:  ابن  يقول 
العباس في قوله في قصيدة له( ثم يورد البيتين، 
العّباس  أبي  بالفقيه  المقصود  يكون  أن  وأرّجح 
بن  عمر  بن  أحمد  العباس  أبو  رشد:  ابن  أستاذ 
األندلسي  الدالئي  بابن  المعروف  العذري  أنس 

)ت ))) ه� (.

أخطاء النحو واإلمالء: 

لم  األخطاء  من  جمٍّ  بكمٍّ  الكتاب  تحقيق  حفل 
يوّفر نحًوا وال إمالء وال ضبًطا وال ترقيًما، ولو 
كان  ما  أكثر  أو  بكّل صفحة خطأ  أن  قائل  أقسم 
حانًثا، وال أعني التطبيعات أو األخطاء المسماة 
الكتاب  روح  الجّيد  والّتصحيح  طباعّية،  ظلًما 
أمثال  فيه  المصّححون  كان  زماًنا  اهلّل  ورح��م 
ضّر  ما  والّزاوي.  واطفّيش  والعدوي  الهوريني 
القمح  عن  ينفي  ُمجيًدا  مصّحًحا  كّلف  لو  ناشًرا 
للقارئ طعاًما سائًغا ال يغّص فيه  زؤاَنه ويقّدمه 

بين الكلمة وأختها. 

قلُت بغّض النظر عن أخطاء الكتاب الّطباعية 
في  جاء  كما  استقصاء  ال  تمثياًل  بعضها  وأذكر 
ص)): )تاريخ ناسخه( وصوابها )نسخه(، وفي 
ص)): )حّتى شاب وأصبح فتى( وصوابها )حتى 
شّب(، وفي ص )): )أم ولد إبراهيم( وصوابها: 
شئت  )إن   :1(1 وفي ص   ،) إبراهيم  ولده  )أم 
دعوة اهلل( وصوابها )دعوُت اهلل(. وبغّض النظر 
جاء  كما  الكلمات  بعض  سقوط  عن  أخرى  كّرة 
في ص )2: )ذكر حوالي ثالثين علًما من الدين( 
ص  وفي  الدين(،  علماء  من  )علًما  والصواب: 
الذين  الرسول صلى اهلل عليه وسلم  )): )أوالد 
)كانوا  والصواب:  المؤمنين(  أم  من  كلهم  كانوا 
 :(6 ص  وفي  المؤمنين(،  أّم  خديجة  من  كلهم 
)سّيد اإلدام الدنيا( والّصواب: )في الدنيا(. )وهي 
المحّقق والّناشر مشتركين  أخطاء يحمل وزرها 
فما الداعي للعجلة وناُر الروّية ناٌر جدُّ منضجٍة(. 

وكان األمر يهون – وهو في حقيقته غير هّين 
– لو اقتصر على ما ُذكر من أخطاء وما شابهها، 
ولكن كثرت األخطاء وتنّوعت حّتى ذّكرتنا بقول 

الشاعر:

ف��دع��ه ش��ي��ًئ��ا  ت��س��ت��������ط��ع  ل���م  إذا 

وج���������اوزه إل�����ى م����ا ت��س��ت��ط��ي��ع

على  مآخذه  ِذكِر  في  المحّقَق  أن  والعجيب 
المخطوط يقول في ص )6: )لغة الناسخ سليمة 
والّنحوية(  اإلمالئية  األخطاء  بعض  وجود  مع 

ومن األخطاء الّنحوية لدى المحقق:

ص )2: )ومن بين هؤالء الرحالة المشهورين 
ذووا المكانة ( والّصحيح: ذوي.
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واألقصى...  األوسط  )فالمغربين   :2( ص 
يفاخرون به( والّصحيح: فالمغربان.

ذووا  العلم  مشايخ  )من  نفسها:  الصفحة  وفي 
الشهرة( والّصحيح: ذوي.

ص )): )فلم أجد لها أثر( والّصحيح: أثًرا.

ص 6): )بّين ابن قنفذ... أشياء وأمور كثيرة( 
والّصحيح: أموًرا.

موضوع(  حديث  قنفذ  ابن  )روى   :61 ص 
والّصحيح: حديًثا موضوًعا.

ص 62: )يورد المؤلف نصوص( والّصحيح: 
نصوًصا.

ص 106: )أن ينقل كالم خطير( والّصحيح: 
كالًما خطيًرا.

ِاْف��ِد  والّصحيح:  نفسك(  )أف��دي   :12( ص 
نفسك.

 ) اهلل  رس��ول  يا  عليهم  )ادع��وا   :16( ص 
والّصحيح: ُاْدُع.

ومن األخطاء اإلمالئية:

والّصواب:  زيد(  وبين  بينه  )آخا   :6( ص 
آخى.

والّصواب:   ) قوم  إليه  )وشكى   :1(( ص 
بعد  صحيحة  كتبها  المحّقق  أن  والغريب  شكا، 

سطر واحد.

ص ))1: )ثم وضعهّن فخرص ( وهنا خطأ 
إمالئّي وتطبيعة والصواب: فخرْسَن.

وأختم بخطأين – قبل االنتقال إلى ما هو أدهى 
وأمّر–:

المصطفى صلى  بعد  )توفيت   :(( ففي ص 
بسّتة.  والّصواب:  أشهر(  بست  وسّلم  عليه  اهلل 
وفي الصفحة نفسها: )والّلتان أسلمن( والّصواب: 

واللتان أسلمتا.

أخطاء الضبط والترقيم:

استقصاء،  ال  تمثيل  ذكرته  ما  إن  ثانية  أقول 
حقيقتها  في  –وهي  تهون  أيًضا  األخطاء  وهذه 
والترقيم،  الضبط  أخطاء  قياًسا على  هّينة–  غير 
الّتحقيق سوى نشر النّص كما تركه مؤلفه  وهل 
فيما  األوجه  وتقليب  نقرأ  لما  فهٌم  ذلك  في  عّدتنا 
جعلت  بأخطاء  جاء  المحّقق  ولكّن  علينا،  أشكَل 

النّص في مواضَع كثيرة مستغلًقا وتفصيل ذلك:

الء(  تصغير  فهو  ل��ؤي:  وأّم��ا   )  :(( ص 
وهو  ال��ع��رب"))))،  "لسان  المحّقق  راجع  ولو 
 ، ُلَؤيٌّ أَلْي  )َوَتْصِغيُر  لوجد:  تحقيقه  من مصادر 
"تاج  وفي  ُقَرْيٍش(،  َأبو  َغاِلٍب  ْبُن  ُل��َؤيُّ  َوِمْنُه 
العروس")))): )َوِفي َأْسماِء الَعَرِب أيًضا: أْلُي... 
البِن  الفاِضِليَّة  المقدَمِة  ِفي  َوَوَقَع   ، ُلَؤيٌّ َتْصغيُره 
َثْوُر  َوُه��َو  كَقَفا،  ى  الَّ��ألَ َتْصغيُر:  أنَّه  الجواني 
الَوْحش، َوقد قدَّْمنا أنَّ الَمْعروَف أنَّه َتْصغير أْلي 
بسكوِن الَهْمزِة َوِمْنه ُلَؤيُّ بُن غاِلِب بِن ِفهٍر( إذن 
بمعنى  ألي  تصغير  فهو  لؤي:  وأّما  فالّصواب: 

البطء أو أَلَى بمعنى الثور الوحشي. 

ص )): )وأما خزيمة: فهي تصغير خزمة، 
وهو  الجبل  كذا  قلوب،  من  تّتخذ  شجرة  وهي 
من  تتخذ  معنى  فما   ) لإلصالح  فهو  التخّزم 
بعد  وهل  ؟؟،  الجبل  كذا  معنى  وما  قلوب؟؟ 
بقي  الّتصحيف  مع  المتصاحب  التحريف  هذا 
معنى للّتعريف ؟ والّصواب: )وأما خزيمة: فهي 
سعفها  من  ُيّتخذ  شجرة  وهي  خزمة،  تصغير 
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الحبال، وأّما الخزم فهو اإلصالح()6)).

تَزوجَها  َأن  بعد  اْم��َرَأة  )َوخّير   :10( ص 
َفاْخَتاَرْت َنفسَها فشفيت( والّصواب فَشِقَيْت وهي 
)َشِقَيْت(  ولفظة  الكالبية،  الضّحاك  بنت  فاطمة 
سعد")))):  ابن  "طبقات  في  جاء  مّما  مستمّدة 

ِقيَُّة(.  )َفَكاَنْت َتْلَقُط اْلَبْعَر َوَتُقوُل َأَنا الشَّ

ص 109 و110: ضبط المحّقق مرتين اسم 
عّم النبّي )جحل( بتقديم الحاء على الجيم، ومؤّلف 
جحل  )وأما   :110 ص  في  يقول  نفسه  الكتاب 
العكس(  وقيل:  الساكنة  المهملة  والحاء  بالجيم 

فلماذا فّضل المحّقق المرجوح على الّراجح ؟!

أجاز  من  الحجاز  علماء  )ومن   :1(2 ص 
مستقيم  غير  والمعنى  عليه(،  اهلل  فلعنة  أخذ  وبه 
الشخص  لعن  بجواز  أي  آُخ��ُذ  وبه  وصوابه: 

المذكور. 

بن  لسليط  نعيمان  بيع  قّصة  في   :1(( ص 
حرملة جاء: )فاشتروه ودفعوا له إبال في اليمن(، 
وهو تصحيف ولعّل صوابه )في الثمن(، فالحادثة 
وقعت في ُبصرى))))، وهي مدينة قديمة تقع اآلن 
في محافظة درعا بسوريا، ولو انتبه المحّقق إلى 
)وجاء  فقط  بعد سطرين  الخبر  بقّية  في  جاء  ما 
أبو بكر فُأخبر بسليط فتبعهم ورّده وأخذوا إبلهم( 
لتجّنَب الوهَم فكيف يستقيم أن يأخذ منهم أبو بكر 
بدفعها  وعدوا  أو  دفعوها  وقد  بُبصرى،  اإلبل 

لنعيمان في اليمن !! عمرك اهلّل كيف يلتقيان؟

عربية(  كلها  قسي  )وارف��ع��ه   :1(2 ص 
والّصواب: وأربعة قسيٍّ كّلها عربّية

اهلل  َرُس��ول  سيف  نصل  )وك��ان   :1(( ص 
والّصواب:  قبعة(  وكذلك  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
طرف  على  كان  ما  والقبيعة:  قبيعته(،  )وكذلك 

مقبض السيف من فّضة أو حديد)9)).

من  تنور  له  )وك��ان  نفسها:  الّصفحة  وفي 
حجر، وهو إناء يشبه الطست ( فهل سمع سامع 
وإّنما  ؟!  الطست  حجم  في  اإلن��اء  ُيشبه  بتّنوٍر 
إناء صغير يشرب  )َتْوٌر من حجر( والّتور  هي 

فيه)90). 

مده(  في  الخيط  ذلك  أرى  )وكنت  ص6)1: 
ِفي  اْلِمْخَيِط  ]َذِلَك  [أَثَر  َأَرى  )ُكْنُت  والّصواب: 
َصْدِرِه(، ولو رجع المحّقق إلى "صحيح مسلم")91) 
من  بالمناسبة  وهما  الحاكم")92)  "مستدرك  أو 
الصحيح  المعنى  إلى  الستراح  تحقيقه  مصادر 

وأراحنا من التتّبع.

 ) بحمرة  مشوب  الّلون  )أبيض  ص190: 
لون  و)اإلش���راب: خلط  ُم��ْش��َرب،  وال��ّص��واب: 
يقال  اآلخر.  الّلون  ُسِقي  الّلونين  أحَد  كأّن  بلون، 

بياض ُمشَرٌب ُحمرًة بالّتخفيف())9).

سمعته،  بقرب  علّي  )ومن صلى  ص 196: 
الحديث:  وصواب  بلغته(  نائبا  علي  صلى  ومن 
بهذا  موجود  وهو  ُبلِّْغُتُه(  ناِئًيا  عليَّ  )ومن صّلى 
والكتاب  عياض  للقاضي  "الّشفا"))9)  في  الّلفظ 
من مصادر الّتحقيق أيًضا وأيًضا!. ويضاف إلى 
نّن أحد  أخطاء الضبط سوُء كيلة الّترقيم، وال ُيَهوِّ
إلى ضّده  المعنى  ينقلب  فقد  الّترقيم  من خطورة 
من الجهل بوضع عالماته، ومثال أخطاء المحّقق 

التي تناسل منها خطأ آخر: 

في ص ))1 وضع المحّقق النقطتين في غير 
محّلهما في )َوتكلم َثابت بن قيس وهم يدخلونه ِفي 
الّصديق،  بكر  َأُبو  اهلل:  َرُسول  ُمَحمَّد  َفَقاَل  َقبره، 
ِهيد وعثمان بن عّفان( فاعتبر المحّقق  وعمر الشَّ
ِهيد وعثمان  جملة )َأُبو بكر الّصديق، و عمر الشَّ



نقد تحقيق 
كتاب:

"حمية 
اإلسالم 
بالنبّي" 
البن قنفذ 
القسنطيني

29 آفاق الثقافة والتراث

عليه  اهلل  صلى  اهلّل  رسول  كالم  من  عّفان(  ابن 
فهرس  في  أثبتها  كذلك  اعتقدها  أّنه  وبما  وسّلم 
األحاديث آخر الكتاب، والّصواب أن الجملة من 
هكذا:  النقطتين  وضع  ولو  قيس  بن  ثابت  كالم 
َقبره  ِفي  يدخلونه  وهم  قيس  بن  َثابت  )َوتكلم 
َفَقاَل: ُمَحمَّد َرُسول اهلل، َأُبو بكر الّصديق، وعمر 

ِهيد، وعثمان بن عّفان( لما وقع في التباسه. الشَّ

ُيْقِرئك  الرب:  )فقاَل   :96 في ص  ذلك  ومن 
اَلم (. اَلم ( وصوابها )فقاَل: الرب ُيْقِرئك السَّ السَّ

ص )10: )ُيِريد َأن اْبن النَِّبي َنِبي وضعف؛ 
ألن آدم َنِبي َوَما ِفي َوَلده لصلبه َنِبي غير ِشيث( 
وصوابها: )ُيِريد َأّن اْبَن النَِّبي َنِبي، وُضعَِّف ألّن 

آدم َنِبّي(.

لطائفة  قال  بكر  أبو  غاب  )فلّما   :1(2 ص 
)كذا(  عبدا  عندي  عليهم  خطرت  العرب:  من 
ِإذا أردتم َأن أبيعه لكم( والّصواب: 0)فلّما غاب 
أبو بكر، قال لطائفة من العرب خطَرْت عليهم: 

عندي عبٌد ِإن أردتم َأن أبيعه لكم(.

من  وج���وه  "ش��اه��ت  )وق����ال:   :160 ص 
الّتشويه"( فأدخل في حديث رسول اهلل صلى اهلل 
الجملة:  كتابة  وصواب  منه  ليس  ما  وسّلم  عليه 

)وقال: "شاهت وجوه" من الّتشويه (.

ص ))1: )وترك رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم، يوم مات من الثياب أربعة: أزر وقميصا 
ما  المعدود  أن  القارئ  فيتوهم  وكساء...(  وجبة 
في  )قميصا(،  نصب  ويستوقفه  أربعة  كلمة  بعد 
صلى  اهلل  رس��ول  )وت��رك  ال��ّص��واب:  أن  حين 
أزر  أربعَة  الثياب:  مات من  يوم  اهلل عليه وسلم 

وقميصا وجبًة وكساًء...(.

في  بحمرة  مشوب  الّلون  )أبيض   :190 ص 
)أبيض  العينين( وصوابها:  أدعج  تدوير  وجهه، 
أدعج  تدوير،  وجهه  في  بحمرة،  ُمْشرب  الّلون 

العينين(.

األخطاء  من  المقبول  غير  الحجم  هذا  ومع 
وأخرى  هنا  ناقصة  كلمة  من  الكتاب  يسلم  لم 
ساقطة هناك ففي ص 29: )الزمته وقرأت عليه 
"أنس  من  الّنقل  وتصويب  الفرائض(  في  كتاب 
الحوفي  كتاب  الفقير"))9): )الزمته وقرأت عليه 

في الفرائض(.

ضّده  إلى  المعنى  غّير  نقص   :(( ص  وفي 
عليه(  درس  أنه  قنفذ  ابن  أمانة  )ومن  يقول:  إذ 
)ومن  "الفارسّية")96):  في  جاء  كما  والّصواب 

أمانة ابن قنفذ أّنه لم يذكْر أّنه درَس عليه(.

في  جاء  ما  المعنى  يغّير  الذي  النقص  ومن 
ص 111: )فهؤالء أعمامه صلى اهلل عليه وسلم 
أسلم منهم غير العباس وحمزة( وصواب الجملة: 
أسلم  ما  وسلم  عليه  اهلل  صلى  أعمامه  )فهؤالء 

منهم غير العباس وحمزة(. 

المعلم  بن  اهلل  عبد  )وزعم   :1(1 ص  وفي 
عبد  أبو  و)زعم  والصواب:  اإلمامية(  أئمة  من 
الّنعمان  بن  محمد  بن  محمد  وهو  المعّلم(،  اهلل 

المعروف بالشيخ المفيد )ت )1) ه�(.

في ص )19: نقص يستغلق معه المعنى في 
الجملة اآلتية: )وتعّسف وابتدع وانفرد صّلى اهلل 
على الجّد ورضي عن األم والبنين(، وصوابها: 
)وتعّسف وابتدع وانفرد من قال: صّلى اهلل على 

الجّد ورضي عن األم والبنين(.

ومّما يؤخذ على المحّقق تقصيره في الّرجوع 
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الجّيدة منها  المصادر وعجزه عن االستفادة  إلى 
بل والسعي للحصول على ما ُيعّد ضرورًيا لعمله 
التحقيقي وما توهمه في عنوان الكتاب الذي حّققه 
وهو مطبوع متداول إال بعٌض من هذا التقصير. 

حين   61 ص  في  ورد  ما  أيًضا  ذلك  ومن 
أبهم  بما  واإلعالم  "التعريف  الّسهيلي  كتاب  عّد 
المصادر  األسماء واألعالم" من  القرآن من  في 
عليها  الحصول  الباحث  على  تعّذر  التي  النادرة 
الكتاب  هذا  أّن  حين  في  العربية،  المكتبات  في 
نشر بدار الكتب العلمية في بيروت سنة ))19م 
الفكر  بدار  ثانية  ونشر  مهّنا،  أ.  عبد  بتحقيق 
))19م  سنة  بيروت  في  الوسام  ودار  العربي 
بتحقيق هيثم عّياش وبعنوان " غوامض األسماء 
وكان  القرآن"،  في  المسندة  واألحاديث  المبهمة 
بن  حمد  األستاذ  حّققه  حيث  دكتوراه،  أطروحَة 
الدكتور  بإشراف  ))19م  سنة  يحيى  صالح 
سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  في  القّطان  مّناع 
وما جدوى  بندرته؟  القول  معنى  فما  اإلسالمية، 
الرجوع إلى المخطوط كما في ص )) مع تيّسر 

المطبوع؟ 

وهذا العجز عن االستفادة من المصادر حال 
ص  ففي  مخطوطه  خروَم  المحّقق  يتّم  أن  دون 
المعنى  وإتمام  البياض  ملء  يمكنه  كان   :1((
يشبه  ُصفر  من  )ومغتسل  اآلتية:  الجملة  في 
الثياب(  لغسل  وهي   ]........[ والواسع،  السطل 
السطل  يشبه  صفر  من  )ومغتسل  والصواب: 
واإلّجانة:  الثياب(  لغسل  وهي  وإّجانة  والواسع، 
نفسها:  الصفحة  وفي  الّثياب))9).  فيه  تغسل  إناء 
كتب  المحّقق  راجع  ولو   )  ]........[ )وخّفان 
الّسيرة – وهو ما كان يجدر به أن يفعله – لوجد 
السيرة  "ألفية  في  يقول  العراقي  الدين  مثاًل زين 

النبوية"))9):

ك�����ان ل����ه خ����ّف����ان س�����������اذج���ان

أه��������داه��م��ا أص��ح��م��ة ال���ّرّب���ان���ي

"تاريخ  في  س��اذج��ان  خّفان  ه��ي:  وكذلك 
أنَّ  ورد:"  الحديث  كتب  وفي  الخميس")99)، 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  إلى  أهدى  النَّجاشيَّ 
والّساذج:  ساَذَجيِن")100)،  أسَوَديِن  ُخفَّين  وسلم 
الَمُشوب  غيُر  الخالص  الذال وكسرها: هو  بفتح 
ب عن: ساَده بالفارسية. وغيُر المنقوش، وهو معرَّ

أخطاء التقصير في البحث 

كما أن هذا العجز عن االستفادة من المصادر 
أوقَع المحّقق مرات عدة في تسرع كان في غنى 

عنه، ومن هذه اإلطالقات:

ِإَلى  )وخطب  المؤلف:  قول  عند   :(( ص 
رجل اْبَنته َفاْعَتذر َلُه َأن بَها برًصا َولم يكن بَها 

برص َفَما 

بَها  وجد  َبيته  ِإَلى  اْنَصرف  ]الصواب:فلّما[ 
َفاْخَتاَرْت  تَزّوجَها  َأن  بعد  اْم��َرَأة  َوخّير  برصا 

َنفسَها فشفيت

)فلم  بقوله:  المحّقق  ]الصواب:فَشِقَيْت[( عّلق 
السير  مصادر  في  سند  أّي  الرواية  لهذه  أجد 

والتاريخ والطبقات (، فأقول:

أّواًل: هما روايتان وليستا رواية واحدة: رواية 
بن  الحارث  بنت  أمامة  وهي  البرصاء،  المرأة 
عوف، ورواية المرأة المخيَّرة، وهي فاطمة بنت 

الضحاك الكالبية.

ثانًيا: الرواية األولى موجودة في كتب )السير 
والتاريخ والتراجم ( وفي المصادر التي كانت بين 
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وتخريجها  الكتاب  آخر  في  وأثبتها  المحّقق  يدي 
من هذه المصادر وال أعدوها:

"السيرة النبوية")101) البن كثير، و"السيرة   -
و"فتح  و"اإلص��اب��ة"))10)  الحلبية")102)، 

الباري"))10).

والرواية الثانية موجودة كذلك في كتب )السير 
المحّقق  مصادر  وفي   ،) والتراجم  والتاريخ 

وتخريجها من هذه المصادر وال أجاوزها: 

في  و"الكامل  ال��ط��ب��ري"))10)،  "تاريخ   -
ال��ت��اري��خ")106)، و"االس��ت��ي��ع��اب"))10)، 
و"اإلصابة"))10)، و"السيرة النبوية")109)، 

و"خالصة السير")110).

فهل من أصول الّتحقيق أن نجزم أننا لم نجد 
)لهذه الرواية أّي سند في مصادر السير والتاريخ 
أيدينا من  لم نقرأ حّتى ما بين  والطبقات( ونحن 

مصادر.

ص 102: أخطأ الّناسخ في اسم خولة الثعلبية 
بقوله:  المحّقق  فعّلق  بالتصغير،  خويلة  فكتبها 
المصادر  في  ترجمة  لها  أجد  لم  الثعلبية  )خويلة 
واألنساب  والطبقات  التراجم  وكتب  التاريخية 
والمؤّلف(  الناسخ  بها  أتى  أين  من  أعلم  وال 
وكتب  التاريخية  المصادر  من  بها  أتى  قلُت: 
الهدى  "سبل  مثل:  واألنساب  والطبقات  التراجم 
المواهب  على  الزرقاني  و"شرح  والرشاد")111) 
للذهبي  اإلس���الم"))11)  و"تاريخ  اللدنية")112) 
و"تاريخ دمشق"))11) و"سير أعالم النبالء"))11) 

و"تاريخ الخميس")116) وفي هذا َمقَنع.

ص 106: روى المؤلف خبًرا ورد فيه قول 
)آلمن  العاص:  بنت  ألمامة  طالب  أبي  بن  علّي 

الطاغية  هذا  يتزّوجك  أن  آمن[  ال  ]الصواب: 
الخبر  هذا  على  المحّقق  فعّلق   ،) معاوية  يعني 
ابن  العاّلمة  الشيخ  مثل  لعالم  )اليجوز  بقوله: 
قنفذ أن ينقل كالم خطير )كذا( ويسيئ لصحابي 
جليل... مثل: معاوية بن أبي سفيان... وإّن الباحث 
فّتش في الرواية الحديثية والتاريخية فلم يجد هذه 
إلى  بالباطل  التي نسبت  الكبيرة:الطاغية،  الكلمة 
علّي بن أبي طالب ( وكأّن الباحث لم يقنع بهذا 
فكتب في المقدمة ص 60: )وتحدث العالمة ابن 
سفيان رضي  أبي  بن  معاوية  قنفذ عن شخصية 
مروّية  وهي  ]الطاغية[،  غريبة  بكلمة  عنه،  اهلل 

عن علي أمير المؤمنين... كذًبا وبهتاًنا(.

الكتب  في  جّيدا  وبحث  الباحث  تأّنى  ولو 
التي وضع قائمة بها في آخر كتابه لوجد اللفظة 
مذكورة صريحة في "االستيعاب"))11) البن عبد 
 " وفي  حجر،  البن  "اإلصابة"))11)  وفي  البر، 
السيرة الحلبية")119). فأّي رواية حديثية وتاريخية 
بين  وهي  الكلمة  يجد  ولم  الباحث،  فيها  فّتش 

يديه؟!

 :1(( ص  في  جاء  ما  المحّقق  جرأة  ومن 
]القلنسوة[  تحت  المحارب  يلبسه  زرد  )والمغفر 
يهبط منه شيء على الوجه( وعّلق في الهامش: 
)جاء في الّنسخة المعتمدة قول المؤلف بالعامّية: 
الشاشية.  تحت  المحارب  يلبسه  زرد  والمغفر 
القلنسوة  فاستبدل  المتن(  في  جاء  ما  والّصحيح 
بالشاشية. ولم يكتف بهذا بل كتب في مآخذه على 
العامية  األلفاظ  بعض  )وجود   :6( ص  الكتاب 
بالّلهجة المحلّية ( وأعطى مثال الّشاشية، وكلمة 
بعض تفيد وجود أكثر من لفظة فهاّل دّلنا الباحث 
له  سّلمنا  لو  العامّية  بالّلهجة  أخرى  لفظة  على 

باألولى وهيهات ؟
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قديمة  الكلمة  لوجدنا  المصادر  راجعنا  ولو 
االستعمال فقد وردت في:

خاقان  بن  للفتح  ال��ع��ق��ي��ان")120)  "قالئد   -
أنيق  الحاشية،  )رقيق   :) ه�  )ت))2 

الشاشية(.

ه�(:  )ت10)  ال��ط��ب��ري")121)  "ت��اري��خ   -
فعجب  بحمائل،  وسيف  شاشية  )وعليه 

الناس منه(

 :) ه���   2(( )ت  ال��ج��اح��ظ"  "رس��ائ��ل   -
)والشوارب المعقربة، والقالنس الشاشية(

وللعاّلمة محمد بن أبي شنب بحث نشره في 
شاشية،  كلمة  أصل  في  االفريقية")122)  "المجلة 
وكان قد عّرفها في مجلة "الفتح"))12) ب�: )شاشية: 
لكثرة  الموصوف  مقام  ُأقيمت  لَقلنسوة  صفٌة 
إلى  ال  الشاش؛  إلى بالد  ااِلستعمال... منسوبة 

نوٍع من المنسوجات القطنية ُيقال لُه: الشاش(. 

في  كلمة  نغّير  أن  الّتحقيق  أصول  من  وهل 
المتن بأخرى من عندنا ألّننا اعتقدنا أّنها عامّية ؟!

ص )11: )َوُتوفِّي َشِهيًدا...قتله َفْيُروز اْلَكاِفر 
َمْمُلوك اْلُمغيَرة( عّلق المحّقق في الهامش: )الذي 
بن  عمر  الراشد  الخليفة  المؤمنين  أمير  قتل 
الخطاب رضي اهلل عنه هو أبو لؤلؤة المجوسي 
وكان عبًدا للمغيرة بن شعبة(. وفيروز ليس في 
شخص  فهما  لؤلؤة  أبي  اسم  سوى  األمر  حقيقة 

واحد. 

ص 126: )ومنهم خزيمة بن ثابت األنصاري 
المحّقق:  عّلق  مكة(  فتح  يوم  الراية  صاحب 
)صاحب الراية يوم فتح مكة هو قيس بن سعد بن 
المؤلف(  كما ذكر  اهلل عنه، وليس  عبادة رضي 

وفي الحقيقة نجد أن خزيمة بن ثابت حمل راية 
الطلب"))12)  "بغية  ففي  مكة  فتح  يوم  عشيرته 
البن العديم: )شهد مع النبي صلى اهلل عليه وسلم 

غزوة فتح مكة، وكان يحمل راية بني خطمة(.

مالحظات حول تخريج األحاديث:

أّي كتاب في السيرة يكاد يكون كتاَب حديٍث 
بالّضرورة، فمداره على أقوال الرسول صلى اهلل 
قنفذ  ابن  وكتاب  وتقريراته،  وأفعاله  وسلم  عليه 
ليس بدًعا عن هذا األمر بل ذكر ذلك صراحة في 
اْلَمْجُموع  َهَذا  )َوسميت  قال:  الكتاب حين  مقدمة 
لُظُهور اْلبرَكة ِبِقَراَءة الَحِديث النََّبِوّي ِفي الّسُكون 
ورقة   (9( حجمه  صغر  فرغم  َواْلَحَرَكة())12) 
قولّيا،  حديًثا  وستين  مئة  قرابة  فيه   ) مخطوطة 
حديًثا  ثمانين  مقارًبا  تخريًجا  المحّقق  منها  خّرج 
وأهمل ثمانين، وما يدعو للعجب أنه يهمل تخريج 
كتب  في  نظرة  بأدنى  يجدها  مشهورة  أحاديث 

الصحاح والّسنن ومثال ذلك:

الذي  الَعَواِتِك"  اْبُن  "َأَنا  حديث:   :112 ص 
الزبيدي كتاًبا كاماًل عنوانه "  فيه مرتضى  أّلف 
العواتك")126)  المدارك في اإلفصاح عن  أيضاح 
صدر في أكثر من نشرة وفيه تخريج هذا الحديث 

بما ال مزيد عليه.

 " الَباِغَيُة  الِفَئُة  َتْقُتُلُه   " حديث:   :12( ص 
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما))12)

َفِإنَّ  َياِسٍر،  آَل  َيا  "َصْبًرا  ص 0)1: حديث: 
"مستدركه"  في  الحاكم  أخرجه  اْلَجنَُّة"  َمْوِعَدُكُم 

والبيهقي في"شعب اإليمان"))12)

أخرجه   " ِبَقاِرٍئ  َأَنا  "َما  حديث:   :1(( ص 
في  وأحمد  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري 
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"مسنده")129).

الُوُجوُه" أخرجه  "َشاَهِت  ص 160: حديث: 
أحمد في "مسنده" و الحاكم في "مستدركه")0)1).

َب��ْك��ٍر  َأَب����ا  "ُم�����ُروا  ح��دي��ث:   :16( ص 
في  ومسلم  البخاري  أخرجه  ِبالنَّاِس"  َفْلُيَصلِّ 

صحيحيهما)1)1)

ص 2)1: حديث: "ِإنَُّكْم َسَتْلَقْوَن َأَثَرًة" أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما)2)1) بلفظ: "ِإنَُّكْم 

َسَتْلَقْوَن َبْعِدي َأَثَرًة".

قرب  مع  المحّقق  يخّرجها  لم  غيرها  وكثير 
مظاّنها وسهولة مواردها. وحّتى بعض ما خّرجه 
حديث:  في ص )12  يخّرج  كأن  تخريجه  جاء 
آَذاِني" من "االستيعاب"  َفَقْد  َعِليًّا  َمْن آَذى  "َبَلى 
و"السيرة النبوية" البن كثير، والحديث في "مسند 
أحمد" وفي "مستدرك الحاكم" وفي "صحيح ابن 

حبان")))1) وغيرها من كتب الحديث. 

حديث:  المحّقق  خّرج  نفسها:  الصفحة  وفي 
من  اْلَجنَِّة"  َأْهِل  َشَباِب  َسيَِّدا  َواْلُحَسْيُن  "اْلَحَسُن 
كتاب ابن عربي "العواصم من القواصم"، وهذا 
أخرجه  مشهور  والحديث  العجاب!  العجب  من 
أحمد والترمذي والنسائي ابن ماجة)))1) بل وقال 
حديث  )هذا  "مستدركه")))1):  في  الحاكم  عنه 
لم  أّنهما  أتعّجب  وأنا  كثيرة،  أوجه  من  صّح  قد 

يخرجاه( أي البخاري ومسلم.

أخطاء في فهرس األحاديث: 

فهرس  في  نتائجه  ظهرت  التسّرع  وه��ذا 
األحاديث فقد أهمل المحّقق فهرسَة ثمانية وثالثين 
ربع  نجد  ال  أي  وستين  مئة  جملة  من  حديًثا 
أخرى  أخطاء  إلى  فهرسه،  في  الكتاب  أحاديث 

في الفهرسة كتكرار ذكر حديث واحد مثل: "إنا 
معاشر األنبياء ال نوّرث " أورده في ص ))2 
وأعاده في ص 0)2. أو أن يقسم الحديث قسمين 
مع  وأنا  "ارموا  مثل:  منفرًدا  قسم  كّل  ويفهرس 
وهما   " كلكم  معكم  وأنا  و"ارموا  األدرع"  ابن 
ر في فهرس األحاديث  حديث واحد. وبلغ ما ُكرِّ

تسعة.

ومن ذلك فهرسة ما ليس بحديث مع األحاديث 
مثل ما ورد في النّص ص ))1: )َوتكلم َثابت بن 
قيس وهم يدخلونه ِفي َقبره َفَقاَل: ُمَحمَّد َرُسول اهلل 
َعفَّان(  بن  ُعْثَمان  ِهيد  الشَّ الّصديق عمر  بكر  َأُبو 
عمر  الّصديق  بكر  )َأُبو  جملة:  المحّقق  ففهرس 
ِهيد ُعْثَمان بن َعفَّان( باعتبارها من كالم النبّي  الشَّ
بعد  النقطتين  وضع  ألنه  وسّلم؛  عليه  اهلل  صلى 
لفظة رسول اهلل، وهلل في خلقه شؤون! وفهرس 
المحّقق أيًضا مع األحاديث هاتين الكلمتين )كانا 
مؤمنين( من هذه الجملة التي وردت في النص: 
)وأّما مضر فسّمي به لبياضه وربيعه ]الّصواب: 
ربيعة[ أخوه وكانا مؤمنين(. كما فهرس )الحّب 
ابن الحّب( من قول المؤّلف في ص 91: )ولذلك 

كان يقول ألسامة:الحّب بن الحّب(.

إضافة إلى أخطاء أخرى كأن يفهرس الحديث 
وصّلوا   " الواو:  حرف  في  فيضع  منتصفه  من 
علّي فإّنه من صّلى علّي مّرة.... " وبداية الحديث 
اْلُمَؤّذن  َسِمْعُتْم  "ِإذا  الكتاب:  من   19( ص  في 
َفِإنَُّه من صلى  َيُقول وصلوا َعلّي  َما  َفقوُلوا مثل 
ليس  ما  الحديث  إلى  يضيف  أو  م��ّرة...".  َعلّي 
 :2(( ص  األحاديث  فهرس  في  ذكر  فقد  منه: 
تكن  لم  عائشة:  وقالت  المتضرعة،  "الخاشعة 
وجملة:  والصدقة"  الدين  في  منها  خير  امرأة 
)وقالت عائشة: لم تكن امرأة خير منها في الدين 
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ص  في  وكذلك  الحديث.  من  ليست  والصدقة( 
9)2 من فهرس األحاديث: "الّلهم بارك فيها فما 
ملكت رأسها وبعت من بطنها باثني عشر ألفا " 
وجملة: )فما ملكت رأسها وبعت من بطنها باثني 
اهلل  اهلل صلى  قول رسول  من  ليست  ألفا(  عشر 
الجعد  أبي  بن  اهلل  عبد  قول  من  بل  وسلم،  عليه 

)وليس الجعدي كما جاء في ص0)1). 

ومع تساهلنا في بعض أبجديات الفهرسة التي 
التعريف  الم  ألف  وضع  مثل  المحّقق  بها  أخّل 
في حرف األلف والمعتمد أنها ُتهمل، فلقد قّصر 
الكتاب  فهارس  إعداد  في  بّيًنا  تقصيًرا  المحّقق 
األحاديث  وفهرس  اآليات  فهرس  على  فاقتصر 
الرسول  أفعال  أهمل  الفهرس  هذا  في  وحّتى 
يجدر  وكان  الكتاب.  في  كثيرة  وهي  وتقريراته 
به أن ينشئ فهرًسا لألعالم وآخر لألماكن وثالًثا 
فالكتاب  الُمِقّل  للكتب وهذا جهد  لألشعار ورابًعا 
نصفها  صفحة  وثالثين  مئة  يتجاوز  ال  المحقَّق 

هوامش ال تفهرس.

بسّت وعشرين صفحة  الكتاب  المحقِّق  وذّيل 
فيها سبعة مالحق وثالث عشرة خريطة الجدوى 
زيادة  سوى  المحقَّق  المخطوط  خدمة  في  منها 

صفحات الكتاب تشّبعا بما لم ُيعَط. 

لم  التي  والمراجع  بالمصادر  كتابه  وختم 
يحسن االستفادة منها في متن الكتاب كما رأينا، 
ولم يحسن ترتيبها في خاتمته كما سنرى، فأحياًنا 
البخاري(  )اسماعيل  مثل:  باالسم  المؤلف  يذكر 
بلقبه  وأحياًنا  إسماعيل  بن  محمد  والصواب: 
مثل: )الزركشي بدر الدين(. ويذكر مرة تفاصيل 
ورقم  طبع  وسنة  ومكانها  دارالنشر  من  الكتاب 
ذلك  ويغفل  الرياض"  "نسيم  كتاب  مثل  الطبعة 

والعنوان  المؤّلف  على  مقتصًرا  أخ��رى  م��ّرة 
ذكَر  ويكرر  الدارقطني"،  "سنن  مثل  وال��دار 
الكتاب مرتين مثل البستان البن مريم فقد ورد في 
رقم 11 وفي رقم 1) مع أّن مصادره لم تجاوز 
الّستين ومراجعتها سهلة متيّسرة. وأغرب ما في 
مصادره أن يذكر فيها باًبا من الكتاب مثل قوله 
اليقين  نور  بك:  الخضري  )محمد   :2( رقم  في 
في سيرة سيد المرسلين، باب الجهر بالتبليغ...( 
وفي رقم )): )الترمذي محمد بن عيسى: سنن 
في  باب  شاكر،  محمد  أحمد  تحقيق  الترمذي، 

فضل النبي صلى اهلل عليه وسّلم... (.

تحقيق  على  مالحظات  من  سّجلناه  ما  هذا   
وهًما  المسّمى  بالنبّي"  اإلس��الم  "وسيلة  كتاب 
قصْدنا  وما  بالنبّي"  اإلس��الم  "حمّية  وتسّرًعا 
الكتاب.  حجم  مثل  إلى  الحتجنا  إذن  االستقصاَء 
وهو تحقيق أساء إلى الكتاب نّغص على القارئ 
زمن  في  بالوّد  وكان  واالستفادة  القراءة  متعتي 
وفرة المعلومات وفورتها أن يستفيد المحّقق من 
ذلك فيقّدم تحقيًقا متقًنا لهذا المختصر الّنافع ولكن 

ما كّل ما يتمنى المرء ...واهلّل المستعان. 

الحواشي

األعمال - 1 لهذه  وأّنى  الوصف،  هذا  على  تحّفظي  مع 
الكمال وال يزال بعضها مفقودا واآلخر مخطوطا.

االسالم - 2 "حمية  كتاب  عن  الشابكة  في  بحثي  أثناء 
بكر  أبو  محمد  للدكتور  مقالة  على  عثرت  بالنبي" 
قنفذ  ابن  لسيرة  الصحيح  "االسم  عنوانها:  باذيب 
القسنطيني" في مدونته، عرض فيها لما نحن بصدده 

فله فضل سبق التنبيه على أّن الكتابين واحد. 
شرف الطالب ص 9)2 - )
البستان ص 09)- )
هذا - ) إلى  مشكوًرا  نّبهني  وقد  الخلف ص 2)1  صلة 

الّذْكر مشافهًة األستاذ عبد الرحمن حّمادو الكتبي.
وسيلة االسالم ص 26- 6
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حمية االسالم ص )20- )
عبد - ) األستاذ  أخبرني  وقد   ،(( ص  الطالب  شرف 

حّقق  دخ��ان  الدكتور  أن  متفّضال  دوي��ب  الرحمن 
الكتاب وسيصدر عن جائزة دبي الدولية.

وسيلة االسالم ص 2)،1)- 9
10- www http://batheebcultural.blogspot.

com/2015/04/blog-post.html

حمية االسالم ص 199- 11
المصدر نفسه ص )) - 12
دّلني على اسم الحرف األستاذ مالك طيبي فله من - )1

الشكر وافره.
الفارسية ص ))- )1
شرف الطالب ص 0) - )1
المصدر نفسه ص19،)1- 16
الوفيات )1- )1
انظر الفارسية ص ص )) - )6- )1
انظر شرف الطالب ص )2 وما بعدها- 19
نيل االبتهاج ص 110 وليس )10 كما ذكر المحقق- 20
الوفيات ص ) - 21
من - 22 الكتب  ظهور  على  وجدته  ما  في  الّصبابات 

الكتابات ص 119
نفحة اليمن في ما يزول بذكره الشجن ص 1)1- )2
إتحاف أعالم الناس )/20)- )2
خزائن الكتب العربية في الخافقين )/)92- )2
ديوان حسان بن ثابت 06/1)- 26
اإلصابة )/191- )2
سير أعالم النبالء 0/1)- )2
العلل ومعرفة الرجال 1/)))- 29
التاريخ الصغير 1/))- 0)
السنة للخالل 1/)19- 1)
الثقات 2/1)- 2)
الكامل في ضعفاء الرجال 6/6))- ))
الجليس الصالح ص 2/)20- ))
دالئل النبوة 161/1 - ))
االستذكار )/622- 6)
التمهيد 9/))1- ))
شرف المصطفى ))2- ))
البداية والنهاية 266/2 - 9)
تاريخ الخميس 1/))2- 0)
سمط النجوم العوالي 90/1)- 1)

ديوان أبي طالب ص 2))- 2)
تاج العروس )1/)11- ))
طبقات الشافعية الكبرى 2/2)2 - ))
عيون األثر 2/)))- ))
دّرة الحجال 1/))- 6)
السيرة الحلبية )/60)- ))
النجوم الزواهر ص ))- ))
ديوان حسان بن ثابت وليد عرفات 1/)))- 9)
ذكر - 0) كما   ((/2 وليس   1((/2 الّصحابة  معجم 

المحّقق 
المعجم الكبير )9/1)1- 1)
ديوان عبد اهلل بن رواحة ص 9)1 - 2)
االستيعاب )/1292- ))
السيرة النبوية ابن هشام 2/)))- ))
الروض االنف )/)1- ))
االكتفاء 1/)9)- 6)
نور اليقين ص 191- ))
الكامل في التاريخ 2/)11- ))
السنن الكبرى 260/9- 9)
االستيعاب 2/)1)- 60
الجليس الصالح الكافي 1/)))- 61
شرف المصطفى )/))- 62
عيون األثر 62/2) - )6
فتح الباري )/0)- )6
وهو - )6  299/1 ص  طالب  أب��ي  آل  مناقب  انظر 

المصدر الوحيد الذي وجدت فيه البيت األول.
سير أعالم النبالء 2/))1- 66
االكتفاء الكالعي 62/2- )6
انظر شرح األخبار )/0) و دالئل اإلمامة ص )) - )6

وكشف الغمة 2/)11مع اختالف في الرواية 
في شرح األخبار ص 0): واختّل قومك فاشهدهم - 69

فقد شغبوا، وفي كشف الغمة 2/)11: واختّل قومك 
لما غبت وانقلبوا 

يرز - 0) لم  بما  رزئنا  إنا   :(1 ص  األخبار  شرح  في 
ذو شجن

المعجم الكبير )21/2)- 1)
اإلصابة )/)21 - 2)
لسان العرب 199/2 )مادة : هنبث(- ))
الطبقات الكبرى 2/2))- ))
جمهرة اللغة 1/)26 )مادة : هبث(- ))
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تهذيب اللغة 2/6)2 )مادة : هنبث(- 6)
غريب الحديث 2/)))- ))
البيان والتبيين )/6- ))
بالغات النساء )1- 9)
المحاضرات والمحاورات 69- 0)
كشف الغمة 2/)11- 1)
ص - 2) الصحابة  أشعار  في  النبوية  المراثي  انظر 

 (02 ،(01
المقدمات الممهدات ولم يذكر المحّقق محّل اإلحالة - ))

وهي )/)6)
لسان العرب )1/))2 )مادة : ألي(- ))
تاج العروس 9)/0)) )مادة : ألي(- ))
وتاج - 6) )م��ادة:خ��زم(   (9(/1 اللغة  جمهرة  انظر: 

العروس 2)/1) )مادة: خزم(
طبقات ابن سعد )/1)1- ))
النبالء - )) أع��الم  وسير   690/2 االستيعاب  انظر: 

 (11/2
انظر لسان العرب )/9)2)مادة: قبع(- 9)
انظر تاج العروس 10/)29 )مادة: تور(- 90
صحيح مسلم )رقم 162)- 91
المستدرك 2/))) )رقم 9)9))- 92
النهاية في غريب الحديث 2/))) )رقم 162)- )9
الشفا ))) وفيه خّرج محّقق الكتاب الحدبث - )9
أنس الفقير ص ))- )9
الفارسية ص 61- 96
انظر المعجم الوسيط 1/) )مادة:أجن(، وفي وسيلة - )9

اإلسالم بالنبي: ص 122: أرجانة وهو خطأ بّين.
ألفية السيرة النبوية ص ))1- )9
تاريخ الخميس 9/2)1- 99

الترمذي )0)0)( وابن ماجه )9))( و - 100 أخرجه 
)620)(. و"مسند أحمد" )1)229)

السيرة النبوية )/)9)- 101
السيرة الحلبية )/)0)- 102
اإلصابة 1/))6 - )10
فتح الباري 9/)))- )10
تاريخ الطبري )/)9- )10
الكامل في التاريخ 2/))1- 106
االستيعاب )/99)1- )10
اإلصابة )/2)2- )10
السيرة النبوية )/10)- 109

خالصة سير سيد البشر ))1- 110
سبل الهدى والرشاد 221/11- 111
شرح الزرقاني )/9))- 112
تاريخ االسالم 1/1))- )11
تاريخ دمشق )/))2- )11
سير أعالم النبالء 2/)9)- )11
تاريخ الخميس 2/1)2- 116
االستيعاب )/9))1- )11
اإلصابة )/)2- )11
السيرة الحلبية 2/)26- 119
قالئد العقيان ))1- 120
تاريخ الطبري 1/11)1- 121

122- Revue Africaine: "Origine du mot 
CHACHIYYA" M.BEN CHENEB,p 55, Vol 
51 1907 

مجلة الفتح: "الشاشية" محب الّدين الخطيب، ص - )12
10، س 1، ع 9،1926

بغية الطلب )/))2) - )12
وسيلة اإلسالم ص 2)- )12
إيضاح المدارك في االفصاح عن العواتك- 126
صحيح البخاري )رقم )))( وصحيح مسلم )رقم - )12

(2916
المستدرك )/))) )رقم 666)( وشعب اإليمان - )12

)/2)1 )رقم )1)1)
)رقم - 129 مسلم  وصحيح   )( )رقم  البخاري  صحيح 

160( ومسند احمد ))/112 )رقم 9)9)2)
والمستدرك - 0)1  )2(6( )رقم   (((/( أحمد  مسند 

1/)26 )رقم ))))
صحيح البخاري )رقم ))6( صحيح مسلم )رقم - 1)1

 ((1(
صحيح البخاري )رقم )9))( صحيح مسلم )رقم - 2)1

 (1(((
مسند احمد )20/2) )رقم 960)1(، المستدرك - ))1

)/1)1 )رقم 619)(، صحيح ابن حبان )1/)6) 
)رقم )692)

الترمذي )رقم - ))1 سنن ابن ماجه )رقم )11(، سنن 
أحمد  0)2)(،مسند  )رقم  النسائي  سنن   ،)((6(

)1/1) )رقم 10999) 
المستدرك )/2)1 )رقم ))))).- ))1
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المص��ادر والمراجع

مكناس: - 1 حاضرة  أخبار  بجمال  الناس  أعالم  إتحاف 
ابن زيدان عبد الرحمن بن السجلماسي، تحقيق علي 
عمر، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة، ط 1، )200م.

االستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل ابن عبد البر - 2
علي  ومحمد  عطا  محمد  سالم  تحقيق:  القرطبي، 
معوض، دار الكتب العلمية بيروت، ط 1، 2000م.

االستيعاب في معرفة األصحاب: أبو عمر يوسف بن - )
البر القرطبي، تحقيق: علي محمد  عبد اهلل ابن عبد 

البجاوي، دار الجيل بيروت، ط 1، 1992م.
بن - ) أحمد  الفضل  أبو  الصحابة:  تمييز  في  اإلصابة 

علي ابن حجر العسقالني، تحقيق: عادل أحمد عبد 
العلمية  الكتب  دار  معوض،  محمد  وعلي  الموجود 

بيروت، ط 1، )199م.
االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهلل صلى اهلل - )

بن  سليمان  الربيع  أبو  الخلفاء:  والثالثة  وسلم  عليه 
العلمية بيروت، ط 1،  الكتب  موسى الكالعي، دار 

1999م.
أبو - 6 الزكية(:  السنية  الدرر  )نظم  النبوية  السيرة  ألفية 

تحقيق:  العراقي،  الحسين  بن  الرحيم  عبد  الفضل 
دار  الحسني،  المالكي  عباس  بن  علوي  بن  محمد 

المنهاج بيروت، 26)1 ه�.
العباس أحمد بن حسن - ) أبو  الحقير:  الفقير وعّز  أنس 

الفاسي وأدولف  القسنطيني، تحقيق: محمد  قنفذ  ابن 
فور، المركز الجامعي للبحث العلمي الرباط، ط 1، 

)196م.
المدى - ) المحققين: محمد حسين األعرجي، دار  أوهام 

دمشق، ط 1، )200م.
أيًضاح المدارك في اإلفصاح عن العواتك: مرتضى - 9

اآلل  مبّرة  بسيوني،  عمرو  تحقيق:  الزبيدي، 
واألصحاب الكويت، ط 1، 2011م.

ابن - 10 بتلمسان:  والعلماء  األولياء  ذكر  في  البستان 
دار  أبي شنب،  ابن  محمد  تحقيق:  التلمساني،  مريم 

األبحاث الجزائر، ط 1، )201 م.
ابن - 11 أحمد  بن  عمر  حلب:  تاريخ  في  الطلب  بغية 

بيروت،  الفكر  دار  زكار،  سهيل  تحقيق:  العديم، 
د.ت.

بالغات النساء: أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ابن - 12
طيفور، مطبعة مدرسة والدة عباس األول، القاهرة، 

)190 م.
البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، - )1

تحقيق: عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، 
ط)، )199م.

مرتضى - )1 القاموس:  جواهر  من  ال��ع��روس  ت��اج 
الهداية  دار  محققين،  مجموعة  تحقيق:  الزبيدي، 

الكويت، 1966م.
تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم: تحقيق: - )1

بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي بيروت، 
ط 1، )200م.

النفيس: حسين بن - 16 تاريخ الخميس في أحوال أنفس 
محمد الدِّيار َبْكري، دار صادر بيروت، د.ت. 

ابن - )1 الحسن  بن  علي  القاسم  أب��و  دمشق:  تاريخ 
دار  العمروي،  غرامة  بن  عمرو  تحقيق:  عساكر، 

الفكر بيروت، ط 1، )199م.
إسماعيل - )1 بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الصغير:  التاريخ 

البخاري، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة 
لبنان، ط 1، 6)19م.

أبوجعفر - 19 والملوك(:  الرسل  )تاريخ  الطبري  تاريخ 
محمد بن جرير الطبري، تحقيق: محمد أبو الفضل 

إبراهيم، دار المعارف القاهرة، ط2، 1969م.
أبو - 20 واألسانيد:  المعاني  من  الموطأ  في  لما  التمهيد 

القرطبي،  البر  عبد  ابن  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير 
البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

الرباط، )))1 ه�..
بن - 21 أحمد  بن  محمد  منصور  أب��و  اللغة:  تهذيب 

إحياء  دار  األزهري، تحقيق:محمد عوض مرعب، 
التراث العربي بيروت، ط 1، 2001م. 

التميمي، - 22 البستي  حبان  بن  محمد  حاتم  أبو  الثقات: 
الدكن،  آباد  بحيدر  العثمانية  المعارف  دائرة  مجلس 

ط 1، ))19م.
الشافي: - )2 الناصح  واألنيس  الكافي  الصالح  الجليس 

النهرواني،  الجريرى  زكريا  بن  المعافى  الفرج  أبو 
الكتب بيروت،  الخولي، عالم  تحقيق: محمد مرسي 

ط 1، )199م.
دريد - )2 بن  الحسن  بن  محمد  بكر  أبو  اللغة:  جمهرة 

العلم  دار  بعلبكي،  منير  رمزي  تحقيق:  األزدي، 
للماليين بيروت، ط 1، ))19م.

أبو - )2 والسالم:  الصالة  عليه  بالنبّي  اإلس��الم  حمية 
العباس أحمد بن حسن ابن قنفذ القسنطيني، تحقيق: 

محمد بوركبة، ابن حزم بيروت، ط 1، )201م.
فيليب - 26 الفيكنت  الخافقين:  في  العربية  الكتب  خزائن 

دي طرازي، وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة 
بيروت، ))19م.

خالصة سير سيد البشر: أبو العباس أحمد بن عبد - )2
جميل  بن  طالل  تحقيق:  الطبري،  الدين  محب  اهلل 
الرفاعي، مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة، 
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ط 1، )199م.
أحمد - )2 العباس  أبو  الرجال:  أسماء  في  الحجال  دّرة 

تحقيق:  القاضي،  بابن  الشهير  المكناسي  محمد  ابن 
محمد األحمدي أبو النور، مكتبة دار التراث القاهرة 

والمكتبة العتيقة تونس، د.ت.
دالئل اإلمامة : أبوجعفر محمد بن جرير الطبري، - 29

منشورات األعلمي بيروت، ط2، ))19م.
أبو - 0) الشريعة:  أحوال صاحب  ومعرفة  النبوة  دالئل 

العلمية  الكتب  دار  البيهقي،  الحسين  بن  أحمد  بكر 
بيروت، )0)1 ه�..

ديوان أبي طالب بن عبد المّطلب: صنعة أبي هّفان - 1)
المهزمي البصري، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، 

دار ومكتبة الهالل بيروت، ط 1، 2000م.
دار - 2) عرفات،  وليد  تحقيق:  ثابت:  بن  حّسان  ديوان 

صادر بيروت، 2006م.
سيرته - )) في  ودراس��ة  رواح��ة  بن  اهلل  عبد  دي��وان 

 ،1 ط  بيروت،  العلوم  دار  قّصاب،  وليد  وشعره: 
1)19م.

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: محمد ابن - ))
يوسف الصالحي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية بيروت، ط 

1، )199م.
سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي: عبد - ))

الملك بن حسين العصامي، تحقيق: عادل أحمد عبد 
العلمية  الكتب  دار  معوض،  محمد  وعلي  الموجود 

بيروت، ط 1، )199م.
ل، تحقيق: عطية - 6) السنة: أبو بكر أحمد بن محمد الَخالَّ

الزهراني، دار الراية الرياض، ط 1، 9)19م.
سنن ابن ماجة: أبو عبد اهلل محمد بن يزيد ابن ماجة - ))

القزويني، تحقيق: شعيب األرناؤوط وآخرون، دار 
الرسالة العالمية بيروت، ط 1، 2009م.

سنن الترمذي )الجامع الكبير(: أبو عيسى محمد بن - ))
دار  بشار عواد معروف،  تحقيق:  الترمذي،  عيسى 

الغرب اإلسالمي، )199م.
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85- Revue Africaine: "Origine du mot 
CHACHIYYA" M.BEN CHENEB, Vol 51,1907.
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مقدمة

في  َواِضٍح  َنْقٍص  إلى  أدى  تجاُهلُه،  يمكن  ال  واقٌع،  أمٌر  الَعَرِبّي  الّشعريَّ  التُّراِث  َضياُع 

َوَنَزَعاِت الّشعراِء؛ لذا  الَفنِّّيِة،  الِفْكرّيِة، واسِتْجالِء االتجاَهاِت  استكماِل اسِتْشراِف الجواِنِب 

ُقوَن في الَعْصِر الَحِديِث َعن َساِعد الجّد، َوَهبُّوا للتَّْنقيِب عن مخُطوِط َهذا التُّراِث،  َر المَحقِّ َشمَّ

ا في َدَواويَن  َتَبقَّى ِمْنه، وَنَشُروه إِمَّ وإذا َعزَّ َعلَيهم أَْمُر الُحُصوِل َعليه انبُروا في جمِع َما 

ة ُشَعَراء تجَمُعهم َقبيلٌة واحدٌة، أو  ا في َدواويَن مجموَعٍة لِِعدَّ ُمفرَدٍة، لُِكلِّ َشاعٍر ِديوان، وإمَّ

َعْصٌر واحٌد، أو بيئٌة واحدٌة، أو ِسَمٌة َفنَِّيٌة َواِحَدٌة. 

محمودٌة  ُج��ه��وٌد  ُأِث���َرْت  ق��ْد  أنَّ��ه  ُيْنكر  وال 
ة  عراء ِمن ُهوَّ َمشكورٌة، انتشلْت غيَر َقليٍل من الشُّ
تراَثهم  بْت  وَقرَّ الِعَياِن،  أَماَم  وَرَفَعْتُهم  النِّْسَياِن، 
الّشعريَّ ِمن َأقالِم الدَّارِسيَن في كّل َمكاٍن، بيَد أنَّ 
عراء  الشُّ ِمن  الَعديُد  فيه  َيزاُل  ال  الّشعريَّ  ُتراِثَنا 
المخُطوطِة، ولم  َدَواِويِنهم  الذيَن َضاعْت أصوُل 
عراء  الشُّ هؤالِء  وِمن  اآلن،  َحتَّى  ِشعُرُهْم  ُيْجمْع 
هذا  صاحُب  اأَلصفهانّي"،  باذاَن  بن  "َمنصور 
، الذي عاَش في الَقْرَنْيِن الثَّاني  المجموع الّشعريَّ
أزَهي  ِمن  ُتَعدُّ  َفْترٌة  وهي  الهْجِريَّْيِن،  والثَّالث 

المحاولُة  َهِذه  َكانْت  ِلذا  الَعَربّي؛  اأَلَدِب  َفَتَراِت 

اإلبداِع  في  راسخٌة  َقَدٌم  له  كَشاِعٍر،  ُتْبِرُزه  التي 

وهذا  الهَجاء،  ِشعر  في  َطويٌل  وباٌع   ، الّشعريَّ

بين  العالئق  تلمس  لمحاولة  الُفْرَصَة  ُيَهيُِّأ  ا  ممَّ

اعر  ومي ت ))2ه�" الشَّ ِهجائِه وهجاِء "ابن الرُّ

المشهور المعروِف بهجاِئِه الُمْقِذع.

في  َنْوِعها  ِمن  اأُلول��ى  المَحاَولُة  هذه  وُتَعدُّ 

هذا  بِشْعِر  االهِتَماِم  ِنَطاِق  في  الحديِث  َعْصِرَنا 

َيُكوُن  َوَربََّما   ، وَشْرًحا  وَتْحِقيًقا  َجْمًعا  اعر  الشَّ

د. عبد الرازق عبد الحميد حويزي
بجامعة الطائف

شعر منصور بن باذان األصفهاني
الث الهجريين اني والثَّ من شعراء القرنين الثَّ
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ُهَناَك َمن َسَبَقِني إليَها ُدوَن ِعْلمي، وال ُأنكُر َأنَّها 
بها،  المَخاِطِر  إْحَداِق  في  َمثيالِتها  َعْن  َتْخرُج  ال 
ُطِبعْت  ُكلََّما  لالسِتْدَراِك  ُعْرَضِتَها  عن  َفْضاًل 

َمَصاِدُر تراِثيٌَّة جديدٌة.

والباِحُث إذ ُيَقدُِّم هذه المَحاَولَة َيْأمُل أن َيُكوَن 
ِمن  بذَل  بما  الَمَحزَّ  َوَأَصاَب  المْفِصَل،  َطبََّق  َقْد 
ُجهٍد، َطواُه ِعدََّة َأْعَواٍم َتَطلًُّعا إلى ِزياِدِة الحِصيَلِة 
َعليه اآلن، ولما َرأى أنَّ  ا ِهي  ِممَّ الّشعريَِّة أكثَر 
النَّْهَر َقْد َجفَّ َنْبُعه، َفَأْصَبَح من الَعِسيِر الحُصولُِ 
َبادَر  االنتظاَر  َتْسَتأِهُل  َجِديدٍة  ِشْعِريٍَّة  َمادٍَّة  َعلى 
الدَّارسيَن األفاضِل  َأْقالِم اأُلخوِة  إلى تقريبها ِمن 
وأن  ِرَضاهم،  َتَناَل  أن   - َوَجلَّ  َعزَّ   - اهلل  َداِعًيا 

َيُكوَن لها َأَثُرَها في الدِّراساِت األدبّية والّنقدّيِة.

ْلَنا َوإليَك أََنْبَنا َوإليَك المِصيُر. َربََّنا َعلَْيَك َتَوكَّ

ابن باذان األصفهاني

الذين  عراء  الشُّ من  شاعٌر   " ب��اذان  ابن   "
طواهم النِّسياُن، وأتت على ديواِن شعره عوادي 
التي  التَّحريف في المصادر  األيَّاِم، فلم يسلم من 
ترجمًة  له  تترجم  لم  إذ  التَّامة،  العنايَة  تمنْحه  لم 
كما  ونسِبه،  ُهويته  عن  فيها  ُتفصح  واضحًة، 
فعلت مع شعراَء آخرين أقّل منه موهبًة وإبداًعا، 
خاطفًة  إشاراٍت  كوِنه  يعُدو عن  ال  فيها  ما  وكلُّ 
مبتسرًة هنا وهناك، ال تنقُع َوَمًأ، وال َتُبّل َصدى، 
ذرات اإلخبارّية، وتكوين  فكاَن دوُر جمع هذه الشَّ

منها الترجمة اآلتية.

"ابن  لدى  وردْت  له  ُأثرت  ترجمٍة  وَأْط��وُل 
طبقات   " كتابه  ف��ي   " ه���   296 ت  المعَتّز 
من  الرغم  على   - تتضمَّن  ال  وهي  عراء"،  الشُّ
على  األض��واِء  ِلتسليِط  كافيًة  أخباًرا   - طولها 
فِعماُدها  عصره،  وال  َحياِته،  تفاصيِل  من  شيء 

فقد  أمٍر  من  يكن  ومهما  الّشعريَّة،  االختيارات 
ِقيَل  ثناياها من شعر  في  وبما ورد  بها،  ُأستعين 

اعر. في َشخصيات للتَّوّصُل إلى َعصِر هذا الشَّ

أما اسُمه فهو "منصور األصبهانّي"، وهكذا 
هذا،  على  يزد  ولم  المعتز")1)،  ابن  أورَده" 
وأوردْت بعُض المصادر اسَمه هكذا: " منصور 
ِسلسلة  وأطول  زيادة،  دون  فقط  ب��اذان")2)  ابن 
بن  "منصور  هي:  له  المصاِدُر  ذكرتها  نسٍب 
من  كثير  في  ُعرف  لذا  األصفهانّي")))،  باذان 

المصادر التي أوردْت شعَره " بالباذانّي"))). 

فقد  التَّحريف،  من   " باذان   " كلمة  تسلْم  ولم 
الصحيح  الوجه  على  المصادر  أكثر  في  وردْت 
هكذا: " باذان ")))، على حين وردْت في بعِضها 
بعِضها  في  َوَوَردْت   ،(6(" البازاني   " هكذا: 
هكذا: "ماذام")))، وورد أيًضا في بعضها هكذا: 
رادان)))، وورد في بعضها هكذا: " الباداني ")9)، 

وورد في بعضها هكذا: " ابن بادان")10).

أمَّا عن موطنه، وزمنه، وتاريِخ مولده وتاريخ 
وفاته فلم يذكر القدماُء شيًئا عن كل هذا، بيَد أنَّ 
شعَره ُيومئ إلى زمنه من طرٍف خفّي، وعن بعض 
رحالِته، َفِمن المرجح أنه من " أصفهان " بدليل 
نسبته إليها، وبدليل قول " حمزة األصفهاني ": 
إنه من مشاهير شعرائها)11)، وإدراج " الثَّعالبي 
" إياه في قائمة شعرائها المبدعيَن)12)، ويؤيُِّد هذا 
شعُره المَتَبقِّي، ففيه ِهجاٌء للمغيرِة بن الفيض))1)، 
يُدلُّ على  َما  ، وفي شعِره  وهو محدٌِّث أصفهانيٌّ
أنه رحَل إلى "العراِق"، فقد قال شعًرا في " أبي 
ُدَلف الِعْجِلّي ت )22 ه� "، أميِر " الَكرِخ " في 
محمد  ب�"  اجتمع  أنَّه  على  شعُره  ويدلُّ   العراق، 
ابن ُوَهيب الِحْمَيرّي ت )22ه� "))1)، وهو شاعٌر 
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العالَمُة  َزَمُنه فقد َذهب  أما  البصرة،  من شعراء 
" ألبي  معاصًرا  َكاَن  أنَّه  إلى   " فؤاد سزكين   "
عام  ُتُوفَِّي  نواس  أبا   " أن  ومعروف   ،" نواس 
))19 ه�(، وفي شعر " الباذانّي " هجاٌء في " 
علي بن المغيرة األثرم "، العالم اللَُّغوّي المَتَوفَّى 
عام )2)2 ه�( ))1)، و" ِعيَسى بن ِهَشاِم النَّاشرّي 
من  وواضٌح   ،(16( ه�("   220( عام  المَتَوفَّى   "
الذين  األشخاَص  أنَّ  بمعاصريه  َعالقاِته  خالِل 
ابع من  والرَّ الثَّالث  الِعقدين  في  كانوا  بهم  اتَّصل 
في  ُولد  بأنَّه  يقطُع  مما  الهجري  الثَّالث  القرن 
العقوِد األخيرِة في القرِن الثَّاني، وُتوفي بعد الثُّلِث 

اأَلوَّل من هذا القرِن.

إنَّ ذْكَر " الباذانّي " لهؤالء األشخاِص َساعد 
ِد من عص�ره من ناحيٍة، وأفصَح  الباحَث في التَّأكُّ
عن َعالَقاِتِه ببعض معاصريِه من ناحيٍة أخرى، 
عن  أمَّا  ثالثٍة،  ناحية  من  َشْخِصيَِّته  عن  وكشف 
طبيعِة  عن  وأما  َسَلَف،  ا  ممَّ اتَضَح  فقد  َزَمِنه 
الطابُع  عليها  فالغالُب  ُمعاصريه  ببعِض  َعالَقاِته 
لبّي؛ حيث يشمُلها َمنِزُع االضطراِب والتَّوتِر،  السَّ
اًء، وقد  َأنَّه َكان هجَّ فقد أظهَر ما بقي من شعِره 
يسلْم  فلم  المصادر))1)،  بعُض  ذلك  أفصحْت عن 
من هجاِئه كل من أخيه))1)، وأخته)19). وللعلماِء 
وهو  ِهَجاِئِه،  من  وافٌر  َحظٌّ  والفقهاِء  والمَحدِّثيَن 
المهُجو في  يحرُص ُكلَّ الحرِص على ذكر اسم 
وليعلَم  سوداء،  َصفَحٍة  في  ِذْكَره  َل  لُيَسجِّ شعره 
عن  فضاًل  هذا  الهجاُء،  هذا  ِقيَل  فيمن  النَّاُس 
ا  ممَّ الحياء  تخدُش  التي  األلفاِظ  بعض  توظيِف 
بعِض  ووضِع  حذِفها،  إيثاِر  إلى  بالباحِث  َحدا 

النِّقاط مكانها. 

َأنَّها  أشعاُره  أظهرت  فقد  شخصيَِّته  عن  أمَّا 
سريعُة  متناقضٌة  االستقراَر،  تعِرُف  ال  مَتَقلِّبٌة، 

بشخصّية  ُرنا  يَذكِّ وهذا  نزعاِتها،  وفق  التَّقلب 
"بشار بن ُبرد ت )16 ه� " ، وشخصّية " ابن 
المصادُر  حفظت  وقد   ،  " ه�  الرومي ت ))2 
مقطعاٍت قالها " الباذانّي " في مدِح " أبي دلف 

الِعْجِلّي ")20)، وأخرى قالها في هجائه)21).

هذا  م��ن  غ��م  ال��رَّ على  وه��و   - شعره  وف��ي 
وال  الفكاهِة،  وعالماُت  رِف،  الظَّ أم��اراُت   –
األوضاع،  انقالِب  من  الذعٍة  ُسخرية  من  يخُلو 
تَألَّم  التي  عة  المقطَّ من  يبُدو  كما  القيِم،  وارتكاس 
 ،" الحميرّي  ُوَهيب  بن  " محمد  فيها من حجب 
وهو أديٌب كبير، وشاعر مرموق)22)، ومثُل هذه 
قائمِة  في   " الباذانّي   " بإدراِج  جديرٌة  مات  السِّ
األوِل،  العباسّي  العصر  في  دين  المتمرِّ عراء  الشُّ
ُدَلف  أبي   " إعجاُب  عليه  َفَيُدلُّ  َظْرفه  عن  أّما 
فكان  شعِره،  ببعِض  واألمير  اعر  الشَّ  " الِعْجِلّي 
يقوُل بعدما سمع قوله في هجاء " عقبة بن مالك 

:(2(("

َي�����ا ُخ���ط���ب���ًة ض��يَّ��ع��ه��ا َم����الِ����ُك 

أض���َي���ُع م��ن��َه��ا ال��م��ن��ب��ُر ال��َه��الِ��ُك

َق��اِس��ًم��ا  َق���بِّ���لُ���وا  َب���ْك���ِر  آَل  َي����ا 

َص�����اَر َع���لَ���ى ُش���ْرَط���ِت���ِه َم��ال��ُك

�����ِه ِع����َض����ادة ال���ِم���ْن���َب���ِر ف���ي َك��فِّ

ح���م���������������اٍر أس���������وٌد َح�����الِ�����ُك

المنبر  أحًدا فوق منبر، وعضادُة  " ما رأيُت 
في كّفه إاّل ذكرُت قوَل منصور ابن باذان فكدُت 

أضحك "))2).

رف شائٌع حتى في شعِره الذي قاله  وهذا الظَّ
وِء  في أخيه، وفي أخِته، وهذا يقتض�ي إلقاَء الضَّ
بيِئته  باألحرى  أو  هذا،  أخيه  وعلى  أخته،  على 
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فقد  الَقليلة،  اإلخبارّية  النُّتِف  خالل  من  الخاّصِة 
أخاه  ذكر  أنه  على  شعُره  ومعها  المصادر  َدَّلِت 
هذا كثيًرا في شعره، ، وصبَّ عليه سياَط هجائه 
المتتابع، فَقَسا عليه، ولم يرحمه، هذا األخ اسمه 
في  البلد  وخطيَب  فقيًها،  كان   –  " ُخشنام   "

عصِرِه))2)، قال فيه "الباذانّي")26): 

ٌد ُشهَّ والنَّاس  الِعيِد  َغ��َداة  أق��وُل   -1

َوِم��ْن��َب��ُرن��ا ال��َع��ال��ي ال��ب��َن��اء َرف��ي��ُع

َرِف��ي��ًع��ا  أْض��َح��ى  لَ��ِئ��ن  لَ��َع��ْم��ِري   -2

َم���ْن ُي��ْرَت��َق��ى أَْع�������َواُده لَ��وِض��ي��ُع

فوَقه: ينهُق  َق��اَم  َم��ا  إذا  أق��وُل   -3

! ؟  َوأَِض��ي��ُع  المرَتَقى  َه��َذا  أَتبلُغ   

ِمْنبًرا ُصُعوُدك  نيا  الدُّ عجِب  ومن   -4

وَح���ولَ���َك أل���ٌف َس��اِم��ٌع وُم��ِط��ي��ُع !

َنْكَبة اليوَم  مثلَها  أْخَشى  كنُت  5-وما 

! ج��م��ي��ُع  وال��م��س��لِ��ُم��ون  ل��َه��ا  أَِذلُّ 

أبو   " تزوَّجها   ،" سعاد   " فاسُمها  أخُته  ا  وأمَّ
اعر  دلف الِعْجِلّي " أميَر " الَكْرخ "، القائد والشَّ
في  المثُل  به  والمضروُب  المعروف،  واألديُب 
 " منصور   " َفَكِرَه  والمروءة،  جاعة  والشَّ الُجود 
فيها  فقال  سُيخرجها،  أنه  وأدرك  ال��زواج،  هذا 

شعًرا لُيَطلَِّقها))2).

ور البديعة التي  وشعُره في الهجاء حافٌل بالصُّ
َيصّح  مما  والفكاهة،  الّسخرية  دالئُل  فيها  َتشيُع 
يطلق  أن  ويستحق  الّظرفاِء،  عداد  في  إسالُكه 

ريف ". عليه: " الثَّائر المتمّرد الظَّ

منزلُته الّشعرّية:

صَدرْت بعُض اآلراِء التي ُتفصُح عن شهرة 

" الباذانّي " في نظم الّشعر ، وتوّضُح مكانَته بين 
 " َعدَّه " حمزة األصفهاني  فقد  شعراِء عصِرِه، 
من مشاهير شعراِء " أصفهان "، وصّرح بذلك 
قوله  في  ه�"   (29 ت  الثَّعالبي  منصور  أبو   "
بأنَّها: "مخصوصٌة  عن " أصفهان " وشعراِئها 
البلدان بإخراِج فضالء األدباء، وفحولِة  من بين 
أبا  الّصاحَب  َأخرجت  فلما  والّشعراء،  الكّتاب 
وصَنائعه، وصارْت  أصحابه  من  وكثيًرا  القاسم 
ُزوارِه،  ومطرَح  ُندماِئِه،  ومجمَع  ِه،  ِعزِّ َمركَز 
استحقَّت أن ُتدعى مثابَة الفضِل، وموسَم األدب، 
وإذا تصفَّحَت كتاَب أصبهان ألبي عبد اهلل حمزة 
أورَد  ما  إلى  وانتهيَت  اأَلصبهانّي،  الحسين  ابن 
المقطعة  الكْرخ  وشعراِء  شعرائها  ذكِر  من  فيه 
أخبارهم،  وملِح  أشعارهم،  عيون  وسياقِة  عنها، 
كمنصور بن باذان... حكمَت لها بوفور الحّظ من 

أعياِن الَفْضِل، وأفراِد الدَّهِر "))2).

ديوان شعره:

للباذانّي " ديواُن شعر، رأى " حمزة  كان " 
األصفهاني " نسًخا متعدِّدَة عتيقًة منه، ونقَل منه 
عثمان  بن  أحمد   " بقياِم  َح  وَصرَّ شعرّيًة،  قطعة 
 ،(29(" نواس  أبي   " شعر  في  بإدخالها   " الُبّري 
 " العالمة  ذلك، وذكَر  بعد  الّديواِن  واختفى خبُر 
له   " األصفهانّي  حمزة   " رؤية   " سزكين  فؤاد 
لمخطوطة  تحديٍد  دون  شعره  مصادر  وبعض 
أمام  يبق  ولم  ضاعْت،  أّنها  ويبُدو  ال��ّدي��وان، 
في  تفرق  ما  جمُع  إالَّ  المعاصرين  الباحثين 
هذه  فكانت   ،" الباذانّي   " شعر  من  المصادر 
التي اتبعت في إخراجها منهًجا علميًّا،  المحاولُة 

ا اتبعُته في مثيالتها)0)). ال يخرج َعمَّ
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]قافية األلف المقصورة[
)1(

بن  المغيرة  في   " باذان  بن  منصور   " قال 
الفيض *:         ]من السريع[

َغْفلٍَة َع��لَ��ى  َج����اَءْت  َفِضيَحٌة   -1

َت��ْب��لَ��ى وال  ال����ج����دي����َداِن  َي���ْب���لَ���ى 

بيِتِه ف��ي  ال��َف��ي��ِض  ب��ن  ُم��غ��ي��رُة   -2

َج�����اري�����ٌة ِم�����ن غ����ي����ِره ُح���ْب���لَ���ى

* ابن الفيض: هو المغيرة بن الفيض الثقفي، لم 
أقف له على ترجمة، ووقفت في طبقات المحدثين 
يفيد  بأصبهان والواردين عليها 2/))1.على ما 
بأنه كان أحد علماء الحديث الشريف، والتفسير، 
والتاريخ، قدم عليه الحسن بن حابس الجصاص. 
ينظر تاريخ أصبهان 06/1)، وينظر في هجاء 

ابن الفيض المقطعات: ))1، 20، 0))

عراء ))) – 9)).  التَّخريج: طبقات الشُّ

 ]قافية الهمزة[
)2( 

وق���ال ف��ي ق���وم دع���وه ف��س��رق��وا ك��س��اءه:                 
]من الوافر[

ول��ِك��ن  َغ���ّدي���ُت���ْم  َق����وُم  َي���ا  أال   -1

أَح��ْل��ُت��م ب��ال��َغ��ِداِء َع��لَ��ى ال��ِك��َس��اِء !

َق��ْه��َرم��اًن��ا  ِك��َس��اِئ��ي  أََص��يَّ��ْرت��م   -  2

��َل ب���ال���َغ���َداِء وب���ال���َع���َش���اِء ؟ ت��ك��فَّ

النََّداَمى بيِن  ِمن  ُسلِْبُت  َفكيَف   -3

؟ َس��َواِئ��ي  َغ���َداَءك���ُم  يحُض�ْر  أل��م 

ِكَساِئي  – لكم  َنَصْحُت  4-َف��ُردُّوا-ق��ْد 

ال��ِغ��َط��اِء َك��ْش��ِف  إل���ى  َت��لِ��ُج��وا  وال 

ببيٍت  َه��ج��وُت��ُك��ُم  إْن  ف��إنِّ��ي   -5

النَِّساِء َب���اِب  َع��ن  ��ْت��َر  ال��سِّ َك��َش��ْف��ُت 

الَحِفيُظ  الُمسْيِطُر  ُهَو  الَقْهَرَماُن:  رح: )2(  الشَّ
 ، فاِرِسيٌّ ُهَو  ِسيَبَوْيه:  َقاَل  َيَدْيه...  َتْحَت  َما  على 
ّي: الَقْهَرَماُن: من  والَقْهَرَماُن ُلَغٌة ِفيِه، َوَقاَل ابُن َبرِّ
ِته ". تاج العروس ))/22). ُأَمناِء الَمِلِك وَخاصَّ

عراء 1)). التخريج: طبقات الشُّ

)3(
وقال في " أبي ُدَلَف الِعْجِلّي " * وكان نقش 

خاتمه الوفاء: ]من مجزوء الكامل[

ال��������َغ��������ْدُر أك�����ث�����ُر ِف����ْع����لِ����ِه

وِك����َت����اُب َخ���ات���ِم���ِه ال�����َوَف�����اُء !

* أبو دلف الِعْجِلّي: شاعر من شعراء العصر 
أحد  عيسى،  بن  القاسم  اسمه  األول،  العباسي 
شجاًعا  الكرخ،  على  أميًرا  كان  العرب،  أجواد 
مدحه  والمعتصم،  للمأمون  قائًدا  فارًسا،  حازًما 
طارت  عطائه،  في  رغبة  عراء  الشُّ من  كثيٌر 
عام  توفي  الّشعري،  وإبداعه  بكرمه  شهرته 
الجزء  في  منشور  شعر  ديوان  له  ه�(،   22((
د.  جمعه  عباسيون،  شعراء  كتاب  من  الثَّاني 
يونس السامرائي، قوامه )1)2( بيًتا. ُيرجع في 
باسم  الّشمَّري  األستاذ هزاع  لكتاب  أخبار حياته 
" أبو دلَف الِعْجِلّي: مفخرة من مفاخر العرب "، 
ومقدمة ديوانه، وينظر في دراسة شعره ما كتبه 
الدكتور " محمود سهيل عبد اهلل " في مجلة آداب 
المستنصرية، ع))، )200م تحت عنوان: "أثر 
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شعر عنترة في شعر أبي ُدَلف ".

التَّخريج: محاضرات األدباء 602/1، والدُّّر 
الَفريد 2/)22.

]قافية الباء[ 
)4(

وقال في قامة النرجس:   ]من الخفيف[

ُص��ف��ٌر َدَن���ان���ي���ٌر  َف���ْوَق���َه���ا  ورٌق 

َق���ْد َع��لَ��ْت ِم���ْن َزَب���ْرَج���ٍد أُْن��ُب��وَب��ا

َبْرَدُج: َجْوَهٌر معروف،  رح: الَزَبْرَجُد والزَّ الشَّ
ُمّرد. تاج العروس )/0)1. وهو من َأنواع الزُّ

 ،(((/( األدب���اء  محاضرات  التَّخريج: 
وحدائق األنوار ))1.

)5(
وقال يمدح أبا ُدَلف:     ]من الطويل[

َحِديَثها أْمَض�ى  النَّفُس  َثْته  َحدَّ 1-إذا 

الَعواِقِب في  َي��َرى  َم��ا  عليه  َوه��اَن 

ًزا معزَّ إالَّ  الدَّهَر  َت��َراُه  إْن  َفَما   -2

المطالِِب ِص��َع��اَب  إالَّ  أَب��ْت  بَنْفٍس   

ُدوَنه لَيَس  الَّذي  الَكْسِب  3-يَعاُف عن 

الكَتاِئِب ِق���راع  أو  ال��م��َن��اَي��ا  ِح��م��اُم 

لََها َيْنَتِظْر  لم  الخيُل  فاجأَْته  إذا   -4

لَ��َح��اق ِرج����اٍل واج��ت��م��اِع م��َق��اِن��ِب

ِبَنْخَوٍة فوَف  الصُّ َيْرِمي  ولكنَّه   -5

الموارِب ُالَجَباِن  نفس  َجَشأَت  إذا 

أَماَمَها البراَز  َقالُوا:  إذا  يُكوُن   -6

َه��ارِب ُك��لِّ  ِحَمى  َولَّ��ت  إذا  وُيْلَفى 

ُمَغاِمًسا إال  الدَّهَر  َت��َراه  َولَْسَت   -7

َغائِب الرَّ الكتَساِب  رَم��اٍح  ِبخوِض   

ِحَماَمه ُي��وفَّ��ى  أن  ب��ه��َذا  ف��أَْح��ِر   -8

َجانِب ُك��لِّ  ِم��ن  َيسَتْدِعيه  ك��اَن  إذا 

9- وَمن َقاَرَع اأَلْبَطاَل أَْوَشَك أَْن َيرى

م��ن��يَّ��َت��ه ب��ي��َن ال��َق��َن��ا وال��َق��واِض��ِب

واية: )2( ورد البيت الثَّاني في الدُّّر الَفريد  الرِّ
ًرا ". برواية: " فتى ال تراه الدهر إال مغرِّ

الشعراء  في طبقات  الثَّالث  البيت  ))( وورد 
برواية: "يَعاُف ِمن الَكْسِب".

محاضرات  في  اب��ع  ال��رَّ البيت  وورد   )((
األدباء، والدُّّر الَفريد في الموضعين برواية:" لم 

ينتظر بها... المقانب".

))( وورد البيت الخامس في الدُّّر الَفريد في 
الموضعين برواية: " بنحره ".

تاج  الُفْرَساِن.  َجماعُة  الَمَقاِنُب:   )(( رح:  الشَّ
العروس )/)).

العروس  تاج  والَعَظمة.  الِكبُر  النَّْخوة:   )((
تاج  المخادع.  المخاتل  وال��م��وارِب:   ،(1/(0

العروس )/1)). 

تاج  الِقَتال.  في  الُمَداَخَلُة  الُمَغاَمَسُة:   )((
العروس 16/)1). 

)9( الَقواِضِب: السيوف القاطعة. تاج العروس 
.(1/(

 ،((6  -  ((( عراء  الشُّ طبقات  التَّخريج: 
ووردت األبيات 1 – ) بتقديم الثَّاني على األول 
فيه  له   (  ،( والبيتان   ،1((/( الَفريد  الدُّّر  في 
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محاضرات  في  له  ابع  الرَّ والبيت   ،1(/2 أيًضا 
األدباء )/9)2 والبيت األول بال نسبة فيه 0/1).

)6(
وقال:   ]من الطويل[

َب��َدْت إَذا  ْع��َف��راِن  ال��زَّ َصَبايا  َك���أَنَّ 

��ُب ُت��َركَّ أُْف�����ِرَدْت ال  ِن��َص��اُل ِس��َه��اٍم 

، ُيطلُق َعَلى الَحدِّ  َبايا: جمع َصِبيٍّ رح: الصَّ الشَّ
ْرِف، وهو من العين ناظرها. ينظر  أِس والطَّ والرَّ
والنصال: جمع نصل:  العروس ))/09)،  تاج 
َمْقِبٌض، ". تاج  لُه  َيُكْن  َلم  هو َحديَدُة الّسيِف، ما 

العروس 0)/)9). 

التخريج: محاضرات األدباء )/)9).

)7(
وقال في ُوَهيب الحميرّي *:       ]من الكامل[

َعجيُب ِمْنَك  وذاَك  احتَجبَت  1-أنَّ��ى 

؟ أَِدي����ُب  َوأَْن����َت  َي��ْأت��ي  َم��ا  أجهلَت 

ُمْنَكٌر ذل��َك  ب��أَنَّ  علِمَت  َم��ا  أَو   -2

َعجيُب؟ القريَض  َقَرَض  َمن  ِفعِل  ِمن 

ُمْكَرًها إال  َيْأتيَك  الَّ��ذي  َذا  َم��ن   -3

وه���و ال��خ��ب��ي��ُر ب���أنَّ���ه َم���ْغ���لُ���وُب؟

بباِبِه َيليُق  لَِمن  الِحَجاَب  َف��َدِع   -4

َف��ِم��َن ال��َك��َب��اِئ��ِر َش��اِع��ٌر َم��ْح��ج��وُب

* محمد بن وهيب الحميري، كنيته أبو جعفر، 
توفي نحو ))22 ه� (، شاعر من مشاهير شعراء 
كان  بغداد،  سكن  العباسي،  العصر  في  البصرة 
معجًبا بنفسه، مدح بعض خلفاء بني العباس منهم: 
منشور،  شعر  ديوان  له  والمأمون،  المعتصم، 

جمعه وحققه يونس السامرائي، ونشره في الجزء 
وترجمته  عباسيون،  شعراء  كتابه  من  الثَّاني 
 ،(20 عراء  الشُّ معجم  فيه  وينظر  مقدمته،  في 

والوافي بالوفيات )/9)1، واألعالم )/))1.

عراء 2)). التَّخريج: طبقات الشُّ

)8(
وقال في عقبة بن مالك *:        ]من المجتث[

َش��ْي��ب��ْه اب����ن  َوَزْم��������ِر  أَم�����ا   -1

وُق�������ْب�������ِح لِ����ح����ي����ِة ُع����ْق����َب����ْه

ِق������ْرٍد َش����ْع����ُر  ك���أنَّ���َم���ا   -  2  

�����ٌق َح����������ْوَل َذْن�����َب�����ْه ُم�����لَ�����صَّ

َي���ْب���ُدو ِح���ي���َن  َوَوْج������ُه������ُه   -3

ش������ْرَب������ْه  أوِل  َك������ُق������ْب������ِح 

ِح���َج���اب���ي أََط�����ْل�����َت  لَ����ِئ����ْن   -4

َق���ْح���َب���ْه اب������ُن  إالَّ  أن������َت  َم�����ا 

ال��َم��َع��الِ��ي َت���ْب���ِن���ي  وك���ي���َف   -5

َي����ا َن����ْج����َل َك����ْل����ٍب لِ���َك���ْل���َب���ْه !

َك���ِري���ًم���ا َي�����ُك�����وُن  وَه�������ْل   -6

؟ ! ِق����ْرَب����ْه  ����اُل  َح����مَّ َق������ْوم  َي����ا 

مالك،  بن  عقبة  هو  ُعْقَبْه:   )1( ��رح:  ال��شَّ
أتبين  المقطعتين: )))، ))(، ولم  المقصود في 
المقصود به وبابن شيبة المذكور في صدر البيت 

األول.

 ،1(6/1 والمساوئ  المحاسن  التَّخريج: 
وسكن  الذنب،  بالتحريك،  الذنبة  هامشه:  وفي 

للضرورة. 
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)9(
وقال:   ]من السريع[

َم��ْج��ِده ف��ي  �َر  قصَّ الَّ���ذي  ذا  َي��ا   -1

ُح���ّج���اِب���ِه ُع��������ّدِة  ف����ي  َوَزاَد 

ام��رٍئ َب��اَب  أَْق���َرُب  أَْق��َس��ْم��ُت ال   -2

اُب َع���ن َب���اِب���ِه َي��ْح��ُج��ُب��ن��ي ال����َب����وَّ

ام���رٍئ ُرؤي����َس  ال��ل��ُه  ف���أْدَخ���َل   -3

ي���ْح���ُج���ُب م��ث��ل��ي ف�����ي... ب���ّواِب���ِه

 ،1(6/1 والمساوئ  المحاسن  التَّخريج: 
وحذفت كلمة ذات داللة مكشوفة من عجز البيت 

األخير.

)10(
وقال:   ]من الطويل[

بنا َقَذَفْت  النََّوى  أن  ُحزًنا  كَفى   -1

َمَطالُبْه أَع��ي��ْت  ال��نَّ��أَي  وأن  بعيًدا 

َبْيَنَنا ال��دَّه��ُر  ق  َف��رَّ إذ  أنََّنا  َفلَْو   -2

َصاحُبْه ل  ت��م��وَّ ِم��نَّ��ا  َواِح����ٌد  َع��َس��ى 

َم��ُؤوَن��ٍة في  َدْه��ِرَن��ا  ِم��ن  ولكنََّنا   -3

ُنكالُبْه وَط����وًرا  َط����وًرا  ُي��َك��الِ��ُب��َن��ا 

ُيريده َما  َعلى  نيا  الدُّ َطلََب  َوَم��ْن   -4

َحَبائُبْه أَرنَّ����ْت  أْو  َث����َراًء  أََص����اَب 

َوَجدُتُه إني  بَر  الصَّ َه��ذا  َفُدوَنك   -5

َجانُبْه َع��زَّ  الَّ��ذي  اأَلْم��ِر  َعلَى  ُمِعيًنا 

وقوُعه َفاَت  المْقُدوَر  َتْحسِب  َفال   -6

ُب���دَّ َط��ال��ُب��ْه ال��ل��ه ال  َق���ض���اَء  ف���إنَّ 

المحاسن  البيت األول في  واية: )1( ورد  الرِّ
واألضداد، والمحاسن والمساوئ برواية: " وأن 

الرزق أعيت مذاهبه ".

المحاسن  ف��ي  ال��ثَّ��ان��ي  البيت  وورد   )2(
واألضداد، والمحاسن والمساوئ برواية: " ولو 

أننا * غنى ".

َل: َكثَر  رح: )2( عسى: َيِبَس واْشَتدَّ، وَتَموَّ الشَّ
ماُله. تاج العروس 9)/2)، 2/10)).

العروس  تاج  صوًتا.  أحدثت  َأرنَّ��ْت:   )((
 .116/((

واألبيات   ،((6 عراء  الشُّ طبقات  التَّخريج: 
1 – ) بال نسبة في سياق قصة وأنشدها ابن أبي 
والمحاسن   ،92 واألضداد  المحاسن  في  طاهر 

والمساوئ 269/1.

]قافية التاء[ 
)11(

وقال:   ]من السريع[

إذا َح��تَّ��ى  أه��ُج��وك  أن  أردُت   -1

زُت َع���لِ���م���ُت َم����ن أَْن�������َت َت����ق����زَّ

ًة َم����رَّ وَم����ا  أَه���ُج���وَك  وك��ي��َف   -2

ق����ُت َت����َب����زَّ إالَّ  ل����ي  ُذِك�����������ْرَت 

أنَّ��ن��ي َولَ�����و  أن���َج���اَك  َف������َذاك   -3

أَْح���َس���ن���ُت أه����ُج����وَك  أْن  أردُت 

َق���ْدِره َع��ن  َت��ْص��ُغ��ُر  َف��ت��ًى  ف��ك��ْم   -4

ُلغٌة  الُبزاُق:  رح:  الشَّ َفأَْنَضْجُت  َجنبْيِه  َكَويُت 
في الُبصاَق. تاج العروس )2/)).

التَّخريج: أخبار أبي تمام )).
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]قافية الجيم[
)12(

وقال فيمن يكنى ب�" أبي جعفر ":

]من السريع[

ال��َح��جِّ ِم���ن  َج����اَء  ل���لَّ���ِذي  ُق���ل   -1

َي���ا أَْح������َوَج ال���نَّ���اِس إل���ى ال��َع��ْف��ِج

ُم��ْق��لَ��ًة وال  َن��ْع��اًل  ل��ي  ُت��ْه��ِد  ل��م   -2

ك���أنَّ���َم���ا ِج����ْئ����َت ِم�����َن ال����ُب����ْرِج

��ام��ٍة ب��َح��جَّ ِج��ئ��َت  ِب����أَْن  ِت��ْه��َت   -3

ْن����ِج وَن����ْع����َف����ٍة ِم����ن ن���َع���ِف ال����زِّ

َط��اه��ر ن��الَ��ه  ُم��ْل��ًك��ا  ِن��ْل��َت  لَ���و   -4

ل���ُك���ْن���َت َم���ْق���ُط���وَع األَي���رط���ْن���ِج

َج��ْع��َف��ٍر أَب���ا  َي��ا  ان��ك��ب��اٌب  َك��ي��َف   -5

�������ْرِج ؟! ُم ال��ل��ْب��َد َم����َع ال���سَّ ُت���ق���دِّ

ُمْفلًِحا َب��ْع��َده  ُت��ْل��َف��ى  َف��لَ��ْس��َت   -6

���اُج ِم����ن ف�����جِّ َم����ا أط���ل���ع ال���ُح���جَّ

رح: )1( العْفِج: األمعاء، أي أمعاء األنعام.  الشَّ
تاج العروس 6/)10.

بيه  الشَّ الدَّْوِم،  َشَجِر  َثَمُر   : الَمّكيُّ الُمْقُل   )2(
بالنَّْخَلِة في حاالتها، ُينَضُج وُيْؤَكُل، َخِشٌن قاِبٌض 

باِرٌد، ُمَقوٍّ للمِعَدِة ". تاج العروس 0)/)1).

ْحِل.  الرَّ بآِخَرِة  ُتَعلَُّق  التي  الِجْلَدُة  النََّعَفُة:   )((
تاج العروس )2/)2).

ابع،  ))( كذا وردت كلمة القافية في البيت الرَّ
طنج،  منهما  األخيرة  كلمتين،  من  مكونة  ولعلها 
المحقِّق: كذا وردت  الّصنف، وقال  وهي بمعنى 

وال  اللغة،  معاجم  في  أجدها  ولم  قلت:  الكلمة. 
األلفاظ  من  العربية  للمعاجم  التكملة  كتاب  في 
كتاب  في  وال  السامرائي،  إلبراهيم  العباسية 
األلفاظ الفارسية المعربة للسيد اّدي شير، وربما 
القافية،  إلكمال  اعر  الشَّ هذيان  من  الكلمة  كانت 

كما حدث مع بشار بن برد في بيته: 

َولَ������ه������ا َخ���������دٌّ أَس���������������ي���ٌل

���ي���َف���ران���ي ِم�����ث�����ُل َخ��������دِّ ال���شَّ

كلمة  معنى  ع��ن  بعضهم  س��أل��ه  ع��ن��دم��ا 
لغة  غريب  من  هذه  لهم:  فقال  "الشيفران"، 
هذا  في  ينظر  فسلوه.  حماًرا  لقيتم  فإذا  الحمير، 

كتاب العقد الفريد 2/6)). 

))( اللْبُد: ما تحت السرج. تاج العروس/)12.

عراء ))). التَّخريج: طبقات الشُّ

]قافية الحاء[
)13(

وقال:            ]من مجزوء الكامل[

����ْخ����ُر َه������شٌّ ع���ن���َد َوْج������ ال����صَّ

ال����َوَق����اَح����ْه ف���ي   ]....[ ����ه���َك 

األدب�����اء92/1)،  م��ح��اض��رات  التَّخريج: 
والتذكرة الحمدونية 2/2)2، وبال نسبة في ربيع 

األبرار )/1)).

]قافية الدال[
)14(
وقال:     ]من الخفيف[

َول��ِك��ن ِرَض����اَك  ُم��ْس��َت��ي��ق��ٌن  أن��ا   -1

َح��ُق��وُد َط���رٌف  ِم��ْن��َك  ُيْخِفيه  ل��ي��َس 
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َشْزًرا َتْنُظُر  َوِص��ْرَت  َعنِّي  ُحْدَت   -2

ن���ظ���ًرا ُدوَن������ه َي���ُك���وُن ال��َوِع��ي��ُد

عراء 0))، وقدم لها "  التَّخريج: طبقات الشُّ
آل سلم  في  له  يستحسن  بقوله: ومما  المعتز  ابن 
وليس  واحد،  في شخص  الّشعر  أن  "، وواضح 
الثَّاني فيه محرًفا هكذا: "  البيت  في قوم، وورد 
والتصحيح   ،" َشرًرا  َتْنُظُر  َوِصْرَت  ُحْدَت حتى 

من الموسوعة الّشعرية.

)15(
وقال:    ]من الوافر[

َج��ّي أَْه���ِل  َم��ِدي��ن��ِة  ِم��ن  أََن���ا  فَما   -1

ال��َي��ُه��وِد ال��َق��������ْوِم  َق��ري��ِة  ِم���ن  وال 

ِب���َراٍض أَن��ا َع��ن رج��الِ��ه��ُم  2- وَم��ا 

ب��ال��م��س�����َت��زي��ِد لِ��ن��َس��������اِئ��ه��م  وال   

معجم  في  الثَّاني  البيت  ورد   )2( واية:  الرِّ
البلدان برواية: "بالمستريد”. 

أصبهان  بناحية  مدينة  اسم  َج��ّي:  رح:  الشَّ
القديمة. معجم البلدان 202/2.

ومعجم   ،((( الفقيه  البن  البلدان  التَّخريج: 
البلدان 1/)20.

)16(
وقال:   ]من السريع[

أَْق��������َرْرُت ب���ال���ُج���ْرِم ع��ل��ى أَنَّ���ِن���ي

لَ���ْس���ُت ب��ُم��ْخ��ل��ي��َك ِم����َن ال���َع���ْرَب���َدْه

التَّخريج: محاضرات األدباء 1/))).

]قافية الراء 
)17(

وقال:   ]من المتقارب[

ب��ال��م��ْه��َرَج��اِن ال��ل��ُه  وأس���َع���َدَك   -1

َيُكّر َع��اًم��ا  َع��ْن��َك  انَقض�َى  َم��ا  إذا 

كالَخِري�ِف ِعيَشٍة  في  زل��َت  وال   -2

َف�����إنَّ ال���َخ���ري���َف ج��م��ي��ًع��ا َس��َح��ْر

ال��َه��َوا وَذاَك  فيِه  ال��م��اَء  َت���َرى   -3

َع��ط��ْر ري����ٍح  َن���ْس���ُم  ي��ج��لُ��وه��َم��ا  َء 

ب��أَْع��َط��اِف��ه ْع���َف���َراَن  ال���زَّ َت���َرى   -4

َي���ُف���وُح ال����تُّ����َراُب لَ���ه ال��م��ْق��َش��ِع��ْر

ُم���دَن���ٌف َع���اِش���ٌق  ����ُه  وأْت����ُرجُّ  -5

َه��َج��ْر َوَص����ٍل  ِط��ي��َب  َرَج���ا  َم��ا  إذا 

َح���اِئ���ٌل َس���َف���رِج���لِ���ه  َول������وُن   -6

وأح���َس���ُب���ُه ِم����ن ُص�������ُدوٍد َح����ِذْر

أَْغ���َص���اِن���ِه َف�����ْوَق  ���اُح���ُه  وُت���فَّ  -7

ُخ�����دوٌد َخ��ِج��ْل��َن لِ���َوْح���ي ال��نَّ��َظ��ْر

الُخدود أَنَّ  أَْح��َس��ُب  ُكْنُت  وَم��ا   -  8

��َج��ْر ت���ك���وُن ِث����َم����اًرا لِ���ِت���ْل���َك ال��شَّ

واية: )1( ورد البيت الثَّالث في من غاب  الرِّ
وطاَب  فيه  الماُء  صفا   " برواية:  المطرب  عنه 

الهواء ".     

ناعم  يعلو  شجر   : األْت����ُرجُّ  )(( ��رح:  ال��شَّ
كالليمون  وثمره  والثمر،  وال��ورق  األغصان 
حامض  الرائحة  ذكي  اللون  ذهبي  وهو  الكبار 
مشرف  أي  ومدنف:   ،( الوسيط  المعجم  الماء. 

على الهالك. تاج العروس )09/2).     

َفْرَجُل: ثَمٌر َمْعُروٌف... كِثيٌر في ِبالِد  )6( السَّ
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واْلَباِه،  عاِم  ِللطَّ ُمَشهٍّ  ُمِدرٌّ  ُمَقوٍّ  َقاِبٌض،  الَعَرِب، 
عاِم أْطَلَق. تاج  ٌن ِلْلَعَطِش، وِإذا ُأِكَل َعلى الطَّ ُمَسكِّ

العروس 29/)20.

))( ِلَوْحي النََّظر: أي إلشارة النظر وإيمائه. 
تاج العروس0)/1)1.

التَّخريج: سرور النفس ))2 – ))2 ما عدا 
محاضرات  في  له  الثَّاني  والبيت  الثَّالث،  البيت 
عنه  غاب  من  في  واألبيات   ،(6(/( األدب��اء 
المطرب )9 ما عدا البيت األول وبزيادة البيت 
بمناظرة  الحريف  سلوة  في  له  واألبيات  ابع،  الرَّ

الربيع والخريف )12.

)18(
وقال في المغيرة بن الفيض:       ]من الكامل[

الَّ��ذي َعْنَك  ت��ُذْد  لم  ��ك  أمُّ ثكلْتك   -1

اِئِر السَّ ال��ِه��َج��اِء  ِم��ن  ِف��ي��َك  س��يَّ��رُت 

لتُكفَِّني ُم��َش��ات��ًم��ا  أت��ي��َت  َح��تَّ��ى   -2

َع���ن َش��ْت��ِم َف���اج���رٍة وَن���ْغ���ٍل َف��اج��ِر

آم��ٌر ب��َي  أنَّ���ه  ال��م��غ��ي��رُة  َزَع����َم   -3

اآلم���ِر أُمَّ  َي�����ْك�����ِذُب...  َك�����اَن  إْن 

تاج  النسب.  فاسد  أي  َنغُل:   )2( رح:  الشَّ
العروس 1)/16.

وحذفت   ،((9 عراء  الشُّ طبقات  التَّخريج: 
كلمة ذات داللة مكشوفة من عجز البيت األخير.

)19(
وقال في " علي بن المهلب " *:                 ]من 

المتقارب[

أَْص��غ��َرْه َم��ا  لجْسِمك  َع��ِج��ب��ُت   -1

���َم َم�����ا أك�����َب�����َرْه ����ا ت���ل���قَّ وم����مَّ

ال��ح��َي��اة ُط����وَل  ��ُل  َت��َط��فَّ أراَك   -2

َت��ْك��ِس�����َرْه أن  ُخ����ْب����ُزَك  وَي���ْأم���ن 

ُم��ْس��َت��ْب��ِط��ًن��ا ل���ُع���وِدك  وُت��ل��َف��ى   -3

ُت���ِدي���ُر َع���لَ���ى زي�����ِرِه ال��ح��ْن��َج��رْه

َب��ْع��َض��ه ْي���َت���ِن���ي  َورَّ َف��لَ��ْي��َت��ك   -4

وَك����ثَّ����َر َربِّ������ي ِب�����َك ال���م���ْق���َب���رْه

ِه َخ���دِّ ف��ي  ال��م��َزْع��ف��َر  )َب��َك��ي��َت(   -5

َوِم���ْل���َت إل���ى ال���نَّ���اِر َم���ن َزْع���ف���َرْه

ن��ف��َس��ُه ي���ح���ِرُم���ه  ك����ان  ف��ق��د   -6

وُك�������لُّ َن���ع���ي���ٍم َم�����ع ال���م���ق���ت���َرْه

ال��ِح��َم��اِر َف���وَق  لَ��َك  َب���َدا  م��ا  إذا   -7

ف���ق���ن���ب���رٌة َف����وَق����َه����ا ق���ن���ب���َرْه

ال��م��ش��رب��اُت ب��ي��ِت��َك  ف��ي  ت��َح��ّرم   -8

وف����ي ب���ي���ِت َغ���ي���رك َم����ا أك���ث���َرْه

ُن��خ��ب��ًة َت���َج���ْرَج���ُره���ا  ف���ط���وًرا   -9

وَط��������ْوًرا ت���َج���ْرَج���ُرَه���ا ت���ذك���َرْه

َأو  اأَلوتاِر،  من  الدِِّقيُق  ير:  الزِّ  )(( رح:  الشَّ
َأحدُّها، وَأْحَكُمَها َفْتاًل. وِزيُر الِمْزَهِر ُمْشَتقٌّ منه. 

تاج العروس 11/)6).

العروس  تاج  عني.  أخفيته  ْيَتِني:  َورَّ  )((
.191/(0

وهو  ْع��َف��َراُن:  ال��زَّ من  لعله  المزعفر:   )((
ما  بة  الُمَجرَّ َخواّصه  ومن  يب.  الطِّ من  بُغ،  صِّ
َبْيت ال  في  كان  ِإذا  َأنه  ُكُتِبهم  في  اأَلِطبَّاُء  ذكَره 
َح به المتكلِّمون في  َيدُخُله سامُّ َأْبَرَص، كما َصرَّ
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. تاج العروس 11/)2). الَخواصِّ

الطير.  من  ضرٌب  القبرة:  أو  القنبرة   )((  
 ،(((/2 العربية  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

وهو يشبه الحمرة. تاج العروس )1/))).

))( الِمْشَرَبُة: اإِلَناُء ُيْشَرُب فيه. تاج العروس 
 .11(/(

العروس  تاج  الَعِظيَمُة.  ْرَبُة  الشَّ النَّْخُب:   )9(
 ،2((/(

* ابن المهلب: كذا ورد االسم خطأ في كتاب 
"علي  والصواب  المعتّز،  البن  عراء  الشُّ طبقات 

ابن المغيرة بن األثرم".

أقف  لم  األث��رم،  المَهلَّب  بن  علّي  وأق��ول: 
إليه من  فيما رجعت  االسم  بهذا  له  ترجمة  على 
بن  بعمر  مقروًنا  اسمه  على  ووقفُت   ، مصادر 
َشبَّه، وإسحاق بن إبراهيم المْوِصِلي، وأبو عثمان 
ِجْستاني،  السِّ َحاتم  وأبو  المازني،  محّمد  بن  بكر 
أخذوا  ممن  النَّوَفلي  محّمد  بن  وَعِلّي  والتّوزي، 
نحو  المَتَوفَّى  المَثنَّى  بن  ُمَعمَّر  عبيدة  أبي  عن 
أسماء  في  الكمال  تهذيب  ينظر   .) ه�   209(
علي  هو  الصحيح  واسمه   .(1(/2( الرجال 
ابن المغيرة بن األثرم، أبو الحسن، عالم لغوي، 
بغدادي، رحل إلى الشام، وعاد إلى بغداد، وتوفي 
بها عام )2)2 ه�(، من مؤلفاته غريب الحديث، 
وكتاب النوادر. معجم المؤلفين )/))2، وما به 

من مصادر. 

 ،(((  -  ((2 عراء  الشُّ طبقات  التَّخريج: 
َوَبَكْت   " هكذا:  فيه  الخامس  البيت  وورد صدر 
ولعل  مضطرب،  وهو   ،" خده  في  المَزْعفر 

الصواب ما تم إثباته. 

)20(
وقال في المغيرة بن الفيض:      ]من المجتث[

ده�����َرْه ذمَّ  الَّ������ذي  ذا  ي���ا   -1

َق�������ْدَرْه َح�����طَّ  أْن  أَْج�������ِل  ِم����ن 

لِ����َش����يٍء َت�����ْأَس�����َف�����نَّ  ال   -2

ف����ِف����ي ال����ُم����ِغ����ي����رة ِع�����ْب�����َرْه 

ب��َع��ْق��ٍل ِرزٌق  ِن���ي���َل  لَ����و   -  3

ل����م ُي����ْع����ِط����ه ال����ل����ُه َب�����ْع�����َرْه

ُج�����وٌد م���ن���ه  ي���ك���ْن  ل����م  أو   -4

ِك���ْس�������َرْه َع������اَش  َم����ا   ك��ف��ْت��ه 

اْلُخفِّ  َذَوات  رجيع  الَبْعَرة:   )(( رح:  الشَّ
اْلَبقر األهلي. المعجم الوسيط  ْلف ِإالَّ  َوَذَوات الظِّ

.6(

واألبيات   ،((( عراء  الشُّ طبقات  التخريج: 
1 – ) له في اآلمل والمأمول21.

(21(

وقال:   ]من الوافر[

َي����داَك ي���ٌد َت��ط��وُل إل���ى ال��م��َخ��اِزي

َقِصيره أُْخ���َرى  ال��ُع��ال  َط��لَ��ِب  وَع��ن 

واية: ورد البيت في الدُّّر الَفريد برواية: "  الرِّ
خلقت قصيره ".

التَّخريج: محاضرات األدباء 2/1)6، والدُّّر 
الَفريد )/))).

]قافية الزاي[
)22(

وقال:  ]من الخفيف[
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اْص����رِف ال���َك���ْأَس َع���ْن ُدن����اٍة لِ��ئ��اٍم

��َق��اِء َج���ْم���ُع ال��ُك��ُن��وِز ��ه��م ل��ل��شَّ َه��مُّ

التَّخريج: محاضرات األدباء 2/)62.

]قافية السين[
)23(

وقال في أخيه " خشنام " *:      ]من السريع[

ِب���ْرَذون���ه خ��ش��ن��ام  ل��ي  َدلَّ����س   -1

وَك�������اَن َدْه�������ًرا َط���ال���م���ا َدلَّ���َس���ا

ُم��وِس��ًرا َده����َره  ُي���َن���اِوي  ك���اَن   -2

أَْف��لَ��َس��ا إْذ  ب��ال��َي��اِئ��ِس  َف���َك���ْي���َف 

إف��الُس��ُه ال��نَّ��اِس  ف��ي  َف��َش��ا  لما   -3

ول���م َي���ُج���ْز ت��م��وي��ُه��ُه َغ��ط��َرَس��ا

ق��َع��اق��ي��ُع��ُه  ْن����َك  َت����ُغ����رَّ َف����ال   -4

َدخ��َم��س��ا وإن  َش����يٌء  ِع���ْن���َده  َم���ا 

َم��اث��ٌل َش���َب���ٌح  إال  َي���ْب���َق  ل���م   -5

َي���ا وي��َح��ه ف��ي ال��َف��ْق��ِر َم���ا أَف��رَس��ا

َغْلَوٍة ِمن  اإِلْف��الِس  في  َقْرَطس   -6

ول���و َرَم����ى ِم���ن َف���ْرَس���خ َق��ْرَط��َس��ا

واإلخفاء.  الخداع  التدليس:   )1( رح:  الشَّ
ة  خاصَّ دابٌَّة  والِبْرَذوُن:   ،((/16 العروس  تاج 
َغْير  منها  والَمْقصوُد  الَخْيِل،  ِمن  إالَّ  تكوُن  ال 

الِعراِب. تاج العروس ))/6)).

))( َدخَمسا: أي لم يبين له الحقيقة، والدَّْخَمَسُة: 
تاج  ُيِريُد.  ما  َمْعَنى  لَك  ُيَبيُِّن  ال  ي  الَّ��ذِ الَخبُّ 
العروس 61/16، والَقْعَقَعُة: ِحَكاَيُة َحَرَكِة َشيٍء 
يِء الَياِبِس  ُيْسَمُع َلُه َصْوٌت، وِقيَل ُهَو َتْحِريُك الشَّ

 ،(2/22 العروس  تاج  َص��ْوٍت.  َم��َع  ْلِب  الصُّ
اعر هنا ارتفاع صوت أخيه في إلقاء  ويقصد الشَّ

خطبه مع تحريكه عصاه 

تقدر  المسافات،  مقياس  وحدة  فرسخ:   )6(
العروس 0)/6))،  تاج  َأمياٍل،  بثالثُة  والَفْرَسُخ 
يْقِدُر،  ما  َأْبَعد  َسْهٍم  َرْمَيُة  وهي  الغاَيُة،  والَغْلَوُة: 
يقاُل: هي قدُر َثالُثماَئِة ِذَراٍع إلى َأْرَبعمائِة ِذراٍع. 
وعْشُروَن  َخْمٌس  التامُّ  الَفْرَسُخ  ِسيَده:  ابُن  وقاَل 
َرَمى  ويَقال:   ،1(9/(9 العروس  تاج  َغْلَوًة. 
الَغَرَض  َأي  الِقْرَطاَس،  َأص��اَب  ِإذا  فَقْرَطَس، 

الَمْنصوَب ". تاج العروس 16/)6)

* " خشنام ": هو أخو منصور الباذانّي ، كان 
الفقه  بلده، من رجال  المساجد، خطيب  إئمة  من 
والدين، وقد سخر منه منصور، وهجاه بمناقضة 
رقم  تحت  المدرج  الّشعر  ينظر  أقواله.  أفعاله 

))2(، ورقم )0)). 

عراء )))، وقد ورد فيه  التَّخريج: طبقات الشُّ
اسم خشنام في أكثر من موضع محرًفا هكذا: " 

خثنام ".

)24(
وقال في " آل سلم ":    ]من البسيط[

إدري��ِس- آل  بوالئي   - ِن��ي  َس��رَّ َم��ا   -

بمنُقوِس  – َسلم  َبني  أحَسابكم–َيا 

وق����وُت ي���وٍم ب��ال رغ���ٍم وَت��ْع��ب��ي��ِس

2- ِعْرٌض نقيٌّ وجيٌب غير ذي َدنٍس

وق����وُت ي���وٍم ب��ال رغ���ٍم وَت��ْع��ب��ي��ِس

به أُسّب  َعاٍر  ِمن  وأحَمُد  أرَضى   -3

الِكيِس واف���َر  َرخ��ّيً��ا  أع��ي��َش  وأن 
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والسخرية،  العيب  النقس:   )1( ��رح:  ال��شَّ
العروس  ت��اج  ال��ف��اس��د.  الحامض  وال��ن��اق��س: 

.(((/16

العروس  تاج  والصدر.  القلب  الجيب:   )2(
.210/2

عراء 9)). التَّخريج: طبقات الشُّ

]قافية الشين

)25(

وَتَجنَّْبُت ذكر بيتين على قافية الشين )تجميش( 
ألفاظ  من  بهما  لما   (2( السعدية  التذكرة  في 

خادشة للحياء. 

]قافية الضاد

)26(
وقال في عز القناعة: ]من الطويل[

وِرحلٍة ِح��لٍّ  بين  دؤوٌب  1-َف��دْه��ري 

إلى أرِض أرًضا  ِعْشُت  َما  يُطوُف بي 

��ٌل م��وكَّ ال���ِب���الِد  بتعبيِر  ك��أن��ي   -2

وال��َع��ْرِض ��وِل  ال��طُّ مبلَغ  ِمنها  أَلبلَغ 

فإنَّني ُرجوٌع  يوًما  لي  ُيقض  3-َفإن 

والَفْرِض والَقْرِض  يواِن  بالدِّ َسأكفُر 

تِشيُنها أُم��وٍر  َعن  نفِسي  وأُْبعُد   -4

والِعرِض يِن  الدِّ واف��َر  بيِتي  وأَل��زُم   

ِني َسرَّ الَقَناَعِة  ِعزُّ  لي  َداَم  فإْن   -5

َبْعِض ِمن  أه��وُن  رِّ  الشَّ َفبعُض  وإال 

عراء 6)) – ))).  التَّخريج: طبقات الشُّ

قافية العين
)27(

وقال في أخيه " خشنام "، وكان خطيب البلد:         
]من الطويل[

ٌد ُشهَّ والنَّاس  الِعيِد  َغ��َداة  أق��وُل   -1

َوِم��ْن��َب��ُرن��ا ال��َع��ال��ي ال��ب��َن��اء َرف��ي��ُع

َفإنَّه َرِفيًعا  أْضَحى  لَِئن  لََعْمِري   -2

ب��َم��ْن ُي��ْرَت��َق��ى أَْع������َواُده لَ��وِض��ي��ُع

فوَقه: ينهُق  َق��اَم  َم��ا  إذا  أق��وُل   -3

أَت��ب��ل��ُغ َه���َذا ال��م��رَت��َق��ى َوأَِض���ي���ُع ؟!

ِمْنبًرا ُصُعوُدك  نيا  الدُّ عجِب  ومن   -4

وَح���ولَ���َك أل���ٌف َس��اِم��ٌع وُم��ِط��ي��ُع !

َنْكَبة اليوَم  مثلَها  أْخَشى  كنُت  5- وما 

! ج��م��ي��ُع  وال��م��س��لِ��ُم��ون  ل��َه��ا  أَِذلُّ 

)1( ورد البيت األول في محاضرات األدباء 
برواية: " والقوم شهد...عالي البناء....".

والبيت   ،((0 عراء  الشُّ طبقات  التَّخريج: 
األول والثَّاني له في محاضرات األدباء1/))2، 
مؤلفه  وأورد  الَفريد 2/)19،  الدُّّر  في  له  وهما 

اسم أخيه هكذا: حشنام، ولعلَّه تصحيف.

)28(
]من الهزج[ وقال:    

ال��ُق��ْرب��ي ذاَ  ال���َع���مِّ  اب����َن   ...-1

��ْف��َع��ْه ! َوَج�������اَر ال���َج���ْن���ِب ب��ال��شُّ

ال���ثَّ���م���اِن���ي���َن َش����ي����َخ   ...-2

! ُش����ْن����َع����ْه  ب����ه  َت�����ْخ�����َش  وال 



الت
ـــا
مق

الت
ـــا
مق

آفاق الثقافة والتراث 54

َف���اْرَك���ْب���ه َط�����ْأَط�����أَ  وَم������ْن   -3

ف�����ي لَ�����ْي�����لَ�����ِة ال����ُج����ْم����َع����ْه !

ه���ذا ف����ي  الَم��������َك  وَم�������ن   -4

ْق��َع��ْه ؟ َف���ُق���ْل: َم���ْن أَْن����َت ف��ي ال��رُّ

َن������ْدِري َف���َم���ا  َت���َق���اَرْع���َن���ا   -5

َع����لَ����ى َم������ْن َت����َق����ُع ال����ُق����ْرَع����ْه

ال��َخ��ْم��َر َواس���ِق���ِن���ي  َف���ُق���وَم���ْن   -6

���ْم���َع���ْه ! َع���ل���ى اإِلْع��������الِن وال���سُّ

تاج  الخالعة والحماقة.  الرقعة:  الشرح: ))( 
العروس 21/)11.

التخريج: ديون أبي نواس 1/) – 9 ، وأفصح 
نواس؛  أبي  على  نحلها  عن  األصفهاني  حمزة 
لديوان  العتيقة  المخطوطة  النسخ  في  مثبتة  ألنها 
منصور بن باذان. ومكان النقاط كلمتان داللتهما 

مكشوفة 

]قافية الفاء[
)29(

وقال في " آل الفيض":   ]من السريع[

بأحَساِبُكم َج��ْه��اًل  ُت��ْع��ج��ُب��وا  ال   -1

ف��ُت��وِق��ُع��وا أن��ف��َس��ُك��م ف��ي ال��ح��ُت��وْف

ف��أَْف��لَ��تُّ��ُم َغ���زوَن���اك���م  َم��ت��ى   -2

َع��ن��ي��ْف ب���َق���ْت���ٍل  أو  ِب���َع���ْف���ٍو  إال 

م��ْأت��ًم��ا ب��ي��ن��ُك��م  أق��م��َن��ا  َف���َك���ْم   -3

ِب��َط��ْع��ن��ٍة ِم���ْن َك���فِّ َق��ي��ل َش��ِري��ْف

َنْفِسِه إل��ى  وِع  ال����رَّ ف��ي  َي��ل��َج��أُ   -4

ُفوْف الصُّ َبين  الموت  يعاف  إن  َما 

ل��ِك��نَّ��ُه األم����ِن  ف��ي  َي��ُص��وُن��ه��ا   -5

ُي��ه��ي��ن��ه��ا َت���ْح���َت ِظ����الِل ال��س��ي��وْف

رح: ))( الَقيل: الملك، أو ما دونه بمنزلة  الشَّ
ولنشوان   ،296/(0 العروس  ت��اج  ال��وزي��ر. 
وأقيال  حمير،  ملوك  اسمها  قصيدة،  الحميري 

اليمن.

عراء ))).  التَّخريج: طبقات الشُّ

)30(
وقال في عز القناعة:    ]من المنسرح[

التَّلِف ِم��َن  َتْجَزِعي  ال  نفُس  يا   -1

ف����إنَّ ف��ي ال��ل��ِه أَْع���َظ���َم ال��َخ��لَ��ِف

َتْغَتِبِطي بالَقليِل  َتْجَتزي  ف��إن   -2

وُي���ْغ���ِن���َك ال���ل���ُه َع���ن أب���ي ُدلَ����ِف

َطَمًعا َراودْت  النَّْفُس  إذا  إنِّ��ي   -3

�رِف الشَّ َذوو  َن��ْي��لِ��ِه  َع��ن  َي��ْق��ُص��ُر 

بي ُتقّص�ر  ��ًة  ُخ��طَّ َوَح���اَولَ���ْت   -4

ك��َب��ْح��ُت��ه��ا ب���ال���َح���ي���اِء واأَلَن�������ِف

أَُؤم���لُ���ُه الَّ����ذي  أّت���ان���ي  َح��تَّ��ى   -5

لَطفي وِم��ن  ِحيلَِتي  ِم��ْن  ْف��ِق  ب��ال��رِّ

في  الثَّاني  البيت  صدر  ورد  واي��ة:)2(  ال��رِّ
تقنعي  ف��إن  ب��رواي��ة:"  النطاح  بن  بكر  دي��وان 

باليسير َتْغَتِبِطي".

 ،(((  –  ((( عراء  الشُّ طبقات  التَّخريج: 
النطاح في ديوانه ))2  لبكر بن  والبيتان 1، 2 

– ))2، وينظر ما به من مصادر.
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)31(
وقال في المغيرة بن الفيض:      ]من الكامل[

أْن���ُف ُك���لُّ���ُه  ال��م��غ��ي��رِة  وْج����ُه   -1

ُم������وٍف َع���ل���ي���ِه َك�����أَنَّ�����ُه َس���ْق���ُف

َطْلَعُته ال��َب��ْغ��ِل  َك���َوْج���ِه  َرج���ٌل   -2

ال��َوْص��ُف ُق��ب��ِح��ِه  ِم��ن  ينَقِض�ي  َم��ا 

ُت��ْب��ص��ُرُه َتأتيه  َم��ا  َح��ْي��ُث  ِم���ْن   -3

خ��ْل��ُف أم���اُم���ُه  َذاك  أَْج������ِل  ِم���ن 

َن��ائ��ب��ٍة ُك����لِّ  ِم���ن  لَ���ه  ِح���ْص���ٌن   -4

َوَع����لَ����ى َب���ن���ِي���ِه َب����ْع����َده َوْق�����ُف

َخ��الِئ��ِق��ِه َع��ن  ال��م��َدائ��ُح  َج��َف��ِت   -5

َولَ���َق���ْد َي��ل��ي��ُق ب���َوْج���ِه���ِه ال���َق���ْذُف

في  الخامس  البيت  ورد   )(( واي��ة:  ال��رِّ
عن  المدائح  نبت   " برواية:  األدباء  محاضرات 

طباِئِعِه".

 ،((9  –  ((( عراء  الشُّ طبقات  التَّخريج: 
والبيت األخير له في محاضرات األدباء 9/2).

]قافية القاف

)32(

وقال:           ]من المتقارب[

لِي َق����ْدَر  ال  ِع��ن��دَك  ُك��ن��ُت  ل��ئ��ْن   -1

َف���ِع���ن���َد ِع���ي���ال���َك ف���ي ال��م��خ��ن��َق��ْه

ُت��ْه��َم��ٍة ذا  ِع��ن��دَك  ُك��ْن��ُت  وإن   -2

َف���إنِّ���ي لِ���ِع���ْرِس���َك َع���ي���ُن ال��ثِّ��َق��ْه

التَّخريج: محاضرات األدباء )/0)).

]قافية الكاف
)33(

وقال:   ]من المجتث[

َن���ْع���لِ���ي ح����اف����َر  ل���ي���َت  ي����ا   -1

م���ن َب����ْع����ِض ِج�����ْل�����َدِة َوْج����ِه����ْك

َب��ْع��ًض��ا ب���َب���ْع���ِض���َك  أَْه����ُج����و   -2

لِ����ُك����لِّ����ْك ي�����ق�����وُم  َذا  َم��������ْن 

التَّخريج: التشبيهات 12).

)34(
وقال:         ]من مجزوء الكامل[

َص���ِدي���َق���ٌة إل����ي����َك  ��������ْت  ُزفَّ  -1

ل��ف��ت��ًى َف���ِص�������ْرَت ل���ه َش���ِري���َك���ا

َم����ؤون����ٍة ُك������لُّ  َف���َع���لَ���ي���َك   -2

أْن... َش�����ِري�����ك�����َك  َوع�����ل�����ى 

 ،(6(/( األدب���اء  محاضرات  التخريج: 
بازان"،  بن  "منصور  إلى:  فيه  االسم  وحرف 
النُّسخ  بعض  في  الهامش  في  المحقق  وق��ال 
ديوانه  في  للخوارزمّي  هي  قلت:  للخوارزمي، 
الباذانّي  لِشعر  وهي  المصدر.  هذا  عن   ((0
الثَّاني  البيت  من  كلمة  آخر  حذفُت  وقد  أقرب. 

لداللتها المكشوفة. 

)35(
وقال في "عقبة بن مالك":         ]من الطويل[

َبْغلٍَة َوخيشوُم  خنزيٍر  َوج��ُه  له   -1

وُص�����ْدرُة َم����الٍَّح وَت��ْق��ط��ي��ُع َح��اِئ��ِك

وإِنُسها البالِد  جنُّ  فْسَوُه  شَكا   -  2

المالئِك ِخَياَر  ُي��ْؤِذي  أن  ِخْفُت  وق��ْد 
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لََوْلَولُوا الَجِحيِم  أهِل  في  كاَن  فلو   -3

إل��ى ربِّ��ه��ْم ِم��ن َف��ْس��ِوِه ال��م��ت��َداِرِك

عُف أهوُن ِعْنَدَنا 4-وَقالُوا: الَعذاب الضِّ

وك��لُّ��ُه��ُم ُم��ْس��َت��ْص�����ِرٌخ ن��ْح��و َم��الِ��ِك

ْدَرة: ثوب يغطى به الصدر.  رح: )1( الصُّ الشَّ
المعجم الوسيط 09)- 10).

تاج  مستغيثين.  صرخوا  أي  ولولوا:   )((
العروس 1)/101.

البغوي  تفسير  ال��ن��ار.  خ��ازن  مالك:   )((
المسمى بمعالم التنزيل في تفسير القرآن )/222. 
اعر في بيتيه األخيرين باآليات  وواضح تأثُّر الشَّ

الكريمات اآلتية من القرآن الكريم: 

ک           ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   چ    

گ     چ. األحزاب، اآلية ))6).

چ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ     چ. 
ْخُرِف، اآلية )))). الزُّ

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   چ  
ۉ  ې  ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   
چ.  وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     

فاطر، اآلية )))).

عراء ))). التَّخريج: طبقات الشُّ

)36(
وقال في عقبة بن مالك:            ]من السريع[

َم���الِ���ُك ض��يَّ��ع��ه��ا  ُخ��ط��ب��ًة  َي���ا   -1

أض���َي���ُع م��ن��َه��ا ال��م��ن��ب��ُر ال��َه��الِ��ُك

َق��اِس��ًم��ا َق��بِّ��لُ��وا  َب���ْك���ِر  آَل  َي���ا   -2

َص�����اَر َع���لَ���ى ُش���ْرَط���ِت���ِه َم��ال��ُك

��ِه َك��فِّ ف��ي  ال��ِم��ْن��َب��ِر  ِع���َض���ادة   -3

...ح�������م�������اٍر أس���������وٌد َح�����الِ�����ُك

الدعامة.  أو  الرِكيزة  العضادة:   )(( رح:  الشَّ
ولعل   ،1(12 المعاصر  العربية  اللغة  معجم 
المقصود بقاسم في البيت الثَّاني: أبو دلف الِعْجِلّي، 
بهذه  معجًبا  قال  الذي  عيسى،  بن  القاسم  فاسمه 
وعضادة  منبر،  فوق  أحدًا  رأيت  ما   " األبيات: 
المنبر في كفه إال ذكرت قول منصور بن باذان 

عراء. فكدت أضحك ". طبقات الشُّ

عراء ))). التَّخريج: طبقات الشُّ

]قافية الالم[ 
)37(

وقال في الحكمة:      ]من المتقارب[

الَبقاِء َعزيَز  َتعيُش  َم��ا  َفِعْش   -1

َق���ْل ق���ي���َل  وإْن  َخ���ي���ٌر  َف����ذل����َك 

ِذلَّ����ٍة َع��لَ��ى  ال��َح��ي��اِة  ف���ُط���وُل   -2

لَ���َع���ْم���ُرَك ِع���ْن���ِدي َب���َق���اُء ال��ّس��َف��ْل

���ٌة ِه���مَّ ل����ُه  م���س���اٍع  َوق������لَّ   -3

اأَلَج����ْل َق��ِص��ي��َر  إالَّ  ال���نَّ���اِس  ِم���ن 

 –  2(2/( األدب��اء  محاضرات  التَّخريج: 
له  الثَّاني  والبيت   ،19(/( الَفريد  والدُّّر   ،2((

فيه )/196، والبيت الثَّالث له فيه )/)20.

)38(
وقال:          ]من مجزوء الرمل[

َت������َراَه������ا َوَع�����ن�����اق�����ي�����َد   -1

َم���م���ي���ال ت�����م�����اي�����ْل�����َن  إْذ 
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آلٍل ِف����ي����َه����ا  �������َب�������ْت  ُركِّ  -2

������ْب َف����ت����ُج����وال ل������م ُت������َث������قَّ

أََرادْت َق������ْد  ك���ال���ثُّ���ري���ا   -3

ع�����ن�����َد إْس��������ف��������اٍر أُُف����������وال

نهاية  في  الثَّاني  البيت  ورد   )2( واية:  الرِّ
األرب برواية: " فتزوال ".

والمشموم  والمحبوب  المحب  التخريج: 
والمشروب )/2)1، والبيتان 1، 2 له في نهاية 

األرب 1/11)1. 

)39(
وقال:         ]من مجزوء الكامل[

أُق���وال أن  أُح���ِس���ُن  ك��ن��ُت  ل��و   -1

ل��َش��َف��ي��ُت ِم����ن َن��ْف��ِس�����ي َغ��لِ��ي��ال

َص�������اِرٌم لِ���َس���ان���ي  ل����ِك����ْن   -2

ُم����لِ����َئ����ْت َم����ض����اِرُب����ه ُف���لُ���وال

المنتحل  في  األول  البيت  ورد   )1( واية:  الرِّ
برواية: " عليال "، وورد في محاضرات األدباء 

برواية: " أجسر أن أقوال... الغليال ".

رح: )2( مضرب السيف: حدُّه، والفلول:  الشَّ
كسور في حد السيف. تاج العروس 0)/190. 

المنتخل 10/2)، والمنتحل 112،  التَّخريج: 
ومحاضرات األدباء 2/)).

)40( 
وقال في أخيه "خشنام":         ]من السريع[

ب��خ��لِ��ِه ع��ل��ى  ل��ِخ��ش��َن��ام  ُق��ل��ُت   -1

��َواِل ال��طِّ ال���ُق���روِن  ذا  َي��ا  ب��أب��ي  ي��ا 

ب��أْق��َط��اِره��ا األرَض  تملُك  لَ��و   -2

لَ��ك��ن��َت َك��ْش��خ��اًن��ا َع��لَ��ى ُك���لِّ َح���اِل

ُب��ْخ��لِ��ِه ف��ي  اأَلْن�������َذاِل  ��ُة  ف��ِه��مَّ  -3

َجاِل الرِّ َجْمُش  البيِت  في  َمن  وه��مُّ 

دخيٌل  وهو  الدَّيُّوُث،  الكشخان:   )1( رح:  الشَّ
في كالِم العرب. تاج العروس )/29).

والكالم  والُمالَعَبُة،  الُمَغاَزَلُة  الَجْمش:   )((
الخفي. تاج العروس )112/1.

عراء 0)). التَّخريج: طبقات الشُّ

)41(
وقال:   ]من السريع[

َم��ْت ُح��رِّ أَلْن  ال��َخ��م��َر  أَأَت�����رُك   -1

َوأَْس�����أُل اأَلْن������َذاَل ُش����ْرَب ال��َح��الِل

َط��ائ��ًع��ا أت���رُك���َه���ا  ال  آل���ي���ُت   -2

َق���د آَذَن������ْت َت���ْوب���ُت���َن���ا ب��ارت��َح��اِل

عراء 1)). التَّخريج: طبقات الشُّ

)42(
وقال في "ابن أبي نوفل":       ]من المتقارب[

َن��ْوف��ٍل أب���ي  اب���ن  ي��ا  ِخ���واُن���ك   -1

َك���َم���ا َزِع���م���وا َف���ْل���َك���ُة الِ���م���ْغ���َزِل

َم��ْخ��روَط��ٌة ِق��َص��اِع��َك  وُك��ْب��َرى   -2

ال��َخ��ْرَدِل أَْص��َغ��ر  ِم��ن   - الُبخل  من   -

عاُم،  الطَّ ُيْؤَكُل عليه  الِخواُن: ما  رح: )1(  الشَّ
ٌب. تاج العروس ))/01)، وَفْلكُة اِلمْغَزِل:  ُمَعرَّ
أعلى  في  تجعل  الخشب،  من  مستديرة  قطعة 
وعود  فوقها،  من  الصنارة  وتثبت  المغزل، 
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المغزل من تحتها. معجم اللغة العربية المعاصرة 
2))1، والمغزل: آلة يغزل بها الصوف والقطن 

ونحوهما يدويًّا أو آليًّا. السابق 1616.

عراء ))). التَّخريج: طبقات الشُّ

)43(
وقال:          ]من مخلع البسيط[

ُودٍّ ب���ع���َد  ال����دَّه����ُر  َغ����يَّ����َرك   -1

م���ا أق���ب���ح ال�����َغ�����ْدَر َي����ا َغ������َزاُل

َدْه����ًرا ال���َع���ُدوَّ  ف��ي��َك  َداري�����ُت   -2

ال����وَص����اُل أَْم�����َك�����َن  إَذا  َح���تَّ���ى 

َح���الاًل أَْرَت����ِج����ي  َم���ا  َوَص�����اَر   -3

َوَط���������اَب ف���ي���ه لَ����َن����ا ال���َم���َق���اُل

ُودٌّ َف��لَ��ي��َس  َع��نِّ��ي  أَْع���َرْض���َت   -4

ح������الُل وال  َح��������������راٌم  وال 

عراء 1)) - 2)). التَّخريج: طبقات الشُّ

)44(
وقال:          ]من مجزوء الرمل[

دا ف����ي  أنَّ  َع���لِ���ْم���َن���ا  ق����د   -1

َق���ب���ي���لَ���ْه َي����ْك����ِف����ي  م�����ا  ِرَك 

ُب��ْس��ت��ا َع�������ْرَض  َوَرأَْي������َن������ا   -2

ِن�������َك وال������ُف������رَش ال���نَّ���ِب���ي���لَ���ْه

َت��ْق������ ال  ال���ج���نَّ  أنَّ  َغ���ي���ر   -3

���������ِدُر ف����ي ُخ������ْب������ِزَك ِح���ي���لَ���ْه

وفي   ،60(/2 األدباء  محاضرات  التخريج: 
لعمرو  أبيات   ،((9/( األدب���اء  محاضرات 

الخاركّي تشبهها، هي:

َس��اب��ا ُح����ْس����َن  رأي����َن����ا  َق�����ْد   -1

اَر ال���ج���ل���ي���ل���ْه ِط��������َك وال��������������دَّ

ِف���ي���َه���ا أنَّ  وَع����لِ����ْم����َن����ا   -2

ك������لَّ َم������ا َي����ك����ِف����ي َق���ب���ي���لَ���ْه

تح� ال  ال����ِج����نَّ  أنَّ  غ���ي���َر   -3

�����س����ُن ف����ي ُخ�����ب�����ِزَك ِح���ي���لَ���ْه

]قافية الميم[
)45(

وقال:         ]من مجزوء الكامل[

ال ف��ق��ل��ُت:  ي���ُس���وُد  َق����الُ����وا:   -1

َراه����ْم َه�����مَّ ال���َف���َت���ى َج���ْم���ُع ال����دَّ

َت��ُس��و  أن  ت��ط��م��ُع  ُك���ْن���َت  إن   -2

َظ���الِ���ْم  َف�����أَْن�����َت  ُت��ن��ي��ل  وال  َد 

وَم����الُ����ُه ال����َع����الَء  َي���ْب���غ���ي   -3

أََب���������ًدا ِم�����ن اآلَف���������اِت َس���ال���ْم

ٌة َم����ْج����لُ����وَّ وق�����َص�����اُع�����ُه   -4

 ق���د ُع���لِّ���َق���ْت ِم���ْن���َه���ا ال��تَّ��َم��اِئ��ْم

التَّخريج: البصائر والذخائر )/ )21. 

)46(
حّجاًما:                ك��ان  بأنه  رم��اه  رج��ل  ف��ي  وق��ال 

]من المنسرح[

الَقلََما يعمُل  َص��اَر  الَّ��ذي  ذا  يا   -1

الَجلََما ُت��َق��ْع��ِق��ُع  َدْه����ًرا  ُك��ْن��َت  َق���ْد 

ُتْعِمله وأن����َت  زم��اًن��ا  ِع��ْش��َت   -2

َحَجَما َوَم���ن  يمِش�ي  َم��ن  أح����َذَق 
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مشتغاًل ب��ال��ّق��ِري��ِض  َت��ُك��ْن  َف��إن   -3

ف����ربَّ َي������ْوٍم َس���َف���ْك���َت ف��ي��ه َدَم���ا

ُنْقرته َس��َف��ع��َت  َك��ري��ٍم  ِم��ن  َك���ْم   -4

انتقما م��ا  منك  ْأَس  ال�����رَّ َف��َط��ْأَط��أَ 

َخ��اِض��َع��ة ِرَق����اٍب ج��رح��َت  5- وك���ْم 

ِح��َم��ى ُك���نَّ  ِس����واَك  َي��ُرْم��َه��ا  وإن 

َف��ارَس��ه َك��ان  َق��ْد  َش��ي��ٍخ  بَسيف   -6

وَم����ْن َح��َك��ى َش��ْي��َخ��ه َف��َم��ا َظ��لَ��َم��ا

ل��ُي��ْع��ِم��لَ��ُه ه  ه����زَّ إذا  َح���تَّ���ى   -7

���َداَع واأَللَ���َم���ا َش��َف��ى ِب�����َذاَك ال���صُّ

ُمْنَكتًما ب��ال��ِج��َب��اِل  َي��ك��ْن  َف���إن   -8

ف���إن���ه ب���ال���ع���راِق م���ا ان��َك��َت��َم��ا

في  الخامس  البيت  ورد   )(( واي��ة:  ال��رِّ
محاضرات األدباء 192/2 برواية:

َك���ْم م��ن رق���اب َج���َرْح���َت َط��اِئ��َع��ة

��ْي��َك ال ت����راُم ِح��َم��ى َك��فَّ ِم���ن َغ��ي��ِر 

 ،  ،((1  -  ((0 عراء  الشُّ طبقات  التَّخريج: 
والخامس في محاضرات األدباء 192/2، وكذا 

ورد البيت الثاني.

)47(
وقال:    ]من الوافر[

َيحِكي أراَد  ع��ف��ران  ال��زَّ وورُد   -1

َص��َب��اَي��ا َق���ْد َب��َك��ْرن َع��لَ��ى اح��ِت��َش��اِم

ا ُحّمً األرِض  ِخ��الِل  ِمن  طوالَع   -  2

��َه��اِم َك��َم��ا َط��لَ��َع ال��ن��ص��اُل م��ن ال��سِّ

أي��ٌم وُه����نَّ  ب��ال��ثَّ��الِث  َح��َب��ال��ى   -3

َح������َراِم أْو  ب���ح���لٍّ  ُت���ن���ك���ْح  ول����م 

ِكماٍم  ف��ي  ِز  ال��م��ط��رَّ َكَتْخِطيِف   -4

الِم ث�������مَّ  الٍم  ث�������مَّ  ب���������الٍم 

ابع في محاضرات  واية: ))( ورد البيت الرَّ الرِّ
األدباء برواية: " كتخطيط... الكمام "، وورد في 

حدائق األنوار برواية: " كتخطيط ". 

العروس  تاج  َداِنيًة.  أي  ا:  ُحمًّ  )2( رح:  الشَّ
.9/(2

أو  أيامى،  هن   " يقول:  أن  الالزم  من   )((
ذلك  ولكنه عوض عن  أيم،  أو  أيمات،  أو  أيايم، 
هذه  من  والمفرد   ، الّشعر  لضرورة  بالمصدر 
والنساء.  الرجال  على  يطلق  وهو  أيِّم  الجموع: 
الرجال  من  لهم  أزواج  ال  الذين  هم  واأليامى 

والنساء ". هامش المحب والمحبوب.

والمشموم  والمحبوب  المحب  التَّخريج: 
األنوار  وحدائق   ،1((  –  1((/( والمش�روب 
ابع بال  وبدائع األشعار )26- 266، والبيت الرَّ

نسبة في محاضرات األدباء )/)9).

)48(
وقال:          ]من مجزوء الرمل[

ال�����َح�����َراِم َم����ح����لُ����وُل  أَن������ا   -1

م���ث���َل ِع���ي���َس���ى ب���ن ِه����َش����اِم *

وال��م��ش���  ال����َه����ْدُي  وَع����لَ����يَّ   -2

�������ُي إل������ى ال���ب���ي���ِت ال�����َح�����راِم

ال��� ل��ع��ب��د  ِع��ي��س��ى  َرأى  إن   -3

����َق���ي���س َوْج�����ًه�����ا ف����ي ال���م���َن���اِم
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النَّاشرّي،  عيسى  هو  ِهَشاِم:  بن  ِعيَسى   *
واية، ُتُوفَِّي  األسدّي، أبو الفضل، محّدث كثير الرِّ
نحو )220 ه�(، له كتاب النوادر. معجم المؤلِّفين 

.((/(

عراء 2)). التَّخريج: طبقات الشُّ

)49(
وقال:  ]من الطويل[

1- أال َفاْسِقِني َصْهَباَء من َحلِب الَكْرِم

ِعْلِمي أو  بِعلِمَك  َخْمًرا  َتْسِقني  وال 

َكثيرٌة َشتَّى  أسماُء  لََها  أليَس   -2

االسِم ذلك  عن  وابن  اسِقِنيَها  َفَهاِت 

الكناية  في  األول  البيت  ورد   )1( واية:  الرِّ
التعريض برواية:"الصهباء". 

)2( وورد البيت الثَّاني فيه برواية: "ألبست... 
وأكن عن".

وبال  األدب��اء2/)62،  محاضرات  التَّخريج: 
نسبة في الكناية والتعريض ))1.

]قافية النون[
)50(

وقال:   ]من الرمل[

َم��ْم��ل��وك��ٌة ٌة  ُح�����رَّ ِع�����ْرٌس  ل���َي   -1

ِح��ْزُت��ه��ا م��ن غ��ي��ر َم���ْه���ٍر َوَث���َم���ْن

َح��ِب��لَ��ْت إن  َوم����ا  ب��ْك��ٌر  ث��يِّ��ٌب   -2

ول��ه��ا َخ���م���ُس َب���َن���اٍت ف���ي َق����َرْن

ط��ائ��ع��ًة وص��ل��ْت  أِص��ْل��َه��ا  إن   -3

َت��ب��ْن ل���م  َع��ن��ه��ا  ِب���ْن���ُت  م���ا  وإذا 

َمْنَكحها من  ْح��ُب  وال��رُّ ضيُقها   -4

الَخَتْن َك���فِّ  ف��ي  ال��دَّه��ِر  أُْخ���ري���اِت 

َنْعمة ال��َغ��وان��ي  ب��ي��ُض  وإذا   -5

َرَدْن في  ماسْت  اأَلذي���اِل  في  ِمْسَن 

ٍة ُح���رَّ م��ن  ُي���رى  م��ا  فيها  ليس   -6

م���ن َج���َم���اٍل غ��ي��ر لِ���ي���ٍن وُع���َك���ْن

َدائ���ٍب وَك�����ْدٍح  َك���دٍّ  ف��ي  7- وه���ي 

َوَع���َن���ْن َع����َن����اٍء  م���ن  ت��ش��ّك��ي  ال 

لها َع��ْي��َن  وال  ْش���َد  ال���رُّ وت���رى   -8

أُُذْن   غ��ي��ر  م���ن  ت��س��َم��ُع  َوَك������ذا 

واقعُتها بها  ُج��ل��ُت  م��ا  ح��ي��ُث   -9

ف���ي َخ������الٍء وُم�����َق�����اٍم َوَظ����َع����ْن

َغ��ْي��رُت��ه��ا ت��ل��َح��ق��ن��ي  ال  ث���م   -10

َوَع�����َدْن ُب��ص�����رى  ب��ي��ن  م��ا  إن... 

ُيقِنعها َك���نَّ���ٍة  م��ن  لَ��ه��ا  ي��ا   -11

َم���ْن ُك����لُّ َم���ا َي���أت���ي ب���ه ه���ذا ال���زَّ

رح: )2( في َقَرْن: أي أمر هؤالء البنات  الشَّ
العروس  تاج  ينظر  عنقها.  في  مجتمع  الخمس 

.((0/((

))( الَخَتْن: الصهر. تاج العروس 12/)6).

))( الَرَدْن: الحرير. تاج العروس ))/)).

تاج  البطن.  لحم  من  تثنى  ما  الُعَكْن:   )6(
العروس ))/)0). 

العروس  ت��اج  االْع���ِت���راُض.  ال��َع��َن��ْن:   )((
.(12/((
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)9( ُبصرى: موضع بالعراق من ُقرى بغداد، 
قرب عكبراء. معجم البلدان 1/1)).

والجمع:  األخ  أو  االبن  امرأة  والَكنَُّة:   )10(
أخطأ  وربما   ،2(1/( العين  والَكّنات.  الكناِئُن 
اعر إذا كان مراده مطلق المرأة، ومن المؤكد  الشَّ

أنه أراد بالكنة: المستترة عن أعين الناس.

التَّخريج: ديوان أبي نواس 99/2.

)51(
وقال:           ]من الكامل[

َحِسْبتها َي���اُض  ال���رِّ ��َس��ِت  َت��َن��فَّ وإذا 

َغ��واِن��ي ُج��ُي��وِب  ع��ن  تنفََّس  ِمْسًكا 

التَّخريج: محاضرات األدباء)/ 69).

)52(
وقال:   ]من السريع[

ال��َب��ي��ِن َط��اِئ��ر  َرَم�����اُه  َم���ْن  ي��ا   -1

َزاَي����ا َع���ْن َي���ِد ال��َح��ي��ِن س��ه��م ال����رَّ

الهوى َن���اَر  َق��ْل��ِب��َك  ف��ي  أوق���َد   -2

َت����ْف����ِري����ُق إِْل����َف����ي����ِن م��ح��بَّ��ي��ِن

لَ��وَع��ٍة ِم��ن  ال��َق��ْل��ِب  لهذا  ك��م  ك��م   -3

��دِّ وال���ِه���ْج���َراِن وال��َب��ي��ِن ف��ي ال��صَّ

َحْسرٍة من  النَّفُس  ُتقاِسي  وكم   -4

لَ������َدى اف�����ِت�����َراٍق ب���ي���َن ِخ��لَّ��ي��ِن

َخ��الِ��ِق��ي ��لَ��ِن��ي  َوكَّ ل��و  َوددُت   -5

ِب����ُك����لِّ َب����ْي����ٍن َب����ْي����َن إل���َف���ي���ِن

ذا ب��ع��ِد  ِم���ن  ُم��لّ��ك��ُت  َوإِنَّ���ِن���ي   -6

م���ه���نَّ���ًدا َع����ض����َب ال����ِغ����َراَري����ن

أَْص��لِ��ِه ِم��ن  ال��ه��ج��راَن  7- ألص���ِرم 

وأَْق�����َط�����ُع ال���َب���ي���َن ِب��ِن��ْص��َف��ي��ِن 

البين.  غراب  أي  الَبيِن:  َطاِئر   )1( الشرح: 
و   ،6(( الوسيط  المعجم  به.  يتشاءم  مما  وهو 

الَحين: الهالك. تاج العروس ))/))).

)6( الُمَهنَّد، السيف المصنوع من َحِديد الِهْنِد. 
تاج العروس 0/9))، والعضب: السيف القاطع. 
ْمِح  الرُّ َح��دُّ  وال��ِغ��رار:   ،(90/( العروس  تاج 

ْيِف. تاج العروس )1/)22. ْهِم والسَّ والسَّ

))( أصرم: أقطع. تاج العروس 2)/)9)

وورد   ،((/1 نواس  أبي  دي��وان  التَّخريج: 
البيت األول فيه هكذا: " ظاهر البين ". 

)53(
وقال:   ]من الكامل[

َم��َح��لُّ��ُه وال����تُّ����راُب  ��ُم  ُي��َع��ظَّ ورٌد 

َوَت����رى ال��ك��ري��َم ي��ع��زُّ ح��ي��َن َي��ُه��وُن

واية: ورد عجز البيت في حدائق األنوار  الرِّ
وبدائع األشعار برواية:

وكذا الكريَم يعزُّ حيث َيُهوُن

وبال   ،(9(/( األدباء  محاضرات  التَّخريج: 
نسبة في حدائق األنوار وبدائع األشعار )26.

)54(
وقال:   ]من المجتث[

ع��ل��ي��ُك��ْم َي���ْخ���َف���ى  ول���ي���س   -1

م�����ن ال������َم������َن������اِزل ِط����ي����َن����ْه

ُدخ����اًن����ا َرأَْي�������ُت�������م  ول�����و   -2

ف���ي ال��ب��ح��ِر ِص����ْرُت����ْم َس��ِف��ي��َن��ْه
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التَّخريج: البصائر والذخائر 1/9).

)55(
وقال يهجو رجاًل من ُكتَّاِب " أصبهان " وقد 

مات َخَتٌن له:    ]من المديد[

َخ��َت��ِن��ه َع��ل��ى  َي��ب��ِك��ي  ك���ات���ٌب   -1

َدْم�����ُع�����ه َج�������اٍر َع���ل���ى َذق����ِن����ْه

َي���ِده ف��ي  ال���ِق���ْرَط���اُس  َي��ْع��لَ��ُم   -2

أَنَّ������ه َق�����ْد َش�����ذَّ َع�����ْن َوَط����ِن����ْه

ِك��َت��اَب��ِت��ِه ف���ي  َي������ْدِري  ل��ي��َس   -3

َم���ا َق��ب��ي��ُح اأَلْم������ِر ِم���ن َح��َس��ِن��ْه

العروس  ت��اج  الصهر.  ال��َخ��َت��ن:  ال��ش��رح: 
.(9(/((

ولي:  الصُّ قال   ،1(2 الكتاب  أدب  التَّخريج: 
قلت:  المعّذل.  بن  مد  الصَّ لعبد  عر  الشِّ هذا  أنشدنا 

لم أجد األبيات في ديوانه.

]قافية الواو[
)56(

وقال وقد تزوج "أبو دلف" "سعاَد بنت باذان 
 " منصوًرا   " ذلك  فبلغ  "منصور"،  أخ��َت   "
فكرهه، وعلم أنه سيخرجها عن قريب فقال عمًدا 

ليطلقها "أبو دلف":       ]من المتقارب[

س��ع��اُد ع��ل��ي��ن��ا  ت���ف���َخ���رنَّ  وال   -1

ب������أنَّ األم����ي����َر َص���ب���ا َص����ْب����َوْه

م��ن��ك��وس��ًة ي����َن  ُت����َردِّ ف���س���وَف   -2

َن����زوْه َن����َرى  ق��د  أو  ال��ب��ي��ِت  إل���ى 

ول��ك��نَّ��ه��ا ال����ع����روُس  ف��ن��ع��َم   -3

��ه��وْه َت���ُب���لُّ ال����ِف����راَش م���ن ال��شَّ

عراء ))). التَّخريج: طبقات الشُّ

]قافية الياء[
)57( 

وقال:   ]من الطويل[

َساقيا كنَت  إن  هباَء  الصَّ َسقِّني  1-أال 

واِديا الصَّ الرؤوِس  اِح  الرَّ من  وَرّوح 

َمُصونًة جاء  الرَّ َتراَها في  2- رؤوًسا 

َواِهيا الدَّ تلقى  الَحرِب  التحاِم  وعند 

َنواعًما ��ا  أَُك��ّفً فيها  ترى  فطوًرا   -3

المَداِرَيا َماَح  الرِّ فيها  َت��َرى  وط��وًرا 

تاج  العطشى.  أي  واِديا:  الصَّ  )1( رح:  الشَّ
العروس ))/)1). 

))( المَداِري: حديد تحك به الرؤوُس. العين 
.61/(

عراء ))). التَّخريج: طبقات الشُّ

القسم الثاني

الشعر المنحول إلى أبي نواس وهو 
لمنصور بن باذان

]قافية الباء[
)1(

وقال أبو نواس:     ]من الكامل[

ِبالَكوَكِب ُمَعلٌَّق  الَخصيِب  ُخبُز   -1

��ِب ��ٍف َوُم��َش��طَّ ُي��ح��م��ى ِب���ُك���لِّ ُم��َث��قَّ

ماً ُمَحرَّ بنيه  َعلى  الَطعاَم  َجَعَل   -2

ل��ؤًم��ا َوَح���لَّ���لَ���ُه لِ��َم��ن لَ���م َي��س��َغ��ِب
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بوا َتَطرَّ غيَف  الرَّ َرأوا  ُه��ُم  َف��إِذا   -3

الَمغِرِب أَذاِن  إِل��ى  ياِم  الصِّ َط���َرَب 

الحماسة  في  الثاني  البيت  )2( ورد  الرواية: 
المغربية برواية: " على الِجياِع ".

ديوان  في  األصفهاني  حمزة  قال  التخريج: 
أبي نواس 2/))1 وقد أورد صدر البيت األول: 
في  نواس  أبي  إلى  المنحول  من  لمنصور  إنها 
الحماسة  ديوانه 2/))1 ، وهي ألبي نواس في 
المغربية 2/)))1، والبيتان 1 2 في ديوان أبي 

نواس 2/2)1.

)2(
وقال:         ]من الكامل[

ِك��ذُب َجميُعُه  الَخصيِب  َن��َف��ُس   -1

َوَح����دي����ُث����ُه لِ���َج���ل���ي���ِس���ِه َك�����ْرُب

ُم��ع��ِولَ��ًة َع��لَ��ي��ِه  ال��ِث��ي��اُب  َتبكي   -2

َك���ْل���ُب ُذي���ولَ���ه���ا  َي���ُج���رَّ  َق����د  أَن 

التخريج: قال حمزة األصفهاني في ديوان أبي 
إنها  األول:  البيت  وأورد صدر  نواس 9/2)1، 
لمنصور نحلت إلى أبي نواس، وهي ألبي نواس 

ديوانه 2/2)1.

]قافية التاء[
)3(

وأنشد األصمعي:     ]من الوافر[

ي���ل���ق���اِك... ل���و  وال���ل���ه  أم����ا   -1

بيِت ظ��ل��م��اِء  ف��ي  ��ب��ِح  ال��صُّ ُق��ب��ي��َل 

َك��أَنِّ��ي َح��تَّ��ى  َف��اَرْق��ِت��ِن��ي  ل��م��ا   -2

َزي������ِت ِم�����ْع�����َص�����اَر  أرى... 

ُزوٌر ��ح��َق  ال��سَّ أن  لعلمِت  إذن   -3

ال��ُك��َم��ي��ِت َرْه�����ِز  ف��ي  ال��ح��قَّ  وأّن 

التخريج: قال حمزة األصفهاني في ديوان أبي 
إنها  األول:  البيت  صدر  وأورد   1(9/2 نواس 
لمنصور من المنحول على أبي نواس ، وهي في 
ديوان أبي نواس 9/2)، وأنشد األصمعي البيتين 
1 ، ) في التذكرة الحمدونية 9/)))، وينظر ما 
بالوفيات  الوافي  في  وهما  مصادر،  من  بهامشه 
19/)12)طبعة أحمد األرناؤوط(. ومكان النقط 

كلمتان محذوفتان لداللتيهما المكشوفة.

]قافية الراء[
)4( 

وقال:        ]من مجزوء الرمل[

ي���رض���ى  ل���ي���س  ل�����������َي...   -1

ب���������ال���������ذي ت���������رض���������ى...

ع��ق��ل��ي ل�����َي  ي���رض���ى  ل���ي���س   -2

ه��������و أم��������ي��������ٌر ووزي�������������ُر

ن���ك���اح���اً راَم  ك����لّ����م����ا   -3

ي�������دوُر ح����ي����ث  م������ن  درُت 

األر  ف���ي  م���ا  ال���لَ���ه  ف��ت��ع��ال��ى   -4

أم�����ي�����ُر أو  ق�����������اٍض  ِض 

ع���ام���اً خ��م��س��ي��ن  م����ن  أن�����ا   -5

ف������ي ي���������دَي أي���������ري أس����ي����ُر

التخريج: في ديوان أبي نواس )/)2 ، وهي 
هذا  في  األصفهاني  حمزة  قال  كما  باذان  البن 
الديوان. ومكان النقط كلمتان محذوفتان لداللتيهما 

المكشوفة.
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القسم الثالث 

ما نسب إليه وإلى غيره من الشعراء

]قافية الباء[
)1( 

عر  الشِّ أن  والراجح  غيره،  وإلى  إليه  ونسب 
له:           ]من الطويل[

ُكلِّهْم ال��نَّ��اِس  أك���َذَب  ي��ا  ُدلَ���ٍف  أب��ا 

س���واَي َف��إِنِّ��ي ِف��ي َم��ِدي��ِح��َك أَْك���َذُب

رح: سواي: أي معي.  الشَّ

 ،262 واإلي���ج���از  اإلع��ج��از  ال��تَّ��خ��ري��ج: 
بن  للحسن  وهو   ،((/2 األدب��اء  ومحاضرات 
لبكر  وه��و   ،2((/1 الفريد  العقد  في  رج��اء 
مع  تدافعه  وذكر   ،219 ديوانه  في  النَّطاح  ابن 
ما  وينظر  جبلة،  بن  وعلي  باذان،  بن  منصور 
به من مصادر، قلت: هو لعلي بن جبلة العكوك 
في ديوانه 6) ومعه بيت آخر، وانظر ما به من 
مصادر ص )12، وأشار محمَّد يحيى زين الدِّين 
 ،(9 مج  بدمشق  العربية  اللغة  مجمع  مجلة  في 
ابن  شعر  اختالط  وإلى  تدافعه،  إلى   ((9 ص 
باذان بشعر العكوك ص 6))، وينظر رقم )9) 

من هذا القسم.

)2(

ونسب إليه وإلى غيره:   ]من مجزوء الكامل[

ول��ل��ع��م��ا ل����ل����نَّ����َس����اِء  م����ا   -1

ل����ِة وال���َخ���َط���اب���ِة َوال���ِك���َت���اَب���ْه ؟

َولَ������ُه������نَّ لَ�����ن�����ا،  ه�������ذا   -2

َج��َن��اَب��ْه! َع��لَ��ى  َي��ِب��ْت��َن  أْن  ِم��نَّ��ا 

 ،(((/1 األدب���اء  محاضرات  التَّخريج: 
والشعر البن بسام البغدادي في ديوانه 0) )طبعة 
السامرائي  )طبعة   (01/2 وص  السوداني(، 

ضمن كتاب شعراء عباسيون(. 

]قافية الدال[
)3(

ونسب إليه وإلى غيره:   ]من المنسرح[

ب���واِح���دٍة ْب����َت����ِن����ي  أدَّ ل��ي��َت��ك   -1

لُ�����َه�����ا آخ������ٌر لَ�������َدى ال���ع���دِد أوَّ

أب����ًدا ن���ي  ت���ب���رَّ أالَّ  ت���ح���لِ���ُف   -2

ف����إنَّ ف��ي��ه��ا َب�������ْرًدا ع��ل��ى َك��ب��ِدي

به ف���إنَّ  ِم��نِّ��ي  ف����ؤادي  اش���ِف   -3

َع����لَ����يَّ ق����ْرًح����ا ن���ك���ْأُت���ُه ب��ي��ِدي

َتحملُِني َح��ْي��ُث  ال��ل��ه  أَْب��َع��َدن��ي   -4

األَوِد ِم��ن  ذا  ِم��ْث��ِل  َع��لَ��ى  ن��ْف��ِس��ي 

َيبعُثها َولَ��ي��َس  بنفس�ِي  َع��ْه��ِدي   -5

َه���ذا الَّ�����ِذي َق���ْد َن���َع���تُّ ِم���ن أََح���ِد

وال أَص��ب��ُت  ال  أَْخ��َط��ْأُت  َفَكيَف   -6

ن��ه��ض��ُت م���ن ع���ث���رٍة إل����ى َس����َدِد

به َف���ارِم  إليَك  ِرْزِق���ي  ك��اَن  إْن   -7

َص��ِد ف��ي ن���اِظ���َرْي َح��يَّ��ة ع��ل��ى ال��رَّ

به منَك  رضيُت  فيما  أصبحُت   -8

أََب����ا اأَلس���ِد أُْدَع�����ى أب���ا ال��ك��ل��ب ال 

ديوان  في  األول  البيت  ورد   )1( واية:  الرِّ
آخر  منك  تقنعني   * أدنيتني   " برواية:  المعاني 

األبد ".
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المعاني  ديوان  في  الثَّاني  البيت  وورد   )2(
برواية: " تحلف لي ال ".

على   " برواية:  فيه  السابع  البيت  وورد   )((
رصد ".

بعدما  َقَشرها  أي  الُقْرحَة:  َنَكأ   )(( رح:  الشَّ
كادْت َتْبَرأ. العين )/12).

))( األَود: االعوجاج. تاج العروس )/)9).

بيع. تاج  َصد: َأرض ُيْرَجى لها َحَيا الرَّ ))( الرَّ
العروس )/101.

 ،(((  –  ((( عراء  الشُّ طبقات  التَّخريج: 
األسدي،  ألبي  األبيات  هذه  رويت  وقد   " وفيه: 
الدينوري  األسد  وألبي   ،" أثبت  لمنصور  وهي 
في ديوان المعاني 2/))11 )ط. شعالن(، وهي 
الحمدونية  التذكرة  في  التميمي  األس��ود  ألبي 
)/1)، وفيه تخريج لبعض أبياتها على البصائر 
في  االختالف  إلى  اإلشارة  مع   ((/6 والذخائر 
الحمدونية  التذكرة  وفي  األلفاظ،  بعض  رواية 
فقد  األبيات،  بعض  في  زيادة  المعاني  وديوان 

وردت األبيات 1 – )، )، وبعدها:

ا ك���م���ا زع��م��ت ل����و ك���ن���ت ح�������ّرً

ك���ددت���ن���ي ب���ال���م���ط���ال ل����م أع���د

ع������دت إل������ى م���ث���ل ه������ذه ف��ع��د

ل��ك��ن��ن��ي ع�����دت ث����م ع�����دت ف���إن

وبعدها البيت السادس، وبعده البيتان اآلتيان:

ب��ي ف���ع���ال���ك  م����ن  أي���ق���ن���ت  اآلن 

أن���������ي ع�����ب�����د ألع������ب������د ق���ف���د

وص���رت م��ن ق��ب��ح م��ا اب��ت��ل��ي��ت به

أب����ا األس���د ال��ك��ل��ب ال  أب����ا  أك��ن��ى 

 ،(  ،(  –  1 األب��ي��ات  وردت  حين  على 
األوالن،  البيتان  المعاني  ديوان  في  وبعده   ،6
بن  الحماني  ديوان  في  اآلتية  واية  بالرِّ واألبيات 

نباتة 0):

ب���واح���دٍة ُن��ب��ْت��ن��ي  إْذ  لَ��ي��ت��َك   -1

ُت���ْق���ِن���ُع���ن���ي م���ن���َك آخ������َر األب�����ِد
أب����داً َت���ب���َرنِّ���ي  أالّ  َت���ْح���لِ���ُف   -2

ف����إنَّ ف��ي��ه��ا َب�������ْرداً ع��ل��ى َك��ِب��دي

به ف���إنَّ  ِم��ّن��ي  ُف����ؤاِدي  اِش���ِف   -3

ِم���ن���َي ُج�����ْرَح�����اً ن���ك���أت���ُه ِب���َي���دي

به ف���اْرم  إل��ي��َك  ِرزق���ي  ك��اَن  إْن   -4

ف��ي ن���اِظ���َرْي َح���يَّ���ٍة ع��ل��ى َرَص����ِد

أْن َر  أق���دِّ وم��ا  َده���راً  ِع��ْش��ُت  قد   -5

أرض���ى ب��م��ا ق��د َرض��ي��ُت م��ن أح��ِد

وال أص��ب��ُت  ال  أخ��ط��أُت  فكيف   -6

َن��َه��ْض��ُت م��ن َع���ث���رٍة إل���ى َس����َدِد

وقد زعمُت  كما  اً  ُح���رَّ كنُت  لو   -7

َك���َدْدت���ن���ي ب���ال���ِم���ط���اِل ل���م أَُع�����ِد

ف��إذا ب��ي،  أس���أَت  ا  لمَّ َص��َب��ْرُت   -  8

ُع������ْدُت إل���ى م��ث��ل��ه��ا َف���ُع���ْد ُوع���ِد

َطَمعي ف��ي  ذاَك  أه���ُل  ف��إّن��ن��ي   -9

وف���ي َخ��َط��ائ��ي َس��ب��ي��َل ُم��ْع��َت��م��ِد

َيْحِملُني حيَن  ال��ل��ُه  أْب��َع��دن��ي   -10

األوِد م��ن  ذا  م��ث��ل  ع��ل��ى  ح��رص��ي 

ِف��ْع��لِ��َك ب��ع��د  أي��ق��ن��ُت  اآلن   -11

أْن�������ي َع����ب����ُد أَلْع������ُب������ٍد ُق����ُف����ِد
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به ُرِميُت  ما  ُسوَء  من  فِصْرُت   -12

أب���ا األس���ِد ال��َك��ْل��ِب ال  أب���ا  أك��ن��ى 

على  تخريج  نباتة  بن  الحماني  ديوان  وفي 
المصادر السابقة وغيرها.

]قافية القاف[
)4( 

ونسب إليه وإلى غيره:   ]من الطويل[

َك��ْس��ِب... من  ��اِن  مَّ ال��رُّ َكُمْهديِة   -1

َج����َرْت َم��َث��اًل ق��د ق��ي��ل ل��ل��ُم��َت��َص��دِِّق

َنِصيَحًة: الِح  الصَّ أهُل  لها  يقوُل   -2

َتَتَصدَِّقي وال  َت��ْزِن��ي  ال  ال��َوي��ُل  ل��ِك 

ديوان  في  األول  البيت  ورد   )1( واية:  الرِّ
اإلمام علي – كرم اهلل وجهه - وديوان إسماعيل بن 
عمار برواية: " كصاحبة الرمان لما تصدقت... 
إسماعيل  ديوان  في  المتصدق "، وورد  للخائف 

ابن عمار برواية: " جرت مثال للخائن”

 ،(6  –  ((/2 نواس  أبي  ديوان  التَّخريج: 
وهما إلسماعيل بن عمار في ديوان اإلمام علي 
وجهه – ص ))1،  اهلل  كرم   – طالب  أبي  ابن 
تنسب  وقال:إنها  األغاني،  على  محقِّقه  جها  وَخرَّ
لإلمام علي في هامشه، وهما إلسماعيل بن عمار 
في ديوانه 169 المنشور في مجلة جامعة الملك 
ما  وينظر  1991م،   ،1 اآلداب   ،( مج  سعود، 

بهامش الديوان من مصادر.

)5(
ونسب إليه وإلى غيره:   ]من مجزوء الكامل[ 

��ال ال��طَّ َج���َع���َل  ال�����ذي  ذا  ي���ا   -1

ال��َح��ِق��ي��ق��ْه ِع����ْن����َد  ِس����الَح����ُه  َق 

َم��ن ب����َط����الِق  َت���ْح���ل���َف���ْن  ال   -2

أَْم�����َس�����ْت َح�����واف�����ُرُه َرِق���ي���َق���ْه

اأَلن����ا َع���لِ���َم  َق�����ْد  َه���ْي���َه���اَت   -3

َص���ِدي���َق���ْه َص�������اَرْت  ِب���أَنَّ���َه���ا  ُم 

ديوان  في  الثَّاني  البيت  ورد   )2( واية:  الرِّ
مطيع بن إياس برواية: " أمست حوافرها ".

 –  2((/2 األدب��اء  محاضرات  التَّخريج: 
))2، والبيتان 2، ) لمطيع بن إياس في ديوانه 

62 ضمن شعراء عباسيون لغرنباوم.

]قافية الالم[
)6(

ونسب إليه وإلى غيره:    ]من الطويل[

بَعْيِنِه عندي  الحبُس  َما  ُدلٍَف  أبا   -1

ِس���َوى َرج���ل َي��رُج��و َن���داك وَن��ائ��لُ��ْه

ضلَّة  الُكْفِر  من  تهدي  ال  رأيُتك   -2

آِكلُْه أنَت  الذي  الش�يِء  على  ا  وشحَّ

َفارغ ْوِت  الصَّ َفارِع  كطبٍل  وأنَت   -3

َمداخلْه َق��ْف��ر  ال��َخ��ي��راِت  م��ن  خ��الٍء 

إمَرٍة َتسليُم  األشياِء  أعجِب  ومن   -4

ع��ل��ي��ك ع��ل��ى َط���ْن���ٍز وإنَّ����ك ق��اب��ل��ْه

العروس  تاج  خرية.  السُّ ْنز:  الطَّ  )(( رح:  الشَّ
دلف  أبا   " فقال:  الثَّعالبي  وشرحها   ،  19(/1(
الخائب  نداك. وما  يرجو  إال من  بعينه  الفقير  ما 
أنت  بحقه وصدقه سوى من ستظل بذراك. وما 
العوائد.  من  خال  وهو  صوته  يروع  الطبل  إال 
ويروق صيته. وهو صفر من الفوائد ومن عجب 
إياها  وقبولك  ظنًزا.  عليك  باإلمرة  الناس  تسليم 
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 -1(2 العقد  وحل  النظم  نثر   ." ونبًزا  مجاًزا 
.1((

عراء )))، ونثر النظم  التَّخريج: طبقات الشُّ
بن  لبكر  أو  له  وهي   .1((  -1(2 العقد  وحل 
 (90 التشبيهات  في  دل��ف  أب��ا  يهجو  النطاح 

واية اآلتية: بالرِّ

ب��ع��ي��ن��ِه ال��ف��ق��ي��َر  إن  دل�����ٍف  أب����ا 

ويأُملُْه َن��داك  َج��دوى  َيرتِجي  لمن 

ُم��َت��م��نِّ��ًع��ا م��غ��ل��ًق��ا  ب���اًب���ا  ل���ك  أرى 

داخ��لُ��ْه ف��ال��ب��ؤُس  عنَك  ف��ت��ُح��وُه  إذا 

للذي ال��ل��ؤِم  م��ن  َت��ْخ��َزى  ال  وإن���َك 

آكلُْه أن��َت  ال��ذي  ال��ّش��يِء  على  تشحُّ 

معِجٌب  ال��ص��وِت  رائ���ُع  طبٌل  ك��أن��َك 

مداخلُْه َق��ف��ٌر  ال��خ��ي��راِت  م��ن  خ��الٌء 

َم���رأٍة تسليُم  فيك  ش���يٍء  وأع��ج��ُب 

ع��ل��ي��َك ع��ل��ى َظ��ن��ي وإنَّ����ك ق��اب��لُ��ْه

واية اآلتية: ونسبها الثَّعالبي لمنصور بالرِّ

بعينه ِع��ن��ِدي  ال��ف��ق��ُر  َم��ا  دل���ٍف  أب��ا 

س��وى َرُج���ٍل َي��ْرُج��و َن���َداك وَي��ْأُم��لُ��ْه

��وت أَْج��وف  ك��أنَّ��ك َط��ب��ٌل رائ���ُع ال��صَّ

َم��داِخ��ل��ْه قفٌر  ال��خ��ي��راِت  م��ن  خ��الٌء 

��ا ف��ي��َك َت��ْس��ل��ي��ُم أَم��ره وأع��ج��ُب م��مَّ

ع��ل��ي��َك ع��ل��ى َط��ْن��ز وأنَّ����ك ق��اب��ل��ْه

 2(9 ديوانه  في  النطاح  بن  لبكر  واألبيات 
رواية  في  باختالف  مقلُّون  شعراء  كتاب  ضمن 

بعض األلفاظ ، وينظر ما به من كصادر.

]قافية الميم[
)7(

ونسب إليه وإلى غيره:   ]من البسيط[

م��ا ق��ال ال َق��ّط م��ن ُج���وٍد أُب��و ُدلَ��ٍف

َن��َع��ُم َق����ْولُ����ُه  ل��ك��ن  ��َد  ال��تَّ��َش��هُّ إال 

وهو   ،(2 العقد  وحل  النظم  نثر  التَّخريج: 
إلى  أشار  وقد   ،106 ديوانه  في  جبلة  بن  لعلي 
ذلك محمد يحيى زين الدين في مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق مج 9)، ص 1)) ، وهذا البيت 
واألنوار  التحف  في  نسبة  بال  أبيات  ثالثة  بعده 
المنتخب من البالغات واألشعار 162، واألبيات 

هي:

ق����رأَ َع��ل��ي��ه ِك��ت��اًب��ا م��ن��ه َك��اِت��ُب��ه

ِذَم����ُم ل���ه  ِم��ن��ه  َخ���ائ���ٍف  أٍخ  إل���ى 

َصِحيَفِتِه ِف��ي  ال  َق��رأَ  َم��ا  إَذا  َحتَّى 

َمُم الصَّ ِبك  يذهْب  ال  ُثمَّ  اسَتِمع  َقال: 

إل���ى أح��ٍد َع��نِّ��ي  ب��ال  َت��ْك��ُت��َب��نَّ  ال 

الَقلَُم َفلُيْكَسِر  وُم��ر  ال��ِك��ت��اَب  ُش��ّق 

ودرر  الواضحة  الخصائص  غ��رر  وه��ي 
بعض  رواي��ة  في  باختالف  الفاضحة  النقائص 
وبزيادة  منه،  هنا  ببعضها  واستعنت   ، األلفاظ 

البيت اآلتي في أولها:

ل��ك��ْن أَُخ���بِّ���ْرُك���ُم َع��ن��ه ِب����َن����اِدَرٍة

َع��َج��ُم َق��ْب��لَ��ه ع���ْرٌب وال  ي��أِت��ه��ا  ل��م 

وال توجد هذه األبيات في ديوان العكوك.

)8(
له:               أنَّها  واب  والصَّ غيره  وإلى  إليه  وُنسب 
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]من البسيط[

ينفعني ليس  فيما  اللَّوَم  ُتكثري  ال   -1

بالَقلَِم المقدوُر  َج��َرى  َعنِّي  إليِك 

ُيُسٍر ٍوفي  ُعْسر  الماَل في  َسأُتلُف   -2

الَعَدِم على  ُيعِطى  ال��ذي  الجواَد  إنَّ 

أَْهَملَها كان  ُحقوًقا  قضيُت  قد  كم   -3

بالَكَظِم اإلف���الُس  أخ��َذ  وق��د  غيري 

الوافي  في  األول  البيت  ورد   )1( واية:  الرِّ
بالَوفيات برواية: " ال تعذليني فيما... المقدار".

))( وورد البيت الثَّالث فيه برواية: " قضيت 
أموًرا ".

َكًة: الَحْلُق أو الَفُم  رح: ))( والَكَظُم، ُمَحرَّ الشَّ
أو َمْخَرُج النََّفِس ". تاج العروس ))/)6).

وهي   ،((2 عراء  الشُّ طبقات  التَّخريج: 
في  التَّرتيب  في  باختالف  البعيث  بن  لمحمد 
األرناؤوط،  أحمد  ط.  بالوفيات 2/))1)  الوافي 
بيروت،  الَعربّي،  التُّراث  إحياء  دار  وغيره(، 

ط1، 2000م. 

)9(

ونسب إليه إلى غيره، والراجح أن الشعر له:            
]من الطويل[

الِغَنى والَتِمِس  الله  ب��الِد  في  َفِس�ْر 

قاسُم النَّاُس  وال  نيا  الدُّ الكَرج  فما 

واية: ورد في المنتخل، والمنتحل برواية:  الرِّ
" فما الكرج الدنيا وما "، وورد في الدُّّر الَفريد 

في  وورد   ،" وال  الدنيا  الكرج  فال   " برواية: 
ديوان بكر بن النطاح 262 برواية:" فما الكرج 

الدنيا وال...".

واإلعجاز   ،(0/1 القلوب  ثمار  التَّخريج: 
والمنتحل  صالح(،  إبراهيم  )ط.   2(2 واإليجاز 
والدُّّر  فقط(،  )لمنصور  والمنتخل 1/)))   ،9(
في  النطاح  بن  لبكر  وعجزه   ،192/( الَفريد 
منصور،  مع  تدافعه  محققه  وذكر  ديوانه262، 
في  الثَّعالبي  وقال  هناك،  أخرى  وينظر مصادر 
آصاف(  إسكندر  )ط.   262 واإليجاز  اإلعجاز 

هكذا:

الِغَنى والتمِس  اللِه  ب��الِد  في  فس�ْر 

التََّطلُب إال  األرِض  في  للوَرى  فما 

وقال محمد يحيى زين الدين في مجلة مجمع 
إنه   :((( ص   ،(9 مج  بدمشق  العربية  اللغة 
ح نسبته إلى ابن باذان،  متدافع مع العكوك، ورجَّ
آخر،  بيت  معه  ويروى  وقال:  للعكوك  وخرجه 

هو:

َقاِسم َك��فِّ  ف��ي  األرزاُق  ك��ان��ِت  إذا 

َق��اِس��ُم ن��ي��ا وال ك��اَن  ال��دُّ  ف��ال ك��اَن��ِت 

وكذلك أشار األستاذ إبراهيم صالح في هامش 
طبعة  رواية  ورّجح  واإليجاز،  اإلعجاز  كتاب 
وقال:  واإليجاز،  اإلعجاز  في  آصاف  إسكندر 
من   )1( رقم  تحت  المْدرج  والبيت  البيت  لعلَّ 
هذا القسم من قصيدة واحدة. وأرجح هذا التحاد 
رواية  على  المضمومة  البائية  والقافية  الوزن 

اإلعجاز واإليجاز.
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فهرس 

القوافي واألوزان وعدد األبيات

في كل مقطعة وقصيدة

قافية األلف المقصورة 
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

2السريعتبلى1

قافية الهمزة 
عدد البحركلمة القافيةم

األبيات
)الوافرالكساِء2
1مجزوء الكاملالوفاء)

قافية الباء
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم
1الخفيفأنبوبا)
9الطويلالعواقب)
1الطويلتركَّب6
)الكاملأديُب)
6المجتثعقبه)
ريعحجابه9 )السَّ

ويلمطالُبه10 6الطَّ

قافية التاء
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

)السريعتفرزت11

قافية الجيم
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

6السريعالعفج12

قافية الحاء
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

1(
مجزوء الوقاحْه

الكامل
1

قافية الدال
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

2الخفيفحقوُد)1
2الوافراليهوُد)1
1السريعالعربدْه16

قافية الراء
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

)المتقاربيكّر)1
)الكاملالسائر)1
9المتقاربأكبرْه19
)المجتثقدره20
1الوافرقصيره21

قافية الزاي
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

1الخفيفالكنوز22

قافية السين
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

6السريعدلَّسا)2
)البسيطبمنقوس)2

قافية الشين
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

2البسيطتجميش)2

قافية الضاد
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

)الطويلأرض26

قافية العين
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

)الطويلرفيع)2
ْفَعْه)2 6الهزجبالشُّ
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قافية الفاء
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

)السريعالحتوْف29
)المنسرحالخلْف0)
)الكاملسقُف 1)

قافية القاف
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

2المتقاربالمخنقْه2)
قافية الكاف

عدد األبياتالبحركلمة القافيةم
2المجتثوجهك))

شريكا))
مجزوء 
الكامل

2

)الطويلحائِك))
)السريعالهالُك6)

قافية الالم
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

)المتقاربقْل))

((
مجزوء مميال

الرجز
(

(9
مجزوء غليال

الكامل
2

)السريعالطواِل0)
2السريعالحالِل1)
2المتقاربالمغزل2)
)مخلع البسيطغزاُل))

((
مجزوء قبيله

الرمل
(

قافية الميم
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

الدراهم))
مجزوء 
الكامل

(

)المنسرحالجلما6)
)الوافراحتشام))

هشام))
مجزوء 
الرمل

(

2الطويلعلمي9)

قافية النون
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

11الرملوثمْن0)
1الكاملغواني1)
)السريعالَحين2)
1الكامليهوُن))
2المجتثطينه))
)المديدذقنه))

قافية الواو
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

)المتقاربصبوْه6)

قافية الياء
عدد األبياتالبحركلمة القافيةم

)الطويلالصواديا))

القسم الثاني
قوافي الشعر المنحول إلى أبي نواس 

وهو لمنصور بن باذان 

عدد األبياتالبحركلمة القافيةم
)الكاملومشطب1
2الكاملكرُب2
2الوافربيِت)
)الرمل أير)
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القسم الثالث
قوافي ما نسب إليه وإلى غيره

عدد األبياتالبحركلمة القافيةم
1الطويلأكذب1
2مجزوء الكاملوالكتابه2
)المنسرحالعدد)
2الطويلللمتصدق)
)مجزوء الكاملالحقيقه)
)الطويلونائله6
1البسيطنعْم)
)البسيطبالقلم)
1الطويلقاسم9

الحواشي

طبقات الشعراء ))).- 1
والمحاسن - 2  ،  (12 ع��ون  أب��ي  الب��ن  التشبيهات 

والمساوئ 6/1)1 ، ونثر النظم )1 ، ومحاضرات 
األدباء 1/))2 ، ))) ، ))) ، 92) ، 9/2) ، 
 ، (6( ، 2(2 ، 2(9/( ، 2(( ، 192 ، (( ، ((
0)) ، )60 ، )62 ، )62 ، وثمار القلوب 0/1)، 
ووفيات   ،  (1/9  ،  21(/( والذخائر  والبصائر 

األعيان )/6) ، والدر الفريد )/192.
التراث - ) وتاريخ   ،  (12 عون  أبي  البن  التشبيهات 

العربي فؤاد سزكين ، مج 2 ، ج ) ، ص 1)2.
( - ،  (2( السعدية  التذكرة  المثال:  سبيل  على  ينظر 

والمحب والمحبوب )/2) 1، وقد علق على النسبة 
إلى الباذاني " الدكتور " إحسان عباس " ، فقال: إنها 
" نسبة لم يوردها السمعاني ، أو ابن األثير ، وأقرب 
اهلل  عبد  أبو  ينسب  وإليها   ، الباذني  إليها:  الصور 
يمدح  النيسابوري شاعر ضرير مجود كان  الباذني 
البلعمي وغيره ". هامش سرور النفس ))2، ذكرت 
هذا ألنه قد يتطرق إلى الذهن أن الصواب: الباذني ، 
ولكن الصواب: الباذاني على ما أجمعت عليه أكثر 
المصادر ، وليس من الض�روري أن يعزى منصور 

إلى هذه النسبة )الباذني( بعد نسبة أخيه إلى الباذاني. 
2/2)) تقديم وتعليق: عبد اهلل عمر البارودي ، دار   

الجنان ، بيروت ، ط 1 ، ))19م. 
أبي - ) ودي��وان   ،  ((( المعتز  البن  الشعراء  طبقات 

 1(2  ،  (2 العقد  وحل  النظم  ونثر   ،  (/1 نواس 
 ،  19(/2 الفريد  والدر   ،  20( البلدان  ومعجم   ،
 ،  (6(/(  ،  6(2  ،  602/1 األدباء  ومحاضرات 
69) ، ))) ، )9) ، )9) ، وأدب الكتاب 2)1 

، ومعجم الشعراء العباسيين ))).
من غاب عنه المطرب )9.- 6
األستاذ. - ) التحريف  وصحح   ،  (( تمام  أبي  أخبار 

إبراهيم صالح في هامش ثمار القلوب 0/1).
ينظر هامش البصائر والذخائر )/ )21.- )
المحب والمحبوب والمشموم والمشروب )/))1.- 9

محاضرات األدباء 1/))).- 10
التراث - 11 تاريخ  وينظر   ،  (/1 ن��واس  أبي  دي��وان 

العربي مج 2 ، ج ) ، ص 1)2.
ينظر كتاب يتيمة الدهر )/299.- 12
تنظر المقطعات: ) 1 ، )1 ، 20 ، 1) ).- )1

ينظر الشعر المدرج تحت رقم )) ( ، ورقم ) )).  
تنظر المقطعة رقم ))).- )1
تنظر القصيدة رقم )19).- )1
تنظر المقطعة رقم )))).- 16
ينظر مثال كتاب طبقات الشعراء ))) ؛ حيث قال - )1

المجيدين ال سيما  المعتز: " وكان منصور من  ابن 
للهجو ، فإنه كان أهجى الناس”.

تنظر المقطعات ))2 ، )2 ، 0)).- )1
تنظر المقطعة رقم )6)).- 19
تنظر المقطعة رقم ))).- 20
تنظر النتفة رقم ))).- 21
تنظر المقطعة رقم ))).- 22
تنظر المقطعة رقم )6)).- )2
طبقات الشعراء ))). - )2
طبقات الشعراء ))) ، 0)).- )2
المقطعة رقم ))2).- 26
ينظر كتاب طبقات الشعراء ))). - )2
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يتيمة الدهر )/299- 00).- )2
، والمقطعة هي رقم ))2) - 29 أبي نواس 1/)  ديوان 

هنا.
ذكرته في تتمة ديوان العماد األصفهاني )ت )9) - 0)

ه�( ، واتبعته في بعض الدواوين التي أخرجتها ، منها: 
ديوان أبي محمد الخازن )ت 10)ه�( ، وديوان ابن 
هندو )ت )2) ه�( ، وديوان مجبر الصقلي )ت قبل 
)ت )))  البغدادي  الشبل  ابن  وديوان   ، ه�(   ((0
ه�( ، وديوان العاصمي البوشنجي )ت 20) ه�( ، 
أو6))ه�(،  الموصلي )ت)))  مسهر  ابن  وديوان 
 ، ه�(  )ت0))  األسواني  عرام  بن  علي  ودي��وان 
وديوان ابن شمس الخالفة )ت 622 ه�( ، وديوان 
ابن الحالوي الموصلي )ت 6)6 ه�( ، وديوان ابن 

الظهير اإلربلي )ت ))6 ه�( ، وغيرها.

المص��ادر والمراجع

ه�(،   2(( )ت  للجاحظ  المنسوب  والمأمول:  اآلمل   -1
الجديد، ط2،  الكتاب  دار  تحقيق: رمضان ششن، 

))19م.

)ت)))ه���(:  الصولي  بكر  ألبي  تمام:  أبي  أخبار   -2
تحقيق خليل عساكر، وغيره، الهيئة الهامة لقصور 

الثقافة، مصر، )200م.

)- أدب الُكتَّاب: ألبي بكر الصولي )ت)))ه�(: تحقيق: 
محمد بهجة األثري، دار الكتب العلمية، بيروت.

)- اإلعجاز واإليجاز: ألبي منصور الثَّعالبي )ت29)ه�(، 
بعناية: إسكندر آصاف، دار صعب  بيروت، د. ت.

دمشق،  البشائر،  دار  صالح،  إبراهيم  تحقيق:   
2001م.

وتعليق:  تقديم  ه�(،   (62 )ت  للسمعاني  األنساب:   -(
ط  بيروت،  الجنان،  دار  البارودي،  عمر  اهلل  عبد 

1، ))19م. 

تحقيق:  التوحيدي،  حيان  ألبي  والذخائر:  البصائر   -6
وداد القاضي، دار صادر ، بيروت، ط1، ))19م.

بابن  المعروف  الهمذاني،  محمد  بن  ألحمد  البلدان:   -(
الفقيه )ت نحو 0)) ه�(، تحقيق: يوسف الهادي، 

عالم الكتب، بيروت، ط1، 1996م. 

)- تاريخ أصبهان: ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني 
دار  حسن،  كسروي  سيد  تحقيق:  )ت0))ه���(: 

الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1990م.

9- تاريخ التراث العربي: لفؤاد سزكين، ترجمة: عرفة 
مصطفى، جامعة اإلمام محمد ابن سعود اإلسالمية، 

1991م.

البالغات واألشعار:  المنتخب من  التحف واألنوار   -10
للثعالبي، تحقيق: يحيى الجبوري، دار مجدالوي، 

األردن، ط1، )200م.

حمدون)ت62)ه�(،  البن  الحمدونية:  التذكرة   -11
العربي،  اإلنماء  معهد  عباس،  إحسان  تحقيق: 

بيروت، ط1، ))19م.

لمحمد  العربية:  األشعار  في  السعدية  التذكرة   -12
عبد  تحقيق:  )ق)ه���(،  العبيدي  الرحمن  عبد  بن 
ط1،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الجبوري،  اهلل 

2001م.

بعناية:  22)ه�(  )ت  عون  أبي  البن  التشبيهات:   -1(
محمد عبد المعيد خان، جامعة كمبردج، 0)19م. 

تفسير  في  التنزيل  بمعالم  المسمى  البغوي  تفسير   -1(
)ت10)ه�(،  البغوي  مسعود  بن  للحسين  القرآن: 
جمعة  عثمان  النمر،  اهلل  عبد  محمد  تحقيق: 
للنشر  دار طيبة  الحرش،  ضميرية، سليمان مسلم 

والتوزيع، ط)، )199 م

)1- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لجمال الدين أبى 
المزي )ت 2)) ه�(، تحقيق: بشار عواد  يوسف 

معروف، مؤسسة الرسالة، ط)، ))19م.

16- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: ألبي منصور 
الثَّعالبي )ت 29) ه�(، تحقيق: إبراهيم صالح، دار 

البشائر، دمشق، ط1، )199م.

محمود  بن  جنيد  األشعار:  وبدائع  األنوار  حدائق   -1(
الغرب  دار  ناجي،  هالل  تحقيق:  ه�(،  ق)  )ت 

اإلسالمي، ط1، )199م. 

)1- الحماسة المغربية: ألحمد بن عبد السالم الجراوي، 
تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر، بيروت ، 

سوريا ، ط1، 1991م.

19- ديوان إسماعيل بن عمار األسدي، جمع وتحقيق: 
وفاء السنديوني، مجلة جامعة الملك سعود، مج )، 
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اآلداب 1، 1991م، 

20- ديوان بكر بن النطاح، ضمن شعراء مقلون، جمع 
وتحقيق: حاتم الضامن، عالم الكتب، بيروت، ط1 

،))19م.

21- ديوان الحماني بن نباتة: جمع وتحقيق: عبد العزيز 
العربي، دمشق ، ع 99-  التراث  إبراهيم ، مجلة 

100، )200م.

22- ديوان عبد الصمد بن المعذل )ت 0)2 ه�(، تحقيق: 
زهير غازى زاهد، بغداد، 0)19م. 

)2- ديوان علي بن جبلة العكوك: جمع وتحقيق: حسين 
عطوان، دار المعارف، مص�ر، ط)، 2)19م.

ديوان اإلمام علي بن أبي طالب، كرم اهلل وجهه،   -2(
تحقيق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، 

))19م. 

)2- ديوان المعاني: ألبي هالل العسكري )ت)9)ه�(، 
تحقيق: النبوي شعالن ، مؤسسة العلياء، القاهرة، 

ط1، )200م.

26- ديوان أبي نواس، الحسن بن هانئ الحكمي، تحقيق: 
النش�رات  سلسلة  شولر،  وغريغور  فاغنر،  إيفالد 

اإلسالمية، بيروت، )200م.

)2- ربيع األبرار ونصوص األخبار: لجار اهلل الزمخشري 
)ت)))ه�(، تحقيق: سليم النعيمي، بغداد ، د. ت. 

للتيفاشي  الخمس:  الحواس  بمدارك  النفس  سرور   -2(
المؤسسة  عباس،  إحسان  تحقيق:  )ت1)6ه���(، 
العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 0)19م.

29- سلوة الحريف بمناظرة الربيع والخريف: المنسوب 
كتاب  مع  طبع  ه���(،   2(0 ت   ( للجاحظ  خطأ 
الجوائب،  بمطبعة  والشباب،  الشيب  في  الشهاب 

األستانة، 02)1 ه�.

حاح تاج اللُّغة وصحاح العربية: إلسماعيل ابن  0)- الصِّ
عبد  أحمد  تحقيق:  )9)ه�(،  )ت  الَجْوَهِرّي  اد  حمَّ
بيروت، ط)،  للماليين،  العلم  دار  ار،  عطَّ الغفور 

))19م.

المعتّز )ت296ه�(:  بن  اهلل  لعبد  عراء:  الشُّ طبقات   -(1
المعارف،  دار  اج،  َف��رَّ أحمد  تار  السَّ عبد  تحقيق 

القاهرة، ط)، 1)19م. 

ثين بأصبهان والواردين عليها: لعبد  2)- طبقات المحدِّ
بن جعفر األصبهاني )ت 69)ه�(،  بن محّمد  اهلل 
البلوشي،  حسين  الحق  عبد  الغفور  عبد  تحقيق: 

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1992م.

))- العقد الفريد: البن عبد ربه األندلسّي )ت )2)ه�(، 
تحقيق: أحمد أمين وآخرين، لحنة الّتأليف والّترجمة 

والّنشر، ))19م. 

ه�(،  الَفَراهيدي )ت 0)1  أحمد  بن  للخليل  العين:   -((
امّرائّي، دار  تحقيق َمهدي المخزومّي، وإبراهيم السَّ

ومكتبة الهالل، بيروت.

))- الكناية والّتعريض: للّثعالبي، تحقيق: عائشة فريد، 
دار قباء للّطباعة، القاهرة، )199م 

البيهقي  محمد  بن  إلبراهيم  والمساوئ:  المحاسن   -(6
الفضل  أبي  محمد  تحقيق:  ه���(،   (20 بعد  )ت 

إبراهيم ، دار المعارف، 1991م.

عراء والبلغاء:  ))- محاضرات األدباء ومحاورات الشُّ
رياض  تحقيق:  األصفهاني)ت02)ه�(،  للراغب 

مراد، دار صادر، بيروت، ط1، )200م 

))- المحب والمحبوب والمشموم والمشروب: للسري 
فاء )ت 62)ه�(، تحقيق: ما جد الذهبي وآخر،  الرَّ

دمشق، 6)19م.

دار  )ت626ه�(،  الحموي  لياقوت  البلدان:  معجم   -(9
الفكر، بيروت.

ه�(،  )ت6))  السلفي  طاهر  أبو  السفر:  معجم   -(0
التجارية  المكتبة  البارودي،  اهلل عمر  عبد  تحقيق: 

، مكة المكرمة.

المرزباني )ت  بن عمران  لمحمد  الّشعراء:  معجم   -(1
الدكتور ف. كرنكو،  ))) ه�(، تصحيح وتعليق: 
بيروت، ط2،  العلمية،  الكتب  دار  القدسي،  مكتبة 

2)19م.

عراء العباسيين: عفيف عبد الرحمن، دار  2)- معجم الشُّ
صادر، بيروت، ط1 ،2000م.

))- معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة )ت )0)1ه�(، 
مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت.

دار  بمصر،  العربية  اللغة  مجمع  الوسيط:  المعجم   -((
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الشروق العربية، القاهرة، ط)، )200م. 

يونس  تحقيق:  للثعالبي،  المطرب:  عنه  غاب  من   -((
السامرائي، عالم الكتب، بيروت، ط1، ))19م.

)ت29)ه���(،  الثَّعالبي  منصور  ألبي  المنتح�ل:   -(6
الدينية،  الثقافة  مكتبة  علي،  أبو  أحمد  صححه: 

القاهرة.

)ت  الميكالي  الفضل  ألبي  المنسوب  المنتخ�ل:   -((
يحيى  تحقيق:  للثعالبي،  وه��و  خطأ،  6))ه���( 
ط1،  بيروت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  الجبوري، 

2000م.

الثقافي،  المجمع   ،)CD( ية  الّشعر  الموسوعة   -(( 
أبو ظبي، )200م.

الثَّعالبي، دار  9)- نثر النظم وحل العقد: ألبي منصور 
الرائد، بيروت، ))19م.

أيبك  بن  خليل  الدين  لصالح  بالوفيات:  الوافي   -(0
الصفدي )ت)6)ه�(، تحقيق لفيف من المحققين، 
دار نشر فرانز شتاينر، فيسبادن، نشر على سنوات 
 ، في موضعها  إليها  أشير  أخرى  وطبعة  متعددة، 
إحياء  دار  وغيره،  األرناؤوط،  أحمد  بعناية  وهي 

التُّراث الَعربّي، بيروت، ط1، 2000م. 

1)- وفي�ات األعي�ان: البن خلكان )ت 1)6ه�(، تحقيق: 
إحسان عباس ، دار الثقافة، بيروت ، )196م.

2)- يتيمة الدهر: ألبي منصور الثَّعالبي )ت 29) ه�(، 
المكتبة   ، الحميد  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق: 

التجارية، ط2، 6)19م.
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 - /1250-1517م(  )648-923ه�  المملوكي  العصر  في  القاهرة  مدينة  شهدت 
وبخاصة األول منه - ازدهاًرا كبيًرا وقفت خلفه عوامل كثيرة، أهمها أنها غدت أكبر مدن 
العالم اإلسالمي من ناحية، ومقر السلطنة المملوكية والخالفة العباسية)2( من ناحية ثانية، 
ناهيك عن الرواج التجاري، وكذلك نمو كثير من الحرف)3( الملبية لحاجيات سكان القاهرة 
والوافدين عليها لياًل نهاًرا، ونظًرا التساع نطاق الحرف وكثرة من عملوا بها فقد نظموا 
ألنفسهم ما عرف بطوائف الحرف، إال أنه بجوار الحرف المشهورة، نمت حرف هامشية 

لم تلق الكثير من عناية المؤرخين، ومنها حرفة المكارية.

من  وأهميتها  جدواها  الدراسة  هذه  وتستمد 
التاريخ تصنعه  أن   - تكون حقيقة  ربما   - مقولة 
الحكام  إن  حيث  الحكام؛  ويسرقه  الشعوب 
أقالم  أضواؤهم  وتخطف  المشهد  يتصدرون 
أصحاب  ويتركون  بهم،  فيشغلون  المؤرخين، 
المكارية  بدراسة  االهتمام  ويعد  الحقيقي.  الفعل 
من  ضرًبا   - المهمشة  الجماعات  من  كواحدة   -
ضروب إعادة الحق إلى أهله، كما أنه يوفر أيًضا 
االجتماعية  الجماعات  تاريخ  الستعادة  الوسيلة 
التي ربما ساد الظن بين المؤرخين أنه قد فقد، أو 
التي كانت ال تدرك أن تاريخها موجود، كما أنه 

تتشكل  لم  هويتنا  بأن  بتذكيرنا  مهًما  دوًرا  يلعب 

فقط على أيدي الملوك والحكام))). 

الدراسات السابقة

وفيما يتعلق بالدراسات السابقة حول موضوع 

متكاملة  شاملة  دراس��ة  على  أقف  لم  المكارية 

حتى  األجنبية،  اللغات  أو  العربية  باللغة   -

الطائفة،  هذه  عن   - السطور  هذه  كتابة  لحظة 

الدراسات  بعض  في  عرًضا  ذكرت  أنها  غير 

في عصر سالطين  المصري  بالمجتمع  المتعلقة 

المماليك))).

د. محمد فوزي مصري رحيل)1(
جامعة عين شمس – مصر

ُمَكارية القاهرة في
عصر سالطين المماليك
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صعوبات الدراسة

ويواجه الباحث الذي يتعرض لموضوع مثل 
المهمشة  الجماعات  من  غيرهم  أو  الُمَكارية 
تاريخ  عن  دون  ما  ندرة  أهمها  صعوبات:  عدة 
الجماعات المهمشة سواء من قبل المؤرخين، أو 
من قبل هذه الجماعات نفسها، إما بسبب عجزهم 
إحساسهم  أو  ثقافتهم،  تدني  بسبب  ذلك  فعل  عن 
أن ما يقومون به من أدوار ال يستحق التسجيل. 
البحث  دائرة  توسيع  األمر  تطلب  لذلك  ونظًرا 
الفقه،  عنهم في شتى أنواع المصادر مثل كتب: 
والحسبة، والرحالت، واألدب الشعبي، واألحالم 
والُرؤى، واألمثال الشعبية، وكتب التاريخ العام؛ 
في  المكارية  لواقع  أقرب  صورة  لرسم  سعًيا 
هذه  لدور  وإب��راًزا  المماليك،  سالطين  عصر 
بسبب  قديًما  التهميش:  من  عانت  التي  الجماعة 
ضعف وضعها االقتصادي وتراجعها لقاع السلم 
االجتماعي، وافتقارها إلى التنظيم. وحديًثا بسبب 

ندرة المعلومات عنها.

الُمَكارية لغة واصطالًحا:

المكارية لغة مصدرها كرا: الِكْرَوُة والِكراء : 
َأجر المستْأَجر، والُمكاِري والَكِريُّ : الذي ُيْكِري 
دابته، والجمع َأْكِرياء؛ ال يكسر على غير ذلك)6). 
أما في المصطلح فقد عرف الرحالة األلماني فون 
بأنهم من يؤجرون   Makari الُمَكارية  هارف))) 
للناس بأجر، وبالمعنى نفسه فهم الحسن  الدواب 
تأجير  مهنة  من  تعيش  جماعة  أنهم  ال��وزان))) 

الدواب للناس لقضاء حاجياتهم ومطالبهم. 

شرعية عمل المكارية:

عمل الُمَكارية من الناحية الشرعية جائز عند 
الفقهاء؛ ألنه باب من أبواب اإلجارة الجائزة؛ ألنه 

التعاقد، ويتم  مستوف لشروط اإلجارة من حيث 
استئجارها،  وطالب  الدابة  صاحب  بين  مشافهة 
إال إذا كان لمسافة بعيدة فيتم كتابة عقد يشهد عليه 
األجر،  تحديد  فهو  الثاني  الشرط  أما  شهود)9). 
والشرط الثالث: هو أنه منفعة مباحة معلومة)10).

الحيوانات المستخدمة في عمل المكارية:

من  أنواع  ثالثة  عملهم  في  الُمَكارية  استخدم 
الدواب لحمل الركاب مقابل أجر، وهي: الحمير 

والبغال والخيول غير األصيلة.

نقل  كوسيلة  الحمير  اشتهرت  الحمير)11): 
ذكرها  وت��داول  العصور  أق��دم  منذ  مصر  في 
الرحالة، ومدحها عبد اللطيف البغدادي)12) الذي 
الهجرى))1)،  السابع  القرن  زار مصر في مطلع 
 " أن  ذك��ر  ال��ذي  خ��س��رو))1)  ناصر  قبله  وم��ن 
كثيرة  حمر  الشوارع،  رأس  على  حي  كل  في 
نظير  يريد  من  يركبها  مزينة،  ب��رادع  عليها 
بروكيير:  الرحالة  يقول  ذلك  زهيد"، وعن  أجر 
وال  والبغال  الحمير  فوق  يركبون  الناس  "وكل 
المماليك"))1).  غير  الخيل  بركوب  ألحد  يسمح 
في  المكارية  حرفة  أهمية  توضح  العبارة  وهذه 
من  كان  أنه  وطالما  المماليك،  سالطين  عصر 
إال  بغااًل،  أو  حميًرا  يملكون  من  هم  فقط  الناس 
كانت  لذلك  ونظًرا  تملكها،  تكن  لم  األكثرية  أن 
تستأجر دواب المكارية بحكم أن الحمير والبغال 
داخل  الرئيسة  المواصالت  وسيلة  بمثابة  كانت 
الوحيدة  الوسيلة  كان  وربما  المصرية،  المدن 
المدن  داخل  تنقالتهم  في  الناس  يستخدمها  التي 
أو خارجها")16)، حتى استخدمها أكابر القوم في 
ومن  السلطان،  إلى  الصعود  حتى  الظروف  كل 
ذلك أن الشيخ شمس الدين محمد الحنفي الرومي 
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)ت)))ه� / 1))1م( لم يقتن دابة ليركبها، بل 
كان كلما أراد أن يطلع القلعة ركب حماًرا َمكرًيا، 
نزل  ثم  بالسلطان،  واجتمع  القلعة،  إلى  وطلع 

وعاد على الحمار المذكور إلى داره))1).

 / )))6ه���  ت  المغربي  سعيد  ابن  ويعجب 
وهو  الحمير  أعيان مصر  ركوب  من  6)12م( 
المغرب  في  العادة  به  جرت  ما  مع  يتنافى  ما 
فيقول:"أنفت من ركوب الحمار جرًيا على عادة 
ما خلفته في بالد المغرب، فأعلمني مرافقي أنه 
الفقهاء  وعاينت  مصر.  أعيان  على  معيب  غير 
وأصحاب البزة والشارة الظاهرة يركبونها"))1)، 
زار  حين  طافور)19)  بيرو  الرحالة  مدحها  وقد 
قائاًل:  الميالدي  عشر  الخامس  القرن  في  مصر 
"أما الحمير فأكثر المطايا لطًفا وأحسنها منظًرا 

وأسرعها في المشي")20).

أما عن مصادر توريد الحمير، فيقول القلقشندي 
النفيس  منها  "الحمير  1160م(:   / 21)ه�  )ت 
المصرية،  الديار  حمر  وخيرها  الثمن،  الغالي 
وأحسنها ما أتى به من صعيدها، وهي تنتهي في 
األثمان إلى ما يقارب أثمان أواسط الخيل، وربما 
يميز العالي القدر منها المنحط القدر من الخيل، 
الخلق،  تام  القوائم،  كان غليظ  ما  فيها  واألحسن 
وال  الحمار  ركوب  في  عيب  وال  النفس.  جيد 
هيصه، فقد ثبت أن النبي - صلى اهلل عليه وسلم 
عن  ترفع  من  برفع  عبرة  وال  الحمار،  ركب   -
ركوبه بعد أن ركبه النبي - صلى اهلل عليه وسلم-
الواردة  الحمير  اإلصطخرى  مدح  وقد   ،(21("
لها  يقال  حمير  "ولهم  قائاًل:  العليا  مصر  من 
أبويها  أحد  الصعيد زعموا أن  السمالقية بأرض 
من الوحشي واآلخر من األهلى")22)، ويوافقه أبو 
بكر ابن البيطار، والملك األشرف الغساني في أن 

أجود الحمير المصرية المنتجة في الصعيد ويليها 
اليمنية ثم المغربية))2).

البغال))2):

وإلى جانب الحمير استخدمت البغال للكراء، 
مدحها  وقد  الحمير،  من  بكثير  أقل  كانت  لكنها 
)ت9)9ه�����/2))1م(  العمرى  اهلل  فضل  ابن 
حسب  تشترط  شروط  للبغال  وكان  وأطنب))2)، 
أو  للركوب  كانت  سواء  التوظيف  في  الرغبة 
األشرف  الملك  يقول  ذلك  وعن  األثقال،  لحمل 
الغسانى)26): والبغل المخصص للركوب يجب أن 
خارجه  الصدر  الخزائن صحيح  "يكون صحيح 
معتدل  والرجلين،  اليدين  في  النفخات  صحيح 
الرقبة  قصير  ال��رأس  صغير  مكتنزها،  القامة 
البطن  خميصي  الزور  منتصب  الناحية  معقود 
كان  وما  الوجه.  في  الغرة  سالم  متوسطها  أو 
منها مخصًصا لحمل األثقال ما اشتدت قوائمها، 
وغلظت  ص��دره��ا،  ورح��ب  جثتها،  وعظمت 
رقبتها وهامتها، وصفت عيناها، واحمر جفنها، 
العيوب”.  جميع  من  ونفيت  أنفاسها،  واشتدت 
نتج  ما  البغال  أجود  أن  البيطار  البدر  ويقرر 

بأرمينية وبعدها المغربية))2).

تمأل  كانت  البغال  إن  هارف  فون  ذكر  وقد 
شوارع القاهرة))2)، أما األب سريانو فقد أعجب 
بالبغال، وذكر أنها كانت مزينة بالحرير والسروج 
وقد  ومساعده)29).  صاحبه  له  بغل  وكل  الجميلة 
عام  برندنباخ  برنارد  األلماني  الرحالة  استخدم 
))))ه� / )))1م( البغال بجانب الحمير للتنزه 

في جنبات القاهرة)0)).

األكاديش:

والبغال  الحمير  من  بكثير  أق��ل  وب��درج��ة 
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غير  الخيل  األحيان  بعض  في  المكارية  استخدم 
األصيلة )األكاديش( في نقل الركاب، وقد شاهد 
شوارع  في  لل�تأجير  المعدة  الخيول  هارف  فون 
منهم  تنتزع  الخيول  هذه  كانت  لكن  القاهرة)1))؛ 
عام  حدث  مثلما  والفتن،  األزم��ات  فترات  في 
مراسيم  ص��درت  حين  9))1م(   / )91)ه���� 
األكاديش  استخدام  من  المكارية  بمنع  سلطانية 
في نقل الركاب، ومنع العلماء من ركوب الخيل 
واألكاديش حتى يغلق باب استخدامها)2))، ويفسح 
العسكرية.  األغ��راض  في  الستخدامها  المجال 
لكن بعد انقضاء األزمة كانت تستخدم األكاديش 

للظهور من جديد في يد المكارية.

التدريب والتجهيز والرعاية

وكان المكارية يهتمون كثيًرا بتجهيز حميرهم 
األجرة  سيارات  ب��دور  قامت  ألنها  وتزيينها؛ 
على  المكارية  من  وحرًصا  عصرنا))))،  في 
تدريًبا  دوابهم  بتدريب  قاموا  مهنتهم  تحسين 
وقت،  أي  في  للخدمة  جاهزة  تكون  حتى  كافًيا، 
حمير  وصف  حين  ال��وزان))))  الحسن  ذلك  أكد 
مدربة  كبيرة  "حيوانات  بأنها:  القاهرة  مكارية 
ببراذع  مزدانة  وتكون  الرهاويين،  مظهر  لها 
جميلة"، وهو ما جذب انتباه الرحالة طافور الذي 
بالبراذع واللجم)))). كما أعجب  أنها مزينة  ذكر 
الرحالة اليهودي ميشولم بن مناحم الفولتيري)6)) 
"وحميرهم  فيقول:  وزينتها  المصرية  بالحمير 
وقد  مزخرفة،  ب��راذع  وتحمل  وسمينة،  جيدة 
رأيت برذعة تزيد قيمتها عن 20000 دوكة)))) 
صنعت من قطع الحجارة الكريمة والماس، ولها 
لم  أنه  غير  الحمار".  مقدمة  فوق  مذهبة  أهداب 
وأرجح  للمكارية،  أم  للخاصة  كانت  إذا  يوضح 
أن البرذعة المذكورة هي ألحد األكابر لكن ذلك 

المكارية بهذا الضرب من الزينة،  ال يمنع تشبه 
األجرة  رفع  مع  واألغنياء  لألكابر  وتخصيصه 

عن السعر العادي.

المكارية  بها  حلى  التي  الزينة  أشكال  ومن 
موقًفا  السبكي))))  اتخذ  وقد  الجالجل،  حميرهم 
من  أنها  رأى  فقد  الجالجل،  ه��ذه  من  سلبًيا 
المكروهات بدليل قول الرسول )صلى اهلل عليه 
كلب  فيها  رفقة  المالئكة  تصاحب  "ال  وسلم(: 
وسلم  عليه  اهلل  صلى   - وق��ال  ج���رس")9))،  أو 
من  وبالرغم  الشيطان")0)).  مزامير  -:"الجرس 
شيوع هذه الفتوى إال أن المكارية لم تلتفت إليها؛ 
الجالجل  تعليق  أسباب  يستبن  لم  السبكي  ألن 
برقاب الحمير، وأهمها: تنبيه الناس في الشوارع 
يتعرضوا  ال  حتى  لها  فيفسحون  الدابة  باقتراب 
عليه  ش��دد  ما  وه��و  آلخ��ر.  أو  بسبب  للعطب 
أن  المحتسب  "يأمرهم  أن:  بضرورة  الشيزري 
وصفاقات  األج��راس  دوابهم  أعناق  في  يشدوا 
عبرت  إذا  الدابة  جلبة  لتعلو  والنحاس؛  الحديد 
سوق أو محلة فيحترس منها الضرير والصبيان 

واإلنسان الغافل)1)).

في  الشرعي  ال��رأي  عن  النظر  وبصرف 
يكن  فلم  ال��دواب  برقاب  تعلق  التي  الجالجل 
أن  المصري-  المجتمع  قاع  - وهم من  للمكارية 
الدينية  الثقافة  تدني  بسبب  كثيًرا،  به  يتأثروا 
مصراعيه  على  المجال  أفسح  ما  وهو  لديهم، 
تحمل  التي  الدابة  أن  ومنها  الشعبية،  للمعتقدات 
حماًل بشرًيا كان أو من األحمال المادية بأنواعها 
في  خفيفة  الحمل،  بثقل  مبالية  غير  أحياًنا  "تبدو 
بعض  لها  المعين  أو  الدافع  كان  لو  كما  حركتها 
األرواح . وفي أحيان أخرى تتعثر لحمل أقل ثقل 
فيها؛  تؤثر  "ُعكوًسا"  وكأن  السير,  في  وتجمح 
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فلعل هذه األسباب مجتمعة تحمل الرجل العامي 
الشكل  المثلثة  األج��راس  ببعض  تزويدها  على 
وقائية  دروع  بمثابة  تعتد  التي  المخروطية  أو 
والشياطين  الشريرة  األرواح  من  الدابة  تحمي 
كأن الشكل الهرمي أصبح حرًزا أو رصًدا يحمي 

الدابة".

والعناية  دوابهم)2))  بزينة  المكارية  اهتم  كما 
حميرهم  يخضبون  منهم  كثير  ف��ك��ان  ب��ه��ا، 
من  نعااًل  لها  يصنعون  كانوا  كما  بالحناء))))، 
الحديد مختلفة األشكال، منها ما يخص األكاديش 
من الخيل، ومنها ما يخص البغال أو الحمير)))). 

سعر تقديم الخدمة

تقديم  أس��ع��ار  على  التعرف  الصعب  م��ن 
بتلك  تسعفنا  لم  المصادر  أن  وبخاصة  الخدمة، 
من  اللغز  هذا  حل  نحاول  سوف  لكننا  البيانات؛ 
المملوكي  العصر  قبل  المتاحة  البيانات  خالل 
الفاطمي ذكر ناصر  العصر  وأثناءه وبعده. ففي 
المكارية كانت  خسرو أن أسعار استخدام حمير 
األمر  كان  األزمات  خالل  أنه  غير  زهيدة))))، 
حريق  أزم��ة  من  نستقيه  ذلك  ودليل  مختلًفا، 
الفسطاط سنة ))6)ه�/)116م( خوًفا من اجتياح 
عموري ملك الصليبيين للمدينة قرر شاور وزير 
سكانها  ونقل  المدينة  حرق  الفاطمية  الخالفة 
وأبنائهم؛  بأنفسهم  للنجاة  الناس  فهرع  للقاهرة؛ 
الدواب،  من  كبير  عدد  استخدام  تطلب  ما  وهو 
المكارية في األجر، حتى وصل  ومن هنا غالى 
ديناًرا)6)).  عشر  لبضعة  المقريزي  كالم  حسب 
أما في العصر المملوكي فهناك مؤشرات متباينة 
خالله حول أرباح المكارية وبخاصة إذا صادف 
ومن  الزهاد،  أو  الكرام  أحد  ونقلوا  المكارية 

الشهير  الصوفي  صادف  المكارية  أحد  أن  ذلك 
وكان  2)6ه�/))12م(،  )ت  الفارض  بن  عمر 
فلقيه  إلى جامع عمرو  يوًما  توجه  "سخًيا جواًدا 
الفتوح،  على  معي  اركب  فقال  المكارية  بعض 
فدفعها  دينار  مائة  فأعطاه  األم��راء  بعض  فمر 
للمكاري" طبًعا هذا ليس سعر الخدمة؛ لكن رزق 
ساقه اهلل للمكاري بيد ابن الفارض)))). ويبدو أن 
بعض المكارية، آنذاك؛ لم يكونوا يهتمون سوى 
العامة  المشاعر  مراعاة  دون  ربحهم،  بزيادة 
في  األجرة  سيارات  سائقو  يفعل  ما  نحو  )على 
مصر اليوم(، إذ تذكر بعض المصادر أن كثيًرا 
الفاجرات  إال  يكاري  أن  يعجبه  ال  المكارية  من 
من النساء والمغاني منهن؛ لمغاالتهن في الكراء، 
يعطين من األجرة فوق ما يعطيه غيرهم فتغره 

الدنيا")))).

كانت  الخدمة  تقديم  أسعار  أن  الواضح  ومن 
المستخدمين  وعدد  المسافة  متفاوتة حسب طول 
روي  فقد  الحمار،  حالة  وكذلك  الواحد،  للحمار 
إذا  كان  البلبيسي  إسحق  بن  محمد  الشيخ  أن 
ضعيفة،  دابة  يختار  مكاري  من  حماًرا  اكترى 
فأنا  كثيًرا  الناس  يقصده  ال  ربما  هذا  ويقول:" 
هذه  ومن  يحصل")9))،  والغرض  ب��ره،  أري��د 
العبارة يتضح إعراض الناس عن كراء الدواب 
كنوع  ذلك  على  الشيخ  أقبل  هنا  ومن  الضعيفة، 
الدابة، بجانب  البر، والتصدق على صاحب  من 
عدم اإلسراف والتواضع. وقد ذكر جوزيف بتس 
الرحالة الذى زار مصر خالل العصر العثماني 
أن أجرة الحمار كانت قليلة جًدا؛ حيث كان يمكن 
للمرء أن يكتري دابة لمسافة الميل وال يدفع أكثر 

من بارة واحدة)0)). 

وقد تركت أسعار خدمة المكارية أثرها على 



آفاق الثقافة والتراث 80

الت
ـــا
مق

الت
ـــا
مق

والمواسم  األزمات  فترات  ففي  الشعبية،  األمثال 
المركوب  عز  "إذا  الناس:  فيقول  الركائب  تقل 
فارض بحكم المكاري"، بسبب تحكم المكارية في 
الناس، وفرض السعر الذي يرتضونه لخدمتهم، 
أما  مكاري".  يا  ليلة  "أهي  الناس:  يصيح  وهنا 
فتكثر  األح��وال  واستقرار  الهدوء  فترات  في 
الحمارة  تزاحمت  "إذا  الناس:  فيقول  ال��دواب 
حظ  من  المكارية  أو:"اتقاتلوا  الزباين"  بفايدة 

الركاب")1)).

النقل  خدمة  سعر  أن  إلى  سبق  مما  نخلص 
متناول  كانت في  المكارية  بها  قام  التي  بالدواب 
أنه  القاهرة باختالف طبقاتهم، غير  جميع سكان 
األعياد  مثل  والمناسبات  األزم��ات  أوق��ات  في 
الدواب  هذه  على  اإلقبال  كان  والدينية  القومية 
حتى  للصعود،  األسعار  تميل  ثم  ومن  يتزايد، 
تنقضي األزمة أو المناسبة، وبعدها تعود األسعار 
للمعدل الطبيعي لتكون في متناول الجميع، وعلى 
هذا فمثل المكارية مثل العديد من الحرف الدونية 
دخل  ألهلها  يكن  لم  التي  السقائيين-  أمثال  من 
ثابت)2)). كما أن المكارية يصنفون حسب السلم 
على  بناء  المقريزي  وضعه  الذي  االجتماعي 
أقسام  من  السادسة  المرتبة  في  الدخل  مصادر 
الناس، وهم أرباب الحرف))))؛ أي الصنف قبل 

األخير، ومن ثم كانوا للفقر أقرب من الغنى.

األعداد

بهذه  العاملين  عدد  لتحديد  سعى  من  هناك 
القاهرة  أن  ذكر  الذي  بطوطة  ابن  مثل  الحرفة 

كان بها ثالثون ألف ُمَكاري)))).

وهناك من أهمل قضية العدد مثل: ابن سعيد 
المغربي الذي قال:"رأيت عند باب زويلة)))) من 

الفسطاط  إلى  يسير  من  للركوب  المعدة  الحمير 
بلد")6))،  في  بمثلها  لي  عهد  ال  عظيمة  جملة 
وأيًضا الرحالة فون هارف الذي قال إن الحمير 
والبغال والجمال تمأل شوارع القاهرة دون تحديد 
بوصفهم  اكتفى  فقد  الوزان  الحسن  أما  عدد)))) 

بالجماعة دون تحديد العدد أيًضا)))).

وهناك من حدد عدد الحيوانات المستخدمة في 
الخدمة، وهو ناصر خسرو وكان ذلك في أواسط 
العصر الفاطمي بأنه كان هناك خمسون ألف دابة 
معدة لنقل الركاب)9)). وقدر الحاج سوريانو عدد 
نحو  على  مجهزة  ألف  بأربعين  بالقاهرة  البغال 
جيد لنقل الركاب)60)، أما أوليا جلبي فقد قال إنه 

كان بالقاهرة: "أربعون ألف حمار")61) 

ال  المذكورة  األرقام  أن  إلى  ذلك  من  نخلص 
يعتمد عليها بشكل دقيق في ظل عدم وجود وسيلة 
الدواب  وعدد  بالحرفة،  العاملين  إلحصاء  فعلية 
على نحو جيد؛ لكن يمكن من خالل هذه األرقام 
طائفة  أن  منها:  ال��دالالت  من  بعدد  نخرج  أن 
مختلف  في  منتشرة  العدد  كثيرة  كانت  المكارية 
متوازن.  نحو  على  المصرية  العاصمة  بقاع 
من  كبيًرا  عدًدا  تمتلك  كانت  الجماعة  هذه  وأن 
الدواب المعدة لنقل البضائع والركاب بشكل يفي 
بالغرض، وال يحدث أزمة في الظروف العادية. 

نقاط االرتكاز

بالمعنى  أو  المكارية  ارتكاز  نقاط  عن  أما 
المعاصر مواقف المكارية، فقد ذكرت المصادر 

عدًدا منها: 

موقف قرب باب زويلة وقد ذهب إليه ابن سعيد   -1
المغربي حينما أراد أن يزور الفسطاط)62).
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موقف بجوار خزانة البنود على يمنة السالك   -2
منها إلى رحبة األيدمري))6).

موقف بالخشابين القديمة قرب الفسطاط))6).  -(

موقف كوم الريش، وقد أدركه المقريزي))6).  -(

باب  داخ���ل  السعود  أب��ي  ب��زاوي��ة  م��وق��ف   -(
القنطرة)66).

موقف عند ميناء بوالق ومنه اكترى الرحالة   -6
القاهرة، وقد أعجبته  للتوغل في  طافور دابة 
وخفتها))6)  رشاقتها  وبخاصة  عليها  وأثنى 

وكذلك جوزيف بتس))6).

موقف درب الحجارين)69).  -(

موقف درب السلسلة)0)).  -(

موقف قرب الجامع األزهر الشريف)1)).  -9

10- موقف داخل باب القنطرة)2)).

11- موقف خارج باب القوس)))).

كانت  المكارية  مواقف  أن  يعنى  ال  وه��ذا 
حكًرا على ما ذكر؛ لكننا نجزم بأن مختلف بقاع 
للمكارية  مرتكز  فيها  كان  المصرية  العاصمة 
القاهرة  أب��واب  وعلى  الحارات  أب��واب  خارج 

ومختلف األسواق في القاهرة والفسطاط.

طريقة تقديم الخدمة.

أوجبت كتب الفقه على المكاري تيسير األمر 
ركوبها  من  يتمكن  حتى  دابته؛  يكتري  لمن 
منها  أي  معه  كان  إذا  أثقاله  رفع  في  ومعاونته 
امرأة)))) ومن خالل  المكتري  إذا كان  وبخاصة 
استخدام  عن  تجربته  حول  سعيد  ابن  رواي��ة 
المكارية يتضح لنا الكثير من طريقة هذه الطائفة 
في إنجاز عملهم لنقل أكبر عدد من الركاب، ومن 

ثم تحقيق أكبر قدر من الربح، وعن هذه التجربة 
أشار  راكًبا  استويت  سعيد:"وعندما  ابن  يقول 
المكاري على الحمار فطار بي، وأثار من الغبار 
وعاينت  ثيابي،  ودنس  عيني،  أعمى  ما  األسود 
الحمار، وشدة  بركوب  ولقلة معرفتي  ما كرهته 
المكاري  لم أعهده، وقلة رفق  قانون  عدوه على 
العجاج  ذلك  من  المثارة  الظلمة  تلك  في  وقعت 

فقلت : 

ل��ق�����ي��ت ب��م��ص��ر أش�����د ال���ب���وار

رك����وب ال��ح��م��ار وك��ح��ل ال��غ��ب��ار

أن����ادي����ه م���ه���اًل ف���ال ي��رع�����وي  

ال��ع��ث��ار س��ج��ود  س��ج��دت  أن  إل���ى 

وقد مد فوقي رواق الثرى، وألحد فيه ضياء 
له:  وقلت  أجرته،  المكاري  إلى  فدفعت  النهار، 

إحسانك إلي أن تتركني أمشي على رجلي")))).

ويتضح من خالل هذه الرواية حرص المكارية 
على اإلسراع بإنجاز نقل الركاب؛ لتحقيق أكبر 
يستحث  المكاري  كان  هنا  ومن  الربح،  من  قدر 
الدابة على اإلسراع سواء صوًتا أو ضرًبا، ومن 
الرواية ربما أدرك المكاري أن المستأجر غريب 
الرفق  وعدم  استغفاله،  أراد  ثم  ومن  البلد،  عن 
به، وبخاصة أنه ال ينتظر أن يذهب للشكوى من 
سوء فعاله أو أن يتربص به إذا أساء إليه، ومن 
خبرة  قلة  مراعاة  دون  باإلسراع  حماره  أمر  ثم 
إصرار  وأرج��ح  الحمير،  بركوب  الزائر  هذا 
بمحض  المال  من  القليل  دفع  على  سعيد  ابن 
الذين  المصريين  رفاقه  من  بنصيحة  أو  إرادته، 
ربما نصحوه بذلك، ومن ثم لم يدفع للمكارى ما 
الزائر،  يرضيه، وهو ما ترتب عليه معاناة هذا 
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الطريق  وأكمل  األج��رة،  ودفع  السالمة،  فآثر 
كانوا  البلد  أهل  أن  يتضح  الرواية  ومن  ماشًيا. 
المكارية،  حمير  رك��وب  بطريقة  دراي��ة  على 
ابن  إشارة  حسب  مسرعة  وهي  منها،  والتمكن 

سعيد بأنه قانون لم يعهده. 

لتعرض  الخدمة،  تقديم  سوء  تسبب  وأحياًنا 
العاهة  لحد  تصل  قد  التي  لإلصابة  المستخدم 
المستديمة، ومن ذلك أن السيدة خديجة ابنة عبد 
))))ه���/  عام  تقريًبا  المتوفاة  اللخمى  الكريم 
رجلها  وكسرت  المكاري  من  سقطت  9))1م( 

وصارت تخنع بها حتى ماتت رحمها اهلل)6)).

عن  حية  صورة  بتس  جوزيف  لنا  قدم  كما 
صاحب  يقول:"ويقود  إذ  المكارية  عمل  طريقة 
مكان  كل  في  الحمارة  ويصيح  حماره،  الحمار 
من  خوًفا  الطريق  إفساح  المارة  من  طالبين 
المفاجئة  المواجهة  عند  تصادم  حوادث  وقوع 
لهذا  االس��ت��دارة؛  عند  أو  والمارة  الحمير  بين 
بسبب  شديدة،  جلبة  المرء  يسمع  النهار  فطوال 
هؤالء الحمارة الذين يصيحون باستمرار: وشك: 

ظهرك: يمينك: شمالك")))).

أغلبها  في  الخدمة  تقديم  طريقة  أن  ويبدو 
الحرفة  هذه  راجت  فقد  هنا  ومن  جيدة،  كانت 
الخروج  في  المصريات  النساء  حرية  ظل  في 
الحسن  يقول  ذلك  وعن  الحرفة،  هذه  رواج  في 
وبالكثير  كبيرة  بحرية  النسوة  "وتتمتع  الوزان: 
إلى  الزوج  يذهب  فعندما  وهكذا  االستقالل.  من 
دكانه، تلبس الزوجة ثيابها وتتعطر، ثم تستأجر 
أهلها  ولزيارة  المدينة  في  لتتنزه  وتذهب  حماًرا 
بين قطاع  الكسل  بجانب شيوع  وأصدقائها")))). 
حرارة  وأخيًرا  القاهرة)9)).  سكان  من  عريض 

الجو المرتفعة وبخاصة في الصيف؛ حيث كانت 
 - أعمالهم  إلنجاز  الدواب  الكتراء  الناس  تدفع 
هروًبا من شدة الحر- كما الحظ جون هارف)0)). 
كما ال نغفل دور طبوغرافية المدينة ذات الشوارع 

الضيقة في رواج حرفة المكارية.

جماعة المكارية

المماليك  سالطين  عصر  في  القاهرة  عرفت 
ظاهرة وجود طوائف أرباب الحرف؛ حيث انتظم 
أصحاب كل حرفة تحت رئاسة شيخ، وكانت أهم 
الحرفة  أصحاب  شئون  رعاية  الشيخ  وظائف 
ووضع وصيانة أصول هذا العمل، ويكون همزة 

وصل بين الدولة والطائفة أو الجماعة)1)).

وبالرغم من صمت المصادر عن فكرة التنظيم 
الطائفي للمكارية، إال أن ذلك ال يمنع وجود هذا 
الذي كان من سمات العصر، ووجد في  التنظيم 
عن  ناهيك  الوقت)2))  ذلك  في  الحرف  من  كثير 
وقد  بها.  العاملين  وكثرة  المكارية  حرفة  أهمية 
سياق  في  ال���وزان))))  الحسن  ذلك  عن  تحدث 
القاهرة  "في  الحمير  تأجير  احتراف  عن  حديثة 
تأجير  مهنة  من  تعيش  الناس  من  جماعة  توجد 
.... ويؤجرونها مع أحد غلمانهم كسائق  الحمير 
ومع الركابين". ومن هذه العبارة يتضح أنه كان 
الحمير  تأجير  احترفت  طائفة  أو  جماعة  هناك 
وأن  آخر،  إلى  مكان  من  االنتقال  في  للراغبين 
هذه الجماعة كان لها أكابر، وكل كبير لديه عدد 
من الحمير المجهزة لنقل الركاب وفي صحبة كل 

حمار غالم يسوق الحمار بمن استأجره.

المكارية بشكل واضح في  وقد برزت طائفة 
العصر العثماني، وعرفوا بالحمارة، وربما أتت 
واألكاديش  البغال  استخدام  انحسار  من  التسمية 
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الحمارة  شيخ  اسم  تردد  ما  وكثيًرا  اإلجارة،  في 
واإلدارة،  الحكم  دوائر  في  التالية  العصور  في 
نهايات  في  التالشي  في  الحرفة  هذه  بدأت  حتى 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين)))). 

الحرف المعاونة

كان من الطبيعي أن تعتمد المكارية على عدد 
الخدمة،  تقديم  لتيسير  المعاونة؛  الخدمات  من 
شراء  للمكارية  يمكن  سوق  الخدمات  هذه  ومن 
أنواعها  باختالف  ال��دواب  من  منه  احتياجاتهم 
)حمير – بغال - أكاديش(، وقد وجد سوق لهذه 
وفي  القلعة))))،  أسفل  الرميلة  ميدان  في  الدواب 
هذه األسواق وجد سماسرة الدواب الذين خضعوا 
للمحتسب، ووضعت كتب الحسبة أصول عملهم 
أو  البائع  يعرفوا  حتى  دابة  يبيعوا  أال  ومنها: 
يمكن  دفتر حتى  في  اسمه  تدوين  مع  يعرفه  من 
أو  مخفي،  عيب  بها  ظهر  ما  إذا  إليه  إعادتها 
كانت مسروقة، كما وجب على السمسار إظهار 
عيب الدابة للمشتري حتى ال يشتريها غافاًل عن 
الخاصة  اللجم  لبيع  سوق  وجد  كما  عيبها)6)). 
تتوافر  والتي  اللجميين،  بسوق  عرف  بالدواب 
هذا  وكان  األشكال،  مختلفة  السروج  أيًضا  بها 
السوق بجوار سوق المهمازيين قرب المارستان 
المنصوري)))). كما كان هناك سوق لبيع الحلفاء 
هناك  كان  كما  النصر)))).  باب  عند  والدريس 
الجمال  ترد  حيث  اللوق؛  باب  قرب  للتبن  سوق 
دواب  احتياجات  تكفي  بكميات  بالتبن  محملة 
القاهرة)9)). وإن تأثرت سلًبا في بعض الفترات، 
أزمة  ففي  عامة،  بصفة  األسعار  غالء  فبسبب 
التبن 0)  )06)ه���/)0)1م( وصل سعر حمل 
إلى 60 درهًما؛ وهذا شيء كثير  ثم  درهًما)90)، 
في ذلك العصر، وذلك في جمادى األولى)91)، ثم 

ثم تسعين درهًما في  ثمانين درهًما)92)،  إلي  قفز 
رمضان  في  ووصل  العام))9)،  نفس  من  شعبان 

إلى مائة درهم وأكثر))9).

كما كان هناك حرفة جز شعر الحمير، وعن 
"وجزازو  جلبي:  أوليا  يقول  الجزازين  هؤالء 
أماكن  لهم  ولكن  حوانيت،  لهم  ليست  الحمير 
وجميع  رجل،  مائتا  وعددهم  فيها،  يقفون  معينة 
شهر،  كل  م��رة  تجز  وجمالها  القاهرة  حمير 
وهؤالء يجزونها بمهارة كأنها حلقت بالموس ال 

يبقى فيها أثر للشعر"))9). 

كما كان هناك البيطريون الذين اهتموا بصحة 
البيطرة  أن  بالذكر  الجدير  ومن  ال��دواب،  هذه 
وخير  العصر،  ذلك  في  متقدمة  مكانة  بلغت 
مجال  في  التي صنفت  المؤلفات  ذلك  على  دليل 
البيطرة في عصر المماليك التي اهتمت ببيطرة 
ومن  مفصل،  بشكل  والحمير  والبغال  الخيل 
أشهرها كامل الصناعتين الذي لم يترك صغيرة 
تشريًحا  إال ووصفها  الحمل  دواب  في  كبيرة  أو 
كتب  اهتمت  كما  وأمراًضا وعالًجا)96).  وتدريًبا 
من  األخوة  ابن  وَعدَّها  البيطرة،  بأمر  الحسبة 
الذي  البيطري  على  شدد  كما  الشريفة،  الصنائع 
للدابة  المناسب  الحذاء  اختيار  اختصاصاته  من 
تثبيتها  مع  للحافر  مناسب  بشكل  يختارها  أن 
ال  حتى  كبار  بمسامير  وليس  صغار،  بمسامير 

تؤذي الدابة))9).

مشكالت المكارية مع السلطة الحاكمة

عانت المكارية كثيًرا من السياسات الحكومية 
التي كانت تتعارض أحياًنا مع مصالحهم، ومنها 
منع طوائف بعينها من استخدام حمير المكارية، 
ومن تلك القرارات ما يتعلق بالحد من تصرفات 
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المناسبات  في  وبخاصة  الالئقة،  غير  النساء 
يراه  كان  ما  الزينة، وهو  في  المبالغة  أو  العامة 
إلى  يلجأون  ثم  ومن  للشرع؛  مخالًفا  الفقهاء 
الحكام فتصدر مراسيم بمنع النساء من الخروج 
حمير  استخدام  من  ومنعهن  معينة،  أوقات  في 
المكارية مثلما وقع عام )0))ه� /9))1م( عقاًبا 
لهن على ارتداء قمصان مبالغ في ثمنها))9)، وعام 
مخالفات  من  للحد  وذلك  91)1م(؛  ))9)ه���/ 

الخروج على الشرع الشريف)99).

بعض  في  المكارية  بعض  استخدم  وأيًضا 
في  )األكاديش(  األصيلة  غير  الخيل  األحيان 
نقل الركاب والبضائع؛ لكن في فترات األزمات 
والفتن كانت هذه الخيول تنتزع منهم مثلما حدث 
مرسوم  صدر  حيث  9))1م(؛   / )91)ه�  عام 
سلطاني بمنع المكارية من استخدام األكاديش في 
الحمل أو نقل الركاب، ومنع العلماء من ركوب 
الخيل واألكاديش حتى يغلق باب استخدامها)100). 
وتكرر األمر مراًرا، فحينما أمر السلطان الغوري 
للسلطان  للتصدي  للخروج  بالتجهز  المماليك 
انتزاع  من  المماليك  أكثر  األول  سليم  العثماني 
البغال واألكاديش من الناس عنوة بصرف النظر 
عن مراتبهم ومكانتهم، فأهانوا جميع المصريين 

ومنهم بالطبع المكارية)101).

على  فرضت  التي  المالية  األعباء  عن  أما 
المكارية من جانب الحكومة، فمن المعروف أن 
اإلدارة المملوكية فرضت مجموعة من الضرائب 
مجاًزا  عليها  أطلق  الدولة،  أنشطة  مختلف  على 
المنعم  عبد  الدكتور  وصفها  وقد  مكوس،  لقب 
عهد  في  الضريبة  "وه��ذه  بقوله:  م��اج��د)102)، 
المماليك امتدت إلى أمور لم تكن موجودة قبلهم، 

سبله  أخلى  الذي  الهواء  إال  شيء  كل  وشملت 
المكارية  يكن  لم  ثم  ومن  حًرا"))10)  وبقي  وحده 
بمنجاة من األعباء المالية. وقد ذكر فون هارف 
أي  يذكر  لم  لكن  الدواب  على  هناك ضريبة  أن 
أنه كان  اياس  تفاصيل عنها))10). وجاء عند ابن 
وبالطبع  السوقة  على  مفروضة  مشاهرة  هناك 
يسعفنا  ولم  السوقة))10).  هؤالء  من  المكارية 
بتحديد الجبايات المفروضة على المكارية سوى 
المقريزي الذي ذكر أنه في عصر الناصر محمد 
الحوائص  بمقرر  عرف  ما  أبطل  قالوون  ابن 
حمير  بالحوائص  هنا  والمقصود  والبغال)106)، 
المكارية، وقد فرض عليها 00) درهم كل عام 
أن  يعنى  وهذا  دره��م))10)،   (00 البغل  وعلى 
المالية كانت موجودة قبل عصر  المقررات  هذه 
المالية  البالد  أحوال  استقرار  مع  لكن  الناصر، 
وامتالء الخزائن باألموال تقرب إلى اهلل واألهالي 
فترات  في  أعيدت  أنها  الظن  وأغلب  بإلغائها. 
الذي  الرهيب  االقتصادي  التدهور  بسبب  تالية؛ 
عانت مصر منه في عصر المماليك البرجية))10). 

المكارية  على  المالية  األعباء  من  زاد  ومما 
بجانب المكوس ما عرف بمكس الحلفاء والدريس، 
وُتعّد الحلفاء والدريس من أهم األعالف بالنسبة 
للحيوانات؛ وبسبب هذه األهمية فقد فرض عليها 
سويقة  هناك  كانت  حيث  ضريبة؛  المماليك 
وقد  القاهرة،  أبواب  أحد  النصر  بباب  للدريس 
أبطل السلطان برقوق ))))-01)ه� / 2))1-
محاسنه)109).  من  وعد  المكس  هذا  99)1م( 
القمح  أع��واد  وهو  التبن،  على  كذلك  وف��رض 
المدروسة، وكان من أهم أطعمة الدواب، مقرر 
ابن  محمد  الناصر  أبطله  حتى  استمر  مالي)110) 

قالوون عام ))1)ه�/)1)1م()111).
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أماكن اإلقامة 

سكنوا  فقد  المكارية،  إقامة  مناطق  عن  أما 
كانت  التواضع،  بالغة  مساكن  في  القاهرة  حول 
وبه  سور،  له  حوش  وكل  أحواش،  عن  عبارة 
كان  اللبن  بطوب  المبنية  القباب  من  كبير  عدد 
يعملون  ممن  المكارية،  وغير  المكارية  يسكنها 
بأعمال دونية، وعن الحوش تقول الدكتورة نيللي 
العمال  من  المدينة  سكان  أفقر  سكن  "بأنه  حنا: 
من  حديًثا  الوافدون  وبينهم  اليدويين،  والصناع 
وخدم  والحمالين  والسقاؤون  والمكارية،  الريف 
بنيانها  في  فقيرة  البنى  هذه  وكانت  المنازل، 
في  فناء  من  وتتكون  اللبن،  الطوب  من  غالًبا 
عند  معظمها  بدائية  أكواخ  حوله  بنيت  المركز 
مستوى األرض، وكان بعض هذه األكواخ يبنى 
طريق  عن  سكانها  إليها  يصل  علوية  ب��أدوار 
سلم، ويشتمل الفناء على منطقة لألكل الجماعي 
ومرحاض، وقد اختلف عدد الوحدات بكل حوش 
اختالًفا كبيًرا من حوش إلى آخر)112)، ويبدو أن 
القاهرة  سكن  حديثي  كانوا  منهم  عريًضا  قطاًعا 
ثم ال  فقراء معدمين، ومن  الريف  مهاجرين من 
جماعات  أو  طوائف  مثل  الدور  سكنى  يمكنهم 
كل  درهمين  القبة  إيجار  متوسط  وكان  أخرى. 
شهر. ومن األحواش المشهورة حوش األحمدية 
النصر  باب  شمال  العرب  سويقة  من  بالقرب 
الذي كان به نحو 200 قبة تغل 00) درهم كل 
الحياة  بهذه  المكارية  رضى  وبرغم  شهر))11). 
البائسة إال أنها لم تكن متوافرة على الدوام؛ حيث 
االقتصادية؛  البلد  بأوضاع  األماكن  هذه  ت�أثرت 
))))ه�  سنة  غالء  على  المقريزي  يعلق  حيث 
/)))1م( قائاًل: "لما كان الغالء في زمن الملك 
األشرف شعبان بن حسين، خرب كثير مما كان 

بالقرب من الريدانية، واختلت أحوال هذه الجهة، 
إلى أن كانت المحن من سنة )06) ه�/ )0)1م( 
فتالشت وهدمت دورها، وبيعت أنقاضها، وفيها 

بقية آيلة للدثور"))11). 

من  بالقاهرة  يتبق  لم  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
المكارية  زقاق  إال  المكارية  اسم  تحمل  معالم 
السلطان  مسجد  قرب  األحمر  الدرب  في  الواقع 
المكان  هذا  أن  وأرجح  القلعة))11).  بحي  حسن 
كان تجمًعا لسكن المكارية في العصر المملوكي؛ 
حيث إن هذا االسم قد اندثر في العصر العثماني 

وحل محله اسم الحمارة.

األمراض االجتماعية

ابتلي أهل مصر إبان العصر المملوكي بعدد 
الشذوذ  بينها  ومن  االجتماعية،  األم��راض  من 
الجنسي، وقد تفشت بسبب كثرة الغلمان األعاجم، 
وشاعت بشكل واضح في عصر الظاهر برقوق، 
واتهم عدد من أمرائه بعمل هذه الفاحشة)116). لكن 
المصادر الفلكلورية تذكر هذه البلية، وتفشيها بين 
أفراد العامة صراحة))11). ويعضد هذه الرواية ما 
رواه ابن تغري بردي من تغزل عدد من أعيان 
ومن  المكارية.  من  المالح  في  له  المعاصرين 

أقوالهم: 

الكرى عيني  عن  شرد  مكارًيا  علقته 

قد أشبه البدر فال يمل من طول السرى

وأيًضا:

سعى إذا  ت����راه  م���ك���ارًي���ا  أف����دي 

ك���ال���ب�����������رق ي��ن��ت��ه��ب ال��ع��ي��ون
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وأخيًرا:

ويخطف أخذ الكرا مني وأحرمني الكرى
الموقف))11) مكاري  يا  وبينك  بيني 

في  للوقوع  كبيرة  فرصة  هناك  كانت  كذلك 
الزنا في ظل صحبة المكارية للنساء البغايا ألماكن 
معزولة لممارسة نشاطهن المنافي لصحيح الدين 
وثوابت المجتمع، وعن ذلك يقول السبكي)119):" 
البلوى مكاري يكاري امرأة جميلة  ومما تعم به 
الطريق  وفي  معها،  ويمشي  معين،  مكان  إلى 
فإن  البساتين  بين  كما  الناس  من  خالية  مواضع 
في معاطفها أماكن لو شاء الفاسق؛ لفعل فيها ما 

شاء من الفجور". 

وإدم��ان  الحشيش  أكل  ظاهرة  كانت  كذلك 
المماليك،  عصر  في  كبير  بشكل  شائعة  تعاطيه 
ومن أشهر أماكن تعاطيه كانت أرض الطبالة أو 
الفجالة حالًيا، وقد ندد المقريزي بانتشار تعاطي 
انتشاره  وأك��د  مضاره،  كثرة  بسبب  الحشيش 
وأكد  والمتصوفة،  الشعبية  الطبقات  في  الواسع 
أن متعاطيها هم أراذل الناس)120)، ولم يسلم منها 

المكارية بل وحمير المكارية)121).

األعياد  في  بالرجال  النساء  اختالط  وشاع 
والمناسبات على شاطئ النيل والمتنزهات، وكان 
إلى  الناس  نقل  في  كبير  بدور  يقومون  المكارية 
هذه األماكن، ومن ثم حاولت الحكومة المملوكية 
المكارية  بتهديد  المخالفات  هذه  من  الحد  أحياًنا 
كمشبغا  األمير  أن  ذلك  ومن  العقوبات،  بأشد 
شهر  عشرين  تاسع  في  ن��ادى  السلطنة  نائب 
رمضان عام ))9)ه�/91)1م( بمنع النساء في 
يوم العيد من الخروج إلى الترب، ومن خرجت 
وسطت)122) هي والمكاري، وتسبب ذلك في الحد 

من المنكرات في هذا العيد))12).

تقنين أوضاع المكارية 

حرصت الدولة على تقنين أوضاع المكارية، 
في  عملهم  بحكم  للمحتسب  أخضعتهم  ثم  ومن 
ومن  الجماهير،  تجمعات  ومناطق  األس��واق، 
على  األخ��وة))12)  وابن  الشيزري))12)  شدد  هنا 
تحتمل،  ما  فوق  الدابة  تحميل  عدم  ض��رورة 
بجانب عدم ضرب الدواب لإلسراع، وهي تحمل 
األحمال الثقيلة، هذا فضاًل عن عدم اإلفراط في 
ضرب الدابة ألي سبب، وعدم ترك الدواب في 
إذا  "ألنها  األثقال  تحمل  وهي  واقفة،  الساحات 
وقفت واألحمال عليها أضرتها، وكان ذلك تعذيًبا 
عن  وسلم-  عليه  اهلل  -صلى  النبي  نهى  وقد  لها 
تعذيب الحيوان"، ناهيك عن حث المكارية على 
عدم اإلهمال في علف الدابة "فيكون موفًرا عليها 
وال  مبخوًسا  يكون  وال  الشبع  به  يحصل  بحيث 
نزًرا". بجانب وضع األجراس في رقابها لتنبيه 

الناس. 

أما الفقهاء فلم يقصروا في الجانب التشريعي؛ 
في  العدوي  فنجد  الحرفة،  هذه  أم��ور  لضبط 
ثالثة  يحدد  الرباني  الطالب  شرح  على  حاشيته 
قبل)126)،  من  ذكر  كما  ال��دواب  إليجار  شروط 
الكراء،  مدة  تحديد  بضرورة  الزركشي  ويوافقه 
لألشياء  الدابة  صاحب  رؤي��ة  بضرورة  وزاد 
أحمال  وبخاصة  الجهالة  تنتفي  حتى  المحمولة، 
قدور  مثل  وتنوعها  بثقلها  تتميز  التي  الجمال 

الطعام الكبار))12).

تتلفه  ما  بتعويض  المكاري  السبكي  ألزم  وقد 
كان  إذا  النهار  أو  بالليل  الناس  أمتعة  من  الدابة 
في  تسبب  حماًل  حمله  مثل:  ذلك،  عن  مسئواًل 
سقوط حائط حينها يكون الضمان على المكاري؛ 



87 آفاق الثقافة والتراث

ُمَكارية 
القاهرة في

عصر 
سالطين 
المماليك

وسط  في  دابته  يقد  ول��م  بالسور،  احتك  ألن��ه 
عن  خارج  بسبب  التلف  كان  إذا  لكن  الطريق؛ 
الدابة،  إرادة المكاريين وقدرتهم، مثلما إذا بالت 
ونتج عن هذا البول ضرر فال ضمان على مالك 
نبه على  له عليه، كما  الدابة؛ ألنه أمر ال والية 
ضرورة رفق مؤجر الدابة بها، فال يسرع بشكل 
يتحمله  سوف  الذي  بالضرر  اآلخرين  يصيب 
حال ذلك؛ ألنه المتسبب))12). أما ابن األخوة فقد 
أحمال  المحتسب  مالحظة  ض��رورة  على  شدد 
وأحمال  التبن  أعدال  وبخاصة  المكارية،  دواب 
تمزق  أن  يمكن  التي  والحلفاء  والشوك  الحطب 
مالبس المارة؛ ومن ثم أكد على ضرورة حزمها 
األسواق  رواد  منه  يتضرر  ال  جيد  نحو  على 

والشوارع الضيقة)129).

الدابة  إجارة  حالة  في  أنه  الفقهاء  قضى  كما 
الدابة  لغرض الحمل يقوم المكاري بإنزال حمل 
عند نهاية الطريق المتفق عليه، وال يلزم برفعه 
قد  يكونا  أن  إال  للدابة،  المستأجر  دار  إلى سطح 
اتفقا على ذلك)0)1). ورأوا حرمان صاحب الدابة 
في  تسبب  ما  حدث  ما  إذا  األجر  في  حقه  من 
إعادة الحمل إلى مكان االتفاق بسبب خوف من 
الطريق أو أمر عرض للمكارى لكن ال تفرض 

عليه غرامة)1)1).

بين  عليه  المتفق  بنصف  الفقهاء  قضى  كما 
لحمل  المكاري  ذهب  إذا  والمستأجر،  المكاري 
مثل  آخر،  لمكان  وتوصيله  ما  مكان  من  شيء 
اتفاق رجل مع المكاري لحمل دقيق من الطاحون 
فذهب للطاحون ووجد الدقيق غير جاهز للحمل 
فعاد من حيث أتى، هنا يتحمل المستأجر نصف 
عليه  المتفق  فيدفع  النقل  تم  إذا  أما  االتفاق، 

كله)2)1).

كما يلتزم المكاري بتوفير الدابة المتفق عليها 
حمار  استئجار  على  اتفقا  فإذا  المستأجر،  مع 
فيكون  بغل  كراء  على  اتفقا  وإذا  حماًرا،  فيكون 

بغاًل، وال يحق للمكارى تغيير الدابة)))1).

المستأجر  التزام  الفقهاء ضرورة  أوجب  كما 
المتفق  نفسها  العملة  نوع  من  الخدمة  ثمن  بدفع 
مصرية،  دنانير  أو  دراه��م  تكون  كأن  عليها، 
المستكري  كان  إذا  أوربا  عمالت  من  عملة  أو 

أجنبًيا، ويحمل عمالت غير مصرية)))1).

الحنفي ووافقه الزركشى  الدين  وحكم برهان 
إضافي  مبلغ  بدفع  المستأجر  بإلزام  الحنبلي 
المتفق  المسافة  تجاوز  ما  إذا  الدابة،  لصاحب 
مع  يتناسب  بما  الكراء  عند  المكاري  مع  عليها 
اكترى  يقول:"ومن  ذلك  وعن  الزائدة  المسافة 
دابة إلى موضع فجاوزه، فعليه األجرة المذكورة 
إلى  اكترى  إذا  كما  ج��اوز.  لما  المثل  وأج��رة 
عليه  فإنه  الصالحية،  إلى  فجاوزه  مثاًل،  بلبيس 
األجرة المسماة في العقد؛ الستيفاء المعقود عليه 
متميًزا عن غيره، وأجرة المثل للزائد؛ ألنه متعد 
تعرضت  وإذا  كالغاصب")))1).  فهو  ذلك،  في 
الدابة للتلف في مسافة المجاوزة فعلى المستأجر 
إذ يقول الزركشي:"إذا تلفت في مدة  التعويض؛ 
هذا  كالغاصب،  فضمنها  متعد،  ألنه  المجاوزة؛ 
إذا لم تكن يد صاحبها عليها، أو كانت يده عليها 
صاحبها  يد  كانت  لو  أما  ذلك،  على  واستكرهه 
عليها، ولم يرض بذلك فظاهر كالم الخرقي أن 

يضمنها أيًضا")6)1).

دابة لحمل وزن  اكترى  الفقهاء من  ألزم  كما 
على  زائ��ًدا  أج��ًرا  يدفع  أن  عليه  زاد  ثم  بعينه، 
المتفق عليه بما يتناسب مع الحمل، وعن ذلك قال 
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رطل،  مائة  لحمل  يكتريها  أن  الزركشي:"مثل 
استوفى  ألنه  ذلك؛  ونحو  وعشرة  مائة  فيحمل 
وأجرة  المسمى،  فيلزمه  عليه،  وزاد  المعقود 
المثل للزائد، وضمان الدابة إن تلفت لتعديه، أو 

ضمان النصف)))1). 

المكارية والتصوف

فمن  بالتصوف،  المكارية  عالقة  عن  أما 
سمات  أه��م  من  ك��ان  التصوف  أن  المعروف 
فيه  انخرطت  ثم  وم��ن  المملوكي،  المجتمع 
خالل  المصري  المجتمع  من  عريضة  قطاعات 
بلغ  الذين  المكارية،  بينهم  ومن  العصر  هذا 
ومن  الصوفي،  للحدس  وصلت  درجة  بعضهم 
بن إسحق  الشيخ محمد  ما روي عن  ذلك  دالئل 
البلبيسي، وكان شديد االعتقاد في الفقراء، وكان 
مع  له  وج��رى  بدعائهم  ويتبرك  إليهم  يمشي 
شخص مكاري ركب معه من القاهرة إلى مصر 
قبل أن يلي قضاء اإلسكندرية مكاشفة ذلك أنه لما 
ركب الدابة خطر في خاطره بغلة وجارية تركية 
مليحة، فإذا بالمكاري قال له يا فقيه شوشت علينا 
أو ما هذا معناه بغلة وجارية بغلة وجارية يحصل 
لك ذلك، فلما ولي قضاء اإلسكندرية ركب البغلة 
من  يكن  ولم  مليحة)))1).  تركية  الجارية  وملك 
أنها حدثت مع  األمر وبخاصة  تقبل هذا  العسير 
على  المعجزات  إجراء  بإمكان  تماًما  يؤمن  فقيه 
يد البسطاء، ويعلم جيًدا بحديث النبي - صلى اهلل 
عليه وسلم-:" وكم من أشعث أغبر ذي طمرين 

ال يؤبه له لو أقسم على اهلل ألبره")9)1).

المكارية في تفسير األحالم

المجتمع  في  للمكارية  الفاعل  الدور  وبسبب 
نهار،  ليل  للناس  ومخالطتهم  الفترة،  هذه  خالل 

هم  حلموا  كما  أحالمهم،  في  للناس  ظهروا  فقد 
في  األح��الم  مفسرو  تبارى  هنا  ومن  بالكثير؛ 
أن  ومنها  بالمكارية،  المرتبطة  الرؤى  تفسير 
على  يدل  المنام  في  لإلنسان  المكاري  ظهور 
وحمل  الذنوب  واكتساب  األمراض،  من  الشفاء 
األثقال)0)1)، وربما دّلت رؤيته على احتمال األذى 
المكاري  يفسر  من  ومنهم  الراحة)1)1)،  وإيجاد 
بأنه والي األمور ومقدم الجيش والمتكّلف ألمور 
ومن  والساعي")2)1)،  الشرطة  كصاحب  الناس 
"رأى من المكارية أرض الحارة في المنام فإنها 
تدل على األسفار ". ومن رأى منهم أرض حارة 
وتسهيل  بالربح  بشرى  كانت  عقبات  بال  ممهدة 
المنام  في  المكاري  تمريخ  أن  كما  األم��ور)))1). 
القوة)))1)،  وزيادة  الرزق  وتجديد  الراحة  معناه 
الكساد  فمعناه  المنام  في  الثلج  منهم  رأى  ومن 
رأى  ومن  الربح)6)1)،  وتعذر  الحال)))1)  ووقف 
المنشار  أو  المسدى  أو  الكستبان  أو  سارميزي 
في المنام فهو دال على المكاري)))1)، ومن رأى 
مكارًيا راكًبا فرًسا دل على اتساع حاله ورواج 
المنام  في  ال��زرزور  رؤية  أن  كما  حرفته)))1). 

يفسر بعدة أمور منها أنه هو المكاري)9)1).

النتائج

وأحوالهم  للمكارية  الدراسة  هذه  بعد  نخلص 
في القاهرة في عصر سالطين المماليك إلى أن:

التي  الحرف  أهم  من  كانت  المكارية  حرفة   -
سالطين  عصر  ف��ي  ال��ق��اه��رة  ف��ي  عرفت 
النقل  حركة  عماد  كانت  حيث  المماليك؛ 

الخفيف خالل هذه الفترة.

من  الجائزة  الحرف  من  كانت  الحرفة  هذه   -
منافية  كانت  بخالف حرف  الشرعية  الناحية 
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للشرع شاعت وانتشرت في هذا العصر مثل 
حرفة البغاء.

المكارية  استعملها  التي  الحيوانات  تنوعت   -
في عملهم بين الحمير والبغال والخيول غير 
على  للحصول  المكارية  سعى  وقد  األصيلة، 

أجود أنواعها من مواطنها المختلفة.

تدريب  على  الحرص  أشد  المكارية  حرص   -
ضماًنا  استخدموها  التي  ال��دواب  وتجهيز 
على  يساعد  بما  الخدمة  أداء  وجودة  لسرعة 

اتساع الرزق.

متناول  وف��ي  قليلة،  كانت  الخدمة  أسعار   -
هذه  أن  غير  خاصتهم  قبل  القاهرة  عامة 
األسعار كانت تتأثر بحالة األسواق والمواسم 
اإلقبال  حسب  وهبوًطا  صعوًدا  واألزم��ات 

على طلب الخدمة.

وفت  بدرجة  كبيرة  كانت  ال���دواب  أع��داد   -
باحتياجات  الوفاء  على  وساعدت  بالغرض، 

أهل القاهرة في النقل الخفيف.

بما  االرتكاز  لنقاط  الجغرافية  الرقعة  اتسعت   -
يخدم مختلف أنحاء العاصمة المصرية خالل 

فترة الدراسة.

حرص المكارية على تقديم الخدمة في الغالب   -
أهمل  وإن  ال��رزق،  زي��ادة  على  جيد  بشكل 
بعض القائمين بالحرفة شأن كل الحرف منهم 

المحسن والمسيء. 

تنظيم  في  المكارية  بحرفة  العاملون  انتظم   -
عالقتهم  ون��س��ق  أح��وال��ه��م،  رت��ب  طائفي 
بالسلطات الحاكمة لكن لم يكن بالشكل الناضج 
الذي عرف عند حرف أخرى معاصرة، وقد 

ترك ذلك أثره في ضعف صوتهم في المطالبة 
بحقوقهم مما جعلهم طوال فترة الدراسة على 

هامش المجتمع المصري.

من  عدد  من  استفادت  قد  المكارية  حرفة   -
مما  العصر  ذلك  في  عرفت  التي  الحرف 
القاهرة  لمجتمع  خدمتهم  تقديم  في  عاونهم 

خالل فترة الدراسة.

المشاكل  للعديد من  المكارية  تعرضت حرفة   -
مع الحكومة المملوكية بسبب التعدي المستمر 
فترات  في  وبخاصة  الحرفة  محترفي  على 
منهم  تنتزع  كانت  حيث  للحروب؛  االستعداد 
في  الستخدامها  األكاديش؛  وبخاصة  دوابهم 

المجهود الحربي دون مقابل.

الفروض  أشكال  تعدد  من  المكارية  عانى   -
على  تساعدنا  لم  المصادر  أن  غير  المالية 

استبيان تفاصيلها لكنها كان موجودة.

عاش المكارية بسبب ضعف إمكانات المكارية   -
منازل  في  القاهرة  هوامش  على  االقتصادية 
بالغة البؤس في بيوت صغيرة أو أكواخ داخل 

أحواش زهيدة األجرة.

تأثر المكارية بالعديد من األمراض االجتماعية   -
التي تفشت في العصر المملوكي مثل الشذوذ 

الجنسي، وأكل الحشيش المخدر.

المكارية  حرفة  أوضاع  بتقنين  الفقهاء  اهتم   -
الجرائم  جانب  وبخاصة  النواحي،  شتى  في 
تيسير  في  أهميتها  بسبب  وذلك  والعقوبات، 

أحوال الناس.

تأثر  المملوكي  المجتمع  قطاعات  كل  مثل   -
المكارية بالتصوف الذي كان من أهم سمات 
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وعرفت  فيه،  بعضهم  وان��خ��رط  العصر، 
كراماتهم.

مجتمع  في  المكارية  حرفة  أهمية  بسبب   -
القاهرة المملوكية اهتم مفسرو االحالم بتأويل 

رؤية المكاري ودوابه في المنام.

هكذا اتضحت لنا أوضاع المكارية في القاهرة   -
يؤكد  ما  المماليك، وهو  إبان عصر سالطين 
أن هو أمر ممكن، وليس ضرًبا من ضروب 

مكاري

صبًرا  يتطلب  أنه  غير  واالستحالة،  الخيال 

من الباحث في تتبع آثار الجماعات المهمشة 

مختلف  في  وذلك  تاريخها،  عن  المسكوت 

كما  المدروس  بالعصر  الخاصة  المصادر 

الولوج  من  يمكن  ما  وهو  البحث،  من  بدا 

إلى منعطفات تاريخية غير مطروقة تستحق 

التاريخ  تعيد  ذلك  كل  وفوق  بالفعل،  البحث 

ألصحابه الحقيقيين.
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توزيع تجمعات المكارية داخل القاهرة األصلية
والخريطة من أندريه ريمون، القاهرة، تاريخ حاضرة ص35 بتصرف.
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توزيع ترجيحي لتجمعات المكارية في القاهرة المملوكية 
والخريطة من أندريه ريمون القاهرة تاريخ حاضرة، ص 113 بتصرف.
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الحواشي

1 - دكتوراه التاريخ اإلسالمي – كلية اآلداب – جامعة 
عين شمس.

ابن  انظر:  في مصر  العباسية  الخالفة  إحياء  حول   -  2
الدين، ت 692ه���/1292م(،  )محي  الظاهر  عبد 
تحقيق  الظاهر،  الملك  سيرة  في  الزاهر  الروض 
عبد العزيز الخويطر، الرياض، د.ت، 99-112؛ 
0))ه����/0))1م(،  )ت  الكاتب  علي  بن  شافع 
السيرة  من  المنتزعة  السرية  المناقب  حسن  كتاب 
الظاهرية، تحقيق عبد العزيز الخويطر، الرياض، 

6)19م، ص ))-)).
انتشرت  التي  للحرف  حية  صورة  المقريزي  قدم   -  (
حديثه  خالل  من  المماليك  عصر  في  القاهرة  في 
)تقي  المقريزي  المقريزي  المدينة،  أسواق  عن 
 ،) )))ه�����/1))1م  ت  على،  بن  أحمد  الدين 
الخطط واآلثار )الخطط  بذكر  المواعظ واالعتبار 
الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  ج)،  المقريزية(، 
أسواق  قاسم،  عبده  قاسم  )9-)10؛  1999م، 
القاهرة في عصر سالطين المماليك، الهيئة العامة 

لقصور الثقافة، القاهرة، 2011م، .
في  العرب  من  أقرانهم  الغربيون  المؤرخون  سبق   -  (
يسمى  ما  أو  المهمشة  بالجماعات  االهتمام  مجال 
جيم  انظر:  ذلك  عن  أسفل،  من  التاريخ  بكتابة 
“نظرات  كتاب  أسفل، ضمن  من  التاريخ  شارب، 
جديدة على الكتابة التاريخية”، تحرير بيتر بوركي، 
ترجمة قاسم عبده قاسم، المركز القومي للترجمة، 

القاهرة، 2010م، ص ص 1)-2).
للموضوع  تعرضت  التي  السابقة  الدراسات  ومن   -(
الشعبية  الطبقات  ال��وق��اد،  محاسن  ع��ام:  بشكل 
العامة  المصرية  الهيئة  المملوكية،  القاهرة  في 
عامة  طه،  عالء  ))1؛  ص  1999م،  للكتاب، 
القاهرة في عصر سالطين المماليك، عين للبحوث 
والدراسات، )200م، ص )10-)10؛ محمد عبد 
في  مصر  في  والمواصالت  النقل  سياج،  العزيز 
غير  ماجستير  رسالة  المماليك،  سالطين  عصر 
منشورة، كلية اآلداب، دامعة الزقازيق، )200م، 
ص ))1؛ أحمد عبد الرازق عبد العزيز، الفقراء 
في القاهرة في القرنين السادس والسابع الهجريين، 
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة 

الزقازيق،2001م،ص92.
ت  علي  ب��ن  م��ك��رم  ب��ن  )محمد  منظور  اب��ن   -  6
دار  القاهرة،  العرب،  لسان  11)ه����/11)1م(، 

المعارف، 1)19م، ص 66)).
 von Harff )Arnold(, The Pilgrimage of  -(
 Arnold Von harff, trans and edited By
 ,196( ,  Malcolm Letts, Liechtenstein

 .p96
ودون  902ه����/96)1م  عام  مصر  ه��ارف  فون  زار 
المعلومات  من  بالعديد  أمدتنا  التي  رحلته  أخبار 
مصر  في  األجانب  أح��وال  عن  األهمية  بالغة 
على  قوية  أض��واء  ألقى  كما  ال��وق��ت،  ذل��ك  في 
الرواج التجاري في مصر. انظر سماح السالوي، 
األوضاع الحضارية في مصر والشام في العصر 
المملوكي، دار اآلفاق العربية، القاهرة، )201م، 

ص ).2
االجتماعي،  مصر  تاريخ  ريمون،  أندريه  أيضًا:  انظر 
روزاليوسف،  القاهرة،  الشايب،  زهير  ترجمة 
))19، ص )10؛ عالء طه رزق، عامة القاهرة، 

ص )10؛
حميدة،  الرحمن  د.عبد  ترجمة  إفريقية،  وصف   -(
الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، )200م، 
ص 92)؛ أحمد عبدالرازق، الفقراء في القاهرة، 

ص 191.
عامي 9))1و  بين  الوزان  محمد  بن  الحسن  ولد   
فاس  إلى  أسرته  رحلت  ثم  غرناطة  في  )9)1م 
92)1م  عام  األسبان  بيد  غرناطه  سقوط  عقب 
ووصل لمرتبة مرموقة في بالط سلطان المغرب، 
على  وعمد  فتنصر  )1)1م  عام  األسر  في  وقع 
المذهب الكاثوليكي عام 20)1م وسمي جان ليون 
وخدم البابا ليون العاشر وألف عددًا من المؤلفات 
وصف  وكتاب  التيني  عبري  عربي  معجم  منها 
9))1م  فيها  وتوفي  تونس،  إلى  وعاد  إفريقيا، 
انظر: وصف  تونس،  في  لإلسالم  ويرجح عودته 

إفريقيا المقدمة ص )2-)2. 
بن  علي  بن  إبراهيم  اسحق  )أب��و  الفيروزبادي   -  9
مذهب  على  الفقه  في  التنبيه  الشيرازي(،  يوسف 
القاهرة،  الحلبي،  الشافعي مطبعة مصطفى  اإلمام 

0))1ه�/1)19م، ص )).
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10 - ابن خلف المنوفي )علي بن خلف المنوفي المالكي 
المصري(، كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي 
عالم،  حمدى  أحمد  تحقيق  ج)،  القيروانى،  زيد 

مكتبة الخانجي، القاهرة، ))19م، ص 91).
11- يقول ابن البيطار: “إن الحمار له أوفى نصيب في 
ما  وأول  البغال.  لنتاج  سبب  ألنه  ال��دواب؛  نعت 
تركب أوالد الملوك واألمراء عليه وهم أطفال. وله 
نفع في نقل المياه ومنافع الحصون والجبال. وعليه 
تكون المرمات والعمائر، وله في ذلك أطول نفس. 
ومن تكون هذه منزلته فال ينبغي أن يهدر من بين 
الدواب نصيبه”. ابن البيطار )أبي بكر بن البدر(، 
الكامل في الصناعتين في البيطرة والزردقة، ج2، 
تحقيق د. عبد الرحمن إبريق، معهد التراث العلمي 

العربي، دمشق، )199م، ص ))).
12 - هو موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف 
اللباد، طبيب، ورحالة،  بابن  المعروف  ابن محمد 
في  وه��و  ب��ارز،  عراقي  آث��ار  وعالم  وم���ؤرخ، 
ونشأ  ُولد  العراق،  بشمالي  الموصل  من  األصل 
الحروب  عصر  علماء  أبرز  من  ويعد  بغداد،  في 
الشام، وكذلك مصر، وقد  بالد  إلى  قدم  الصليبية، 
لديه بمكانة  الدين األيوبي، وحظى  اتصل بصالح 
البغدادي:  اللطيف  عبد  انظر  1)12م.  ت  بارزة 
والحوادث  المشاهدة  األمور  في  واالعتبار  اإلفادة 
المعاينة بأرض مصر، تحقيق أحمد غسان سبانو، 
التحقيق؛ محمد مؤنس  ط. دمشق ))19م، مقدمة 
اإلسالمي  العربي  الطب  إسهامات  من  عوض، 
القاهرة )199م، ص  ط.  الوسطى،  العصور  في 

.(( -(1
)1- عن الحمر المصرية قال :”والحمير بمصر فارهة 
جدًا، وتركب بالسروج وتجري مع الخيل والبغال 
العدد،  كثيرة  ذلك  مع  وهي  تسبقها،  لعلها  النفيسة 
اختلط  بسرج  ركب  إذ  بحيث  غال  هو  ما  ومنها 
والنصارى  اليهود  رؤس��اء  يركبه  البغالت،  مع 
ويبلغ ثمن الواحد منها عشرين دينارًا إلى أربعين 
دينارًا” )رحلة عبد اللطيف البغدادي على مصر، 
الشيخ،  اهلل  عبد  الدكتور  الطبعة  على  أش��رف 
ص  )199م،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة 
الرحمن  عبد  الدكتور  الرحلة  مقدم  ويذكر   )((
التاريخ  مراحل  بعض  في  :”أن��ه  الشيخ  عبداهلل 
وهذا  المسلمين...  غير  على  الخيل  تحريم  جرى 

الحظر دفع اليهود والنصارى إلى االهتمام الشديد 
ذو  اليهودى  يركبه  الذي  الحمار  فأصبح  بالحمير، 
الحيثية أو النصرانى ذو الحيثية، قويًا متينًا معتنى 
به ربما فاق البغل أو بعضًا من الخيل... ولعل هذه 
الصنف  هذا  انتشار  لنا  تفسر  التاريخية  الظروف 
عبد  رحلة  توالده”  وكثرة  مصر  في  الحيوان  من 

اللطيف البغدادي، مقدمة الناشر، ص )2.
)1- سفر نامة، ترجمة د. يحي الخشاب، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، )199م، ص 122.
مصر  إل��ي  ج��اء  فارسي  رحالة  خسرو:  ناصر   
مقدمة  انظر  )))ه���  حتى  بها  ومكث  )))ه��� 

الترجمة العربية ص )-9.
 Wright , ) T .( , Early travelers in  -1(

.p19( ,19(( , Palestine , London
16- قاسم عبده قاسم، عصر سالطين المماليك، ص )).
)1- ابن تغري بردي )جمال الدين أبي المحاسن يوسف 
ملوك  في  الزاهرة  النجوم  0))1م(،  )))ه�/  ت 
لقصور  العامة  الهيئة  ج16،  والقاهرة،  مصر 

الثقافة، القاهرة، )200م، ص ).
)1- ابن سعيد )علي بن موسى ت )))6ه�/6)12م(، 
حسن  زكي  تحقيق  المغرب،  حلي  في  المغرب 
العامة  الهيئة  الكاشف،  وسيدة  ضيف  وشوقي 

لقصور الثقافة، القاهرة، )200م، ص 6.
19 - رحالة وتاجر ودبلوماسي ولد ربما في قرطبة أو 
إشبيلية عام 10)1م ت عام )))1م انظر: رحلة 
ترجمة  عشر،  الخامس  القرن  عالم  في  طافور 
القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  حبشي،  حسن  د. 

2002م، مقدمة الترجمة ص ي - ل.
20- رحلة طافور، ص )9.

21- القلقشندي )أبو العباس أحمد، ت 21)ه�/1160م(، 
صبح األعشى في صناعة اإلنشا، ج2، دار الكتب، 
العزيز  عبد  محمد  ))2؛  ص  )191م،  القاهرة، 

سياج، النقل والمواصالت في مصر، ص ))1.
والممالك،  المسالك  الفارسي(  محمد  بن  )إبراهيم   -22

الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ص 2).
 ،202 ص  ج1،  الصناعتين،  كامل  البيطار،  ابن   -2(
الملك األشرف عمر الغساني )ت 696ه/ )129م( 
�، المغنى في البيطرة، تحقيق رمزية األطرقجي، 

بغداد، 9)19م، ص 166.
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بن  البدر  ويقول  والحمير  الخيل  تزاوج  نتاج  هي   -2(
البيطار حول إنتاج البغال: “وينبغي في نتاجها أن 
التام الخلقة الطويل اآلذان العريضة  تشيل الحمار 
على الرمكة، فإن في هذه الحال يجيء النتاج بغاًل 
كبيرًا تامًا كامل الخلقة. وإن كانت الحجرة رومية 
أو بقاعية فهو أجود البغال؛ ألنه يجيء بغاًل قوي 
القوام،  غليظ  والكفل،  الظهر  عريض  التراكيب، 
واألعمال”)ابن  واألثقال  األحمال  على  صبورًا 

البيطار، كامل الصناعتين، ج1، ص 202). 
بقيمة...  تغلو  ال  بغلة  بها  يقول:”أكرم  البغال  عن   -2(
كالسيل  تتدفق  أحوالها....  جميع  الحسن  في  يعتبر 
وتترفق وال يعجزها مطلع سهيل. ال يلحقها الخيل 
ت  اهلل،  فضل  بن  )أحمد  العمري   “ الزهو  من 
الشريف،  بالمصطلح  التعريف  9)9ه�/2))1م(، 

مطبعة العاصمة، القاهرة، 12)1ه�، ص 219.
ص  البيطرة،  في  المغنى  عمر،  األش��رف  الملك   -26

.16(
)2- ابن البيطار، كامل الصناعتين، ج1، ص 202.

28- The Pilgrimage of Arnold Von harff, p.121.

29-Souriano ,( F. ) , Treaties on the holy Land , trans-
lated by Fr . TheophilusBellorini,Jerusalem , 
1948.

30-Davis ,Hugh , Bernard Von Breydenpach 
and his Journey to the Holy Land , London 
, 1911, P.50.

31- The Pilgrimage of Arnold Von harff, p.121.

ت  ع��ل��ى،  ب��ن  أح��م��د  ال��دي��ن  )ت��ق��ي  المقريزي   -(2
الملوك،  دول  لمعرفة  السلوك   ،) )))ه�/1))1م 
ج)، ق2، تحقيق محمد مصطفى ذيادة، دار الكتب 

المصرية، القاهرة، 6)19م، ص 2)6-))6.
عصر  في  المصري  المجتمع  عاشور،  سعيد   -  ((
القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  المماليك،  سالطين 

1992م، ص )).
)) - وصف إفريقيا، ص 92).

قاسم، عصر  قاسم عبده  - رحلة طافور، ص 19؛   ((
سالطين المماليك، ص )).

36 - Jewish Travelers, ed. Elkan Nathan Adler, 
London, 1930, p159.

زار مناحم مصر عام 6))ه�/1))1م
تضرب  كانت  ذهبية  دنانير  هي   Ducat الدوكة   -  ((

في البندقية في عصر المماليك، وترد على مصر 
ووزن كل منها تسعة عشر ونصف قيراط مصري 
وأول ضربها كان في القرن الثالث عشر الميالدي 
العربية  النقود  البغدادي،  الكرملي  أنستانس  انظر: 
القاهرة،  العصرية،  المطبعة  النوميات،  وعلم 

9)19م، ص 111 حاشية )
)) - السبكي )تاج الدين عبد الوهاب، 1))ه�/69)1م(، 
النجار  على  محمد  تحقيق  النقم،  ومبيد  النعم  معيد 
وأبو زيد شلبي ومحمد أبو العيون، مكتبة الخانجي، 

القاهرة، ))19، ص 0)1.
9)- صحيح مسلم، حديث )211، دار طيبة، الرياض، 

26)1ه�، ص 1016.
0)- صحيح مسلم، حديث 2116، ص 1016.

ت  ن��ص��ر  ب��ن  ال��رح��م��ن  )ع��ب��د  ال��ش��ي��زري   -  (1
الحسبة،  الرتبة في طلب  نهاية  9))ه�/)119م(، 
تحقيق السيد الباز العريني، لجنة التأليف والترجمة 

والنشر، القاهرة، 6)19م، ص )11.
2)- عمرو عبد العزيز منير: مصر والنيل بين التاريخ 
الشعبية،  الدراسات  مكتبة  )سلسلة  والفولكلور 
القاهرة  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة   ،126 عدد 
2009م(، ص0)-1)؛ وانظر أيضًا سعد الخادم: 
السحرية  والمعتقدات  الشعبي  :الفن  الخادم  سعد 
 ،) القاهرة   ،((( العدد   ، كتاب  األلف   )سلسلة 

ص 0).
ت  أحمد  بن  محمد  البركات  )أب��و  إي��اس  اب��ن   -  ((
2))ه�/2))1م(، بدائع الزهور في وقائع الدهور، 
)199م،  القاهرة،  مصطفى،  محمد  تحقيق  ج2، 

ص 6)1.
))- حول تفاصيل النعال الخاصة بدواب الحمل انظر: 
-((( ص  ج2،  الصناعتين،  كامل  البيطار،  ابن 

.(((
)) - ناصر خسرو، سفر نامة ص 122.

6) - المقريزي، اتعاظ الحنفا، ج)، ص )29.
محمد ت  بن  أحمد  الحي  )عبد  الحنبلي  العماد  ابن   -((
الذهب في خبر من  9)10ه���/))16م(، شذرات 
ومحمد  األرناؤوط  القادر  عبد  تحقيق  ذهب، ج)، 
بيروت، 1991م، ص  بن كثير،  دار  األرناؤوط، 

.26(
قاسم،  عبده  قاسم  النعم، ص 0)1؛  معيد  السبكي،   -((
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عصر سالطين المماليك، ص ))؛ محاسن الوقاد، 
مصيلحي،  سامية  ))1؛  ص  الشعبية،  الطبقات 
حوليات  المملوكي،  العصر  في  مصر  في  البغاء 
آداب عين شمس، مجلد ))، )200م، ص 0)1.

ت  الكافي  عبد  بن  على  بن  الوهاب  السبكي)عبد   -(9
1))ه�/69)1م(، طبقات الشافعية الكبرى، ج9، 
تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، مطبعة 

الحلبي، القاهرة، )196م، ص0)1.
0) - رحلة جوزيف بتس، ص)).

السلطان  عهد  في  ضربت  معدنية  عملة  البارة:   
قراريط  خمسة  عن  يزيد  وزنها  ال��راب��ع  م��راد 
بها  العمل  أبطل  وقد  القرش،  من   (0/1 وتعادل 
المصطلحات  عامر،  محمود  انظر  2))1م،  سنة 
المتداولة في الدولة العثمانية، جامعة دمشق، د.ت، 

ص 66).
أمثاله  في  المصري  الشعب  شعالن،  إبراهيم   -  (1
العامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ))2.
الحكم  تحت  المصري  المجتمع  ونتر،  مايكل   -  (2
الهيئة  إبراهيم،  محمد  إبراهيم  ترجمة  العثماني، 

المصرية العامة للكتاب، 2001م، 9)).
د.  تحقيق  الغمة،  بكشف  األمة  إغاثة  المقريزي،   -  ((
كرم فرحات، عين للبحوث، القاهرة،)200م، ص 

.1(0
صنف المقريزي المصريين أيام سالطين المماليك   
االقتصادي  بناء على وضعهم  ثمانية أصناف  إلى 
الثاني:  القسم  الدولة،  أهل  األول:  القسم  كاآلتي: 
مياسير التجار، القسم الثالث: أصحاب البز وأرباب 
الخامس:  القسم  الفالحين،  الرابع:  القسم  المعايش، 
الفقهاء وطالب العلم، القسم السادس: أرباب المهن 
السابع: واألخير  القسم  المكارية،  واألجراء ومنهم 

الشحاذين.
)) - ابن بطوطة )محمد بن عبد اهلل اللواتي ت99)ه�/ 
المطبعة  ب��ط��وط��ة،ج1،  اب��ن  رحلة  )))1م(، 
أندريه  ص)2؛  22)1ه���،  القاهرة،  الخيرية، 
لطيف  ترجمة  حاضرة،  تاريخ  القاهرة  ريمون، 
112؛  ص  القاهرة،)199م،  الفكر،  دار  فرج، 
ص  المماليك،  سالطين  عصر  قاسم،  عبده  قاسم 

.((
وهذا  القاهرة،  جنوب  في  يوجد  زويلة:  ب��اب   -  ((

جوهر  بناه  ال��ذي  زويلة  ب��اب  هو  ليس  الباب 
الصقلي لكن هذا من بناء األمير بدر الجمالي عام 
))))ه�/1092م( أما الباب األصلي فكان قد اندثر 
القوس.  باب  العامة  سماه  عقد  سوى  منه  يبق  ولم 
انظر المقريزي، الخطط، ج2، ص 0))؛ شحاته 
العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة،  إبراهيم،  عيسى 

للكتاب، القاهرة، 2001م، ص )).
6) - ابن سعيد، المغرب في حلي المغرب، ص ).

57 - The Pilgrimage of Arnold Von harff, p.111.

)) - الحسن الوزان، وصف إفريقيا، ص 92).
9) - ناصر خسرو، سفر نامة ص 122.

60 -Souriano ,( F. ) , Treaties on the holy Land 
, p. 191

61 - أوليا جلبي، سياحتنامه مصر، ص ))).
62 - ابن سعيد، المغرب في حلي المغرب، ص ).

)6 - المقريزي، الخطط ،ج2، ص ))).
في  خزانتها  وكانت  الرايات  هي  البنود  البنود:  خزانة 
بين  فيما  الكبير  للقصر  مالصقة  الفاطمي  العصر 
األيوبي  العصر  وفي  العيد  وباب  الشوك  قصر 
الفرنج  األس��رى  لسجن  مقرًا  كانت  والمملوكي 

انظر: المقريزي ))).
ابن  ؛   ((( ص  ال��خ��ط��ط،ج2،  المقريزي،   -  6(
ت  العالئي  أيدمر  بن  محمد  بن  )إبراهيم  دقماق 
عقد  لواسطة  االن��ت��ص��ار  09)ه�������/)0)1م(، 
للطباعة  ال��ت��ج��اري  المكتب  ج1،  األم��ص��ار، 

والتوزيع، بيروت، ص )2.
)6 - المقريزي الخطط، ج)، ص 0)1.

البعل  أرض  بين  فيما  األرض  هي  الريش  كوم   
الحمراء  بالزاوية  حاليًا  وتعرف  الشيرج،  ومنية 
محمد الششتاوي، متنزهات القاهرة في العصريين 
المملوكي والعثماني، دار األفاق العربية، القاهرة، 

1999م، ص 2)2.
الرحمن،  عبد  بن  محمد  الدين  )شمس  السخاوي   -  66
القرن  ألهل  الالمع  الضوء  ت 902ه�/)9)1م(، 
1992م،  ب��ي��روت،  الجيل  دار  ج9،   التاسع، 

ص )2.
القنطرة  السعود: كانت تقع خارج باب  أبي  زاوية   
من القاهرة على حافة الخليج، المقريزي، الخطط، 

ج2، ص ))).
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)6 - رحلة طافور، ص )6.
)6 - رحلة جوزيف بتس ص )).

69 - ابن دقماق، االنتصار، ج1، ص )2.
من دروب الفسطاط

0)- ابن دقماق، االنتصار، ج1، ص )2.
1) - السخاوي، الضوء االمع، ج6، ص))1.

2) - السخاوي، الضوء االمع، ج12، ص )9.
كذلك  وسمي  القاهرة،  غرب  يقع  القنطرة،  باب   
الصقلى على  بناها جوهر  التي  للقنطرة  لمواجهته 
الخليج، انظر المقريزي، الخطط، ج1، ص2))، 

شحاته عيسى، القاهرة، ص )).
)) - السخاوي، الضوء االمع، ج)، ص 100.

موضع  على  العامة  أطلقه  اسم  هو  القوس  باب   
باب زويلة األصلي الذي بناه جوهر الصقلي حين 
المقريزي  عصر  في  منه  يبق  ولم  القاهرة،  بنى 
سوى عقد أو قوس، وهو مالصق للمسجد المسمى 
مسجد سام بن نوح، لكن مع توسع أسوار القاهرة 
هو  جديد  باب  الجمالي  بدر  الجيوش  أمير  بنى 
باب زويلة الكبير، كما سماه المقريزي وذلك عام 
)))ه�. انظر المقريزي، الخطط، ج2، ص 61).

)) - الفيروزبادي، التنبه في الفقه الشافعي، ص )).
)) - ابن سعيد، المغرب في حلي المغرب، ص 6.

التاسع،  القرن  ألهل  الالمع  الضوء  السخاوي،   -  (6
ج12، ص )2.

)) - رحلة جوزيف بتس، ص )).
)) - الحسن الوزان، وصف افريقيا، ص 92).

The Pilgrimage of Arnold Von harff, p.112.

.الحسن الوزان، وصف افريقيا ص 592 - 79

80 - The Pilgrimage of Arnold Von harff, p.111.

1)- عالء طه رزق، عامة القاهرة، ص 1).
2)- محاسن الوقاد، الطبقات الشعبية، ص ))1-0)1؛ 

عالء طه رزق، عامة القاهرة، ص 1).
))- الحسن الوزان، وصف إفريقيا، ص 92).

الحرف  طوائف  عامر،  الحليم  عبد  السالم  عبد   -((
مصر،  وثائق  مركز   ،191(-1(0( مصر  في 

القاهرة، )199م، ص 9، ))1، متفرق.
)9)؛   ،(1( ص  ج1،  الخطط،  المقريزي،   -  ((

جاستون فيت، القاهرة مدينة الفن والتجارة، ترجمة 
القاهرة،  للبحوث،  عين  العبادي،  دكتور مصطفى 

ص 2).
6) - ابن األخوة، معالم القربة، ص 9)2.

شحاته  )9-)9؛  ص  ج2،  الخطط،  المقريزي،   -  ((
عيسى، القاهرة، ص )21..

داوود ت 900ه�/9))1م(،  بن  )على  الصيرفي   -  ((
الزمان،  أهل  تواريخ  في  واألبدان  النفوس  نزهة 
والوثائق  الكتب  دار  حبشي،  د.حسن  تحقيق  ج1، 
القومية، القاهرة، 2010م، ص 01)؛ ابن إياس، 
البيومي  2))؛  ص  ق1،  ج2ن  الزهور،  بدائع 
ص  والشام،  مصر  في  المالية  النظم  إسماعيل، 

.19(
عبد  أحمد  ص1)،  ج)،  السلوك،  المقريزي،   -  (9

الرازق عبد العزيز، الفقراء في القاهرة، ص92.
90 - المقريزي ج)، ق )، ص )111.

النفوس واألبدان، ج2، ص  91 - ابن الصيرفي، نزهة 
.1((

92 - المقريزي ج)، ق )، ص 1122.
النفوس واألبدان، ج2، ص  )9 - ابن الصيرفي، نزهة 

.1(6 ،1((
)9 - المقريزي، السلوك، ج)، ق )، ص )112.

)9 - أوليا جلبي، سياحتنامه مصر، ص ))).
التراث  معهد  الصناعتين،  كامل  البيطار،  ابن   -96
المغنى  الغساني،  األشرف  الملك  حلب؛  العربي، 

في البيطرة.
ص  الحسبة،  طلب  في  القربة  معالم  األخوة،  ابن   -9(

.((-((
)9 - المقريزي، السلوك، ج)، ق2، ص10).

 عن ذلك يقول المقريزي :” وفيها أبطل ما أحدثه النساء 
السلطان  نساء  الخواتين  أن  وذلك  مالبسهن.  من 
أذيالها  تخب  ط��وااًل  قمصانًا  أحدثن  وجواريهن 
أذرع،  ثالثة  منها  الكم  بأكمام سعة  األرض،  على 
وعرف  رجلها،  غطى  منهن  الواحدة  أرخته  فإذا 
القميص منها فيما بينهن بالبهطلة، ومبلغ مصروفه 
ألف درهم مما فوقها. وتشبه نساء القاهرة بهن في 
فقام  كذلك.  وقميصها  إال  امرأة  يبق  لم  حتى  ذلك، 
القاهرة  والي  وطلب  إبطالها،  في  منجك  الوزير 
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ما عليهن..... النساء، وأخذ  أكمام  بقطع  له  ورسم 
ومنعهن من الخروج وركوب حمير المكارية”.

)))؛  ص  ق2،  ج)،  السلوك،  المقريزي،   -  99
الصيرفي،  ابن  الزاهرة، ج12، ص 0)؛  النجوم 
سامية  )))؛  ص  ج1،  واألب��دان،  النفوس  نزهة 
مصيلحي، البغاء في مصر في العصر المملوكي، 

ص ))1.
100 - المقريزي، السلوك، ج)، ق2، ص 2)6-))6.

101 - ابن إياس، بدائع الزهور، ج)، ص ))).
األنجلو  مكتبة  ج1،  ورسومهم،  المماليك  نظم   -  102

المصرية، 9)19م، ص )).
)10 - البيومي إسماعيل، النظم المالية في مصر والشام، 

ص 6)1.
104 - The Pilgrimage of Arnold Von harff, p.112.

)10 - ابن إياس، بدائع الزهور، ج)، ص ))).
وسط  في  يوضع  الذي  الحزام  هي  الحياصة،   -  106
السرج  لتثبيت  ذيلها؛  تحت  فخذيها  على  او  الدابة 
معجم  دهمان،  أحمد  محمد   ( للركوب  البردعة  أو 
األلفاظ التاريخية في العصر المملوكي، دار الفكر، 

دمشق، 190ص )6).
)10 - السلوك، ج2، ق1، ص 1)1؛ عالء طه رزق، 

عامة القاهرة، ص 106.
السالوي،  سماح  انظر:  التدهور  ه��ذا  ح��ول   -  10(
الجاليات األجنبية في مصر في العصر المملوكي، 
القاهرة، )201م، ص 2)1  العربية،  اآلفاق  دار 

.1(0 –
ص  ج1،  واألب��دان،  النفوس  نزهة  الصيرفي،   -  109
الزهور، ج2ن ق1، ص  بدائع  إياس،  ابن  01)؛ 
في مصر  المالية  النظم  إسماعيل،  البيومي  2))؛ 

والشام، ص )19.
110 - المقريزي، المواعظ واالعتبار، ج1، ص 110.
111 - البيومي إسماعيل، النظم المالية في مصر والشام، 

ص )19.
واإلحسان، ص 6)1-))1؛  الفقر  آدم صبرة،   -  112
أحمد عبد الرازق عبد العزيز، الفقراء في القاهرة، 

ص 0).
)11 - آدم صبرة، الفقر واإلحسان، ص ))1.

)11 - المقريزي الخطط، ج)، ص 9)1.

)11 - عن زقاق المكارية انظر خريطة محافظة القاهرة 
http://www.maps7.com/ar/%D8%B2%D9%82%D8%A7%D9%82%20
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8
%A9%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%8C%20
%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%20%D8%A
7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%E2%80%A
C%D8%8C%20%D9%85%D8%B5%D8%B1.html#.U-4mvvmSyVE

116 - المقريزي، السلوك، ج2، ص؛ ابن تغري بردي، 
؛ محمد عطية  الزاهرة، ج11، ص 292  النجوم 
بمصر  والصحية  الطبية  األح��وال  هويشل،  أبو 
ماجستير،  رسالة  المملوكي،  العصر  في  والشام 
غزة، 2012م،  اإلسالمية،  الجامعة  اآلداب،  كلية 

ص 121.
)11- سيرة الظاهر بيبرس، ج1، ص )1)-)1).

ص  ج)،  الزاهرة،  النجوم  ب��ردي،  تغري  ابن   -11(
.1((

119 - معيد النعم، ص 0)1.
أح��داث  ص  ق2،  ج2،  السلوك  المقريزي،   -  120
)))ه�؛ محمد عطية أبو هويشل، األحوال الصحية 

والطبية في مصر والشام، ص 120.

بن  أحمد  الفقيه  أن  روي  ال��ص��ف��دي:”  ق��ال   -121
)ت  المصري  الصاحب  بابن  الشهير  يوسف 
))6ه�/9)12م(، ركب يوًما حمارًا للفرجة تسلمه 
من المكاري، وتوجه به إلى برا باب اللوق، فتسيب 
وشربه،  فأكله  حشيش،  فيه  ماجور  على  الحمار 
فجاء صاحبه إليه، وقال: يا سيدي أفقرني حمارك 
هذا، وأكل بضاعتي. فقال له خذ صريمته فأخذها، 
وعجز  ونام  الحمار،  انسطل  ساعة  بعد  كان  فلما 
إلى  الدخول  الصاحب  ابن  وأراد  الحركة،  عن 
المدينة فعجز الحمار عن القيام؛ ألنه شرب ماجور 
للمكاري:  وقال  آخر،  حمار  على  فحمله  حشيش، 
المكاري  إليه  فقام  خلفه  وهو  وجاء  بردعته  خذ 
ركبته  ال��ذي  الحمار  أين  سيدي  يا  فقال:  األول 
وما  حماًرا  لك  رأيت  ما  أمنا،  فقال:  عندي?  من 
أعطيتني إال حريًفا، على أنه حريف كيس ما غرم 
عليه أحد شيًئا، انسطل بصريمته وركب ببردعته.

الصفدى )صالح الدين خليل بن أيبك، ت)6)ه�/   
محمد  باعتناء  ج)،  بالوفيات،  الوافي   ،) )6)1م 
يوسف نجم، جمعية المستشرقين األلمانية، بيروت، 
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المنهل  بردي،  تغري  ابن  )29؛  ص  2)19م، 
الصافي، ج2، ص ))2.

122 - وسطت
)))؛  ص  ق2،  ج)،  السلوك،  المقريزي،   -12(
الصيرفي،  ابن  الزاهرة، ج12، ص 0)؛  النجوم 
سامية  )))؛  ص  ج1،  واألب��دان،  النفوس  نزهة 
مصيلحي، البغاء في مصر في العصر المملوكي، 

ص ))1.
ص  الحسبة،  طلب  في  الرتبة  نهاية  الشيزري،   -12(

.11(
الحسبة،  طلب  في  القربة  معالم  األخ��وة،  ابن   -12(

ص6)1.
ص  ج)،  الطالب،  كفاية  على  العدوي  حاشية   -  126

.(90-((9
)12 - الزركشي )محمد بن عبد اهلل، ت 2))ه�(، شرح 
الزركشى على مختصر الخرقي، ج)، تحقيق عبد 
العبيكان،  مكتبة  جبرين،  بن  الرحمن  عبد  بن  اهلل 

الرياض، )199م، ص 2)2.
)12 - السبكي، معيد النعم، ص 0)1-1)1.

129- )محمد بن أحمد القرشي، ت 29)ه�/ 29)1م(، 
محمد  د.  تحقيق  الحسبة،  طلب  في  القربة  معالم 
العامة  المصرية  الهيئة  المطيعي،  شعبان وصديق 

للكتاب، ))19م، ص ))1.
ج)،  البرهاني،  المحيط  الحنفي،  الدين  برهان   -  1(0

ص 22).
1)1 - المصدر نفسه: ص )9).
2)1 - المصدر نفسه: ص 26).

العدوي على  المصدر نفسه: ص )))؛ حاشية   -  1((
كفاية الطالب، ج)، ص 99).

ص  ج)،  الطالب،  كفاية  على  العدوي  حاشية   -  1((
.(90

عبد  بن  أحمد  بن  )محمود  الحنفي  الدين  برهان   -  1((
البرهاني  المحيط  616ه���/1219م(،  ت  العزيز، 
في الفقه النعماني، ج)، تحقيق عبد الكريم سامي، 
العلمية، بيروت، )200م، ص )6)؛  الكتب  دار 
شرح الزركشى على مختصر الخرقي، ج)، ص 

.2(9
ج)،  الخرقي،  مختصر  على  الزركشى  شرح   -  1(6

ص 0)2.

ج)،  الخرقي،  مختصر  على  الزركشى  شرح   -  1((
ص 1)2.

))1 - السبكي، طبقات الشافعية، ص 0-129)1
ت  س���ورة،  ب��ن  عيسى  ب��ن  الترمزي)محمد   -1(9
األفكار  بيت  الترمزي،  جامع  9)2ه����/92)م(، 
الدولية، الرياض، ب، ت، حديث رقم))))، ص 

.(96
ج2،  المنام،  بتعبير  األن��ام  تعطير  النابلسي،   -  1(0
المطبعة األزهرية، القاهرة، 01)1ه�، ص )2).

1)1 - النابلسي، تعطير األنام، ج2، ص )2).

2)1 - النابلسي، تعطير األنام، ج2، ص )2).
هو  المكار  بأن  سيرين  ابن  مذهب  يذهب  ذلك  في  وهو 
صاحب ألمر والتدبير انظر: ابن سيرين، منتخب 
الكالم في تفسير األحالم، ج1، دار الفكر، بيروت، 

ص 2)).
في نفس المعنى يؤول المكاري بأنه رجل صاحب   
رأي وتدبير ومصلح األشغال والمعيشة وربما كان 
معلمًا انظر: خليل بن شاهين الظاهري، اإلشارات 
بيروت، ص  الفكر،  دار  العبارات، ج1،  علم  في 

.(((
))1 - النابلسي، تعطير األنام، ج1، ص )2.

))1 - النابلسي، تعطير االنام،ج1، ص)9.
))1 - النابلسي تعطير االنام، ج1، ص 109.

الحكم  أبي بكر بن محمود،(،  الدقاق )محمد بن   -  1(6
مكتبة  النشر،  دار  المنامات،  تفسير  في  والغايات 

الجامعة األردنية، ص )16
))1 - النابلسي تعطير األنام،ج2، ص 2)).

))1 - ابن سرور )أبو العباس أحمد بن سلطان(، قواعد 
تفسير األحالم، ج1، تحقيق حسين بن محمد جمعة، 

مؤسسة الريان، بيروت، 2000م، ص ))2.
9)1 - إبراهيم بن يحي، تعبير الرؤيا، ج1، دار النشر، 

الجامعة األردنية، ص )11.

المص��ادر والمراجع

لقاسم 	  المماليك،  سالطين  عصر  في  القاهرة  أسواق 
القاهرة،  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  قاسم،  عبده 
2011م. التاريخ من أسفل، لجيم شارب، ضمن كتاب 
"نظرات جديدة على الكتابة التاريخية"، تحرير بيتر 



آفاق الثقافة والتراث 100

الت
ـــا
مق

الت
ـــا
مق

القومي  المركز  قاسم،  عبده  قاسم  ترجمة  بوركي، 
للترجمة، القاهرة، 2010م. 

إغاثة األمة بكشف الغمة، للمقريزي، تحقيق د. كرم 	 
فرحات، عين للبحوث، القاهرة، )200م.

والحوادث 	  المشاهدة  األمور  في  واالعتبار  اإلف��ادة 
سبانو،  غسان  أحمد  تحقيق  مصر،  بأرض  المعاينة 

ط. دمشق ))19م.
)أبو 	  إياس  البن  الدهور،  وقائع  في  الزهور  بدائع 

البركات محمد بن أحمد ت 2))ه�/2))1م(، ج2، 
تحقيق محمد مصطفى، القاهرة، )199م.

ترجمة 	  ريمون،  ألندريه  االجتماعي،  مصر  تاريخ 
زهير الشايب، القاهرة، روز اليوسف، ))19م.

الشافعي، 	  اإلم���ام  مذهب  على  الفقه  ف��ي  التنبيه 
للفيروزبادي )أبو اسحق إبراهيم بن علي ابن يوسف 
القاهرة،  الحلبي،  مصطفى  مطبعة  الشيرازي(، 

0))1ه�/1)19م.
بن 	  عيسى  بن  )محمد  للترمزي  الترمزي،  جامع 

الدولية،  األفكار  بيت  9)2ه���/92)م(،  ت  سورة، 
الرياض، ب، ت.

رحلة ابن بطوطة،ج1، البن بطوطة )محمد ابن عبد 	 
اهلل اللواتي ت99)ه�/ )))1م (، المطبعة الخيرية، 

القاهرة، 22)1ه�.
عبد 	  البن  الظاهر،  الملك  سيرة  في  الزاهر  الروض 

تحقيق  الدين، ت 692ه���/1292م(،  )محي  الظاهر 
عبد العزيز الخويطر، الرياض، د.ت. 

سفر نامة، ترجمة د. يحيى الخشاب، الهيئة المصرية 	 
العامة للكتاب، )199م.

الدين 	  )تقي  المقريزي  الملوك،  دول  لمعرفة  السلوك 
ق2،  ج)،  )))ه����/1))1م(،  ت  على،  بن  أحمد 
المصرية،  الكتب  دار  ذيادة،  محمد مصطفى  تحقيق 

القاهرة، 6)19م.
شذرات الذهب في خبر من ذهب، البن العماد الحنبلي 	 

بن محمد ت 9)10ه���/))16م(،  أحمد  الحي  )عبد 
ج)، تحقيق عبد القادر األرناؤوط ومحمد األرناؤوط، 

دار بن كثير، بيروت، 1991م.
)أبو 	  للقلقشندي  اإلنشا،  صناعة  في  األعشى  صبح 

العباس أحمد، ت 21)ه�/1160م(، ج2، دار الكتب، 
القاهرة، )191م.

لمحاسن 	  المملوكية،  القاهرة  في  الشعبية  الطبقات 
الوقاد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999م، 

لعالء 	  المماليك،  سالطين  عصر  في  القاهرة  عامة 
طه، عين للبحوث والدراسات، )200م,

والسابع 	  السادس  القرنين  في  القاهرة  في  الفقراء 
رسالة  العزيز،  عبد  الرازق  عبد  ألحمد  الهجريين، 
جامعة  اآلداب،  كلية  منشورة،  غير  ماجستير 

الزقازيق،2001م.
الخادم 	  لسعد  السحرية،  والمعتقدات  الشعبي  الفن   

)سلسلة األلف كتاب, العدد ))), القاهرة (.
البن 	  والزردقة،  البيطرة  في  الصناعتين  في  الكامل 

عبد  د.  تحقيق  ج2،  البدر(،  بن  بكر  )أبي  البيطار 
الرحمن إبريق، معهد التراث العلمي العربي، دمشق، 

)199م.
من 	  المنتزعة  ال��س��ري��ة  ال��م��ن��اق��ب  ح��س��ن  ك��ت��اب 

)ت  الكاتب  علي  بن  لشافع  الظاهرية،  السيرة 
الخويطر،  العزيز  عبد  تحقيق  0))ه����/0))1م(، 

الرياض، 6)19م.
كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيروانى، 	 

المالكي  المنوفي  المنوفي )علي بن خلف  البن خلف 
مكتبة  عالم،  حمدي  أحمد  تحقيق  ج)،  المصري(، 

الخانجي، القاهرة، ))19م.
بن 	  مكرم  بن  )محمد  منظور  البن  العرب،  لسان 

المعارف،  دار  القاهرة،  11)ه�/11)1م(،  ت  علي 
1)19م.

لمايكل 	  العثماني،  الحكم  تحت  المصري  المجتمع 
ونتر، ترجمة إبراهيم محمد إبراهيم، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، 2001م، 9)).
المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك، لسعيد 	 

عاشور، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992م.
الدين 	  لبرهان  النعماني،  الفقه  في  البرهاني  المحيط 

ت  العزيز،  عبد  اب��ن  أحمد  بن  )محمود  الحنفي 
سامي،  الكريم  عبد  تحقيق  ج)،  616ه���/1219م(، 

دار الكتب العلمية، بيروت.
عبد 	  عمرو  والفولكلور،  التاريخ  بين  والنيل  مصر 

الشعبية،  الدراسات  مكتبة  )سلسلة  منير:  العزيز 
القاهرة  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة   ،126 عدد 

2009م(.
المغرب في حلي المغرب، ابن سعيد) علي بن موسى 	 
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ُمَكارية 
القاهرة في

عصر 
سالطين 
المماليك

وشوقي  حسن  زكي  تحقيق  )))6ه���/6)12م(،  ت 
ضيف وسيدة 

)الخطط 	  واآلثار  الخطط  بذكر  واالعتبار  المواعظ 
ال��م��ق��ري��زي��ة(، )ت��ق��ي ال��دي��ن أح��م��د ب��ن ع��ل��ى، ت 
)))ه�/1))1م(، ج)، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

1999م.
البن 	  والقاهرة،  مصر  ملوك  في  الزاهرة  النجوم 

ت  يوسف  المحاسن  أبي  الدين  )جمال  بردي  تغري 
لقصور  العامة  الهيئة  ج16،  0))1م(،  )))ه���/ 

الثقافة، القاهرة، )200م.
سالطين 	  عصر  في  مصر  في  والمواصالت  النقل 

المماليك، لمحمد عبد العزيز سياج، رسالة ماجستير 
غير منشورة، كلية اآلداب، دامعة الزقازيق، )200م.

الكرملي 	  ألنستانس  النوميات،  وعلم  العربية  النقود 
البغدادي، المطبعة العصرية، القاهرة، 9)19م.

)عبد 	  للشيزري  الحسبة،  طلب  في  الرتبة  نهاية 
تحقيق  9))ه�����/)119م(،  ت  نصر  بن  الرحمن 
السيد الباز العريني، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

القاهرة، 6)19م.
وصف إفريقية، ترجمة د.عبد الرحمن حميدة، الهيئة 	 

المصرية العامة للكتاب، القاهرة، )200م
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لقد َدَرَج الُقدامى على تقفية عناوين كتبهم وَتِبَعهم في ذلك الُمتأّخرون، غير أّن عناوين 

القدامى أقصر وأخصر وعناوين الُمتأّخرين إلى الّطول أقرب، فنجدها في جمل كثيرة، من 

ذلك على سبيل المثال كتاب عبد الرحمن ابن خلدون )ت 808ه�( في الّتاريخ، وعنوانه: 

)ِكَتاُب اَْلِعَبِر َوِديَواُن المبتدأ َواَْلَخَبِر ِفي أَيَّاِم اَْلَعَرِب َواَْلَعَجِم َواَْلَبْرَبِر َوَمْن َعاَصَرُهْم ِمْن َذِوي 

ْلَطاِن اأَْلَْكَبر()1(، وكتاب )اَْلَقاُموِس اَْلُمِحيِط َواَْلَقاُبوِس اَْلَوِسيِط اَْلَجاِمِع لَِما َذَهَب ِمْن َكاَلِم  اَلسُّ

اَْلَعَرِب َشَماِطيط()2(، وهو معجٌم لغويٌّ معروف لمجد الّدين محّمد بن يعقوب الَفْيروزآبادي 

)ت 816ه�( وغيرها. 

إلى  سارت  فإّنها  الُمتأّخرة  القرون  في  وأّما 

من  الكثير  نجد  إّننا  حّتى  والّتقليد،  الُمحاكاة 

ْخرفة  العناوين متشابهة ومتقاربة، وذلك بقصد الزَّ

لتشويق  الغالب  في  الّلفظي  والّتنميق  البيانّية 

مع  ولكن  الكتاب،  مطالعة  في  وترغيبه  القارئ 

أو  المضمون  يغيب  قد  الفضفاضة  الُحلَّة   هذه 

َفْحَوى  عن  العنوان  يبتعد  قد  أخ��رى  بعبارة 

فهو  َاآْلِس(  )َزْه��َرُة  مثاًل:  ذلك  ومن  الكتاب، 

ِبَناِء  ِفي  َاآلِس  )َزْه��َرُة  منها:  كتب  لعّدة  عنواٌن 

َمِديَنِة َفاس())) لعلّي الَجْزَنائّي )ت بعد 66)ه�(، 

َمِديَنِة  ِبَناِء  ِفي  َاآلِس  )َجَنى  بكتابه  واختصره 

ِمَن  َلَقْيُتُه  ِبَمْن  َاآلِس  )َزْهَرِة  وَفْهَرَسة  َفاس()))، 

الوازاني  بن حسن  العربي  ابن  َالنَّاِس())) ألحمد 

ُبُيوَتاِت  )ت ))12ه�(، وكتاب )َزْهِر َاآلِس ِفي 

)ت  الكّتاني  هاشم  بن  الكبير  لعبد  َفاس()6)  َأْهِل 

0))1ه�/2)19م( وغيرها.

مرحلة  مؤّلفي  على  ا  ُمهمًّ شيًئا  الحظُت  وقد 
استعمال  بعده، وهو  وما  الهجرّي  العاشر  القرن 
تعّلق  وما  »َزْه���َرة«  نحو:  مخصوصة  ألفاظ 
مثل:  والجمع  اإلف��راد  في  وِصَيغها  بُمرادفاتها 

د. الحاج بنيرد
الجزائر

عناوين كتب الّتراث العربي
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َزْهر وَأْزَهار وَأَزاِهير، ومنها على سبيل المثال: 
)َزْهُر َاأَلَكِم ِفي َاأَلْمَثاِل َوَاْلِحَكِم( ألبي علي الحسن 
ِبيِع ِفي َمَحاِسِن  الُيوسي )ت 1102ه�(، و)َزْهُر الرَّ
اط  َاْلَبِديِع())) ألبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الَخرَّ
َياِض  َالرِّ و)َزْه��ُر  ))11ه���(،  )ت  الّصفاقسي 
علي  بن  ِلحسن  الّتراجم  في  َاْلِحَياِض()))   َوُزالِل 
ابن َشْدَقم الَمَدني الُحَسْيني )ت 6)10ه�(، و)َزْهُر 
العّباس  ألبي  َاْلَونَّاِن()9)  ِاْبِن  َحِديَقِة  ِفي  َاأَلْفَناِن 
)ت  المغربي  الّسالوّي  الّناصري  خالد  بن  أحمد 
َياِض ِفي َأْخَباِر  )1)1ه�/)9)1م(، و)َأْزَهاُر َالرِّ
َاْلَقاِضي ِعَياض()10) ألبي العّباس أحمد بن محّمد 
و)َأَزاِه��ُر  0)10ه���(،  )ت  الّتلمساني  المقّري 
َوِتْطَوان()11)  ِباْلَجَزاِئِر  َأَجاَزِني  ِفيَمْن  َاْلُبْسَتاِن 
ألديب فاس أبي عبد اهلل محّمد بن قاسم بن َزاُكور 

الفاسي )ت 1120ه�( وغيرها كثير.

الُمَزاوجة  على  العناوين  ِاْعَتَمَدِت  وعموًما 
على  ُمحتويًّا  منها  األّول  الجزء  يكون  الّلفظّية، 
والّرياض  كالّزهر  بالّطبيعة،  صلة  ذات  ألفاظ 
والّنور - بضّم الّنون وفتحها- والغمامة والكوكب 
والّتفاؤل  الجمال  دالالت  ُيعطي  مّما  ونحوها، 
والّتعّلق باألمل وإدراك الغايات في العلم وغيره، 
والّنماء  الِخْصب  تذّكُر  ُيْعطيه  ما  َيْخَفى  وال 
الّنفس وَشَغٍف لالرتقاء  َأْرَيِحّيٍة في  والجمال من 
نحو المعالي، وتنشيط هّمة الّطالب الُمبتدئ فضال 

عن الُمجّد المجتهد.

ثّم يأتي الّشّق الّثاني من الُعْنوان لُيعطينا داللًة 
على محتوى الكتاب وموضوعه، وغالًبا ما يكون 
المدروس  الَفّن  بمصطلحات  مشحوًنا  القسم  هذا 
كاألخبار والّنحو والمنطق وغيرها، وهذا ما يبدو 
لمن تمّعن في كتب الفهارس دون أدنى جهد، ولم 

أر من تعّرض لهذا، فأغلب الّدارسين والُمحّققين 
يمّرون على ذلك مروًرا دون تمّعٍن فيها بالمقارنة 

فيما بينها.

نختار  فإّننا  الّصدد،  هذا  في  مثااًل  أخذنا  وإذا 
ِاْلَبِديَعِة  َوَاأَلْزَهاِر  ِنيَِّة  ِالسَّ )َاأَلْنَواِر  كتاب  عنوان 
الّنحو  في  ِاأَلْلِفيَِّة(  ِاْلُخالَصِة  ُخْطَبِة  َشْرِح  ِاْلَبِهيَِّة 
تمّرست  قد  ألّنني  ال��ب��اب؛  ه��ذا  في  كنموذٍج 
النََّسق  هذا  على  يسير  وجدته  وقد  بقضاياه)12)، 
ألفاظ  وذكِر  الّلفظّية،  ْنعة  والصِّ الُمزاوجة  من 
المطروق  الفّن  إلى  واإلشارة  وجمالها،  الّطبيعة 
أن  نريد  مّما  ذلك  وغير  مصطلحاته  باستعمال 

له فيما يأتي: نفصِّ

قُّ األّول من الُعنوان:  الشِّ

اَْلَبِديَعُة  َواأَْلَْزَه���اُر  ِنيَُّة  اَلسَّ )اأَْلَْن���َواُر  وهو 
اَْلَبِهيَّة(، وفيه دالالت الّطبيعة والجمال والّتفاؤل.

الّضياء  وهو   - بالّضّم   - ُنور  جمع  فاألنوار 
ْهر))1)،  والّضْوء أو جمع َنْور - بالفتح- وهو الزَّ
غير  الّطبيعة،  في  الجمال  معاني  من  وكالهما 
بال  األّول  هو  اهلل-  -رحمه  الُمؤّلف  ُم��راد  أّن 
شّك؛ إذ ال معنى لعطفه على نفسه - أي األنوار 
ِنيَّة(،  )السَّ وهو  الوصف  إلى  إضافة  واألزهار- 
َجِلّية  بينهما  فالمناسبة  أيًضا  ياء  الضِّ ناء هو  والسَّ

عند أدنى تأّمل.

فهذه األنوار على كثرتها الُمستفادة من صيغة 
الجمع وعلى وضوحها هي َسنّية ُمرتفعة َتْرُقبها 
ُم أنَّ النَّاظر  األبصار وتالحقها األنظار، فال ُيَتَوهَّ
وإدراك  الُمْبَصرات  لرؤية  مشّقة  سيجد  فيها 
إلى  تحتاج  ال  ُمرتفعة  َسنّية  هي  إذ  الُمْبَهمات؛ 

بحث.



الت
ـــا
مق

الت
ـــا
مق

آفاق الثقافة والتراث 104

وفي هذا إشارة إلى أّن المعاني المذكورة بين 
إشكال  معها  يبقى  ال  واضحٌة  الكتاب  هذا  دّفتي 
لقارئ أو طالب علم، وفيه أيضا أّنها ُتزيح الجهل 
مالك  ابن  ألفّية  وفي  عموًما  الّنحو  في  الحاصل 
معانيها،  وغموض  فيها  ما  لصعوبة  خصوًصا 
أنوار  إلى  ُمحتاٌج  وِوَهادها  آكامها  في  ُل  فالُمَتوغِّ
ر عليها الّسْير وُتَوّضح له ما انبهم واستشكله  ُتَيسِّ
ُمقابٌل  العلم  أّن  كما  للّظالم  ُمقابل  فالنُّور  الَغْير، 

للجهل ال يزوالن إال بِضدَّْيهما.

َزْهٍر  على  وُتجمع  َزْه��َرة  جمع  وَاأَلْزَه���اُر 
وَأَزاِهر وَأَزاِهير))1)، وهي رمز الجمال والّطبيعة 
الَخالبة، وهي ُنْزَهٌة للُمِحّبين، وراحة للُمْرَهفين، 
في  الّربيع  على  وعالمة  للُمْستوحشين،  وُأْنس 
ما  وأفضَل  ُيْهَدى  ما  أجوَد  كانت  لهذا  نين،  السِّ
منظرها،  وُلْطف  حجمها،  ِصَغر  فعلى  ُيْسَدى، 
أثًرا وأعظم خطًرا في  وِطيب ريحها، هي أكبر 
صدور الُمتحاّبين، وكّل هذا في عالم المحسوس 
هذه  كانت  إذا  الّظّن  فما  الملموس،  نطاق  وفي 
األزهار علوًما ُتْعطى ومعارَف ُتمنح، وإذا كان 
طرفا الهدّية هما عالم ُمْشفق وطالب ُمْحدق يتطّلع 
إلى اكتساب العلوم والمعارف، فال شّك حينئذ أّن 

طيَبها أعظُم طيب وأثرها خير أثر.

وُيضاف إلى هذا أّن هذه الكلمة – أي األزهار- 
ُتْعطي راحة للمتعّلم، وُتَهوِّن عليه مشاّق الّطلب، 
فما يراه صعًبا بعيًدا هو في الحقيقة َزْهٌر جميٌل 
فهذا  فيه  طرفه  َه  ُيَنزِّ أن  فينبغي  بديع،  ومنظٌر 
إذا كانت هذه األزهار  ِمّما ال يفوت، وباألخّص 
يء  الشَّ فالبديع  المؤّلف،  وصفها  كما  بهّية  بديعًة 
الُمبتكر على غير سابق مثال، فكأّن هذه األزهار 
فهي  األنوف،  منها  تْدُن  ولم  األيدي  ُتطاولها  لم 
)َاْلَبِهيَّة(،  ب�  المؤلف  نعتها  كما  وبهاًء  َعَبًقا  أشّد 

فالُمؤّلف  والَحيوّية،  والّشباب  الجمال  غاية  وهو 
الكتاب  هذا  أّن  لنا  يقول  أْن  يريد  اهلل-  رحمه   -
نعلم  فال  وفعاًل  مثال،  سابق  غير  على  منسوٌج 
أحًدا سبقه إلى إفراد شرح ُخطبة األلفّية واإلطالة 
أّن  لنا  يقول  أْن  ويريد  غيره،  عليها  الكالم  في 
وال  الّطالب  منها  يفّر  ال  واضحة  جميلة  معانيها 
يتناولها  أن  عليه  بل  الّراغب،  القارئ  منها  يمّل 
ال  وواضحة  ُتطرق  لم  جديدة  ألّنها  ويتمّعنها؛ 
تستشكل، وال يخفى ما في هذه الَوَحدات الّداللّية 
من إيقاظ الهمم، وتحفيز الّنفوس، وتنشيط العقول 

َنْحَو تعّلم الّنحو. 

قُّ من الُعنوان كاإلدام بين يدي الّطعام،  فهذا الشَّ
ال يستطيع من ابتدره أن يقف دون نهايته، فَيُحّثه 
المقصود  وهذا  الُمفيد،  وتعّلم  المزيد  قراءة  نحو 

قِّ الّثاني من العنوان. ُمختصٌر في الشَّ

وكذلك لكلمة )َاأْلَْزَهاِر( إيماءات إلى االنتقاء 
فإّننا  واالختصار،  االقتصار  وإلى  واالختيار، 
الّطريق  في  مطروًحا  األزهار  من  الكثير  نرى 
فكذلك  وأجملها،  أحسنها  إال  نقطف  ال  ذلك  ومع 
الُمؤّلف مع كثرة شروح ألفّية ابن مالك وحواشيها 

نراه قد اقتنى أحسن ما ارتضاه منها. 

ولها إيحاءاٌت أخرى، فاألزهار كثيرة األنواع 
بل  وغيرها،  وال��َوْرد  والّرْيحان  الَياَسمين  منها 
وفيه  ه))1)،  َزْه��رُ نبات  ولُكلِّ  َنْوُره  َشَجٍر  ولُكلِّ 
عن  وخروجه  الكتاب  مصادر  َتَنوُّع  إلى  إيحاٌء 
والبديع  والبيان  الكالم  علم  من  ففيه  المألوف، 
على  زيادًة  والّرقائق  والمنطق  والفقه  والمعاني 
كذلك  األزهار  تتنّوع  كما  والّصرف،  الّنحو  علم 
إلى ورد وريحان وياسمين وغير ذلك كما أشرت 

سابًقا.
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اِني ِمَن َاْلُعْنَوان:  قُّ َالثَّ َالشِّ

وهو  اأِْلَْلِفيَّة(،  اِْلُخاَلَصِة  ُخْطَبِة  )َشْرُح  وهو 
ما أشرنا إلى كونه ُمْحَتوًيا على ُمْصطلحات الفّن 

المطروق واإلشارة إلى محتويات الكتاب.

والّتوضيح  والّتفسير  الَكْشف  هو  فالّشْرُح 
والّتبيين والّتوسيع)16)، وُكلُّ هذه المعاني موجودة 
في هذا الكتاب، فهو يكشف ما استتر عن األفهام 
ُخطبة  على  مسبوق  َغْيَر  فريًدا  شرًحا  بوصفه 
ُر قضاياها بشكل عاّم،  األلفّية فيما بلغنا، وهو ُيَفسِّ
اآليات  من  لكثير  تفسيًرا  وجدناه  ْصنا  َخصَّ فإْن 
من  انبهم  ما  ُح  ُيَوضِّ وهو  والحمدلة،  كالبسملة 
المعاني المطروقة قبله بالّتنبيهات واالستدراكات، 
وهو ُيَبيُِّن أيًضا ويقّرر ما ترّدد قبوله في األْذهان، 
بإيراده لالعتراضات واألقوال  العقل  واعترضه 
الُمتباينة، وهو أيًضا توسيٌع لمعاني ُخْطبة األلفّية 
بما لم ُيْسَبْق إليه في حدود علمي، وفحص لمدى 
العلوم  العلوم ومدى ظالل هذه  باقي  صداها في 

عليها.

ُخَطب،  وجمعها  والِخطابة  الُخْطَبُة  وأّم��ا 
والِخطاب  َمخاطب  وجمعها  الَمْخَطَبة  يقال  وقد 
والُمخاَطبة ُمراجعة الكالم، وَفْصُل اْلِخطاب الِفْقه 
ألّنها  َبْعُد(  )َأّم��ا  عبارة  هي  وقيل  القضاء،  في 
اّلذي  للكالم  اسم  والُخطبة  كالمين،  بين  تفصل 
الكالم  وهي  المنبر،  على  الخطيب  به  َيَتَكّلم 
وآخر))1)،  أّوٌل  لها  اّلتي  سالة  الرِّ وهي  الُمَسّجع، 
أّنها  يعني  مّما  ومستمع،  ُمتكّلم  بين  الكالم  وهي 

أخّص بالَمْوعظة والّنصيحة))1).

ت الُخْطبة بنظام وأسلوب خاّصْي�ن،  وقد ُاْخُتصَّ
  ،- وَجلَّ -َعزَّ  اهلل  والّثناء على  بالَبْسملة  كاالبتداء 
وسّلم،  عليه  اهلل  - صّلى  الّرسول  على  والّصالة 

ويتمّيز  والّتوجيه،  والنُّْصح  الّدعاء  ويتخّللها 
باستعمال  األنظار  ولب  والّتأثير  بالقّوة  أسلوبها 
وباستعمال  والّتنبيه،  واالفتتاح  الّنداء  أدوات 

الُمحّسنات البديعّية والّصور البيانّية.

وقد ُأْطِلق ُمصطلح )الُخْطَبِة( تعميًما على ُكلِّ 
المكتوب بعد أن كانت خاّصة  ما كان كذلك من 
بالمسموع فقط، ومن ذلك ُمَقدِّمات الكتب؛ إْذ هي 
مضموًنا  الُخَطِب  بخصائص  تتمّيز  ُمجملها  في 
وأسلوًبا، ثّم شاع استعمالها مجاًزا على ُمَقدِّمات 
لم  وإن  حّتى  كانت،  كيفما  والُمتون  الكتب  كّل 
سبيل  على  وذلك  الِخطابة،  شروط  فيها  تتوّفر 

الّتعميم والّتغليب.

وهذه الّطائفة من المكتوب الُمستقّلة في أوائل 
الكتب لها تسميات أخرى كالدَّْيَباَجِة والُمَقدَِّمة.

فيها  ُحِكَي   - الدِّيَباج  فأصلها  ْيَباَجُة  الدِّ وأّما 
وأصلها  ُمعّرب  فارسّي   – وفتحها  ال��ّدال  كسر 
وُتْجمع  جيًما،  الياء  ُأْبِدلت  َبْت  ُعرِّ فلّما  )َدْيَباْي(، 
الّثياب  من  َضْرٌب  وهي  وَدَباب�يج،  َدَياِب�يج  على 
على  وُتطلق  كثيرة،  بألواٍن  الُمَزيَِّن  المنسوِج 
كالّناقة  والُحْسن  الُقّوة  والّتاّمة  الجميلة  األشياء 
وهو  أيضا  القبيح  على  ُيْطَلق  وقد  الّشاّبة،  الَفِتيَّة 
الوجه  وَدْيَباَجُة  الَخدَّان،  هما  والدَّْيَباَجتان  قليل، 
َديباجٌة  القصيدة  ولهذه  َبْشرته،  ُحْسُن  وَديَباُجُه 

حسنة إذا كانت ُمَحبَّرة)19).

إلى  )الدِّيَباَجِة(  مصطلح  استعمال  وانتقال 
الُمؤّلفون  يتنّمق  فيها  إْذ  ظاهر؛  الكتب  ُمَقّدمات 
وألّنها  والبيان،  البديع  ألوان  بأحسن  وُيَزيِّنونها 
ُل ما يظهر من الكتاب فصارت ديباجًة له كما  َأوَّ
أّن أّول عضو يظهر من اإلنسان، وُينظر إليه هو 

وجهه فكان َدْيَباَجة له.
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القرن  في  بكثرة  الُمصطلح  هذا  ُاستعِمل  وقد 
الكتب،  ُمَقدِّمات  على  بعده  وما  الهجري  الّتاسع 
َاْلِمْصَباِح()20)  َدْيَباَجِة  َشْرِح  ِفي  )َاإْلِْصاَلُح  نحو: 
ومي )ت 66)ه�(،  لُمحّمد بن يوسف الُقوَنِوّي الرُّ
وُخصوًصا في القرن الّثاني عشر الهجري، نحو: 
ألبي  َاْلُمْخَتَصِر()21)  َدْيَباَجِة  َعَلى  َالدَُّرِر  )ُعُقوُد 
الَمَلوّي  يوسف  بن  الفّتاح  عبد  بن  أحمد  العّباس 
وشرح  1)11ه����(،  )ت  المصري  الّشافعي 
بن  لُسليمان  العقائد  في  البراهين)22)  أّم  َدْيباجة 
طه األكراشي المصري الشافعي )ت 1199ه�( 

وغيرها.

فهي   - ُتفتح  وقد  الّدال  بكسر   - الُمَقدَِّمُة  وأّما 
وجهه،  اإلنسان  ففي  شيء،  ُكّل  أّول  الّلغة  في 
في  استعملت  ثّم  وناصيته،  جبهته  وجهه  وفي 
ُخَطِط الحرب وصارت ُمقّدمة الجيش أّوله))2)، ثّم 
وُمقّدمة  الكتاب  ُمقّدمة  فقيل  لكّل شيء  استعيرت 

العلم))2).

العلماء  واصطالح  المؤّلفين  ُعْرف  في  وهي 
ُتطلق على عّدة معان: 

على  تتقّدمه  اّلتي  األلفاظ  هي  الكتاب  مقّدمة 
َنَسٍق واحد وهي ُخطبته وديباجته))2).

يتوّقف  اّلتي  اإلدراك��ات  هي  العلم  وُمَقدَِّمُة 
عليها إدراكات مسائل العلم، فُمقّدمة الكتاب أعّم 

من مقّدمة العلم بهذا االعتبار)26).

وهي  أخّص،  سين  الُمَدرِّ اصطالح  في  وهي 
الّتدريس واّلتي على  رات  ُمَقرَّ اّلتي تتقّدم  الُمُتون 
الّطالب الُمبتدئ أن يحفظها وأن يتمّكن من فهمها 
وإدراكها قبل أن يتوّغل في العلم؛ إذ هي أّول ما 
يتقّدم إليه لَتْحُصَل له إدراكات ُجْزِئّية يتدّرج منها 
ذلك  بعد  له  لتحُصل  الُمطّوالت  من  غيرها  إلى 

عند  مثاًل  الّنحو  في  وهي  المدروس،  الفّن  مَلكة 
القراءات  وفي  اآلُجّرومّية،  الُمقّدمة  المغاربة))2) 
المتأّخرين  عند  الفقه  وفي  الَجَزِريَّة،  الُمقّدمة 
نظم ابن عاشر )ت 0)10ه�(، وفي علم الكالم 
ُمَقّدمة  المنطق  وفي  ُنوِسّية،  السَّ الُمقّدمة  والعقائد 
المذاهب  باختالف  تختلف  وهي  إيساغوجي، 

والُمدّرسين.

استعملها  اّلتي  )ُخطبة(  كلمة  إلى  ُعْدنا  وإذا 
الّديباجة  هنا؛ ألّن  األنسب  المؤّلف وجدناها هي 
الّلفظّية  بالّصناعة  واالعتناء  الّتْزويق  معنى  فيها 
والبيانّية والبالغّية، وليس مراد المؤّلف هنا إّياها، 
وإّنما مراده المعاني وشرح االصطالحات إضافة 
عن  وُبْعِده  الكتاب  هذا  في  أسلوبه  فظاظة  إلى 
الّصناعة، فبقي بذلك لفظتا )الُمقّدمة( و)الُخطبة(، 
فأّما الُمقّدمة فُتوِهُم االشتراك بين عّدة معان كما 
العنوان  يكون  أن  مناسب  فغيُر  َثمَّ  ومن  ذكرنا، 
محتويًّا على ما أْوهم االشتراك وأْوقع في اللَّْبس، 
وأراد الُمؤّلف أن يكون عنوانه دقيًقا فاختار كلمة 
)ُخْطبة( فهي أشمل في ضبط ما جاء في ُمقّدمة 
ألفّية ابن مالك )األبيات الّسبعة األولى(؛ إذ فيها 
الّثناء على اهلل -عّز وجّل-، والّصالة على الّنبّي 
- صّلى اهلل عليه وسّلم- والّدعاء، وبيان غرض 
الّتأليف، والّتعريف بالفّن المدروس )وهو الّنحو(، 
فكّل هذه االعتبارات وغيرها جعلت من استعمال 

مصطلح )ُخْطبة( أدقَّ في عنوان الكتاب.

وأّما كلمتا )َاْلُخالَصة َاأَلْلِفيَّة( فالُمراد بها ألفّية 
َيْت ب� )الُخالَصة(؛ ألّنه لّخصها  ابن مالك، وقد ُسمِّ
اِفَيِة(، وهي نحو  من منظومته الكبرى )َاْلَكاِفَيِة َالشَّ
ثالثة آالف بيت، وإلى هذا أشار بقوله في ختام 

َجز[ ألفّيته: ]َالرَّ
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أَْوَف����ى ِم���َن اَْل��َك��اِف��َي�����ِة اْل��ُخ��اَلَص�����ه

َخَصاَصه ِب��اَل  ِغ��ن��ًى  اِْق��َت��َض��ى  َك��َم��ا 

أو  الّرجز  من  بيت  ألف  إلى  نسبة  و)األلفّية( 
ألفي شطر منها، وقد أشار الُمصّنف إليها بقوله:  

]الّرجز[

َوأَْس���َت���ِع���ي���ُن اَل���ل���َه ِف�����ي أَْل��ِف��يَّ�����ه

َم���َق���اِص���ُد ال��نَّ��ْح��ِو ِب��َه��ا َم��ْح��ِوّي��ه

وُخالصة الّشّق الّثاني من الُعنوان أّنه احتوى 
على ُمصطلحات الّنحو، وعلى مضامين الكتاب 
ابن مالك  ألفّية  ومناهجه، فهو شرح على ُخطبة 
ُخْطَبِة  )َشْرِح  من  ُن  الُمَتَكوِّ فالُمَركَُّب  الّنحو،  في 
وهو  صاحبه  منهج  على  دالٌّ  ِاأْلَْلِفّية(  ِاْلُخاَلَصِة 
الّشرح واالنتقاء من أّمهات كتب الّنحو وغيرها، 
اقتصاره على صدر األلفّية،  َداّلة على  والُخْطَبُة 
والُخالصة األلفّية َداّلة على علم الّنحو، بحيث ال 
تحتاج إلى تقييد، بل متى ُذكرت األلفّية توّجهت 
األذهان إلى الّنحو مع تعّدد األلفّيات وكثرتها في 
واالعتناء  تدريسها  وغلبة  لُشهرتها  الفنون  شّتى 

بها.

عناوين  صياغة  في  البحث  ف��إّن  وبالجملة 
الّتراث ودالالتها حقلٌ خصٌب لم يلق عناية كبيرة 
كبير  مجهود  إلى  تحتاج  وهي  موّسعة،  ودراسة 
بين  الّتفريق  مع  وموازنتها،  الّتراث  كتب  بتتّبع 
علمّية  بنتائج  للخروج  الّتأليف  فترات  مراحل 
حقبه  مختلف  عبر  تراثنا  بها  تمّيز  فّنّية  وحقائق 

وأجياله المتعاقبة.  
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األبعاد الجغرافية والسوسيواقتصادية 
للمغرب اإلسالمي من خالل مخطوط رحلة 
 الشيخ عبد الرحمن بن عمر األموي التنيالني 

إلى الحج سنة 1188ه/ 1774م

المقدمة:
بابه  التواتي من  التنيالني  الرحمن بن عمر  ال�صيخ عبد  اإليه  الذي ولج  الرحالت  اأدب  يعد 
الوا�صع؛ )لأنه ترك لنا رحلتين متنوعتين تعدان من عيون الم�صادر المحلية القديمة( فًنا اأدبًيا 
عربًيا عتيًقا يجد جذوره في رحلتي )ال�صتاء وال�صيف(؛ واإنَّ اأعظم رحلة يقوم بها الإن�صان هي 
تلك الّرحلة التي ت�صبق م�صاعُره فيها جوارحه، وترنو اإليها روحه �صابقًة ج�صده، ويهيم بها فوؤاده 
وتاأتي  والعمرة،  للحّج  العتيق  البيت  لقا�صدي  اإل  فات  ال�صِّ هذه  تجتمع  ول  فيها،  روع  ال�صُّ قبل 
اأهمية كتب رحالت الحج وزيارة الحرمين من عظم فائدتها العلمية وقيمتها لدى الباحثين، 
اأنَّها بيان دقيق لحال الم�صلمين  �صة، ومن جوانب اأهميتها  ف�صاًل عن ارتباطها بالأماكن المقدَّ
والعلمية؛  والجتماعية  والقت�صادية  يا�صية  ال�صِّ الأو�صاع  اإلى و�صف  اإ�صافًة  والروحية،  ينية  الدِّ
كما  ومبلغه،  الأدب  قيمة  اإي�صاح  وفيها  والأحزان،  الأفراح  في  وطبيعتهم  كان  ال�صُّ عادات  ونقل 
الم�صلمين و�صوؤونهم  اإلى جهاد  الع�صور، وقد تلمح  الحج عبر  اإلى  الطريق  اأمن  اأنَّها تخبر عن 

الع�صكرية، ...واإلى غير ذلك من الفوائد والفرائد.

ن�سهم  �أن  نريد  هذه  �لمتو��سعة  م�ساهمتنا  وفي 
�إقليم تو�ت  �لتاأريخ لأدب �لرحالت �لحجية في  في 
وبالمغرب  �لخ�سو�ص  على  �لجز�ئري  بالجنوب 
�أن  هذ�  لإ�سهامنا  نريد  ول  �لعموم،  على  �لأو�سط 
هذه  لمتن  و�ل�ستق�ساء  �لإح�ساء  �سبيل  يتوخى 

�لرحلة �لحجية 

على  �لقارئ  يقف  �أن  �لإمكان  ففي  بتفا�سيلها، 
�ل�سابقة  و�لأدبية  �لتاريخية  �لدر��سات  عند  ذلك 
�ل�ستقر�ء  مزية  �ل�سبق  ف�سيلة  ع��ن  ف�سالاً  ولها 
�لتما�ص  نطلب  بل  كذلك،  يكون  يكاد  ما  �ل�سامل 
على  �لتركيز  خالل  من  �لرحلة  هذه  �سورة  تقريب 
�لمجال  في  �لمخت�ص  �لباحث  يفيد  قد  ما  بع�ص 

د.خير الدين شترة
المسيلة - الجزائر
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�لجغر�في و�لتاريخي و�لأنثربولوجي...
و�أهمية هذ� �لمو�سوع تكمن في قيمة �لمخطوط 
�لمحلية  �لم�سادر  �أه��م  م��ن  يعد  �إذ  ذ�ت���ه،  بحدِّ 
تو�ت  في  �لعلمية  �لحياة  على  �ل�سوء  �سلَّطت  �لتي 
وغيرها من �لأقطار �لإ�سالمية وعالقتها بالأقاليم 
�لمجاورة كحو��سر �لمغرب �لإ�سالمي؛ حيث تر�سد 
�لن�ساط  عن  ا  حياً ا  نموذجاً �لمخطوطة  �لوثيقة  هذه 
و�لقت�سادي...في  و�لجتماعي  و�لديني  �لعلمي 
�إ�سافة  وقتذ�ك،  �لفاعلة  و�لمدن  �لمر�كز  مختلف 
و�لتو��سل  �لعلمي  �لتفاعل  ل�سورة  ر�سدها  �إل��ى 
�لمناطق  هذه  بين  �لحا�سل  )�لمحلي(  �لح�ساري 
�لفترة،  تلك  خ��الل  ت��و�ت  ف��ي  �لن�سطة  و�ل��م��ر�ك��ز 
وذوي  و�لأدب���اء  �لموؤرخين  �نتباه  للفت  وكمحاولة 
فكرة  جاءت  �لرحلة  هذه  �أهمية  �إلى  �لخت�سا�ص 
�ل�ستفادة من هذه �لمخطوطة �لنادرة �لتي تتحدث 
على  لها  تعثر  �أن  يندر  وحقائق  �ساملة  وقائع  عن 
�سبيه في ع�سرها - قلت وكمحاولة لذلك- �رتاأيت 
به  �لعناية  بعد  �لمخطوط  جو�نب  بع�ص  معالجة 
الجغرافية  الأب��ع��اد  عنو�نه:  مو�سوع  في  وتحقيقه 
من  الإ���ص��الم��ي  للمغرب  اق��ت�����ص��ادي��ة  وال�����ص��و���ص��ي��و 
بن  الرحمن  عبد  ال�صيخ  رحلة  مخطوط  خ��الل 
1188ه/  �صنة  الحج  اإل��ى  التنيالني  الأم��وي  عمر 

1774م.

1. لمحة من حياة ال�صيخ عبد الرحمن بن 
عمر التنيالني:

تمّيز �ل�سيخ عبد �لرحمن بن عمر �لتنيالني عن 
�لعلمية  ومكانته  ل�سهرته  ع�سره  علماء  من  غيره 
وحديثاًا،  ا  قديماً متنوعة  بتر�جم  �لمترجمين  بين 
وقد حاول من خاللها هوؤلء نف�ص �لغبار عن �لوزن 
ع�سره،  في  �لفذ  هذ�  تبّو�أه  �لذي  �لحقيقي  �لعلمي 
ولز�لت �لتر�جم و�لدر��سات �لمعا�سرة تك�سف عن 
على  �لعلمية  وقدرته  �لإفتاء  في  �ل�سرعي  منهجه 

قد  ك��ان  �لرحلة  م��وؤل��ف  ب��اأن  يوحي  مما  �لجتهاد 
ا  �أخذ بنا�سية �لعديد من �لمجالت �لعلمية ومتملكاً
�إبد�عاته  مجالت  وبخا�سة  بها  �لعلمية  للكفاءة 

وتخ�س�ساته، وهي �لعلوم �ل�سرعية و�للغوية. 
ن�سبه يمتد �إلى بني �أمية من قري�ص))(، و�سل�سلة 
خا�سة  مكتبة  من  منقولة  �لم�سجرة  �لتنيالنيين 
تنيالن))(،  موؤ�س�ص  يو�سف  بن  �أحمد  �ل�سيخ  باأحفاد 
وفي  وثائقهم  ف��ي  و�لم�سبوط  �لمحقق  ه��و  وه��ذ� 
من  بع�ص  بخط  وثيقة  على  عثر  وق��د  موؤلفاتهم، 
�لكريم بن محمد  �ل�سيخ محمد عبد  �لعلماء منهم 
بن  �لح�سن  �ل�سيد  �إل��ى  يرجع  ن�سبهم  ب��اأن  �لتو�تي 
بن  �لحق  عبد  محمد  �ل�سيخ  ذل��ك  ح  و�سحَّ علي، 
عبد  محمد  و�ل�سيد  �لكريم،  عبد  محمد  �لقا�سي 
�لعزيز بن محمد بن عبد �لرحمن �لبلبالي، ومحمد 
�لبلبالي،  �لمالك  عبد  بن  محمد  بن  �لكريم  عبد 
و�ل�سيد محمد بن �أحمد �لحبيب �لبلبالي وغيرهم. 
تكر�ر  ي��ك��ون  �أن  "ولعل  بلعالم:  ب��اي  �ل�سيخ  ق��ال 
منقولة  �ل�سل�سلة  وه��ذه  �لن�سبي،  �لعمود  ه��ذ�  في 
موؤ�س�ص  يو�سف  بن  �أحمد  �ل�سيد  حفدة  مكتبة  من 
وثائقهم  في  و�لم�سبوط  �لمحقق  هو  هذ�  تنيالن، 

وفي موؤلفاتهم"))(.
غير �أن عالم تو�ت �ل�سيخ عبد �لكريم بن محمد 
موؤ�س�ص  يو�سف  بن  �أحمد  �سيوخ  �أح��د  �لتمنطيطي 
نوه  "ز�وية تنيالن"، فقد قال: "�أن ن�سبه معروف و�سِ
�أحمد بن يو�سف يرجع �إلى �ل�سيد �لح�سن بن �سيدنا 
لدينا  "ثبت  قال:  ما  ون�ّص  طالب"))(  �أبي  بن  علي 
�ل�سيد  �لأغ��ّر  �لوجيه  �أن  عليه  مزيد  ل  ا  كافياً ا  ثبوتاً
من  و�إن��ه  �لباهر  �لعلوي  �ل�سيد  بن  معروف  �لحاج 
ذرية �ل�سريف �سيدي يو�سف �لح�سني �لثابت �لن�سب 
بغير نز�ع، فيجب على �لو�قف على هذ� �أن يالحظه 

بعين �لحتر�م و�أن يعامله بالتبجيل و�لإعظام"))(.
�لتنيالني  عمر  ب��ن  �لرحمن  عبد  �ل�سيخ  ول��د 



الأبعاد 
الجغرافية 
وال�سو�سيو 
اقت�سادية 

للمغرب 
الإ�سالمي من 

خالل مخطوط 
رحلة ال�سيخ 
عبد الرحمن 

بن عمر الأموي 
التنيالني اإلى 

الحج �سنة 
1188ه/ 

1774م

111 آفاق الثقافة والتراث

�لمعروفة  تيمي  مقاطعة  غ��رب��ي  ق�سور  ب��اإح��دى 
�أدر�ر  مدينة  �سمال  ا  حالياً و�ل��و�ق��ع��ة  بتنيالن))( 
وهي  ب�)0كلم،  عنها  وتبعد  �لجز�ئري(  )�لجنوب 
�سنة  في  �لتنيالني  يو�سف  بن  �أحمد  �أ�ّس�سها  �لتي 
�لتادمكي محمد �لأمين  8)0)ه/))))م))(، وجعل 
لكن  "�أدغا")8(  قرية  في  ر�أ�سه  م�سقط  �لأن�ساري 
�ص بها وكانت د�ر م�ستقره  من �لم�سهور �أن �أدغا درَّ
�ل�سنة  ح��ول  �ل��م��وؤرخ��ون  �ختلف  ولقد  وم��ق��ام��ه))(، 
باأنه  ي��رى  م��ن  فمنهم  بالتحديد،  فيها  ول��د  �لتي 
مزيلخ  ذلك  ويوؤيد  0)))ه/08))م  �سنة  في  ولد 
في  كتبها  �لتي  مقالته  �إح��دى  في  وذل��ك  عا�سور، 
من  بمجموعة  ا  م�ستعيناً �لعربي(،  �لتر�ث  )مجلة 
�أن يثبت ذلك)0)(  �أوردها وحاول من خاللها  �لأدلة 
�إلى �سنة))))ه/)0))م،  َيرُد مولده  �لتادمكي  �أما 
على  منه  ح�سل  �لذي  �لم�سدر  �إلى  ي�سير  ل  لكنه 
لم  و�ل��ت��ي  �ل�����س��ي��خ)))(،  ع��ن  �لمهمة  �لمعلومة  ه��ذه 
�ل�سيخ- على  �لقريبة منه-�أي  �لم�سادر  �إليها  ت�سر 
لي�ص  �لأمر  وهذ�  بالترجمة،  �هتمامهم  من  �لرغم 
معظم  �سملت  ظاهرة  هي  و�إن��م��ا  �ل�سيخ  مع  فقط 
ح �ل�سيخ باي بلعالم هذ� �لقول  تر�جم �ل�سيوخ، ورجَّ
�أنه ُعثر على  بناءاً على تقدير�ت �جتهادية)))(، كما 
�سنة  هي  �ل�سنة  هذه  باأن  تثبت  �لتي  �لوثائق  �إحدى 
ولدة �ل�سيخ مكتوبة على �إحدى �لم�ساحف �لقر�آنية 
وبذلك  �سليماني  علي  مولي  خز�نة  في  و�لموجودة 

يزول �لإ�سكال و�لغمو�ص عن �سنة ولدة �ل�سيخ)))(.
�صيخ  منها:  �لأل��ق��اب  من  بالعديد  �ل�سيخ  ُلقب 
الفي�س  وم��ن��ب��ر  الأع������الم:  وع���ال���م  ال�������ص���ي���وخ)))(، 
وال��ر���ص��وخ وم��ر���ص��د الإ�����ص����الم)))(، وال���ت���وات���ي)))(، 
بن  �لرحمن  عبد  �ل�سيخ  وع��رف  والتنيالني)))(، 
�أ�سا�سية  مر�حل  ثالث  �لدر��سي  م�ساره  عبر  عمر 
قد تكون بمثابة �لأطو�ر �لمتعارف عليها �لآن، يمكن 
ورحالته  تنقالته  تتبع  خ��الل  من  ذل��ك  نلم�ص  �أن 

غليله  ُي�سفي  عما  بحثاًا  قطر  �إلى  قطر  من  �لعلمية 
�أو  معين  بقطر  �ل��الم��ح��دودة  �لعلمية  وطموحاته 
ب�سيوخ معهودين، و�لتي كانت تفوق �لم�ستوى �لأعلى 
ا عليه  في �لمنطقة، ومن �أجل �إ�سباع ذلك كان لز�ماً
�أن يغادر وطنه �إلى حيث يجد �سالته وماأربه �لعلمي 
�لأقطار  في  ذلك  له  تحقق  وقد  �لمن�سودة،  وغايته 

�لعلمية �لمجاورة .
تلقى تعليمه �لأول بحفظ �لقر�آن في زو�يا م�سقط 
ر�أ�سه على يد �ل�سيخ "�أبي حف�ص عمر بن عبد �لقادر 
يفتتحون  �أنهم  ت��و�ت  �أه��ل  ع��ادة  وعلى  �لتنيالني" 
به  ا  تيمناً �هلل)8)(،  كتاب  بحفظ  �لأول��ى  د�ر�ستهم 
ا له على �لكتب و�لعلوم �لأخرى، وبعد حفظه  وتقدي�ساً
ما  وفق  �لأخرى  �ل�سرعية  �لعلوم  در��سة  �إلى  �نتقل 
بالإقليم؛  �لتعليمية  �لمنظومة  في  �لمناهج  تقت�سيه 
حيث در�ص )�سحيح �لبخاري( و)�سمائل �لترمذي( 
وكتاب )�ل�سفا( للقا�سي عيا�ص، وبع�ص مظان فقه 
ذلك  �أتمَّ  ولما  �لم�سنفات)))(،  من  وغيرها  مالك 
ته نحو �ل�سيوخ: عبد �لرحمن �لجنتوري،  كت همَّ تحرَّ
م�سطفى  بن  محمد  بن  وعمر  �لمزمري،  �أب  و�بن 
من  عدة  ا  �سنوفاً عنهم  فاأخذ  �لكنتي)0)(  �لرقادي 
�للو�مع(  و)�ل����درر  �لمعين(  ك�)�لمر�سد  �لعلوم 
و)�لأجرومية()))(، و�ل�سغرى و)�لقرطبية( وبع�ص 
وبا�ستكمال  م��ال��ك()))(،  �بن  )�ألفية  من  �لأج��ز�ء 
في  �لموجودة  �لعلوم  بمجمل  �أحاط  قد  يكون  ذلك 
في  �لتعليم  رو�د  هم  �لعلماء  ه��وؤلء  لأن  �لمنطقة؛ 
�لقرن  من  �لأول  �لمنت�سف  في  �لتو�تية  �لمنطقة 
�لثامن ع�سر، وبذلك ينتهي �لطور �لأول من �لم�سار 
�لتعليمي �إل �أن �لطور �لثاني كان ي�ستلزم منه �ل�سفر 

�إلى خارج �أر�سه ووطنه. 
بالتكرور  �لعلمي  مق�سده  في  �ل�سيخ  و�ساحب 
محطة  �أول  وك��ان��ت  �لكنتي  �ل��رق��ادي  عمر  �سيخه 
�لتقي  �لتي  و�أرو�ن)))(  ت��ودن)))(  مدينة  فيها:  لهما 
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فيها بال�سيخ "�أبو �لعبا�ص �سيدي �أحمد بن �ل�سالح 
بن  "طالبن  و�ل�����س��ي��خ  �لتكروري")))(،  �ل�����س��وف��ي 
�ل�سالح)))(  �ل�سيد  بن  طالبن  بن  �ل��و�ف��ي  �ل�سيد 
�لم�سنفات  بع�ص  على  و�لتح�سيل  بهما  �لنفع  وتم 
لكنه  �لعرو�ص(،  )�لخزرجية في علم  مثل:  �للغوية 
�سنة  ففي  �ل��ت��ك��رور)))(  ب��الد  ف��ي  ط��وي��الاً  يعمر  ل��م 
ن  للتمكُّ �سجلما�سة  �إلى  �سافر  )8)))ه/))))م( 
و�إتقان فنون �لتجويد ورو�ياته ل�سهرة هذه �لمنطقة 
بذلك، فاأخذ عن جملة من علمائها �لمتخ�س�سين 
كان  �سيوخه(  )فهر�سة  في  �أورده��م  �لعلم  هذ�  في 
محمد  ب��ن  �ل��رح��م��ن  عبد  �ل��ح��اج  "�ل�سيخ  �أول��ه��م 
"محمد  �لتو�تي �لتماوي")8)(، ومنهم كذلك �لفقيه 
�بن علي بن محمد �بن �إبر�هيم �لدرعي")))( �لذي 
�سيوخه  �أكثر  من  وهو  �لعلوم،  من  �لكثير  عنه  �أخذ 
�، ومن بين �لم�سايخ كذلك نجد: "محمد �لمّكي  �أخذاً
�بن �ل�سالح �ل�سجلما�سي")0)(، و"�ل�سيخ �سالح �بن 
تعد�دهم  �سيوخه ح�سب  و�آخر  �لغماري")))(  محمد 
في �لفهر�سة هو �ل�سيخ "�أبو �لعبا�ص �أحمد بن عبد 

�لعزيز �لهاللي")))( 
في  �ل�سيخ  تقلَّد  و�لديني  �لعلمي  ن�ساطه  وع��ن 
بكل  م�سوؤوليتهم  ل  وتحمَّ مهمات  ث��الث  حياته  كل 
�أن�سطته  �إلى  بالإ�سافة  ط فيهم؛ هذ�  ُيفرِّ ولم  حزم 
وهي:  وغيرها،  للكتب  وتدوين  تاأليف  من  �لخا�سة 

�لق�ساء و�لتدري�ص و�لإفتاء. 
"�دغا"  قرية  �ل�سيخ  �ختار  للتدري�ص  فبالن�سبة 
�لتعليمية  ح��ي��ات��ه  لن��ط��الق��ة  ع��ل��م��ي��ة؛  ك��م��ح��ط��ة 
و�لتدري�سية)))( ثم بعد ذلك هام في عدد من �أقطار 
كما  و�لفنون،  �لعلوم  لمختلف  ا  �لكبرى مدر�ساً تو�ت 
عليه  عر�ص  بعدما  �لق�ساء  من�سب  �ل�سيخ  تقلَّد 
�لكريم  عبد  ب��ن  �ل��ح��ق  عبد  �لقا�سي  ط��رف  م��ن 
فتو�ه،  يعتمد  ك��ان  �ل��ذي  �لتمنطيطي  �لبكري  �ب��ن 
�لحق،  مع  �لكامل  ووقوفه  ونز�هته  بعدله  و��ستهر 

وقاده �ن�سياعه للحق �إلى تاأ�سي�ص مجل�ص �سوري هو 
�لأول من نوعه في تو�ت، ومن تو��سعه �أنه كان يقبل 
متكون  �ل�سورى  �لمجل�ص  هذ�  فكان  �لن�سيحة)))(، 
وعلى  ت��و�ت،  علماء  �أكبر  من  هم  علماء  �أربعة  من 
ر�أ�سهم �ل�سيخ عبد �لرحمن بن عمر �لتنيالني)))(، 
عبد  �لقا�سي  �إم����د�د  �لمجل�ص  ه��ذ�  م��ه��ام  وم��ن 
�لتي  �لأحكام  في  و�لنظر  �ل�سديد،  بالر�أي  �لحق 
ي�سدرها)))(، وهذ� ما يوؤكد �أن �ل�سيخ كان م�ستثقالاً 

ا بم�سوؤولية �لقا�سي. للق�ساء و�عياً
فمنذ  لالإفتاء؛  ره  ت�سدَّ فهي  �لثالثة  �لمهمة  �أما 
ر�أ�سه  م�سقط  �إلى  وعودته  �لدر��سي  م�ساره  �إتمام 
كان يفتي كل من قدم �إليه دون تع�سٍب �أو تق�سير، 
هذه  ُدّونت  وقد   ،� �سديداً عليه  �لإقبال  كان  ثم  ومن 
�لتو�تية  �لخز�ئن  في  محفوظة  ز�لت  وما  �لفتاوى 
من �أجل �ل�ست�سهاد بها و�ل�ستفادة منها، وقد وردت 
�لعلمية  حياته  من  نبذ  �لمخطوطة  �لم�سادر  في 
ودوره �لدعوي في �لقطر �لتو�تي، من ذلك ما �أورده 
ب�"..منتهى  نعته  �لذي  �لمعاني(  )جوهرة  �ساحب 
�إلى  ريا�سة �لفقه بالديار �ل�سحر�وية..."، و�أو�سله 
".. وكان من مجتهدي  درجة �لجتهاد؛ حيث قال: 
وقته في �لمذهب �لمالكي ...")))(، وما يرجح هذ� 
�ل�سائل(  �لمقت�سد  )ُغنية  مخطوط  �أن  هو  �لقول 
�لديار  ف��ي  �لأ���س��ا���ص  �لفقهي  �لمرجع  ه��و  و�ل���ذي 
�لنو�زل)8)(  عن  و�إجاباته  ��ست�سار�ته  من  �لتو�تية 
مخطوطي  من  �ل��و�ف��ر  �لق�سط  ف��ت��او�ه  �أخ��ذت  كما 
)�ل��ج��ام��ع( و)غ��اي��ة �لأم��ان��ي ف��ي �أج��وب��ة �أب��ي زيد 
عبد  محمد  �ل�سيخ  جمعهما  و�للذْين  �لتنيالني( 

�لكريم بن عبد �لملك �لبلبالي �لأن�ساري)))(.
و�سروط  �سو�بط  فيه  ت��وف��رت  �ل�سيخ  �أن  كما 
�لدر��سي  م�ساره  �أن  وبخا�سة،  و�لإف��ت��اء  �لجتهاد 
حافل بالدر��سات �لفقهية و�لأ�سولية وما �خت�ساره 
�إمام  بوريقات  و�إعجابه  �لفقهي  )�لنو�در(  لكتاب 
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وقد  ذلك،  على  و��سح  دليل  �إل  �لأ�سولي  �لحرمين 
��ستنباط  في  �لجتهادية  بقدرته  معا�سروه  �سهد 
وحتى  بل  و�لخا�ص  �لعام  مق�سد  و�أ�سبح  �لأحكام 
�ل�سيخ)0)(،  بفتاوى  يحكم  كان  �لذي  نف�سه  �لقا�سي 
�لكريم  عبد  محمد  �ل�سيخ  وتدوينها  جمعها  حاول 
�بن عبد �لملك �لبلبالي في كتابه )�لجامع لفتاوى 
�أبو زيد �لتنيالني()))( وكتابه �لثاني )غاية �لأماني 
في �أجوبة �أبي زيد �لتنيالني( �لذي �قت�سر فيه على 
توجد  كما  فقط)))(،  بتو�ت  �لبخا�سة  �لفتاوى  جمع 
بع�ص فتاوى �ل�سيخ في خز�نة برينكان بت�سابيت)))(، 
بن  محمد  بن  �أحمد  �ل�سيخ  ذل��ك  �إل��ى  �أ���س��ار  وق��د 

ح�سان عريان �لر�أ�ص. 
�لرحمن  عبد  �ل�سيخ  يعد  �لتاأليفي  ن�ساطه  وعن 
بالتاأليف،  �لم�ستهرين  م��ن  �لتنيالني  عمر  �ب��ن 
لت�سمل  موؤلفاتهم  تعددت  �لذين  �لمو�سوعيين  ومن 
�للغة  �ل�سيخ في  �ألَّف  �لعلم. فقد  �سنوف كثيرة من 
و�لفقه و�أدب �لرحلة، ومن بين موؤلفاته: )مجموعة 
�لكريم  عبد  بن  محمد  جمعها  وف��ت��اوى(  تقاييد 
�لبلبالي في كتابه )�لجامع وغاية �لأماني في �أجوبة 
في  ال�صمين  و)مخت�صر  �لتنيالني()))(،  زيد  �أبي 
اإعراب الكتاب المكنون(، وهو �خت�سار لكتاب �أّلفه 
�لنحوي  يو�سف  بن  �أحمد  �لعبا�ص  �أبو  �لدين  �سهاب 
هو  ومحوره  بال�سمين  �لمعروف  �لحلبي  �ل�سافعي 
�إعر�ب �لقر�آن �لكريم)))(، و)مخت�صر النوادر()))(، 
�لفقه ن�سخة تلميذه محمد بن مالك  وهو كتاب في 
�لقبلوي ي�سمل �أمور �لعباد�ت و�لمعامالت كال�سالة 
�صيوخه:  وفهر�صة  و�لمغار�سة،  و�لبيوع  و�ل�سيام 
ترجم فيها ل�سيوخه وتالميذه ورحالته �لعلمية)))(، 
اإم��ام  ت��األ��ي��ف  فيها  م��دح  )اأرج�����وزة  �إل��ى  بالإ�سافة 
�لخطاب)8)(،  و�سرح  بالورقات  �لم�سّمى  الحرمين( 
اأّب  ن���ظ���م الآج����روم����ي����ة لب�����ن  و)ت���ق���ري���ظ ع���ل���ى 
الحجازية  رحلته  �إل��ى  بالإ�سافة  ال��م��زم��ري()))(، 

في  �أّلف  ما  �أجّل  تعد من  �لتي  الدرا�صة(  )مو�صوع 
فن �أدب �لرحلة في �لبالد �لتو�تية.

توفي �ل�سيخ عبد �لرحمن بن عمر �لتنيالني في 
�لمقد�سة؛  �لبقاع  من  �لعودة  طريق  �أثناء  �لقاهرة 
حيث كانت وفاته طلوع فجر يوم �لتا�سع و�لع�سرين 
])8))ه�  من �سفر عام ت�سعة وثمانين ومائة و�ألف 
محمد  �سيدي  �ل�سيخ  يقول  ذل��ك  وف��ي  -))))م[، 
�بن �لمبروك �لبد�وي)0)(: "كانت جنازته م�سهودة؛ 
�ل��ق��اه��رة  ���س��ك��ان  م��ن  كثير  خ��ل��ق  ح�سرها  ح��ي��ث 
عبد  "�ل�سيد  �لكبير  �لم�سري  �لعالم  عليه  و�سلى 
�لمجيد بن محمود"، ودفن بمقبرة �ل�سيد عبد �هلل 

�لمنوفي")))(.
2. التعريف بالمخطوط:

اأ- ن�صبة المخطوط اإلى �صاحبه : يت�سح لنا من 
خالل و�جهة �لن�سختين �أن �لمخطوط ُين�سب لل�سيخ 
عبد �لرحمن بن عمر �لتنيالني، ففي مطلع كليهما 
�ل�سيخ  ل�ساحبها  �لرحلة  ه��ذه  �أن  �لت�سريح  يتم 
بعد  نجد  فمثالاً  �لتنيالني،  عمر  �بن  �لرحمن  عبد 
�سيدي   ... �سيخنا  رحلة  هذه   ..." عبارة:  �لب�سملة 
عبد �لرحمن �لتنيالني رحمة �هلل عليه ور�سي عنه 
�آمين ..."، ولقد حاولُت �إيجاد هذه �لن�سبة في بع�ص 
ُكتبه �لتي �أُثبتت ن�سبتها �إلى �ل�سيخ مثل: "�لفهر�سة" 
وغيرها من �لكتب، �إل �أن هذه �لكتب ل تحتوي على 
�أم في هو�م�سها،  �أفي م�سمونها  �سو�ءاً  �لن�سبة  هذه 
ويعود �ل�سبب في عدم ذكره هذه �لن�سبة في موؤلفاته، 
�إلى �أن �لرحلة هي �آخر �سيء �ألفه �ل�سيخ قبل وفاته، 
�أبنائه  من  بعده  من  كتبه  ن�سخ  �أع��ادو�  �لذين  �أم��ا 
وتالمذته لم يتعر�سو� لها في �لُكتب �لتي ن�سخوها 
� �أن �أجدها  ول في موؤلفاتهم، كما �أني حاولُت جاهداً
بعد  �إل��ى  تاريخها  يعود  �لتي  �لم�سادر  بع�ص  في 
مطبوعة،  �أم  مخطوطة  �أكانت  �سو�ءاً  �لموؤلف  وفاة 
ومن �أبرزها تلك �لمخطوطات �لتي ترجمت لل�سيخ 
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رة  رة �لفاخرة)))(، وجوهرة �لمعاني)))(، ودُّ مثل: �لدُّ
�أ�سحاب  لأن  ذلك؛  �إلى  ت�سير  ل  كلها  �لأق���الم)))(، 
�لأع��م��ال  ي��درج��ون  م��ا   � ن����ادراً ت���و�ت  ف��ي  �لترجمة 
�لتاأليفية �سمن تر�جمهم �إل في �لفتر�ت �لمتاأخرة، 
لهذه   � وتاأكيداً عندهم،  �زدهارها  من  �لرغم  على 
�سوى  �لرحلة  هذه  تبنى  عالم  لأي  وجود  ل  �لن�سبة 
عبد �لرحمن �بن عمر �لتنيالني، وهذ� ما �أجمعت 
عليه جل �لموؤلفات �لحديثة �ل�سدور، و�لتي ترجمت 
كتاب  بالذكر  منها  نخ�صُّ  �لمنطقة،  لأعالم  �أو  له 
�لرحمن بن عمر  �لّد�ني في ترجمة عبد  )�لغ�سن 

�لتنيالني( لموؤلفه �ل�سيخ باي بلعالم)))(.
�ل�سيخ  �أن  �لمعلوم  من  المخطوط:  عنوان  ب- 
ترتيبها  ف��اإن  ولهذ�  �لرحلة،  هذه  �إتمام  قبل  توفي 
وجعلها في �ل�سكل �لذي هي عليه �لآن، وحتى عنونتها 
برحلة عبد �لرحمن بن عمر �لتنيالني في مطلع كل 
ن�سخة)))(، يعود ذلك في �لأرجح �إلى �لنُّ�ساخ ولهذ� 
كما   - غيره  دون  �لعنو�ن  هذ�  على  فقط  �قت�سرو� 
 - بالحجازية)))(  رحالتهم  ُيعنونون  �لتو�تيون  كان 
ا لإ�سافة؛ �أي �سيء �إلى �لمخطوط �لأمر �لذي  تجنباً

يتنافى ومهنة �لن�سخ.
ما  ويطابق  يوؤكد  فاإنه  �لمخطوط  محتوى  �أم��ا 
�لرحلة وغر�سها  �إن وظيفة  �لعنو�ن؛ حيث  جاء في 
من  نلم�سه  ما  وه��و  �لمقد�سة،  �لبقاع  ومق�سدها 
��سم رحلة  �أن نطلق  للرحلة، ويكفي  خالل در��ستنا 
� يو�سحه  ا و�حداً �إذ� ما توفر في هذ� �لمخطوط �سرطاً
لنا هذ� �لتعريف: " �إن �لرحلة هي �أنباء عن ذهنية 
عنده  �لثقافي  �لوعي  لمكنونات  وت�سوير  الة  �لرحَّ
�لم�ساهدة  مو�سع  �لبلد  عن  حديث  هي  مما  �أكثر 
م�ستوى  فاإن  ثم  ومن  �لقوم...")8)(،  عن  �أخبار  �أو 
يتجلى  �لرحلة  خالل  من  للرحالة  �لثقافي  �لوعي 
�لثقافي  �لم�ستوى  �ل�سديد على ذكر  لنا في حر�سه 
�هتم  لما  ثقافية  �سبغة  ذو  يكن  لم  فلو  لل�سعوب، 

بذلك، ويت�سح كذلك من خالل �لنتقاد�ت �لتي كان 
يتوجه بها �إلى بع�ص �لمناطق و�سكانها بحيث �أنه لم 
يكن يتقبل كل �سيء، وبخا�سة في مجال تخ�س�سه 
زويلة  قرية  �سكان  �نتقاد  مثل:  �لديني-  -�لمجال 
في  �لتو�تية  �لرحلة  �أن  كما  معتقد�تهم)))(،  في 
تد�خالاً  �سهدت  ع�سر-  �لثاني  –�لقرن  �لفترة  هذه 
عبد  )فهر�سة  مثل:  �لفهر�سة  وبين  بينها  ا  و�متز�جاً
�لرحمن بن عمر �لتنيالني(، و)فهر�سة عمر بن عبد 
�لقادر �لتو�تي()0)(، �إل �أن هذه �لرحلة خلت من كل 
�لتر�جم و�ل�سير و�ت�سحت فيها معالم �لرحلة �لتي 
لم تكن في غيرها من �لرحالت �لتو�تية، و�كت�سبت 
ورد  كما  �لمو��سفات  بكل  �آخر)))(، فهي رحلة   � بعداً

في �لعنو�ن. 
ت- تاريخ تاأليف المخطوط: �إن �لتاريخ �لذي 
�لن�سختين  و��سح من خالل  غيُر  �لرحلة  فيه  �أُلفت 
�أن  �لعلم  مع  �آخرهما،  في  �أم  مطلعهما  �أفي  �سو�ءاً 
كلمة  بها  توجد  �سفحة  �آخ��ر  ف��ي  �لأول���ى  �لن�سخة 
"عام")))( وما بعدها غير موجود مما يدلُّ على �أن 
فلم  �لثانية  �لن�سخة  �أما  بها،   � موجوداً كان  �لتاريخ 
�لتو�تيين  �لّن�ساخ  عامة  مثل  ا،  بتاتاً �لتاريخ  بها  يرد 
�لحتمالت  ن�سع  �أن  منا  ي�ستدعي  �ل���ذي  �لأم���ر 
�إيجاد  وهو  �لمطلوب،  �إلى  �لو�سول  ق�سد  �لممكنة 
تاريخ �فتر��سي للرحلة، ومن �أهم هذه �لحتمالت 
منذ  منطقة  على  مرَّ  كّلّما  �لموؤلف  �أك��ان  �لممكنة: 
�لأماكن  من  �ساهده  ما  كل  ويدّون  ي�سفها  خروجه 
و�سوله  غاية  �إل��ى  ذلك  ترك  �أن��ه  �أم  و�لمناظر..؟ 
وربما  �لمقد�سة،  �لبقاع  في  و��ستر�حته  �لحجِّ  �إلى 
وهذين  �ل��ق��اه��رة...؟،  دخوله  عند  ذل��ك  يكون  قد 
و�إنما  ا،  �عتباطاً �أوردهما  لم  �لأخيرين  �لحتمالين 
لون على �لحفظ  الة �لقد�مى ُيعوِّ � ما كان �لرحَّ كثيراً
لوقائع  ا  و��سترجاعاً  � َت��َذُك��راً كتاباتهم  كانت  لذلك 
هذه  كل  طويل)))(،  زمن  عليها  م�سى  وم�ساهد�ت 
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بالتاريخ  �لموؤلف  ت�سريح  لعدم  ممكنة  �لحتمالت 
��ست�سهاد�ته  ه��ذه  خ��الل  وم��ن  لتاأليفه،  �لحقيقي 
عبر  ُدّون��ت  �لرحلة  ب��اأن  نحكم  �أن  يمكننا  �لدقيقة 
�نطالقها  بد�ية  هو  �لرحلة  تاأليف  فبد�ية  �لطريق، 
جمادى  في0)  تنيالن(   ( �ل�سيخ  ر�أ�ص  م�سقط  من 
وفاة  عند  يكون  �لتاأليف  و�إنهاء  88))ه،  �لأخيرة 
�أما  ���س��ف��ر)8))ه،   (( في  وه��و  بالقاهرة،  �ل�سيخ 
�سير  مدة  فهي  �لرحلة  فيها  �أُلِّفت  �لتي  �لمدة  عن 
و))  قمرية  �أ�سهر  �سبعة  �أي  ا(؛  يوماً �لرحلة)))) 

ا. يوماً
�ساخ:  �سخ وترجمة النُّ ث - و�سف النُّ

�لمدرو�سة،  �لرحلة  من  ن�سخ  عدة  لدينا  توفرت 
�لتو�تية  �ل��خ��ز�ئ��ن  معظم  ف��ي  �لبحث  بعد  وه���ذ� 
�لجز�ئر  �أف��ي  �سو�ءاً  و�لخا�سة  �لعامة  و�لمكتبات 
تحتوي  و�لتي  �ل��م��ج��اورة،  �لأق��ط��ار  من  غيرها  �أم 
�أربابها بجمع  �هتم  �لتي  �أو  تو�تية  على مخطوطات 
علي  مولي  بخز�نة  �لبد�ية  وكانت  �ل�سيخ،  موؤلفات 
باي  �ل�سيخ  وخ��ز�ن��ة  "�لدغاغي")))(،  �سليماني 
بالمخطوطات  �هتم  �ل��ذي  �هلل)))(  بلعالم-رحمه 
عمر  بن  �لرحمن  عبد  ومخطوطات  عامة  �لتو�تية 
�لتنيالني �لتو�تي بخا�سة، ولم نقف عند هذ� �لحد 
�لرحلة  �عتمدت  �لتي  �لموؤلفات  فهار�ص  تتبعنا  بل 
لها، ويكاد كلهم يجزمون بوجود ن�سختين  كم�سدر 
عد�  �أما  عليهما  ل  �لمتح�سَّ وهما  فقط،  للمخطوط 
بين  لاللتبا�ص  ا  وتجنباً غير،  ل  له  �سورة  فهو  ذلك 
و�لمقاربة،  �لو�سف  �إط��ار  في  �لن�سختين  هاتين 
في   � �عتماداً و�لأك��ث��ر  �لأق��دم  وه��ي  ل��الأول��ى،  رمزنا 
�لدر��سة بالرمز)ن)( �أما �لثانية و�سعنا لها )ن)(.
�سيد  �ل�سيخ  ونا�سخها  �لأول������ى)))(  �لن�سخة 
�لح�سول  ت��مَّ  �سالم)))(،  بن  محمد  بن  �لمحفوظ 
وهي  ب����اأدر�ر)8)(،  �هلل  عبد  �أب��ي  خز�نة  من  عليها 

م�سورة  ن�سخ  لها  وت��وج��د  �لأ�سلي  �لنا�سخ  بخط 
علي  م��ولي  وخز�نة  تمنطيط،  خز�نة  من  كل  في 
�سليمان �لدغاغي.. وغيرهما، وقد تكون على �أكثر 
تقدير هذه �لن�سخة هي �لأ�سلية )عدد اأوراقها: 0) 
-((( بين  يتر�وح  م�صطرتها:  متو�صط  �سفحة، 

بين ))�سم  يتر�وح  �لطول:  مقيا�صها:   ،� �سطراً  )(0
متو�صط  ))�سم،  ))�سم،  بين  �لعر�ص:   / و))�سم 
ينق�ص  �أو  يزيد  ما  �صطر:  ك��ل  ف��ي  الكلمات  ع��دد 
عن 0) كلمات، نوع الخط: مغربي ذو حجم كبير، 
لون الخط: بني من لون �ل�سمغ �لذي ي�ستخدم في 

�لِمْدَو�ة، وهو لون مد�د ذلك �لع�سر.
فر�ص  �ل���ذي  هلل  ب��ال��ح��م��د  �ل��م��وؤل��ف  ��ستهلها 
من  ذن��وب  وغفر  �لحر�م  بيته  ح��جَّ  �لمكلفين  على 
فري�سة  لأد�ء  قه  وفَّ �أن  على  �هلل  �سكر  ثم  حجه، 
ما منحنا من  على  "...و�أ�سكره  يقول:  �لحج؛ حيث 
�لتوفيق...")))( وثنى بال�سالة و�ل�سالم على ر�سول 
�هلل � ثم �سرع في تبيان �أ�سباب �لرحلة، �لن�سخة 
غير تامة و�إنما تقف: " ...عند �أعمدة مبنية عالمة 
على �لطريق بين كل عمودين فر�سخ...")0)(، وتوجد 
�أنهما عند  بها �سفحتين، �لمكتوب فيهما يدلُّ على 
�لعودة وعبار�تهما مبهمة وغير و��سحة لعدم وجود 
�لربط بينهما، و�أما كتابة �لن�سخة �سليمة من حيث 
و�لتي  �لقليلة،  �لألفاظ  بع�ص  عد�  �للغوية  �لأخطاء 
في �أغلبها هي م�سطلحات بالر�سم �لقر�آني ولي�ست 
وممزقة،  متاآكلة  جو�نبها  �لن�سخة  وه��ذه  �أخطاء، 
ولهذ� لم �أعتمد عليها ب�سكل تام على �لرغم من �أنها 
�إلى ع�سر �لموؤلف، وهي محفوظة  �لأقدم و�لأقرب 

د�خل حاوية مع بع�ص �لمخطوطات �لأخرى)))(.
بن  �لوليد  �ل�سيخ  ونا�سخها  �لثانية  �لن�سخة 
لنا على هذه �لن�سخة من خز�نة �أبي  �لوليد)))(، تح�سّ
عبد �هلل باأدر�ر و�لت�سويبات و�لإ�سافات �لموجودة 
�لن�سخة  غير  ن�سخة  من  ن�سخها  �أنه  على  تدلُّ  فيها 
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�ل�سابقة �لذكر)))( �أو �أنه �عتمد عليها و�أكمل �لباقي 
�لثاني هو  ُيرجح �لحتمال  ا  �أخرى، وممَّ ن�سخة  من 
�لت�سابه �لموجود بينهما بخا�سة في �لحو��سي. عدد 
�لعادي  �لكبير  �لحجم  من  ورق��ات  ت�سع  �أور�ق��ه��ا: 
م�سطرتها:  متو�سط  �لآن،  �لمتوفر  �ل���ورق  مثل: 
�، مقيا�سها: �لطول:  يتر�وح مابين 0) �إلى )) �سطراً
8)�سم/ �لعر�ص: ).))�سم، متو�سط عدد �لكلمات 
نوع  كلمة،  0)�ل��ى))  مابين  يتفاوت  �سطر:  كل  في 
�لخط: عادي ي�سبه خطوط �لمدر�سين في �لكتاتيب 

�ليوم ويميل �إلى �لخط �لمغربي. 
وعنو�ن  بالب�سملة  �لرحلة  ه��ذه  �لنا�سخ  �فتتح 
وثنى  هلل  و�ل�سكر  �لحمد  ف��ي  ���س��رع  ث��م  �ل��رح��ل��ة، 
بال�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل � وبعدها بد�أ 
في �إي�ساح �أ�سباب �لرحلة و�نطالقتها لي�ستر�سل في 
منه  �لعودة  وبعد  �لحج  �إلى  و�سل  �أن  �إلى  �لأحد�ث 
و�فته �لمنية في �لقاهرة، �عتَمدُت عليها في �إتمام 
ما َنُق�ص �أو ما ��ست�سكل في �لن�سخة �لأولى بخا�سة 
عن  �لن�سخة  ه��ذه  بها  �م��ت��ازت  �لتي  �ل��زي��ادة  ف��ي 
�لن�سخة �لأولى في �آخرها من قول �لموؤلف: "..عند 
�أعمدة مبنية عالمة على �لطريق بين كل عمودين 

فر�سخ" �إلى �آخر �لرحلة)))(.
�لن�سخة بها �إ�سقاطات كبيرة مثل: "... ماء في 
جنبي �لجبل عن يمين �لذ�هب ي�سمى جلكم..." �إلى 
ليوم  وذلك   � ظهراً �لركب  بمحل  "...ونزلنا  عبارة: 
�ل�سبت )) من �سعبان..."، و�لفا�سل بين �لعبارتين 
�لأول��ى)))(،  بالن�سخة  �سفحات  �أربعة  يعادل  ما  هو 
"...وبتنا في قرية �سوى  بين:  �آخر  �إ�سقاط  وهناك 
... �إلى بندر عجرود..."، و�لفا�سل بينهما ما يعادل 
ثالث �سفحات ون�سف من �لن�سخة �لأولى)))( وكل 
�لهو�م�ص  في  تام  ب�سكل  مو�سحة  �لإ�سقاطات  هذه 
�لإ�سقاطات  هذه  �أن  �إل  �لتحقيق،  لق�سم  بالن�سبة 
بها  يوجد  �لتي  �ل�سفحة  في  كلمة  �آخر  بين  توجد 

لها،  �لمو�لية  �ل�سفحة  في  كلمة  و�أول  �لإ�سقاط، 
ذلك،  تعذر  لكن  �لأور�ق  ه��ذه  �إيجاد  حاولنا  وق��د 
و�لمتوفرة  �لن�سخة  لهذه  �لمطابقة  �ل�سور  وحتى 
في خز�نات �أخرى تجدها على نف�ص �ساكلة �لن�سخة 
فترة  منذ  �لإ�سقاطات  هذه  �أن  على  يدلُّ  مما  �لأم، 
�ل�سور.. لهذه  �لحديث  �ل�ستن�ساخ  قبل  �أي  بعيدة؛ 

خروم،  �أو  تقطيع  �أو  تمزيق  �أي  بها؛  لي�ص  و�لن�سخة 
مع  حاوية  د�خل  محفوظة  ح�سن،  �سكل  في  هي  بل 
ق�سم  في  �لمعتمد  �لن�ص  �إن  �أخ��رى،  مخطوطات 
�لتحقيق هو ن�سخة ثالثة م�ستخل�سة من �لن�سختين 
�لأو�ئ��ل  و�لموؤرخين  �لمحققين  عند  ذل��ك  ويجوز 
م�سطلحاتهم  ف��ي  ه���ذ�  وي��ع��رف  و�ل��م��ع��ا���س��ري��ن، 
 ، �لنُّ�سخ"  بين  "�لتلفيق  با�سم  و�لمنهجية  �لعلمية 
ا  �أماناً و�لأكثر  ثين  �لمحدِّ طريقة  ُيرجحون  �أنهم  �إل 
في �لتحقيق، وهي �لعتماد على �لن�سخة �لأ�سلية �أو 

�لقريبة من ع�سر �لموؤلف)))(.
ج - و�سف محتوى الرحلة:

● ديباجة الكتاب: ��ستهلَّ �لموؤلف رحلته بمقدمة 
توفيقه  على  ل��ه��ا  �أوَّ في  �هلل  حَمد  حيث  م�سجوعة؛ 
لأد�ء فري�سة �لحج و�أثنى بال�سالة على �لنبي �، 
�أبي هريرة  �لر�سول � عن  بحديث  ا  وتيمناً �قتد�ءاً 
: {ُكُل َكالٍم َل َيْبَد�أُ ِبالَحْمُد هلل فُهو �أَْجَذْم})8)(. 
تبيان  ف��ي  ���س��رع  وب��ع��ده��ا  ال���رح���ل���ة:  دواف�����ع   ●
دهما في �سببين  �ل�سبب �لذي كان ور�ء �لرحلة وحدَّ
ة �لأخوين: )�سيدي عومر  مبا�سرين هما: َتحّرك همَّ
بن  )�إدري�ص  عمه  و�بن  �لرحمان(  عبد  �سيدي  �بن 
�ل�سيخ  وحر�ص  �لحج،  فري�سة  لأد�ء  �سيدي عومر( 
مر�فقة  ع��ن  �لبحث  ف��ي  عمر  �ب��ن  �لرحمن  عبد 
))))م   / )8))ه  �سنة  ففي  �لمقد�سة،  �لبقاع  �إلى 
�لذهاب  �إلى  تو�ت  �أهل  عمر  بن  �لرحمن  عبد  دعا 
�إلى  �لفالني  �هلل  عبد  �أبي  تلميذه  وبعث  �لحج  �إلى 
لهذه  بال�ستعد�د  �ل��ُف��الن��ي��ي��ن)))(  يعلم  تيديكلت 
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�سيخ  كان  عمر  بن  �لرحمن  عبد  �أن  ويبدو  �لرحلة 
ركب �لحجيج في ذلك �لوقت؛ حيث جاء في ر�سالته 
وحفظنا  �لأطهار  �لفالنيين  "...�لبررة  فالن:  �إلى 
و�إياكم من يعرف �لليل و�لنهار...من �أر�د �أن يد�ين 
�هلل  �ساء  �إن  وله  �لمختار  �لنبي  لزيارة  فليتهياأ  ربه 

بحمد عافيته في د�ر �لقر�ر")80(.
● م�سار الرحلة:

٭ انطالق الرحلة: �نطلقت �لرحلة يوم �لجمعة 
؛  م�ساءاً ))))م  88))ه/  �سنة  �لآخر  جمادى   (0(
بالدنا  من  "خرجنا  رحلته:  مطلع  في  يقول  حيث 
يوم..."، بعد توديع �لأهل و�لأحباب في )تنيالن(، 
عند  )تمنطيط(  ف��ي  �ل��رك��بُّ  ليحّط  وم��غ��ادرت��ه��ا 
�ل�ّسفر  م�ستلزمات  و�سر�ء  �لتزوُّد  ق�سد  �ل�سفر�ر 
بم�ساريف  ل  تكفَّ وقد  فيها،  و�لمبيت  �أ�سو�قها  من 
�لرحمن  عبد  بن  عمر  �ل�سيخين  من  كل  �لرحلة 

�لمهد�وي))8( و�بن عمه �إدري�ص بن عمر"))8(.
ي��وًم��ا(   65( ال��ج��زائ��ري��ة  ال�صحراء  مرحلة  ٭ 
ل�))  �لمو�فق  �لأخير88))ه  جمادى   (0 )�لجمعة 
�لمو�فق  88))ه  �سعبان   (( �ل�سبت  ))))م-  �أوت 
ل�)) �أكتوبر ))))م(: وفي �ل�سباح �تجهت �لرحلة 
بلوغ  وقبل  �لو�سطى،  لتو�ت  �ل�سرقي  �ل�سمال  �سوب 
�لحدود �ل�سرقية من تو�ت �لو�سطى �نحرفت �لرحلة 
"بوعلي"  قرية  من  طريقها  و�أخ��ذت  م�سارها  عن 
�ل��و�ق��ع��ة ف���ي و���س��ط ت����و�ت �ل��و���س��ط��ى �إل����ى ب��الد 
فيها  �لمكوث  طال  �لتي  �ل�سرقية(  تيدكلت)تو�ت 
وحفاوة  �ل�سيافة  لح�سن   � نظراً �أ�سبوع؛  من  �أكثر 
ومنها  �لمناطق،  تلك  �أهالي  طرف  من  �ل�ستقبال 
�أحيا  من  هو  �أن��ه  �أورد  حيث  نعامة(؛  �أب��ي  )ز�وي��ة 
فري�سة �لحج من بالد تو�ت و�لتكرور))8(، فهي كانت 
"ز�وية  محطة  وكذلك  �لتاريخ  ه��ذ�  قبل  مهجورة 
"�أقبلي"،  �لأ�سر�ف" ثم  �لأنو�ر" و"�أولف  �أبي  �سيد 
وبعد �لنتهاء من بالد تو�ت توجه �لركب �إلى )عين 

يوم  �لركب  ودخلها  �لغابة))8(،  طريق  عبر  �سالح( 
رجب   0(( يوم  �إل��ى  فيها  و�أق��ام��و�  88))ه  )رج��ب 
�لذي  �ل�ستقبال  ح�سن  �إلى  �ل�سيخ  و�أ�سار  88))ه( 
ح�سي به من �أعيان عين �سالح منهم "�سيدي �أحمد 
�بن �لفقيه" و"�لحاج �إبر�هيم" و"�ل�سيد محمد بن 

�لحاج" و"�لحاج عبد �هلل" من �أولد �لحاج .
ز �ل�سيخ في �لم�سلك �لر�بط بين عين �سالح  ركَّ
و�لأو�ساف  �لمالمح  من  �لكثير  ذكر  على  و�آب��ار   -
�لجغر�فية و�لطبيعية �لتي كانت �سائدة �آنذ�ك، وقد 
يكون د�فعه في ذلك �أنها كانت مقفرة من �ل�سكان 
نقي�ص �لطريق �لأخرى �لممتدة بين �آبار )�أول قرى 
فز�ن( �إلى ريف م�سر �لتي �هتم فيها بو�سف �لمدن 
و�لقرى و�لمد��سر، وقد يعود ذلك �إلى كثرة �لعمر�ن 
ومن  فيها،  �ل�سكاني  �لوجود  وكثافة  �لم�سلك  عبر 
وهي  �لموؤلف،  �إليها  �أ�سار  �لتي  و�لقرى  �لمدن  �أهم 
�لغرب  من  لها  �لجغر�في  �لت�سل�سل  ح�سب  كالآتي 
�إلى �ل�سرق)�آبار- قرية �أججم- قرية ت�ساوي: وتاأتي 
�لتي  �ل��ق��رى  م��ن  مجموعة  ذك��ر  بعد  �لقرية  ه��ذه 
ا ومنها "قرية �أوت�ص"،  � ل و�سفاً �أوردها �لموؤلف ذكراً
"قرية  نتريك"،  �أم��ت��و  و"قرية  �أبريا"،  و"قرية 
�لركبان  فيها  �لتقى  �لتي  �لأخيرة  هذه  تكركيب"، 

�لتو�تيون �لذ�هب و�لعائد. 
٭ مرحلة ال�صحراء الليبية )65 يوًما( )�ل�سبت 
))))م-  �أكتوبر  ل�))  �لمو�فق  88))ه  �سعبان   ((
دي�سمبر   (( ل���  �لمو�فق  88))ه  ))���س��و�ل  �لأح���د 
قرية  ثم  )م��رزق(  بقرية  �لبد�ية  كانت  ))))م(، 
)�نزغن( ثم قرية )زويلة( )ومن �أهم �لمناطق �لتي 
تم�ص(،  و)قرية  �لأفاعي(،  )�أم  رحلته:  في  ذكرها 
و)طريق �لهاروج())8( بنوعيه �لأبي�ص و�لأ�سود وفيه 
ي�سل  �أن  �إل��ى  وهبوط  وط��ل��وع،  و�ل��ت��و�ء�ت  �أح��ج��ار 
�لركب �إلى )ماء زلطا( �لذي توجد به مر�رة ومنه 
�أخ�سا�ص  و)قرية جلو(، وهي  )�أوجلة(،  قرية  �إلى 
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مبنية بالجريد ل جد�ر فيها �إل مخازن للتمر وو�سف 
هذه  وبعد  �نزغن،  قرية  نخل  وي�سبه  بالجيد  نخلها 
�لقرية ياأتي على ذكر بع�ص �لمناطق و�لأماكن قبل 
�لتي  )�لقرود(  وهي  )�سوى(،  قرية  �إل��ى  �لو�سول 
)�ل�سنك(  ي�سمى  مو�سع  منها  رحال  باأنها  و�سفها 
)خطية  �إلى  بالإ�سافة  �لأل��و�ح(  )لم  ي�سمى  و�آخ��ر 
�لجود�وى(، و)خطية �لككم( وغيرها من �لأماكن 
)�سوى(.  قرية  �إلى  �لركب  ي�سل  �أن  �إلى  و�لمناطق 
و)قرية �أم �ل�سغير(: يف�سل بين هذه �لقرية وبين 
)�سوى( و)و�د �أم همو�(، كما �أ�سار �لموؤلف في هذ� 
�لجزء من م�سار رحلته �إلى �لعديد من منابع �لمياه 
�لموجودة في هذ� �لطريق ومنها: )ماء زلطا( �لذي 
توجد به مر�رة، و)و�د قطمير(، و)و�د �لطرفاوي( 
"ومائه فيه ملوحة"))8(، و)ماء بخطية �لغزو�لية(، 

و)ماء �ليهودية(.
يوًما(: )�لأحد ))�سو�ل  ٭ مرحلة م�صر )13 
�ل�سبت  ))))م-  دي�سمبر   (( ل�  �لمو�فق  88))ه 
دي�سمبر   (( ل���  �ل��م��و�ف��ق  88))ه  �ل��ق��ع��دة  ذو   0(
قرية  عبر  م�سر  �إل��ى  �ل�سيخ  دخ��ول  كان  ))))م( 
)كرد��ص( �لم�سرية �لو�قعة في �لحدود �لم�سرية 
�لليبية في يوم �لأحد ))�سو�ل 88))ه وبعدها عبر 
�أولية  كمحطة  �لقاهرة  �إل��ى  للدخول  �لنيل  �لركب 
لال�ستقر�ر))8( ثم يو��سل و�سفه بعد �أن خرج �لركب 

من �لقاهرة.
 28( الحجاز"�صيناء-مكة"  طريق  مرحلة  ٭ 
يوًما( )�لأحد )0 ذو �لقعدة 88))ه �لمو�فق ل� 8) 
88))ه  �لحجة  ذو   0( �لأربعاء  ))))م-  دي�سمبر 
�لمو�فق ل�8)جانفي ))))م(، فعند مجاوزته )بندر 
طرف  من  �سرقة  لحادثة  �لموكب  �ص  تعرَّ عجرود( 
ُقّطاع �لطرق �لذين �سلبو� منهم ثالثة جمال، وعلى 
�لرغم من ذلك و��سل �لركب طريقه �إلى )�سحر�ء 
ي�سرب  �لتي  �أيلة(  )عقبة  �لركب  بلغ  ثم  �لتيه(، 

�أكان  �سو�ءاً  �لحجاز  �ل�سدة عبر درب  في  �لمثل  بها 
من ناحية �ل�سكان �لقاطنين هناك �أم من �لعقبات 
�لموجودة فيها، ويقت�سر �لموؤلف على ذكر �لمناطق 
�لحج  منا�سك  تاأدية  بد�ية  �إلى  مياهها  ومو��سفات 
و)بندر  �ل�سلطان(،  و)بيرم  �لمليح(  )بندر  ومنها 
)�ل��ح��ور�ء(  ومنطقة  �ل��وج��ه(  و)ب��ن��در  �لإل����ز�م( 
�لمقام فيها  �لتي كان  و)�لقبط( ومنطقة )ينبوع( 

مع �لركب �لم�سري و�لتون�سي. 
٭ مرحلة اأداء المنا�صك والزيارات )30 يوًما( 
)�لأربعاء )0 ذو �لحجة 88))ه �لمو�فق ل�8)جانفي 
 (( ل�  �لمو�فق  )8))ه  محرم   08 ))))م-لجمعة 
�إل���ى )ق��اع  �ل��رك��ب  م����ار�����ص))))م(، عند دخ���ول 
88))ه  �لحجة  ذي  �سهر  في  كان  و�ل��ذي  �لبزوة( 
بد�أ �ل�سيخ في تاأدية منا�سك �لحج �لمفتتحة بركعتي 
�ل�سكر(  �إلى )عقبة  �نتقل �لركب  �لإحر�م، وبعدها 
ثم �إلى )ع�سفان( ومنه �إلى �لم�سجد �لحر�م �لذي 
دخله �لركب من باب �ل�سبكة عند تعذر �لدخول من 
باب �ل�سالم و�سرع �ل�سيخ في تاأدية منا�سك �لحج، 
�لح�سن  �لإم��ام  حفيد  بيت  في  فكانت  �لإقامة  �أم��ا 
�لعجمي بدون كر�ء، وفي �ليوم �لثامن خرج �ل�سيخ 
�إلى )منى( وبات بها �لركب �إحياءاً ل�سنة �لم�سطفى 
ذكر  كما  �لزمان  هذ�  في  مهجورةاً  كانت  �لتي   �
�ل�سيخ، وفي �سبيحة �ليوم �لتا�سع خرج �لركب �إلى 
�لمناطق  �ل�سيخ في عر�ص  �سرع  )عرفة(" وبعدها 
مثل:  بها  مرَّ  و�لتي  �لحجاز،  �أر���ص  في  �لموجودة 
علي(،  و)�آبار  و)�لجديدة(،  و)�خلي�ص(،  )بدر(، 
�لمنورة(  )�لمدينة  �إل��ى  دخ��ل  ومنها  و)ر�ب���غ(... 
قبور  �لركب  وز�ر  )8))ه  محرم   ( �لخمي�ص  يوم 

.)88( ل�سهد�ء مثل: قبر �سيدنا حمزة�
اإل������ى ال����دي����ار ال��م�����ص��ري��ة  ٭ ط���ري���ق ال����ع����ودة 
محرم   08 )�لجمعة  ي��وًم��ا(   30( الرحلة  وخاتمة 
 (( �لثالثاء  مار�ص))))م-   (( ل�  �لمو�فق  )8))ه 
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وفي  ))))م  �أب��ري��ل   (( ل���  �لمو�فق  ���س��ف��ر)8))ه 
)تيه  �لنخيل(-  )بندر  م�سار:  �أخ��ذ  �لعودة  طريق 
�ل�سانع(-  )طريق  )�ل��رم��ل(-  �إ�سر�ئيل(-  بني 
ودخل  )�لبركات(  عجرود(-  )بندر  )�ل�سبخة(- 
�لقاهرة يوم �لثالثاء )) �سفر)8))ه �لمو�فق ل� )) 
بحديث  رحلته  �لموؤلف  ختم  ومنها  ))))م.  �أفريل 
َو�ل��َي��وِم �لآِخ��ْر  ِب��اهلل  ُي��وؤِْم��ُن  َك��اَن  ر�سول �: {َم��ْن 
بن  �لمحفوظ  نا�سخها  وبذكر  ْيَفُه}))8(  �سَ َفْلُيْكِرْم 
�لح�سان...  ب��ن  محمد  �ل��ح��اج  �ب��ن  محمد  �ل�سيد 
"�نتهت رحلة �سيخنا وقدوتنا وو�سيلتنا �إلى ربنا �أبو 

زيد �سيخ �لو�سيلة بن عبد �لرحمن بن عمر")0)(.
ج- منهج واأ�سلوب الموؤلف في تدوين الرحلة:
�لرحلة  �أن  حقيقةاً  يدرك  و�لمتمعن  �لد�ر�ص  �إن 
�أي خطة  لم تكن في �سكل �سرد ق�س�سي خاٍل من 
هذه  �أح���د�ث  وتقيد  ت�سبط  �أن  يمكنها  منهجية 
�لرحلة في ت�سل�سل وتر�بط حلقاتها، بل �إن �لموؤلف 
�لتي  و�لمناهج  �لقو�عد  من  مجموعة  على  �عتمد 
�أ�سفت على �أحد�ث ووقائع �لرحلة �سفة �لعلمية و�إن 

لم ي�سرح بها في مطلع �لرحلة و�أهمها: 
مقدمة  على  رحلته  بد�ية  في  �لموؤلف  �عتمد   ●
تاأدية  �أج��ل  من  كانت  �لتي  رحلته  �سبب  فيها  بّين 
�سعيرة �لحج �إلى �لبقاع �لمقد�سة، وكيفية �لتح�سير 
لل�سفر وبهذ� يكون قد مّهد وقّدم لما هو ُمقبل عليه 

دون �لدخول مبا�سرة في �سلب �لمو�سوع.
�لهامة  �لجغر�فية  و�ل��ح��دود  �لمعالم  �أب���رز   ●
"�لقرن  �لزمنية  �لحقبة  تلك  في  عليها  و�لمتعارف 
�لثامن ع�سر �لميالدي" �لتي هي بمثابة �لتق�سيمات 
مثل:  �لرحلة  في  �لموؤلف  عند  �لمعتمدة  �لمنهجية 
تاأدية  "بد�ية  م�سر"،  "ريف  فز�ن"،  "�سحر�ء 

منا�سك �لحج")))( وذلك بتو�ريخها.
● لم يتعر�ص �لموؤلف بالحديث �إلى كافة �لمناطق 

بها،  مرَّ  �لتي  �لطريق  في  �سادفه  ما  وكل  و�لقرى، 
ق منها  و�لم�سوِّ �لمهم  �قت�سر فقط على ذكر  و�إنما 
دون �لأمور �لثانوية �لتي ل فائدة من ذكرها؛ ولهذ� 
�لممل  �ل�سرد  دون  ومركزة  ق�سيرة  رحلته  ج��اءت 

و�لمخل للمبنى و�لمعنى للرحلة .
�إعجابه  �أث��ارت  و�لتي  �لمهمة،  �لمناطق  و�سف   
�لموؤلف  ينبهر  ك��ان  ما   � وكثيراً  - تف�سيلي  ب�سكل 
�أكان من �لناحية  لل�سعوب �سو�ءاً  �لثقافي  بالم�ستوى 
قرية  مثل:   - �ل�سلبية  �لناحية  من  �أم  �ليجابية 
�لمناطق  و�أما  و"وجلة")))(،  و"�لقاهرة"  "�سوى" 
عليها  تعقيب  دون  فيذكرها  و�لم�سهورة  �لعادية 
�لتركيز  �إلى  بالإ�سافة  "مناطق �لحجاز")))(،  مثل: 
حيث  من  ا  دقيقاً ا  و�سفاً وو�سفها  �لمياه  منابع  على 
�لمر�رة و�لحلوة و�لملوحة مثل: "ماء بندر �لإلز�م" 
و"بيرم  �لقبط"  "ماء  و�أم��ا  بالقبيح،  و�سفه  �ل��ذي 
�ل�سلطان" "فهما من �أطيب مياه �لدرب")))(، وهذ� 
�أننا  كما  للرحلة،  بالن�سبة  �لمياه  �أهمية  �إلى  ر�جع 
نلم�ص من خالل هذه �لأو�ساف وكاأن �لموؤلف يكتب 
فيو�سح  بعده  من  �لقادمة  �لحجيج  لقو�فل  وي��دّون 

� على منابع �لمياه. وي�سرح تفا�سيل �لطريق مركزاً
ز �لموؤلف في �لُطرق �لتي يوجد بها �ل�سكان  ● ركَّ
�لثقافية  وم��م��ي��ز�ت��ه��م  �ل�����س��ك��ان  خ�سائ�ص  ع��ل��ى 
و�لح�سارية وم�ستوى معي�ستهم و�أمنهم، مثل: "قرية 
زويلة")))( �أما �لمناطق �لخالية من �ل�سكان في�سف 

ا . ا دقيقاً فيها �لمظاهر �لطبيعية و�سفاً
�لكرنولوجي  �لت�سل�سل �لزمني و�ل�سرد  ● �حترم 
لأحد�ث �لرحلة مع �لتركيز على �لتو�ريخ دون خلط 
وجود  �أو  �أخ��رى  على  لمناطق  تاأخير  �أو  تقديم  �أو 
�أن  يمكنها  �لتي  �لجغر�فية  �لأماكن  في  متناق�سات 

تفقد �لرحلة م�سد�قيتها �لعلمية و�لمنهجية .
لغة  على  �لرحلة  تدوين  في  �لموؤلف  �عتمد  لقد 
و�أ�سلوب  و�لخا�ص  �لعام  يفهمها  و��سحة  جميلة 
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ب�سيط ي�ستميل �لقارئ دون ح�سو �أو تكر�ر ممل مثل 
غيَّمت  �لركب  و�أفطر  �لنهار  تعالى  "...ولما  قوله: 
� و�سارت �لأر�ص كاأنها  � غزيراً �ل�سماء و�أبرقت مطراً
فتر�وحت  �لن�ص  عبار�ت  و�أما  و�حد...")))(،  نهر 
�لجز�لة  بين  وم�سطلحاته  و�لطويلة  �لق�سيرة  بين 
�لمغاربة  �لعلماء  �أث��ر  �قتفى  �أن��ه  كما  و�لب�ساطة، 
�أن  ذلك  �لأ�سلوبية؛  �لناحية  من  �لرحلة  تدّوين  في 
 )(((� جداً ا  ر�قياً ا  �أ�سلوباً ي�ستخدمو�  لم  �لعلماء  هوؤلء 
ي�ستعملون  كانو�  �لتي  �لأخرى  موؤلفاتهم  مع  مقارنة 
فيها عبار�ت قوية �لمعنى بليغة �لأ�سلوب، غر�سهم 
�لأهل  مع  �لعودة  عند  بها  �ل�ستمتاع  هو  ذلك  في 

و�لأحباب)8)(.
3- االأبعاد الجغرافية وال�صو�صيو اقت�صادية 

للمغرب االإ�صالمي:
اأ- الأبعاد العامة للمخطوط:

در��ستهم  في  �لرحالت  باأدب  �لمهتمون  يرتكز 
ودو�ع��ي  دو�ف��ع  في  �لبحث  محاولة  على  رحلة  لأي 
حتى  �لمرجوة  غايتها  �أو  نوعها  كان  مهما  �لرحلة 
ومعرفة  و��ستيعابها  فهمها  ذلك  بعد  لهم  يت�سنى 
مدى �أهميتها �لأدبية و�لتاريخية، و�لرحلة �لمدرو�سة 
يمكن �أن نلتم�ص فيها د�فعين �أ�سا�سين: �لأول و��سح 
ح به، وهو تاأدية  ويمكن �لجزم به؛ لأن �لموؤلف �سرَّ
�لذي  وه��و  �لثاني،  �لد�فع  �أم��ا  �ل��ح��ج)))(،  فري�سة 
ا  كان ور�ء تدوين �لرحلة ول يمكن �لجزم به �إطالقاً
لعتبار�ت لي�ص هذ� محلها؛ فيمكن رده �إلى عو�مل 
�سخ�سية مرتبطة ب�ساحب �لرحلة ل بمدونها، وقد 
�لإفادة  �أو  و�لمقربين  �لأ�سدقاء  لطلب  تلبية  يكون 
و�إمتاع �لقر�ء وموؤ�ن�ستهم �أو و�سعها كدليل �إر�سادي 

ُيهتدى به في رحالت لحقة �أحد هذه �لدو�فع.
�لمعايير  �أغ��ل��ب  �ل��رح��ل��ة  ف��ي  �ت�����س��ح��ت  وق���د 
الة  �لرحَّ عند  معهودة  كانت  �لتي  و�لمو��سفات 
نة،  مدوَّ رحلة  كل  من  �لمرجوة  �لمعالم  �أو  �لعرب 

وهذ� ما يوؤكد لنا باأن �لتو�تيين قد عرفو� هذ� �لفن 
�لغالب  �أن  ولو  و�أنو�عه،  مقايي�سه  بكل  و��ستوعبوه 
وحجية،  علمية  كانت  �أنها  �لتو�تية  �لرحالت  على 
�أهمية  تقل  ل  �أيدينا  بين  �لتي  �لمدرو�سة  و�لرحلة 
محمد  رحلة  �أو  �لمو�ئد(  �لعيا�سي)ماء  رحلة  عن 
و�ل�����س��ارب(... �ل�ساري  �لقي�سي)�أن�ص  �أحمد  �ب��ن 
وغيرها من �لرحالت �لمغاربية ناهيك عن �لنماذج 
�لمعروفة و�لم�سهورة في �لبالد �لعربية، ول نبالغ �إن 
دقيقة  �لأخرى  هي  جاءت  مترجمنا  رحلة  باأن  قلنا 
�أن  في �لتز�مها �لزماني و�لمكاني، ميزتها �لكبرى 
و�لحال  �لتنقل  وظروف  و�لم�سلك  بالم�سار  �هتمت 
تكون  �لتي  و�لأماكن  للبلد�ن  و�لثقافية  �ل�سيا�سية 
فيها  �هتم  ما   � ون��ادراً نهايته،  في  �أم  �لم�سار  �سمن 
بالتر�جم و�ل�سير، وهو ما يمكن مالحظته في هذه 
ترجمة  �أي  فيها؛  ت��رد  لم  �لتي  �لمدرو�سة  �لرحلة 
حتى  �أو  �لرحلة  في  �سادفهم  لمن  تعريف  �أو  لعالم 
من ر�فقوه فيها، وعليه فهذ� �لنوع من �لأدب هو ما 
ي�سمونه في تو�ت باأدب �لرحلة، �أما ما يهتم بالعلوم 

و�لتر�جم في�سمى عندهم بالفهر�سة.
تمتاز �لرحلة - محل �لدر��سة- بفنها �لإبد�عي 
�لعديد  نلم�سه عند  �لعام مثلما  و�لأدبي في طابعها 
ومحمد  و�لعيا�سي،  بطوطة،  �بن  مثل:  الة  �لرحَّ من 
حين  وغيرهم،  و�لورتيالني  �لقي�سي،  �أحمد  �ب��ن 
�لملحون  �ل�سعر  رحالتهم  ت��دوي��ن  ف��ي  ي�ستعملون 
وهو  و�للغوية،  �لبيانية  �لأ�ساليب  وبع�ص  و�لف�سيح 
بالن�سبة  �لأمر  ويبقى  �لأدبية،  في �سبغتها  يزيد  ما 
�لتاريخية  �لوقائع  على  مقت�سر  هو  فيما  للتاريخ 
�إ�سافتها  من  ن  ُيَمكِّ بما  �لقائمة  �أي  �لم�سادفة؛ 
بع�ص  هناك  �أن  �إل  �لتاريخية،  �لأحد�ث  �سجل  �إلى 
 � مقت�سراً فيها  �لأدبي  �لجانب  يبقى  �لتي  �لرحالت 
ما  وه��ذ�  �لو�سف،  للغة  �ل��ع��ام  �لطابع  على  فقط 
يجعلنا نحكم على م�سمون هذه �لرحلة باأنها ل تنبئ 
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�لمعروف  و�لأدبي ل�ساحبها  �للغوي  بالم�ستوى   � �أبداً
�إلى  �لنهاية  في  لن�سل  �لمجال،  هذ�  في  كعبه  بعلو 
�لحكم �أن فو�ئد هذه �لرحلة ل تخرج عن �لجو�نب 
�لتاريخية و�لمجالت �لقت�سادية و�لجتماعية �لتي 

�سادفها رحالتنا فو�سفها وحكم عليها.
تو�ت  تاريخ  في  �لمتخ�س�سة  �لدر��سات  تهتم 
�سو�ءاً �أكانت �لفقهية �أم �للغوية �أو �لتاريخية بدر��سة 
ُتعد  لذلك  �لتنيالني؛  �لرحمن بن عمر  �ل�سيخ عبد 
�سخ�سه  على  للتعرف  ا  مهماً  � م�سدراً �لرحلة  هذه 
يمكن  ُتنبئ عن جو�نب عدة  �لعلمية، فهي  ومكانته 
�لقول عنها �إنها كانت مجهولة عن �ل�سيخ، كما �أنها 
قد تك�سف لنا عن مجال خ�سب كان يحبذه �ل�سيخ 
و�أبدع فيه، وهو �لترحال و�لتنقل �لذي �أفنى �سبابه 
وبناءها  �سخ�سيته  في  بالغو�ص  ي�سمح  مما  فيه. 
و�لتي  وفهار�ص،  كتب  من  �أنامله  دبجته  ا  عمَّ  � بعيداً
�لتحليل  في  طريقته  من  �أكثر  تعطيك  �أن  يمكن  ل 
�لحفظ  على  قدرته  �أو  �ل�ستنباط  في  منهجه  �أو 

و�ل�ستح�سار. 
�إن �لتنيالني، في باقي رحلته )�ل�سطر �لحجازي 
و�لأهم فيها؛ �أي ما هو مو�سوعها و�لغاية منها: �أد�ء 
�أ�سحاب  من  معا�سريه  يختلف عن  �لحج(  فري�سة 
�لحج  كيفية  �إلى  فاإ�سار�ته  تامة.  �لرحالت مخالفة 
ا  �لمخاطب عالماً تفتر�ص  �إ�سار�ت عملية مخت�سرة 
�لمثال،  �سبيل  على  �إن��ه  �لحج.  �أحكام  على  ا  مطلعاً
)�لرحلة  �ساحب  �لولتي  �لمختار  محمد  يخالف 
�ل�سهير عند �لمغاربة مخالفةاً تامة في  �لحجازية( 
في  و�لخو�ص  و�لحج  �لعمرة  تفا�سيل  عن  �لحديث 
�لق�سم  )هو  ا  ق�سماً لها  يفرد  جعله  ا  خو�ساً دقائقها 
، فهو نوع من دليل �لحج  �لر�بع( من خم�سين ف�سالاً
و�لعمرة كما يقول محمد حجي محقق �لرحلة: "وما 
حدة  على  يطبع  �أن  �لرحلة  من  �لق�سم  هذ�  �أح��رى 
كدليل للحج �ل�سني")00)(، وهو عود �إلى �لمعتاد عند 

على  �لتعريج  حيث  من  �لحجية  �لرحالت  �أ�سحاب 
مناظر�ت كالمية مع محاورين فعليين �أو متوهمين، 
وهو �جتهاد وردود فقهية على فقهاء وعامة �سافههم 
�أو كاتبوه في م�ساألة تت�سل باأحكام �لحج �أو �لعمرة 
ماء  �سلكه  ما  يغاير  �أن��ه  مثلما  �ل��زي��ارة.  �آد�ب  �أو 
من  �لثالثينيات  )في  �لحجية  رحلته  في  �لعينين 
�لقرن �لع�سرين( من �لجنوح �إلى �لإغر�ق في �لوجد 
قطعها  �لتي  �لم�سالك  عن  �لحديث  في  �لروحاني 
�ل��م��ن��ورة))0)(،  فالمدينة  مكة  �إل��ى  ج��دة  من  ركبه 
لعبد  �لحجازية  �لرحلة  ب��ه  تتميز  م��ا  �أن  وع��ن��دي 
�لتحديد  وجه  على  هو  �لتنيالني  عمر  بن  �لرحمن 
ما يعك�ص �سخ�سيته على �لنوع �لذي حاولنا تقريبها 
به من �لقارئ: �لفقيه و�لمفتي و�لقا�سي، �لمهموم 
بق�سايا �للتز�م و�لعدل و�لن�سباط. هذه �ل�سفات 
� وفر�دة.  هي ما يك�سب مالحظاته عن �لحجاز تمايزاً
و�إنه من �لمفيد لموؤرخ هذه �لفترة �أن يتبين �لكيفية 
�آنذ�ك  �لإ�سالمية  �لأقطار  �سورة  بها  ترت�سم  �لتي 
و�ل�سورة  �لمعا�سر،  �لإ�سالمي  �لعربي  �لوعي  في 
�لتي يحفظها �لز�ئر - �لحاج، �لقادم من �لمغرب 

�لإ�سالمي لها.
�إن �لمتمعن في هذه �لطريق يدرك حقيقة جلية 
مفادها �أن هوؤلء �لحجيج يتحملون م�ساعب كثيرة 
�نعد�م  ق�ساوةاً  ويزيدها  قا�سية،  طبيعة  وعقبات 
من  �لماء  منابع  وقلة  �لل�سو�سية،  وكثرة  �لأم��ن، 
�أجل ق�ساء �سعائرهم �لدينية، وعلى �لرغم من كل 
مو�سع  كل  في  يوؤكد  كان  �لرحلة  �ساحب  فاإنَّ  ذلك 
�لديني،  و�جبهم  ليوؤدو�  توقفو�  �أنهم  م�سارهم  من 
بعقيدته  �لتو�تي  �لفرد  تم�سك  على  ي��دلُّ  ما  وه��و 
وو�جباته وثقافته �لفكرية و�لإ�سالمية �لتي ��ستطاع 
وماله  نف�سه  من  يملك  ما  باأعزِّ  لأجلها  ُي�سحي  �أن 
ووقته، كما �أن مثل: هذه �لرحالت كانت ت�ستغل في 
�لح�سول على �لإيجاز�ت و�أخذ �لأ�سانيد و�لمرويات 
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في  حتى  �لأحيان  بع�ص  وفي  �لعلماء  زيارة  ومعرفة 
"الرحلة  �إن  �لنيات،  تعدد  باب  من  وهذ�  �لتجارة، 
الحجية لعبد الرحمن بن عمر مع ما تطفح به من 
الة منها، )فهو  �لرحَّ ينفك  روحانية، فال  م�سامين 
�لروحي،  �ل�سفاء  من  مت�سل  ح��ال  في  �لحج  في 
مو�سع  �لأمكنة  عن  تنبوؤنا  �ل��ق��وي(  �لجذب  وم��ن 
�إنها  �ساحبها.  عن  تخبرنا  مما  �أكثر  �لم�ساهدة 
�لم�ساهدة  �لأمكنة مو�سع  �أ�سو�ء كا�سفة على  تلقي 
)ت�ساري�ص، طرق وم�سالك، �أودية ومنابع، �أ�سخا�ص 
عن  و�فية  ترجمة  تعطينا  مما  �أكثر  وقبائل(  ومدن 

�ساحبها �أو حتى مر�فقيه.
ب- الجوانب الجيو تاريخية:

الة �لتو�تيون لأنو�ع �لطبيعة  يتفاوت ت�سوير �لرحَّ
�لتي مرو� بها �إجمالاً ون�ستطيع �أن نتبيَّن نوعين في 
�إلى  ذلك  ويرجع  عامة،  ب�سفة  للطبيعة  معالجتهم 
وبح�سب  رحالة،  لكل  �لجمالي  �لح�ص  في  �لتفاوت 
قدر�ت كل منهم على �لمالحظة و�لو�سف �لدقيق؛ 
ولهذ� جاءت رحالتهم  نافذ؛  بذوق  يتمتع  فبع�سهم 
�لطبيعة،  لنا مناظر  ر  فنية ت�سوَّ لوحات  عبارة عن 
و�أما �لبع�ص �لآخر فاإنهم يهتمون �أكثر باإبر�ز �لطريق 
�لتي مكثو� فيها هنيهة من �لزمن، وكلُّما  و�لمنازل 
رحالتهم  فجاءت   ،.. و�سعاب  عو�ئق  من  �سادفهم 
�لم�سالك  كتب  ت�سبه  علمية جافة  �أخبار  عبارة عن 
�لرحلة  على  ذلك  �أ�سقطنا  ما  و�إذ�  و�لممالك))0)(، 
�إلى  منه  �لثاني  �لنوع  �إل��ى  �أق��رب  فاإنها  �لمدرو�سة 
مح�سة  تاريخية  علمية  مادة  عن  عبارة  فهي  �لأول 
ل مجال لالأدب فيها �إل في طابعها �لعام، وفي هذ� 
�ل�سدد يقول عنها �لأ�ستاذ �أحمد جعفري: "...و�إذ� 
��ستثنينا تلك �لمقدمة �لتي �أفتتح بها �ل�سيخ �سيدي 
عبد �لرحمن بن عمر �لتنيالني رحلته، �إ�سافة �إلى 
بع�ص �لفقر�ت في طياتها، فاإن �لرحلة بدت �أقرب 

�إلى �لتاأريخ منه �إلى ن�ص �أدبي ر�قي..."))0)(.

�لجغر�في  �لطابع  �لرحلة  ه��ذه  على  غلب  لقد 
و�لطبيعي ف�ساحب �لرحلة جمع لنا �أكبر قدر ممكن 
وهو�ة  �لجغر�فيين،  تهم  قد  �لتي  �لمعلومات  من 
دتنا هذه �لرحلة  در��سة �لأقاليم و�لمو�قع، وهكذ� زوَّ
بمعلومات هامة عن �لطرق و�لم�سالك �ل�سحر�وية 
كما  بها،  �لمحطات  و�أه��م  رحلته  في  قطعها  �لتي 
بها،  م��رَّ  �لتي  �لأر����س��ي  لطبيعة  ا  و�سفاً لنا  ُيقدم 
�لتي  و�لمعدومة،  �لوفيرة  �لمياه  منابع  من   � وع��دداً
تظهر  ول  �ل��رم��ال  ف��ي  �لمدفونة  تلك  �أو  بها  م��رَّ 
لنا  د  ح��دَّ كما  محدودة،  �أماكن  في  �إل  �لغالب  في 
بم�سيرة  �لمناطق  بين  �لم�سافات  �لرحلة  �ساحب 
�لأيام فيقول مثال: "�أن �لم�سافة بين كذ� وكذ� هي 
�إلى كذ� خم�سة  كذ�  �لم�سير...ومن  يوم من  ن�سف 
 � �أيام". وبالمنا�سبة يذكر �لتنيالني في رحلته عدداً
كما  بليبيا،  �لحج  طريق  في  �لموجودة  �لآب��ار  من 
�لعذوبة  حيث  من  لمياهها  ا  دقيقاً ا  و�سفاً يعطينا 
�لرحلة  في  �لجغر�فية  �لمالمح  وتتجلى  و�لملوحة، 
من  �لعديد  �إبر�ز  �إلي  �لرحلة  �ساحب  يعمد  حينما 
في  �أوردها  �لتي  و�لطبيعية  �لجغر�فية  �لمو��سفات 

تفا�سيل رحلته، وهي على �لنحو �لآتي:
�لرحلة  م�سار  لنا  يو�سح  والم�صالك:  ال���دروب 
�لذي  �لمحلي  �لطريق  �أهمها  �لطرق  من  مجموعة 
ينحرف  ثم  بوعلي  قرية  �إلى  تو�ت  و�سط  من  يمتد 
�لطريق  م��ع  يلتقي  وفيها  تديكلت،  �إقليم  باتجاه 
�لرئي�ص في قو�فل �لحجيج، ويمر �أ�سفل تو�ت، وهو 
�أحمد �لقي�سي )�بن  �لطريق �لذي �سلكه محمد بن 
�لرحلة  م�سار  �لثانية في  �لطريق  �أما  �لمليح())0)(، 
و�لممتدة بين عين �سالح وفز�ن �لليبية، ويلتقي هذ� 
�لطريق مع طريق �أزقر �لم�سهورة بقو�فلها �لتجارية، 
وهي �لطريق �لتي يلتقي فيها كل من �لطريق �لمار 
ما  بين  مقارنة  ح�سب  وه��ذ�  و�أ�سفلها،  ت��و�ت  �أعلى 
قاله �لموؤلف وما قاله محمد بن �أحمد �لقي�سي))0)(، 



الأبعاد 
الجغرافية 
وال�سو�سيو 
اقت�سادية 

للمغرب 
الإ�سالمي من 

خالل مخطوط 
رحلة ال�سيخ 
عبد الرحمن 

بن عمر الأموي 
التنيالني اإلى 

الحج �سنة 
1188ه/ 

1774م

123 آفاق الثقافة والتراث

يمتد  و�ل��ذي  �لرحلة  م�سار  في  �لثالث  �لطريق  �أما 
بين  �لر�بط  �لطريق  وهو  �لقاهرة،  �إلى  فز�ن  من 
�لقو�فل  ف��ي  �لأ���س��ا���ص  م��ح��وره  و�لمغرب  �لم�سرق 
�لتجارية قاعدة مرزق كاأكبر قاعدة �قت�سادية في 
في  �لمناطق  م��ن  �لعديد  عبر  ويمر  ف���ز�ن،  ب��الد 
�أكان  �سو�ءاً  ت��و�ت  من  و�لقادم  �لليبية،  �ل�سحر�ء 
ويلتقي  �لقاهرة  �إلى  به  يمر  �لأ�سفل  �أم  �لأعلى  من 
�لقاهرة،  في  �لأ�سا�سي  �ل�سمالي))0)(  �لطريق  مع 
�لقاهرة  من  يمتد  �ل��ذي  فهو  �ل��ر�ب��ع  �لطريق  �أم��ا 
يمُر  كان  طريق  هناك  ب��اأن  �لعلم  مع  �لحجاز  �إل��ى 
�لحجاز))0)(.،  �إلى  مبا�سرة  ومنه  �لقلزم  بحر  على 
طريق   : مثالاً ذكرها  �لتي  و�لم�سالك  �لطرق  ومن 
و�لأ���س��ود))0)(،  �لأبي�ص  �لهاروج  طريق  �زك��ي��ر)08)( 

طريق �ل�سانع)0))(.
الأحوال المناخية: كما ي�سير �لموؤلف �إلى بع�ص 
خالل  �لركب  لها  �ص  تعرَّ �لتي  �لمناخية  �لأح���و�ل 
�لطريق، ومن �أهم تلك �لأحو�ل �لتي �سادفت �لركب 
�لأمطار،  )�ل��ري��اح،  �سالح  عين  من  خروجه  عند 
�لرعد و�لبرق، وحر�رة �لجو())))(، ويقول عن بع�ص 

�لأحو�ل �لأخرى في �لحجاز)�لمطر و�لبرق())))(.
المرتفعات الجبلية: يتعر�ص �لموؤلف في رحلته 
�إلى بع�ص �لمرتفعات �لتي كانت تعيق قو�فل �لحجيج، 
على  منها  نذكر  منها،  �لقادمة  �لرحالت   � ومحذراً
عانى  �لتي  �لهاروج  جبال  �لح�سر  ل  �لمثال  �سبيل 
�لركب فيها، وهي في �لطريق �لممتدة في �سحر�ء 
و�أكثرها  بل  �لمرتفعات كذلك  بين  ومن  فز�ن))))(، 
�آخر  في  و�لموجودة  �أيلة  عقبة  وهي  و�سعوبة،  �سدة 

�لحدود �لم�سرية من �لناحية �ل�سرقية))))(.
ز �لموؤلف على و�سفها  و�صف المدن والقرى: ركَّ
ب�سكل كبير ويذكر �لأ�سماء �لخا�سة بها، عد� بع�ص 
الة �لآخرين  �لمناطق �لتي لم ترد با�سمها عند �لرحَّ
�لموؤلف كان يدرك حقيقة �لطريق،  باأن  مما يوحي 

الة كان ذ� ثقافة تاريخية كبيرة وعلى  ويبدو �أن �لرحَّ
�أن  كما  ز�ره��ا،  �لتي  �لمناطق  بتاريخ  و��سع  �طالع 
ف�سوله �لعلمي �أتاح له �لتعرف على �أحو�ل �ل�سعوب 
�لرحلة  ه��ذه  لنا  ُت��ق��دم  كما  �أر��سيها،  عبر  �لتي 
�سورة دقيقة للو�سع �ل�سيا�سي �ل�سائد في �لمناطق 
بها  مّرت  �لتي  و�لممالك  �لأقطار  وفي  �ل�سحر�وية 
�أفادتنا باأن بع�ص  قافلة �لحج في تلك �لفترة، فقد 
�لمناطق وعلى �لرغم من �سيطرة �لحكام عليها �إل 
�لقو�فل  �لطريق على  �لل�سو�ص وقطاع  �أن هجمات 
منه  عانى  ما  وهو  تتوقف،  لم  بها  �لمارة  �لتجارية 
)مدينة  �لأماكن:  هذه  ومن  نف�سه،  �لرحلة  �ساحب 
و)ز�وي��ة  �ل��ج��دي��د())))(،  )ز�وي���ة  تمنطيط())))(، 
)قرية  "�لرقاد"))))(،  ن)  ف��ي  وردت  �ل��رق��ادي( 
ب��ع��ل��ي()8))(، )ت��دي��ك��ل��ت())))(، )ت��م��ي��ق��ط��ن()0))(، 
ن)  �لأنو�ر("�لأنو�ر"  �أب��ي  �سيدي  ز�وي��ة  و)ق�سر 
غير موجودة))))(، )�آولف �ل�سرفة(، ويقال له �آولف 
�لكبير))))(، و)تقر�فت())))(، و)د�بدر(، وهو �ل�سم 
ا على منطقة "�أقبلي"  �لزناتي �لذي كان يطلق قديماً
�لو�قعة في �إقليم تديكلت))))(، و)قبيلة �أولد مو�سى(، 
و)�لتكرور())))(،  نعامة())))(،  �أبي  ز�وية  و)ق�سر 
هو  بلقا�سم  �أولد  و)ق�سر  ���س��ال��ح())))(،  و)عين 
�لمر�بطين)8))(،  بق�سر  �لآن  �لمعروف  �لق�سر 
وتدمايت،  ولمنقارطين،  �لحاج))))(،  �أولد  وق�سر 
و)جبل حلكم(،  تخمالت)0))(،  له  يقول  وهناك من 
و)بالد �أوكروت())))(، و)بالد فز�ن())))(، و)قرية 
�لحجاج  ك��ان  ليبيا،  جنوب  ف��ز�ن  ق��رى  �أول  �أب��ار( 
ينزلون بها فيجدون من �أميرها �لإكر�م و�لحماية، 
فكانو� يرتاحون فيها))))(، و)قرية ججم(، و)قرية 
�وت�ص(، و)قرية �آبريا())))(، و)قرية �متو� نقزيك(، 
�أهل  وي�سميها  ت�ساوى(  و)قرية  تكركيب(،  و)قرية 
�لزرقان(،  و)قرية  �ل�سغرى))))(،  جرمة  �ل�سود�ن 
و)م��دي��ن��ة م������رزق())))( و)ق��ري��ة ع��ي��ن �ل��م��ول��ى(، 
و)قرية  زويلة()8))(،  و)قرية  �نزغن())))(،  و)قرية 
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و)مدينة  تم�سه()0))(،  و)قرية  �لأف��اع��ي())))(،  �أم 
�أوج����ل����ة())))(، و)ق��ري��ة ج���ل���و())))(، و)���س��ح��ر�ء 
�أم  و)ب��ل��دة  �ل�سنك(،  و)م��و���س��ع  �ل���ق���رود())))(، 
و)قرية  �لغزو�لية())))(،  و)خطية  �لأل����و�ح())))(، 
�أم  و)مدينة  همو(،  �أم  و�د  و)ق��ري��ة  ���س��وى())))(، 
�ل�����س��غ��ي��ر())))(، و)ق��ري��ة ب����رن����و()8))(، و)ق��ري��ة 
و)قرية  �لحمير(،  كدبر  و)منطقة  �ل�سنجة())))(، 
و)مدينة  �لفيا�سة(،  و)منطقة  ك���ر�د����ص()0))(، 
و)بندر  ع���ج���رود())))(،  و)ب��ن��در  �ل��ق��اه��رة())))(، 
و)ينبوع())))(  �أي��ل��ه())))(،  و)عقبة  �لنخيل())))(، 
و)بندر �لمليح())))(، و)بندر �لإلز�م())))(، و)بندر 
�أو  �لبزوة  و)ق��اع  و)�ل���ح���ور�ء())))(،  �ل��وج��ه()8))(، 
�لبزو�ء(، و)عقبة �ل�سكر()0))(، و)عقبة ع�سفان(، 
و)خلي�ص())))(،  و)ع�سفان())))(،  و)ك��د�ء())))(، 
و)�لمدينة  و)مكة(،  و)�ل��ج��دي��دة())))(  و)ر�ب��غ(، 
و)تيه  �لنخيل(،  و)بندر  و)قباء())))(،  �لمنورة(، 

بني �إ�سر�ئيل(، و)�لبركات( 
�لو��سل  �لطريق  �إن  المائية:  والينابيع  العيون 
�لموؤلف  ��ز  ركَّ ف��ز�ن،   - و�سحر�ء  �سالح  عين  بين 
�لجغر�فية  �لخ�سائ�ص  م��ن  مجموعة  على  فيها 
ا على ما كانت عليه  ا دقيقاً و�لطبيعية فو�سفها و�سفاً
عدم  �إلى  ذلك  في  �ل�سبب  ويعود  رحلته،  تاريخ  في 
للطريق  ا  خالفاً �لمناطق،  هذه  في  �ل�سكان  وج��ود 
كثر  �لتي  و�ل�سرقية  �لو�سطى  ت��و�ت  بين  �لو��سلة 
و�أخالقهم  �ل�سكان  تعامالت  ع��ن  فيها  �لحديث 
في  وتق�سيرهم  �لحجيج  لركب  ��ستجابتهم  ومدى 
ز و�سفه على منابع �لمياه بالإ�سافة �إلى  ذلك. وتركَّ
ومن جملة  �لركب،  لها  �ص  يتعرَّ كان  �لتي  �لأحد�ث 
�لمنابع �لتي �أوردها �لموؤلف، وهي على �لترتيب من 
�ل�سّب،  �ل�سم، حا�سي  "بئر  فز�ن:  �إلى  عين �سالح 
ا(،  ث �إ�سهالاً مفرطاً حا�سي �لبلي )وذكر �أن ماءه ُيورِّ
ماء تحجاوت، ماء جلكم، ماء تكت، ماء �لجان، ماء 

دجن، ماء ميجور، ماء �أزو�، ماء �أجر��سكا�ص، ماء 
يو�سف، ماء  �أكب�ص، عوينة  ماء  �أجيج،  ماء  �لب�ص، 
زلطا))))(، ماء �ليهودية))))(، وبئر �ل�سعاليك)8))(، 

و�آبار بدر))))(، بير علي......
�أهم  ومن  �لمائية:،  و�لمجاري  و�لأنهار  �لأودي��ة 
�لطريق:  ه��ذه  ف��ي  �ل�سيخ  �أورده����ا  �ل��ت��ي  �ل��ودي��ان 
وو�د  مو�سى)0))(،  وو�د  �ل�سب،  وحا�سي  بحان،  و�د 
�ل��و�د،  ور�أ���ص  نتقرير،  وو�د  ع�سر�،  وو�د  تنورت، 
وو�د  قطمير))))(،  وو�د  �لطلح،  وو�د  ت��ر�ب،  وو�د 
�لطرفاوي))))(، و�لو�دي �لفارغ))))(، وو�د �لتيه))))(، 

....)((((� وو�د فاطمة))))( وقديداً
هذه  ف��ي  �ل�سيخ  �أورد  كما  ال��ن��ي��ات��ي:  ال��غ��ط��اء 
و�لنباتات  و�لح�سائ�ص  لالأ�سجار   � ذك���راً �لطريق 
من  �لمناطق  بع�ص  �أه��ل  ب��ه  ��ستهر  م��ا  ومختلف 
�إنتاج فالحي، مثل: �سجر �لحاد �لأ�سود))))(، و�سجر 
�ل�سبرق)8))(، و�سجر �لرطبي))))( و�سجر �لأثل)80)(، 
�لعلند�،  و�سجر  �لطلح،  و�سجر  �لدي�ص))8)(،  ونبات 

و�سجيرة �ل�سمر))8)(....
ت- الجوانب ال�سو�سيو اقت�سادية:

الة عبد �لرحمن بن عمر �لتنيالني  �عتنى �لرحَّ
�سديدة  عناية  و�لقت�سادية  �لجتماعية  ب��الأم��ور 
�كت�سبت  ول��ه��ذ�  �لأخ����رى،  ب��الأم��ور  عنايته  ف��اق��ت 
ي�ستغني  ل   � م�سدراً جعلتها  خا�سة  �سبغة  رحلته 
بالحديث  ولنبد�أ  �لمتخ�س�سون،  �لموؤرخون  عنه 
�لرحلة  من  �لم�ستنبطة  �لجتماعية  �لمظاهر  عن 
مطلعها  مع  �لموؤلف  يو�سح  حيث  تو�ت؛  منطقة  في 
�سيدي  بن  �سيد عمر  وبين  بينه  �لذي جرى  �لحو�ر 
عمر  �سيدي  �لعالمة  ب��ن  و�إدري�����ص  �لرحمن  عبد 
عمر  �بن  �لرحمن  عبد  ح�سول  هو  ونتيجته  مفاده 
�إلى �لحج  لل�سفر  �لمبلغ �لمخ�س�ص  �لتنيالني على 
تلك  خالل  �لحج  تكلفة  ومعرفة  قيمته  تحديد  مع 
ا مدى  �لفترة �أمر مهم، كما يت�سح من خاللها �أي�ساً
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�لتر�بط بين �أفر�د �لمجتمع و�إح�سا�ص �لفرد �لتو�تي 
الة  �لرحَّ لنا  ر  وي�سوِّ �لظروف،  �أ�سعب  في  باأخيه 
مجتمع  �لتو�تي  �لمجتمع  �أن  �لحو�ر  هذ�  خالل  من 
متدّين، وعند �نطالق �لرحلة ي�سير �لموؤلف �إلى �أهم 
��ستجابة  مدى  �إلى   � م�سيراً بها  مرَّ  �لتي  �لمحطات 
�لمعا�سرة،  وح�سن  �ل�سيافة  في  �ل�سكان  وتق�سير 
�لمحطات  ف��ي  ط��ال  �ل���ذي  �ل��م��ك��وث  لنا  وي��و���س��ح 
وُتقّدر  �لحجيج،  لوفود  ��ستجابتهم  ومدى  �لتو�تية 
�لتو�تية  �لأقاليم  في  �لموؤلف  ��ستغرقها  �لتي  �لمدة 
�لموؤلف  �أ�سار  وقد  ا،  تقريباً ا  يوماً وع�سرين  بخم�سة 
�أثناء  �إلى مجموعة من �ل�سخ�سيات �لتي رحبت به 

�لطريق في كل محطة �أقام فيها.
في  عو�ئده  على  ز  ركَّ فاإنه  �لليبي  �لمجتمع  �أما 
تخ�ص  �ل��ت��ي  �ل��ع��اد�ت  وبع�ص  �لحجيج  ��ستقبال 
فمنها  �لمعي�سي،  وم�ستو�هم  وعو�ئدهم  مذ�هبهم 
قرية  مثل:  و�سيا�ستها  �لمعي�سي  بم�ستو�ها  �أ�ساد  ما 
باأ�ص  ل  و�أهلها   ...": عنها  يقول  حيث  "�سوى"؛ 
�سيوخهم  م��ن  ع�سر  لث��ن��ي  �أم���وره���م  ي��ول��ون  ب��ه��م 
من  �أحد  عليها  يح�سدهم  ل  و�سهامة  �سيا�سة  ولهم 
�إلى  و�أ���س��ار  �نتقدها  من  ومنها  �لأعر�ب..."))8)( 
"�أبار"  تدني م�ستو�ها �لمعي�سي و�لجتماعي كقرية 
�لتي يقول عنها: "...و�أكرمونا بالخميرة �إل �أنهم ل 
�إد�م عندهم..."))8)(، ومنها كذلك قرية "�أوجلة"، 
يوحي  مما  �أخ���رى  ع��ن  ق��ري��ة  ك��ل  ع��و�ئ��د  وتختلف 
�لفترة  في  بينها  فيما  متحدة  تكن  لم  �لقرى  ب��اأن 

�لمدرو�سة .
�إلى  �إلى م�سر وعبوره �لنيل  وبعد و�سول �ل�سيخ 
�لقاهرة وقعت له و�قعة، تمثلت في �إ�سالله �لطريق 
�أنها  يظن  كان  �لتي  �لناقة  ب�سبب  �لركب  يجد  فلم 
�لزحام  خالل  �لم�سرية  �لإب��ل  من  قطيع  مع  مرت 
�لذي كان موجود في �لقاهرة �آنذ�ك))8)(، وفي ذلك 
ي�سل  �أن  �إلى  �لركب  وي�ستمر  �أ�سحابه،  يجد  �ليوم 

"�أيله" وفي  عقبة  من  عجرود" �لقريب  "بندر  �إلى 
�إلى  هذه �لمنطقة تعر�سو� من طرف ُقّطاع �لطرق 
�ل�سلب فاأخذو� من �لركب ثالثة جمال، وُي�سور لنا 
الة باأن �سكان هذه �لمناطق يغلب على طابعهم  �لرحَّ
ولكن  "بدر"  عرب  مثل:  و�لحتيال  و�لنهب  �ل�سلب 
�لمالمح  وم��ن  ب�سالم،  �لطريق  بهذه  م��رَّ  �ل��رك��ب 
عن  �لحديث  �لرحلة  هذه  في  �لبارزة  �لجتماعية 
�لمناطق  بع�ص  �حتفال  وطريقة  و�لقباب،  �لقبور 
بمقدم �لحجيج.....ومن هذه �لإ�سار�ت نذكر: وجود 
و�حتفال  �لليبية))8)(،  �ت�ساوى  قرية  في  لنبي  قبر 
�أهل مرزق بقو�فل �لحجيج، وزيارة �لقباب "ونزلنا 
وزرن��ا  �لقديم  في  ف��ز�ن  قاعدة  �زوي��ل��ة))8)(  بقرية 
�أنها قباب قبور من  �لرغم من  بها �سبع قبات على 
ُنو�  ُيعيٍّ لم  لكنهم  و�لتابعين  �ل�سحابة  من  �فتتحها 
و�لأح��د،  �ل�سبت  بها  و�أقمنا  �أ�سحابها،  �أ�سماء  لنا 
وهو �أول يوم من رم�سان")88)(، وعدو�نية �أهل وجلة 
ا من مدينة )وجلة())8)(  رحلنا منه وِبْتَنا قريباً "ثم 
من  و�لع�سرين  �ل��ح��ادي  �ل�سبت  ي��وم  �أ�سبحنا  ث��مَّ 
رم�سان و�لخام�ص ع�سر من نوفمبر و�أقمنا بها يوم 
�لأحد و�أهلها في غاية �لم�ساك�سة في �لمعاملة وقلَّة 

�لأمانة")0))(.
وم���ن �أب����رز �ل��م��الم��ح �لج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ت��ي ورد 
زيارته  وم�سار�تها  �لرحلة  و�سف  �سياق  في  ذكرها 
�لتي  �لروحية  و�لم�ساهد  �لدينية  �لمعالم  لأب��رز 
مثل:  �لإ���س��الم��ي  �لعالم  ف��ي  �آن���ذ�ك  قائمة  كانت 
ز�وي���ة �ل��ج��دي��د())))(، و)ز�وي����ة �ل���رق���ادي())))(، 
�ل�سيخ  �لأن��و�ر())))(، و)�سريح  �أبي  �سيدي  و)ز�وية 
و)قبر  ن��ع��ام��ة())))(،  �أب��ي  و)ز�وي��ة  �لمغيلي())))(، 
و)جامع  �زوي��ل��ة(،  قبور  و)قباب  �ت�ساوى(،  قرية 
�لأزهر(، و)م�سهد �لإمام �أبو �هلل محمد بن �إدري�ص 
�ل�سيدة  �لح�سين( و)قبر  ر�أ�ص  �ل�سافعي(، و)مقام 
و)�لمقام  �ل�سهد�ء(،  و)قبور  و)�لبقيع(،  نفي�سة(، 
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ذكر  �لرحلة  م�سار  و�سف  في  ورد  �لمالكي(...كما 
ف  لبع�ص �لأعالم و�لم�سايخ �لذين �لتقى بهم �أو تعرَّ
ا  علماً عنه  �أخ��ذو�  �أو  م�ساعدة  له  قدمو�  �أو  عليهم 
وفتوى �أو �سهد وفاتهم و�إلى غير ذلك من �لمنا�سبات 

�لمتباينة �لتي عا�سها موؤلف �لرحلة.
ح �لموؤلف �إلى بع�ص �لجو�نب �لقت�سادية  كما ل�مَّ
من  مجموعة  خاللها  من  ن�ست�سف  �أن  يمكن  �لتي 
�لنتائج �لهامة في حركة �لتجارة عبر قو�فل �لحجيج 
ويمكن �أن نجمل ذلك في مجموع من �لنقاط �لآتية: 
�أن في حركة �لتجارة �لتو�تية  الة  ر لنا �لرحَّ �سوَّ
قاعدة �قت�سادية مهمة لبد من �لمرور بها قبل �أي 
وكل  بال�سلع  �لتزوُّد  لأجل  �لتو�تية  �لبالد  خروج من 
كانت  �لتي  تمنطيط  قاعدة  وهي  �لرحلة،  يلزم  ما 
�لقرن  خ��الل  لالإقليم  �لقت�سادية  �لعا�سمة  تعد 

))ه/ 8)م))))(.
�لقت�سادية  �لمقاي�سة  �إلى  �لموؤلف  ي�سير  كما   
�لتي حدثت بين �أفر�د �لركب �لذي كان فيه و�سكان 

مدينة �أبار �لليبية))))(.
�لنخيل  بندر  منطقة  �إل��ى  �لركب  و�سول  عند 
�سيناء  �سحر�ء  �إلى  �ل�سرقية  �لناحية  من  �لقريبة 
�لذي كان  �ل�سامي  �لركب  �لتو�تي مع  �لركب  �لتقى 
فت�سوق  و�لثمار  �ل�سامية  �لفو�كه  ب�سائعه  من جملة 
طريق  عن  �ل�سامي  ركب  من  �لتو�تي  �لركب  �أفر�د 

�لمقاي�سة)8))(.
�لرحلة  تفيدنا  ا  �أي�ساً �لقت�سادي  �لجانب  وفي 
�لمغرب  �أف���ي  ����س���و�ءاً  �ل��ك��ب��ي��رة  �لأ����س���و�ق  ب��وج��ود 
على  تو�ت  تتوفر  وللعلم  م�سرقه،  في  �أم  �لإ�سالمي 
و�سوق  �سمالاً  تيميمون  �أهمها:  تجارية  �أ�سو�ق  عدة 
ي��زي��د عن  �ل��غ��رب؛ وب��ه��ذه �لأخ��ي��رة م��ا  تيمي ف��ي 
�سوقها مختلف  يرتاد  قرية،  وع�سرين )))(  خم�ٍص 
)غرب  وغر�ربة  فالنيين  من  و�لأع���ر�ق  �لأجنا�ص 

تمنطيط  �سوق  يرتاد  كما  وبربر،  وعرب  �إفريقيا( 
�لحاج  و�أولد  و�لجكانة  و�لبدو  و�لعرب  �ساهل  �أهل 

و�سكان �سوف...
الخاتمة:

و�لعناية  �لرحلة  �إن محاولتنا )تحقيق مخطوط 
به( �لب�سيطة في م�سمونها و�لمتو��سعة في �سكلها، 
من  مجموعة  �إبر�ز  �إلى  جاهدةاً  �لأخرى  هي  ت�سعى 
�لموؤلف  مكانة  على  تدلنا  �لتي  و�لإ�سار�ت  �لمالمح 
حو�دث  على  تطلعنا  �أنها  كما  ومنطقته،  وع�سره 
تاريخية مهمة في �لجانب �لإن�ساني، وقد �أ�سرنا �إلى 
وفي  �لتاريخية،  �لمخطوط  �أبعاد  في  منها  �لبع�ص 

نقد محتوى �لمخطوط.
عرفه  �ل��ذي  �لفكري  �لتر�ث  من  �لرغم  وعلى 
عامة  ب�سفة  �لتاريخية  �لدر��سات  �أن  �إل  �لإقليم 
�لدر��سات  مع  مقارنة  �ل�سيء  بع�ص  خجولة  بقيت 
�لأخرى �إلى حين بروز �أهمية �لرحالت �لتو�تية �لتي 
ويمكن  قويمة،  ومناهج  علمية  بخ�سائ�ص  تميزت 
فهي  بها،  و�لهتمام  �لإلمام  �لمعا�سرين  للباحثين 
 � ُتعد م�سدراً بل  �لتاريخية  �لكتب  �أهمية عن  تقل  ل 
من  بو�سفها  �لمحلي  �لتاريخ  م�سادر  من  ا  �أ�سا�ساً
يتعلق  فيما  و�أ�سملها  بل  و�أوثقها  �لم�سادر  �أوف��ر 
باأهمية  وتنفرد  �لنو�حي  �لمنطقة من جميع  بتاريخ 
وبخا�سة على �لكتب �لمتخ�س�سة؛ ذلك �أن م�سنفي 
�سارمة  بمنهجية  تميزو�  �لم�سادر  من  �لنوع  هذ� 
�لخا�ص  م�سارهم  عبر  �سهاد�تهم  ت�سجيل  ف��ي 
و�ل�سدقية  �لتعليق  في  �لعفوية  �إل��ى  �إ�سافة  بهم، 
و�لعباد  ومعالمها  �ل��ب��الد  فو�سفو�  �ل��و���س��ف،  ف��ي 
�لأحيان  من  كثير  في  تطرقو�  �أنهم  وعاد�تهم،كما 
�إلى �إير�د عدد من �لتعريفات و�لتر�جم، وقد تكون 
هذه �لتعاريف و�لتر�جم مفقودة وم�سنفات نفي�سة 

يّطلعون عليها خالل م�سارهم. 
�إن �لو�سف �لذي يقدمه لنا �ل�سيخ عبد �لرحمن 
�لجنوبي  �ل��ب��ري  �ل��ح��ج  ط��ري��ق  ح���ول  �ل��ت��ن��ي��الن��ي 
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�ل�سحر�وي من تمنطيط �إلى مكة، يمكننا من �أخذ 
�لحجاج  فيها  يوؤدي  كان  �لتي  �لظروف  حول  فكرة 
هذه  ا-  خ�سو�ساً و�لتو�تيون  ا  عموماً -�لجز�ئريون 
�لفري�سة، ومدى �سوقهم �إلى زيارة �لأماكن �لمقد�سة 
على �لرغم من �سعوبة �لطريق. غير �أن هذه �لرحلة 
ل تعطينا تفا�سيل دقيقة حول �أحو�ل �لمناطق �لتي 
فقط؛  �لأم��اك��ن  �أ�سماء  بذكر  تكتفي  بل  بها،  تمر 
ولهذ� فاإن �لفائدة ل تكتمل �إل بال�ستعانة برحالت 
�لمدرو�سة  �لرحلة  وتكت�سب  تف�سيالاً  �أكثر  �أخ��رى 
بع�ص  �إلى  �لمحلية  �لحدود  يتجاوز  ا  �جتماعياً  � بعداً
لأنها  وذلك  منه؛  �ل�ستفادة  يمكن  �لعربية  �لأقطار 
�أ�سارت �إلى �لعديد من �لعاد�ت و�لتقاليد و�لأعر�ف 
و�لمد��سر  و�لمدن  �لقرى  بع�ص  �ل�سائدة حينها في 

�لمجتمعات  في  �لمعلومة  �أم  �لمغمورة  �أكانت  �سو�ءاً 
�لعربية، وبخا�سة �لليبية منها. 

�لرحمن  عبد  �ل�سيخ  رحلة  �إن  �ل��ق��ول  ويمكن 
بال�سحر�ء   � م���روراً مكة  �إل��ى  ت��و�ت  من  �لتنيالني 
رحلة  �لحجاز؛  وحو��سر  �لم�سرية  و�لبالد  �لليبية 
و�إن  هامة،  وجغر�فية  تاريخية  فو�ئد  من  تخلو  ل 
ا للمناطق  ا تقليدياً �ساحب �لرحلة لم يكن يقدم و�سفاً
تقديم  �لإمكان  قدر  على  حاول  و�إنما  ز�ره��ا،  �لتي 
معلومات دقيقة، �أكثر تو�سيفية ظهرت فيها لم�سته 
تبناها  �لتي  �لمو�قف  خالل  من  و�لفكرية  �لعلمية 
منا�سك  لأد�ء  �ل�سحيحة  طريقة  �لقبور-  )زي��ارة 
بع�ص  فر�سها)�سح  حاول  �لتي  �لحج...(و�لمبادئ 

�أهالي �لمناطق �ل�سحر�وية �أو ل�سو�سيتهم..(.

الملحق رقم: 01 �صورة من ال�صفحة الأولى من مخطوط الرحلة)الن�صخة 1(

الملحق رقم: 02 �صورة من ال�صفحة الأخيرة من مخطوط الرحلة)الن�صخة 1(
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الملحق رقم: 03 �صورة من ال�صفحة الأولى من مخطوط الرحلة )الن�صخة 2(

الملحق رقم: 04 �صورة من ال�صفحة الأخيرة من مخطوط الرحلة )الن�صخة 2(
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الحوا�صي

ير�جع: - عمر )عبد �لعزيز(، قطف �لزهر�ت من �أخبار - )
علماء تو�ت، �لجر�ئر : د�ر هومة للن�سر، )00)م، �ص)))- 
�لتنيالنية، خز�نة  �لعائلة  لأن�ساب  تقييد؛  موؤلف مجهول، 

با عبد �هلل �أدر�ر- 
من - ) تعد  �لتي  تيمي؛  ق�سور  �إح���دى  ه��و  ت��نيالن:  ق�سر 

�لمحليون،  �لموؤرخون  يقول  �آنذ�ك،  تو�ت  �أكبر مقاطعات 
�سليمان  مولي  بها  حلَّ  وقد  وحديثة،  قديمة  ق�سمان  �أنها 
�بن علي �سنة)))ه/))))م و�لقديمة هي �لآن في حكم 
�أدر�ر،  لمدينة  �ل�سرقي  �ل�سمال  في  ا  حالياً تقع  �لمندثرة، 
�لد�ني  �لغ�سن  محمد(،  )بلعالم  باي   - ير�جع:  للتو�سع 
في ترجمة وحياة �ل�سيخ عبد �لرحمن بن عمر �لتينيالني، 
�لجز�ئر: د�ر هومة، )00)م، �ص ). جعفري )�أمبارك(، 
خالل  �لغربي  و�ل�سود�ن  ت��و�ت  بين  �لثقافية  �لعالقات 
�لجز�ئر،  �لثقافة،  وز�رة  �لهجري،  ع�سر  �لثاني  �لقرن 

)00)م، �ص0)
باي )بلعالم محمد(، �لغ�سن �لد�ني، �ص ).- )
تاريخ - ) حول  تقييد  �لكريم(،  عبد  بن  )محمد  �لتمنطيطي 

تمنطيط وتو�ت، مخطوط بالخز�نة �لبكرية.
محمد عبد �لعزيز �سيد �عمر، �لعلم عماد �لدين و�لإيمان - )

بخز�نة  مخطوط  �لإ���س��الم،  حياة  �لعلماء  مناقب  وذك��ر 
ز�وية مهدية، �أدر�ر.

باي )بلعالم محمد(، �لغ�سن �لد�ني، �ص)0- )
تو�ت، - ) لإقليم  �لثقافي  �لتاريخ   ، �أحمد(  )ح��اج  �ل�سديق 

من�سور�ت مديرية �لثقافة ،�أدر�ر ، )00)م، �ص )8.
�أدغا: هو من �أقدم �لق�سور �إذ� لم يعثر له على تاريخه �لأول - 8

�سنة)))ه/)0)م  �لثالثة  �لمرحلة  في  حاجو  �إليه  وقدم 
من �لزو�د و�سماه بق�سر �أدغاغ ن�سبة �إلى موطنه �لأ�سلي 

ينظر: 
A.G.P.Martin. les oasis Salah Réiennes: Alger: 

Edition Dlinhrinerie Algérienne 1904 p 86.

�لتادمكي )محمد �لأمين �لأن�ساري(، �لقو�عد �لنفي�سة في - )
�سرح �لمعرب، د�ر �لبخاري، �ل�سعودية، ))))م، �ص )).

�لتنيالني - 0) �ل��رح��م��ن  عبد  "�ل�سيخ  )ع��ا���س��ور(،  مزيلخ 
لل�سمين  �لم�سون  �ل��در  كتاب  تلخي�ص  ف��ي  ومنهجيته 
ف�سلية  �سوريا،  ع)0)،  �لعربي،  �لتر�ث  مجلة  �لحبلي"، 

ت�سدر عن �تحاد �لكتاب �لعربي، )ب.ت(، �ص )8). 
�ص - )) �لمعرب،  �سرح  في  �لنفي�سة  �لقو�عد  )�لتادمكي(،   

�ص )))-))(. 

محمد )باي بلعالم(، �لغ�سن �لد�ني، �ص )0.- ))
توجد هذه �ل�سنة في مذكرة على هام�ص، ج) من �لقر�آن - ))

�ل��ك��ري��م �ل��م��خ��ط��وط ب��خ��ط ق��دي��م ،خ��ز�ن��ة م���ولي علي 
�سليماني، �دغا . 

محمد )بن عبد �لكريم �لتمنطيطي(، تقييد حول تاريخ - ))
 .(( �ص  �لبكرية،  بالخز�نة  مخطوط  وت��و�ت،  تمنطيط 
للتو�سع ير�جع: - عرباوي )عمر(، �ألقاب �أعالم �لت�سوف، 
في  �لت�سوف  �أل��ق��اب  لح�سور  �سو�سيوتاريخية  مقارنة 
�لمخيال �لعربي �لإ�سالمي ،�لملتقى �لدولي �لحادي ع�سر، 
،ج)،ع)،  �لمعا�سرة  و�لتحديات  �لإ�سالم  في  �لت�سوف 

من�سور�ت جامعة �أدر�ر،008)/)00)م، �ص8)).
و�لإيمان - )) �لدين  عماد  �لعلم  عمر(،  )�سيدي  �لعزيز  عبد 

بخز�نة  مخطوط  �لإ���س��الم،  حياة  �لعلماء  مناقب  وذك��ر 
�لنفي�سة،  �لقو�عد  �لتادمكي،   _(( �ص   ، مهدية  ز�وية 

�ص ))
�لرحمن - )) عبد  رحلة  عمر(،  بن  �لرحمن  )عبد  �لتنيالني 

�بن عمر �لتنيالني �إلى �لحج، مخطوط بخز�نة ،�أبا عبد 
�لعلم  عمر(،  )�سيدي  �لعزيز  عبد   -  (( �ص  �إدر�ر  �هلل 
عماد �لدين و�لإيمان وذكر مناقب �لعلماء حياة �لإ�سالم، 
�لرحمن  عبد   - �ص)).  مهدية،  ز�وية  بخز�نة  مخطوط 
)بن عمر �لتو�تي(، مخت�سر �لدر �لم�سون، خز�نة �ل�سيخ 
�لحاج محمد باي بلعالم، �لركينة، �أولف، �أدر�ر، �ص )0. 

وبخز�نة �لطيب �ل�ساري، كو�سام، �أدر�ر
(( - ،0( �ص  �لرحلة،  �لتنيالني(،  عمر  )ب��ن  �لرحمن  عبد 

بالن�سبة ن) �أو ن)
بعثمان )عبد �لرحمن(، �لدور �لعلمي للز�وية �لتنيالنية، - 8)

�إ�سهامات علماء تو�ت في �لحركة  �لملتقى �لوطني �لربع 
00))-000)م،  �لحديث  �لع�سر  �أبان  و�لثقافية  �لفكرية 

جامعة �أدر�ر، ))/ 0) �أبريل 0)0)م، �ص)0. 
�لتنيالني )عبد �لرحمن بن عمر(، فهر�سة عبد �لّرحمن - ))

�ل�ساري،  �لطيب  خ��ز�ن��ة  �ل��ت��و�ت��ي،  �لتنالني  عمر  �ب��ن 
كو�سام، �أدر�ر، �ص )).

يقول �ل�سيخ في فهر�سته عن �أ�سلوب �سيخه عبد �لرحمن - 0)
�لجنتوري: "... و��ستفدنا �أ�سعاف ما ��ستفدنا من �سيخنا 
�أبي حف�ص؛ لبن�ساطه معنا ومد�عبته و�سبره على جفائنا 
..." ينظر: �لتنيالني )عبد �لرحمن بن عمر(، �لفهر�سة، 

�ص 88.
نف�سه، �ص )) .- ))
محمد )باي بلعالم(، �لغ�سن �لد�ني، �ص )).- ))
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تودن: �أو تادوني: وقرية �سغيرة من منطقة �لأزو�د �سمال - ))
مالي، ينظر: جعفري )�أمبارك(، �لعالقات �لثقافية، �ص 

.((8
بلغة - )) تعني  �إيو�ن" �لتي  " �أره��ار�ن  لكلمة  تحريف  �رو�ن: 

 - ينظر:  �لأبقار(،  )�أر���ص  لل�سكان  �لمحلية  )تما�سك( 
جعفري )�أمبارك(، �لعالقات �لثقافية، �ص .�ص )8))-

 .)(((
�لفهر�سة، - )) �لتنيالني(،  عمر  )بن  �لرحمن  عبد  ينظر: 

�ص ))).
ج��ع��ف��ري )�أم���ب���ارك(، �ل��ع��الق��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة، ����ص- �ص - ))

.)(((،((8(
�لفتح - )) محمد(،  �لطالب  �هلل  عبد  )�ب��ن  �لبرتلي  ينظر: 

�لكتاني  محمد  تح.  �لتكرور،  علماء  معرفة  في  �ل�سكور 
)8))م،  �لإ�سالمي،  �لغرب  د�ر  بيروت:   ، حجي  ومحمد 

�ص )0).
محمد )باي بلعالم(، �لغ�سن �لد�ني، �ص)))-))(.- 8)
�لفهر�سة، - )) �لتنيالني(،  عمر  )�بن  �لرحمن  عبد   : ينظر 

�ص 8)).
نف�سه، �ص 88). - 0)
نف�سه، �ص )8).- ))
و�سفه �ل�سيخ باي بلعالم بالنجم �لز�هر و�لإمام �ل�سهري - ))

بلعالم(،  �أو�نه، ينظر: محمد )باي  ونادرة  عالمة زمانه 
عمر  )ب��ن  �لرحمن  عبد   -  ،(( ���ص  �ل��د�ن��ي،  �لغ�سن 
وقد   ،((( �ص  �ل�سابق،  �لم�سدر  �لفهر�سة،  �لتنيالني(، 
فيها  �أورد  �لتي  �لحجازية  برحلته  �لأخير  ه��ذ�  ��ستهر 
منطقة  تخ�ص  �لتي  �لتاريخية  �لمعلومات  من  �لعديد 
�لز�ب �لجز�ئرية : ينظر:- �لهاللي )�أبو �لعبا�ص �أحمد(، 
�ص  �أدر�ر،  كو�سام،  بخز�نة  مخطوط  �لحجازية،  �لرحلة 

.0(
�ص - )) �ل�سابق،  �لمخطوط  �لفالني(،  �أحمد  )بن  �هلل  عبد 

)0، ير�جع: -نيكلو )عبد �لقادر(، �لهجرة �إلى تو�ت في 
�لقرن �ل�سابع هجري، �لندوة �لربعة لل�سيخ �سيدي مولي 
�سليمان بن علي، �لم�سجد �لكبير بق�سر �أولد �و�سن، ))/

ماي/ )00)م، �ص)).
محمد )بن عبد �لكريم �لتمنطيطي(، تقييد حول تاريخ - ))

تمنطيط وتو�ت، مخطوط بالخز�نة �لبكرية، �ص )).
نيكلو )عبد �لقادر(، �لهجرة �إلى تو�ت في �لقرن �ل�سابع - ))

هجري، �ص))
�لثامن - )) �لقرنين  خالل  تو�ت  �إقليم  فرج(،  )محمود  فرج 

د.م،ج،  �ل��م��ي��الدي��ي��ن،�ل��ج��ز�ئ��ر:  ع�سر  و�ل��ت��ا���س��ع  ع�سر 
)8))م. �ص 0).

�لحق(، - )) عبد  بن  �لكريم  عبد  بن  )محمد  �لتمنطيطي 
خز�نة  �لثاني،  �لألف  علماء  تعريف  في  �لمعاني  جوهرة 
تمنطيط، �أدر�ر، مخطوط، خز�نة �ساري �لطيب بن عبد 

�هلل كو�سام، ورقة )).
فيما - 8) �ل�سائل  غنية  محمد(،  �لرحمن  عبد  )بن  �لبلبالي 

وقع بتو�ت من �لم�سائل، مخطوط بخز�نة مملوكة، �أدر�ر، 
كلها.

مخطوط - )) �لتنيالني،  زي��د  �أب��ي  �أجوبة  في  �لأم��ان��ي  غاية 
�أدر�ر، ورقة )0.  �أدغاغ،  بخز�نة مولي �سليمان بن علي، 

.0(
عريان �لر�أ�ص)بن محمد بن ح�سان(، �ل�سجرة �لمرجانية - 0)

هومة،  د�ر  �لركانية،  �لبلبالية  ب��الأ���س��رة  �لتعريف  ف��ي 
�لجز�ئر 0)0)م، �ص ))).

�لبلبالي )محمد عبد �لكريم(، �لكتاب �لجامع لفتوى �أبي - ))
علي،  بن  �سليمان  مولي  خز�نة  مخطوط  �لتنيالني،  زيد 

�أدغاغ، �أدر�ر، �ص)0. 
مولي - )) بخز�نة  مخطوط  �لأماني،  غاية  محمد،  �لبلبالي 

�سليمان بن علي، �أدغاغ، �أدر�ر، ورقة )0.
وهي - )) �لتو�تي،  �لإقليم  مناطق  لمنطقة من  ��سم  ت�سابيت: 

�لمعزول  �لمكان  �لعربية  باللغة  معناها  بربرية  كلمة 
�ل�سجرة  �لر�أ�ص،  عريان   - ينظر:  للتو�سع  �لطريق.  عن 

�لمرجانية، �ص.�ص) ))، ))(.
مولي - )) �سليماني  بخز�نة  �لمخطوطين  من  ن�سخة  توجد 

علي، �أدغا، �أدر�ر.
�لطيب-- )) �ل�ساري  بخز�نة  منه  كاملة  ن�سخة  على  �طلعت 

كو�سام، �أدر�ر، �ل�سفحة �لأولى متاآكلة.
يوجد مخطوط بخز�نة محمد باي بلعالم، �لركينة، �أولف، - ))

�أدر�ر.
توجد ن�سخة من �لرحلة و�لفهر�سة بخز�نة �سليماني مولي - ))

علي، �أدغا- �أدر�ر.
محمد باي بلعالم، �لغ�سن �لد�ني، �ص )).- 8)
نف�سه، �ص )).- ))
�لحق(، - 0) عبد  بن  �لكريم  عبد  بن  )محمد  �لتمنطيطي 

جوهرة �لمعاني في تعريف علماء �لألف �لثاني، مخطوط 
بخز�نة �ساري �لطيب �بن عبد �هلل كو�سام، �ص-�ص)))-

)((
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نيكلو )عبد �لقادر(، �لهجرة �إلى تو�ت في �لقرن �ل�سابع - ))
هجري ، �ص)).

�لمهد�وي )عبد �لقادر بن عمر(، �لدرة �لفاخرة في ذكر - ))
�أدر�ر،  �هلل،  باعبد  بخز�نة  مخطوط  �لتو�تية،  �لم�سايخ 

�ص )0.
محمد ) �بن عبد �لكريم(، جوهرة �لمعاني، �ص 8).- ))
في - )) �لأق���الم  درة  �لكريم(،  عبد  بن  )محمد  �لبكر�وي 

�أخبار �لمغرب بعد �لإ�سالم، مخطوط بالخز�نة �لبكرية، 
�لمطارفة،  �لكبير،  عبد  �أب��ن��اء  وب��خ��ز�ن��ة  تمنطيط- 

�ص-�ص) ))-))(. 
محمد )باي بلعالم ( �لغ�سن �لد�ني، �ص0)، وقد �أوردها - ))

� في ذلك على �لن�سخة �لثانية في �سكل تعليق  كلها معتمداً
عليها. 

يرجى �لرجوع �إلى: ن)، �ص)0، ون) �ص)0.- ))
�أر�ص - )) معالم  �إلى  �لمجتاز  وتحفة  �ل�سوقية،  �لرحلة  مثل: 

�لبكر�وي )محمد(، درة �لأقالم، �ص  �لحجاز. ينظر: - 
 .(8

�لرحلة، - 8) م���ر�آة  ف��ي  �أورب���ا  �سعيد(،  )ب��ن  �سعيد  �لعلوي 
�لرباط، جامعة  �لإن�سانية،  من�سور�ت كلية �لأدب و�لعلوم 

محمد �لخام�ص �لمملكة �لمغربية ، ))))م، �ص)). 
هذه - )) باأن  قباب  �سبعة  بها  �لتي  زويلة  قرية  �سكان  يدعي 

�لقباب هي قباب من �فتتحها من �ل�سحابة و�لتابعين لكن 
�ل�سحابة  هوؤلء  �أ�سماء  يعينو�  لم  �أنهم  �نتقدهم  �ل�سيخ 
بن  �لرحمن  )عبد  �لتنيالني   - �إل��ى:  يرجع  و�لتابعين 

عمر(، �لرحلة، �ص )).
نف�سه، �ص )). - 0)
كروم )عبد �هلل(، �لرحالت باإقليم تو�ت در��سة تاريخية - ))

و�أدبية للرحالت �لمخطوطة، د�ر حلب �لجز�ئر، )00)م، 
�ص ))).

)عبد �لرحمن بن عمر(، �لرحلة ، )ن )(، �ص0).- ))
�لعلوي، �أوربا في مر�آة �لرحلة ، �ص )).- ))
تيمي - )) بلدية  �دغا،  بق�سر  علي  بن  �سليمان  مولي  خز�نة 

�سليماني  علي  م��ولي  �ل�سيد  هو  عليها  �لم�سرف  �أدر�ر، 
�لدغاغي .

خز�نة �ل�سيخ �لحاج محمد باي بلعالم بمدر�سته ب�ساحية - ))
�لركينة بمدينة �أولف، �أدر�ر.

�لوليد )بن �لوليد(، جريدة �أن�ساب علماء تو�ت، مخطوط - ))
بخز�نة �أبي عبد �هلل، �أدر�ر، �ص )).

�أولد - )) بق�سر  ول��د  �سالم:  بن  محمد  بن  �لمحفوظ  �سيد 
�أو�سن تعلم مبادئ �لعلم من �لكتاتيب بهذ� �لق�سر فحفظ 
�لقر�آن �لكريم، وهو �بن ثالثة ع�سر �سنة بمدر�سة �ل�سيخ 
على  ت��رّب��ع  عمر،  �ب��ن  �لرحمن  عبد  ب��ن  محمد  �سيدي 
�سجادة �سيخه محمد بن عبد �لرحمن بن عمر �لتنيالني 
 � بعد وفاته ))))ه ليقوم مقامه في �لتدري�ص، فكان ماهراً
�أن  �إلى  �لحال  على هذ�  وبقي  و�لتف�سير  �لفقه  �أ�سول  في 
بمقبرة  ودف��ن  ))))ه  �لحجة  ذو   (( يوم  �لمنية  و�فته 
�أولد �أو�سن خّلف لنا هذ� �لأخير �لعديد من �لمخطوطات 
ا منها: )موطاأ �لإمام  ا متقناً �لتي دّونها بيده بو�سفه ن�ّساخاً
....وغيرها من  كامالاً  �لكريم  و�لقر�آن  مالك( و)خليل( 
ير�جع:-  للتو�سع   . �لأخ��رى  و�لمن�سوخات  �لمخطوطات 
مولي  �سيدي  لل�سيخ  �لر�بعة  �لندوة  )علي(،  �سليماني 
�سليماني بن علي )ر�سي �هلل عنه(، ق�سر �أولد و�سن، يوم 

�لخمي�ص ))جمادى �لأولى ، )00)م، �ص )0.
بلدية - 8) �هلل  �أباعبد  بق�سر  �لوليد  �لحاج  �لوليد  بن  خز�نة 

�لأ�ستاذ  �بنه  �لخز�نة  هذه  على  �لم�سرف  �أدر�ر،  تيمي 
�لحاج عبد �لقادر �بن �لوليد. 

�لتنيالني )عبد �لرحمن بن عمر(، �لرحلة ، �ص )0- ))
نف�سه، �ص)0- 0)
نف�سه، �ص8)،- ))
بن - )) �ل��رح��م��ن  عبد  ب��ن  �هلل  عبد  ب��ن  محمد  ب��ن  �ل��ول��ي��د 

�لوليد �بن من�سور بن �لقا�سم بن عبد �لكريم بن �أحمد 
عام  �أو�سن،  �أولد  �هلل  عبد  �أبي  بق�سر  ولد  يو�سف،  �بن 
و�لعربية  �لفقه  م��ب��ادئ  و�أخ���ذ  �ل��ق��ر�آن  در���ص  ))))م، 
بعد  �أبيه،  وفاة  بعد  وذلك  بتمنطيط،  �لبكرية  بالمدر�سة 
ثم  �لبي�ص،  مدينة  �إل��ى  �سافر  �لتعليمية  رحلته  �أت��مَّ  �أن 
)بالجنوب  �لقبلية  �ل�ساّللة  وق�سر  �ل�سفر�ء  عين  �إل��ى 
و�لفقه  �ل��ق��ر�آن  دّر����ص  بالنا�ص  �أمَّ  حيث  �ل��ج��ز�ئ��ري(؛ 
�لتعليم  ميد�ن  دخ��ل  ))))م  ع��ام  وف��ي  �لعربية،  و�للغة 
))))م  �سنة  تقاعد  �أن  �إلى  �لبتد�ئية  بالمدر�سة  كمعلم 
�لتو�تية،  �لمخطوطات  وجمع  ترميم  �إلى  بعدها  غ  ليتفرَّ
كان  حيث  وعلمائها،؛  �لمنطقة  تاريخ  بدر��سة  �هتمَّ  كما 
�لتاريخية  و�لدر��سات  �لأبحاث  لجمعية  ا  وموؤ�س�ساً  � ع�سواً
يناهز )80  توفي وعمره  �أن  �إلى  فيها  وبقي  �أدر�ر،  لولية 
و�لتدوين  �لتاأليف  حاول  )00)م.  جانفي   (( يوم  �سنة( 
منها:  �لأعمال  من  طيبة  مجموعة  جهده  خاتمة  فكانت 
ودي��و�ن  تنيالن(  علماء  ذك��ر  ف��ي  �لأع��ي��ان  )ق��رة  كتاب 
�لملحون، ومخطوطات في  �ل�سعر  متنوع في  كبير  �سعري 
ق�سائد  وله  �لمنطقة،  وعلماء  �لأعيان  و�سير  �لأن�ساب 
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�لثورة  على  ق�سيدة  له  كما  وغيرها،  ثاء  و�لرِّ �لمدح  في 
قرة  �لوليد(  �لوليد)�بن   - ير�جع:  للتو�سع  �لجز�ئرية. 
�لأعيان في ذكر علماء تنيالن، مخطوط بخز�نة �أبي عبد 
و�سفية  در��سة  )�سعاد(،  �ل�سابي  ���ص))-  �أدر�ر،  �هلل، 
�لبحث  �لثالث  �لوطني  �لملتقى   ، �هلل  عبد  �أب��ي  لخز�نة 
جامعة  �أفريل   ((/(( �لتر�ث،  خدمة  في  ودوره  �لعالمي 
�أدر�ر ،�ص)))- باي )بلعالم محمد(، �لرحلة �لعلية �إلى 
منطقة تو�ت، ج)، ج)، د�ر �لأمة، )00)م، �ص0))- بن 
�لوليد )عبد �لقادر(، “�لوليد �أبن �لوليد”، مجلة �لنخلة، 

ع))، �لجز�ئر، �أدر�ر، جو�ن 008)م، �ص )).
وقد �أ�سار �إلى ذلك �ل�سيخ باي بلعالم في �إحدى محا�سرته - ))

من �أن �ل�سيخ حمزة �لفالني كتب ن�سخة من هذه �لرحلة؛ 
�سيدي  �ل�سيخ  بخط  م��وج��ودة  "...ورحلته  يقول:  حيث 
عت ولم يبق منها �إل  حمزة لكن مع �لأ�سف تال�ست وتقطَّ
لمحات من  )بلعالم محمد(،  باي   - ..."..ينظر:  �لقليل 
خالل �لمخطوطات �لتي لم تطبع عن علماء و�آباء تو�ت، 
،80))م   (0  -(( في  ب��اأدر�ر  �لمنعقد  �لثقافي  �لأ�سبوع 

�ص )0. 
�لتنيالني )عبد �لرحمن بن عمر(، �لرحلة، ن) ،�ص .�ص - ))

.)0(-0((
نف�سه ن)،�ص �ص )0- )) ،�أما ن)، �ص .�ص ))0-)0 (.- ))
نف�سه ن)،�ص �ص ))-8)، �أما ن )، �ص. �ص) )0-)0 (.- ))
ن�سو�ص - )) تحقيق  �لرحمان(،  عبد  �ل�سادق)بن  �لغرياني 

لبنان،   ، ج��رم  �ب��ن  د�ر  و�لحديث،  �لقديم  في  �ل��ت��ر�ث 
)00)م، �ص 8). 

�لع�سقالني )�أبو �لف�سل �أحمد بن علي(، �لتلخي�ص �لحبير - 8)
في تخريج �أحاديث �لر�فعي �لكبير، باب ��ستحباب خطبة 

�لنكاح، ج)، د�ر �لكتب �لعلمية، �ص- �ص) )))-)))(.
�لما�سي - )) في  ف��الن  قبيلة  بلعالم،  ب��اي   - ينظر:  للتو�سع 

و�لحا�سر وما لها من �لعلوم و�لمعرفة و�لماآثر، د�ر �لأمة، 
�لجز�ئر )00)م، �ص)). 

�لفالني )�أبو عبد �هلل بن �أحمد(، �لرحلة في طلب �لعلم، - 80
مخطوط بخز�نة مولي علي �سليماني، �أدغا، �لمورقة )0.

عمر بن عبد �لرحمان، �ساحب ز�وية مهدية.- )8
�لتنيالني )عبد �لرحمن بن عمر(، �لرحلة، �لورقة )0.- )8
هذه �لمعلومة �لمهمة �نفرد بها �ل�سيخ في مخطوطه هذ�، - )8

�أما �لم�سادر �لأخرى فت�سميه �سيخ �لركب فقط.
يقع تحت - )8 �لذي  �لجنوبي  �لطريق  �لموؤلف من ذلك  يريد 

يمرون  ت��و�ت  حجيج  غالبية  كان  وقد  �لتو�تية،  �لأقاليم 

من  �لمار  �ل�سمالي  �لطريق  على  ي�سير  �سهل  وه��و  ب��ه، 
ثم  ت�سابيت  من  يبد�أ  بحيث  �ل�سمالية  �لتو�تية  �لمناطق 
�سهد  وق��د  وغيرها،  وورقلة  توقرت  �إل��ى  ومنها  �وق��روت 
�لرحالة �لمغربين بذلك ومنهم: - �لقي�سي )�بن �أحمد(، 
وز�رة  �لفا�سي،  محمد  وتق:  تح  و�ل�سارب،  �ل�ساري  �أن�ص 
�لدولة، �لمكلفة بال�سوؤون �لثقافية و�لتعليم �لأ�سلي، فا�ص، 

8)))م، �ص ))). 
بع�سها - )8 م��ع  متال�سقة  ج��ب��ال  ع��ن  ع��ب��ارة  �لطريق  ه��ذ� 

�لرجوع  يمكن  �سعبة  طريق  باأنها  ذكر  �لموؤلف  �لبع�ص 
�إلى:- عبد �لعزيز )�سريح �سرف(، جغر�فية ليبيا، مركز 

�لإ�سكندرية للكتاب، ط)، م�سر، 008)م، �ص )8.
نف�سه، - )8
للتعرف على تفا�سيل �لحادثة ير�جع: - �لتنيالني )عبد - )8

�لرحمن بن عمر(، �لرحلة، �ص-�ص) ))-))(.
مثلما - 88 مف�سالاً  ا  �سرحاً �لحجاز  مناطق  �لموؤلف  ي�سرح  لم 

ويعود  بذكرها  �كتفى  و�إنما  �لأخ��رى  �لمناطق  في  ف�سل 
ذلك �إلى �سهرتها. 

َكاَن - )8 {َمْن  قال:   � �هلل  ر�سول  �أن   : هريرة  �أبي  عن 
ومن  ُمْت،  ِلَي�سْ �أَْو   � َخْيراً َفْلَيُقْل  �لآِخْر،  َو�لَيْوِم  ِباهلل  ُيوؤِْمْن 
َكاَن  ومن  َج��اَرُه،  َفْلُيْكِرْم  �لآِخ��ْر،  َو�لَيْوِم  ِباهلل  ُيوؤِْمْن  َكاَن 
ْيَفُه}، وِزيَد في حديث  ُيوؤِْمْن ِباهلل َو�لَيْوِم �لآِخْر َفْلُيْكِرْم �سَ
�أبي �سريح )جائزته(، قال: "وما جائزته يا ر�سول �هلل؟"، 
َياَفُة َثالَثُة �أََياْم}، .....)�لحديث(  قال: {َيْوٌم َوَلْيَلة َو�ل�سِ
�إك��ر�م  "باب  في  �سحيحه))))(  في  �لبخاري  �أخرجه 
"باب من كان  �أخرجه م�سلم )))))( في  �ل�سيف" كما 
للتو�سع ير�جع:  يوؤذ جاره".  يوؤمن باهلل و�ليوم �لآخر فال 
- محمد بن �إ�سماعيل )�لبخاري(، �سحيح �لبخاري، ج)، 
ديب  م�سطفى،  تح:  �ل�سيف،  �إك��ر�م  باب  �لأدب،  كتاب 

�لبغا، ط)، د�ر �بن كثير بيروت ، )8))م، �ص )))). 
�ل�سفحة - 0) �لرحلة،  عمر(،  بن  �لرحمن  )عبد  �لتنيالني 

�لأخيرة.
نف�سه ،�ص،�ص) )0، ))،ن)(، �ص 08.- ))
نف�سه، �ص.�ص) ))،))،))(. - ))
نف�سه ن) ، �ص.�ص) 08-)0(. - ))
نف�سه ن)، �ص)0 .- ))
نف�سه ،�ص )).- ))
نف�سه، ن)، �ص )0.- ))
ما - )) وهو  �لمغربية،  �لرحالت  في مجمل  �لأمر  يت�سح هذ� 

جعل �لمحققين لهذه �لرحالة في بع�ص �لأحيان يفردون 
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باللهجة  و�لم�ستعملة  �لمبهمة  بالكلمات  ا  خا�ساً ا  فهر�ساً
�أن�ص  �أح��م��د(،  )�ب��ن  �لقي�سي   -  : م��ث��الاً :ينظر  �لعامية 

�ل�ساري و�ل�سارب، �ص ))).
�لتنيالني )عبد �لرحمن بن عمر(، �لفهر�سة، �ص)).- 8)
�لتنيالني )عبد �لرحمن بن عمر(، �لرحلة، �ص)0. - ))

محمد �لمختار �لولتي، �لرحلة �لحجازية، �ص. )).- 00)
ماء �لعينين بن �لعتيق، �لرحلة �لمعينية، تحقيق محمد - )0)

�لطبعة  بالرباط،  �لجديدة  �لمعارف  مطبعة  �لظريف، 
�لأولى، 8)))م.

�لبكري - )0) �هلل  عبد  لأبي  و�لممالك  �لم�سالك  كتاب  مثل: 
وكذلك �ل�سطخري وغيره، وهذه �لكتب تميزت بطابعها 
من  �لطبيعة  جماليات  �إلى  �لتطرق  من  و�لخالي  �لجاف 

�لأنهار و�لوديان وغيرها. 
في - )0) �لأدب��ي��ة  �لحركة  �ل�سافي(،  �أب��ي  )�أح��م��د  جعفري 

�لقرن ))ه، ج)،  نهاية  �لقرن )ه حتى  تو�ت من  �أقاليم 
من�سور�ت �لح�سارة، �لجز�ئر، )00)م ، �ص 8)). 

ينظر: - �لقي�سي )�بن �أحمد(، �أن�ص �ل�ساري و�ل�سارب، - )0)
�أوق��روت  من  طريق  هناك  ويوجد   )((-(0( -���ص  �ص 
�إلى توقرت ثم ورقلة، وهو �لذي �سلكه �لعيا�سي: ينظر:- 
�لمو�ئد(،  )ماء  �لعيا�سية  �لرحلة  �سالم(،  �أبو  �لعيا�سي) 

ج)، �لرباط: د�ر �لمغرب، ))))م ، �ص ))).
�لرحلة، �ص). في - )0) �لرحمن بن عمر(،  �لتنيالني )عبد 

�لقي�سي يقول عند خروجه من  �أحمد  �أن محمد بن  حين 
وبين  �لمد�سرة  هذه  بين  بعل  مرحلة  ثم   ..." �أوق���روت: 
�أقمنا  �لناحية  تلك  من  تو�ت  بالد  �آخر  �أوق��روت  مد�سرة 
�لمعروفة  �ل�سحر�ء  �إل��ى  �ل��دخ��ول  قبل  لنتهياأ  ا  يوماً به 
�ل�ساري  �أن�ص  �أحمد(،  )�بن  �لقي�سي   - باأزقر..." ينظر: 

و�ل�سارب، �ص0). 
�لطريق �ل�سمالي هو �لطريق �لذي كانت ت�سلكه �لعديد - )0)

من �لرحالت �ل�سمالية مثل: �بن بطوطة وبع�ص �لرحالت 
�إل��ى  ومنها  تلم�سان  �إل��ى  طنجة  م��ن  ويمتد  �لجز�ئرية 

�لجز�ئر وتون�ص ...�لخ 
�لتو�تية - )0) �لحجازية  �لرحالت  بع�ص  �سلكته  �لطريق  هذ� 

كما وردفي �لبع�ص منها.
�لتنيالني )عبد �لرحمن بن عمر(، �لرحلة، �ص)).- 08)
ليبيا، - )0) جغر�فية  �سرف(،  �لعزيز)�سريح  عبد   - ينظر: 

�ص)).
�لتنيالني )عبد �لرحمن بن عمر(، �لرحلة، �ص)).- 0))

نف�سه، ن)، �ص)0.- )))
نف�سه، ن)، �ص)0 - )))
نف�سه، ن)، �ص)).- )))
نف�سه، ن)، �ص)).- )))
ينظر: - �بن بابا حيدة )محمد �لطيب بن �لحاج عبد - )))

مخطوط  تمنطيط،  �أخبار  في  �لب�سيط  �لقول  �لرحيم(، 
�سوي�سي)محمد(،  ب��ن   -  ،(8( ���ص  تمنطيط،  بمدينة 
تمنطيط  ت��و�ت،  منطقة  في  �لإ�سالمية  �لدينية  �لعمارة 
)))م-))( ))-))(ه/  �ل���ق���رون:  خ���الل  ن��م��وذج��ا 

�سهادة  لنيل  م��ذك��رة  ل��ع��رج،  �ل��ع��زي��ز  عبد  �إ����س���ر�ف:  م 
�لإ�سالمية، جامعة �لجز�ئر، معهد  �لآثار  �لماج�ستير في 
�لآثار، )00)م- 008)م، �ص ))، - �لبكري )عبد �لكريم 
�بن محمد(، �لرحالت و�لتر�جم، ج)، �ص)) - عبد �هلل 
بالد  في  وتاأثير�ته  تو�ت  لإقليم  �لح�ساري  �لدور  عبا�ص، 
مو�سى  د.  �إ�سر�ف   ، ماج�ستير  ،ر�سالة  �لغربي  �ل�سود�ن 
 ، �لجز�ئر  ،جامعة  �لتاريخ  �لجز�ئر:ق�سم  جامعة  لقبال، 

)00)م، �ص)).
�ل�سحر�ء - ))) دي��و�ن  �أح��م��د(،  �سيد  )ول��د  يحي   - ينظر: 

�لكبرى �لمدر�سة �لكنتية و�لق�سائد �لنير�ت، ج)، وز�رة 
)مولي  �لإدري�سي   - �ص))،  )00)م،  �لجز�ئر،  �لثقافة، 
في  جو�نب  ذكر  في  �لنفحات  ن�سيم  �لطاهري(،  �أحمد 
�لبلبالي،  �هلل  عبد  �سيدي  خز�نة  مخطوط  تو�ت،  �أخبار 
محفوظ  �هلل(،  )ع��ب��د  م��ق��الت��ي   -  ،(( ���ص  ك��و���س��ام، 
)ورموم(، دور منطقة تو�ت �لجز�ئرية في ن�سر �لإ�سالم 
�لثقافة،  وز�رة  �لغربية،  باأفريقيا  �لعربية  و�لثقافة 
)�لأم��ي��ن(،  ع��ق��ب��اوي   - �����ص)))،  )00)م،  �ل��ج��ز�ئ��ر، 
مجموعة  �أفريقيا،  بغرب  �لإ���س��الم  ن�سر  في  كتامة  دور 
منطقة  بتاريخ  للتعريف  �لثقافي  �لمهرجان  محا�سر�ت 
�أفريقيا، مركز  و�لعربية في  �لإ�سالمية  و�لدر��سات  تو�ت 
جمعية �لأبحاث �لتاريخية، �أدر�ر: من )) �إلى 0)جانفي، 

88))م، �ص)0.
�لثقافي - ))) �لتاريخ  �أح��م��د(،  )ح��اج  �ل�سديق   - ينظر: 

،�أدر�ر، )00)م،  �لثقافة  تو�ت، من�سور�ت مديرية  لإقليم 
�ص)))، - �لتنيالني )عبد �لرحمن بن عمر(، �لفهر�سة، 
في  �لنو�ة  �سل�سة  �لتهامي(،  )م��ولي  غيتاوي   - ���ص8)، 
ج)،  تو�ت،  �إقليم  و�سالحي  علماء  من  �ل�سخ�سيات  �أبرز 
و�لإ�سهار،  للن�سر  �لوطنية  �ل�سركة  من�سور�ت  �لجز�ئر، 

)00)م ، �ص-�ص)))-))(.
�لإدري�سي )�لطاهري(، ن�سيم �لنفحات في ذكر جو�نب - 8))

في �أخبار تو�ت، مخطوط خز�نة �سيدي عبد �هلل �لبلبالي، 
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كو�سام، �ص))..
باي - ))) ���ص))-  �لثقافية،  �لعالقات  )�أم��ب��ارك(،  جعفري 

 - ���ص)،  ج)،  ت��و�ت،  منطقة  �إل��ى  �لعلية  �لرحلة  بلعالم، 
و�لتكال  و�لقدماء  تديكلت  �سكان  )�سعيد�ن(،  �لتومي 
بن   ،(8 �ص  )00)م،  �لجز�ئر،  هومة،  د�ر  �لنف�ص،  على 

�سوي�سي)محمد(، �لعمارة �لدينية �لإ�سالمية، �ص )0
ينظر: �لتومي )�سعيد�ن(، �سكان تديكلت، �ص )).- 0))
ج)، - ))) �لأدب���ي���ة،  �ل��ح��رك��ة  )�أح���م���د(،  جعفري   - ينظر: 

�لثقافي،  �لتاريخ   ، �أحمد(  )ح��اج  �ل�سديق   -  ،(( �ص 
�ص-�ص))8-0)(، - باي )بلعالم محمد(، �لرحلة �لعلية 
�إلى منطقة تو�ت، ج)، �ص))، - �لوليد)�بن �لوليد( قرة 
�لأعيان في ذكر علماء تنيالن، مخطوط بخز�نة �أبي عبد 
�هلل، �أدر�ر، �ص )). - غيتاوي )�لتهامي(، �سل�سة �لنو�ة، 

ج)، �ص00).
ي��ن��ظ��ر: - �ل��ت��وم��ي )����س���ع���ي���د�ن(، ���س��ك��ان ت��دي��ك��ل��ت، - )))

ن�سيم  �لإدري�����س��ي )�ل��ط��اه��ري(،  ����ص-����ص)))،0)(، - 
�لنفحات في ذكر جو�نب في �أخبار تو�ت، مخطوط خز�نة 
���ص-���ص)))-))(-  كو�سام،  �لبلبالي،  �هلل  عبد  �سيدي 

عبد �هلل عبا�ص، �لدور �لح�ساري لإقليم تو�ت، �ص)).
�إلى منطقة - ))) �لعلية  �لرحلة  باي )بلعالم محمد(،  ينظر: 

تو�ت،ج)، �ص)).
((( - - �ص)))،  �لثقافي،  �لتاريخ   ، �أحمد(  )حاج  �ل�سديق 

�ص-�ص)0)-))(  تديكلت،  �سكان  )�سعيد�ن(،  �لتومي 
�لكبرى  �ل�سحر�ء  دي��و�ن  �أح��م��د(،  �سيد  )ول��د  يحي   -
 - �لنير�ت، ج)، �ص0)،ها،  و�لق�سائد  �لكنتية  �لمدر�سة 
جو�نب  ذكر  في  �لنفحات  ن�سيم  )�لطاهري(،  �لإدري�سي 
)عبد  مقالتي   - ����ص-����ص)))-))(  ت��و�ت،  �أخ��ب��ار  في 
�لجز�ئرية،  تو�ت  منطقة  دور  )ورموم(،  محفوظ  �هلل(، 

�ص))).
�لثقافية، - ))) �ل��ع��الق��ات  )�أم���ب���ارك(،  جعفري   - ينظر: 

�ص-�ص))))،88)(، - �ل�سديق )حاج �أحمد(، �لتاريخ 
�لأدبية،  �لحركة  )�أحمد(،  جعفري   - �ص)))   ، �لثقافي 
عن  فنية  بطاقة  ع��زي��ز(،  )ب��ن  لحبيب   - ����ص))،  ج)، 
�لز�وية �لركب �لنبوي �سيدي �أمحمد بن عبد �لرحمن �أبي 
نعامة باأقبلي، محا�سرة باأدر�ر، في يوم )0/)0/)00)م، 

�ص- �ص) )0-)0(.
�لمي�سور - ))) �إنفاق  ف��ودي،  عثمان  وبن  بل  محمد   - ينظر: 

 : �لرباط  �ل�ساذلي،  بهيجة  تح:  �لتكرور،  بالد  تاريخ  في 
�لأول��ى،  �لطبعة  �لإفريقية،  �لدر��سات  معهد  من�سور�ت 

�أبوعبد  محمد  )بن  محمد  �ص.�ص)8)-))(-  ))))م، 
�هلل �لإدري�سي (، نزهة �لم�ستاق في �ختر�ق �لآفاق، ج)، 
�لم�سالك  �لعزيز(،  عبد  )بن  �هلل  عبد  �لبكري  �ص8)،- 
�لعلمية،  �لكتب  د�ر  ج)،  طلبة،  جمال  ت��ح:  و�لممالك، 
عبد  بن  )محمد  �لحميري   - ���ص)))،  )00)م،  لبنان، 
�لمنعم(، �لرو�ص �لمعطار في خير �لأقطار، تح: �إح�سان 
�أحمد  لبنان، ))))م، �ص)))، و-  لبنان،  عبا�ص، مكتبة 
�سناعة  ف��ي  �لأع�����س��ى  �سبح  �لقلق�سندي(،  علي  )ب��ن 
�لفكر،  د�ر  �لدين، ج)،  �سم�ص  تح: محمد حين  �لإن�ساء، 
�لدين  )عماد  �لفد�ء  �أبي   - ���ص)))،  ت(،  )ب،  لبنان، 
�إ�سماعيل(، تقويم �لبلد�ن، مكتبة �لثقافة �لدينية، م�سر، 
)00)م، �ص))، وياقوت )�لحموي(، معجم �لبلد�ن، ج)، 

�ص-�ص)0)-8)(.
�لعرب - ))) �سحر�ء  �سعيد(،  )محمد  �لق�ساط   - ينظر: 

حوتية   - ���ص0)،  ))))م،  ليبيا،  �ل���رو�ة،  د�ر  �لكبرى، 
ج)،  �لقرنين))-))ه،  خالل  و�لأز�و�د  تو�ت  )محمد(، 
�لجز�ئر: د�ر �لكتاب �لعربي، )00)م، �ص))، - �لقي�سي 
)�بن �أحمد(، �أن�ص �ل�ساري و�ل�سارب، �ص)))، - �لتومي 
عبد   - �ص-�ص)))-))(،  تديكلت،  �سكان  )�سعيد�ن(، 

�هلل عبا�ص، �لدور �لح�ساري لإقليم تو�ت، �ص))
ينظر: - �لبوحامدي �أحمد )بن محمد(، نبذة تاريخية - 8))

مخت�سرة تقت�سر على مهمات تاريخ عين �سالح وتاأ�سي�ص 
ق�سورها وقبائل م�ستوطنه، مخطوط بحوزة بن �إبر�هيم 
)�سعيد�ن(،  �لتومي   - ���ص)0،  �سالح،  عين  �إبر�هيم، 
ن�سيم  )�لطاهري(،  �لإدري�سي   -  (( تديكلت، �ص  �سكان 
�لنفحات في ذكر جو�نب في �أخبار تو�ت، �ص))، - عبد 
�هلل عبا�ص، �لدور �لح�ساري لإقليم تو�ت، �ص- �ص)))-

.)((
ي��ن��ظ��ر: - �ل��ت��وم��ي )����س���ع���ي���د�ن(، ���س��ك��ان ت��دي��ك��ل��ت، - )))

�ص-�ص)))، ))(.
�لقي�سي )�بن �أحمد(، �أن�ص �ل�ساري و�ل�سارب، �ص)).- 0))
في - ))) �لنفحات  ن�سيم  )�لطاهري(،  �لإدري�سي   - ينظر: 

ذكر جو�نب في �أخبار تو�ت، �ص ))).
ج)، - ))) �لم�ستاق،  نزهة  �لإدري�سي،  �هلل  عبد  �أبو   - ينظر: 

�ص)))، - �أبو �لقا�سم )�بن حوقل(، �سورة �لأر�ص، ج)، 
�لحميري،   - ���ص))،  8)))م،  ط)،  ليدن،  بريل  مطبعة 
�سعيد(،  )محمد  �لق�ساط   - �ص0))،  �لمعطار،  �لرو�ص 
عرب �ل�سحر�ء �لكبرى �لتو�رق، �لدر �لعربية للمو�سوعات، 
)�لحموي(،  ياقوت   - ا:  و�أي�ساً  ،(( �ص  008)م،  لبنان، 
�لوز�ن )ح�سن(، و�سف  �لبلد�ن، ج)، �ص0))، -  معجم 
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د�ر  �لأخ�سر،  ومحمد  حجي  محمد  ت��ر.  ج)،  �إفريقيا، 
محمد   - ���ص)))،  )8))م،  بيروت:  �لإ�سالمي،  �لغرب 
)بن عثمان �لح�سائ�سي(، �لرحلة �ل�سحر�وية، تر: محمد 

)�لمرزوقي(، د�ر �لتون�سية، تون�ص، 88))م، �ص ))).
ينظر: - �لقي�سي )�بن �أحمد(، �أن�ص �ل�ساري و�ل�سارب، - )))

�ص )).
في - ))) �لنفحات  ن�سيم  )�لطاهري(،  �لإدري�سي   - ينظر: 

ذكر جو�نب في �أخبار تو�ت، مخطوط خز�نة �سيدي عبد 
�لق�ساط، عرب  �لبلبالي، كو�سام، �ص ))).ينظر: -  �هلل 
)تيري(،  ج��اك   - ���ص))،  �ل��ت��و�رق،  �لكبرى  �ل�سحر�ء 
جاد  تر:  �لو�سطى،  �لع�سور  في  �لليبية  �ل�سحر�ء  تاريخ 
�هلل )غرور �ل�سلحي (، ط )، من�سور�ت �للجنة �ل�سعبية 

�لعامة للثقافة و�لأعالم، ليبيا، 008)م، �ص))).
ج)، - ))) �لم�ستاق،  نزهة  �لإدري�سي،  �هلل  عبد  �أبو   - ينظر: 

�لكبرى  �ل�سحر�ء  )�ل��ع��رب��ي(،  �إ�سماعيل   - ����ص)))، 
 - ���ص)))،  )8))م،   ، �لجز�ئر  ك،  و.  �ص.  و�سو�طئها، 

جاك )تيري(، تاريخ �ل�سحر�ء �لليبية ، �ص))).
�لتو�رق، - ))) �لكبرى  �ل�سحر�ء  عرب  �لق�ساط،   - ينظر: 

�لكبرى  �ل�����س��ح��ر�ء  )�ل��ع��رب��ي(،  �إ�سماعيل   - ����ص))، 
�ل�سحر�وية،  �لرحلة  �لح�سائ�سي،   - �ص)))،  و�سو�طئها 
�ص)))، -علي حامد )خليفة �لطيف(، �لمر�كز �لتجارية 
و�آثارها  �لأو�سط  �ل�سود�ن  مماليك  مع  وعالقتها  �لليبية 
على �لحياة �لجتماعية خالل �لقرنين 8ه- )ه/))م – 
))م، من�سور�ت جمعية �لدعوة �لإ�سالمية �لعالمية، ليبيا، 

)00)م، �ص)).
ينظر: - �لقي�سي )�بن �أحمد(، �أن�ص �ل�ساري و�ل�سارب، - )))

�لتو�رق،  �لكبرى  �ل�سحر�ء  ع��رب  �لق�ساط،   - ���ص))، 
�ص))، - خليفة �لطيف، �لمرجع �ل�سابق، �ص)).

�لم�ستاق، - 8)) ن��زه��ة  �لإدري�����س��ي،  �هلل  عبد  �أب���و   - ينظر: 
�لم�سالك  �هلل(،  )عبد  �لبكري   - ا:  و�أي�ساً ���ص)8)،  ج)، 
معجم  )�لحموي(،  ياقوت   - ���ص)8)،  ج)،  و�لممالك، 
�لدين(،  )عماد  �لفد�ء  �أب��ي   - ���ص)))،  ج)،  �لبلد�ن، 
�لمعطار،  �لرو�ص  �لحميري،   - �ص0))،  �لبلد�ن،  تقويم 
�لعبر  كتاب  �لرحمن(،  عبد   ( خلدون  �ب��ن   - ���ص)))، 
وديو�ن �لمبتد�أ و�لخبر..،مج)، لبنان: د�ر �لكتب �لعلمية، 
�أو�سح  �لبرو�سوي محمد)بن علي(،  ))))م، �ص88)، - 
�لمهدي  ت��ح:  و�لممالك،  �لبلد�ن  معرفة  �إل��ى  �لم�سالك 
)00)م،  لبنان،  �لإ�سالمية،  �لغرب  د�ر  �لرو��سية،  عبد 

�ص))).
و�ل�سارب، - ))) �ل�ساري  �أن�ص  �أحمد(،  )�بن  �لقي�سي  ينظر: 

�ص)).
ينظر:- �لبكري )عبد �هلل(، �لم�سالك و�لممالك، ج)، - 0))

�ص)8)- �لحميري، �لرو�ص �لمعطار، �ص)))- �لقي�سي 
جاك   - ���ص))،  و�ل�سارب،  �ل�ساري  �أن�ص  �أحمد(،  )�بن 

)تيري(، تاريخ �ل�سحر�ء �لليبية، �ص))).
((( - - ���ص)))،  ج)،  �لم�ستاق،  نزهة  �لإدري�سي،   - ينظر: 

�لبكري )عبد �هلل(، �لم�سالك و�لممالك، ج)، �ص)8)، - 
�بن حوقل)�أبو �لقا�سم محمد(، �سورة �لأر�ص، �لقاهرة: 
د�ر �سادر، 8)))م، �ص))، - ياقوت )�لحموي(، معجم 
�لرحمن(،  )عبد  خلدون  �بن   - ���ص)))،  ج)،  �لبلد�ن، 
كتاب �لعبر، مج)، �ص)8)، -�لحميري، �لرو�ص �لمعطار، 
�ص))، - �لقي�سي )�بن �أحمد(، �أن�ص �ل�ساري و�ل�سارب، 

�ص)).
�لليبية، - ))) �ل�سحر�ء  ت��اري��خ  )ت��ي��ري(،  ج��اك   - ينظر: 

�لكبرى  �ل�سحر�ء  )�ل��ع��رب��ي(،  �إ�سماعيل   -  ،((( �ص 
)طريح  �ل��ع��زي��ز  عبد   - ينظر:  �����ص)))،  و���س��و�ط��ئ��ه��ا، 
نا�سر،  بال   . ج)  و�لنباتية  �لمناخية  �لجغر�فيا  �سرف(، 

)))) م، �ص-�ص)))-))(.
ينظر: - �لقي�سي )�بن �أحمد(، �أن�ص �ل�ساري و�ل�سارب، - )))

�ص)).
ينظر: - �لبكري )عبد �هلل(، �لم�سالك و�لممالك، ج) - )))

�لبلد�ن،  تقويم  �لدين(،  )عماد  �لفد�ء  �أبي   - ���ص)8)، 
�ص)))، - �لقلق�سندى بن علي )�أحمد(، �سبح �لأع�سى، 

ج)، �ص )))، - �لحميري، �لرو�ص �لمعطار، �ص 00).
�لعيا�سية، ج)، - ))) �لرحلة  �سالم(،  �أبو  �لعيا�سي)   - ينظر: 

�ص)0)
ينظر: - �لقي�سي )�بن �أحمد(، �أن�ص �ل�ساري و�ل�سارب، - )))

�ص)).
نف�سه.- )))
�لتجارية - 8)) �لمر�كز  �لطيف،  خليفة   - ينظر:  للتو�سع 

�لليبية، �ص)).
((( - ، �لبلد�ن  معجم  )�لحموي(،  ياقوت  ينظر:-  للتو�سع 

�لبلد�ن،  �لدين(، تقويم  �لفد�ء )عماد  �أبي  ج)، �ص80- 
�ص))).

�ل�ساري - 0)) �أن�ص  �أحمد(،  )�بن  �لقي�سي   - ينظر:  للتو�سع 
و�ل�سارب، �ص))).

�سبح - ))) )�أحمد(،  علي  بن  �لقلق�سندى   - ينظر:  للتو�سع 
�لمو�عظ  )�أحمد(،  �لمقريزي  ���ص0))،-  ج)  �لأع�سى، 
و�لعتبار بذكر �لخطط و�لآثار، تح: خليل �لمن�سور، ج)، 
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د�ر �لكتب �لعلمية، لبنان، 8)))م، �ص)0)، - بن ثغربردي 
و�لقاهرة،  م�سر  ملوك  في  �لز�هرة  �لنجوم  )يو�سف(، 
د�ر  مطبوعات  �لمهند�ص،  وكامل  �ل�سقا،  م�سطفى  تح: 
�لكتب و�لوثائق �لقومية، م�سر، ))))م، �ص80)، - عبد 
�لرحمن )�ل�سيوطي ح�سن(، ح�سن �لمحا�سرة في �أخبار 
�لكتب  د�ر  ج)،  �لمن�سور،  خليل  تح:  و�لقاهرة،  م�سر 

�لعلمية، لبنان، ))))م، �ص)).
�لأم��م - ))) ت��اري��خ  )م��ح��م��د(،  �ل��ط��ب��ري   - ينظر:  للتو�سع 

و�لملوك، ج)، د�ر �لكتب �لعلمية، بيروت، ط)، )00)م، 
�سبح  )�أح��م��د(،  علي  بن  �لقلق�سندى   - ����ص)))،  ج)، 
�أن�ص  �أحمد(،  )�ب��ن  �لقي�سي   - ���ص)))،  ج))  �لأع�سى، 

�ل�ساري و�ل�سارب، �ص 8)).
�أبو - ))) �لعيا�سي)   - ير�جع:  ا  �أي�ساً وللتو�سع  �ص))،  نف�سه، 

�سالم(، �لرحلة �لعيا�سية، ج)، �ص ))).
�لبلد�ن، - ))) معجم  )�لحموي(،  ياقوت   - ينظر:  للتو�سع 

���ص0)،  �لمعطار،  �ل��رو���ص  �لحميري،   - ����ص)))،  ج)، 
ج)،  �لأع�سى،  �سبح  )�أح��م��د(،  علي  بن  �لقلق�سندى   -
�ص)))، - �لبرو�سوي محمد)بن علي(، �أو�سح �لم�سالك، 

�ص))).
تقويم - ))) �ل��دي��ن(،  )عماد  �ل��ف��د�ء  �أب��ي   - ينظر:  للتو�سع 

ا:- �بن حوقل)�أبو �لقا�سم(، �سورة  �لبلد�ن، �ص))، و�أي�ساً
�لأر�ص، �ص))، - �لحميري، �لرو�ص �لمعطار، �ص)))

للتو�سع ينظر:- �لعيا�سي) �أبو �سالم(، �لرحلة �لعيا�سية، - )))
ج)، �ص)8).

نف�سه، �ص0)).- )))
((8 - ، )�أبو�لح�سين(  خبير  بن  �أحمد   - ����ص0))،  نف�سه، 

�لم�سدر �ل�سابق، �ص)8).
�لمعطار، �ص)0)، - ))) �لرو�ص  �لحميري،   - ينظر:  للتو�سع 

ج)،  �لأع�سى،  �سبح  )�أح��م��د(،  علي  بن  �لقلق�سندى   -
�ص))).

للتو�سع ينظر: - �لعيا�سي) �أبو �سالم(، �لرحلة �لعيا�سية، - 0))
ج)، �ص-�ص) )0)-08)(.

�أخبار - ))) محمد(،  �لوليد  )�بن  �لزرق��ي   - ينظر:  للتو�سع 
د�ر  مطابع  ط)،  ملح�سن،  �ل�سالح  ر�سيدي  ت��ح:  مكة، 
ي��اق��وت   - ������ص)))،  ))))م،  �ل�����س��ع��ودي��ة،  �ل��ث��ق��اف��ة، 

)�لحموي(، معجم �لبلد�ن، ج)، �ص))).
��ستعجم - ))) ما  �لأندل�سي، معجم  �لبكرى   - ينظر:  للتو�سع 

ياقوت   - ���ص)))  م��ج)،  و�لمو��سع،  �لبالد  �أ�سماء  من 
بطوطه،  �بن  �ص))).  مج)،  �لبلد�ن،  معجم   - �لحموى 

رحلة �بن بطوطه، مج) �ص))
للتو�سع ينظر: - �لعيا�سي) �أبو �سالم(، �لرحلة �لعيا�سية، - )))

ج)، �ص08).
�ل�ساري - ))) �أن�ص  �أحمد(،  )�بن  �لقي�سي   - ينظر:  للتو�سع 

و�ل�سارب، �ص))
للتو�سع ينظر: - ياقوت )�لحموي(، معجم �لبلد�ن، ج)، - )))

�ص)0)- �بن خلدون ) عبد �لرحمن(، كتاب �لعبر، مج)، 
�لمعطار،  �لرو�ص  �لحميري،   - ينظر:  للتو�سع  �ص )))- 
�ص-�ص))))-)))(، - �بن �لأثير)عز �لدين(، �لكامل 
في �لتاريخ، تح: عبد �هلل �لقاطي، ج)، د�ر �لكتب �لعلمية، 
)�لجوزي(،  �لدين  جمال   - �ص8  8)))م،  ط)،  لبنان، 

�لمرجع �ل�سابق، ج)، �ص0)).
للتو�سع ينظر: - �أبو عبد �هلل �لإدري�سي، نزهة �لم�ستاق، - )))

ج)، �ص))) - �لبكري )عبد �هلل(، �لم�سالك و�لممالك، 
ج)، �ص)8)، - �لحميري، �لرو�ص �لمعطار، �ص)8)، - 
�ص))   ، و�ل�سارب  �ل�ساري  �أن�ص  �أحمد(،  )�بن  �لقي�سي 
- جاك )تيري(، تاريخ �ل�سحر�ء �لليبية، �ص)))، - �بن 

خلدون ) عبد �لرحمن(، كتاب �لعبر، مج)، �ص88).
�ص))) - ))) ج)،  �لعيا�سية،  �لرحلة  �سالم(،  �أبو  �لعيا�سي) 

مدح  في  ق�سيدة  �أمحمد(،  �ل�سيخ  �أب��ي  )ب��ن  �لحاج   -
�لحجاز، مخطوط بخز�نة �أبي نعامة، �أقبلي، �أدر�ر، �ص)0

�ل��ع��ي��ا���س��ي) �أب����و ���س��ال��م(، �ل��رح��ل��ة �ل��ع��ي��ا���س��ي��ة، ج)، - 8))
�ص-�ص))))-80)(.

للتو�سع ينظر: - ياقوت )�لحموي(، معجم �لبلد�ن، ج)، - )))
�لتاريخ،  في  �لكامل  �لدين(،  �لأثير)عز  بن   - ���ص)))، 

ج)، �ص8) - �لحميري، �لرو�ص �لمعطار، �ص)8.
�ل�ساري - 0)) �أن�ص  �أحمد(،  )�بن  �لقي�سي   - ينظر:  للتو�سع 

و�ل�سارب ، �ص)).
نف�سه، �ص)).- )))
نف�سه، �ص)).- )))
للتو�سع ينظر: - �لعيا�سي) �أبو �سالم(، �لرحلة �لعيا�سية، - )))

ج)، �ص)0).
�لم�سالك - ))) �هلل(،  )ع��ب��د  �ل��ب��ك��ري   - ي��ن��ظ��ر:  للتو�سع 

�لمعطار،  �لرو�ص  �لحميري،   - و�لممالك، ج)، �ص)))، 
�ص)))، - �لعيا�سي) �أبو �سالم(، �لرحلة �لعيا�سية، ج)، 

�ص))) ها.
حملي )�لحاج �لعبا�ص با�سا �لثاني(، �لرحلة �لحجازية، - )))

�لدينية،  �لثقافة  مكتبة  )�لتينوني(،  لبيب  محمد  ت��ح: 
م�سر، ))))م.
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للتو�سع ير�جع: - �لبالذري: معجم معالم �لحجاز، ج)، - )))
�ص-�ص)))-))(.

�لكبرى - ))) �ل�سحر�ء  ع��رب  �لق�ساط،   - ينظر:  للتو�سع 
�لتو�رق ، �ص)).

�لتومي )�سعيد�ن(، �سكان تديكلت، �ص))).- 8))
�لكبرى - ))) �ل�سحر�ء  ع��رب  �لق�ساط،   - ينظر:  للتو�سع 

�لتو�رق ، �ص8).
نف�سه ، �ص)) - �لعيا�سي) �أبو �سالم(، �لرحلة �لعيا�سية، - 80)

ج)، �ص 08)ها.
�لتومي )�سعيد�ن(، �سكان تديكلت، �ص))).- )8)
�لكبرى - )8) �ل�سحر�ء  ع��رب  �لق�ساط،   - ينظر:  للتو�سع 

�لتو�رق ، �ص)).
�لتنيالني )عبد �لرحمن بن عمر(، �لرحلة ، �ص)).- )8)
نف�سه ، �ص)0.- )8)
�أزقة - )8) بع�ص  تو�سطنا  ".فلما  �لزحام:  عن  �ل�سيخ  يقول 

�لرحلة،  �لتنيالني،   - ،ينظر:  �لزحام.."  كثر  �لمدينة 
�ص )).

نف�سه، �ص)).- )8)
�لم�ستاق، - )8) ن��زه��ة  �لإدري�����س��ي،  �هلل  عبد  �أب���و   - ينظر: 

�لم�سالك  �هلل(،  )عبد  �لبكري   - ا:  و�أي�ساً ���ص)8)،  ج)، 
معجم  )�لحموي(،  ياقوت   - ���ص)8)،  ج)،  و�لممالك، 
�لدين(،  )عماد  �لفد�ء  �أب��ي   - ���ص)))،  ج)،  �لبلد�ن، 
�لمعطار،  �لرو�ص  �لحميري،   - �ص0))،  �لبلد�ن،  تقويم 
�لعبر،  كتاب  �لرحمن(،  )عبد  خلدون  �بن   - ���ص)))، 
�أو�سح  علي(،  محمد)بن  �لبرو�سوي   - ���ص88)،  م��ج)، 

�لم�سالك، �ص))).
�لتنيالني )عبد �لرحمن بن عمر(، �لرحلة، �ص)).- 88)
ج)، - )8) �لم�ستاق،  نزهة  �لإدري�سي،  �هلل  عبد  �أبو   - ينظر: 

�لرحالت  �لكريم بن محمد(،  �لبكري )عبد  �ص)))، - 
�لقا�سم(،  حوقل)�أبو  �بن   - ���ص)8)،  ج)،   ، و�لتر�جم 
���س��ورة �لأر�����ص، ����ص))، - ي��اق��وت )�ل��ح��م��وي(، معجم 
�ب��ن خ��ل��دون )عبد  ��ا:-  و�أي�����ساً �ل��ب��ل��د�ن، ج)، ����ص)))، 
�لحميري،   - ����ص)8)،  م��ج)،  �لعبر،  كتاب  �لرحمن(، 
�أح��م��د(،  )�ب���ن  �لقي�سي   - ����ص))،  �لمعطار،  �ل��رو���ص 
تاريخ  )تيري(،  جاك   - �ص))،  و�ل�سارب،  �ل�ساري  �أن�ص 

�ل�سحر�ء �لليبية، �ص))). 
�بن عمر �لتنيالني، �لرحلة، �ص)).- 0))
ينظر: يحي )ولد �سيد �أحمد(، ديو�ن �ل�سحر�ء �لكبرى، - )))

ج)، �ص))، - �لإدري�سي )�لطاهري(، ن�سيم �لنفحات في 
ذكر جو�نب في �أخبار تو�ت، مخطوط خز�نة �سيدي عبد 
�هلل(،  )عبد  مقالتي   -  ،(( �ص  كو�سام،  �لبلبالي،  �هلل 
محفوظ )ورموم(، دور منطقة تو�ت �لجز�ئرية، �ص)))، 
- عقباوي )�لأمين(، دور كتامة في ن�سر �لإ�سالم بغرب 
�أفريقيا، مجموعة محا�سر�ت �لمهرجان �لثقافي للتعريف 
في  و�لعربية  �لإ�سالمية  و�لدر��سات  تو�ت  منطقة  بتاريخ 
�أفريقيا، مركز جمعية �لأبحاث �لتاريخية، �أدر�ر: من )) 

�إلى 0)جانفي، 88))م، �ص)0.
�لثقافي، - ))) �لتاريخ  �أح��م��د(،  )ح��اج  �ل�سديق   - ينظر: 

�ص)))، - �لتنيالني )عبد �لرحمن بن عمر(، �لفهر�سة، 
ج)،  �ل���ن���و�ة،  �سل�سة  )�ل��ت��ه��ام��ي(،  غ��ي��ت��اوي   - �����ص8)، 

�ص-�ص)))-))(.
ج)، - ))) �لأدب���ي���ة،  �ل��ح��رك��ة  )�أح���م���د(،  جعفري   - ينظر: 

�لثقافي،  �لتاريخ  �أح��م��د(،  )ح��اج  �ل�سديق   -  ،(( �ص 
�ص-�ص))8-0)(، - باي )بلعالم محمد(، �لرحلة �لعلية 
�إلى منطقة تو�ت، ج)، �ص))، - �لوليد )بن �لوليد(، ذكر 
بع�ص علماء تو�ت وتيمي، بخز�نة �أبي عبد �هلل، �أدر�ر، �ص 

)). - غيتاوي )�لتهامي(، �سل�سة �لنو�ة، ج)، �ص00).
بتطريز - ))) �لبتهاج  نيل  �لتنبكتي(،  )بابا  �أحمد   - ينظر: 

�لدينية،  �لثقافة  مكتبة  عمر،  حلمي  تح:  ج)،  �لديباج، 
م�سر، )00)م، �ص)))، - �أحمد )بابا �لتنبكتي(، كفاية 
�هلل  عبد  ت��ح:  �لديباج،  في  لي�ص  من  لمعرفة  �لمحتاج 
محمد   - ����ص)))،  )00)م،  ح��زم،  ب��ن  د�ر  �ل��ك��ن��دري، 
طبقات  في  �لزكية  �لنور  �سجرة  )مخلوف(،  محمد  �بن 
 -  ،((( ���ص  ت(،  )ب،  لبنان،  �لفكر،  د�ر  �لمالكية، 
�لعيا�سي )�ل�سماللي(، �لإعالم بمن حلَّ بمر�ك�ص و�أغماد 
�لمطبعة  من�سور،  بن  �ل��وه��اب  عبد  م��ر:  �لأع���الم،  من 
�ل�سف�ساني   -  ،(0( �ص  ))))م،  ط)،  �لرباط،  �لملكية، 
كان  م��ن  لمجل�ص  �لنا�سر  دوح��ة  ع�سكر(،  ب��ن  )محمد 
بالمغرب من �لم�سايخ �لقرن �لعا�سر، تح: محمد حاجي، 
من�سور�ت مركز �لتر�ث �لمغربي، ط)، �لمغرب، )00)م، 
�ص-�ص))))- )))(- �أبو �لقا�سم )�لحفناوي(، تعريف 
�سترة،  �ل��دي��ن  خير  ت��ح.  ج)،  �ل�سلف،  ب��رج��ال  �لخلف 

�لجز�ئر، د�ر كرد�دة، �ص ))).
�لثقافية، - ))) �ل��ع��الق��ات  )�أم����ب����ارك(،  ج��ع��ف��ري  ي��ن��ظ��ر: 

ا: - �ل�سديق )حاج �أحمد(،  �ص-�ص)88)، )))(، و�أي�ساً
�لحركة  )�أحمد(،  ، �ص)))، - جعفري  �لثقافي  �لتاريخ 
بطاقة  ع��زي��ز(،  )ب��ن  لحبيب   - ����ص))،  ج)،  �لأدب��ي��ة، 
عبد  بن  �أمحمد  �سيدي  �لنبوي  �لركب  �لز�وية  عن  فنية 
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يوم  في  ب���اأدر�ر،  محا�سرة  باأقبلي،  نعامة  �أب��ي  �لرحمن 
)0/)0/)00)م، �ص- �ص) )0-)0(.

�لتنيالني )عبد �لرحمن بن عمر(، �لرحلة ، �ص )0.- )))
نف�سه، �ص )0.- )))
نف�سه، ن)، �ص)0.- 8))

الم�ص��ادر والمراجع

�بن �لأثير)عز �لدين(، الكامل في التاريخ، تح: عبد �هلل - )
�لقاطي، ج)، د�ر �لكتب �لعلمية، لبنان، ط)، 8)))م.

�أحمد )بابا �لتنبكتي(، كفاية المحتاج لمعرفة من لي�س - )
ح��زم،  ب��ن  د�ر  �ل��ك��ن��دري،  �هلل  ت��ح: عبد  ال��دي��ب��اج،  ف��ي 

)00)م.
�أحمد )بابا �لتنبكتي(، نيل البتهاج بتطريز الديباج، ج)، - )

تح: حلمي عمر، مكتبة �لثقافة �لدينية، م�سر، )00)م.
جوانب - ) ذكر  في  النفحات  ن�صيم  )�لطاهري(،  �لإدري�سي 

في اأخبار توات، مخطوط خز�نة �سيدي عبد �هلل �لبلبالي، 
لبنان، ))))م.

ر�سيدي - ) تح:  مكة،  اأخ��ب��ار  محمد(،  �لوليد  )�ب��ن  �لأزرق��ي 
�ل�سعودية،  �لثقافة،  د�ر  مطابع  ط)،  ملح�سن،  �ل�سالح 

))))م.
�إ�سماعيل )�لعربي(، ال�صحراء الكبرى و�صواطئها، �ص. و. - )

ك، �لجز�ئر، )8))م.
�بن بابا حيدة )محمد( �لطيب بن �لحاج عبد �لرحيم(، - )

بمدينة  مخطوط  تمنطيط،  اأخ��ب��ار  ف��ي  الب�صيط  �لقول 
تمنطيط.

توات، - 8 منطقة  اإل��ى  العلية  الرحلة  محمد(،  )بلعالم  باي 
ج)، ج)، د�ر �لأمة، )00)م.

وحياة - ) ترجمة  في  الداني  الغ�صن  محمد(،  )بلعالم  باي 
ال�صيخ عبد الرحمن بن عمر التينيالني، �لجز�ئر: د�ر 

هومة، )00)م.
�لمخطوطات - 0) خالل  من  لمحات  محمد(،  )بلعالم  باي 

الثقافي  الأ�صبوع   ، تو�ت  و�آباء  علماء  عن  تطبع  لم  �لتي 
المنعقد باأدر�ر في ))- 0) ،80))م.

ال�صكور - )) الفتح  محمد(،  �لطالب  �هلل  عبد  )�بن  �لبرتلي 
ومحمد  �لكتاني  محمد  تح.  التكرور،  علماء  معرفة  في 

حجي ، بيروت: د�ر �لغرب �لإ�سالمي، )8))م.
في - )) الأق���الم  درة  �لكريم(،  عبد  بن  )محمد  �لبكر�وي 

اأخبار المغرب بعد الإ�صالم، مخطوط بالخز�نة �لبكرية، 

تمنطيط- وبخز�نة �أبناء عبد �لكبير، �لمطارفة.
بعثمان )عبد �لرحمان(، �لدور �لعلمي للز�وية �لتنيالنية، - ))

الملتقى الوطني الربع اإ�صهامات علماء توات في الحركة 
الفكرية والثقافية اأبان الع�صر الحديث 00))-000)م.

�لبرو�سوي محمد)بن علي(، اأو�صح الم�صالك اإلى معرفة - ))
د�ر  �لرو��سية،  عبد  �لمهدي  ت��ح:  والممالك،  ال��ب��ل��دان 

�لغرب �لإ�سالمية، لبنان، )00)م. 
 �لبكري عبد �هلل )بن عبد �لعزيز(، الم�صالك والممالك، - ))

تح: جمال طلبة، ج)، د�ر �لكتب �لعلمية، لبنان، )00)م.
مولي - )) بخز�نة  مخطوط  الأماني،  غاية  محمد،  �لبلبالي 

�سليمان بن علي، �أدغاغ، �أدر�ر.
فيما - )) ال�صائل  غنية  محمد(،  �لرحمن  عبد  )بن  �لبلبالي 

مملوكة،  بخز�نة  مخطوط  الم�صائل،  م��ن  ب��ت��وات  وق��ع 
�أدر�ر.

لفتوى - 8) الجامع  الكتاب  �لكريم(،  عبد  )محمد  �لبلبالي 
بن  �سليمان  مولي  خز�نة  مخطوط  التنيالني،  زيد  اأب��ي 

علي، �أدغاغ، �أدر�ر.
�لحق(، - )) عبد  بن  �لكريم  عبد  بن  )محمد  �لتمنطيطي 

جوهرة المعاني في تعريف علماء الألف الثاني، خز�نة 
تمنطيط، �أدر�ر، مخطوط، خز�نة �ساري �لطيب بن عبد 

�هلل كو�سام.
 �لتمنطيطي )محمد بن عبد �لكريم(، تقييد حول تاريخ - 0)

تمنطيط وتوات، مخطوط بالخز�نة �لبكرية.
�لتادمكي )محمد �لأمين �لأن�ساري(، القواعد النفي�صة - ))

في �صرح المعرب، د�ر �لبخاري، �ل�سعودية، ))))م.
 �لتنيالني )عبد �لرحمن بن عمر(، رحلة عبد الرحمن - ))

بن عمر التنيالني اإلى الحج، مخطوط بخز�نة ،�أبا عبد 
�هلل �إدر�ر.

عبد - )) ف��ه��ر���ص��ة  ع��م��ر(،  ب��ن  �ل��رح��م��ن  )ع��ب��د  �لتنيالني   
ال��ّرح��م��ن ب��ن ع��م��ر ال��ت��ن��الن��ي ال��ت��وات��ي، خ��ز�ن��ة �لطيب 

�ل�ساري، كو�سام، �أدر�ر.
والتكال - )) والقدماء  تديكلت  �صكان  )�سعيد�ن(،  �لتومي   

على النف�س، د�ر هومة، �لجز�ئر، )00)م. 
ملوك - )) ف��ي  ال��زاه��رة  ال��ن��ج��وم  )يو�سف(،  ثغربردي  �ب��ن 

م�صر والقاهرة، تح: م�سطفى �ل�سقا، وكامل �لمهند�ص، 
مطبوعات د�ر �لكتب و�لوثائق �لقومية، م�سر، ))))م.

الع�صور - )) ف��ي  الليبية  ال�صحراء  ت��اري��خ  )ت��ي��ري(،  ج��اك 
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 ،( ط   ،) �ل�سلحي  )غ���رور  �هلل  ج��اد  ت��ر:  ال��و���ص��ط��ى، 
من�سور�ت �للجنة �ل�سعبية �لعامة للثقافة و�لأعالم، ليبيا، 

008)م.
في - )) الأدب��ي��ة  الحركة  �ل�سافي(،  �أب��ي  )�أحمد  جعفري   

اأقاليم توات من القرن 7ه حتى نهاية القرن 13ه، ج2، 
من�سور�ت �لح�سارة، �لجز�ئر، )00)م.

ت��وات - 8) ب��ي��ن  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ع��الق��ات   جعفري )�أم���ب���ارك(، 
الهجري،  ع�صر  الثاني  القرن  خالل  الغربي  وال�صودان 

وز�رة �لثقافة، �لجز�ئر، )00)م.
ق�����ص��ي��دة ف��ي م��دح - )) �أم��ح��م��د(،  �أب��ي �ل�سيخ   �ل��ح��اج )ب��ن 

الحجاز، مخطوط بخز�نة �أبي نعامة، �أقبلي، �أدر�ر.
حملي )�لحاج �لعبا�ص با�سا �لثاني(، الرحلة الحجازية، - 0)

�لدينية،  �لثقافة  مكتبة  )�لتينوني(،  لبيب  محمد  ت��ح: 
م�سر، ))))م.

�لحميري )محمد بن عبد �لمنعم(، الرو�س المعطار في - ))
لبنان،  لبنان،  مكتبة  عبا�ص،  �إح�سان  تح:  الأقطار،  خير 

))))م.
مطبعة - )) ج)،  الأر���س،  �صورة  �لقا�سم(،  )�أبو  حوقل  �بن   

بريل ليدن، ط)، 8)))م.
القرنين12-- )) خ��الل  والأزاواد  ت��وات  )محمد(،  حوتية   

13ه، ج)، �لجز�ئر: د�ر �لكتاب �لعربي، )00)م.
 �بن خلدون ) عبد �لرحمن(، كتاب العبر وديوان المبتداأ - ))

والخبر..،مج)، لبنان: د�ر �لكتب �لعلمية، ))))م.
في - )) الإ�صالمية  الدينية  العمارة  �سوي�سي)محمد(،  �بن 

منطقة توات، تمنطيط نموذجا خالل �لقرون: )) -))(
مذكرة  لعرج،  �لعزيز  عبد  �إ�سر�ف:  – ))(م  ه/ )))م 
جامعة  �لإ�سالمية،  �لآث��ار  في  �لماج�ستير  �سهادة  لنيل 

�لجز�ئر، معهد �لآثار، )00)م- 008)م،
�هلل، - )) عبد  �أبي  لخز�نة  و�سفية  در��سة  )�سعاد(،  �ل�سابي 

في  ودوره  العالمي  البحث  ال��ث��ال��ث  ال��وط��ن��ي  الملتقى 
خدمة التراث، ))/)) �أفريل جامعة �أدر�ر.

 �ل�سديق )حاج �أحمد( ، التاريخ الثقافي لإقليم توات، - ))
من�سور�ت مديرية �لثقافة ،�أدر�ر ، )00)م.

د�ر - 8) ج)،  والملوك،  الأم���م  ت��اري��خ  )محمد(،  �لطبري   
�لكتب �لعلمية، بيروت، ط)، )00)م.

 ع��ب��د �ل��رح��م��ن )ب���ن ع��م��ر �ل��ت��و�ت��ي(، م��خ��ت�����ص��ر ال���در - ))
بلعالم،  ب��اي  محمد  �ل��ح��اج  �ل�سيخ  خ��ز�ن��ة  الم�صون، 

�لركينة، �أولف، �أدر�ر.

 عبد �لرحمن )�ل�سيوطي ح�سن(، ح�صن المحا�صرة في - 0)
د�ر  ج)،  �لمن�سور،  خليل  تح:  والقاهرة،  م�صر  اأخ��ب��ار 

�لكتب �لعلمية، لبنان، ))))م.
المناخية - )) ال��ج��غ��راف��ي��ا  ���س��رف(،  )ط��ري��ح  �لعزيز  عبد 

والنباتية ج) . بال نا�سر، ))))م.
عبد �لعزيز �سيد �عمر، العلم عماد الدين والإيمان وذكر - ))

ز�وية  بخز�نة  مخطوط  الإ�صالم،  حياة  العلماء  مناقب 
مهدية، �أدر�ر.

،مقارنة - )) �لت�سوف  �أع���الم  �أل��ق��اب  )ع��م��ر(،  ع��رب��اوي   
�لمخيال  في  �لت�سوف  �ألقاب  لح�سور  �سو�سيوتاريخية 
ع�سر،  �ل��ح��ادي  �ل��دول��ي  ،�لملتقى  �لإ���س��الم��ي  �ل��ع��رب��ي 
،ج)،ع)،  �لمعا�سرة  و�لتحديات  �لإ�سالم  في  �لت�سوف 

من�صورات جامعة اأدرار،008)/)00)م.
ال�����ص��ج��رة - )) ح�����س��ان(،  ب��ن  �ل���ر�أ����ص)ب���ن محمد  ع��ري��ان   

الركانية،  البلبالية  بالأ�صرة  التعريف  في  المرجانية 
د�ر هومة، �لجز�ئر 0)0)م.

التلخي�س - )) علي(،  بن  �أحمد  �لف�سل  )�أب��و  �لع�سقالني 
باب  الكبير،  ال��راف��ع��ي  اأح���ادي���ث  ت��خ��ري��ج  ف��ي  ال��ح��ب��ي��ر 
��ستحباب خطبة �لنكاح، ج)، د�ر �لكتب �لعلمية،)د.ت(.

بغرب - )) �لإ�سالم  ن�سر  في  كتامة  دور  )�لأمين(،  عقباوي   
ال��ث��ق��اف��ي  ال��م��ه��رج��ان  م��ح��ا���ص��رات  مجموعة  �أف��ري��ق��ي��ا، 
الإ�صالمية  والدرا�صات  ت��وات  منطقة  بتاريخ  للتعريف 
والعربية في اأفريقيا، مركز جمعية �لأبحاث �لتاريخية، 

�أدر�ر: من )) �إلى 0)جانفي، 88))م.
الرحلة، - )) م����راآة  ف��ي  اأورب����ا  �سعيد(،  )ب��ن  �سعيد  �لعلوي 

�لرباط، جامعة  �لإن�سانية،  من�سور�ت كلية �لأدب و�لعلوم 
محمد �لخام�ص �لمملكة �لمغربية، ))))م.

علماء - 8) اأخبار  من  الزهرات  قطف  �لعزيز(،  )عبد  عمر   
توات، �لجر�ئر : د�ر هومة للن�سر، )00)م.

الليبية - )) التجارية  المراكز  �لطيف(،  علي حامد )خليفة 
على  واآثارها  الأو�صط  ال�صودان  مماليك  مع  وعالقتها 
 – )ه/))م  8ه-  القرنين  خ��الل  الجتماعية  الحياة 
))م، من�سور�ت جمعية �لدعوة �لإ�سالمية �لعالمية، ليبيا، 

)00)م.
�لعيا�سي: ينظر:- �لعيا�سي) �أبو �سالم(، الرحلة العيا�صية - 0)

)ماء الموائد(، ج)، �لرباط: د�ر �لمغرب، ))))م.
غ��ي��ت��اوي )م���ولي �ل��ت��ه��ام��ي(، ���ص��ل�����ص��ة ال���ن���واة ف���ي اأب���رز - ))

ج)،  ت����وات،  اإق��ل��ي��م  و���ص��ال��ح��ي  ع��ل��م��اء  م��ن  ال�صخ�صيات 
و�لإ�سهار،  للن�سر  �لوطنية  �ل�سركة  من�سور�ت  �لجز�ئر، 

)00)م.
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البلدان، - )) تقويم  �إ�سماعيل(،  �لدين  )عماد  �لفد�ء  �أبي 
مكتبة �لثقافة �لدينية، م�سر، )00)م.

فرج )محمود فرج(، اإقليم توات خالل القرنين الثامن - ))
ع�صر والتا�صع ع�صر الميالديين،�لجز�ئر: د.م،ج، )8)).

طلب - )) ف��ي  ال��رح��ل��ة  �أح��م��د(،  بن  �هلل  عبد  )�أب��و  �لفالني 
العلم، مخطوط بخز�نة مولي علي �سليماني، �أدغا.

 �أبو �لقا�سم )�لحفناوي(، تعريف الخلف برجال ال�صلف، - ))
ج)، تح. خير �لدين �سترة، �لجز�ئر، د�ر كرد�دة.

د�ر - )) الكبرى،  العرب  �صحراء  �سعيد(،  �لق�ساط )محمد   
�لرو�ة، ليبيا، ))))م.

ال�صاري وال�صارب، تح وتق: - )) اأن�س  �أحمد(،  �لقي�سي )�بن   
�لثقافية  بال�سوؤون  �لمكلفة  �لدولة،  وز�رة  �لفا�سي،  محمد 

و�لتعليم �لأ�سلي، فا�ص، 8)))م.
كروم )عبد �هلل(، الرحالت باإقليم توات درا�صة تاريخية - 8)

�ل��ج��ز�ئ��ر،  حلب  د�ر  المخطوطة،  ل��ل��رح��الت  واأدب���ي���ة 
)00)م.

الركب - )) ال��زاوي��ة  ع��ن  فنية  بطاقة  عزيز(،  )بن  لحبيب 
نعامة  اأب���ي  ال��رح��م��ن  عبد  ب��ن  اأم��ح��م��د  �صيدي  ال��ن��ب��وي 

باأقبلي، محا�سرة باأدر�ر، في يوم )0/)0/)00)م.
تاريخ - 0) في  المي�صور  اإنفاق  فودي،  عثمان  وبن  بل  محمد 

من�سور�ت   : �لرباط  �ل�ساذلي،  بهيجة  تح:  التكرور،  بالد 
معهد �لدر��سات �لإفريقية، �لطبعة �لأولى، )))).

ال�صحراوية، - )) الرحلة  �لح�سائ�سي(،  عثمان  )بن  محمد   
تر: محمد )�لمرزوقي(، د�ر �لتون�سية، تون�ص، 88))م.

 محمد بن �إ�سماعيل )�لبخاري(، �صحيح البخاري، ج)، - ))
ديب  م�سطفى،  تح:  �ل�سيف،  �إك��ر�م  باب  �لأدب،  كتاب 

�لبغا، ط)، د�ر �بن كثير بيروت ، )8))م.
ال��دي��ن - )) ع��م��اد  ال��ع��ل��م  �ع��م��ر،  �سيد  �ل��ع��زي��ز  عبد  محمد 

الإ�صالم، مخطوط  العلماء حياة  والإيمان وذكر مناقب 
بخز�نة ز�وية مهدية، �أدر�ر.

في - )) الزكية  النور  �سجرة  )مخلوف(،  محمد  بن  محمد   
طبقات المالكية، د�ر �لفكر، لبنان، )د، ت(.

�لتنيالني - )) �لرحمن  عبد  "�ل�سيخ  )ع��ا���س��ور(،  مزيلخ   
لل�سمين  �لم�سون  �ل��در  كتاب  تلخي�ص  ف��ي  ومنهجيته 
ف�سلية  �سوريا،  ع)0)،  العربي،  التراث  مجلة  �لحبلي"، 

ت�سدر عن �تحاد �لكتاب �لعربي، )ب.ت(.
 �لمقريزي )�أحمد(، المواعظ والعتبار بذكر الخطط - ))

�لعلمية،  �لكتب  د�ر  ج)،  �لمن�سور،  خليل  تح:  والآث���ار، 
لبنان، 8)))م.

في - )) الفاخرة  ال��درة  عمر(،  بن  �لقادر  )عبد  �لمهد�وي   
�هلل،  باعبد  بخز�نة  مخطوط  التواتية،  الم�صايخ  ذك��ر 

�أدر�ر.
 نيكلو )عبد �لقادر(، �لهجرة �إلى تو�ت في �لقرن �ل�سابع - 8)

�صليمان  م��ولي  �صيدي  لل�صيخ  الربعة  ال��ن��دوة  هجري، 
بن علي، �لم�سجد �لكبير بق�سر �أولد �و�سن، ))/ماي/ 

)00)م.
الحجازية، - )) ال��رح��ل��ة  �أح��م��د(،  �لعبا�ص  )�أب���و  �لهاللي   

مخطوط بخز�نة كو�سام، �أدر�ر.
اإفريقيا، ج)، تر. محمد حجي - 0) و�صف   �لوز�ن )ح�سن(، 

ومحمد �لأخ�سر، د�ر �لغرب �لإ�سالمي، بيروت: )8))م.
مجلة - )) �لوليد"،  �أبن  "�لوليد  �لقادر(،  )عبد  �لوليد  �بن 

النخلة، ع))، �لجز�ئر، �أدر�ر، جو�ن 008)م.
ال��ك��ب��رى - )) ال�����ص��ح��راء  دي����وان  �أح��م��د(،  �سيد  )ول���د  يحي 

المدر�صة الكنتية والق�صائد النيرات، ج)، وز�رة �لثقافة، 
�لجز�ئر، )00)م.
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مقدمة

َسَعت األمم منذ بزوغ فجر التاريخ، وإدراك اإلنسان لمعنى العلم والقلم، إلى األخذ بزمام 
في  بدلوها  واإلدالء  العلم،  منصة  على  أقدامها  وتثبيت  المعرفة،  مقاليد  لتسنم  المبادرة؛ 
ذهنها؛  في  واإلفصاح عما  التاريخ،  في سفر  كلمتها  لقول  األمم  فتنافست  المعرفة،  سباق 
لنقل البشرية من حال إلى حال، حال أوعى وأدرى وأكثر إدراًكا لسبل عمارة األرض ونفع 
أوسع  عالم  إلى  والمدارك  المعارف  بعده  تتحول  منتج  إلى  الفكرة  تحويل  عبر  البشرية، 
وأرحب مما كانت عليه قبل هذا المنتج السيما إن كان منتًجا مادًيا من حيث الصنع، معرفًيا 
وفكرًيا من حيث المؤدى، حضارًيا بمخرجاته، إنسانًيا في خدمته، عالمًيا بانتشاره، ال يقف 

عند حد وال تصده حدود، ومن أمثلة هذه المنتجات )الَوَرق(.

في  ال��ورق  صناعة  يتناول  البحث  هذا  إن 

معرفته  كيفية  من  ابتداًء  اإلسالمية،  الحضارة 

لإلضافات  وصواًل  استخدامه  وتطور  ووجوده 

المصنعون  أضافها  التي  الهائلة  النوعية 

والمفكرون والوّراقون المسلمون للورق، فخرج 

وأحجام  بأشكال  العالم  آفاق  إلى  أيديهم  بين  من 

مراعًيا  شتى،  واستخدامات  ومسميات  وألوان 

وثقافات  علوًما  مخلًدا  والمكتوب،  الكاتب  حال 

األدق  كونها  للمثل  مضرًبا  اليوم  حتى  تزال  ما 
واألجمل.

يعالج  كونه  من  تتأتى  البحث  هذا  أهمية  إن 
الورق،  لصناعة  التصاعدي  التاريخي  المنحنى 
واإلضافات  استخدامه  في  المسلمين  وت��درج 
والتحسينات التي أدخلوها عليه، والنقلة الحضارية 
التي رافقت صناعة الورق، وما انبنى على ذلك 
من حوار حضاري عز مثيله وعظم معناه ودليله.

د. صالح محمد زكي محمود اللهيبي
الشارقة - اإلمارات العربية المتحدة

صناعة الورق في الحضارة اإلسالمية
التطور التاريخي، واألفق الحضاري
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عنه  لإلجابة  البحث  يسعى  ال��ذي  والسؤال 
صناعة  المسلمون  ط��ور  م��دى  أي  إل��ى  ه��و 
متبًعا  ذلك،  على  ترتبت  التي  الفائدة  وما  الورق 
ذلك  في  ومعتمًدا  والتحليلي،  الوصفي  المنهجين 
كتاب  أهمها  والمراجع  المصادر  من  على جملة 
للقلقشندي  اإلنشا  صناعة  في  األعشى  صبح 
في  والوراقين  الوراقة  وموسوعة  )ت21)ه�(، 
اهلل  خير  للدكتور  اإلسالمية  العربية  الحضارة 

سعيد.

المبحث األول: صناعة الورق، تأريخها 
وانتشارها المهني الجغرافي))):

: تاريخ صناعة الورق: أولاً
تنافست األمم وأجناس البشر فيما بينها إلثبات 
ما تعلموه وتخليده، أو لتأكيد السبق والتقدم وقطع 
الحياة، فظهرت  أشواط في ضرب من ضروب 
من  البد  وكمطلب  إنسانية  كحاجة  الكتابة  لنا 
رسوخه؛ ليحقق النقلة العقلية والقفزة االجتماعية 
عبر التطور المعرفي والنمو المرحلي البشري، 
من  فضائها  في  ي��دور  ما  وكل  الكتابة  فكانت 
فبدأ  النقلة  هذه  إلح��داث  أساًسا  الزم��ة  أدوات 
أدوات  من  األفضل  عن  البحث  نحو  السعي 
الكتابة؛ لذا نجد من المؤرخين من يشير إلى أن 
أول من كتب على الطين هو آدم عليه السالم أبو 
لدالالت  وترسخ  تلمح  إشارات  وهكذا  البشر)2)، 
ومعاني مثيرة ينبغي الوقوف عندها ملًيا، وتفكيك 
رمزية  من  لها  لما  مكنوناتها؛  وإدراك  معانيها 
ومعنًى عميق في إثبات أهمية الكتابة ووسائلها، 
وهو ما يحتم معرفة تطور أدوات الكتابة وصواًل 

إلى الورق.

كان األقدمون يصنعون الطين الخاص بالكتابة 

على شكل قوالب يكتب عليها وهي ما تزال طرية 
ثم تترك لتجف على الشمس، أو أن يفخر بالنار، 
في  اآلثارية  والموجودات  اللقى  أثبتته  ما  وهذا 
اآلالف  عشرات  عبر  األدنى  والشرق  العراق 
المسمارية،  بالخطوط  المكتوبة  الطين  ألواح  من 
السومريين  قبل  من  المستخدمة  الخطوط  وهي 

واألكديين وغيرهم))).

وسعيها  ورقيها  البشرية  تقدم  استمر  وقد 
الدؤوب في البحث عن وسيلة للتدوين فتوصلت 
والزخارف  الكتابة  تدوين  في  فاستخدم  للنحاس، 
والنقوش والرسوم)))، ثم استمرت الرحلة وصواًل 
الثقيل  وزنه  أن  غير  الحجر؛  على  الكتابة  إلى 
على  للحفاظ  متينة  كوسيلة  أهميته  على  طغى 
إلى  اإلنسان  ليتوجه  ُتِرك؛  أن  لبث  فما  المكتوب 
التوز:  على  كتبوا  كما  الشجر،  وورق  الخشب 
ثم  والقوة،  للبقاء  القسي  به  تغطى  الذي  وهو 

جاءت عملية دبغ الجلود والكتابة عليها))).

كان  إذ  الصنعة  هذه  في  دور  للهند  كان  لقد 
وّراقوها يستخدمون شجًرا يسمى "تاري": وهو 
يؤكل  ثمر  ذو  والنارجيل،  كالنخل  باسق  شجر 
أصابع  ثالثة  وع��رض  ذراع،  ط��ول  وأوراق 
كتابهم  ويضم  عليها،  يكتبون  كانوا  مضمومة، 
فينفذ  أوساطها  في  ثقبة  من  ينظمها  خيط  منها 
في جميعها، وأما في أواسط الهند وشمالها فإنهم 
يأخذون من لحاء شجر التوز الذي يستعمل نوع 
في  "بهوج"  ويسمونه  القسي  أغشية  في  منه 
دونه،  فما  ممدودة  أصابع  وعرض  ذراع  طول 
ُيصّلب  والصقل  كالتدهين  عماًل  به  ويعملون 
متفرقة،  وه��ي  عليها،  يكتبون  ثم  وُيملس  به 
ويكون  المتوالي،  العدد  بأرقام  نظامها  يعرف 
ومشدودة  ثوب  قطعة  في  ملفوفة  الكتاب  جملة 
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"بوتي"  الكتب  هذه  واسم  بقدرهما،  لوحين  بين 
ورسائلهم وجميع أسبابهم تنفذ في التوز أيًضا)6).

هذا وكان هناك لحاء شجر يعرف ب�)الكاذي(، 
وهي مكتوبة بالذهب األحمر، وهذا اللحاء متوفر 
النبات  في الصين والهند، والكاذي هذا نوع من 
أرق  لحاؤه  طيبة،  وريح  حسن  لون  ذو  عجيب 
الصين  ملوك  فيه  يتكاتب  الصيني،  الورق  من 

والهند))).

إذ  بها  خ��اص  ح��ال  لها  فكان  الصين  أم��ا 
الحشيش  من  يصنعونه  ورق  في  يكتبون  أنهم 
والكأل، وعنهم ُأخذت صناعة الورق، وقد تداولها 
الصناعية  النقلة  لهذه  المواكبين  الحضارات  أهل 

الحضارية الكبرى))).

هذا وقد عرف استخدام خرق الحرير األبيض 
فكانوا  الفرس  أما  الروم،  واستخدمه  الهند،  في 
يستخدمون جلود البقر والجواميس والغنم ونحوها 
اإلبل  أكتاف  العرب  واستخدم  يدبغونها،  أن  بعد 
كتبوا  كما  الرقيق"،  األبيض  الحجر  واللخاف – 
خوص  ال  الذي  الجريد  وهي  النخل:  عسب  في 

فيه)9).

هذا وقد ُعرف الورق الخرساني الذي يصنع 
قبل  من  يصنع  كان  أنه  واألرج��ح  الكتان،  من 
في  صنعوه  قد  وكانوا  الصينيين،  الوّراقين 
له،  وتقليًدا  الصيني  الورق  خراسان على غرار 
كما استخدم المصريون القدامى القرطاس: وهو 
مصنوع من قصب البردي، ويرجعونه إلى زمن 
النبي يوسف عليه السالم)10)، واستخدم المسلمون 

زمن عصر النبوة العسب واللخاف)11).

للكتابة،  الرقوق  الصحابة  استخدم  وقد  هذا 
والرق: الصحيفة البيضاء وما يكتب فيه، ويصنع 

جلود  من  الغالب  في  وتؤخذ  رقيق،  جلد  من 
الدباغة  الالزم من  لها  أن يجرى  بعد  الحيوانات 
التي  الكوفية  الدباغة  أن  غير  لتجف،  بالنورة 
النورة  استبدلت  بالعراق  الكوفة  في  ظهرت 

بالتمر؛ مما أكسب الورق ليونة كبيرة)12).

طرس:  ومفردها  الطروس  استخدمت  كما 
كتب  ثم  فيها  التي  الكتابة  محيت  التي  وه��ي 
ومسحه  عليه  الكتابة  يمكن  أي  مجدًدا،  عليها 
العملة  هذه  وتسمى  ثانية  عليه  الكتابة  وإع��ادة 

ب�)التطريس())1).

إن عملية التطريس للكتب نتجت عن ظروف 
ظروف  من  الكتب  بسوق  ُيلم  ما  بسبب  طارئة؛ 
إعادة  إلى  الُكّتاب  فيلجأ  ال��ورق،  لشح  ت��ؤدي 
التي  الظروف  ومن  الورق،  ذات  على  الكتابة 
اضطرت الُكّتاب الستخدام التطريس مثاًل الفتنة 
التي حدثت في عهد األمين))19-)19ه�( عندما 
ذات  الستخدام  الناس  فاضطر  الدواوين،  نهبت 

الورق لسنوات عدة))1).

قرطاس:  ومفردها  القراطيس  استخدمت  كما 
والقرطاس:  بها،  يكتب  التي  الصحيفة  وهي 
معروف يتخذ من بردي يكون بمصر، والُقرطاس 
والَقرطاس والِقرطاس كله يعني الصحيفة الثابتة 

التي يكتب فيها))1).

التي  فهي  القراطيس،  أم  مصر  وكانت  هذا 
يصنع  وكان  كلها،  األقطار  إلى  تصدره  كانت 
أكثر  مصر  اشتهرت  وقد  مصر)16)،  بردي  من 
من أي مكان آخر في العالم اإلسالمي بصناعتها 

للقراطيس))1).

مصر  خصائص  من  أن  السيوطي  ويذكر 
القراطيس: وهو الطوامير، وهي أحسن ما كتب 
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وطوله  مصر،  أرض  حشيش  من  وه��و  فيه، 
ثالثون ذراًعا وأكثر في عرض مقداره شبر))1).

البردي  أوراق  من  المسلمون  اتخذ  فقد  ولذا 
اعتمدت  إذ  األمر،  أول  في  عليها  للكتابة  مادة 
الخالفة العباسية على قراطيس مصر في الكتابة 

حتى امتألت بها أسواق بغداد)19).

حتى  مصرية  القراطيس  صناعة  ظلت  وقد 
عهد الخليفة األموي عبد الملك بن مروان ))6-
تنتج  الملك، وجعلها  استبدلها عبد  6)ه�(؛ حيث 
تعريب  عملية  من  كجزء  مسلمة  عربية  بأياد 

الدواوين والنقود التي قام بها)20).

ذات  به  يقصد  ك��ان  الكاغد  أو  ال��ورق  إن 
الشيء، والكاغد كلفظ ذو أصل فارسي)21)، وهو 
القرطاس،  أو  ال��ورق)22)  مع  معناه  في  يتواءم 
اسم  الراء:  بفتح  ال��َوَرق:  أن  القلقشندي  ويذكر 
ورقة،  واح��ده  والكثير،  القليل  على  يقع  جنس 
وجمعه أوراق، وجمع الورقة ورقات، وبه ُسمي 
الرجل الذي يكتب َوّراًقا))2)، وأضاف: وقد نطق 
القرآن بتسميته قرطاًسا وصحيفة، ويسمى أيًضا 

الكاغد، وكذلك المهراق))2).

غير أن الكاغد أقدم من الورق في استخدامه 
وتداوله، وهو ما اعتاد الناس عليه، غير أن هذا 
تغيرت  أن  بعد  وتحواًل  تبداًل  شهد  االصطالح 
ومن  بياًضا،  أكثر  وأصبح  تصنيعه  طريقة 
المحاسن التي رآها المسلمون في الورقة أنها لينة 
وخفيفة ومطواعة في االستخدام أكثر من غيرها، 
الذي  األمر  واستخدامها  بها  لالعتناء  دفعهم  مما 
على  المعتمدة  الكتب  صناعة  انتشار  في  ساعد 

الورقة))2).

التاريخي  الجذر  إلى  الرجوع  أردنا  ما  وإذا 
حيث  الصين؛  إلى  فسنرجع  ال��ورق  لصناعة 
عرف التجار العرب الورق الصيني واستوردوه 
معهم،  قائًما  التجاري  التبادل  كان  فقد  منهم، 
ولمدينة سمرقند الفضل األعظم في نشوء صناعة 
الورق في العالم اإلسالمي؛ ذلك أنها أول مدينة 
إسالمية صنع فيها الورق، وقد فتحت هذه المدينة 

في العصر األموي سنة ))ه�)26).

كما أن لسمرقند خصوصية في صناعة الورق 
على مستوى العالم؛ ذلك أنها امتازت بكواغدها، 
والتي عرفت بجودتها حتى أنها عطلت قراطيس 

مصر))2).

إن قصة نقل صناعة الورق للعالم اإلسالمي 
تقوم على غزوة قام بها المسلمون لمدينة )أطلح( 
وهذه  صالح،  بن  زي��اد  وق��اده��ا  ))1ه���  سنة 
الغزوة كانت ضمن حدود الصين، وهذه المدينة 
زياد  فقام  الورق،  لصناعة  أهلها  بإتقان  عرفت 
هؤالء  وقام  فيها،  وأسكنهم  سمرقند  إلى  بنقلهم 
بدأ  ومنها  للورق))2)،  مصانع  بإنشاء  بدورهم 
تصدير الورق لسائر أرجاء العالم اإلسالمي، وقد 
أن  بجودته وروعته، حتى  عرف ورق سمرقند 
بعض المؤرخين يشيرون إلى أنها األفضل على 

اإلطالق)29).

ورق  على  العالمي  الطلب  ازداد  وقد  هذا 
العباسية  الخالفة  حاضرة  من  السيما  سمرقند 
بغداد، والتي كانت تعج بالعلماء وأسواق الورق 
العباسيون  الخلفاء  والكتاتيب والكتب، وقد شجع 
صناعة الورق وتجارته في بغداد فهو من لوازم 
النهضة العمرانية، إذ ال علم وال علوم بدونه)0)).
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ثانًيا: صناعة الورق في بغداد عاصمة 
الخالفة العباسية:

العباسية  الخالفة  عاصمة  بغداد  شهدت 
ازدهاًرا كبيًرا لصناعة الورق وكان ذلك في عهد 
الخليفة هارون الرشيد )0)1-)19ه�(، إذ تؤكد 
المصادر التاريخية أن ظهور صناعة الورق كان 

في الربع األخير من القرن الثاني الهجري)1)).

في  بالورق  الرق  إبدال  تم  الرشيد  وفي زمن 
كافة دواوين الدولة؛ حيث أصدر هارون الرشيد 
في  الكاغد  أو  الورق  سوى  يستخدم  ال  أن  أمًرا 
الكتابة؛ تجنًبا ألي حالة تزوير أو غش أو محو 

والتي كانت ممكنة في الرقوق)2)).

ببغداد  الورق  صناعة  في  الكبرى  النقلة  إن 
كانت في القرن الرابع الهجري؛ حيث ازدهرت 
والمصنفات  التآليف  وانتشرت  الكتب  صناعة 
مصانع  فكانت  المدارس،  من  الكثير  وانطلقت 
الورق منتشرة بكثرة في بغداد، وكانت أزقة بغداد 
وتوجد  ومصانعهم،  الوراقين  بدكاكين  ممتلئة 
لهذه  التاريخية  مصادرنا  في  إش��ارة  من  أكثر 
سكك  تقتصر  "ولم  الصولي:  فيقول  الحقيقة))))، 
الكرخ ودروبه على حوانيت الورق ومصانعه بل 
تعداه إلى محال أخرى؛ حيث ذكر ياقوت الحموي 
أن محلة "دار القز" وهي محلة كبيرة ببغداد في 

طرف الصحراء فيها يعمل الكاغد")))).

بغداد  اإلسالمية  الدولة  حاضرة  تميزت  وقد 
خصوًصا،  وال��ورق  عموًما  التجارة  بازدهار 
الطلب  وزاد  ببغداد،  الورق  تجارة  راجت  فقد 
بغداد  بين  الورق  تجارة  عملية  ظلت  لذا  عليه؛ 
العالم  أرجاء  وبقية  اإلسالمية،  الدولة  وأطراف 
الورق  سمعة  اشتهرت  وقد  ومزدهرة))))،  قوية 

البغدادي وذاع صيته؛ حيث امتاز الورق البغدادي 
متناسب  صقياًل،  غرًفا  البياض،  ناصع  بأنه 
أنه  كما  الزمن،  مرور  على  صبوًرا  األطراف، 
أجزائه،  وتناسب  حاشيته،  وِرّق��ة  بليونة  امتاز 
إال  الغالب  في  فيه  يكتب  وال  جًدا،  وافر  وقطعه 
المصاحف الشريفة، وقد يستخدمه كتاب اإلنشاء 

في المكاتبات السلطانية ونحوها)6)).

خلدون  اب��ن  ك��الم  في  جلًيا  نجده  ما  وه��ذا 
الدولة،  نطاق  واتساع  العمران  إن  يقول:  إذ 
وكثرة التآليف العلمية والدواوين، وحرص الناس 
فانتسخت  واألمصار،  اآلف��اق  في  تناقلها  على 
الوراقين  صناعة  وج��اءت  وجلدت  السجالت، 
وسائر  والتجليد  والتصحيح  لإلنسان  المعانين 
باألمصار  واختصت  والدواوين،  الكتبية  األمور 
التآليف  بحر  طمى  ولما  العمران،  العظيمة 
وصكوكه،  السلطان  ترسيل  وكثر  والتدوين، 
يحيى  بن  الفضل  أشار  ذلك،  عن  الرق  وضاق 
العباسية على ضرورة  الدولة  البرمكي مستشار 
فيه  وكتبت  فُصنِّع،  الكاغد،  صناعة  وج��ود 
الناس  اتخذه  ثم  السلطانية،  والصكوك  الرسائل 
والعلمية،  السلطانية  لمكتوباتهم  صحًفا  بعده  من 
وبلغت اإلجادة في صناعته ما شاءت، ثم غدت 
المهن  ومن  ومتداولة،  معروفة  الورق،  صناعة 
من  َعّدوها  الصفاء  إخ��وان  أن  حتى  الشريفة، 
على  رسائلهم  نصت  فقد  الروحية،  الصناعات 
أن: " صناعة الورق من الصناعات الروحية... 
ماهيتها من أصول نباتية؛ ألن لحاء النبات يدخل 
أيما رواج،  راجت  وقد  تركيبها وصناعتها،  في 
بها  تتعامل  الناس  من  والخاصة  العامة  وراحت 
الوّراقين  سوق  أن  في  شك  من  وما  وتتعاطاها، 
القفزة  لهذه  منطقية  نتيجة  كانت  الوراقة  ومهنة 
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الحضارية، ساهمت في تنشيط هذه الصناعة بل 
أن هذه الصناعة ذاتها كانت عامل دعم ووجود 
وديمومة وتطور لمهنة الوراقة، كما أنها ساهمت 

في نشر الوعي والثقافة إلى حد كبير")))).

ثالًثا: صناعة الورق في بالد المغرب 
اإلسالمي)))):

محدد  زمن  إلى  التاريخية  المصادر  تشير  ال 
لصناعة الورق في بالد المغرب غير أنها كانت 
في  األول��ى  اإلسالمية  العصور  منذ  موجودة 
المغرب، وهذا ما تؤكده المصادر إذ تشير إلى أن 
مدينة فاس كانت ال تزال تنتج الورق في المائة 
بن  بن محمد  اهلل  للهجرة)9))، وكان عبد  التاسعة 
أبي عبد اهلل السوسي )ت)0)ه�( صانًعا ماهًرا 

للورق)0)).

غير أن الذي يمكن استنتاجه أن هذه الصناعة 
يمكن  ما  الالحقة؛ وهذا  الفترة  في  تتراجع  بدأت 
استنتاجه من تصنيف القلقشندي للورق المغربي 

بعد الورق البغدادي ثم الشامي ثم المصري)1)).

يجد  الورق  لصناعة  الزمني  للخط  والمتتبع 
اإلفرنجي،  الورق  ظهور  شهدت  المدة  هذه  أن 
والذي كان يستورد من مدينة البندقية في إيطاليا 
ومن غيرها من المدن وهو ما أدى لتراجع مكانة 

الورق المغربي.

يمكن  اإلفرنجي  ال��ورق  انتشار  ظاهرة  إن 
التي  الحفيد  م��رزوق  اب��ن  رسالة  من  تلمسها 
على  المعلوم،  الواضح  الدليل  "تقرير  سماها: 
جواز النسخ في كاغد الروم" والتي أنجزها عام 
12)ه�، والتي تؤكد انتشار الورق اإلفرنجي في 
فإنهما  واألندلس  فاس  باستثناء  المغرب،  مناطق 

ينتجان الورق)2)).

)ت21)ه���(  القلقشندي  أن  نالحظ  أننا  كما 
كانوا  زم��ان��ه  حتى  المغاربة  أن  إل��ى  يشير 
يستخدمون الرق لكتابة المصحف الشريف، هذا 
وقد استمرت كتابة الصكوك والعقود على الجلد 

حتى المائة الثالثة عشرة للهجرة )))) )))).

رابًعا: انتشار صناعة الورق في 
العالم)))):

قد  كانت  ال��ورق  صناعة  أن  سالًفا  ذكرنا 
منذ زمن  فيها  استقرت  أن  بعد  بغداد  في  راجت 
الخليفة هارون الرشيد، ومنها انتقلت بعد ذلك إلى 
الخاصة  المصانع  فيها  ُأنشئت  الشام والتي  بالد، 
نفيًسا، كما أن هنالك  تنتج ورًقا  بالورق، وبدأت 
مقدمتها  وفي  الصنعة  بهذه  امتازت  شامية  مدًنا 

طرابلس، وكما أشارت لذلك مصادر عدة)6)).

هذا وقد بدأ ُصّناع الورق من العرب يوسعون 
في  للورق  مصانع  فأنشأوا  وصنعتهم،  تجارتهم 
جزيرة صقلية، ومنها وصلت صناعة الورق إلى 

باقي المدن اإليطالية.

كما أن بالد األندلس اشتهرت بصناعة الورق 
كما أسلفنا، ومن أشهر المدن األندلسية بصناعة 
الورق مدينة )شاطبة(، وقد ذاع صيتها حتى أن 
الجيد،  للكاغد  بصناعتها  ميزها  الحموي  ياقوت 

ومنها يحمل الورق إلى سائر بالد األندلس)))).

اإلشارة  دون  الورق  يذكر  أن  يمكن  ال  كما 
في  األشهر  كانت  التي  المصرية  للقراطيس 

زمانها.

غير أن متابعة ما يتعلق بجودة الورق المصنع 
البغدادي  في تلك األزمنة ترشدنا إلى أن الورق 
كان في الصدارة؛ حيث حافظ على جودته العالية، 
سابًقا،  أشرنا  كما  القلقشندي  إليه  يشير  ما  وهذا 
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بعده  يأتي  ثم  أواًل،  البغدادي  الورق  عد  والذي 
نوعين:  المصري، وهو على  ثم  الشامي  الورق 
أكبر  المنصوري  أن  والعادي، غير  المنصوري 
قطًعا، وقّلما يصقل وجهاه جميًعا، والورق الذي 
)المصلوح(،  الوراقين  يسمى عند  يصقل وجهاه 
أخرى  تقسيمات  المصريين  للوارقين  أن  كما 
ووسط،  عاٍل  شكلين:  على  وهي  الورق  ألنواع 
القطع خشن  بالفّوّي، وهو صغير  وهناك صنف 
غليظ خفيف الغرف، ال ينتفع به للكتابة، فيستخدم 
والعطر  الحلوى  في  كاستخدام  أخ��رى  ألم��ور 
وغيرهما)))).غير أن الورق المغربي واإلفرنجي 
قليل  البلى  سريع  فهو  األردء  أنه  على  يصنف 

المكث)9)).

خامًسا: أشهر المصنفات التي تناولت 
صناعة الورق:

الورق  صناعة  عدة  قديمة  مؤلفات  تناولت 
وكل ما يتعلق فيها سواء أكان ذلك بالتفصيل أم 
بشكل مقتضب، وركزت على جوانب عدة منها، 

ويمكن اإلشارة إلى أبرزها فيما يأتي:

1- صبح األعشى في صناعة اإلنشا:
القلقشندي  بن  أحمد  العباس  أب��و  تأليف: 

)ت21)ه�(.

2- المخترع في فنون الصنع:
مؤلف مجهول، نشر هذا المخطوط في مجلة 
عام   ،1( المجلد   ،( العدد  العراقية،  المورد 

))19م، تحقيق: بدري توفيق.

في  مقبولة  مقولة  من  للهند  ما  تحقيق   -3
العقل أو مرذولة:

أحمد  ب��ن  محمد  ال��ري��ح��ان  أب���و  ت��أل��ي��ف: 

البيروني)ت0))ه�(.

4- األوراق:
الشطرنجي  يحيى  بن  محمد  بكر  أبو  تأليف: 

الكاتب الصولي)ت)))ه�(.

5- ُعمدة الُكّتاب وعدة ذوي األلباب:
تأليف: المعز بن باديس )ت)))ه�(.

6- خريدة العجائب وفريدة الغرائب:
بن  عمر  حفص  أب��و  الدين  س��راج  تأليف: 

الوردي)ت2))ه�(.

7- فضل القلم والخط وأعمال المواد:
مؤلف مجهول.

8- صناعة الورق والليق والحبر:
)لم  أفندي  سليمان  بن  خليفة  محمود  تأليف: 

أعثر على سنة وفاته�(.

9- المخترع في فنون الصنع:
تأليف: الملك المظفر يوسف بن عمر الرسولي 

)ت )69ه�(.

10- القلم والدواة:
تأليف: محمد بن عمر المدائني )لم أعثر على 

سنة وفاته�(.

المعادن  خصائص  ف��ي  األزه����ار  قطف   -11
واألحجار ونتائج المعارف واألسرار:

تأليف: أحمد بن المغربي)توفي بعد سنة 0)) 
هجرية(.

12- زينة الَكَتَبة:
تأليف: أبو بكر محمد بن زكريا الرازي )ت 

11)ه�(.
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13- ُعمدة الُكّتاب:
محمد  بن  أحمد  اس  النَّحَّ جعفر  أبو  التأليف: 
)ت  النحوي  المرادي  يونس  بن  إسماعيل  ابن 

)))ه�(.

14- األزهار في عمل األحبار:
تأليف: محمد بن ميمون الحميري المراكشي 

)من أهل القرن السابع الهجري(.

15- ُتحف الخواص من ُطرف الخواص:
القللوسي  محمد  بن  محمد  بكر  أبو  تأليف: 

القضاعي )ت )0)ه�(.

16- الرسالة العذراء:
الشيباني  إبراهيم  بن  اليسر محمد  أبو  تأليف: 

)ت )29ه�(.

17- عيون الحقائق وإيضاح الطرائق:
السماوي  أحمد  بن  محمد  القاسم  أبو  تأليف: 

)من أهل القرن السابع الهجري(.

18- زهرة البساتين في علم المشاتين:
)ت  الزرخوني  بكر  أبي  بن  محمد  تأليف: 

حوالي )0) ه�(.

19- النجوم الشارقات في ذكر بعض الصنائع 
المحتاج إليها في علم الميقات:

توفي   ( الحسني  الخير  أبي  بن  تأليف: محمد 
أواخر القرن العاشر الهجري(.

20- جواهر الفنون والصنائع في غرائب العلوم 
والبدائع:

تأليف: محمد بن محمد أفالطون الهرمسي )لم 
أعثر على سنة وفاته�(.

21- التعريف:
تأليف: المقر الشهابي بن فضل اهلل )من أهل 

القرن الثامن الهجري(.

المبحث الثاني: فن صناعة الورق، 
التلوين واألنواع والمقاسات)0)):

: توثيق طرق صناعة الورق: أولاً
الطريقة األولى:

صناعة  عن  حديثنا  معرض  في  سنتناول 
الورق مخطوًطا تحدث عن طريقة صناعة الورق 
الكاغد  عمل  في   " بعنوان:  وهو  مفصل،  بشكل 
يمحو  وما  الكتب  في  األس��رار  ووضع  البلدي 
وردت  وقد  مجهول،  لمؤلف  والرقوق"  الدفاتر 
في  "المخترع  بعنوان:  مخطوطة  كفصل ضمن 
خان  قاضي  أورده��ا  والتي  الصنع"  من  فنون 

)ت6))ه�()1)).

ويقول في )صفة عمل الكاغد البلدي(:

" يؤخذ لحاء شجرة المرخ)2)) فُييبَّس وتقّشر 
الداخلية  القشرة  وتؤخذ  بها  فيرمى  الظاهرة، 
البيضاء التي خيوطها كانت متينة، فاغسلها بماء 
ورق  من  تحته  ويفرش  البركة،  تشبه  حائر)))) 
الشمس ما يقيه من التراب ووسخ البركة، ويكون 
الماء قدر ما يغمره مواد كثيرة ويغطى فوقه في 
وعيدان  لطاف  عيدان  الِعشر  بورق  الماء  وسط 
الصعود،  من  الورق  ويمنع  يمنعه  حتى  صغار 
الماء،  فوق  يطفو  منه شيء، وال  يبان  وحتى ال 
ويقيم في الماء منقًعا أربعة أيام بلياليها، ثم يخرج 
الماء،  من  فيه  ما  ويعصر  الماء،  حوض  من 
كدًسا،  مرصوف  وهو  البيت  زاوية  في  ويترك 
شيًئا فوق شيء، ثم يفرش له من ورق الِعشر ما 
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يقيه من تراب البيوت ويبقى محمواًل في الزاوية، 
ورقه  وكأن  العشر،  بورق  أيًضا  عليه  مغطى 
بالشمس  ويضحى  البيت  من  يخرج  ثم  ينقص، 
التراب  من  بقي  ما  يخضخض  ثم  سقًفا  أو  صًفا 
في الشمس حتى يجف وال يبقى فيه من رطوبة 
الماء شيء، ويجف ثم تغمر القشرة الداخلة بالماء 
ثانية، وتعصره من الماء، وُتكبُِّبُه كبًبا صغاًرا، ثم 
تخلى في ركن خزن الكتب، بعضها فوق بعض 
وتسوى كبة واحدة بعد واحدة، وتنقي ما تبقى فيها 
الوسخ  ومن  األخضر،  الغليظ  اللحاء  قشور  من 
نقًيا من  الماء حتى يصير  ومن أثر ما تعلق من 
كل قشر وقش، هذا وهو رطب، وينّعم ما تكون 
يحتاج  وال  فيه  ما  جميع  من  يخلو  حتى  بالظفر 
إلى أن تكبسه؛ ألن الدق يمسكُه وينعمه، ويخلطه 
ثم يضحى بالشمس ثانية، على موضع نظيف أو 
تنسى  وال  قش،  وال  تراب  ينشقه  ال  حتى  ثوب 
تذره بالماء ثانية، ثم يطبق وتعصره وتكببه، ثم 
يعاد عمله األول، وترده إلى وعائه الذي كان فيه 
وتضع  لينة،  كبة  الوعاء  من  يخرج  وهو رطب 
الكبة األرض مثل حجر الرحا نظيفة، وتستعمل 
دقماًقا)))) نظيًفا من خشب العتم)))) أو من خشب 
اإلنسان  وقعه  ما  بقدر  ويكون  بوجهين،  يكون 
تترك  وال  تتعب،  وال  الضرب،  به  وُتتابع  بيده، 
الضرب بالدقماق، حتى يمتد ويصير مثل عجين 
إلى  وتعيده  واحدة  مرة  تضربه  يوم  كل  في  لين 
الخمسة  وبعد  أيام،  لذلك خمسة  يزال  وعائه، ال 
مصفاف  على  فتنقعه  وعائه،  في  بما  يقدم  أيام 
المصفى كان على  فإن عدم  فيه خشونة نظيف، 
وتعجنه  بالماء،  وترشه  خشنة  حجر  مثل  حجر 
بيدك حتى يختلط شيًئا بشيء، ثم تنزله في الماء 
ه  في حوض مجتمع فيه الماء من الوسخ، وتحضَّ

حتى يختلط بالماء ثم تنشفه بحزقة، وهي تجفف 
فيه،  التي  الشنة)6))  جميع  منه  يذهب  حتى  الماء 
وهي: يبس الشجر وهي اليشنة، وتجمعه كبة كبة 
ثم تنزله إلى حوض مغضض)))) أكثر من القالب 
عرًضا وطواًل، نظيًفا من الوسخ فيؤخذ من الماء 
الصافي في ما يمأله وال تترك في الماء شيًئا من 

وعش أو كدر وال منشور.

ويخدشها  كلها  الحوض  في  الكبب  ينزل  ثم 
مزدوًجا  صلبة  عيدان  أربعة  فيها  رأسه  بعود، 
مثل مجدح)))) اللبن، ضرًبا جيًدا في الماء، حتى 
يختلط جميع الكبب في الماء ويبقى مثل الُجفر)9)) 
الذي يدق القطن في الماء، ثم تنشفه بالخرقة ثانية 
وتعمله كبًبا، كل كبة بقدر األترجة أو كيفما تشاء، 
وتضع الكبب على حافة الحوض؛ ثم يرجع ينّزل 
في الحوض من الكبب قطعة قطعة بقدر الليمون 
منه  تستعمل  بشيء،  نخبة  النار  أو  المركب 
خمس أوراق، رّوها ونقيها وتخدشها من الساعة 
المذكور  الشجر  يختلط  حتى  بالمخدش،  الثانية 
القالب، ويطلع فيه  المدقوق في الماء وينزل فيه 
الشجر بقدر، حتى يطلع متساوًيا، وتكون الورقة 
الحافة  قدر  وعلى  جوانبها،  جميع  في  متساوية 
التي تريد، فإذا تساوت الورقة في القالب فيكون 
القالب  قدر  على  واطئ  لوح  األيسر  على  تحته 
ثوًبا  فوقه  وتفرش  فتضعه  وعرضه،  بطوله 
أبيض، وكلما طلع في القالب ورقة، قلب القالب 
بخرق  وامسحه  الورقة،  فيه  الذي  وجهه  على 
الورقة من  أو ثالث، حتى تسقط  بكفك مسحتين 
عمل  كلما  الثوب،  فوق  ممتدة  وتصير  القالب، 
ورقة  مائة  حد  إلى  األخرى  فوق  حطها  ورقة 
فما فوقها، وكلما نقص الماء الذي بالحوض مما 
يكون  حتى  آخر  ماًء  عليه  ُصّب  بالقالب  تقدحه 
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الحوض ممتلئ من الماء؛ ألن الشجر وهكذا إذا 
قلَّ الماء متر نزله ماء آخر كلما نقص، فإذا فرغ 
من جميع الشجر الحاصل معه في الحوض من 
فوق  بعضه  الورق مرصوًفا  ويبقى  الذي رويته 
ه  ُتغطِّ نظيف  خرق  الورق  فوق  فتضع  بعض، 
جميعُه، وتأخذ حجًرا مسنون الوجه فتضعه على 
الخرقة التي فوق الورق، وهي ترزم بها جوانب 
الورق الذي تحت الخرقة، حتى تخرج ما فيه من 
الماء، ويبقى فيه رطوبة ال غير، ثم ترفع الحجر 
والخرقة من فوق الورق، ثم ترجع تفرد الورق، 
كل خمس ورقات أو ما يقابلها وحدها ثم تضعها 
يناله  ال  بحيث  نظيف،  مصفى  على  الشمس  في 
فيه  تراب وال وسخ، وتخليه حتى يجف، وتبقى 
المصفى وترجع  رطوبة هينة، فيرفع لورق من 
ال  بحيث  نظيف؛  موضع  في  ورقة  ورقة  تفرده 
له  فتفرش  القش،  وال  التراب  وال  الهواء  يصله 
عليها،  وتضعه  نظيفة  خرقة  األول  اللوح  فوق 
وهو يخلصها ورقة ورقة، وتضعها واحدة حتى 
المصفى  على  نضحه  يرجع  ثم  الجميع،  يكمل 
حتى  وحدها  ورق��ات  خمس  كل  الشمس  في 
يبقى  وال  الماء،  من  وتنشف  وتضحى،  تجف، 
منها رطوبة بالجملة الكافية، ثم ترفعه وترصفه 
اللوح  عليه  وتضع  تكمله،  حتى  ورقات،  خمس 
ُترهك)60) من  ثم  بها،  ترزمه  اللوح حجر  وفوق 
أو  الغياشي  تسمى  التي  الرطبة،  البيضاء  الذرة 
األرزن أو الشريحي الرطب ال يعلب قدر نصف 
الزبدي البقري لمائة ورقة على حساب ذلك تبدأ 
رهًكا  ُترهك  ثم  منشرها  يزول  حتى  الذرة  بذلك 
ناعًما بالمرة لما قدر سبع مرات وتترك إلى أن 
يحمض إلى يوم ثاني، ثم ُيشد بخرقة خشنة حتى 
المقدريزي  ويبقى  الرهيك،  من  ُدّق  منها  يخرج 

في قدره، ويوقد عليه؛ لينضج ويصبح مثل طبيخ 
خرقة،  ويؤخذ  آخر  أناة  إلى  يترك  الغراء  نشاء 
يكبب كبة لها فتعصر، وهو يصنعها في النشاء، 
وجه  به  وتمسح  بالخرقة،  علق  ما  منه  ويأخذ 
الورقة وتغليها وتمسح بها قفاها، فال يزال لذلك 
حتى جميع الورق وجًها وقًفا عماًل مستوًيا بقدر 
الورق واحدة فوق  يقل وهو يضع  يكثر، وال  ال 

أخرى، إلى حد عشرين ورقة أو ثالثين ورقة.

بغراء  وروية  المنشا،  الورق  مصلًحا  َغرِّ  ثم 
الشمس  َعْقده وتضعه في  ثم ترفعها على  النشا، 
وتلزق  التراب  من  نظيف  ُمقّعر  شرشف  على 
أطراف الورق القّصاص، ترطبه بالنشاء حتى ال 
يطّيرها الريح، وال نكمشها إلى أن تجف، وينشف 
النشاء الذي فيها، ثم مرر عليها بسكين رأسه حاد 
على  الملزقة  أطراف  به  وتقشع  المشرط،  مثل 
تنحرف  وال  بسهولة،  يخلصها  حتى  القفاص، 
ثم ترفع  السائب،  إلى طرفها  الملزق  من طرفها 
على  ورقة  ورقة  تصِقلُه  ثم  ثانية،  سوًيا  الورق 
يكون  آخرى  بحجر  الرخامة  مثل  ملساء  حجر 

مسنده ملساء مدورة مثل المصقلة أو الخرزة.

يقبض  ما  بقدر  اللوح  أو  الزجاج  ِفْل  أيًضا 
عليها الصانع الورقة على طول وجهه وقًفا، حتى 
يكمل صًفا لها، ثم يعطفها على وجهها نصفين، 
ويمسك طرفها فتساوت، حتى ال َيْمل طرفها، ثم 
تكسر وسطها بالمصقلة، وال تزال تصقل الجميع 
وتكسرها ونضعها واحدة فوق واحدة حتى يكمل 
الجميع، ثم يأخذ عوًدا في قراءة الكتب المختومة، 
طوياًل،  الكتاب  كان  إذا  فصفتها  ختامها،  وفي 
طويت درجه حتى تقرأه بالرفق، وحتى يتبين منه 
فصل لك فيه، فإذا قرأته فأعده في طياته كما كان 
في حاله األولى، وأما في ختامه فإذا كان الطالع 
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فنجزُه  يابًسا  كان  فإن  ه،  مسَّ فيه  فالحيلة  طرفه 
الرواة  عقد  وينفتح  يلين  فإنه  حار،  بماء  ُبخاًرا 

يسيًرا يسيًرا، إن شاء اهلل تعالى.

الطريقة الثانية: 

في  طريقتهم  أوضحوا  المشارقة  أن  وكما 
بهذا  المغاربة  ذكره  ما  فهناك  ال��ورق  صناعة 
"ُعمدة  كتاب  في  ذكرها  ورد  وقد  الخصوص، 
الُكّتاب"، وتقوم هذه الصناعة على مادة "القنب 

األبيض" وتكون على النحو اآلتي:

" ينقع القنب ويسّرح حتى يلين، ثم ينقع بماء 
الحبر ويفرك باليد، ويجفف، وتكرر هذه العملية 
ثالثة أيام، ويبدل الماء في كل مرة، حتى يزول 
الجير منه، ثم يدق في هاون، وهو ندي، حتى ال 
مثل  ويصبح  الماء،  في  يحلل  ثم  ُعقدة  فيه  تبقى 
الحرير، وُيصب في قوالب حسب الحجم المراد، 
فيرجع  الخيطان،  مفتوحة  الورق  قطع  وتكون 
إلى القنب وُيضرب شديًدا، وُيغلى في قالب كبير 
ثخيًنا،  بالماء، ويحرك على وجهيه، حتى يكون 
لوح،  على  القالب  ويقلب  قالب،  في  يصب  ثم 
ويلصقه على الحائط حتى يجف ويسقط، ويؤخذ 
له دقيق ناعم ونشاء في الماء البارد، ويغلى حتى 
يفور، وُيصب على الدقيق، ويحرك حتى يروق، 
قصبة  على  الورقة  تلف  ثم  ال��ورق،  به  فيطلى 
حتى تجف من الوجهين، ثم ُيرش بالماء ويجفف 

ويصقل")61).

ثانياًا: تلوين الورق)62):
الورق  مع  تعاملهم  بداية  منذ  المسلمون  تنبه 
إلى الجانب الجمالي في صناعة الورق وضرورة 
توفره في المنتج الورقي؛ إلضفاء الصفة الجمالية 
إلى  الرتيب  شكله  من  وإخراجه  ال��ورق،  على 

للنفس؛  وأمتع  للناظر،  أجمل  أخ��رى،  أشكال 
إذ  للورق،  وأل��وان  م��واد  بإضافة  باشروا  لذا 
المستهلكين  ذوق  يراعون  ال��ورق  صّناع  كان 
وخلطات  وصفات  وجود  نلحظ  لذا  ورغباتهم؛ 

عدة لتغيير لون الورق))6).

ويمكن أن نجد أسرار هذه الخلطات الخاصة 
القديمة  المؤلفات  بعض  في  ال��ورق  بأصباغ 
بصناعة  المعنيين  أحد  فيذكر  وصلتنا،  التي 
تلك  السبيل إلعداد  فيذكر  التلوين،  الورق قضية 
حتى  فُيغلى  البقم))6)  "يؤخذ  فيقول:  األصباغ، 
قطعة  إليه  ويضاف  ويصفى،  خاصيته  تخرج 
حسب  م��راًرا  ال��ورق  وُيعاد  مصري،  نطرون 
المفتوح  ال��وردي  اللون  أما  المطلوب،  اللون 
البصل  قشر  وأما  والبقم،  الزعفران  من  فيكون 
مع النشأ فهو صباغ غريب، وأما هباب الكوانين 
يذاب  ثم  محكًما،  عجًنا  ويعجن  ُيؤخذ  "المواقد" 
من  تريده  ما  بحسب  كثير،  ماء  في  العجن  بعد 
اللون في الحّقة "اإلناء" والتفل، ثم ُيرّوق ويصبغ 

به على العادة.

وأّما تبن الحمص فلونه أصفر مخضّر ُمفرح.

من  بعضها  يتولد  األل��وان  جميع  أن  واعلم   
لقبول  الشّب؛  بماء  الورق  َبلَّ  من  والبد  بعض، 
األلوان، وينشر على القصب الفارسي الغليظ أو 
جف  فإذا  الظل،  في  وينّشف  جريد،  قفص  على 

اصقلُه"))6).

ويقول: "إذا أردت ذلك – أي صبغ الورق – 
خذ الورق، بّله بماء الشب، ثم يلقى في ماء البقم 
ماء  أو  "لألحمر"  الزعفران  ماء  أو  "لألصفر" 
زهرة نيلة هندي، وإن أردت فاختي، ألِق شيًئا من 
الِحبر أو شيًئا من النيلة الهندي، على درهم من 
أسود  "أي  لونه عوديًّا  أردت  وإن  السيلقون)66)، 
وألِق  ناعًما،  األحمر  الزرنيخ  فاسحق  ثقيل"، 
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عليه أدنى ما يكون من الِحبر، وكذلك ماء السلق 
البصل،  قشور  ماء  في  أو  "المصفى"  المرّوق 
أو في ماء قشور العصفر، المراد أحمر كان أو 
أصفر، أو في ماء حطب السنط))6) المغلي"))6).

وهناك وسائل أخرى لتلوين الورق، إذ يقول 
وّراق آخر:" صفة صباغ الورق إذا أردت ذلك 
تقول: خذ ما شئت من ورق ما َفِبلَّه في ماء مشبب 
عود القسية، أّما في ماء البقم وأما الزعفران أو 
زهرة النيلة، ثم انشر الورق على قصبة فارسية 
تكون غليظة وتكون في الِظل، فإذا جف اصقله 
واكتب فيه، فإن أعجبك لونه، وإال غيره بعد أن 
واكتمها عن  الِحَكم  فاعلم هذه  قبل صقله،  تنشفه 

غير أهلها")69).

كتاب  صاحب  يذكرها  أخرى  طريقة  وهناك 
)أنواع الّليق وكيفية إعمالها( عند كالمه عن صفة 
جلدة  قطعة  "يؤخذ  فيقول:  الذهب،  أوراق  قطع 
المخدة الصغيرة، وتحشى  حور)0)) تخيطها شبه 
قطًنا، وتؤخذ ورقة الذهب بطرف السكين وتعمل 
على المخدة وتقطع منها بالسكين قدر حاجتك، ثم 
تأخذ قطًنا وتبّلها بريقك َباًل خفيف واعملها على 
الغري  على  اعملها  القطنة؛  في  فتشال  الورقة 
الناشفة،  بالقطنة  ثبتها –  الكلخ)1)) ووكدها –  أو 
وكذلك  فإنه  تجئ  واصقلها  تجف،  حتى  وخليها 

تفصل ورق القطنة فاعلم ذلك")2)).

ثالثاًا: أنواع الورق:
وأشكال؛  أنواع  الورق  أن  سبق  فيما  ذكرنا 
التي  البلدان  أو  منها،  يصنع  التي  للمواد  تبًعا 
بتصنيعه،  قاموا  الذين  األشخاص  أو  فيها،  ُأنتج 
أو نقلوه إلى بلدانهم وهكذا، وقد ذكر المؤرخون 
في  تكلموا  الذين  أشهر  ومن  الورق،  من  أنواًعا 

ذلك ابن النديم إذ يذكر أشهرها، وهو الخراساني 
أخرى  أصناف  وهناك  الكتان،  من  ُيعمل  الذي 
والفرعوني  والنوحي  والطلحي  كالسليماني 

والجعفري والطاهري)))).

أن  مفادها  نتيجة  إلى  عواد  كوركيس  ويصل 
إلى أصحابها في  نسبت  الورق  األنواع من  هذه 
نوح  إلى  نسبة  سمي  وكأنه  فالنوحي  خراسان، 
الساماني، وهو أحد أمراء الدولة الطاهرية التي 
الفرعوني  الورق  أما  وفارس،  تركستان  حكمت 
عقر  في  البردي  ورق  نافس  آخ��ر  ن��وع  فهو 
داره، وأقدم نص دون بهذا الورق يعود إلى سنة 

0)1ه�)))).

إلى  المنصوري فينسب  الكاغد  أو  الورق  أما 
بنت  بن  الرحيم  عبد  بن  منصور  الفضل  أبي 
الكاغدي من سمرقند كما يوضح ذلك  ابن بحير 

السمعاني)))).

ويشير كذلك إلى أن الكاغد الحسني ينسب إلى 
المعروف  الكاغذي  ناصر  بن  الحسن  على  أبي 
العالية  بجودته  الورق  هذا  ُعرف  وقد  بالدهقان، 
كذلك،  سمرقندي  الشخص  وهذا  مادته،  وحسن 
المنصوري  الورق  أن  إلى  يشير  المقريزي  لكن 

يصنع في الفسطاط دون القاهرة)6)).

جعفر  إل��ى  فينسب  الجعفري  ال���ورق  أم��ا 
مدينة  إلى  نسبة  الجيهاني  وال��ورق  البرمكي، 
جيهان في خراسان)))) والورق المأموني نسبة إلى 

الخليفة العباسي المأمون ))19� - )21ه�()))).

ا: القطع )مقاييس الورق))79): رابعاً
خضع  وقد  ومقاييسه،  الورق  أحجام  تنوعت 
طبيعة  طليعتها  في  عدة،  العتبارات  ذلك  كل 
الجهة المستخدمة للورق سواء أكانت رسمية أم 
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أحد الوراقين، أم للمراسالت الخاصة ونحو ذلك، 
فلكل جهة واستخدام نوع ورق خاص به يتناسب 
واإلمكانية  منها،  والغرض  الكتابة  طبيعة  مع 

المادية لتحمل تكاليف الورق.

ويلخص المدائني صاحب كتاب القلم والدواة 
ذلك بقوله إن الُكّتاب كانوا يكتبون إلى الخلفاء في 
قرطاس من ثلثي طومار – أي الورقة الكاملة – 
العمال  وإلى  طومار،  نصف  في  األمراء  وإلى 
والكتاب في ثلث، وإلى التجار وأشباههم في ربع 

وإلى الُحّساب والمّساح في سدس)0)).

في  ال��ورق  لقطع  المقادير  هذه  أن  ويذكر 
القديم، وهي: الثلثان، والنصف، والثلث، والربع 
والسدس، ومنها استخرجت المقادير متخذة القطع 
والمفاضلة؛  والقطع  التقسيم  في  أساًسا  البغدادي 

ألنه يحتمل المقادير بخالف غيره)1)).

زمن  حتى  المقادير  أب��رز  كانت  وق��د  ه��ذا 
القلقشندي في القرن التاسع الهجري والمستعملة 

في دواوين الدولة كما يأتي)2)):

قطع البغدادي الكامل:
بكماله،  البغدادي  عرض  ّدْرِج��ِه،  وعرض 
وهو ذراع واحد بذراع القماش المصري، وطول 
ونصف  ذراع  المذكور  ال��درج  من  وصل  كل 
تكتب  كانت  النوع  هذا  وفي  المذكور،  بالذراع 
الملوك،  أكابر  وعهود  وبيعاتهم،  الخلفاء  عهود 
كأكابر  الملوك  من  العليا  الطبقة  إلى  والمكاتبات 

الخاقانات من ملوك الشرق.

قطع البغدادي الناقص:
وعرض درجه دون عرض البغدادي الكامل 
بأربعة أصابع مطبوقة، وفيه يكتب للطبقة الثانية 

من الملوك، وأحياًنا يكتب فيه للطبقة العليا منهم 
إذا حصل َعوَز في البغدادي الكامل.

قطع الثلثين من الورق المصري:
والمراد به ثلثا الطومار من كامل المنصوري، 
القماش  ب���ذراع  ذراع  ثلثا  درج���ه  وع���رض 
المصري، وفيه تكتب مناشير األمراء المقّدمين، 
القضاة  وأكابر  والوزراء،  الكبار  النواب  وتقاليد 
مكاتبة  بكتابة  العادة  تجر  ولم  معناهم،  في  ومن 

عن األبواب السلطانية فيه.

قطع النصف:
الطومار  م��ن  النصف  قطع  ب��ه  وال��م��راد 
المنصوري، وعرض درجه نصف ذراع بالذراع 
المذكور، وفيه تكتب مناشير األمراء الطلبخاناه، 
والمكاتبات  النّواب،  من  الثانية  الطبقة  ومراسيم 

إلى الطبقة الثانية من الملوك.

قطع الُثلث: 
القطع المنصوري، وعرض  ُثلث  والمراد به 
المذكور، وفيه تكتب  بالذراع  درجه، ثلث ذراع 
مناشير أمراء العشرات، ومراسيم صغار النواب 

والمكاتبات إلى الطبقة الرابعة من الملوك.

القطع المعروف بالمنصوري:
المذكور،  بالذراع  تقدير ربع ذراع  وعرضه 
ومقدمي  السلطانية،  الممالك  مناشير  تكتب  وفيه 
الحلقة ومناشير عشرات التركمان ببعض الممالك 

الشامية وبعض التواقيع ما في معنى ذلك.

القطع الصغير:
تقدير  العادة، وعرض درجه  فيه قطع  ويقال 
المذكور، وفيه تكتب عامة  بالذراع  سدس ذراع 
المكاتبات ألهل المملكة وحكامها، وبعض التواقيع 
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والمراسيم الصغار، والمكاتبات إلى حكام البالد 
بالممالك، وما يجري هذا المجرى، وقد كان هذا 
القطع والذي قبله في أول الدولة التركية طول كل 

وصل منه ِشبران وأربع أصابع مطبوقة.

قطع الشامي الكامل:
في  الشامي  الطومار  درجه عرض  وعرض 
طوله، وهو قليل االستعمال بالديوان، إال أنه ربما 

كتب فيه بعض المكاتبات.

القطع الصغير:
من  مطبوقة  أصابع  ثالثة  عرض  في  وهو 
الطير، وهو صنف من  المعروف بورق  الورق 
الورق الشامي رقيق للغاية، وفيه تكتب ملطفات 

الكتب وبطائق الحمام.

هذا وقد كانت بالد المغرب والسودان والفرنج 
تستخدم في الغالب عند الكتابة طومار واحد يزيد 
طوله على عرضه قلياًل، ما بين صغير وكبير، 

بحسب الحاجة من كل مكتوب)))).

مقاديرهم  لهم  فكان  ومصر  الشام  بالد  أما 
الشامي  قطع  يستخدمون  كانوا  فقد  الخاصة، 
الكامل، وقطع نصف الحموي، وقطع العادة من 

الشامي، وقطع ورق الطير)))).

هذا وكانت أحجام ومقاسات الورق تؤثر في 
أنواع األقالم والخطوط المستخدمة؛ حيث يروي 
التعريف  كتاب  صاحب  الشهابي  عن  القلقشندي 
قوله: "إن القطع البغدادي قلم مختصر الطومار، 
النصف  ولقطع  الثقيل،  الثلث  قلم  الثلثين  ولقطع 
التوقيعات،  قلم  الثلث  ولقطع  الخفيف،  الثلث  قلم 
ولقطع العادة، قلم الرّقاع، .... ومن ذلك يعلم ما 
يناسب كل القطع المستعملة بدواوين اإلنشاء في 

مصر والممالك الشامية، فيناسب الشامي الكامل 
نصف الحموي والعادة، من الشامي قلم الرقاع؛ 
والعادة في  المنصوري،  القطع  ألنهما في معنى 
بطائق  لكتابة  الجناح  قلم  أما  المصرية،  الديار 
في  أسماؤهم  الخلفاء  به  يكتب  ما  أما  به،  الحمام 
الجليل  القلم  وهو  الطومار،  فبقلم  القديم  الزمن 

الذي ال قلم فوقه)))).

كما اعتنى الُكّتاب بالجوانب الذوقية والجمالية 
بشكل كبير، وكل هذا يرتبط بنوع الورق وقياسه، 
يقدرها  الُكّتاب  بعض  كان  مثاًل  الِكتاب  فحاشية 
اعتبار حسن ال  الّدرج، وهو  بالربع من عرض 

يكاد يخرج عن القانون)6)).

الكتابة  جماليات  عن  القلقشندي  ويضيف 
البياض  مقدار  "أم��ا  قائاًل:  بالورق  وعالقتها 
باختالف  السلطانيات  في  فيختلف  البسملة،  قبل 
كان  ال��ورق  قطع  عظم  فكلما  ال���ورق،  قطع 
البياض فيه أكثر، فقطع البغدادي يترك فيه ستة 
السابع،  أول  البسملة في  بياًضا، وتكتب  أوصال 
وقطع  أوصال،  خمسة  فيه  يترك  الثلثين  وقطع 
المنصوري العادة تارة يترك فيه ثالثة أوصال، 
تقتضيه  ما  بحسب  وص��الن  فيه  يترك  وت��ارة 
قطع  معنى  في  الكامل  الشامي  وقطع  الحال، 
المثلث، وقطع نصف الحموي والعادة من الشامي 
البلدي،  المنصوري والعادة في  القطع  في معنى 
األوصال  بعض  زيادة  في  الكاتب  اجتهد  وربما 

ونقصانها، بحسب ما تقتضيه الحال)))).

باختالف  فيختلف  السطور  بين  ما  الُبعد  وأما 
حال المكتوب واختالف قطع الورق، ففي الكتب 
المراسالت  غير  شكل  "السلطانيات"  الرسمية 

األخرى)))).
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الخالصة:

تناولنا فيما مضى من صفحات صناعة الورق   
في الحضارة اإلسالمية وقد توصلنا من خالل 

الدراسة لما ي�أتي:

عبر  كبيًرا  تطوًرا  ال��ورق  صناعة  شهدت   -1
العصور إذ انتقلت من حال إلى حال، غير أن 
الفضل في اكتشافها يعود إلى الصينين، إال أن 
فيها  واإلبداع  تطويرها  من  تمكنوا  المسلمين 

بشكل كبير.

تعد سمرقند مركز انطالق صناعة الورق في   -2
الحضارة اإلسالمية؛ إذ تركزت فيها صناعة 
الدولة  أج��زاء  بقية  إل��ى  انتقلت  ثم  ال��ورق 

اإلسالمية.

إذ  كبير  بتطور  تاريخها  عبر  الكتابة  دخلت   -(
الجلود  استخدام  اإلسالمية  الحضارة  شهدت 
والرقاق والحجر والعظام والرقوق والطروس 

حتى استقر األمر على الكاغد أو الورق.

يعد عصر الخليفة هارون الرشيد زمن انتقال   -(
بغداد؛  العباسية  العاصمة  إلى  الورق  صناعة 
حيث شاعت وذاعت وتطورت عبر العصور.

المسلمون  والوّراقون  والُصناع  الُكّتاب  تفنن   -(
في صناعة الورق، فزينوه وحسنوه، وأضافوا 
من  عدة  أنواع  لنا  ظهرت  حتى  الكثير  إليه 

الورق.

وقياساته  ال��ورق  ومساحات  أن��واع  تعددت   -6
واستخدم كل نوع في حاجة معينة.

الحواشي

في  والوراقين  الوراقة  موسوعة  سعيد،  اهلل  خير   )1(
الحضارة العربية اإلسالمية، ط1)بيروت، مؤسسة 

االنتشار العربي، 2011م( ج)، ص9.

النديم )ت)))ه�(،  أبو الفرج محمد بن إسحاق بن   )2(
الرحمانية،  المطبعة  )مصر،  بال.ط  الفهرست، 

د.ت( ص1).

في  صناعته   – الكاغد  أو  الورق  عواد،  كوركيس   )((
العصور اإلسالمية، بحث منشور في مجلة المجمع 
ج)،  ))19م،  تموز،  دمشق،  العربي،  العلمي 

م)2، ص09) وما بعدها.

موسوعة  سعيد،  ص1)؛  الفهرست،  النديم،  ابن   )((
الوراقة، ج)، ص10.

موسوعة  سعيد،  ص1)؛  الفهرست،  النديم،  ابن   )((
الوراقة، ج)، ص10.

)6( أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني )ت 0))ه�(، 
أو  العقل  في  مقبولة  مقولة  من  للهند  ما  تحقيق 
مرذولة، بال.ط )طبعة اليبسك، ))19م( ص1).

المسعودي  علي  بن  الحسين  بن  علي  الحسن  أبو   )((
الجوهر،  ومعادن  الذهب  م��روح  )ت6))ه����(، 
ج2،  2)19م(  المعرفة،  دار  )باريس،  ب��ال.ط 
ص202؛ سعيد، موسوعة الوراقة، ج)، ص10.

صبح  )ت21)ه���(،  القلقشندي  أحمد  العباس  أبو   )((
دار  )القاهرة،  بال.ط  اإلنشا،  صناعة  في  األعشى 

الكتب المصرية، 1920م( ج2، ص))).

)9( سعيد، موسوعة الوراقة، ج)، ص10.

)10( ابن النديم، الفهرست، ص1).

)11( القلقشندي، صبح األعشى، ج2، ص))).

)12( سعيد، موسوعة الوراقة، ج)، ص10.

))1( أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
)ت  11) ه�(، لسان العرب، بال.ط )بيروت، دار 
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صادر، د.ت( مادة )طرس(.

الزركلي، األعالم، ط) )بيروت، دار  الدين  ))1( خير 
العلم للماليين، 0)19م( ج)، ص)10.

))1( ابن منظور، لسان العرب، مادة )قرطس(.

)16( القلقشندي، صبح األعشى، ج2، ص))).

))1( سعيد، موسوعة الوراقة، ج)، ص20.

)911ه�(،  السيوطي  الرحمن  عبد  الدين  جالل   )1((
والقاهرة،   مصر  تاريخ  في  المحاضرة  حسن 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، بال.ط ) مصر، 
الحلبي  البابي  عيسى   - العربية  الكتب  إحياء  دار 

وشركاه – )196م( ج2، ص))1.

)19( أبوبكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي )ت)6) 
الخانجي،  )القاهرة، مكتبة  بغداد، ط1  تاريخ  ه�(، 

1)19م( ج9، ص6).

الحضارة  في  والوراقة  ال��ورق  الحاجري،  طه   )20(
المجلد  العراقي،  العلمي  المجمع  مجلة  اإلسالمية، 

)1، )196م، ص))1.

آب��ادي  الفيروز  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد   )21(
ط1)بيروت،  المحيط،  القاموس  )ت)1)ه����(، 

مؤسسة الرسالة، 6)19م( مادة – الكاغد.

)22( المصدر نفسه، مادة ورق.

))2( القلقشندي، صبح األعشى، ج2، ص6)).

))2( سعيد، موسوعة الوراقة، ج)، ص)2.

))2( المصدر نفسه، ص)2.

)26( البالذري، فتوح البلدان، ص92).

ه�(،   (29 )ت  الثعالبي  الملك  عبد  منصور  أبو   )2((
تحقيق:  والمنسوب،  المضاف  في  القلوب  ثمار 
دار  )القاهرة،  بال.ط  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد 

النهضة المصرية، )196م( ص))).

))2( سعيد، موسوعة الوراقة، ج)، ص)2.

)ت  ال��وردي  بن  عمر  حفص  أبو  الدين  س��راج   )29(

2))ه�(، خريدة العجائب وفريدة الغرائب، بال.ط 
)القاهرة، 1960م( ص1)2.

)0)( ابن خلدون، المقدمة، ص21).

موسوعة  سعيد،  المقدمة، ص21)؛  خلدون،  ابن   )(1(
الوراقة، ج)، ص)2.

)2)( القلقشندي، صبح األعشى، ج2، ص)))-6)).

)))( عواد، الورق، ص26).

ه�(،  )ت)))  الصولي  يحيى  بن  محمد  بكر  أبو   )(((
األوراق، تحقيق: ج هيورث، ط1)القاهرة، مطبعة 

الصاوي، 6)19م( ص261.

)))(  القلقشندي، صبح األعشى، ج2، ص6)).

)6)( القلقشندي، صبح األعشى،  ج2، ص6))؛ سعيد، 
موسوعة الوراقة، ج)، ص)2.

موسوعة  سعيد،  المقدمة، ص21)؛  خلدون،  ابن   )(((
الوراقة، ج)، ص26.

المغربية،  الوراقة  تاريخ  المنوفي،  محمد  ينظر:   )(((
اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  ط1)ال��رب��اط، 

1991م( ص)) وما بعدها.

الدليل الواضح  )9)( ابن مرزوق الحفيد )ت 2))ه�(، 
نسخة  الروم،  كاغد  في  النسخ  المعلوم على جواز 
موقع  من  مأخوذة  الكاتبة،  اآللة  على  مطبوعة 

خزانة االمذهب المالكي، ص 10 وما بعدها.

الرحمن   عبد  بن  محمد  الخير  أبو  الدين  شمس   )(0(
السخاوي )ت902ه�(، الضوء الالمع ألهل القرن 
د.ت(  الحياة،  مكتبة  دار  بيرت،   ( بال.ط  التاسع، 

ج)، ص)).

)1)( صبح األعشى، ج2، ص))).

)ت  الونشريسي  يحيى  بن  أحمد  العباس  أب��و   )(2(
عن  المغرب  والجامع  المعرب  المعيار  )91ه�(، 
تحقيق:  والمغرب،  واألندلس  إفريقية  أهل  فتاوى 
محمد حجي، بال.ط ) المملكة المغربية، دار الغرب 

اإلسالمي، 1)19م( ج1، ص66 وما بعدها.
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)))( صبح األعشى، ج2، ص))).

)))( ينظر: المنوفي، تاريخ الوراقة، ص)).

نشأتها  اإلسالم  في  المكتبات  حمادة،  ماهر  محمد   )(((
0)19م(  بيروت،  بال.ط)  ومصادرها،  وتطورها 

ص 2)-)).

عصر  في  العربي  المخطوط  بركو،  المجيد  عبد   )(6(
الوراقين، مجلة الرافد، الشارقة، العدد 0)، يونيو 

)200، ص90.

لوبون،  جوستاف  ج)، ص09)؛  البلدان،  معجم   )(((
ط2)  زعيتر،  ع��ادل  ترجمة:  العرب،  حضارة 
مكتبة  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  مصر،  

األسرة، 2000م( ص 2)).

)))( سعيد، موسوعة الوراقة، ج)، ص)).

)9)( القلقشندي، صبح األعشى، ج2، ص))).

)0)( ينظر: سعيد، موسوعة الوراقة، ج)، ص29 وما 
بعدها.

)1)( ينظر: مجلة المورد، بغداد، العدد )، المجلد )1، 
))19م، ص))2 وما بعدها.

)2)( هو شجر النار، ينفرش ويطول في السماء؛ )ينظر: 
الزبيدي، تاج العروس، مادة )مرخ((.

)ينظر  الحوض؛  في  مجتمع  ماء  أي  حائر:  ماء   )(((
الزبيدي، تاج العروس، مادة )حير((.

)ينظر:  ؛  رأسين  ذات  الخشب  من  مدقة، مطرقة   )(((
تكملة  00)1ه���(،  )ت  ُدوِزي  آن  بيتر  رينهارت 
َسليم  عليه:محمَّد  وعلق  ترجمه  العربية،  المعاجم 
وزارة  العراق،   ( ط1،  الخياط،  جمال  و  النَعيمي 

الثقافة واإلعالم، 9)19م( ج)، ص )))).

)ينظر:  الجبلي؛  الزيتون  من شجر  المأخوذ  وهو   )(((
)دمشق،  ب��ال.ط  النبات،  أسماء  عيسى،  أحمد 

1)19م( ص)2.

األشجار،  بأصول  تتخلق  شعرية  أج��زاء  وهي   )(6(
بن  الرحمن  عبد  الدين  )جالل  نقية؛  بيضاء  وهي 

في  المزهر  911ه���(،  )ت  السيوطي  بكر  أبي 
علوم اللغة وأنواعها، المحقق: فؤاد علي منصور، 
العلمية، )199م( ج1،  الكتب  دار  )بيروت،  ط1 

ص)0).

العرب، مادة  الماء؛ )ابن منظور، لسان  )))( أي كثير 
غضض(.

)ينظر:  ونحوها؛  واللبن  بالماء  الشيء  خلط  وهو   )(((
أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري )ت 
العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  )9)ه�(، 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط))بيروت، دار 
العلم للماليين، ))19 م( ج1، ص)))).                                

 : ينظر:   ( حزمة؛  تكون  القطن  من  خيوط  هو   )(9(
)ت  الّزبيدي  ال��رزاق  عبد  بن  محمد  بن  محمد 
القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  )120ه���(، 
ج10،  1966م(  الهداية،  دار  الكويت،    ( بال.ط 

ص))).

الحسن بن  بن  بكر محمد  أبو  )ينظر:  أي تطحن؛   )60(
دريد األزدي )ت 21)ه�(، جمهرة اللغة، المحقق: 
العلم  دار  )بيروت،  ط1  بعلبكي،  منير  رم��زي 

للماليين، ))19م( ج2، ص00).

الُكّتاب  ُعمدة  ه�(،   ((( ت   ( باديس  بن  المعز   )61(
مايل  نجيب  له:  وقدم  حقَّقه  األلباب،  ذوي  وُعدة 
الهروي، عصام مّكية، ط1 )إيران، مجمع البحوث 
سعيد،  وينظر:  ؛  ص)1  ه�(   1(09 اإلسالمية، 
جمعان  علي  ص))؛  ج)،  الوراقة،  موسوعة 
اإلسالمية،  الحضارة  في  الورق  صناعة  الشكيل، 
الثقافة والتراث، اإلمارات، العدد 1)،  مجلة آفاق 

السنة الثامنة، 2000، ص)11 وما بعدها.

)62( سعيد، موسوعة الوراقة، ج)، ص)) وما بعدها.

))6( المصدر نفسه، ج)، ص)).

ُطِرَق؛  ِإَذا  وِف  الصُّ ِمَن  َيْسُقُط  َما  ْالُبَقاَمُة  البقم: من   6((
القزويني  زكرياء  بن  ف��ارس  بن  أحمد  )ينظر: 
الرازي )ت)9)ه�(، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: 
دار  بيروت،    ( السالم محمد هارون، بال.ط  عبد 
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الفكر، 9)19م( ج1، ص))2.

 ((0 سنة  بعد  )توفي  المغربي  عوض  بن  أحمد   )6((
المعادن  خصائص  في  األزه��ار  قطف  هجرية(، 
تحقيق:  واألس��رار،  المعارف  ونتائج  واألشجار 
 ،( العدد  العراقية،  المورد  مجلة  توفيق،  بدري 

المجلد2، عام ))19م، ص1)2 وما بعدها.

يستخدم  اأَلحمر  الرصاص  أكسيد  هو   : السيلقون   )66(
مجموعة  ينظر:   ( األك��س��دة؛  وف��ي  الطالء  ِف��ي 
مؤلفين، المعجم الوسيط-، بال.ط ) القاهرة، مجمع 

اللغة العربية، دار الدعوة، د.ت( ج1، ص))).

))6( السنط: َقَرٌظ َيْنُبُت بمصر، قاَل الدينوري: بالصعيد، 
نارا؛  َأكَثره  أنه  يزعمون  حَطبهم،  َأج��ود  وهو 
)ينظر: الزبيدي، تاج العروس، ج19، ص)))).

))6( المغربي، قطف األزهار، ص1)2.

)69( الشكيل، صناعة الورق، ص122.

)0)( المصدر نفسه، ص122.

من  نباتية  أنواع  من  ُيستخرج  طبي  الكلخ: صمٌغ   )(1(
جنس الفيرولة، وُيعرف في مصر بالَكَلخ، أو علك 
الَكَلخ؛) ينظر: أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم 
اللغة العربية المعاصرة، ط1 ) مصر، عالم الكتب، 

)200م( ج)، ص)))2.

)2)( الشكيل، صناعة الورق، ص122؛ سعيد، موسوعة 
الوراقة، ج)، ص))-6).

)))( الفهرست، ص1)-2).

)))( دائرة المعارف اإلسالمية، ترجمة أحمد الشنتاوي 
وآخرون، مادة )كاغد(.

)))( األنساب، ج10، ص)2).

)6)( تقي الدين أحمد بن علي المقريزي )ت ))) ه�(، 
بال.ط  واآلثار،  الخطط  بذكر  واالعتبار  المواعظ 
النيل، )6)1ه�( ج2، ص9)1؛  )مصر، مطبعة 

سعيد، موسوعة الوراقة، ج)، ص6)-)).

)))( معجم البلدان، ج2، ص202.

)))( عواد، صناعة الورق، ص)2)؛ سعيد، موسوعة 
الوراقة، ج)، ص6).

)9)( سعيد، موسوعة الوراقة، ج)، ص)) وما بعدها.

)0)( القلقشندي، صبح األعشى، ج6، ص9)1.

)1)( المصدر نفسه، ج6، ص9)1.

)2)( المصدر نفسه، ج6، ص190 وما بعدها.

)))( المصدر نفسه، ج6، ص)19.

)))( المصدر نفسه، ج6، ص192.

)))( المصدر نفسه، ج6، ص)19-)19.

)6)( المصدر نفسه، ج6، ص)19.

)))( المصدر نفسه، ج6، ص)19.

)))( المصدر نفسه، ج6، ص196.

المص��ادر والمراجع

ابن باديس، المعز ) ت ))) ه�(:  

ُعمدة الُكّتاب وُعدة ذوي األلباب، حقَّقه وقدم له:   -1
)إيران،  ط1  مّكية،  عصام  الهروي،  مايل  نجيب 

مجمع البحوث اإلسالمية، 1409ه�(.

بركو، عبد المجيد:  

مجلة  الوراقين،  عصر  في  العربي  المخطوط   -2
الرافد، الشارقة، العدد 70، يونيو 2003م.

البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد )ت 0))ه�(:  

أو  العقل  في  مقبولة  مقولة  من  للهند  ما  تحقيق   -3
مرذولة، بال.ط )طبعة اليبسك، 1945م(.

الثعالبي، أبو منصور عبد الملك )ت 29) ه�(:  

تحقيق:  والمنسوب،  المضاف  في  القلوب  ثمار   -4
دار  )القاهرة،  بال.ط  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد 

النهضة المصرية، 1965م(.

الفارابي  حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبو  الجوهري،   
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)ت )9)ه�(:

تحقيق:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   -5
العلم  دار  ط4)بيروت،  عطار،  الغفور  عبد  أحمد 

للماليين، 1987م(.

الحاجري، طه:  

مجلة  اإلسالمية،  الحضارة  في  والوراقة  الورق   -6
المجمع العلمي العراقي، المجلد 13، 1965م.

الحفيد، ابن مرزوق )ت 2))ه�(:  

المعلوم على جواز النسخ في كاغد  الدليل الواضح   -7
الروم، نسخة مطبوعة على اآللة الكاتبة، مأخوذة 

من موقع خزانة االمذهب المالكي.

حمادة، محمد ماهر:  

المكتبات في اإلسالم نشأتها وتطورها ومصادرها،   -8
بال.ط) بيروت، 1970م(.

الخطيب البغدادي، أبوبكر أحمد بن علي )ت)6) ه�(:

الخانجي،  مكتبة  )القاهرة،  ط1  ب��غ��داد،  تاريخ   -9
1931م(.

10- دائرة المعارف اإلسالمية، ترجمة: أحمد الشنتاوي 
وآخرون.

)ت  األزدي  الحسن  بن  محمد  بكر  أبو  دريد،  ابن   
21)ه�(:

بعلبكي، ط1  المحقق: رمزي منير  اللغة،  11- جمهرة 
)بيروت، دار العلم للماليين، 1987م(.

ُدوِزي، رينهارت بيتر آن )ت 00)1ه�(:  

د  12-  تكملة المعاجم العربية، ترجمه وعلق عليه:محمَّ
العراق،   ( ط1،  الخياط،  جمال  و  النَعيمي  َسليم 

وزارة الثقافة واإلعالم، 1979م(.

القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد  ال��رازي،   
)ت)9)ه�(:

السالم محمد  تحقيق: عبد  اللغة،  مقاييس  13- معجم   
هارون، بال.ط ) بيروت،  دار الفكر، 1979م(.

)ت  ال��رزاق  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الّزبيدي،   
)120ه�(:

14- تاج العروس من جواهر القاموس، بال.ط )الكويت،  
دار الهداية، 1966م(.

الزركلي، خير الدين:  

للماليين،  العلم  دار  )ب��ي��روت،  ط5  األع���الم،   -15
1980م(.

سعيد، خير اهلل:  

 16- موسوعة الوراقة والوراقين في الحضارة العربية 
اإلسالمية، ط1)بيروت، مؤسسة االنتشار العربي، 

2011م(.

بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جالل  السيوطي،   
)ت 911ه�(:

والقاهرة،   مصر  تاريخ  في  المحاضرة  حسن   -17
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،، بال.ط ) مصر، 
الحلبي  البابي  - عيسى  العربية  الكتب  إحياء  دار 

وشركاه – 1967م(.

فؤاد  المحقق:  وأنواعها،  اللغة  علوم  في  المزهر   -18
العلمية،  الكتب  دار  )بيروت،  ط1  منصور،  علي 

1998م(.

عبد  بن  محمد  الخير  أبو  الدين  شمس  السخاوي،   
الرحمن  )ت902ه�(:

19- الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، بال.ط ) بيرت، 
دار مكتبة الحياة، د.ت(.

الشكيل، علي جمعان:  

مجلة  اإلسالمية،  الحضارة  في  الورق  صناعة   -20  
آفاق الثقافة والتراث، اإلمارات، العدد 31، السنة 

الثامنة، 2000م.

الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى )ت))) ه�(:  

21- األوراق، تحقيق: ج هيورث، ط1)القاهرة، مطبعة 
الصاوي، 1936م(.

ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق )ت)))ه�(:  
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الرحمانية،  المطبعة  )مصر،  بال.ط  الفهرست،   -22  
د.ت(.

عواد، كوركيس:  

23- الورق أو الكاغد – صناعته في العصور اإلسالمية، 
العربي،  العلمي  المجمع  مجلة  في  منشور  بحث 

دمشق، تموز، 1948م.

عمر، أحمد مختار عبد الحميد:  

24- معجم اللغة العربية المعاصرة، ط1 ) مصر، عالم 
الكتب، 2008م(.

عيسى، أحمد:  

25- أسماء النبات، بال.ط )دمشق، 1971م(.

القلقشندي، أبو العباس أحمد )ت21)ه�(:  

26- صبح األعشى في صناعة اإلنشا، بال.ط )القاهرة، 
دار الكتب المصرية، 1920م(.

يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد  آب��ادي،  الفيروز   
)ت)1)ه�(:

27- القاموس المحيط، ط1)بيروت، مؤسسة الرسالة، 
1986م(.

لوبون، جوستاف:  

28- حضارة العرب، ترجمة: عادل زعيتر، ط2) مصر،  
األسرة،  مكتبة  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة 

2000م(.

مجموعة مؤلفين:  

اللغة  مجمع  القاهرة،   ( بال.ط  الوسيط،  المعجم   -29
العربية، دار الدعوة، د.ت(.

علي  بن  الحسين  بن  علي  الحسن  أبو  المسعودي،   
)ت6))ه�(:

30- مروج الذهب ومعادن الجوهر، بال.ط )باريس، دار 
المعرفة، 1982م(.

 ((0 سنة  بعد  )توفي  عوض  بن  أحمد  المغربي،   
هجرية(:

واألشجار  المعادن  خصائص  في  األزه��ار  قطف   -31
ونتائج المعارف واألسرار، تحقيق: بدري توفيق، 
عام  المجلد2،   ،3 العدد  العراقية،  المورد  مجلة 

1983م.

المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي )ت ))) ه�(:  

بال.ط  واآلث��ار،  الخطط  بذكر  واالعتبار  المواعظ   -32
)مصر، مطبعة النيل، 1364ه�(.

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم   
)ت  11) ه�(:

33- لسان العرب، بال.ط )بيروت، دار صادر، د.ت(.

المنوفي، محمد:  

34- تاريخ الوراقة المغربية، ط1)الرباط، كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية، 1991م(.

)ت  عمر  حفص  أبو  الدين  سراج  ال��وردي،  ابن   
2))ه�(:

الغرائب، بال.ط )القاهرة،  العجائب وفريدة  35- خريدة 
1960م(.

)ت  يحيى  بن  أحمد  العباس  أب��و  الونشريسي،   
)91ه�(:

الِمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل   -36
إفريقية واألندلس والمغرب، تحقيق: محمد حجي، 
اإلسالمي،  الغرب  دار  المغربية،  )المملكة  بال.ط 

1981م(.
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اإلِيَضاُح التَّامُّ
ِلَبَياِن َما َيَقُع في َألِسَنِة الَعَوام

الة ختام الم الذي هو للصَّ م والسَّ َوَيْحُصل به اإلِْحَرام ِلَتْكِبيِْر الملِك الَعالَّ

َمشقيِّ الصالحيِّ  يبيِّ الدِّ ين الطِّ يِن أحمَد بِن أحمَد بِن بدِر الدِّ لِشَهاِب الدِّ

القارئ الفقيه النَّحوي )ت981هـ(

دراسة وتحقيق

د. طه محمد فارس
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َمة  المقدِّ

الم على سيدنا رسول اهلل ومن وااله،  الة والسَّ الحمد هلل، والصَّ

وبعد،

الة في اإلسالم، فهي عموُد اإلسالم وركُنه، والعنواُن  فإنَّه ال تخفى على مسلم مكانُة فريضة الصَّ
األبرز في شخصية المسلم، وبصالحها يصلح العمل كلُّه، وبفسادها يفسد العمل كلُّه.

األداء،  اإلقامُة ال  الة  الصَّ المطلوب في  بأنَّ  لنا  ليبيِّن  لها،  المقيمين  كتابه على  تعالى في  اهلل  أثنى 
الة على الوجه األكمل الذي أراده اهلل تعالى، ُمَراعيًا فيها  وإقامُتها تستدعي من كلِّ مسلم أن يأتي بالصَّ

َنَن واآلداب، ُمتَِّبَعًا فيها ما جاء عن رسول اهلل ؛ ال ُمْبَتدَعًا. الشروَط واألركاَن)1) والسُّ

ومن المعلوم أنَّ قبوَل كلِّ عمل يتوقَّف على شرطين: 

ة النيَّة؛ ألنَّ األعمال بالنيَّات.  ُل: صحَّ األوَّ

والثاني: موافقة العمل لما شرعه اهلل تعالى. 

ً للقبول. فإِن انتفى أحُد هذين الشرطين فال يوافق العمل محالَّ

ولكي يحقَِّق المسلُم شروَط العمل المقبول ال ُبدَّ له من الِعلم؛ ألنَّ العلم إماُم العمل، وكلُّ من يعمل 
بغير علم يعرض أعماَله للفساد والبطالن.

إلى  ينبِّه  أن   � أيدينا  بين  الذي   � بنظمه  يبي  الطِّ الدِّين  النحوي شهاُب  القارئ  الفقيه  الشيخ  أراد  وقد 
الم  جملة من األخطاء التي تعتري صالَة بعِض المسلمين، وذلك فيما يخصُّ تكبيرَة اإلحرام، ولفَظ السَّ
فيها، وتكبيرات االنتقال، إضافة إلى جملة من المواضيع المتعلِّقة بتصحيح األلفاظ في األذان والذكر.

وهو موضوع في غاية األهميَّة، يحتاُجه كلُّ مسلم، في كلِّ صالة من صلواته، خصوصًا بعد أن 
ُة الدُّخول بالعمل والخروج منه ضماٌن لقبوله، فإذا دخل  فشا اللَّْحُن والجهل عند كثير من النَّاس، َفِصحَّ
المصلِّي إلى صالته بلفظ فاسد، أو خرج منها بلفظ فاسد، عرَّض صالَته للفساد وعدم القبول، وأضاع 

عمَله وجهده، ووجب عليه قضاء ما َصلَّى.

والتفسير  والتجويد  الفقه  وهي  متعدَِّدة،  فنون  بين  المواضيع  لهذا  تناوله  في  الناظم  مزج  وقد 
والقراءات، مما يدل على سعة علمه، وعلو شأنه في العلم.

وقد حملني على تحقيق هذا النظم، واالهتمام به، وإخراجه في أحسن صورة، شخصية ناظمه الذي 

)1( لم أذكر الواجبات، وقد انفرد الحنفية بالتمييز بينها وبين األركان في الصالة.
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كان ُيَشبَّه بالحسن البصري في علمه وزهده وورعه، وأهمية موضوع النظم وحاجة الناس إليه، مع 
فشو الجهل، وانتشار اللَّحن حتى على ألسنة بعض الخواص، ممن يتصدَُّرون لإلمامة واألذان وشعائر 

اإلسالم.

وقد جعلت دراستي وتحقيقي لهذا النظم في قسمين، األول: قسم ترجمة المؤلف ودراسة المخطوط، 
والثاني: قسم التحقيق.

أما القسم األول: فجعلته في مبحثين:

المبحث األول: تكلَّمُت فيه عن المؤلف )اسمه ونسبه ولقبه، مولده ونشأته، أسرته، علمه ومكانته، 
أخالقه وسيرته، مذهبه الفقهي، عمله ونشاطه، شيوخه، تالمذته، مؤلفاته، شعره، وفاته(.

المبحث الثاني: تكلَّمُت فيه عن مخطوط اإليضاح التام )عنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلفه، نسخ 
المخطوط ووصفه، موضوع المخطوط، عملي في المخطوط، نماذج من صور المخطوط(.

وأما القسم الثاني: فهو لتحقيق منظومة )اإليضاح التام(.

واهلَل أرجو أن أكوَن قد ُوفقت في إخراج هذا النَّظم على أكمل وجه، وأن يحقق الهدف والغاية التي 
ِنْعَم من ُيْسَأل ربَُّنا وِنْعَم  قصد إليها ناظُمه، وأن ال يحرمني أجر المجتهد فيما أصبت وفيما أخطأت، 

النصيُر ِإَلُهنا، والحمد هلل ربِّ العالمين.

وكتبه

طه محمد فارس

) رمضان 6))1ه�

)2 / 6 / )201م
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قسم ترجمة المؤلف 

ودراسة المخطوط

المبحث األول
ترجمة ناظم قصيدة )اإليضاح التام) )))

أولاً: اسُمه ونسبه ولقبه:
ُلقَِّب بالطيبي؛ ألن  الدين، وقد  الدمشقي، شهاب  الدين، الطيبي، الصالحي،  أحمد بن أحمد بن بدر 
بباب  المسمى:  األموي،  للجامع  الغربي  للباب  المقابل  السوق  في  له  في محل  الطيب  يبيع  كان  والده 

البريد)2). 

ثانيااً: مولُده ونشأُته: 
ولد في دمشق سنة )910ه�(، في بيت علم وقرآن، فأخذ عن والده وتفقَّه عليه، وقرأ عليه القرآن 

بقراءاته المختلفة، ثمَّ سعى ألخذ العلم عن علماء دمشق.

ثالثااً: أسرته: 
ترجع أصول أسرته إلى قرية في فلسطين بين نابلس والقدس، تسمى: الَفْنَدُقوميَّة، وقد َقِدم جدُّه منها 

إلى دمشق، بينما كان أبوه أحمد صغيرًا.

رابعااً: علُمه ومكانُته: 
َمة قارئًا، فقيهًا نحويًا، فاضاًل صالحًا، واعظًا زاهدًا، قيل عنه: إنَُّه  كان الطيبي عالمًا عاماًل، عالَّ
ِدْيَنًا وِعلمًا، وقد اشُتِهر بالفضل من صغره، يقرأ القراءاِت العشر وُيْقِرئ بها، مع علم  مان  جمال الزَّ
واسع في النَّحو والفقه الشافعي، واهتمام بالحديث، وهو صاحب التَّصانيف المفيدة، والتحقيقات الفريدة، 

والدَُّرر النَّضيدة))).

خامسااً: أخالقه وسيرته: 
؛ ال تأخذه باهلل لومة  ا ال يدرك به، قائمًا بالحقِّ فًا، ُمجتهدًا في العبادة ممَّ كان َديِّنًا َوِرعًا، زاِهَدًا ُمَتقشِّ

انظر: تراجم األعيان للبوريني 1: 9� )1؛ الكواكب السائرة للغزي ): )11؛ شذرات الذهب البن العماد 10:   (1(
6))؛ معجم المؤلفين لكحالة 1: 6)1؛ األعالم للزركلي 1: 91.

انظر: تراجم األعيان للبوريني 1: 9� )1.  (2(
انظر: تراجم األعيان للبوريني 1: 9� )1؛ الكواكب السائرة للغزي ): )11؛ شذرات الذهب 10: 6)).  (((
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ُيَقاُس بالحسن البصري  ُيْسَتْسَقى به الغيُث في زمانه، وممَّن  الئم)))، قال عنه َعصريُُّه))): "كان ممَّن 
بين أقرانه")6). 

سادسااً: مذهُبه الفقهي: 
ل ما تفقَّه على والده أحمد، وقد كان شافعيًا، فلزم الشيخ مذهب والده، وَتفقَّه وأفتى ِبِه، وألََّف  كان أوَّ

ونظم الرسائل في الفقه الشافعي.

سابعااً: َعَمُله ونشاطه:
تولَّى الشيخ الطيبي إمامة الجامع األموي الكبير في دمشق دهرًا طوياًل، وخطب به زمنًا، وأقرأ فيه 
َس فيه بضعًا وثالثين سنًة، كما تولَّى التدريَس في دار الحديث األشرفية، ثمَّ  القرآن والِقراءات، وَدرَّ
باط النَّاِصري، ثم بالمدرسة العادلية الصغرى، والجامع المنجكي في محلة مسجد األقصاب، إلى  بالرِّ

جانب ذلك كان يتولَّى كتابَة األوقاف أُلمراء بني َمنَجك في دمشق، ويدرك بكتابته هذه رزقه. 

ثامنااً: شيوُخه: 
كان والده هو أول من تلقى عليه القرآن بقراءاته، والفقه الشافعي، ثم قرأ على شيوخ دمشق، وكان 
منهم: الشيخ شمس الدِّين محمد بن عبد الرحمن الكفرسوسي الشافعي )ت2)9ه�(، والشيخ أبي عبد 
اهلل كمال الدين محمد بن حمزة بن أحمد الحسيني )ت))9ه�( مفتي دار العدل بدمشق، والشيخ كريم 
الدين عبد الكريم بن عبد القادر بن عمر الجعبري )ت))9ه�( وقد أخذ عنه الحديَث ومصنفاِت ابن 
الجزري، والشيخ تقي الدين محمد بن محمد البالطنسي)ت6)9ه�(، والشيخ تقي الدين أبي بكر محمد 
ابن يوسف القاري )ت))9ه�(، والشيخ محمد بن محمد التونسي المالكي الملقب بمغوش )ت))9ه�(، 
والشيخ عالء الدين علي بن حسن الجراعي الدمشقي الشافعي )ت9)9ه�( المشهور بالقيمري لسكناه 
في منطقة القيمرية، والشيخ بدر الدين أبي البركات محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزي العامري 

القرشي الشافعي )ت))9ه�(.

تاسعااً: تالمذته:
ب، مع الشفقة الكاملة، واأللطاف الوافرة؛ ال سيما الغرباء  الَّ  َحِرص الشيخ الطيبي على تعليم الطُّ
ولُده  منهم:  األفاضل،  من  جماعٌة  عنه  أخذ  وقد  عاية،  والرِّ الِعَناية  من  بمزيد  ُهم  يخصُّ كان  فقد  منهم، 
الشيخ أحمد، والشيخ إبراهيم بن محمد البيكار المقدسي الدمشقي )ت))9ه�(، والشيخ محيي الدين أحمد 
ابن يحيى األيدوني )ت))9ه�(، والشيخ أحمد العيثاوي )ت9)9ه�( مفتي الشافعية بدمشق، والشيخ 
محمد بن علي القابوني )ت0)9ه�(، والشيخ عماد الدين محمد بن محمد الحنفي )ت6)9ه�(، والشيخ 
إسماعيل النابلسي )ت)99ه�( مفتي الشافعية في زمانه، والشيخ أحمد الوفائي مفتي الحنابلة بدمشق، 

انظر: تراجم األعيان 1: )1 �)1.  (((
الحسن بن محمد البوريني )ت)102ه�(.  (((

انظر: تراجم األعيان 1: 9.  (6(
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والشيخ حسن بن محمد البوريني )ت)102ه�(، وقد كان صغيرًا ))).

عاشرااً: مؤلفاته:
القراءات  بين  ما  موضوعاتها  تدور  نظم،  أكثُرها  المؤلفات،  من  عدد  يبي  الطِّ الدِّين  شهاب  للشيخ 
والفقه والوعظ، وال يزال أكثرها مخطوطًا، ومنها ما هو مطبوع، وسأتناول أواًل المخطوط منها، ُثمَّ 

أتبعه بالمطبوع:

أ � مؤلفاته المخطوطة:

يَّتين، نسخة  1� منظومة فيمن يستحقُّ الَحَضانة )في الفقه الشافعي(: وقد وقفُت لها على ُنسختين خطِّ
برقم:  بدبي  الماجد  جمعة  مركز  في  صورة  منها  ويوجد  ))9)129(؛  برقم  األزهرية  المكتبة 
ويوجد  برقم ))9)(؛  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  برنستون  في جامعة  )996))6(؛ ونسخة 

منها صورة بمركز جمعة الماجد برقم: )2)))22).

يبية أو المنبريَّة )وعظ(: وهي من مخطوطات مكتبة تشستربتي  ِنيَّة في الخطب الطِّ 2� المواعظ السَّ
� إيرلندا � دبلن برقم: )266)(، ويوجد منها صورتان لنسختين مختلفتين في مركز جمعة الماجد 

بدبي، رقم: )6)9))2( و)119)22)))).

3� شروط الجمعة عند اإلمام الشافعي )فقه(: من مخطوطات مكتبة تشستربتي � دبلن برقم: )266)(؛ 
ويوجد منها صورة في مركز جمعة الماجد بدبي، برقم: )120)22).

4� توضيح منظومة السخاوي في المتشابه )علم متشابه القرآن(: من مخطوطات المكتبة الظاهرية � 
دمشق برقم ))))(، ويوجد صورة منها في مركز جمعة الماجد بدبي، برقم: )))))22).

5� بلوغ األماني في قراءة ورش من طريق األصبهاني )قراءات(: من مخطوطات المكتبة الظاهرية 
� دمشق، برقم: )))2)(، وفي مركز جمعة الماجد بدبي برقم: )191)22) )9).

6� اإلبانة في مسائل الحضانة )منظومة في الفقه(: من مخطوطات الظاهرية � دمشق، برقم: )96))(، 
ويوجد صورة منها في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: ))0)0)2).

ويوجد   ،)((96( برقم:  دمشق   � الظاهرية  مخطوطات  من  )فقه(:  للحضانة  المستحقين  ترتيب   �7
صورة منها في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: )))20)2).

8� شرح رسالة أرسالن )تصوُّف وأخالق(: يوجد منها نسختان خطيتان، نسخة في المكتبة الظاهرية 
ألمانيا، وصورتهما في مركز جمعة   � الدولة ببرلين  بدمشق برقم: ))2)11(، ونسخة في مكتبة 

الماجد بدبي أرقامهما على التوالي: )9)9))2( و)22)))6).

انظر: تراجم األعيان 1: 10؛ والكواكب السائرة ): )11.  (((
انظر: تراجم األعيان 1: 12؛ ومعجم المؤلفين لكحالة 1: 6)1 �))1؛ واألعالم للزركلي 1: 91.  (((

انظر: الكواكب السائرة ): )11؛ معجم المؤلفين لكحالة 1: 6)1 �))1؛ واألعالم للزركلي 1: 91.  (9(
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برقم:  بدمشق  الظاهرية  المكتبة  مخطوطات  من  )ق��راءات(:  الهمزة  تحقيق  في  حمزة  مذهب   �9
)96))(؛ وصورتها في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: ))))6)2))10).

في  نسخة  مخطوطة،  نسخ  عدة  لها  )قراءات(:  والتيسير  الحرز  على  النشر  زاد  فيما  التنوير   �10
القدس   � التراث في فلسطين  ثانية من مؤسسة إحياء  المصرية برقم: )))2(، ونسخة  الكتب  دار 
برقم:))6)(، ونسخة من مكتبة الدولة ببرلين � ألمانيا، وصور النسخ في مركز جمعة الماجد بدبي 

باألرقام اآلتية على التوالي: )6)00)2( و)9696)2( و)90))69).

القدس  في  البديرية  المكتبة  مخطوطات  من  شافعي(:  )فقه  المناسك  إيضاح  في  الناسك  نجاح   �11
المحتلة برقم: )60)(؛ وصورتها في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: ))))261) )11).

12� األلغاز الجزرية واألجوبة عليها )تجويد(: من مخطوطات الخزانة العامة في المغرب � الرباط 
برقم: )02)(، وفي مركز جمعة الماجد بدبي برقم: )))20))).

النسخ  من  عدد  منها  ويوجد  )فقه(:  حنيفة  أبي  تقليد  في  الشافعي  إليه  يحتاج  فيما  الصحيفة   �13
للتراث  زايد  مركز  ومن  ببرلين،  الدولة  مكتبة  ومن  بالقاهرة،  األزهرية  المكتبة  من  المخطوطة، 
في  التوالي  على  مصوراتها  وأرقامها  )زبيد(،  اليمن  في  الغزي  بيت  ومن  اإلم��ارات،   � بالعين 
مركز جمعة الماجد بدبي: )62)2)6( و)0000)6( و)9))2)6( و)9)1))6( و)6))))6) 

و)1)2)1)( و)90))1)( و))6)20)( و))6)20)( و)))0)2)))12).

نسخة  على  له  أقف  ولم  وكحالة،  والغزي  البوريني  ذكره  وقد  األربعة))1):  المنطق  أشكال   �14
مخطوطة))1).

15� نهاية المحتاج للدماء الواجبة على المعتمر والحاج: وقد ذكره الغزي )ت1061ه�( ))1).

16� الزوائد السنية على األلفية)16).

ُر المرُشوش في تاريخ الشيخ مغوش: وهي ترجمة لشيخه محمد بن محمد التونسي المالكي  كَّ 17� السُّ
الملقب بمغوش )ت))9ه�())1).

15� اإليضاح التام لبيان ما يقع في ألسنة العوام ويحصل به اإلحرام لتكبير الملك العالم )فقه وتجويد 

انظر: األعالم للزركلي 1: 91.  (10(
لكحالة 1: 6)1 �))1؛ واألعالم  المؤلفين  السائرة ): )11؛ ومعجم  انظر: تراجم األعيان 1:12؛ والكواكب   (11(

للزركلي 1: 91. قال الغزي في الكواكب: مختصر مناسك ابن جماعة في المذاهب األربعة.
انظر: الكواكب السائرة ): )11؛ معجم المؤلفين لكحالة 1: 6)1 �))1.  (12(

وقد ذكره الغزي بعنوان: رفع اإلسكال في حل اإلشكال.  (1((
انظر: تراجم األعيان 1: 12؛ والكواكب السائرة ): )11؛ ومعجم المؤلفين لكحالة 1: 6)1 �))1.  (1((

انظر: الكواكب السائرة للغزي ): )11.  (1((
انظر: المصدر السابق ): )11.  (16(

انظر: المصدر السابق .  (1((
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وتفسير(: وهي موضوع دراستنا وتحقيقنا، وسأتناولها بالتفصيل عند دراستها))1).

ب � مؤلفاته المطبوعة: 

1� منظومة المفيد في علم التجويد: وقد قام بتحقيق هذه المنظومة الدكتور أيمن رشدي سويد، ونشرت 
في دار الغوثاني للدراسات القرآنية � دمشق، ُطِبع سنة: )2)1ه� � )200م. وهناك شرح وتعليق 
على هذا النظم بعنوان: إسعاف الظمي بالتعليق على نظم الطيبي؛ إلسالم بن نصر األزهري، نشر 

مكتبة أوالد الشيخ للتراث � القاهرة، ُطِبع سنة:)2012م(.

حادي عشر: من شعره:
اشتهر الشيخ شهاب الدِّين الطيبي بنظم العلوم، من فقه وقراءات، كقصيدته التي بين أيدينا )اإليضاح 

التام(، وقد ُأِثَرت عنه نتف شعرية، من ذلك قوله: 
ن�����ي�����ا ال���ف���ت���ى ي��س��ت��ري��ْحل�����ث�����الٍث ي����ط����ل����ُب ال�����دُّ أن  أو  وال�����ع�����زِّ  ل��ل��غ��ن��ى 
ه ف����ي ال����ّزه����د وال����َق����ْن����ُع ِغ���ن���ًى ���ع���ي ف���ي���ه���ا ُم���س���ت���ري���ْحِع�������زُّ وق���ل���ي���ُل ال���سَّ

وقال أيضًا:
َض����ى ال����رِّ ت���ن���ال  أن  ت��ب��غ��ي  ك���ن���ت  وراح�������������َة ال�����ق�����ل�����ِب م��������َع األن������سإن 
وك��������ن م��������َع ال�����َخ�����ل�����ق ب������ال ن��ف��سف�����ك�����ن م�������ع ال�������ل�������ِه ب�������ال خ���ل���ق���ه

وقال أيضًا: 
وأع�����ي�����اُه وام�����ت�����دَّت ع��ل��ي��ه َم���ذاه���ُب���هع���ج���ب���ُت ل����م����دُي����ون ت�����زاي�����َد ُع����ْس����ُره
ي���ط���ال���ب م����ن ب����األم����س ك�����ان ي��ط��ال��ب��هل��ق��د ب�����اَت َم����ْدُي����ون����اً ف���أص���ب���َح دائ���ن���اً

ثاني عشر: وفاته:
القعدة الحرام سنة )9)9ه�()19)، وِقيَل: )1)9ه�()20)، وصلَّى  توفي يوم األربعاء ثامن عشر ذي 
عليه محمد بدر الدِّين الَغزِّي)21)، وقد دفن بباب الفراديس، في تربة َمرج الدَّحداح بدمشق، بالقرب من 

قبر الشيخ أبي شامة، وقد كانت له جنازة مشهودة.

٭ ٭ ٭

انظر: الكواكب السائرة ): )11؛ األعالم للزركلي 1: 91.  (1((
انظر: الكواكب السائرة للغزي ): )11؛ شذرات الذهب 10: 6)) وقال: وهو الصحيح؛ ومعجم المؤلفين لكحالة   (19(

.1(6 :1
انظر: تراجم األعيان للبوريني 1: 9� )1؛ األعالم للزركلي 1: 91.  (20(

كما ذكر الشيخ نجم الدين الغزي في الكواكب السائرة ): 116.  (21(
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المبحث الثاني

دراسة مخطوط )اإليضاح التام)

أولاً: عنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلِّفه:
وقع اختالف في عنوان المخطوط بين نسختيه، ففي النسخة الظاهرية كان العنوان: ) الَقول التَّامُّ 
م وكلمة اإلسالم والسالم الذي هو  ِلَبَياِن َما يقع في َألِسَنِة الَعَوام َوَيْحُصل به االنِخَرام لتكبير الملك العالَّ
للصالة ختام(، أما في نسخة جامعة طوكيو فكان العنوان: )اإليضاح التام لبيان ما يقع في ألسنة العوام 

ويحصل به اإلحرام لتكبير الملك العالم والسالم الذي هو للصالة ختام(.

بعنوان:  النظم  الغزي  فذكر  يبي،  الطِّ للشيخ  ترجم  من  عند  النظم  عنوان  في  االختالف  وقع  كما 
الم()22)، وأمَّا صاحب إيضاح المكنون فذكره بعنوانين، األول:  )اإليضاح التام في تكبيرة اإلحرام والسَّ
)اإليضاح التَّام في تكبيرة اإلحرام والسالم(، والثاني: )اإليضاح التَّام لبيان ما يقع في ألسنة العوام من 
التغيير في التكبير وكلمتي الشهادة والسالم())2)، وأمَّا صاحب كتاب األعالم فذكره بعنوان: )اإليضاح 

التام لبيان ما يقع في ألسنة العوام())2).

والمالحظ أنَّ الكلَّ متَّفق على موضوع النظم، وإن اختلفِت العناوين الشارحة، وقد اخترت أن يكون 
عنوان الرسالة ما ذكر في نسخة جامعة طوكيو، وذلك لتمامه وتوافق أكثر من ترجموا للمؤلف على 

جزئه األكبر.

أما نسبة النَّظم لشهاب الدِّين أحمد بن أحمد الطيبي، فنستطيع الجزم بها من خالل طريقين، األول: 
تصريح الناظم بذلك في البيت )1)1( من منظومته، والثاني: اتفاق كلمة من ترجم له، أو ذكر النَّظم، 

على نسبته له. 

ثانيااً: نسخ المخطوط ووصفه: 
للمخطوط الذي بين أيدينا نسختان))2):

برقم:  وهي  اليابان،  طوكيو،  بجامعة  الشرقية  والدَِّراسات  الثقافة  معهد  من  األول��ى:  النسخة 
)MS29(، والنسخة المصورة في مركز جمعة الماجد برقم: )0)9)29(، وقد رمزت لها بالحرف 
) أ (، وجعلتها أصاًل للتَّحقيق، لتمامها، ودقة ضبطها، فهي نسخة نفيسة، ربما تكون بخطِّ مؤلفها)26). 

ُكِتَبت بخط نسخي واضح،  أربعة أوراق، في كلِّ صفحة منها ))1( سطرًا،  النسخة في  تقع هذه 
منها، وفي هامشها  أبيات  ُألحق في هامشها  التعقيبة، وقد  نظام  كاتُبها  واّتبع  كاماًل،  وضبطت ضبطًا 

انظر: الكواكب السائرة ): )11.  (22(
انظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 1: ))1.  (2((

انظر: األعالم للزركلي 1: 91.  (2((
وقد ذكر صاحب إيضاح المكنون على كشف الظنون أن لها نسخة مخطوطة في الزيتونة.  (2((

وذلك لضبطها، وإلحاق بعض األبيات في هوامشها، وبيان معاني بعض مفرداتها.  (26(
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أبيات، وهي: ))9)  بيتًا، وقد سقط منها ثالثة  فيها: )))1(  قليلة، مجموع األبيات  تعليقات وشروح 
و)))1( و)6)1).

النسخة الثانية: من المكتبة الظاهرية بدمشق، وهي برقم: )1))10(، والنسخة المصورة في مركز 
جمعة الماجد بدبي برقم: ))61))2(، وقد رمزت لها بالحرف )ب(. 

النسخة في أربعة أوراق، في كلِّ صفحة منها ))2( سطرًا، مكتوبة بخط نسخي معتاد،  تقع هذه 
وعلى هوامشها بعض التعليقات والشروح، وقد ذكر الناسخ بعض التصحيحات والخالفات في رواية 
بعض األبيات، واتبع نظام التعقيبة، وكتب عناوين الفقرات فيها بلون مغاير، ومجموع األبيات التي 

ذكرت فيها: )6)1( بيتًا. 

ح ناسخها في نهاية النظم باسمه وبوقت نسخه له، فقال: "تمَّ نسخه بعد العصر نهار األحد  وقد صرَّ
في يوم 26 من صفر الخير لسنة))2) ثمان وعشرين وألف، على يد الفقير صالح ابن الشيخ عبد الغني 
ابن الشيخ عبد القادر السقطي، عفا اهلل عنهما ورحمهما وجعل الجنة مأواهما، آمين، والحمد هلل رب 

العالمين". 

وأشار الناسخ إلى أن المخطوط نسخ من خط المؤلف.

ثالثااً: موضوع المخطوط )النظم):
يبي  الطِّ أحمد  بن  أحمد  اإلمام  لناظمه  الرجز،  بحر  من  منظومة  هو  أيدينا  بين  الذي  المخطوط 
وهي  الشهادتين  بعد  اإلسالم  أركان  من  ركن  بأعظم  يتعلق  ُمهم  موضوع  عن  فيها  تحدَّث  الشافعي، 
الم من  والسَّ اإلحرام  بتكبيرة  يتعلق  ولحن  أخطاء  المصلين من  بعض  يقع من  لما  وتعرَّض  الصالة، 
ة الصالة، وقد مزج في تناوله لهذا الموضوع بين فنون عدة،  رر على صحَّ الصالة، مما يعود بالضَّ

وهي الفقه والتجويد والتفسير والقراءات.

وقد قدَّم لنظمه بمقدمة تحدَّث فيها عن الموضوع وأهميته، ثم تناول صور الخلل واالنحراف في لفظ 
تكبيرة اإلحرام، وما يجب على المصلي من تصحيح لفظ تكبيرة اإلحرام، ثم تعرَّض للردِّ على شبهة 
يهودية تتعلَّق بلفظ تكبيرة اإلحرام، ثم تناول تصرفات بعض جهلة المتصوفة وأخطائهم في لفظ التهليلة 
أثناء الذكر، ثم تحدَّث عن وجوب قضاء الصالة على ذلك المُ�ِخلِّ بلفظ تكبيرة اإلحرام مهما كثر ذلك 
الم وما يقع فيها من أخطاء، وما يترتب على هذه األخطاء من خلل في  منه، ثمَّ تحدَّث عن لفظة السَّ

الم. ا يتعلق بتكبيرة اإلحرام والسَّ َص األحكام التي تناولها ممَّ الصالة، وبعد ذلك لخَّ

َج بعدها على ما يجب على المؤذنين معرفته وتصحيحه من ألفاظ األذان وكلماته، وخطر الخطأ  وَعرَّ
في ألفاظ األذان، ولم يفته الحديث عن مكانة األذان والمؤذنين.

خ لتاريخ نظمه  أخيرًا: ختم بخاتمة حضَّ فيها على النُّصح لكلِّ مسلم يقع بمثل هذه األخطاء، وأرَّ
على طريقة حروف الجمل، مع ذكر اسمه في نهاية النظم.

وقد ُكتب التاريخ رقمًا: )2)1ه�، ويبدو لي أن فيه خطأ.  (2((
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رابعااً: عملي في المخطوط: 
1� َنْسُخ مخطوط )اإليضاح التَّام ..(، متَّبعًا الطرق اإلمالئية الحديثة في الكتابة.

2� المقارنة بين نسختي المخطوط، وإثبات الفروق الواقعة بينهما.

ة وزن األبيات. )� ضبط ألفاظ النظم ضبطًا كاماًل، مع التَّدقيق في صحَّ

)� توثيق األحكام المذكورة من كتب الشافعية المعتمدة أواًل اللتزام الناظم به، ثمَّ بيان آراء المذاهب 
الفقهية المعتمدة ما استطعت إلى ذلك سبياًل.

)� توثيق ما ذكر في النظم مما يتعلق بالقراءات والتفسير والعقيدة.

6� وضع عناوين توضيحية بين قوسين مغلقين لكلِّ مقطع من مقاطع النظم.

)� وضُع رقم ورقة المخطوط مع جهتها، بين قوسين مغلقين ] [ على جانب الصفحة، واإلشارة إلى 
بداية صفحة المخطوط بخط مائل /.

)� وضع فهرس لمصادر ومراجع التحقيق والدراسة والتعليق.
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خامسااً: نماذج من صور المخطوط:

الصفحة األولى من نسخة معهد دراسات الثقافة الشرقية � جامعة طوكيو

الصفحة األخيرة من نسخة معهد دراسات الثقافة الشرقية � جامعة طوكيو
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الصفحة األولى من نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق

الصفحة األخيرة من نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق
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قسم التحقيق ألرجوزة

اإليضاح التام

بسم اهلل الرحمن الرحيم

وبه أستعين، ربِّ َيسر:
ال��ل��ُه ج�����������ّل)1(َ وَت��َع��������الَ��ى أَْك���َب���ْر ُي����ْق����َدْر1�  ال  َق����������ْدُرُه  َش�������يٍء  ُك������لِّ  ِم�����ن 
أَْح�����َم�����ُدُه ُم���َك�����������بِّ���َراً َج��������اللَ��ْه ُم���ْس���َت���ْغ���ِف���َراً وَش������اِك������َراً إِْف���َض���الَ�������ْه2� 
ث���مَّ إل���ى َم���ْن أَْوَض�������َح ال���َح���قَّ ِب��ِه ����ٍد وِح���������ْزِب���������ِه3�  َن����ب����يِّ����َن����ا ُم����َح��������������مَّ
أُْه�����ِدي َص����الًة َم���ْع َس����الٍم َس���ْرَم���َدا َم����ا َن������اَل َط����ال����ُب ال����ِه����َداي����ِة ال���ُه���َدى5� 

]موضوع األرجوزة وسببها[ 
النَّظِم َذا  ف��ي  أَوَردتُّ  ق��د  وَب���ْع���ُد،  َف����اِئ���������َدًة َف����اْص����ِغ لَ���َه���ا ِب���ال���َف�������ْه���ِم)2(6� 
َف��اْن��ُش��ْرَه��ا َف��ِه��ْم��َت��������َه��ا  إَِذا  ُث����مَّ  َولِ����لَّ����ِذي َت��ْخ�����َف��ى َع���لَ���ْي���ِه اْذُك�����ْرَه�����ا)3(7� 
اأَلْج�����ِر َع��ظ��ي�����َم  َذاَك  ف���ي  أَلنَّ   �8)4( ال����بَّ����رِّ ال����َج����واِد  األرب�������اِب  بِّ  رَّ ِم����ن 

بإشباع الالم ليستقيم الوزن  (1(
التزم الناظم في هذه القصيدة بمذهب اإلمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه اهلل.  (2(

ألن هذا الفعل هو من باب النصح الذي حث عليه اإلسالم، فقد قال النبي : "الدين النصيحة" أخرجه مسلم في   (((
اإليمان برقم )).

فقد ورد في الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال: "إن اهلَل ومالئكَتُه وأهَل السموات   (((
واألرضين حتى النَّملة في ُجْحِرها، وحتى الحوت لُيَصلُّون على ُمَعلِّم الناس الخير". أخرجه الترمذي في فضل 
الفقه على العبادة برقم ))26؛ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1: ))) برقم )1) وقال: رواه الطبراني في 

الكبير وفيه القاسم أبو عبد الرحمن: وثقه البخاري وضعفه أحمد.

]أ/1[
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التَّكِبْيِر)5( في  النَّاِس  َبْعَض  أَنَّ  ِه��ْي  ال��تَّ��ْغ�����ي��ي��ِر)6(9�  إِل�����ى  أَدَّى  ِب���َم���ا  أََت�������ْوا 
َنَق��لَْه)7( َح��ْرَف��اً  َزاَد  َم���ْن  َف��ِم��ْن��ُه��ُم  أَْب���َط���لَ���ْه)8(10�  َح����ْرَف����اً  َزاَد  َم����ْن  وِم���ْن���ُه���ُم 
أَْب���َدلَ���ْه)9( َق��ْد  َبعُضُهْم  َح���ْرٌف  وِم��ْن��ُه  ���لَ���ْه11�  َف����َن����َق����َل ال���م���ع���ن���ى، َوِق�����ْي�����َل َع���طَّ
َف��َب��َط��لَ��ْت َص��الُت��������ُه��م ِب��ِك��ْل��َم��ْه)10( ِن��ْق�����َم��ْه12�  أَيَّ  ���ْي���َط���اُن  ال���شَّ َوان����َت����َق����َم 
َف��أَل��َح��َق ال��ُم��َح�����اِف��َظ ال�����ُم��َواِظ��َب��ا)11( ِب�����َت�����اِرٍك ل����ه����ا)12( أََض���������اَع ال���َواِج���َب���ا13� 

افتتاح الصالة بتكبيرة اإلحرام، أو بتكبيرة االفتتاح، أو التحريمة كما يسميها فقهاء الحنفية؛ وهي قول  أي: في   (((
بن  ومحمد  والحنابلة  والشافعية  المالكية  من  الفقهاء  جمهور  ذهب  وقد  َأْكَبْر(،  )اهلُل  افتتاح صالته:  في  المصلي 
أنَّها  ا الشيخان من الحنفية فذهبوا إلى  الحسن من الحنفية إلى أن تكبيرة اإلحرام فرض من فروض الصالة، أمَّ
شرط من شروط الصالة. وتظهر فائدة الخالف فيمن شرع بالتكبيرة قبل زوال الشمس بلحظة ثم زالت، فالجمهور 
يقولون ببطالن الصالة ألنه أتى بجزء منها قبل دخول الوقت، أما الحنفية فيقولون بصحتها ألن التحريمة شرط، 
وال يضر تقدم الشرط، استدل الجمهور لقولهم بحديث علي رضي اهلل عنه عن رسول اهلل  أنه قال: "تحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم" أخرجه أبو داود برقم 61، والترمذي برقم )، وغيرهما بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم 
في المستدرك 1: )22 برقم ))) وقال: صحيح اإلسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي، أما الشيخان من الحنفية 
فاستدال على كون التحريمة شرط بقوله تعالى: چ  يئ    جب  حب  خب  مب   چ ]األعلى:)1[، فإنه تعالى عطف الصالة 
عليها، والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فالشيء ال يعطف على نفسه، كما أنه ليس من 
ا لفظ التحريمة لمن يقدر عليه فيكون بقول: )اهلل أكبر( وهو قول الجمهور ووافقهم أبو  عطف الكل على الجزء. أمَّ
يوسف، وذهب الحنفية إلى أنها تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم، كالتهليل والتسبيح. استدلَّ الجمهور لقولهم بفعل 
النبي  أنَّه كان يفتتح الصالة بالتكبير" أخرجه أحمد في المسند 6: 1) وأبو داود برقم ))) وابن حبان في 
صحيحه برقم )6)1، فهو دليل على تعيُّن لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم، كما استدلوا بحديث رفاعة 
أ فيضع  في قصة المسيء صالته الذي أخرجه أبو داود برقم ))) بلفظ: "ال تتم صالة أحد من النَّاس حتى يتوضَّ
الوضوء مواضعه ثم يكبر"، ورواه الطبراني في الكبير برقم )2)) بلفظ: "ثم يقول: اهلل أكبر..". انظر:حاشية 
الطحطاوي ص))1؛ الذخيرة للقرافي2: )16؛ منح الجليل1: 1)2؛ المجموع للنووي ): ))1؛ تحفة المحتاج 

1: )6)؛ فتح الباري 2: )21؛ المغني البن قدامة 1: )))؛ كشاف القناع 2: 16.
)6) أي: تغيير حروف لفظ تكبيرة اإلحرام.

))) أي: زاد حرًفا على تكبيرة اإلحرام، فأدت هذه الزيادة إلى تغيير المعنى، مثل زيادة همزة في لفظ الجاللة، فيصبح 
استفهامًا: آهلل، أو زيادة ألف بعد الباء من أكبر، فيصبح: أكبار، وسيأتي بيانه. قال في هامش النسخة ) أ (: قوله 

نقله: أي نقل معناه إلى معنى آخر.
))) في هامش النسخة ) أ (: قوله أبطله: أبطل معناه حتى صار لفظًا ال معنى له. قلت: وذلك كأن يولد واوًا من هاء 

نًا الهاء. لفظ الجاللة، أو يضيف واوًا بعد لفظ الجاللة مسكِّ
)9) وذلك كأن يقول: وكبر، أو أجبر )مع إشمام الجيم بالشين(، فيبدل الهمز واوًا، أو الكاف جيمًا ُمشمومة بالشين، أو 
الكاف قافًا من كلمة أكبر، كما يفعله البعض. قال في المحيط البرهاني 2: )): ولو قال: اهلل أقبر، يصير شارعًا، 

فإن العرب قد تبدل الكاف قافًا. ولكن هذا ليس موضع اتفاق.
)10) وذلك لفساد الفريضة التي تنعقد بها الصالة، وهي تكبيرة اإلحرام.

َده، والمواظبة: المثابرة على الشيء والمداومة عليه.  )11) َوَظَب على الشيء ُوظوبًا، َوَواَظَب:أي لزمه وداومه، وتعهَّ
لسان العرب: مادة وظب.

)12) أي: بتارك للصالة.
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النََّصْب)14( إاِلَّ  َفاِعلُ�َها)13(  َيَنْل  َولَ��ْم  اْن����َت����َح����ْب)15(14�  أَِو  َب���َك���ى  إْن  ُي�����الُم  وال 
ُه��ِدي َم���ْن  إالَّ  َذاَك  ِم��ن  َن��َج��ا  وَم���ا  َش����ِد15�  َوَوَض�������َح�������ْت لَ������ُه َط�����ِري�����ُق ال����رَّ

]صور التغيير المنكر للفظ التكبيرة[
َج���َرى أَْل���َف���اٍظ  َخ��ْم��َس��ِة  ف��ي  وَذاَك  َت��ْغ��ي��ي��ُره��م لَ�������ُه)16( ع��ل��ى َم���ا اْش���ُت���ِه���َرا16� 
لَْفَظ�ْيِن ف��ي  َم��ْع��َن��������اُه)17(  َف��َن��َق��لُ��وا  َوأب�����َط�����لُ�����وا ال���م���ع���ن���ى ِب����آَخ���������َري����ِن17� 
اآلِخ����ِر ف��ي  ��لُ��وا  َع��طَّ أَْو  َوَن���َق���لُ���وا  َوُك����لُّ����َه����ا اْع������ُدْدَه������ا ِم������َن ال���َم���َن���اك���ِر18� 
ال���َج���اَللَ���ْه َه����ْم����َزِة  َم�����دُّ  ُل:  اَلوَّ ال���َج���َه���الَ���ْه)18(19�  ِذي  اْس���ِت���ْف���َه���اُم  وَذل������َك 
ال��َح��ق أنَّ  ُم���ْس���لِ���ٌم  َي���ُش���كُّ  ال  إْذ  ���ا20�  أَْك������َب������ُر ِم�������ْن ُك�������لِّ َك����ِب����ْي����ٍر َح���قَّ
وال����ثَّ����اِن: أَْك����َب����اُر ِب���َم���دِّ ال���َب���اِء َخ�������َف�������اِء)19(21�  ِب������ال  َف������اِس������ٌد  وَذاَك 
أِلَنَّ�������ُه َج���ْم���ٌع لِ���َق���ْولِ���ه���م: َك���َب���ْر ��ْب��ُل)20(، َوَم���ن َي��ْن��ِوْه َك��َف��ْر)21(22�  وال��َك��َب��ُر: ال��طَّ
انَتَشْر َق���ِد  الَّ���ِذي  ال��لَّ��ْف��ُظ  وال��ث��ال��ُث:  َظ��َه��ْر23�  َف����َس����اَدُه  أنَّ  َم����ْع  ال����نَّ����اس،  ف���ي 
لِ����َك����ْوِن����ِه ُم����ْب����َت����َدأً ِب�����ال خ���َب���ْر َف���اِع���ِرْف���ُه َواْح�����َذَرنَّ�����ُه ُك����لَّ ال����َح����ذْر)22(24� 

))1) أي: فاعل الصالة، لبطالن ما يدخل به إليها.
))1) أي: التعب. مختار الصحاح ص ))6.

))1) لعظيم ما حل به من المصيبة.
)16) أي: للفظ تكبيرة اإلحرام.

))1) أي: معنى تكبيرة اإلحرام.
الفالح  مراقي  على  الطحطاوي  حاشية  ))1؛   :( للنووي  المجموع  انظر:  أكبر،  ءآهلل  مكبرًا:  يقول  أن  وهو   (1((
ص0)1؛ الفواكه الدواني 1: 6))؛ حاشية الدسوقي 1: )))؛ كشاف القناع 2: )1. وقال الطحطاوي في حاشيته 
على المراقي ص0)1: "فبه ال يكون شارًعا في الصالة وتبطل الصالة بحصوله في أثنائها لو صحت أواًل، قاله 

المؤلف في شرح رسالته الكنوز".
)19) انظر: المجموع للنووي ): ))1؛ المحيط البرهاني 2: ))؛ وحاشية الطحطاوي على المراقي ص0)1؛ الفواكه 
الدواني 1: 6))؛ حاشية الدسوقي ))):1؛ كشاف القناع 2: )1. ويرى الحنابلة أيضًا أن مد همزة أكبر مبطل 

للتحريمة وال تنعقد معه الصالة؛ ألنه أصبح استفهامًا.
)20) قال ابن منظور في لسان العرب ): )12: الَكَبُر: نبات له شوك، والَكَبُر: طبل له وجه واحد، وقيل: هو الطبل 
ذو الرْأسين، وجمعه: ِكباٌر، مثل: َجَمٍل وِجماٍل. وقال الفيومي في المصباح المنير 2: )2): قد يجمع على َأْكباٍر، 
الباء لئال يخرج عن موضوع  التكبير في التحرم على  مثل: سبب وأسباب، ولهذا قال الفقهاء: ال يجوز أن يمّد 

التكبير إلى لفظ )األْكَباِر ( التي هي جمع الطبل.
)21) ألن قصد السخرية باسم من أسماء اهلل تعالى، أو بصفة من صفاته، أو بأمر من أوامره، أو بوعده ووعيده، كل 
ذلك كفر ال خالف فيه، سواء صدر ذلك عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء؛ ال عن خطأ وجهل وإكراه. انظر: تفسير 
الرازي 2: 0)2؛ اإلعالم بقواطع اإلسالم ص111. أما ما كان من خطأ األلفاِظ فإنه ال يوجُب الكفَر؛ ألن قاِئَلُه 
لم يقصده، فهو مؤمٌن على حاِلِه، إال أنه يؤمُر باالستغفاِر. انظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار 2: 6)).

لفظ  لهاء  إسكانه  مع  متحركة  أو  ساكنة  واوًا  إسمية  من جملة  المكون  التكبير  بين جزئي  المكبر  يزيد  أن  وهو   (22(
الجاللة، فيقول: اهلْل وأكبر.
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ُف��ِت��َح��ْت َواٌو  ِف��ْي��ِه  ال��َم��ِزْي��ُد  َوُه����َو  ِم����ْن ب��ع��ِد ه����اِء ال���ل���ِه، وال���َه���ا أُْس���ِك���َن���ْت25� 
���ْن َك��بَّ��را َف���لَ���ْم َي���َك���ْد ُي���ْس���َم���ُع ِم���مَّ وأَْك�������َب�������را)23(26�  ُم���ْع���لِ���َن���اً  َي�����ُق�����وُل  إاِلَّ 
األَذاِن ف��ي  ال��َخ��ْل��ِق  ُرُؤوِس  /ع��ل��ى  �����ِر واإلْع����������الَِن27�  وَغ�������ْي�������ِرِه ف����ي ال�����سِّ
وُربَّ�����َم�����ا ُي�����ْوِه�����ُم َب����ْع����َد أْك���َب���ْر ت��ق��دي��َر لَ���ْف���ِظ ِم���ْن���ُه، َوْه�����َو ُم���ْن���َك���ْر)24(28� 
َث���ْم َب�������أَنَّ  ُم���ْس���لِ���ٌم  َي����ُظ����نُّ  وال  أَْك�����َب�����َر ِم�����ْن إل���ِه���َن���ا َب�������اِري ال���نَّ���َس���ْم29� 
وَم����ن َي��ك��ْن ُم���ْع���َت���ِق���َداً َه����َذا َف��َق��ْد ����َواِب، وال��ح��قَّ َج���َح���ْد)25(30�  َح����اَد َع���ِن ال����صَّ
أُْه��ِم��ال)26( ا  ممَّ التركيب  َذا  إِنَّ  َب��ْل  َخ����ال)27(31�  ق��د  ال��تَّ��َم��اِم  َم��ْع��َن��ى  ك���ان م��ن  إذ 
أََج���ْل َن���َوى  إْن  َي��ْس��َت��ِق��ي��ُم  ]ولَ���ْي���َس  ال��َخ��لَ��ْل)28(32�  َي��ْب��َق��ى  َب��ْل  َزاَد،  َواٍو  َق��ْب��ِل  ِم��ْن 
ِبِه اللَّْفُظ  َج��َرى  َم��ا  ُيْبَنى  لَْيَس  أي:  ٍر لَ��������ُه ِب����َق����ْل����ِب����ِه33�  َع�����لَ�����ى ُم��������َق��������دَّ
ال�����ُم��ْث��ِب��ُت لَ���َق���اَل  َذا  َي���ُس���ْوُغ  ولَ���و  أَت���َث���ّب���ُت34�  أَْن  َق����ْب����َل  َن���ْف���َي���اً  َن�����َوْي�����ُت 
أُْه���ِم���ال ق����وٌل  ال���لَّ���ف���ُظ  َذا  وإنَّ���م���ا  وك����اَن ِم���ن َم��ْع��َن��ى ال��تَّ��َم��اِم َق���د خ�����اَل[)29(35� 

))2) انظر: المجموع للنووي ): ))1؛ روضة الطالبين 1: ))). قال الطحطاوي في حاشيته على المراقي ص0)1: 
قوله ) أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر ( هو ظاهر الرواية عن اإلمام؛ قال البيجرمي على الخطيب 2: 11: 
"وظاهر إطالقهم أن الجاهل إذا أتى بالواو بين الكلمتين ال يضر وإن لم يكن معذورًا بخالف العالم بذلك"؛ وقال 
النفراوي المالكي في الفواكه الدواني 1: 6)): "وأما زيادة واٍو قبل همزة أكبر، أو قلب الهمزة واًوا، أو إشباع 
الدسوقي  حاشية  وفي  اإلحرام"؛  به  يبطل  فال  الراء،  تحريك  أو  وأكبر،  اهلل  بين  يسيرة  وقفة  أو  اهلل،  من  الهاء 
))):1: وقد تعقب ذلك بعضهم بقوله: الظاهر أنه مضر إذ ال يعطف الخبر على المبتدأ، على أن اللفظ متعبد به. 
أما لو أشبع هاء الجاللة وزاد واوًا فهو مفسد للتكبيرة بال خالف عندهم، كما ذكر النفراوي في الفواكه 1: 6)).
اللسان ): )12: وَأما قول المصلي اهلل َأكبر وكذلك قول المؤذن، ففيه قوالن: َأحدهما َأن  ))2) قال ابن منظور في 
معناه: اهلل كبير، فوضع َأفعل موضع َفِعيل، كقوله تعالى: چ   ڄ  ڄ  ڄڃ   چ َأي: هو َهيٌِّن عليه..، والقول اآلخر: 
، َأي: َأَعزُّ َعزيز،.. وقيل معناه: اهلل َأكبر من كل شيء؛  أن فيه ضميرًا، المعنى: اهلل َأْكَبُر َكبيٍر، وكذلك اهلل اأَلَعزُّ
َأي: َأعظم، فحذف لوضوح معناه، وَأكبر خبر، واأَلخبار ال ينكر حذفها، وقيل معناه: اهلل َأكبر من أن ُيْعرف ُكْنه 
كبريائه وعظمته، وِإنما ُقدَِّر له ذلك، وُأّوَل أَلن )َأفعل( فعل يلزمه اأَللف والالم، َأو اإِلضافة كاأَلْكَبر وَأْكَبر الَقْوِم..

قولين ألهل  أكبر(  )اهلل  قوله:  في  العربية  أهل  من  وغيره  األزهرى  ذكر   :1(0 :( المجموع  في  النووي  قال   (2((
ثالث  قول  وقيل   ،.. أعز عزيز  كقولك: هو  كبيًرا،  أكبر  اهلل  معناه:  والثاني  كبير..،  اهلل  معناه  أحدهما:  العربية؛ 
التحرير في شرح  المدح والتمجيد والثناء الحسن، قال صاحب  معناه: اهلل أكبر من أن يشرك به أو يذكر بغير 
صحيح مسلم: هذا أحسن األقوال لما فيه من زيادة المعنى السيما على أصلنا، فإنا ال نجوز اهلل كبير أو الكبير بدل 
اهلل أكبر، وأما قولهم: اهلل أكبر كبيًرا، فنصب كبيًرا علي تقدير: كبَّرت كبيًرا. وقال أيضًا في روضة الطالبين 1: 
))): ولو قال: اهلل األكبر، أجزأه على المشهور. كما لو قال: اهلل أكبر من كلِّ شئ، أو: اهلل أكبر وأجل وأعظم. 
وقال الهيتمي في تحفة المحتاج 1: 66): وال تضر زيادة ال تمنع االسم، أي: اسم التكبير، بأن كانت بعده مطلقًا 

أو بين جزأيه، كاهلل أكبر من كل شيء.
)26) وفي نسخة ) ب (: بل إن ذا اللفظ يعد مهمال.
))2) وفي نسخة ) أ (: معناه إذا ليس مفيد حصال.

))2) أي قوله: اهلل أكبر أجل، كما ال تنعقد الصالة بقوله اهلل أجل عند الجمهور، خالفًا ألبي حنيفة ومحمد.
)29) األبيات بين قوسين )2) �)) �)) �))( سقطت من نسخة )ب(.

]ب/ 1[ 



 اإِليَضاُح 
التَّامُّ

لَِبَياِن َما 
َيَقُع في 
أَلِسَنِة 
الَعَوام 
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َح��َص��لَ��ْت َواَواً  اِئ���ُد  ال���زَّ وال���راب���ُع:  ���ِة ال��َه��ا أُْش���ِب���َع���ْت)30(36�  َس���اِك���َن���ًة ِم���ن َض���مَّ
َي������اَدْه ألنَّ���������ُه َغ������يَّ������َر ب������ال������زِّ إس�����َم اإِللَ��������ِه ف���اْق���َت���َض���ى َف������َس������اَدْه)31(37� 

ُح��ِذَف��ْت  اَلٍه  َج��ْم��ُع  َذاَك  ]وِق���ي���َل:  ُن�����ْوٌن لَ���ُه َواَلُْم������ُه َق���ْد ُغ����لِّ����َظ����ْت)32([)33(38� 
���َرْه)34( َف���َه���ِذِه اأَلْرَب����َع����ُة ال���م���َس���طَّ َرْه39�  ُت���َغ���يِّ���ُر ال���َم���ْع���َن���ى َك���َم���ا َق�����ْد َق�������رَّ
َت��ِص��ْح ��الُة ال  َف��ال��صَّ  ،)35( اَل�����نَّ�����َوِويُّ ُم��تَّ��ِض��ْح40�  َوْه����َو  اأَلَذاُن)37(،  وال  ِب���َه���ا)36(، 
َث���������َواُب وال  إَِق��������اَم��������ٌة  وال  ف��ي��ه��ا، ول���ك���ْن ُي���ْخ���َت���َش���ى ال����ِع����َق����اُب)38(41� 
ع��ل��ى الَّ����ِذي َي��ُق��ولُ��َه��ا م��ا ل���ْم ُي���ِرْد َي���ْن���َت���ِق���ْد)39(42�  إِْذ  ل��ه��ا  ُب����ْط����الٍن  َب����َي����اَن 
َفال ااِلْح������َراِم)40(  ف��ي  َذاَك  َي��َق��ْع  ف��إْن  �����اً ُم���ْس���َج���ال43�  �����الُة َح�����قَّ َت���ن���َع���ِق���ُد ال�����صَّ
َحَصال َق��ْد  ِغ���ْي���ِرِه)41(  ف��ي  َي��ُك��ْن  وإن  ����الَة أَْب�����َط�����ال)42(44�  ولَ������ْو ِب����لَ����ْف����ٍظ، ال����صَّ

)0)) وهو أن يشبع المكبر ضمة الهاء من لفظ الجاللة فيتولد من ذلك حرف واو.

)1)) أي: فساد المعنى. قال في المجموع ): 0)1: "لو أخل بحرف واحد من التكبير لم تنعقد صالته وهذا ال خالف 
حاشية  انظر:  لغة.  كان خطأ  وإن  بذلك  التحريمة  بطالن  عدم  والمالكية  الحنفية  ويرى  بتكبير".  ليس  ألنه  فيه؛ 
الطحطاوي على مراقي الفالح ص9)1؛ الفواكه الدواني 1: 6))؛ أما الحنابلة فقيدوا بطالن لفظ التحريمة بالمد 
بفساد المعنى فقال ابن قدامة الحنبلي في المغني 1: 2)): "ويبين التكبير وال يمد في غير موضع المد فان فعل 

بحيث تغير المعنى .. لم يجز".

)2)) اللَّْهو: ما َلَهْوت به وَلِعْبَت به وشَغَلك من هوى وَطرٍب ونحوهما، وجمع اله: الهون. انظر: لسان العرب، مادة: 
لها. 

)))) هذا البيت سقط من )ب(.

)))) وخالصة األحوال المنكرة التي ذكرها في تكبيرة اإلحرام: 1� مد لفظ الجاللة بهمزة استفهام في أوله 2� مد باء 
أكبر باأللف ) � إضافة حرف واو بعد لفظ الجاللة )� إشباع هاء لفظ الجاللة بالواو.

بالفقه  عالمة  اإلسالم،  شيخ  6)6ه�(:   -6(1( الدين  محيي  زكريا،  أبو  الشافعي،  النووي،  شرف،  بن  يحيى   ((((
وروضة  للشيرازي،  المهذب  شرح  والمجموع  الطالبين،  منهاج  كتبه:  من  الشافعية،  فقهاء  كبار  من  والحديث، 

الطالبين. طبقات الشافعية للسبكي ): )9)؛ األعالم للزركلي ): 9)1.

)6)) لعدم انعقاد الصالة والدخول فيها.

)))) وذلك إلتيانه بمعان فاسدة، أما مجرد التمطيط باألذان فمكروه. انظر: مغني المحتاج للشربيني 1: )2).
)))) وقد سبق ذكر كالم النووي من كتابيه المجموع وروضة الطالبين.

)9)) انظر: فتح الباري 11: )10.
)0)) أي: في تكبيرة اإلحرام، أو التحريمة.

)1)) أي: إن يكن التغيير في غير تكبيرة اإلحرام، كتكبيرات االنتقال..
)2)) وذلك إلتيانه بلفظ يغير المعنى.
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أِلَنَّ���������ُه أََت�������ى ِب����لَ����ْف����ٍظ أُْه����ِم����ال َك����َم����ا َع�����َرْف�����َت�����ُه َف�����َك�����اَن ُم���ْب���ِط���ال45� 
َم���ا لَ���ْم َي���ُك���ْن َق���ْد َس���َب���َق ال��لِّ��َس��اُن ال���نِّ���س���َي���اُن)43(46�  لَ����ُه  �����َرا  طَّ ق���د  َك�����اَن  أَْو 
ال��َع��ه��ِد َق���ِري���َب  َج���اِه���اًل  َك����اَن  أَْو  َع���ْم���ِد)45(47�  َم����ْع  َب���ِع���ْي���َدُه  ي���ِن)44(؛ ال  ب���ال���دِّ
َوْك�������َب�������َر، َج�������لَّ ف����ي َس����َن����ا ُع�������اَلُه48�  وال��خ��ام��ُس: ال���ذي َي���ُق���وُل: ال��ل��ُه
َن����صَّ ع��ل��ى َف���َس���اِد َه�����َذا ال��لَّ��ْف��ِظ َب���ْع���ٌض م���َن اأَلْع����َي����اِن أَْه�����ِل ال���ِح���ْف���ِظ)46(49� 
وُح���ْك���ُم���ُه َم���ا َم����رَّ ف���ي َم���ا َق��ْب��لَ��ْه َك���َم���ا َذَك�����ْرَن�����ا َف������اْح������َذَرنَّ ِف����ْع����لَ����ْه)47(50� 
اإلَق���اَم���ْه ف��ي  ��اَل  ال��ُج��هَّ َت����َرى  وَذا  َم�����الَم�����ْه51�  َت����ْخ����َت����ش����ي  ال  َت������ُق������ْولُ������ُه 
وب��ع��ُض َم���ْن ل��م��ال��ٍك)48( َق���ْد َق��لَّ��َدا َوَرَدا52�  َق���ْد  إِذ)50(  ال���لَّ���ْف���َظ)49(،  ه��ذا  ��ح  ص��حَّ
إْب�����َداُل ه��م��زٍة م����ن)51( ال�����َواِو َك��َم��ا ف���ي َع���ْك���ِس���ِه، ن���ح���ُو: وش����اح ب��ه��م��ا)52(53� 
������َت������ْت َوُوقِّ������َت������ْت ِس����يَّ����اِن َوأُقِّ ب���ال���َه���ْم���ِز وال��������واو ِق��������َراَءت��������اِن)53(54� 
َوْك����َب����ْر ب�����أنَّ  ال���َب���ْع���ُض  ُه  َوَردَّ ُدَوْي������َب������ٌة)54(، وَم����ْن َع��َن��اَه��ا َي��ك��ف��ْر)55(55� 

والنِّسيان وما  الخطَأ  أمتي  َوَضَع عن  اهلَل  قال: "إنَّ    النبيَّ  أنَّ  ابن عباس رضي اهلل عنهما  الحديث عن  ففي   ((((
اسُتكِرهوا عليه" أخرجه ابن ماجه في طالق المكره والنسيان 1: 9)6 برقم ))20 قال في الزوائد: إسناده صحيح 
إن سلم من االنقطاع؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه 16: 202 برقم 219)؛ قال ابن حجر ): 161: "رجاله 

ثقات إال أنَّه ُأِعلَّ بعلَّة غير قادحة، فإنَّه من رواية الوليد عن األوزاعي عن عطاء عن ابن عباس".
)))) لغلبة الظن بجهله بمثل هذه التفاصيل من األحكام العملية، قال السيوطي في األشباه والنظائر ص))) � ))): 
"كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل، إال أن يكون قريب عهد باإلسالم، أو نشأ ببادية 

بعيدة يخفى فيها مثل ذلك".
)))) ويخرج بهذا القيد: الخطأ والنسيان، والعجز.

المجموع  في  النووي  قال  الفقهاء،  بين  اإلحرام هي موضع خالف  تكبيرة  في  التغيير  الصورة من صور  هذه   ((6(
0)1:): "نص الشافعي واألصحاب أنه لو أخلَّ بحرف واحد من التكبير لم تنعقد صالته، وهذا ال خالف فيه؛ 
ألنه ليس بتكبير"، إال أنه قال البيجرمي في حاشيته على الخطيب 2: 11: "َوُيْغَتَفُر ِفي َحقِّ اْلَعامِّيِّ إْبَداُل َهْمَزِة 

َأْكَبُر َواًوا، َوِفي َحقِّ اْلَعامِّيِّ إْبَداُل َكاِف َأْكَبُر َهْمَزًة ِلَعْجِزِه َكَما ِفي اْلَمَداِبِغيِّ َعَلى التَّْحِريِر".
)))) أي: عدم انعقاد الصالة وبطالنها.

)))) أي: إمام دار الهجرة مالك بن أنس األصبحي الحميري رحمه اهلل )ت9)1ه�(. 
إذا وليت  الهمزة  الجواز؛ ألن  في  فله مدخل  اهلل وكبر،  العامة:  قول  الذخيرة 2: )16: "وأما  في  القرافي  قال   ((9(

الضمة جاز أن تقلب واوًا".
)0)) في نسخة )ب(: إن.

)1)) في نسخة )ب(:مع، وما أثبته أصح.
عن  بوجهه  وأشاح  واإلعراض،  والحذر  الجد  معنى  وتفيد  وشاح،  وشايح،  أشاح،  فيقال:  والواو،  باأللف  أي:   ((2(

الشيء: نحاه، أو جد في اإلعراض عنه. انظر: لسان العرب، مادة: شيح.
)))) وهما متواترتان من العشرة، من قوله تعالى: چ  ڭ  ڭ     ۇ   ۇ   چ ]المرسالت: 11[، قرأ أبو عمرو البصري: 

چ  ڭ  ڭ     ۇ    چ، وقرأ أبو جعفر المدني: چ  ڭ  ڭ     ۇ    چ.

)))) لم أقف على هذا المعنى.
)))) وهذا على فرض صحة هذا المعنى وقصده.
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ُذِك�����َرا َم���ا  ف���ي  ي���ش���رُط  َذا  وَع�����لَّ  ُم����َغ����يَّ����َرا)56(56�  ِب�����ِه  ال��م��ْع��َن��ى  ُي������َرى  أاَلَّ 
َح���ْم���َزْه)57( أنَّ  َذاَك  ف��ي  أََت���ى  /َك��َم��ا  ال���َه���ْم���َزْه)58(57�  ُي��ِب��ْي��ُن  َ��ْع��َن��ى  ال��م��� ُغ��يِّ��َر  إِْن 
)59( لِ��ُي��ِح��ْل َف���لَ���ْم َي���ُق���ْل ف��ي أِلُِح��������لَّ َي���ْن���َت���ِق���ْل)60(58�  ِب������َذاَك  ال��َم��ْع��َن��ى  إِِذ  ِب��ال��َي��ا 
ِفْي   )62( ْوِسيِّ لِلسُّ اإلب���داُل)61(  واْمَتَنَع  ُم�����ْؤَص�����َدٍة)63( ِرْءَي�������اً)64( لِ�����َذاَك َف��اْق��َت��ِف��ي59� 
َوال��تَّ��ْك��ِب��ي��ُر: ال����ُق����ْرآِن،  ف��ي  َوَذاَك  �����ُم ال�����َق�����ِدْي�����ُر60�  لَ������ْف������ٌظ ِب��������ِه ُي�����َع�����ظَّ
واْجَتِنْب  � َج��لَّ  اللُه  َه���َداَك   � ف��اْح��َذْر  ُت���ِص���ْب)65(61�  ااَلْل���َف���اِظ  ال��َخ��م��َس��ِة  ِذي  َج��ِم��ْي��َع 
وُك���لَّ���َم���ا َت���ْس���َم���ُع َش���ْي���َئ���اً ِم��ْن��َه��ا َت���ْن���َه���ى)66(62�  أْن  َف�����َواِج�����ٌب  أََح�������ٍد  ِم�����ْن 

)6)) فالضابط الجامع لكل ما سبق: هو اإلتيان بلفظ يغير المعنى المقصود.
)))) حمزة بن حبيب بن َعَمارة بن إسماعيل الكوفي الزيَّات )0) � 6)1ه�(. انظر: معرفة القراء الكبار 1: 111؛ 

سير أعالم النبالء ): 90؛ غاية النهاية 1: 261؛ األعالم للزركلي 2: ))2.
ا التي تحوي همزًة في وسطها أو  )))) فلحمزة في الوقف على الكلمات التي تحوي همزة في أولها ُخلف وتفصيل، أمَّ

في آخرها فله التسهيل، قال الشاطبي في حرز األماني: 
وعن حمزٍة في الوقف ُخلٌف وعنَده  روى َخلٌف في الوصل َسكتًا ُمَقلَّال  

ف منزال إذا كان َوْسَطاً أو َتَطرَّ َل همَزُه   وحمزُة عن�َد الوق�ِف سهَّ  
ومن قبل��ه تح�ريك��ه ق�د تن�زال ناً   فأَبدل�ه عن��ه ح����رَف َمدٍّ ُمَسكِّ  

انظر: فتح الوصيد في شرح القصد للسخاوي 2: 2)) � ))).  
)9)) أي: عند الوقف على كلمة: چ  ۓ   چ من قوله تعالى: چ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ    ۅ     چ ]آل عمران: 

.](0
)60) النتقال الفعل من المتكلم إلى الغائب.

)61) اإلبدال: هو تغيير الهمزة لحرف من جنس حركة ما قبلها.
قِّّي )... � 261ه�(. انظر: معرفة القراء الكبار 1: )19؛ سير  )62) صالح بن زياد بن عبد اهلل، أبو شعيب السوسّي الرَّ

أعالم النبالء 12: 0))؛ تاريخ اإلسالم 20: )10؛ غاية النهاية 1: 2)) � )))؛ األعالم للزركلي ): 191.
))6) وذلك في قوله تعالى: چ  ۈئ  ېئ      ېئ      ېئ   چ ]البلد: 20[، چ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ     چ ]الهمزة: )[، فقد قرأهما بإثبات 

الهمز، وكذا حفص وحمزة ويعقوب وخلف العاشر، وقرأهما الباقون: ۈئ  ېئ      ېئ.
))6) في قوله تعالى: چ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     چ ]مريم: ))[ فقد قرأها بالهمز، وقرأ قالون وابن 
ذكوان وأبو جعفر: چ    ۋ     چ وكذا حمزة وقفًا. قال الشاطبي في حرز األماني مبينًا مذهب السوسي في الهمز 

المفرد: 
وِرئياً بترِك الَهمز ُيْشِبُه ااِلْمِتال وُتؤوي وُتؤويه أخ�فُّ بهمِزِه    
تخيَّ����ره أه����ُل  األداَء  ُمَعلِّ��ال وُمْؤَصدة أوصدتُّ يشبه كلُّ��ه    

التكبير   ))6) وهي: 1� مد همزة الجاللة لالستفهام 2� مد باء أكبر باأللف )� إضافة حرف عطف بين جزئي جملة 
)� إشباع الهاء من لفظ الجاللة )� تغيير همزة أكبر إلى واو، فتصبح: وَكْبَر.

)66) وذلك قيامًا بواجب النصح، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي الحديث عن رسول اهلل  أنه قال: "َمْن 
َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغيِّْرُه ِبَيِدِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضَعُف اإْلِيَماِن". أخرجه مسلم 

في اإليمان برقم 9).

] أ / 2[ 
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ِب��ال َح���قٍّ  َع��ن  َي��ْس��ُك��ُت  َم��ن  ُك���لُّ  إِْذ  ُع������ْذٍر َف���َش���ْي���َط���اٌن َك���َم���ا َق����ْد ُن����ِق����ال)67(63� 
َرْر ُكوِت َعن َهَذا الضَّ َفاخَش)68( ِمَن السُّ ي���ِن، واآلت����ي ِب���َه���ا)69( ع��ل��ى َخ��َط��ْر64�  ف��ي ال���دِّ
َض��لُ��ْوُل)70( ُمْسَتْفِهَماً  َي��ُك��ْن  َم��ْن  إْذ  وَم�����ْن َي����ُق����ْل: َم���ْع���ُب���وُدَن���ا ُط�����ُب�����وُل)71(65� 
ال��َوَرى في  َيُظنُّ  لو  َح��َي��َواٌن)72(،  أَْو  َك�����َف�����َرا)73(66�  ال���ِع���َب���اِد  َربِّ  ِم�����ْن  أَْك����َب����َر 

]توجيهات لإلتيان بتكبيرة اإلحرام[
َف���ال ُت��َغ��يِّ��ِر اْس����َم َم������ْواَلَك َوُق����ْل: َت��ُح��ْل67�  ال  َذا  َع���ْن  َف�����اْدِر  أَْك����َب����ْر)74(،  ال��ل��ُه 
���اً َي��ْظ��َه��ْر َف���ُض���مَّ َه����اَء ال��ل��ِه َض���مَّ أْك���َب���ْر)76(68�  ُق����ْل:  وَب���ْع���َدُه  ُم���ْش���ِب���ع���اً)75(،  اَل 

))6) لعله يشير إلى قول: )من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس(، وهو ليس بحديث، ولم يثبت بسند الصحيح وال 
انظر:  الدقاق.  أبي علي  إلى  القشيري في رسالته  القاسم  أبو  العلماء، وقد نسبه  ضعيف، بل هو من قول بعض 

الرسالة القشيرية 1: ))).

))6) وفي نسخة ) ب (: فاحذر.
)69) أي: بهذه الصور المنكرة من تكبيرة اإلحرام.

)0)) وذلك في حالة إضافة همزة استفهام للفظ الجاللة في أول تكبيرة اإلحرام.
)1)) وذلك عندما يمد المكبر حرف الباء من كلمة أكبر، باأللف، فتصبح: أكبار.

)2)) أي: عند قول المكبِّر: َوْكَبر، على فرض صحة المعنى الذي ذكره، أن )وكبر(: اسم لدابة.
فات واألفعال، فمن اعتقد مشابهًا له، أو نقصًا في ذاته أو صفاته كفر  )))) َفِلّلِه تعالى الكمال المطلق في الذَّات والصِّ

بال خالف. انظر: الشفا للقاضي عياض 2: )106؛ وتفسير الرازي 2: 0)2؛ منح الروض األزهر ص)2).
)))) قال النووي في المجموع ): ))1: "ويتعين لفظ التكبيرة، وال يجزئ ما قرب منها، كقوله: الرحمن أكبر، واهلل 
أعظم، واهلل كبير، والرب أكبر وغيرها"، وقال: "فإذا قال: اهلل األكبر، انعقدت على المذهب الصحيح"، وقال: 
"فليقطع الهمزة من قوله: اهلل أكبر، ويخففها، فلو وصلها فهو خالف األولى". وقصر المالكية والحنابلة في الراجح 
عندهم صحة التحريمة على لفظ: اهلل أكبر، وأجاز أبو يوسف من الحنفية كل لفظ فيه التكبير، أما أبو حنيفة ومحمد 
فذهبوا إلى أن الصالة تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم، كالتهليل والتسبيح. انظر:المحيط البرهاني 2: 2)؛ الذخيرة 
للقرافي2: )16؛ منح الجليل1: 1)2؛ حاشية العدوي1: 226؛ المغني البن قدامة 1: 0))؛ كشاف القناع 2: 

16؛ اإلنصاف للمرداوي2: 1).
)))) فلفظ الجاللة في التكبير مبتدأ مرفوع، وخبره أكبر، وإشباع ضم الهاء يؤدي إلى توليد حرف الواو، وهو مغير 
للمعنى ومبطل لتكبيرة اإلحرام عند الجمهور باستثناء المالكية، وقد سبق الكالم عن ذلك. انظر: الفواكه الدواني 

للنفراوي 1: 6)). 
)6)) قال في مغني المحتاج 1: ))): "ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر، خالفًا لما اقتضاه كالم ابن يونس في 
شرح التنبيه".وأما االستدالل بحديث: "التكبير جزم" فال يصح وال أصل له إنما هو من كالم النخعي، كما نبه 

على ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير 1: 0)).
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َوال َواَواً)77(،  لَ�����ُه  أَوَّ َت����ِزْد  ]َواَل  اْع��لَ��َم��ا)78([)79(69�  ُج��ْزَئ��ْي��ِه  َبْيَن  ِبَسْكٍت  َتْفِصْل 
ِم ال����الَّ َم����دُّ  ِف����ْي����ه)80(  َي���ُض���رُّ  واَل  لَ��ِك��نَّ ااَلْولَ�����ى ال��َق��ْص��ُر ف��ي اإِلْح��������َراِم)81(70� 
وف����ي ِس�����������َواُه)82( َف���ُي���َم���دُّ ِف��ي��ِه ِم����ن ُك�����لٍّ ُرْك�������ٍن لِ����لَّ����ِذي َي����لِ����ْي����ِه)83(71� 
َوْل��َي��ْج��َت��ِن��ْب َت���ْش���ِدْي���َدُه لِ���ْل���َب���اِء)84( اِء)85(72�  وَه������َك������َذا َت������ْش������ِدْي������َدُه لِ�������ل�������رَّ
ُمِضْر ِف��ْي��ِه  َذا  إِنَّ  َب��ْع��ٌض:  َق���اَل  إْذ  ُش��ِه��ْر)86(73�  ال��َق��ْوُل  َذا  َي��ُك  لَ��م  وإْن  َف���اْح���َذْر، 

للقفال في فتاويه.  المحتاج1: ))) وعزاه  المكبر: واهلل أكبر؛ ذكر الشربيني منع ذلك في مغني  )))) وهو أن يقول 
ومذهب المالكية والحنابلة المنع مطلقًا؛ ألنهم ال يجيزون في التحريمة إال اللفظ المأثور. انظر: الذخيرة 2: )16؛ 

المغني البن قدامة 1: 0)).
)))) قال في المجموع ): ))1: "وال يقف بين جزئي التكبير وال يزيد زيادة تغير المعنى، فإن وقف أو زاد همزة أو 
همزتين ... لم يصح تكبيره"، وانظر: روضة الطالبين ))):1؛ وذهب المالكية إلى عدم بطالن تكبيرة اإلحرام 
بالفصل اليسير بين جزئي التكبير، قال النفراوي في الفواكه الدواني 1: 6)): "وأما زيادة واٍو قبل همزة أكبر، أو 
قلب الهمزة واًوا، أو إشباع الهاء من اهلل، أو وقفة يسيرة بين اهلل وأكبر، أو تحريك الراء، فال يبطل به اإلحرام".

)9)) هذا البيت سقط من نسخة )ب(، والكلمة األخيرة من البيت غير واضحة، وقد قدرتها تقديرًا.
)0)) أي: في لفظ تكبيرة اإلحرام.

)1)) أي: مد الالم من لفظ الجاللة. نقل النووي في مجموعه ): ))1 عن الجويني قوله: "وال يجوز المد إال على األلف 
التي بين الالم والهاء، وال يخرجها بالمد عن حدِّ االقتصاد لإلفراط"، وقال أيضًا ): 1)1: "المذهب الصحيح 
المشهور أنه يستحب أن يأتي بتكبيرة اإلحرام بسرعة وال يمدها لئال تزول النية". وقال في كشاف القناع 2: 16: 
"وال تضر زيادة المد على األلف بين الالم والهاء؛ ألنها إشباع، وحذفها أولى؛ ألنه يكره تمطيط التكبير". وانظر: 

روضة الطالبين 1: )))؛ واالختيار للموصلي 1: 161.
)2)) أي: فيما سوى اإلحرام في الصالة.

)))) قال النووي في المجموع ): 1)1: "وأما تكبيرات االنتقاالت كالركوع والسجود ففيها قوالن؛ القديم: يستحب أن 
ال يمدها، والجديد الصحيح: يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه، حتى ال يخلو جزء من صالته من 
ذكر". وهو مذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، ويستثني المالكية المد في قيام المصلي من القعدة على رأس 
اثنتين فال يكبر إال إذا استوى قائمًا؛ ألنه كمفتتح للصالة. انظر: حاشية الطحطاوي ص))1؛ حاشية الدسوقي 1: 

99)؛ مطالب أولي النهى 1: 2)).
)))) انظر: تحفة المحتاج 1: )6)؛ قال الشربيني في مغني المحتاج 1: ))): "ولو شدد الباء من أكبر، ففي فتاوى ابن 
رزين أنها ال تنعقد، ووجهه واضح؛ ألنه ال يمكن تشديدها إال بتحريك الكاف؛ ألن الباء المدغمة ساكنة، والكاف 
ساكنة، وال يمكن النطق بهم، وإذا حركت تغير المعنى". وانظر حاشية البيجرمي على الشربيني 2: 11. ويرى 

المالكية عدم إضرار ذلك بتكبيرة اإلحرام انظر: حاشية الدسوقي 1: ))).
)))) انظر: مغني المحتاج 1: )))؛ والفواكه الدواني 1: 6))؛ وحاشية الدسوقي 1: ))). ونقل الرملي عن ابن 
العماد وغيره: أن تكرير الراء ال يضر؛ ألن الراء حرف تكرير، وزيادته ال تغير المعنى. انظر: نهاية المحتاج 

.((0 :1
)6)) في نسخة )ب(: اْشُتِهر.
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]وَق��ط��ُع َه��ْم��َزِة ال��َج��اَللَ��ِة اْس��ُت��ِح��ْب)87( َي�����ِج�����ْب)88([)89(74�  وال  َراِئ������ِه،  َك���َج���ْزِم  ف��ي��ه 

]شبهة يهودية والردُّ عليها[
أَْسلََما َق��ْد  َم��ن  َبْعُض  لي  َحَكى  وَق��ْد  ِم����َن ال���َي���ُه���وِد ال���َخ���اِئ���ِض���ْي���َن ف���ي َع��َم��ى75� 
َوَرْد َي����ُق����ْولُ����وَن:  لَ���َن���ا  أَنَّ����ُه����ُم  َولَ�������ْد76�  ل����ل����ِه  أَنَّ  ُج�����ُح�����وُد  َع����ْن����ُك����ْم 
���ْرُت���ُم َم���ن َج���َع���َل ال���ُع���َزْي���َرا)90( َك���فَّ َت���ْك���ِف���ْي���َرا)91(77�  لَ����ُه  اْب���َن���اً  ال��َم��ِس��ْي��َح  أَِو 
���َدا وأَْن������ُت������ُم َج����َع����ْل����ُت����ُم ُم���َح���مَّ َن���ِب���يَّ���ُك���ْم أَْع�����َظ�����َم َم������ْن َق������ْد ُع����ِب����َدا78� 
لَ�����ُه ُي���َص���لِّ���ي ال���ل���ُه وال���َم���الِئ���َك���ْه ف���ي آَي������ٍة َق�����ْد ُق���ْل���ُت���ُم ُم�����َب�����اَرك�����ْه)92(79� 
ْح���ُت���ُم ِب�����َذا َوَم�����ْن َق����ْد َك��بَّ��ْر َص���رَّ ِم���ْن���ُك���ْم َن��������َواُه َق����اِئ����اًل: َوأَْك������َب������ْر)93(80� 
َص��لَّ��ى َق����ْد  إِْذ  أَْك���َب���ُر  أَنَّ�����ُه  أَْي:  ِب����َزع����ِم����ُك����ْم لَ������ُه ال����َع����لِ����يُّ اأَلْع����لَ����ى81� 
َب��َه��الِ��َك��ْه)94(، ُم���وا  رُّ َج��ْه��اَلً،  َفَحَملُوا  وال���م���الِئ���َك���ْه82�  ال�����َج�����الِل  ِذي  َص�������الَة 
��َي��اِم)95( ع��ل��ى الَّ���ِت���ي ُت���ْق���َرُن ب��ال��صِّ َِّم)96(83�  وَج���َع���لُ���وا )ع���ل���ى( ب��م��ع��ن��ى ال��������ال

)))) ووصلها هو خالف األولى. انظر: المجموع ): ))1؛ ومغني المحتاج 1: )))؛ حاشية البيجرمي على الشربيني 
 .11 :2

)))) أي: جزم راء أكبر. قال في مغني المحتاج 1: ))): "ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر خالفًا لما اقتضاه كالم 
ابن يونس في شرح التنبيه". وكذا قال الحنفية .انظر: مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر 1: ))1.

)9)) ليس في نسخة )ب(.
)90) ذكر الطبري في تفسيره )1: 202، والبغوي كذلك ): )): "عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: إنما قالت 
اليهود عزير ابن اهلل من أجل أن عزيًرا كان فيهم وكانت التوراة عندهم والتابوت فيهم، فأضاعوا التوراة وعملوا 
بغير الحق، فرفع اهلل عنهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم، فدعا اهلَل عزيٌر وابتهل إليه أن يرد 
إليه الذي نسخ من صدورهم، فبينما هو يصلي مبتهاًل إلى اهلل تعالى، نزل نور من السماء فدخل جوفه فعادت إليه 
التوراة، فأذَّن في قومه، وقال: يا قوم قد آتاني اهلل التوراة ردَّها إلي! فعلق به الناس يعلمهم، فمكثوا ما شاء اهلل 
تعالى، ثم إن التابوت نزل بعد ذهابه منهم، فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذي كان يعلمهم عزير 

فوجدوه مثله، فقالوا: ما أوتي عزير هذا إال أنه ابن اهلل".
ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   چ   قوله:  في  ذلك  تعالى  اهلل  ذكر   (91(

ہہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ     چ ]التوبة: 0)[
)92) وذلك في قوله تعالى: چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     چ ]األحزاب: 

.](6
))9) فحملوا لفظ: وأكبر، في التحريمة على النبي ، وهذا أمر ال يخفى على عاقل فساده، وال نعلم في ملة اإلسالم 

أحدًا أراده.
َجا..، يريد: مهلك. قاله في الصحاح.  ))9) بهامش نسخة ) أ (: قوله بهالكه: أي تهلكه، كقول الشاعر: ومهمة هالك من تعرَّ
))9) أي: فريضة الصالة، وقد أشير للجمع بينهما في قوله تعالى: چ  ٻ   ٻ    ٿ     چ ]التوبة: 112[ 
على فرض تفسير لفظ: چ  ٻ       چ بالصائمين، كما ذهب إلى ذلك جمع من الصحابة والتابعين: كابن عباس 
وابن مسعود والحسن البصري وابن جبير وقتادة وآخرون. انظر: تفسير البغوي ): 99؛ وزاد المسير 2: )0). 

وأما األحاديث في ذلك فكثيرة. 
)96) في قوله تعالى: چ    ڄ   ڃ  ڃڃ    ڇ     چ ]األحزاب: 6)[.
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/َوأَيَّ������������ُدوا)97( ِب���َخ���َط���أِ ال��ُم��َك��بِّ��ِر َب���ِري84�  َذاَك  ِم����ْن  وه���و  اْخ���َت���لَ���ُق���وُه،  َم���ا 
ُروا ِف����ْي����ِه َع���ِق���ْي���َب أك��ب��ْر وَق���������دَّ لَ���ْف���َظ���َة: )ِم���ْن���ه����( لِ���َي���ِت���مَّ ال��م�����ْن��َك��ْر)98(85� 
َف����َن����ّف����ُروا ِب������َذا ع����ِن اإِلْس�������الِم َف������اْح������َذْر ُوِق������ْي������َت َخ����َط����أَ ال����َك����اَلِم86� 
���َرا ُم���َن���فِّ آِث����َم����اً  َت����ُك����وَن  ال  َك�����ْي  َع���ن ِدي�����ِن االْس�������اَلِم َف���َت���ْح���ِوي َض�����َرَرا87� 
وإنَّ����َم����ا َم���ْع���َن���ى َص�������اَلِة ال���ل���ِه: ِه���ي88�  َرْح�����َم�����ُت�����ُه)99(، أَخ����ِب����ْر ِب�������َذاَك ال���الَّ
ال��َم��الِئ��َك��ْه ِم���َن  َم��ْع��َن��اَه��ا)100(  وإنَّ  إي���ج���اُد االْس���ِت���ْغ���َف���اِر َف���اْت���َب���ْع َس���الِ���َك���ْه89� 
أْك���َب���ُر َب���ْع���َد  َي����ْل����َزُم  َواَل  َه������َذا،  َت��ْق��ِدي��ُر )ِم��ْن��ه���( ِم��ْث��َل َم��ا َق���ْد َذَك������ُروا)101(90� 

دُّ على ِبْدِع بعض ُجهَّال المتصوفة[ ] الرَّ
ُث����مَّ ال���َي���ُه���ود ل���و َت�����َرى َص��ِن��ْي��َع��ا ����اِل َم���ك���َة اْك�����َث�����ُروا ال��تَّ��ْش��ِن��ْي��َع��ا91�  ُج����هَّ
ُروا ف��ي ال���َوَرِق أع��ن��ي الَّ��ِذي��َن َص����وَّ َن���ْع���لَ���ْي َرس�������وِل ال���ل���ِه خ���ي���ِر ُم��تَّ��ِق��ي92� 
فيِهَما َج����لَّ  ال��ل��ِه  اس����َم  َوَك���َت���ُب���وا  وآي���������َة ال�������ُق�������رآِن ِم������ن ت���ْح���ِت���ِه���َم���ا93� 
اأَلَدْب ع���ِن  َخ�����ارٌج  َق���ِب���ْي���ٌح  وَذا  ٌم َف���ْل���ُي���ْج���َت���َن���ْب)102(94�  َب����ْل ِف���ْع���لُ���ُه ُم����َح����رَّ
ِف ]وَب���ْع���ُض َم���ْن ُي��ْن��َس��ُب ل��ل��تَّ��ص��وُّ َوَخ���ِف���ي[)104(95�  عنه  ��َواُب  ال��صَّ َوَع������َزَب)103( 
ِم��ن َف��ْرِط��ه ف��ي ال��ُح��ْم��ِق وال��َج��َه��ال��ْه ي���زي���ُد ف���ي ت���ه���لِ���ْي���لِ���ه)105( َج�����اَللَ�����ْه)106(96� 

))9) أي: رأيهم الفاسد.
))9) فيصبح التقدير على قولهم: اهلل وأكبر )منه(.

َوَمالِئَكَتُه  اهللََّ  اآلية:(ِإنَّ  تفسير  في  اهلل عنهما  ابن عباس رضي  الطبري 20: 20): عن  المفسرين  )99) روى شيخ 
ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ ..) قال: "يباركون على النبي ". ثم قال: وقد يحتمل أن يقال: إن معنى ذلك: أن اهلل يرحم 
اْلَماَلِئَكِة:  َوِمَن  ْحَمُة،  الرَّ اهللَِّ:  ِمَن  اَلُة  الصَّ البغوي 6: 2)):  تفسير  ويستغفرون؛ وفي  له مالئكته  وتدعو  النبي، 

ااِلْسِتْغَفاُر.
)100) أي: صالتهم على النبي  . وقد ورد في اآليات الكريمة استغفار المالئكة عليهم السالم للمؤمنين عمومًا، فقال 
تعالى: چ  ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ٴۇ       ەئ   چ ]غافر: )[، وقال تعالى: 

چ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  چ    چ     چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ     چ ]الشورى: )[.

)101) وقد سبق في البيت ))2( وما بعده من هذه المنظومة بيان حكم التقدير، فينظر.
)102) لما فيه من امتهان السم اهلل تعالى وكالمه. 

))10) لعل الصواب أن تكون: َقْد َعَزَب الصواب عنه وخفي...، وذلك مراعاة للوزن، أو نشبع فتحة العين باأللف، 
فيصبح: مفتعلن مفاعلن مفتعلن. ومعنى َعَزَب: َبُعَد وغاب، ويقال: َعَزَب َيْعُزُب، وَيْعِزُب. انظر: مختار الصحاح 

ص)6)، والمصباح المنير 2: )0).
))10) هذا البيت من نسخة ) ب(، وقد سقط من نسخة ) أ (.

))10) أي: في قوله: ال إله إال اهلل، وتسمى تهليلة.
)106) أي: لفظ اسم الجاللة: اهلل.

] ب/ 2[ 
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َج���ْه���ال إل�����َه  ال  َق�������ْوِل  ب���ع���ِد  م���ن  إال)107(97�  لَ���ْي���َس  ال���ُك���ف���ِر  ص���ري���ُح  وه����و 
ُي��َه��لِّ��ُل إْذ  َي����ْح����ِذُف  وَب���ْع���ُض���ُه���ْم  َي��ْس��َت��ع��ِج��ُل98�  إْذ  م����ن����ُه)108(  )إالَّ(  لَ���ْف���َظ���َة 
ك��ِر ال��ذِّ ف��ي  َذا  َج����دَّ  ُي���َق���اَل:  ح��ت��ى  وإنَّ�������َم�������ا أَت��������ى ب����ل����ْف����ِظ ال����ُك����ْف����ِر99� 
ُذِك���َرا َم��ا  َي��ْن��َت��ِق��ْص  أو  َي����ِزْد  َف��َم��ن  ِم���ن ب��ع��ِد م��ا ُي��ن��َه��ى ِع����َن����اَداً َك����َف����َرا)109(100� 

الة[  الم في الصَّ ]أخطاء لفظ السَّ
��الِم ال��سَّ ف��ي  ُي��ْخ��ِط��ُئ  وَب��ْع��ُض��ُه��ْم  َِّم)110(101�  ِب����َح����ْذِف َه����ْم����َزه َوَح��������ْذِف ال��������ال
ال َوْه��َو  ��الِة)111(،  ال��صَّ َتَحلُِّل  َمن  أْي:  َي��ْك��ِف��ي، َوَم����ا َص��لَّ��ى ِب������َذاَك َب����َط����ال)112(102� 
َن��ْه َن��وَّ إِْن  ��َح��ْه  َص��حَّ  )113( اِف���ِع���يُّ وال���رَّ ��������َن��������ْه)114(103�  َوَوهَّ ُه  َردَّ َوال�������نَّ�������َوِويُّ 
ال���تَّ���ْن���ِوي���ِن ِم�����َن  خ����اَل  إَِذا  ������ا  أَمَّ لَ��ْم َي��ْك��ِف َج���ْزَم���اً)115( َف��اتَّ��ِب��ْع َت��ْب��ي��ي��ِن��ي)116(104� 

))10) وهو لفظ كفري، إال أن قائله ال يكفر إال مع القصد. قال ابن تيمية في منهاج السنة ): 0)2: "ال يلزم إذا كان 
القول ُكْفَرًا أن يكُفر كلُّ من قاله مع الجهل والتَّأويل، فإنَّ ثبوَت الُكفر في َحقِّ الشخص الُمَعين، كثبوت الوعيد في 

اآلخرة في َحقِّه، وذلك له شروط وموانع".
))10) أي من قوله: ال إله إال اهلل.

)109) وفي نسخة ) ب (: من بعد علمه بهذا كفرا. قلت: وذلك لزوال عذره بالعلم، وإصراره على ذلك.
)110) أي يقول: سالم عليكم، وينبغي أن يكون التسليم بلفظ: )السالم عليكم ورحمة اهلل(، مرتبًا معرفًا، وأقله: السالم 

عليكم، ولو زاد بركاته ال يضر. 
)111) التحلل من الصالة بالتسليمة األولى فرض عند جمهور علماء المالكية والشافعية والحنابلة، وكذا التسليمة الثانية 
عند الحنابلة في رواية، في غير نافلة وجنازة، وذهب الحنفية إلى أن التسليمتين كالهما واجبتان، استدلوا بقول 
بإسناد  برقم )، وغيرهما  والترمذي  برقم 61،  داود  أبو  التسليم" أخرجه  التكبير وتحليلها  : "تحريمها  النبي 
صحيح، واستدل الحنفية على عدم الفرضية بأن النبي  لم يعلمه لألعرابي، وحملوا النص على الوجوب. انظر: 
االختيار 1: ))1؛ مراقي الفالح مع حاشية الطحطاوي ص)16؛ الذخيرة 2: )19؛ حاشية العدوي 1: ))2؛ 

المجموع ): 16)؛ روضة الطالبين 1: 2))؛ اإلنصاف 2: )11.
)112) قال النووي في المجموع ): 16): "أقله أن يقول: السالم عليكم، فلو أخل بحرف من هذه األحرف لم يصح 
سالمه.."؛ وهو المذهب عند المالكية والحنابلة؛ انظر: الذخيرة 2: 199؛ حاشية العدوي 1: ))2؛ كشاف القناع 

 .6( :2
مجلس  له  كان  الكبير،  الشافعي  الفقيه  ه�(:   (((62(( القزويني  الرافعي  القاسم  أبو  محمد،  بن  الكريم  عبد   (11((
بقزوين للتفسير والحديث، من كتبه: المحرر في الفقه، وفتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي في الفقه. األعالم 

للزركلي ): )).
))11) أي لو قال المصلي: سالٌم عليكم. قال النووي ): )1): "وإن قال: سالم عليكم بالتنوين فوجهان مشهوران..، 
أحدهما يجزئه ويقوم التنوين مقام األلف والالم ..، وهو األصح عند جماعة من الخراسانيين منهم إمام الحرمين 
والبغوي والرافعي، والثاني: ال يجزئه، وهو األصح المختار، ممن صححه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي 

أبو الطيب، هذا هو األصح ..". وانظر: روضة الطالبين 1: 2)).
))11) وذلك بأن يقول: سالُم عليكم، قال النووي في المجموع ): 16): "لو قال: السالم عليك، أو قال: سالمي عليك، 

أو سالم اهلل عليكم، سالُم عليكم بغير تنوين، أو السالم عليهم، لم يجزه بال خالف..". 
)116) وقال في هامش ) أ ( و )ب(: وفي نسخة: فذاك ال يكفي لدى الشيخين.
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َوَح���ْي���ُث لَ���ْم َي��ْح��ُص��ْل ِب���ِه ال��تَّ��َح��لُّ��ُل ���الِة ُم����ْب����ِط����ُل)117(105�  َف���ْه���َو َي���ِق���ْي���َن���اً لِ���ل���صَّ
وُم����ْوِج����ُب ال���ُب���ْط���الِن أنَّ�����ُه َدَع����ا ُم��َخ��اِط��َب��اً، َولَ���ْي���َس َم���ا َق���ْد ُش����ِرَع����ا)118(106� 
َس��َب��ْق أَْو  ��الَة  ال��صَّ ��َس��ى  َي��نْ إَِذا  إاِلَّ  لِ���َس���اُن���ُه وَب����ْع����ُد ِب���ال���َح���قِّ َن�����َط�����ْق)119(107� 
وَه�����َك�����َذا الَّ�������ِذي َي����ك����وُن َج���ِه���ال َدَخ�����ال108�  َق����ِرْي����َب����اً  ي����ِن  ال����دِّ ف���ي  ك�����اَن  إْن 
ب���اأَللِ���ْف ���الُم  ال���سَّ إاِلَّ  َت���ُق���ْل  /َف����اَل  َوالَّ����الِم َف��اْف��َه��ْم َواْح��َف��َظ��نَّ َم��ا ُوِص�����ْف)120(109� 

الم في الصالة[ ]خالصة أحكام التحريمة والسَّ
َي����ِزْد َم����ْن  أَنَّ  ال���َك���اَلِم  وَح���اِص���ُل  َح���ْرَف���اً ف��ي ااِلْح������َراِم َف��لَ��ْي��َس َت��ْن��َع��ِق��ْد)121(110� 
َوَم����ْن َي�����ِزْدُه ف��ي ِس����َوى اإلْح�����َراِم أَب����َط����َل َم����ا َص���لَّ���ى َع��ل��ى ال����تَّ����َم����اِم)122(111� 
���ا ِب����ِه ال���ِخ���َت���اُم َوَم������ْن َي������َدْع ِم���مَّ ����اَلُم112�  )123(، وال����سَّ َح���ْرَف���ْي���ِن لَ����ْم َت�����ِص�����حَّ
والَحْرَفْيِن)124( الَحْرَف  ُهِدْيَت  َفاْعِرْف  ��ْي��ئ��ي��ِن)125(113�  ْر ِم���ْن ِك���اَل ال��شَّ واْح�����َذْر َوَح�����ذِّ

]أخطاء بعض الذاكرين[
وَم�����ن ُي���َه���لِّ���ْل َف�����َي�����ِزْد َج����اَللَ����ْه َج����َه����الَ����ْه)126(114�  ُذو  َف���ْه���ُو  اإللَ������ِه  َب���ْع���َد 
ِم���ْن���ُه إالَّ  َي����ْح����ِذُف  الَّ������ِذي  َك�����َذا  َف���ُم���ْخ���ِط���ٌئ َف���ْل���َي���ْرِج���َع���نَّ َع�����ْن�����ُه)127(115� 

]قضاء صالة المخطىء في التحريمة والسالم[
َف��ُق��ْل لِ��َم��ن ُي��ْخ��ِط��ُئ ف���ْي إِْح���َراِم���ْه َس����اَلِم����ْه116�  ف����ي  ُي���خ���ِط���ُئ  أَْو  ِب���������َذاَك 
َي��ْق��ض��ي َص����اَلَة ُك���لِّ َف����ْرٍض َص��لَّ��ى ال��َج��ْه��ال117�  َت���ُع���دَّ  ال  َف���������ْوَراً)128(؛  َذاَك  َم���ْع 
َيْقِضْي أَْن  ك��ي  َذاَك  ف��ي  لَ��ُه  ُع����ْذَراً  ف��اْق��ِض��ي118�  لَ���ِك���ْن  َذاَك  ال���تَّ���َراِخ���ْي  َع���لَ���ى 

))11) وهو مذهب جمهور الفقهاء كما ذكرت قبل قليل، باستثناء الحنفية.
. 11) أي: باللفظ الوارد عن رسول اهلل((

)119) قال النووي في المجموع ): 16): "فإن قاله سهوًا لم تبطل صالته، ولكن يسجد للسهو وتجب إعادة السالم، 
وإن قاله عمدًا بطلت صالته إال في قوله: السالم عليهم، فإنها ال تبطل..". 

)120) وفي نسخة )ب(: أِصْف.
لفظ  بإشباع هاء  أو  بينهما،  أو  قبلهما  الواو  أو زيادة  التكبيرة،  بزيادة همزة االستفهام على أحد جزئي  )121) وذلك: 

الجاللة بالواو، أو بمد الباء باأللف.
)122) أي: في تكبيرات االنتقال بين األركان.

))12) أي: تسليمة التحلل من الصالة، فيقول: سالُم عليكم.
))12) أي: زيادة حرف في تكبيرة اإلحرام، أو نصان حرفين من التسليمة.

))12) وفي نسخة )ب(: من كالم الشين.
)126) وذلك بزيادة لفظ الجاللة بعد )إله( من قوله: ال إله إال اهلل.

))12) وذلك بحذف )إال(، من قوله: ال إله إال اهلل، استعجااًل بالذكر، كما يفعله بعض جهلة المتصوفة.
))12) وذلك على القول ببطالن التحريمة أو التسليمة، وكالهما ركن وفرض على مذهب الجمهور، فإن بطل أحدهما 

وجب القضاء، مالم يكن ذلك عجزًا عن اإلتيان بهما، أو جهاًل لقرب عهد باإلسالم، وقد سبق بيانه.

] أ / )[ 
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َع���لَ���ْي���ِه لِ��ل��تَّ��ْق��ِص��ْي��ِر ف���ي ال��تَّ��َع��لُّ��ِم ِب����ال����َف����ْوِر ف���ي ال���َق���َض���ا ع��ل��ى ال��تَّ��َح��تُّ��ِم119� 

آاَلِف ف���ي  َذاَك  َي����ُك����وُن  َولَ�������ْو  ِم�����َن ال�����ُف�����ُرْوِض، َف���اْج���َت���ِن���ْب ِخ���اَلِف���ي120� 

]ما تجب معرفته على المؤذنين[

َوَم�������ْن َي���ُك���ن ُي���َب���اِش���ُر األَذاَن�������ا اأَلْرَك������اَن������ا)129(121�  َي����ْع����ِرَف  أْن  َف����َواِج����ٌب 

َف���ُه َوَق�����اَل َم��ا لَ�������ُه)130(، َف����إِن َح���رَّ ُي��غ��يِّ��ُر ال��َم��ْع��َن��ى)131(، َع��َص��ى وأَِث���َم���ا)132(122� 
َج��َرى)134( لَمْعلُوٍم)133(  َذاَك  َيُكن  َفإِن  َرا)135(123�  َك����اَن َح����َراَم����اً أَْخ�����ُذ َم���ا َق����ْد ُق�������رِّ

ال���ثَّ���َواِب أُْولِ������ي  ِم���ن  ُي���َع���دُّ  َواَل  ������َواِب124�  ال������صَّ إِل�������ى  آَب  إَِذا  إاِلَّ 

]خاتمة المنظومة[

َف��اْف��َه��ْم َه�����َداَك ال��ل��ُه َم���ا َذَك���ْرُت���ُه ْرُت�����ُه125�  َق�����رَّ َوَم������ا  ال���نَّ���ْظ���ِم  َذا  ُك�����لِّ  ف���ي 

أَْص����ال ����َواِب  ال����صَّ َع����ِن  َت���ِح���ْد  َواَل  َف����������إِْن لَ�����ِزْم�����َت�����ُه أُِن������ْل������َت َف���ْض���ال126� 

َف����َه����ِذه َت�����ْذِك�����رٌة لِ����َم����ْن َغ���َف���ْل َع����َدْل127�  ال���َح���قِّ  َع����ِن  َولِ����لَّ����ِذي  َذا،  َع����ْن 
)129) وأركان األذان: ألفاظه وكلماته، مرتبة متوالية، خالية من اللحن، يرتلها ويقف على أواخر كل جملة منه ساكًنا 
استحبابًا، وقد اختلفت أقوال جمهور الفقهاء في ألفاظ األذان، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن ألفاظ األذان خمسة 
عشر لفظًا، وهي: )اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد 
أن محمدًا رسول اهلل، أشهد أن محمدًا رسول اهلل، حي على الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، حي 
على الفالح، اهلل أكبر، اهلل أكبر؛ ال إله إال اهلل(، وذهب المالكية إلى أن ألفاظه سبعة عشر، وذلك بحذف تكبيرتين 
من أوله وترجيع الشهادتين، أما الشافعية فألفاظ األذان عندهم تسعة عشر مع ترجيع الشهادتين، والترجيع سنة 
عند المالكية والشافعية لحديث أبي محذورة، ومباح عند الحنابلة، فلو تركه صح األذان، وكذا التثويب في صالة 
الفجر )الصالة خير من النوم( مرتين، سنة عند الجمهور. انظر: االختيار 1: 0)1؛ المجموع ): 69؛ الذخيرة 

2: ))؛ اإلنصاف للمرداوي 1: 12).
)0)1) أي: أركان األذان.

)1)1) وقد سبقت صور من التغيير بلفظ التكبير، إال أن هناك صور أخرى من التغيير تختص باألذان، كمد همزة أشهد 
استفهامًا، أو تحويل الدال إمن أشهد إلى تاء، أو الوقوف على: ال إله، ثم البدء ب�: إال اهلل، عدم إدغام التنوين من 
)محمدًا( بالراء، مد الحاء من )حي(، أو إسقاط الهاء من )الصاله(، أو إسقاط الحاء من )الفالح( فتصبح الفال. 

انظر: الذخيرة 2: )).
)2)1) لمجيئه بمعان منافية للحق والصواب.

)))1) في نسخة )ب(: بمعلوم.
)))1) أي: بأجر يجريه ولي األمر عليه من بيت مال المسلمين. واألصل أن كل طاعة يختص بها المسلم فال يجوز 
االستئجار عليها، كاإلمامة واألذان والحج وتعليم القرآن والجهاد، إال أن المتأخرين من الفقهاء أجازوا االستئجار 
العاص  أبي  بن  المنع هو حديث عثمان  في  واألصل  الحنابلة،  ذلك  ومنع  تفصيل عندهم،  الطاعات، على  على 
رضي اهلل عنه قال: قلت: يا رسول اهلل اجعلني إمام قومي، فقال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذًنا ال 
يأخذ على أذانه أجًرا" أخرجه أحمد في المسند ): 21؛ وأبو داود برقم 1))؛ والترمذي برقم 209 وقال: حسن 
صحيح، والنسائي برقم 2)6؛ والحاكم برقم 22) وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وانظر: 
الدر المختار للحصكفي 1: )))؛ الذخيرة 2: 66؛ المجموع ): )9 �)9؛ روضة الطالبين 1: )1)؛ كشاف 

القناع 1: )6).
)))1) أي: من األجر له، وذلك لعدم أهليته للقيام بالعمل الذي استؤجر من أجله.



 اإِليَضاُح 
التَّامُّ

لَِبَياِن َما 
َيَقُع في 
أَلِسَنِة 
الَعَوام 

189 آفاق الثقافة والتراث

أَْوَردتُّ����َه����ا َن��ِص��ْي��َح��ًة َف��َم��ْن َع��ِم��ْل ِب����َه����ا َن����َج����ا ِم������َن ال������َع������َذاِب َوُق����ِب����ْل128� 
َه������َذا، وإِنِّ������ي َس���اِئ���ُل اإِلْخ�������َواِن اأَلَذاِن129�  َج�����َم�����اَع�����ة  ِس����يَّ����َم����ا  اَل 
ُه������م َربِّ���������َي ِب�����اإِلْن�����َع�����اِم أََم������دَّ َوال����َف����ْض����ِل وال����تَّ����ْوِف����ْي����ِق َواإِلْك����������َراِم130� 
اأَلْس��َح��اِر)136( ُدَع��ا  في  يَّْشَرُكْوِني  أَن  َوَغ������ْي������ِرِه ِب���الَّ���ل���ْي���ِل َوال�����نَّ�����َه�����اِر)137(131� 
ُن����وَن َق��اِط��َب��ْه ���اَدُة ال����ُم����َؤذِّ َف���ال���سَّ َدْع���َوُت���ُه���ْم ِب��ال��َخ��ْي��ِر لَ��ْي��َس��ْت َخ���اِئ���َب���ْه)138(132� 
ُي��ح��َص��ُر)139( ال  َف��ْض��لُ��ُه  اأَلَذاُن  إِِذ  ُروا:133�  وق������اَل َم����ن لِ���ِف���ْق���ِه���َن���ا َق�����ْد َح��������رَّ
ال��ِق��َي��اَم��ْه)140( ف��ي  اأَلَذاِن  /َف��ِض��ْي��لَ��ُة  أَْع����َظ����ُم ِم����ن َف���ِض���ْي���لَ���ِة اإِلَم������اَم������ْه)141(134� 
���الَم���ْه وال����ل����َه َج�����لَّ أَْس��������أُل ال���سَّ ن���َي���ا َم�����َع ال���َك���َراَم���ْه135�  ْي����ِن وال���دُّ ف���ي ال����دِّ
ال���َم���اَلَم���ْه ِم�����َن  ُي���ِع���ْي���َذَن���ا  وأَْن  َوُم�����ْوِج�����َب�����اِت ال�����ِخ�����ْزيِّ َوال����نَّ����َداَم����ْه136� 
َك��اِم��ِل ِم���ْن  الَّ���ِذي  ال��نَّ��ْظ��ُم  َذا  َوك���اَن  َك����َم����ا ِب��������َذا َي����ْش����َه����ُد ُك������لُّ َف����اِض����ِل137� 
��ا َق��َض��ى ِب������َذاَك ُج�����ْزٌء َظ��َه��َرا لَ��مَّ ف���ي َث����اِم����ِن اأَلْب�����َي�����اِت لَ���ْي���َس ُم���ْض���َم���َرا138� 
وآخ��������ر أي�����ًض�����ا ل��������ذاك أث��ب��ت��ا ف���ي س����اب����ع)142( م���ن ب��ع��د ال��ث��م��ان��ي��ن أت��ى139� 

َقاَل:  أنه  َعْنُه  اهللَُّ  َرِضَي  ُعَمَر  َعْن  ثبت  فقد  المؤمنين مستحب مشروع،  من  الصالح  أهل  من  الدعاء  فسؤال   (1(6(
ِبَها  ِلي  َأنَّ  ِني  َيُسرُّ َما  َكِلَمًة  َفَقاَل  ُدَعاِئَك"،  ِمن  ُأَخيَّ  َيا  َتْنَسَنا  "اَل  َوَقاَل:  ِلي،  َفَأِذَن  اْلُعْمَرِة  ِفي    النَِّبيَّ  اْسَتْأَذْنُت 
الدُّْنَيا. أخرجه أبو داود في الصالة برقم )9)1، والترمذي في الدعوات برقم 62))؛ وابن ماجه في المناسك 

برقم )9)2.
)))1) فعن أبي الدرداء رضي اهلل عنه أن النَِّبيَّ  َكاَن َيُقوُل: "َدْعَوُة اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم أِلَِخيِه ِبَظْهِر اْلَغْيِب ُمْسَتَجاَبٌة، ِعْنَد 
ُل ِبِه: آِميَن َوَلَك ِبِمْثٍل" أخرجه مسلم فالذكر والدعاء برقم  ٌل ُكلََّما َدَعا أِلَِخيِه ِبَخْيٍر َقاَل اْلَمَلُك اْلُمَوكَّ َرْأِسِه َمَلٌك ُمَوكَّ

.2(((
ُفِتحْت  الة  بالصَّ ُثوِّب  "إذا  قال:    اهلل  أن رسول  اهلل عنه  أحمد ): 2)) عن جابر رضي  اإلمام  ففي مسند   (1(((
أبي  للحاكم 1: 1)) برقم )200 عن  المستدرك  الدُّعاء" والحديث حسن لغيره؛ وفي  السماِء واسُتِجْيَب  أبواُب 
أمامة رضي اهلل عنه عن النبي  قال: "إذا نادى المنادي ُفتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء.." وقال: صحيح 

اإلسناد ولم يخرجاه.
َقاَل: قال رسول اهلل : "ِإنَُّه  اْلُخْدِريَّ رضي اهلل عنه  )9)1) واألحاديث في فضل المؤذنين كثيرة، منها: عن َسِعيٍد 
ال َيْسَمُع َمَدى َصْوِت اْلُمَؤذِِّن ِجنٌّ َواَل ِإْنٌس َواَل َشْيٌء ِإالَّ َشِهَد َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ". أخرجه البخاري في األذان برقم 
ل ثمَّ لم  ))). وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي  أنه قال: "لو يعلُم النَّاُس ما في النِّداء والصفِّ األوَّ

يجدوا إالَّ أن يستهموا عليه الستهموا" رواه البخاري برقم: 90)؛ ومسلم برقم:))).
َح األذان على اإلمامة بما سبق ذكره من األحاديث، وبحديث معاوية رضي اهلل عنه قال: سمعت  )0)1) احتجَّ من رجَّ

رسول اهلل  يقول:"المؤذنون أطوُل النَّاس أعناًقا يوم القيامة" رواه مسلم في صحيحه برقم))).
)1)1) ذهب الحنفية إلى أفضلية اإلمامة على األذان لمواظبة النبي  عليها والخلفاء الراشدين من بعده؛ واختلف القول 
عند المالكية والشافعية، وصحح النووي في المنهاج تفضيل األذان على اإلمامة، وهو أصح الروايتين عن أحمد. 
انظر: الدر المختار 1: 6)؛ وحاشية الطحطاوي ص )12؛ والذخيرة 2: 62؛ روضة الطالبين 1: )1)؛ مغني 

المحتاج 1: )2)؛ كشاف القناع ))2 �))2.
)2)1) في نسخة )ب(: في الثاني من بعد الثمانين أتى

] ب/)[ 
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ِم ال����َح����َراِم ُ���َح���رَّ أََواِس���������َط ال���م���� ِم���ن َع����اِم َزال����ْت َع��اِن��َي��اُت )َظ����اِم����ي()143(140� 
: وَق���الَ���ه َراِج������ي ِرَض�����ى ال��َع��لِ��يِّ  �141) ���ي���ب���يِّ )أح�����م�����ُد َن�����ْج�����ُل أح����م����َد ال���طِّ
َع���َف���ا اإللَ�����ُه َع��ْن��ُه��َم��ا ِب��َرْح��َم��ِت��ْه َوَف�����ْض�����لِ�����ه َوُج����������������ْوِدِه َوِم�����نَّ�����ِت�����ْه142� 
]وع����ن ج��م��ي��ِع ال��م��س��لِ��م��ي��ن وَرِح����م ��ا ق��د َع����لِ����ْم[)144(143�  وَج�����اَد ب��ال��ُغ��ْف��َران َع��مَّ
َوال���َح���ْم���ُد ل���ل���ِه ال���َع���ل���يِّ اأَلك���َب���ِر ُث������مَّ َع����لَ����ى َخ����ْي����ِر اأَلَن����������اِم اأَلْن���������َوِر144� 
��ِف��ْي��ع أَْح���َم���َدا ]ن��ِب��يِّ��َن��ا ال���َه���اِدي ال��شَّ ِم����ْن����ُه َص�������الٌة َم������َع َس�������الٍم َس�����ْرَم�����َدا145� 
َوآلِ�������ِه َوَص����ْح����ِب����ِه َوَم������ن َت���ِب���ْع َم���ا ان���َق���اَد ُم��ْس��لِ��ٌم لِ���َح���قٍّ وَس����ِم����ْع[)145(146� 

)))1) وهذا تأريخ على طريقة الحروف األبجدية: )أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ(؛ حيث يقابل كل 
حرف منها برقم، فالحروف العشرة األولى تقابل بأرقام اآلحاد، والعشرة الثانية بالعشرات، أما بقية الحروف فتقابل 
بالمئات، فكلمة ظامي تؤرخ لفراغه من نظم هذه األرجوزة، ظ= 900، أ = 1، م= 0)، ي= 10، ومجموعها 

يساوي: 1)9، وهو التأريخ الهجري لالنتهاء من هذه األرجوزة: أواسط شهر المحرم من سنة 1)9ه�.
)))1) هذا البيت ليس في نسخة )ب ( .

)))1) هذا البيت والذي قبله من نسخة )ب(، وقد سقطا من نسخة ) أ ( .
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فهرس المصادر والمراجع

االختيار لتعليل المختار، لإلمام عبد اهلل بن محمود الموصلي )ت))6ه�(، تحقيق: شعيب األرنؤوط، 	 
أحمد برهوم، عبد اللطيف حرز اهلل؛ نشر دار الرسالة العالمية � دمشق؛ ط1/ 0))1ه� � 2009م.

السيوطي 	  الرحمن  عبد  الدين  جالل  لإلمام  الشافعية،  فقه  وفروع  قواعد  في  والنظائر  األشباه 
ت911ه�، تحقيق محمد المعتصم باهلل البغدادي، نشر دار الكتاب العربي، ط1/)0)1ه� � ))19م.

األعالم، لمحمد خير الدين الزركلي، نشر دار العلم للماليين � بيروت، الطبعة الخامسة عشر.	 

 اإلعالم بقواطع اإلسالم من قول أو فعل أو نية أو تعليق مكفر؛ ألبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن 	 
ط1/  دمشق،   � التقوى  دار  نشر  العواد،  عواد  محمد  تحقيق:  )ت))9ه�(،  الهيتمي  المكي  حجر 

)2)1ه� � )200م.

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد، لعالء الدين أبي الحسن علي بن 	 
سليمان المرداوي )ت)))ه�(، تحقيق: محمد حامد الفقي، نشر دار إحياء التراث العربي � بيروت، 

ط/06)1ه� � 6)19م.

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ ألسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني أصاًل البغدادي 	 
مولدًا وسكنًا، نشر دار العلوم الحديثة � بيروت � لبنان.

الذهبي 	  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  لشمس  واألع��الم،  المشاهير  ووفيات  اإلس��الم  تاريخ 
ط1/  بيروت،   � لبنان  العربي،  الكتاب  دار  نشر  تدمري،  السالم  عبد  عمر  د.  تحقيق  ت)))ه�؛ 

)0)1ه� - ))19م.

تحفة المحتاج بشرح المنهاج، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 	 
)ت))9ه�(، تحقيق عبد اهلل محمود عمر محمد، نشر دار الكتب العلمية بيروت � لبنان. 

الدكتور صالح 	  تحقيق  البوريني ت)102ه�،  محمد  بن  للحسن  الزمان،  أبناء  من  األعيان  تراجم 
الدين المنجد، من منشورات ومطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 9)19م.

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 	 
ابن حجر العسقالني )ت 2))ه�(، نشر دار الكتب العلمية � بيروت، ط19/1)1ه� .9)19م.

القرطبي 	  الدين  الخزرجي شمس  األنصاري  أحمد  بن  اهلل محمد  القرآن؛ ألبي عبد  الجامع ألحكام 
)ت1)6ه�(، تحقيق: هشام سمير البخاري، نشر دار عالم الكتب � الرياض، ط/ )2)1ه� � )200م.

جامع البيان في تأويل القرآن؛ ألبي جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي 	 
ت10)ه�، تحقيق أحمد محمد شاكر، نشر مؤسسة الرسالة � بيروت، ط1/ 20)1ه� - 2000م.

حاشية البيجرمي على الخطيب )تحفة الحبيب على شرح الخطيب(، لسليمان البيجرمي؛ نشر مكتبة 	 
مصطفى البابي الحلبي � مصر؛ ط/ 0))1ه� � 1)19م. 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ت0)12ه�؛ نشر دار الكتب 	 
العلمية � بيروت، ط1/ )1)1ه� � 1996م. 

 	 � بيروت   � المعرفة  دار  نشر  الحنفي،  الطحطاوي  ألحمد  المختار؛  الدر  على  الطحطاوي  حاشية 
لبنان، ط/)9)1ه ))19م.

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، للشيخ علي الصعيدي العدوي، نشر دار الفكر.	 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح؛ ألحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 	 
الحنفي ت1)12ه�، نشر المطبعة الكبرى األميرية ببوالق � مصر، ط/)1)1ه�.

المعروف 	  الِحْصني  بن محمد  بن علي  لمحمد  البحار،  األبصار وجامع  تنوير  المختار شرح  الدر 
الكتب  دار  نشر  إبراهيم،  المنعم خليل  تحقيق عبد  الحنفي )ت ))10ه�(،  الحصكفي  الدين  بعالء 

العلمية � بيروت، ط1/ )2)1ه� � 2002م.

الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت))6ه�(، تحقيق سعيد أعراب، نشر دار الغرب 	 
اإلسالمي � بيروت، ط1: )199م.

محمود، 	  الحليم  عبد  الدكتور  تحقيق  القشيري،  الكريم  عبد  القاسم  أبي  لإلمام  القشيرية،  الرسالة 
ومحمود بن الشريف، نشر دار الكتب الحديثة � مصر، مطبعة اإلحسان. 

روضة الطالبين؛ ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ت 6)6ه�،تحقيق عادل أحمد عبد 	 
الموجود، وعلي محمد معرض، نشر دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.

سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار الفكر 	 
– بيروت.

الحميد، 	  الدين عبد  تحقيق: محمد محيي  األزدي،  السجستاني  بن األشعث  داود، سليمان  أبي  سنن 
وتعليقات َكَمال يوُسْف الحُوت، نشر دار الفكر � بيروت.

سنن الترمذي )الجامع الصحيح(، لمحمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي، تحقيق: أحمد محمد 	 
شاكر وآخرين، نشر دار إحياء التراث العربي – بيروت.

سليمان 	  الغفار  د.عبد  تحقيق:  النسائي،  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  ألبي  الكبرى؛  النسائي  سنن 
البنداري, سيد كسروي حسن، نشر دار الكتب العلمية – بيروت، ط/ 11)1ه� - 1991م.

)ت 	  الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  اهلل  عبد  ألبي  النبالء؛  أعالم  سير 
)))ه�(، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة � 

بيروت، ط9/)1)1ه� � )199م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ ألبن العماد عبد الحي بن أحمد الحنبلي الدمشقي، تحقيق عبد 	 
القادر األرناؤوط ومحمود األرناؤوط، نشر دار ابن كثير � دمشق.ط1/)1)1ه� � )199م.
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شرح الشفا في شمائل صاحب االصطفا r، لمحمد بن سلطان مال علي القاري ت)101ه�، تحقيق 	 
حسنين محمد مخلوف، نشر مطبعة المدني � القاهرة.

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي ت)))ه�، تحقيق 	 
علي محمد البجاوي، نشر دار الكتاب العربي � بيروت.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ ألسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، 	 
نشر دار العلم للماليين - بيروت – لبنان، ط)/ )0)1 ه�- ))19م.

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، تحقيق: 	 
شعيب األرنؤوط، نشر مؤسسة الرسالة – بيروت، ط2/)1)1ه�- )199م.

صحيُح ابن ُخَزيمة؛ ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 	 
النيسابوري )ت 11)ه�(، تحقيق: الدكتور محمد مصطفى األعظمي، نشر المكتب اإلسالمي، ط)/ 

)2)1 ه� - )200 م.

صحيح مسلم بشرح النووي، نشر دار الكتاب العربي � بيروت � لبنان، ط/)0)1ه  - ))19م.	 

طبقات الشافعية الكبرى؛ لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب السبكي ت1))ه�، تحقيق: عبد الفتاح 	 
الحلو ومحمود الطناحي، نشر مطبعة عيسى البابي الحلبي � مصر.

غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري ت)))ه�، 	 
نشر مكتبة الخانجي بمصر باعتناء ج. برجستراسر، ط/1))1ه� � 2)19م.

فتح الوصيد في شرح القصيد لعلم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي ت))6ه�، تحقيق: د. 	 
موالي محمد اإلدريسي الطاهري، نشر مكتبة الرشد � بيروت، ط/26)1ه� � )200م.

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي، نشر 	 
دار المعرفة - بيروت، ط/ 9))1ه�.

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ ألحمد بن غنيم بن سالم النفراوي )ت1126ه�(، 	 
تحقيق رضا فرحات، نشر مكتبة الثقافة الدينية.

كتاب المجموع شرح المهذب؛ ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت6)6ه�، تحقيق: محمد نجيب 	 
المطيعي، نشر دار عالم الكتب � الرياض، ط/ )2)1ه� � )200م.

كشاف القناع، للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ت 1)10 ه�، تحقيق: محمد حسن محمد 	 
حسن اسماعيل الشافعي، نشر دار الكتب العلمية � بيروت – لبنان، ط/ )1)1 ه�  - )199م.

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، للشيخ نجم الدين الغزي ت1061ه�، تحقيق جبرائيل جبور، 	 
نشر محمد أمين دمج � بيروت.

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، نشر دار صادر – بيروت، الطبعة 	 
األولى.
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مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي 	 
ط/  بيروت،،   � العلمية  الكتب  دار  نشر  المنصور،  عمران  خليل  تحقيق:  ))10ه�(،  )ت  زاده، 

19)1ه� - )199م.

بيروت، 	   � الفكر  دار  نشر  الهيثمي،  بكر  أبي  بن  علي  الدين  لنور  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجمع 
ط/12)1 ه�.

المحيط البرهاني، لبرهان الدين محمود صدر الشريعة ابن مازه البخاري )ت616ه(، تحقيق نعيم 	 
أشرف نور أحمد، نشر إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، وطبه مؤسسة نزيه كركي � بيروت، ط1/ 

)2)1ه� � )200م.

مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، نشر مكتبة لبنان 	 
ناشرون – بيروت، ط/ )1)1ه� - )199م.

المستدرك على الصحيحين؛ ألبي عبد اهلل محمد بن عبداهلل الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى 	 
عبد القادر عطا، تعليقات الذهبي في التلخيص، نشر دار الكتب العلمية – بيروت، ط11/1)1ه� 

- 1990م.

مسند أحمد بن حنبل أبي عبداهلل الشيباني، نشر مؤسسة قرطبة – القاهرة، األحاديث مذيلة بأحكام 	 
شعيب األرنؤوط عليها. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ألحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، نشر 	 
المكتبة العلمية – بيروت.

محمد 	  تحقيق:  ه�،   (16 البغوي ت  مسعود  بن  الحسين  محمد  أبي  السنة،  لمحيي  التنزيل،  معالم 
عبد اهلل النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، نشر: دار طيبة للنشر والتوزيع � 

الرياض، ط)/ )1)1 ه� - )199م. 

إحياء 	  المثنى ودار  مكتبة  نشر  لعمر رضا كحالة،  العربية،  الكتب  تراجم مصنفي  المؤلفين  معجم 
التراث العربي � بيروت.

المعجم الكبير؛ ألبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيق: حمدي السلفي، نشر مكتبة 	 
العلوم والحكم – الموصل، ط2/)0)1 – ))19م.

معرفة القراء الكبار لإلمام شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت)))ه�، 	 
 � الرسالة  مؤسسة  نشر  عباس،  مهدي  صالح  األرن��ؤوط،  شعيب  معروف،  عواد  بشار  تحقيق: 

بيروت، ط1/)0)1ه� � ))19م.

المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني؛ ألبي محمد عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي، نشر 	 
دار الفكر – بيروت، ط/ )0)1ه� .



 اإِليَضاُح 
التَّامُّ

لَِبَياِن َما 
َيَقُع في 
أَلِسَنِة 
الَعَوام 
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مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني؛ 	 
 � )1)1ه�  بيروت، ط1/   � العلمية  الكتب  دار  نشر  الموجود،  تحقيق: علي معوض، وعادل عبد 

)199م.

المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني؛ ألبي محمد عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي، نشر 	 
دار الفكر – بيروت، ط1/ )0)1ه� .

مفاتيح الغيب، لإلمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، نشر دار الكتب العلمية 	 
– بيروت، ط21/1)1ه� - 2000 م.

ِمَنح الروض األزهر في شرح الفقه األكبر، للعالمة علي بن سلطان محمد القاري )ت)101ه�(، 	 
تعليق الشيخ وهبي سليمان الغاوجي، نشر دار البشائر اإلسالمية � بيروت، ط0/2))1ه� � 2009م.

بيروت، 	   � الفكر  دار  نشر  عليش،  محمد  للشيخ  خليل،  سيد  مختصر  على  شرح  الجليل  منح 
ط/09)1ه� - 9)19م. 

منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعةو القدرية؛ ألبي العباس أحمد بن تيمية ت)2)ه�، تحقيق: 	 
محمد رشاد سالم، نشر جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية � السعودية، ط/06)1ه� � 6)19م.
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Paper industry in Islamic civilization )historical development and 
cultural horizon(

Dr. Salih al-Lahaibi/ UAE

Paper industry witnessed the great development through the ages, moving from one status to another, 
but the credit of discovery goes to the Chinese. However Muslims have played very important role in its 
development and creativity. Samarqand is considered the starting point for paper industry in Islamic 
civilization. Paper industry was mainly based in Samarqand at the starting then moved to other parts of the 
Islamic world. Writing has went through a great evolutio n in its history, Islamic civilization has seen the use 
of leather, tortillas, stone, bone and parchments until it settled on Alkagd or paper.

Al-Idahuttam libayani ma yaqau fi alsinatil awam )editing(

 

Dr. Taha Mohammed Faris/ Dubai

This research sheds light on some of the mistakes made by Muslims while praying as regards the opening 
takbeer and salam. It is a very important topic that every Muslim needs in each and every prayer especially in 
the time where mistakes and ignorance are wide spread. 
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Animal renting in Cairo in the era of the Mamluk sultans

Mohammed Fauzi/ Egypt

Cairo has seen in the Mamluk era )648-923h / 1250-1517m( – especially in its first part – major boom, 
many factors stood behind it. Notably it has become the largest cities of the Islamic world on the one hand, 
and the headquarters of Mamluk Sultanate and the Abbasid Caliphate on the other hand. Not to mention the 
commercial boom, as well as the growth of many professions in response to the needs of residents of Cairo, 
and expats by day and night. Given the wide range of professions and number of workers associated with 
each one they organized for themselves what is known as the communities of professions. However, next to 
the famous professions, some marginal professions also grew which did not receive a lot of attention from 
historians, including the profession of renting animals.

Titles of Arab heritage books, wording and indication

Dr. Al Haj Banyerd/ Algeria

Early Arab writers used to name their books in rhyming style, the later Arab writer also followed them in 
this style. However the titles of old writers are shorter and concise where as the titles of predecessors are long, 
in many sentences, for example the book of Abdul Rahman ibn Khaldoun )D 808 AH( on history, its title is 
‘Kitabul Ibar wa Diwanul mubtadai walkhabar fi ayyamil arabi walajami walbarbar waman aasarahum min 
zawaissultanil akbar’ and the book titled ‘al-Qamus al-Muheet wa al-Qabus al-Waseet al-Jami lima zahab mil 
kalamil arabi Shamateet’, a famous dictionary by Majduddin Mohammed bin Yaqub al-Fairozabadi )D 816( 
and so on. 

Geographical and socio-economical dimensions of Islamic Morocco 
through the manuscript ‘journey of Sheikh Abdul Rahman bin Omar 

Umayyad altnilani to Hajj in the year 1188 AH/1774 AD’

Dr. Khairuddin Shutrah/ Algeria

Literature of tourism is considered obsolete Arab art finds its roots in the two journeys of )winter and 
summer( mentioned in holy Quran as )Rihlat al shitai wassaif(. Sheikh Abdul Rahman entered in this literature 
from its wide door, as he left behind him two different works of journeys that are considered eyes of the old 
local sources. The greatest human journey is the journey in which his feelings precede the parts of the body, 
and wander out his heart before embarking on it. These qualities do not meet in any journey except the 
journey of pilgrimage to the holy Kaabah. The importance of the books of pilgrimage and visiting holy land 
lies in its scientific usefulness and value among researchers, as well as their association to holy places. 
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Question of modernity and its reference in critical thought among 
“Ramdan Hamoud”

Abdul Qadir Sharif/ Algeria

It is no secret to those interested in literary and critical studies in Algeria the contributions of Algerian poet 
and critic ”Ramadan Hammoud“ in modernizing the critical lesson and his effort to establish the Algerian 
school of criticism who adopts a contemporary offering to upgrade the Arab literature and make it in the ranks 
of world literature. Before we get to know the literature of man, and highlight the features of innovation in his 
literature through his personality and his tremendous efforts in the development of the Algerian literature we 
must introduce him first, then who is he? 

Criticism on editing the book ‘Hamiyyatul Islam binnabi’ by. Ibn 
Qunfuz al-Falastini

Mohammad al-Fazili/ Lebanon

The researcher has criticized the editing of book titled ‘Hamiyyatul Islam binnabi’ authored by Ibn 
Qunfuz al-Falastini, discussing the errors contained therein by giving a numbers of examples. In his opinion 
this editing has offended the book and deprived the reader from the pleasure of reading and benefiting. In this 
age of information and knowledge he should have benefited from them and presented a well edited work of 
this short book. 

 

Poetry of Mansur bin Bazan al-Asfahani, a poet of the second and third 
centuries AH

Abdul Razzaq Huwaizi/ KSA

Mansur bin Bazan is one of unknown poet, and his poetry collection is also not found. His name was not 
spared from the distortion in the books that did not give him attention, as did not explain his identity and 
lineage. And hence this attempt comes which highlights him as a poet, who has firm feet in poetic creativity, 
and satirical poetry. This provides the opportunity to connect in a study between his satire and satirical poetry 
of Ibnul Rumi )D 283 AH( a famous poet. Our attempt is first of its kind in concern to the poetry of this poet. 
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ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية  و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت   -
�لثقافية.

ق�شية تر�ثية علمية، ت�شهم في تنمية �لز�د �لفكري و�لمعرفي لدى �لإن�شان �لعربي �لم�شلم، وتثري �لثقافة   -
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.
و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لكتاب مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا بالآلة �لكاتبة، �أو بخط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه و�حد 

من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية، مبّيًنا ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.
10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 
و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 
�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

تعديٍل �أو �أبدو� بع�ص �لمالحظات عليها، �أو ر�أو� عدم �شالحيتها للن�شر.
مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.
2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 
�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.
5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

- ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت 
�لثقافية.

�لثقافة  وتثري  �لم�شلم،  �لعربي  �لإن�شان  لدى  و�لمعرفي  �لفكري  �لز�د  تنمية  ت�شهم في  تر�ثية علمية،  - ق�شية 
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 
في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لبحث مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا على �لآلة �لكاتبة، �أو بخٍط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه 

و�حد من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية مبّيًنا، ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ
10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات
1 - ترتيب �لبحوث في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت فنية.

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.
هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.
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الدرا�ضات  ت�ضـدر عـن ق�ضم 
والن�ضر وال�ضوؤون الخارجية
ــد ــاجـــ بـــمـــركـــز جـــمـــعـــة الــمـــ
لــــلــــثــــقــــــــــــــافــــة والـــــتـــــــــــــــــراث

Al-Awzan fi ilmil meezan
By. Al-Majreti, Mohammed bin Ibrahim bin Abdul Daim
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The seven regions
By. Al-Iraqi, Mohammed bin Ahmed al-Samawi, Abulqasim, (Died around 580 AH)

الأقاليم ال�ضبعة
الموؤلف: العراقي: محمد بن اأحمد ال�ضماوي، اأبو القا�ضم، نحو 580 هـ

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــضــــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــراثــــــيــــــة

الأوزان في علم الميزان
الموؤلف: المجريطي، محمد بن اإبراهيم بن عبد الدايم
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