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 يوسف سورة في )َتْأَمنُنَا( كلمة ضبط في قصيدة
مة رعي   إبراهيم المسند المقرئ للعل   هـ(8321)ت المغربي   باعي  الس   الد 
 

 وشرح تحقيق
د .د  الت ْمَسَماني   ُحُحود محم 

 في التراث المغربيباحث 
 

حمناهلل ’بسم حيم الر   الر 

مة ق مقد   المحق 
، المرسلين أشرف على وسالمه رّبي وصالة، العالمين ربّ  هلل الحمد

 .أجمعين وصحبه آله وعلى محّمد سّيدنا
 فـي وخلفـاههم ،األثبـات األنبيـاء ورثـة هـم، الّثقات فالعلماء وبعد؛

ــى األرض ــمو، الممــات إل ــار ه ــرة األقم ــنين النّّي ــون ال ــين يفّرق  الحــال  ب
ــمو و، والحــرا  ــنين المشــرقة الّش ــين يفصــلون ال ــا  ب ــد النّ ــازع عن  الّتن
 .يعتمدون العلماء قاله ما على فالنّا ، والخصا 
، النّبيـل والمحّدث، الجليل المقرئ :العلماء هؤالء بين من كان وقد
 أبـو األديب: والّشاعر، الكبير المسند، المتقن األستاذ، المتفنّن يّ الموسوع
 وأنـار، المغرب من أشرق الني، الّسباعيّ  الّدرعيّ  عليّ  بن’إبراهيم إسحاق
 وقصــالد، جّمـة رسـالل -اهلل ’رحمـه - لنـا تــر  فقـد، المشـرق أهـل علـى
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، عـةجام العلـو  ألسـانيد هـي التـي، حافلـةال تهفهرسـ مع عشتُ  وقد، مهّمة
 ســنوات >والمشــارقة المغاربــة بأســانيد المشــرقة الّشــمو : <بـــ موســومةال

 مختلف في، ولطالف وفوالد، ومعارف كنوز من حوته بما وتمّتعتُ ، طويلة
ــون ــو  الفن ــن، والعل ــور م ــو  منث ــي، ومنظ ــانيد ف ــراءات أس  والحــديث الق
 .وقلمه هقريحت به جادت مّما وغيرها، والعربّية والّتصّوف والفقه، والعقيدة

ــدما ــت وعن ــو  كن ــف بدراســتها أق ــا والّتعري ــه تتّبعــت، بمؤلّفه ، تآليف
، الجليلــة وقصــالدة، العزيــزة رســالله بعــض علــى للوقــوفاهلل ’ووفّقنــي
 .وتصويرها
 على العمل أحببت لنلك، بمباحثها غنّية، بابها في مهّمة تآليف وهي
 .والباحثون مالعل وطلبة العلماء منها يستفيد لكي، وإخراجها، تحقيقها

، الــوّزانيّ  حســن الــّدكتور الفاضــالن: األســتاذان منّــي طلــب وعنــدما
 مجّلـتهم فـي النّشر - ورعاهمااهلل ’حفظهما - الّساوريّ  العزيز’عبد والّدكتور
 الّسـباعيّ  الـّدرعيّ  إبـراهيم العاّلمـة قصـالد إحـد  نشر ببالي خطر العامرة؛
 يوّضــ ، عليهــا وجيــز وتعليــ  وشــرح، لهــا وتحقيقــي دراســتي مــع، فيهــا

 .مستغلقها ويفت ، أفكارها
 قولـه فـي يوسـف سـورة فـي الـواردة (تأمنّا) ضبط في القصيدة وهنه

 .(1){         } تعالى:

 .وخاتمة، فصو  وأربعة ،مقّدمة في: البحث هنا وجاء

                                                 

 .11: اآلية: -عليه الّسال   -سورة يوسف ( 1)
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ــة: م ــدت المقد  ــا ومّه ــان، للموضــوع فيه ــة وبي ــاب خّط  وشــكر، الكت
 .وتقدير

 وهــو، الّسـباعيّ  الـّدرعيّ  إبـراهيم العاّلمـة ترجمـة فـي األول: الفصـ 
 اآلتية: المباحث على يشتمل

ل المبحث  .ترجمته مصادر في :األو 
 .تهوحيا وأسرته ووالدته ونسبه اسمه في الث اني: المبحث
 .وأساتنته شيوخه في :الث الث المبحث
ابع المبحث   .تالمنته في :الر 
 .رحالته في :الخامس المبحث
ادس: المبحث  .مؤلّفاته في الس 
ابع: المبحث  .وتحليته عليه العلماء ثناء في الس 
 .وفاته في الث امن: المبحث
 .لّسباعيّ ا الّدرعيّ  إبراهيم العاّلمة بقصيدة الّتعريف في الث اني: الفص 
 الّسـباعيّ  الـّدرعيّ  إبـراهيم العاّلمـة قصـيدة نـّ   فـي الث الـث: الفص 

 .محّقًقا
ابــع: الفصــ   الّســباعيّ  الــّدرعيّ  إبــراهيم العاّلمــة قصــيدة نــّ   فــي الر 

 .مشروًحا
 .القصيدة خالصة في الخاتمة:
 .والمراجع المصادر بفهرس قائمة بالبحث وألحقت
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، اهلل وفّقـه - الّسـاوريّ  العزيـز’عبـد لالفاضـ األسـتاذ أشـكر، وأخيًرا
 فــي للنّشــر دعوتــه علــى - واألنــدلس المغــرب أهــل لتــراث اخادمــ وجعلــه

 بهـا وتعّلـ ، الّركبـان هوتلّقف، اآلفاق في صيته ذاع ينال، لكتاب التنكاريا
 .والّتقدير حترا اال كلّ  منّي فله، الولهان تعّل  الباحثون

 ربّ  هلل والحمد .وسّلم وصحبه آله وعلى محّمد سّيدنا علىاهلل ’وصلّ 
 .العالمين

 

 في األول الفص 
مة ترجمة رعي   إبراهيم العل  باعي   الد   الس 

 

 :مباحث عّدة على يشتمل وهو

ل المبحث  ترجمته مصادر في األو 
 نالـه كمـا ترجمتـه فـي األوفـى الحظّ  الّسباعيّ  الّدرعيّ  إبراهيم ينل لم
 مـن كثيـر فـي شـاركه بأّنـه العلـم مـع، العّياشـيّ  سـالم أبـو العاّلمـة معاصره
 المغـرب مـدن مـن الكثيـر إلـى مثلـه ورحـل، والمشـارقة المغاربـة المشايخ
 مـن للنّهـل المشـرق إلـى فرحـل هّمتـه وعلـت، علمالـه عـن لألخـن وبواديه
 كبير بزاد ورجع، مشايخهم عن األخن في هنا  شيوخه شار  كما، مشايخه

 لم ذلك ومع، سنة مالة من أكثر فعاش وعّمر، تالمنته عنه فأخن، العلم في
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 أشـار مـا وهـنا، قليـل مـن إالّ  ومؤّرخيه عصره علماء من به بالّتعريف يحظ
، المسـندين كبـار مـن هـنا الـّدرعيّ : <بقوله (1)الكّتانيّ  الحيّ ’عبد محّمد إليه

 إلـيهم الّرحلـة كانـت مـن وبقّية، المغربّيين القراءات ألّمة أعمدة من وعمدة
 معظـم في العياشي سالم أبا شار  بكونه وناهيك، كالواجبة المحّدثين على

 بكـلو، عجيـب فهـنا، سـنة 45 بعـده وعـاش، والمغاربة المشارقة شيوخه
 فإّنـه، الّشـركيّ  الّطّيـب ابن غير المغاربة من إسناده لعلوّ  نيتفطّ  لم أّنه أسف
  .>طريقه من به نّتصل الني

 ترجمـة له تجد ال المترجم لكون فاعجب تعجب وإن: <(2)أيًضا وقا 
 صـاحب أهملـه كيف وانظر .(3)>درعة صلحاء في المرّصعة الّدرر< غير في
 .>له ومعاصرته منه درعة لقرب األّو  خصوًصا (5)>النّشر<و، (4)>الّصفوة<

                                                 

 (.1227ص /2في <فهر  الفهار > )ج( 1)
 (.1227ص /2في <فهر  الفهار > )ج( 2)
ي  محّمد الحبيب نوحي، رسالة بن موسى النّاصرّي، طبع بدراسة وتحق’لمحّمد المّكيّ ( 3)

لنيل دبلو  الّدراسـات العليـا بكّليـة اآلداب والعلـو  اننسـانّية بالّربـاط جامعـة محّمـد 
 الخامس، تحت إشراف الّدكتور محّمد حّجي.

بـن الحـاج انفرانـّي. ’صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر> لمحّمد<( 4)
مركز الّتراث الّثقافي المغربّي الّدار البيضاء المغرب،  المجيد خيالي،’عبد طبع بتحقي 

  .2224هـ 1425الّطبعة األولى: 
بـن الّطّيـب القـادرّي. طبـع ’نشر المثاني ألهل القرن الحـادي عشـر والّثـاني> لمحّمـد<( 5)

بتحقي  محّمد حّجي، وأحمد توفيـ ، نشـر وتوزيـع مكتبـة الّطالـب الّربـاط المغـرب، 
  .1282هـ 4231الّطبعة األولى: 
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، ترجمته في منها استفدتُ  أو، ترجمته التي الكتب بعض هنا وسأذكر
 كاآلتي: وهي

 وقـد، للمتـرجم >والمشارقة المغاربة بأسانيد المشرقة الّشمو < (1
 .لبنان ببيروت انسالمّية البشالر دار في بتحقيقي طبع

 النّاصـريّ  المّكـيّ  لمحّمـد >درعـة أعيـان بأخبار المرّصعة الّدرر< (2
 .(136-131ص /1)ج في

 >األكـابر وأتباعه حسين ابن بالّشيخ الّتعريف في الّزاهر الّروض< (3
 .(137-134)ص في النّاصريّ  المّكيّ  لمحّمد
 الخليفتـيّ  اهلل’عبـد بن’لمحّمد >الخليفة مناقب في الجليلة الّدّرة< (4

 .(358-355ص /2)ج
ـــر < (5 ـــار  فه ـــات الفه ـــاجم ومعجـــم واألثب ـــيخات الع  والمش

 الفاسـيّ  الحسـنيّ  الكّتـانيّ  الكبيـر’عبـد بـن’الحيّ ’عبد لمحّمد >والمسلسالت
 .(1227-1224ص /2)ج في المغربيّ 
 .(66ص /3)ج في الّسوسيّ  المختار لمحّمد >جزولة خال < (6
 ابـن القـادر’عبـد بـن’الّسال ’لعبد >األقصى المغرب مؤّرخ دليل< (7
 .(225)ص المّريّ  سودة

 .(117، 47)ص أعراب لسعيد >بالمغرب والقراءات ّراءالق< (8
 فـار  بـن’علـيّ  بـن’محّمد بن’محمود بن’الّدين لخير >األعال < (9
 .(55-54ص /1)ج في الّدمشقيّ  الّزركليّ 

 الّدمشـقيّ  كّحالـة راغـب محّمـد بن’رضا لعمر >المؤلّفين معجم< (11
 .(67ص /1)ج في
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 والّثالث عشر انيالثّ  القرنين خال  األقصى المغرب قّراء تراجم< (11
 ُحُحـود أحمـد بـن’لمحّمـد >القرآنّيـة األسـانيد بعض وتحرير الهجريّين عشر

 .(74-47 )ص الّتمسمانيّ 

 وحياته وأسرته ووالدته ونسبه اسمه في الث اني المبحث
 الكبير المسند المحّدث المقرئ األستاذ النّحويّ  المحّدث العالّمة هو

 إسـحاق أبـو المعّمـر الّشـيخ ألعظـما جامعهـا وخطيب بدرعة المقارئ شيخ
 (1)مســلم بــن’داود بــن’منصــور بــن’أحمــد بــن’محّمــد بــن’علــيّ  بــن’إبــراهيم

 .(4)بالّسباعيّ  الّشهير (3)الّدرعيّ  (2)انفرانيّ  األصل األمسنانيّ 
                                                 

(، وفـي آخـره 224ذكر المترجم نسبه هنا فـي صـدر كتابـه <الّشـمو  المشـرقة> )ص( 1)
 (.713)ص

قرية إفران الواقعـة فـي الجنـوب الغربـي لألطلـس الّصـغير بسـو  بـالمغرب نسبة إلى ( 2)
 (.117ص /2)جلحسن الوّزان ليون انفريقّي األقصى. ينظر: <وصف إفريقيا> ل

بن أبـي ’ه القرية الكثير من العلماء والقّراء والمؤّرخين أمثا  العربيوقد خّرجت لنا هن
بن محّمد انفرانّي الّسوسّي ثـّم المصـرّي شـيخ ’القاسم اليفرنّي ثّم المّراكشّي، ومحّمد

صـفوة مـن انتشـر مـن <اهلل انفرانّي الّصغير صـاحب ’بن عبد’علّي الّصفاقسّي، ومحّمد
 م.وغيره >صلحاء القرن الحادي عشر

لحسـن الـوّزان درعة الواقعة جنوب شرق المغرب. ينظر: <وصـف إفريقيـا> لنسبة إلى ( 3)
 (.122-118ص /2)جليون انفريقّي 

لّقب بنلك ألّنه كان عالًما بالقراءات الّسبع متقًنـا لهـا، وسـبب تلقيبـه بـنلك مـا حكـاه ( 4)
يخ محّمد سـعيد عند ذكره للشّ ( 238المترجم نفسه في كتابه <الّشمو  المشرقة> )ص

 في لقياه، وشاركت على اهلل بمّراكش، وحمدت الّشيخ هنا لقيت المرغيتّي فقا : وقد
 وعـددت محياه، في -أي: محّمد ابن ناصر الّدرعّي  - الّترجمة صاحب شيخي رهيته
 ’=الفرصة بركاته، وانتهزت فيض من تيّسر لما األخن حسناته، فابتدرت من لديّ  لقياه



 12 

 عـــا  ولـــد وقيـــل: .(1) 1624 لــــ: الموافـــ  .هــــ1234 ســـنة ولـــد
 .(2)هـ1237

 إفـران قريـة مـن قـد  أن بعـد ةبدرعـ النّاصـريّة للّزاويـة المتـرجم وفد
 عـا  األقصـى بالمغرب بسو  الّصغير لألطلس الغربي الجنوب في الواقعة
 .(3)هـ1252

 مـدن مـن عـدد إلـى وسـافر، عصره في العلماء أكابر على فيها قرأ ثمّ 
 بلــدان إلــى مــّرات عــّدة رحــل ثــمّ ، مشــايخها عــن لألخــن وبواديــه المغــرب
 بالدينة وجاور، والقد ، الّشا  دمش و، كمصر ؛أمصار عّدة فنز  المشرق
 مـع حّجـة منهـا مـّرات؛ عّدة المترجم وحجّ ، علمالها من نهل مّدة؛ المنّورة
 فـي العديـدة رحالتـه بعـدو، هــ1276 سـنة الّدرعيّ  ناصر ابن محّمد شيخه

 ويـدّر  يعّلـم بها وأقا ، النّاصريّة الّزاويةب ونز  المغرب إلى رجع المشرق
 .(4)توفّي أن إلى

                                                 

 <الّشـاطبّية> لـي يبـدأ الّلـوح ثمراته، فناولتـه من أمكن ما زهره، واجتناء بعض القتطاف’=
 إن: فقلـت ؟سـبعياا تكـون أن أردتَ : لي تيّسر، وقا  ما المباركة يده بخطّ  به، فكتب تبّرًكا
انتهـى كـال  الـّدرعّي الّسـباعّي، فلعّلـه منـن  .هلل كنلك، والحمد لي، فكان اهلل، فدعا شاء

 لّسباعّي، وليس نسبة إلى أوالد أبي الّسباع كما يتبادر إلى الّنهن.ذلك الوقت لّقب با
( 134ص /1ذكر تاريخ مولده هنا محّمد المّكـّي النّاصـرّي فـي <الـّدرر المرّصـعة> )ج( 1)

ــار > )ج ــر  الفه ــي <فه ــانّي ف ــره الكّت ــا ذك ــرجم. كم ــن المت ــّط اب ــن خ ــاًل ع  /2نق
 (.225قصى> )ص(، وابن سودة في <دليل مؤّرخ المغرب األ1224ص

 المصدر الّساب ، والّصفحة نفسها.( 2)
 (.135ص /1ذكر ذلك محّمد المّكّي النّاصرّي في <الّدرر المرّصعة> )ج( 3)
المّكـّي ’(. و<الـّروض الّزاهـر> لمحّمـد225الّشمو  المشرقة> )ص <يستفاد ذلك من ( 4)

 (.134النّاصرّي )ص
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 بـن’أحمـد العّبـا  أبـا المفّسر العالّمة ولده وخلف، المترجم تزّوجو
 بن’أحمد العّبا  أبي وعن، والده عن يروي الني الّسباعيّ  الّدرعيّ  إبراهيم
 (1)وغيرهما، الّدرعيّ  ناصر ابن محّمد

 وأساتذته شيوخه في الث الث المبحث
 شـيوخ مـن وغيـرهم، قطره علماء من جمع عن الّسباعيّ  إبراهيم أخن

 .>المشرقة الّشمو < فهرسته في وذكروا، رحلته في لقيهم مّمن، عصره
 أخـن أّنه فخًرا يكفيه أّنه إلى انشارة أودّ  وذكرهم مشايخه تعداد وقبل

 ابن محّمد وهما، األقصى المغرب في العلم أقطاب من كبيرين عالمين عن
 ألســنة علــى تهراشــ ومّمــا، الفاســيّ  علــيّ  بــن’القــادر وعبــد، الــّدرعيّ  ناصــر
 التـي الفـتن لكثـرة المغـرب مـن العلـم النقطـع ثالثـة لـوال: <قولهم العلماء
 ابن محّمد بن’ومحّمد، بدالء الّدالليّ  بكر أبي بن’محّمد وهم: فيه؛ ظهرت
 .(2)>بفا  الفاسيّ  عليّ  بن’القادر وعبد، بدرعة الّدرعيّ  ناصر

 لهـم كـان ينالـن الكبار مشايخه بعض ذكر المبحث هنا في وسأحاو 
 العلماء بها وصفهم التي العلمّية باأللقاب وسأحّليهم، حياته في الكبير األثر

 الّسـباعّي؛ تلميـنهم قيمـة ونعـرف، معـرفتهم لنـا يتسنّى حّتى، والمترجمون
 فمنهم:

                                                 

(. 134، 133ص /1فـي <الـّدرر المرّصـعة> )جذكر ابنه هنا: محّمد المّكّي النّاصرّي ( 1)
 (337-336ص /2ومحّمد الخليفتّي في <الّدّرة الجليلة> )ج

(. و<فهـر  الفهـار > للكّتـانّي 275-274ص /2ينظر: <نشـر المثـاني> للقـادرّي )ج( 2)
 (.767 /2)ج
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 بـن’أحمـد بـن’ُمحّمد بن’(1)َمحّمد اهلل’عبد أبو الفقيه العالّمة انما  (1
، بلــًدا األغالنــيّ ، إقليًمــا الــّدرعيّ  عمــر بــن’ناصــر بــن’الحســين بــن’محّمــد

 أّو  وهـو .هــ(1285)ت نسًبا المقداديّ ، أصال الّدادسيّ ، داًرا الّتمجروتيّ 
 فـي عـّو  وعليـه، خـتم وبـه، قراءتـه افتـت  فبـه، أعمـدهم هو بل مشايخه؛
 .عاّمة هوأجاز، العلو 

 بـن’(2)محّمـد اهلل’عبـد أبـو الّشـيخ المحـّدث الفقيه المتفنّن العالّمة (2
 إلـى نسـبة - المرغيثـيّ  بكـر أبـي بـن’أحمـد بـن’يحيـى بـن’محّمد بن’سعيد

 المّراكشـيّ  األصـل الّسوسـيّ  - بسـو  األخصاص عدد في مداشر مْرغيثة:
 المرغيثـيّ  سـعيد بـن’بمحّمـد الّسباعيّ  الّدرعيّ  إبراهيم التقى .هـ(1282)ت

، منها تيّسر ام له فكتب، الّلوح على >الّشاطبّية< بكتابة له يبدأ أن منه وطلب
 فكـان، اهلل شـاء إن لـه: فقـا  ؟سـبعياا تكون أن أردتَ  المرغيثّي: له قا  ثمّ 

                                                 

(. و<فهــر  حســين ابــن ناصــر> 242-222ترجمتــه فــي: <الّشــمو  المشــرقة> )ص( 1)
(. 118-116قــة منــه(. و<اقتفــاء األثــر> ألبــي ســالم العّياشــّي )ص)مواضــع متفرّ 

(. و<صـفوة مـن انتشـر> لافرانـّي 322-222و<مباحث األنوار> ألحمد الوالّلي )ص
ــات الحضــيكّي> )ج323-222)ص ــاني> 321-312ص /2(. و<طبق ــر المث (. و<نش

(. و<شجرة 238ص /4(. و<خالصة األثر> للمحّبي )ج215-211ص /2للقادرّي )ج
 (.1218رقم 313ص /1النّور الّزكّية> لمحّمد مخلوف )ج

صـفوة مـن انتشـر> لافرانـّي (. و<232-238الّشـمو  المشـرقة> )صترجمته فـي: <( 2)
(. و<فهــــر  245-241ص /2(. و<نشــــر المثــــاني> للقــــادرّي )ج327-324)ص

ــد ــار > لعب ــانّي )ج’الفه ــّي الكّت ــن 556-554ص /2الح ــة> الب ــعادة األبديّ (. و<الّس
ــت )جالم ــماللّي الّتعــارجّي )ج234-232ص/1ؤقّ -324ص /5(. و<انعــال > للّس

314.) 
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 عـرف الوقـت ذلـك مـن ولعّله، بكتبها عارًفا، الّسبع للقراءات جامًعا كنلك
 .(1)بالّسباعيّ 
 الّراويــة الحــافظ األســاتين وأســتاذ القــّراء إمــا  الّشــهير انمــا  (3
 النّحـويّ  العالّمـة العالم الفقيه بن’(2)الّرحمن’بدع زيد أبو الّصال  الحيسوبيّ 

 الفاسـيّ ، األصـل المكناسـيّ  القاضـي ابـن محّمـد بن’محّمد بن’القاسم أبي
ــّدار ــأ ال ــاة والمنش ـــ(1282)ت والوف ــرب شــيخ، ه  وشــيخ، األقصــى المغ

 الـّدرعيّ  إبـراهيم قـرأ .ونعتـه تحقيقه في المنفرد، بوقته انقراء في الجماعة
 وسـمع، الّسـبع بـالقراءات ختمـات ثـالث بفا  القاضي ابن ىعل الّسباعيّ 
 ابـن لعلـيّ  >الّلوامـع الـّدرر<و، للّشـاطبيّ  >الّتهاني ووجه األماني حرز< عليه
ــّري ــر، ب ــك وغي ــن ذل ــب م ــراءات كت ــا، الق ــا وغيره ــه مّم ــن ل ــات م  مرويّ

، وتجويـد   ورسـم   أداء مـن القراءات علو  في كثيًرا منه واستفاد، ومصنّفات
 ذلـك علـى وشـهد، ذلـك وغيـر، الّسـبع بالقراءات العاّمة انجازة له وكتب
 .فا  علماء

 أبـو األريـب النّجيـب النّبيه الفقيه المدقّ  المجّود المحّق  األستاذ (4
 الـوزاليّ  محّمـد بـن’اهلل’عبـد بـن’علـيّ  بـن’اهلل’عبـد بـن’(3)الكريم’عبد محّمد

                                                 

 ذكر ذلك إبراهيم الّدرعّي الّسباعّي في <الّشمو  المشرقة>.( 1)
صـفوة مـن انتشـر> لافرانـّي (. و<312-241الّشـمو  المشـرقة> )صترجمته فـي: <( 2)

(. 231-227ّي )صاهلل الفاسـّي الفهـر’(. و<انعال  بمن غبر> لعبـد222-221)ص
-124ص /2(. و<نشر المثاني> للقادرّي )ج422-421ص /2وطبقات الحضيكّي )ج

 (.252ص /2(. و<سلوة األنفا > لمحّمد الكّتانّي )ج126
 .(324-322الّشمو  المشرقة> )صلم أجد من ترجمه إالّ المؤلّف في <( 3)
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 عنـه رو  كمـا، إجازة بعالسّ  القراءات الّسباعيّ  إبراهيم عنه رو  .الّسوسيّ 
 .خاّصة وبالقراءات، عاّمة هوأجاز، ذلك وغير، كتبها

 المتفــنّن المــتقن المجــّود األســتاذ المشــار  العــالم الفقيــه الّشــيخ (5
 أبـي بـن’مبـار  بـن’(1)محّمـد اهلل’عبـد أبو الّلوذعيّ  األلمعيّ  الّدّرا  المحّق 
ــم ــراويّ  القاس ــيّ  المغ ــيّ  الّسجلماس ــ داًرا الفاس ـــ(1222)ت اومنًش ــرأ .ه  ق
 األمـاني حـرز<و، الّسـبع القراءات مبار  ابن على الّسباعيّ  الّدرعيّ  إبراهيم
 البـن >نافع انما  مقرإ أصل في الّلوامع الّدرر<و، للّشاطبيّ  >الّتهاني ووجه
 مـن لـديّ  مـا هـنا لـه: وقا ، القراءات كتب من لديه ما جميع وناوله، بّري
 ونظمه؛ ونثره مصنّفاته من وأفاده .مطالعتها يف ُروَحك فشد، الفنّ  هنا كتب

 .ذلك جميع له وأجاز، نظمه بديع من وغيرها، >الّدالية: <كقصيدته
 وبـاري المـالكيّ  المنهب لواء حامل المتفنّن الفقيه العالّمة الّشيخ (6
 .هــ(172)ت الفاسيّ  مياره أحمد بن’(2)َمحّمد اهلل’عبد أبو األشهب النّواز 
 بهـا أجـازه التـي انجـازة علـى شـهد مّمـن وهـو، الّسباعيّ  إبراهيم عنه أخن
 .قدوته المؤلّف ويعّده، عليها ووقّع، القراءات في القاضي ابن الّرحمن’عبد

                                                 

شـر> لافرانـّي صـفوة مـن انت(. و<331-325الّشـمو  المشـرقة> )صترجمته فـي: <( 1)
(. و<طبقـات الحضــيكّي> 225اهلل الفاسـّي )ص’(. و<انعـال  بمـن غبـر> لعبــد322)
(. و<ســـلوة األنفـــا > 322ص /2(. و<نشـــر المثـــاني> للقـــادرّي )ج323ص /1)ج

 (.364-363ص /3، ج22 /2للكّتانّي )ج
-411(. و<اقتفاء األثر> ألبي سالم العّياشّي )ص41-23ترجمته في: <فهرسته> )ص( 2)

(. و<نشــر المثــاني> للقــادرّي 251-252(. و<صـفوة مــن انتشــر> لافرانــّي )ص115
 (.121-122ص /2)ج
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 بـن’(1)القادر’عبد الّسعود أبو المحّدث ومسندها وإمامها فا  عالم (7
 إبراهيم استفاد .هـ(1221)ت الفهريّ  الفاسيّ  يوسف المحاسن أبي بن’عليّ 
 ابـن بهـا أجـازه التـي إجازتـه علـى ووقّـع، قدوته ويعّده، كثيًرا همن اعيّ الّسب

  .القاضي
 أبـو األديـب الّرّحالـة المغرب راوية المشار  العالّمة انما  الّشيخ (8
 سمع .مطعوًنا هـ(1222)ت العّياشيّ  بكر أبي بن’محّمد بن’(2)اهلل’عبد سالم

، >المصــافحة<و، >لّيــةباألوّ  المسلســل< العّياشــيّ  مــن الّســباعيّ  إبــراهيم
ــة األربعــين< عليــه قــرأو، >المشــابكة<و ــووي >النّوويّ ــات<و، للنّ  ابــن ثالثّي

 الـّرحمن’لعبد >فنون الّثالثة صدف في المكنون الجوهر< من وقطعة، >ماجه
، والنّقلّيـة العقلّيـة العلـو  مـن متعّددة تآليف من صالحة وجملة، األخضريّ 
 محـّر  22 بتـاريخ >األثـر اقتفـاء<كتابه  آخر في وأجازه، بانجازة له وتلّفظ
 قبـل أجـازه كما، ترجمته في >المشرقة الّشمو في < ونّصها، هـ1285 عا 
 ونقـل، هــ1284 محـّر  2 يـو  >ماجـه ابـن ثالثّيات< عليه قرأ أن بعد ذلك

                                                 

(. و<المـن  الباديـة> 147-142ترجمته في: <اقتفاء األثر> ألبـي سـالم العّياشـّي )ص( 1)
 /2(. و<نشــر المثــاني> للقــادرّي )ج124-122ص /1لمحّمــد الّصــغير الفاســّي )ج

(. و<انعــال  بمــن 314-312نتشــر> لافرانــّي )ص(. و<صــفوة مــن ا272-272ص
-444ص /2(. و<خالصـة األثـر> للمحّبـّي )ج224-221اهلل الفاسّي )ص’غبر> لعبد

 (.771-763ص /2الحّي الكّتانّي )ج’(. و<فهر  الفهار > لعبد451
ــه فــي: <( 2) ــاء (. 381-342الّشــمو  المشــرقة> )صترجمت ـــ: <اقتف فهرســه الموســو  ب

(. 332-325<إتحاف األخالّء>، و<صفوة من انتشـر> لافرانـّي )ص األثر>، وكتابه:
ــر> للفاســّي )ص ــادرّي )ج272-264و<انعــال  بمــن غب ــاني> للق  /2(. و<نشــر المث

 (.422-421(. و<انكليل والّتاج> )ص264-254ص
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، الكتـب مـن الكثيـر طريقـه مـن وأسند، >المشرقة الّشمو < آخر في نّصها
 .والمشارقة المغاربة وخهشي عن األخن في وشاركه

 بـــن’(1)البـــاقي’عبـــد المشـــار  المـــدّر  انمـــا  العالّمـــة الّشـــيخ (9
ــف ــن’محّمــد بــن’أحمــد بــن’يوس  المصــريّ  المــالكيّ  الّزرقــانيّ  علــوان ب
ــراهيم عليــه قــرأ .هـــ(1222)ت ــل الّســباعّي: إب ، >البخــاريّ  صــحي < أوال
ــين<و ــة األربع ــل مختصــر<و، >النّوويّ ــالة<و، >خلي ــن >الرس ــيأ الب ــد ب  زي

 .بخّطه انجازة له وكتب، المالكيّ  الفقه في >العّزيّة<و، القيروانيّ 
 وأخباره آثاره المشتهرة المصنّف العالّمة المشار  انما  الّشيخ (11

 إلـى نسـبة الخراشي أو - الخرشيّ  عليّ  بن’اهلل’عبد بن’(2)محّمد اهلل’عبد أبو
ــه ــي قريت ــد الت ــا ول ــي:، فيه ــو وه ــَراش أب ــر َخ ــريّ  -بمص ــالكيّ  المص  الم
 بعض عليه وقرأ، مجالسه عاّمة حضور الّسباعيّ  إبراهيم الز  .هـ(1121)ت
 .هـ1283 عا  بخّطه إجازة له وكتب، >خليل مختصرو< >البخاريّ  صحي <

 الّضـرير الّشبرامّلسـيّ  علـيّ  بن’(3)عليّ  المحّدث المقرئ العالّمة (11
                                                 

المن  البادية> لمحّمـد الّصـغير (. و<632-632الّشمو  المشرقة> )صترجمته في: <( 1)
ــاني> 522ص /2(. و<طبقــات الحضــيكّي> )ج133ص /1الفاســّي )ج (. و<نشــر المث
 (.287ص /2(. و<خالصة األثر> للمحّبّي )ج355ص /2للقادرّي )ج

المن  البادية> لمحّمـد الّصـغير (. و<634-633الّشمو  المشرقة> )صترجمته في: <( 2)
(. و<سلك 45-43بن خليفة المساكنّي> )ص’(. و<فهرسة علي133ص /1الفاسّي )ج

 (.343(. و<انكليل والّتاج> للقادرّي )ص63-62ص /4الّدرر> للمرادّي )ج
اقتفاء األثر> ألبي سالم العّياشّي . <(627-624الّشمو  المشرقة> )صترجمته في: <( 3)

 ’=(. ومشـــيخة أبـــي112-122اهلل البصـــرّي )’(. و<انمـــداد> لعبـــد131-132)ص
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 عنـد الّسـباعيّ  مإبـراهي عليـه قـرأ .هـ(1287)ت المصريّ  القاهريّ  الّشافعيّ 
 صـحي <و، >البخـاريّ  صـحي < مـن تيّسـر ما هـ1283 سنة للحجّ  توّجههي
ــيوطيّ  للجــال  >الّصــغير الجــامع<و، >مســلم ــة الّشــمالل<و، الّس  >المحّمديّ

ــه وقــرأ، للّترمــنيّ  ــه: إلــى القــرآن أّو  مــن للّســبعة علي   } قول

}(1) ،المشـرقة الّشمو في < ونّصها، بنلك ازةانج له وكتب< 
 للقاضـي >الّشـفا< مـن تيّسـر مـا الحجّ  من عودته بعد عليه وقرأ .ترجمته في

 ومـا، >العراقـيّ  ألفية<و، الجزريّ  ابن لمحّمد >الّدرة متن< وجميع، عياض
 للّسـبع قراءتـه تيّسـر ومـا، اليعمريّ  النّا  سّيد البن >األثر عيون< من تيّسر
، (2){  } تعـالى: قولـه إلـى العظـيم لقرآنا أّو  من

 .بنلك خاّصة إجازة له وكتب، بنلك ثانًيا وأجازه
 الـــّدين شــمس المصــريّة الــّديار فــي انقــراء شــيخ األســتاذ (12
ــد ــن’(3)محّم ــم ب ــن’قاس ــماعيل ب ــريّ  إس ــافعيّ  البق ــاهريّ  الّش ــريّ  الق  األزه
 وقطعة، الجزريّ  البن >المقّدمة: <الّسباعيّ  إبراهيم عليه قرأ .هـ(1122)ت

                                                 

(. 263-262> لافرانـّي )ص(. و<صفوة من انتشر81-72المواهب الحنبلّي )ص =
 (.212ص /2و<نشر المثاني> للقادرّي )ج

 [.5سورة البقرة: ]اآلية: ( 1)
 [.5سورة البقرة: ]اآلية: ( 2)
مشــيخة أبــي المواهــب الحنبلــّي> (. و<628الّشــمو  المشــرقة> )ص ترجمتــه فــي: <( 3)

 /1)جالـّرحمن الغـّزّي ’بـن عبـد’(. و<ديوان انسال > لشـمس الـّدين محّمـد122)ص
ــدادّي )ج325-324ص ــون> نســماعيل باشــا البغ (. 142ص /2(. و<إيضــاح المكن

 (.327ص /2و<هديّة العارفين> له أيًضا )ج
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، القسـطالنيّ  للّشـيخ >انشـارات لطـالف< من وقطعة، أيًضا له >النّشر< من
 >والّترهيـب الّترغيـب< مـن وقطعـة، المـنكور للّشيخ >المواهب< من وقطعة
، >عمـران آ  سـورة< إلى أّولها من >الّشاطبّية< من وقطعة، الّشعرانيّ  للّشيخ

  .هـ1283 عا  بنلك انجازة له كتبو

 بـن’(1)إبـراهيم الّشـيخ النّحريـر المـدّر  المؤلّـف ا رّ الدّ  العالم (13
، مجالسـه الّسباعيّ  إبراهيم حضر .هـ(1126)ت الّشبراخيتيّ  عطّية بن’مرعي
 ســالر فــي بخّطــه إجــازة لــه وكتــب، >البخــاريّ  صــحي < بعــض عليــه وقــرأ
 .أشياخه سالر عن، مروياته

، األصـل البعلـيّ  بلبان بن’الّدين بدر بن’(2)محّمد عالّمةال الّشيخ (14
ــقيّ  ــالحيّ ، الدمش ــيّ ، الّص ــنهب الحنبل ـــ(1283)ت الم ــاز .ه ــراهيم أج  إب
 .عاّمة إجازة الّسباعيّ 

 بـن’(3)محّمـد بدمشـ  األمـويّ  بالجـامع الّشـافعّية محّدث الّشيخ (15
 ثــيّ العي محّمــد أجــاز .هـــ(1282)ت الّدمشــقيّ  العيثــاويّ  أحمــد بــن’محّمــد

 .هـ1282 عا  فيه توفّي الني مرضه في بدمش  بمنزله الّسباعيّ  براهيمن
                                                 

بـن خليفـة المسـاكنّي> ’فهرسـة علـي(. و<635الّشمو  المشـرقة> )ص ترجمته في: <( 1)
 (.55-45)ص

ــه( 2) ــي: <ثبت ــه ف ــوع. و< >ترجمت ــمو  المشــرقة> )ص المطب ــي و<مشــي (.632الّش خة أب
(. 422-421ص /3(. و<خالصة األثر> للمحّبّي )ج46-45المواهب الجنبلّي> )ص

 (. 233-231و<النّعت األكمل> لمحّمد كما  الّدين الغّزّي. )ص
مشــيخة أبــي المواهــب الجنبلــّي> (. و<641الّشــمو  المشــرقة> )ص ترجمتــه فــي: <( 3)

 (.222-221ص /4(. و<خالصة األثر> للمحّبّي )ج46-45)ص
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 )الملّقب: (1)محّمد المدّر  العد  الحّجة الّراوية المسند الّشيخ (16
 بالفرضـيّ  الّشـهيراهلل ’هبـة بـن’عبادة بن’الّدين تقيّ  بن’يحيى بن’الّدين( نجم

 بني جامع في درسه اعيّ الّسب الّدرعيّ  إبراهيم الز  .هـ(1222)ت الّدمشقيّ 
 لـه وكتـب، للبخـاريّ  >الّصـحي  الجامع< من حّصة عليه وقرأ، بدمش  أمّية
 .>المشرقة الّشمو في < نّصها نقل بخّطه عاّمة إجازة

 بـن’أحمـد بـن’محّمـد بـن’(2)عيسـى مهدي أبو المسند المحّدث (17
، الـرالجز عمالـة مـن وهـم، قومه الّثعالبة وطن من - الّثعالبيّ  عياد بن’عامر

 هجرة المّكيّ ، أصاًل  الجزالريّ  - طالب أبي بن’جعفر إلى ينتسبون وعشيرته
 الّســـباعيّ  الـــّدرعيّ  إبـــراهيم منــه ســـمع .هــــ(1282)ت المـــالكيّ  ومــدفًنا

ــة المسلســل< ــه ورو ، >باألّولّي  المسلســل<و، >بالمصــافحة المسلســل< عن
 عاّمـة إجـازة لـه وكتـب، كاملـة >النّوويـة األربعـين< عليه وقرأ، >بالمشابكة

 .>المشرقة الّشمو في < نقلها بخّطه

ــند (18 ــرن مس ــادي الق ــر الح ــه عش ــان وعالّمت ــراهيم البره ــن’(3)إب  ب
                                                 

مشــيخة أبــي المواهــب الحنبلــّي> (. و<642الّشــمو  المشــرقة> )ص ترجمتــه فــي: <( 1)
 (.266-265ص /4(. و<خالصة األثر> للمحّبّي )ج86-85)ص

اهلل البصــرّي ’انمـداد> لعبـد(. و<683-682الّشـمو  المشـرقة> )ص ترجمتـه فـي: <( 2)
ــر> للعّياشــّي )ص126-124)ص ــاء األث ــة األ133-131(. و<اقتف ثــر> (. و<خالص

، 523-522ص /1(. و<فهر  الفهـار > للكّتـانّي )ج243-242ص /3للمحّبّي )ج
 (.822-826ص /2ج

اهلل البصــرّي ’انمـداد> لعبـد(. و<721-684الّشـمو  المشـرقة> )ص ترجمتـه فـي: <( 3)
 ’=(134-133ص /1(. و<المن  البادية> لمحّمد الّصغير الفاسـّي )ج145-122)ص
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 سـمع .هــ(1121)ت الّشـافعيّ  المدنيّ  ثم الكورانيّ  الّدين شهاب بن’حسن
 إتحاف<كتابه  مسلسالت وجميع، >باألّولّية المسلسل< منه الّسباعيّ  إبراهيم
 الّسـبيل قصد: <بـ المسّمى وتأليفه، >األّمة شفيع يثأحاد بوصل الهّمة رفيع
 الفكــر إعمـا : <وكتابـه، آخـره إلـى أّولـه مـن، >الوكيـل الحـ ّ  توحيـد إلـى

 بشرح الّنكيّ  إتحاف: <وكتابه، >بالنّيات األعما  إّنما حديث في والّروايات
، تينمـرّ  >النّوويّـة األربعـين< جميـع عليـه قرأو، >النّبيّ  إلى المرسلة الّتحفة

ـــد >األربعـــين<و ـــنريّ  العظـــيم’لعب ـــات<و، المن  >عشـــاريّاتال مـــن النّادريّ
 وشــرح، لــه وشــرحه، العســقالنيّ  حجــر البــن >الفكــر نخبــة<و، لّســيوطيّ ل

 الخطيب بن’أحمد العّبا  ألبي انشبيليّ  فرح بن’أحمد العّبا  أبي منظومة
 وشـرحها، ديثالح في >العراقيّ  ألفية<و، للنّوويّ  >الّتقريب<و، القسمطينيّ 

 صـحي <و، >مالك موّطأ: <اآلتية الكتب وخاتمة وفاتحة، األنصاريّ  لزكريّا
، >الّترمــنيّ  جــامع<و، >داود أبــي ســنن<و، >مســلم صــحي <و، >البخــاريّ 

ــاليّ  ســنن<و ــن ســنن<و، >النّس ــّدارميّ  مســند<و، >ماجــه اب ــفا<و، >ال  >الّش
، >للّسـيوطيّ  همـاكال >الكبير الجامعو< >الّصغير الجامع<و، عياض للقاضي

، >الّتـدبير إسـقاط فـي الّتنوير<و، >البيضاويّ  تفسير<و، >الجاللين تفسير<و
 >المّتفقات حديًثا األربعين<و، الّسكندريّ اهلل ’عطاء البن كالهما >الحكم<و

 >إيســاغوجيّ  مــتن< عليــه وســمع، العربــي البــن >الفتوحــات<و، للّســيوطيّ 
 العلـو  بيـان فـي المنثـورة الـّدر<و، كاماًل  األنصاريّ  لزكريّا وشرحه، كاماًل 

 مــن عــّده يحصــر ال مّمــا ذلــك وغيــر، الّشــعرانيّ  الوّهــاب’لعبــد >المشــهورة
                                                 

 /1(. و<فهر  الفهـار > للكّتـانّي )ج12-11ص /1نّي )جو<البدر الّطالع> للّشوكا=’
 (.168-166ص
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، بالحسـن المسلسـلَْين فـي، الـّرحيم وعبد، حسًنا وسّماه:، الحديثّية الكتب
 .هـــ1282 صــفر 28 االثنــين يــو  طـرق عــّدة مــن الخرقــة وألبســه، والعـين
، عليـه قـرأه أن بعـد >الّسـبيل قصـد<كتابه ب أجازه فمّرة، مّرات عّدة وأجازه
 أجـازه كمـا، عليـه قرأهـا أن بعـد >الّسـيوطيّ  عشاريّاتبــ< ثانية مّرة وأجازة
 .>المشرقة الّشمو في < انجازتين نصوص ونقل، عاّمة إجازة

 اهلل’عبـد أبـو انسـال  حكـيم الّرحـا  المسـند المحّدث العالّمة (19
 الّروادنــيّ  طــاهر بــن بــن’- لــه اســم وهــو - الفاســيّ  ســليمان بــن’(1)محّمــد
 بمّكـة الّسـباعيّ  إبراهيم هزار .هـ(1224)ت دمش  دفين المكي ثم الّسوسيّ 
 .شفاًها عاّمة وأجازه، والزمه، المكّرمة

 مفتي النّحويّ  األصوليّ  المحّدث الفقيه المحّق  المسند العالّمة (21
 الّدمشــقيّ  صـلاأل الّصــفوريّ  يوسـف بـن’مصــطفى بـن’(2)القــادر’عبـد الّشـا 
 عليـه وقـرأ، الّشـا  بدمشـ  الّسـباعيّ  إبـراهيم هلقيـ .هــ(1281)ت الّشافعيّ 

، >البخـاريّ  صـحي < وبعـض، >مالـك موّطـأ< وبعض، >النّوويّة األربعين<
 المدينـة مـن الّشـامّية الكنـوز< ثبته آخر في مّرة، مّرتين عاّمة إجازة له وكتب

                                                 

مشيخة أبي المواهب الحنبلـّي> (. و675-672الّشمو  المشرقة> )ص ترجمته في: <( 1)
(. و<انمداد> 132ص /1(. و<المن  البادية> لمحّمد الّصغير الفاسّي )ج75-71)ص
-224ص /4حّبـــّي )ج(. و<خالصـــة األثـــر> للم152-146اهلل البصـــرّي )ص’لعبـــد
ــدادّي )ج228 ــا البغ ــماعيل باش ــارفين> نس ــة الع ــر  228ص /2(. و<هديّ (. و<فه

 (. 422-425ص /1الفهار > للكّتانّي )ج
 /2خالصة األثر> للمحّبـي )ج(. و<662-647الّشمو  المشرقة> )ص ترجمته في: <( 2)

. (622ص /1(. و<هديّــة العـــارفين> نســـماعيل باشـــا البغـــدادّي )ج462-467ص
 (.763ص /2وو"فهر  الفهار > للكّتانّي )ج
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 الّثبـت أّو  فـي أخـر  ومـّرة .هــ1282 سـنة شـعبان أواخـر فـي >الّدمشقّية
 .هـ1282 سنة شوا  منتصف في المنكور

 بن’(1)إبراهيم المشار  المتفنّن المدّر  المحّدث العالّمة الّشيخ (21
 .الفـراديس بمقبـرة المـدفون هــ(1228)ت الحنفـيّ  الّدمشقيّ  الفتا  منصور
 األمــويّ  الجــامع فـي النّبــويّ  الحـديث فــي دروســه الّسـباعيّ  إبــراهيم حضـر

، عاّمـة إجـازة لـه وكتـب، >البخـاريّ  صـحي < أّو  من حّصة وقرأ، دمش ب
 .هـ1282 عا  خاّصة البخاريّ  وبصحي 

 بـن’الـّرزاق’عبد بن’(2)منصور الّشيخ األزهر الجامع إما  العالّمة (22
 إبـراهيم أجـاز .هــ(1222)ت الّشـافعيّ  المصريّ  بالّطوخيّ  المعروف صال 

 مّمــا وهــنا، البــابليّ  محّمــد عــن يــروي هأّنــ وأخبــره، عاّمــة إجــازة الّســباعيّ 
 رو  فـيمن الكـابليّ  المرّبى<كتابه  في الّزبيديّ  مرتضى محّمد على يستدر 

 المنكور؛ للكتاب ملحقه في العجّميّ  ناصر بن’ومحّمد >البابليّ  الّشمس عن
 .تالمينه من ينكراه لم إذ

 بـن’ينالـدّ  تاج بن’(3)الّسعود أبو المسند المحّدث العالّمة الّشيخ (23
 والوفـاة المولـد الّدمشـقيّ ، األصـل البعلـيّ  الـّدين زكـي بن’أحمد بن’محّمد

                                                 

مشيخة أبي المواهب الحنبلّي> (. و<646-645الّشمو  المشرقة> )ص ترجمته في: <( 1)
 (.53-51ص /1(. و<خالصة األثر> للمحبّي )ج45-43)ص

ـــي: <( 2) ـــه ف ـــمو  المشـــرقة> )ص ترجمت ـــد(. و<622الّش ـــداد> لعب اهلل البصـــرّي ’انم
 (.423ص /4ألثر> للمحّبّي )ج(. و<خالصة ا113-111)ص

 /1خالصـة األثـر> للمحّبـّي )ج(. و638-636الّشمو  المشرقة> )ص ترجمته في: <( 3)
 (.122-112ص
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ــه قــرأ .الفــراديس بمقبــرة المــدفون هـــ(1224)ت الشــافعيّ  الخزرجــيّ   علي
 مـن وألـف ثمانين سنة شّوا  ثاني في الّشا  بدمش  بمنزله الّسباعيّ  إبراهيم
، >مالـك ابـن ةألفيـ< وبعـض، انيمـان كتـاب إلـى >البخـاريّ  صحي < أّو 

 .أشياخه سالر عن روايته وعنه له مايجوز بجميع وأجازه

  بنـــت (1)فاطمـــة الّصـــالحة الفقيهـــة المســـندة المعّمـــرة الّشـــيخة  (24
 .المدنّيـة الخالديّـة الكورانّيـةاهلل ’أسـد بـن’اهلل شكر بن’اهلل نور بن’اهلل شكر
 ثـمّ  جـيّ البرزن الّشـهرزوريّ  الموسـيّ  الحسـينيّ  رسـو  بن’محّمد والدة هيو

، األنصـاريّ  زكريّـا عـن، الّرملـيّ  محّمـد الّشـمس عـن عاّمـة تروي .المدنيّ 
، الهيثميّ  حجر ابن عن، الحكميّ  مطير بن’محّمد بن’عليّ  عن أيًضا وتروي

 بعـض أوالـل عليهـا وسـمع الّسـباعيّ  الّدرعيّ  إبراهيم عنها أخن .والّسيوطيّ 
 ثمّ  الكورانيّ  حسن بن’هيمإبرا الّدين برهان العلماء: يضمّ  مجلس في الكتب
 المدنيّ  ثمّ  الكورانيّ  الهنديّ  حسين الحاج بن’سعيد محّمد وصال ، المدنيّ 
 بالّشـيخ الّشهير عمر بن’محّمد بن’أمين محّمد الّدين وأمين، األصل القرشيّ 
 المـدنيّ  ثمّ  الكرديّ اهلل ’نعمة بن’اهلل’عبد بن’ومصطفى، المدنيّ  ثمّ  الكورانيّ 

 المسمع الّشيخة سبطي المجلس بعض وحضر، البرزنجيّ   رسو الّسّيد سبط
 يو  عاّمة وأجازتهم، رسو  بن’محّمد ابنا أحمد والّسّيد الكريم الّسّيد عليها:
ــاء ــاد  الّثالث ــى جم ــا  األول ـــ1281 ع ــز  ه ــدها بمن ــنكور ول ــاق الم  بالّزق
 ووكالــة القاســمّية قريــب كحــال ببيــت المعــروف بالبيــت بســويقة المعــروف
ــا .نالّســلطا  صــحي < بعــض يســمعون: وغيــره والّســباعيّ  عليهــا قــرئ فمّم

                                                 

 (.681-676ص> )المشرقة الّشمو < ترجمها إاّل صاحب من أجد لم( 1)
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 إلـى: أيًضا أّوله من >داود أبي سنن<و، >مسلم صحي < وبعض، >البخاريّ 
 أنّ  جـاء مـا بـاب إلـى: أّولـه من >الّترمنيّ  جامع<و، لبوله يتبّوأ الّرجل باب
 رةبحضـ انمـا  يسـتا  هـل إلـى: >النّسـاليّ  سـنن<و، الطُّهور الّصالة مفتاح
 هـنين مـابين: <قولـه إلـى الّليثـيّ  يحيـى بن’يحيى برواية >الموّطأ<و ؟رعّيته
 ابتـداء بـاب إلـى: أّولـه مـن الحسـن بـن’محّمـد بروايـة >الموّطـأ<و، >وقت

 عصاني من: <الّثالث الحديث آخر إلى أّوله من >ماجه ابن سنن<و، الوضوء
 حــديث آخــر يفــ قولــه إلــى أّولــه مــن >الــّدارميّ  مســند<و، >اهلل عصــى فقــد

 آخـر إلـى أّولـه مـن >حميـد بـن’عبـد مسند<و، >عملك فاستأنف: <الوضين
يَ : <منه الّثالث الحديث  مـن، للّطبرانـيّ  >الّصـغير المعجـم<و، >بحـرا  ُغـني

 األسـماءكتـاب <و، مسـعود ابـن روايـة مـن الّثـاني الحـديث آخـر إلـى أّوله
 أحصـاها مـن التـي الىتعـاهلل ’أسـماء أنّ  بيان باب من:، للبيهقيّ  >والّصفات

 للـّدوالبيّ  >الّطـاهرة الّنّريّة<و، المقيت بد  المغيث قوله: إلى، الجنّة دخل
 البحـرين مجمـعكتـاب <و، فاطمـة عليّ  تزويج إلى:، فاطمة ترجمة أّو  من
 فـي قولـه إلى، انيمان كتاب أّو  من، الهيثميّ  للنّور >المعجمين زوالد في
 >الفردو  مسند< ومن، عمرو إال الّزهريّ  نع يروه لم الّثاني: الحديث آخر
ا بقـو اهلل ’أراد إذا: <حديث، الّديلميّ  منصور ألبي  إلـى >جّهـالهم أكثـر شـرا
 الجـال  لامـا  >الّصـغير الجـامع< أّو  مـن وحـديثين، بعـده والني، آخره

: لـه >الكبيـر الجـامع< ومـن، بعده والني، بالنّّيات األعما  إّنما الّسيوطّي:
 األّمـة هـنه مـن يحشـر مـن آخـر< >وحـديث، >خديجـة مـن فسـين آجرت<

 الـّدرعيّ  إبـراهيم تلميـنها ترجمـة في الكّتانيّ  عنها قا  .>قريش من رجالن
 بعـض مجيـز المدينة مفتي شرح في رأيته ما العجيب ومن قلت:: <الّسباعيّ 
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 البرزنجـيّ  جعفـر الّسـّيد مولـد علـى المـدنيّ  البرزنجـيّ  جعفر الّسّيد مجيزينا
 البرزنجيّ  الّرسو ’عبد بن’محّمد انما  جّده أ ّ  هي هنه فاطمة أنّ  من ألكبرا

 ألّمـة عنهـا الّروايـة وأهمـل، بـه عـرف مـن ذلـك أهمـل لـم وانظـر، المدنيّ 
 .(1)>أعلم واهلل، الّطبريّتين عن بالّرواية اعتنالهم مع، العصر ذلك في الّرواية
 >العشـاريّات مـن نّادريّـاتال< المتـرجم يـروي الكورانّيـة فاطمـة طري  ومن

 ثالث - ‘ - النّبيّ  وبين فيها بينه فيصير، عنه، مطير ابن عن، للّسيوطيّ 
ــا و .>واســطة عشــرة ــيخ ق ــراهيم الّش ــّدرعيّ  إب ــباعيّ  ال ــه  آخــر فــي الّس كتاب

 الّزمـان؛ هـنا فـي يوجد ما أعلى هنا أنّ  شكّ  وال: <(2)>المشرقة الّشمو <
 ثالثّيـاتفـي < لـي حصـل مـا أعلـى :>رسـتهفهفـي < قـا  القّصار الّشيخ فإن

 بـنلك له حصل هأنّ  فرأ  ؛رجاًل  عشر أربعة >الموّطأ ثنالّيات<و، >البخاريّ 
 توفي فقد ؛بكثير عنا زمانه  تقدّ  وقد، لكنلك وإنه، يربك وفضل، يرثك خير
 ذلك في في - هلل والحمد - ساويناه وقد، أعلم واهلل، وألف عشر اثني عا 
 عنـه زماننـا تـأّخر وقـد، الّثنالّيـات هـنه فـي، الكبيـر والفضل، الكثير الخير
 .>والمنّة الحمد فلله سنة مالة من بأزيد

 بن’إبراهيم بن’اهلل’عبد بن’(3)إبراهيم األعال  سليل المسند العالم  (25
 أبـي بـن’إبـراهيم بـن’القاسـم أبـي بـن’إبـراهيم بـن’إسـحاق بـن’القاسـم أبي

                                                 

 (.1225ص /2فهر  الفهار > للكّتانّي )ج<( 1)
 (.723)ص( 2)
 /1خالصة األثر> للمحبـّي )ج(. و<671-672رقة> )ص الّشمو  المشترجمته في: <( 3)

(؛ لكن سبقه القلم في اسم 131ص /1(. و<فهر  الفهار > للكّتانّي )ج22-21ص
 اهلل.’الّرحمن بد  عبد’أب المترجم فقا : عبد
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 اليمنـيّ  الّزبيـديّ  - المهملة العين كونوس الجيم بفت  - َجْعمان بن’القاسم
 إجـازة المنـّورة المدينـة إلـى الـيمن من كتابة أجازه .هـ(1283)ت الّشافعيّ 
 .>المشرقة الّشمو في < نّصها وذكر، أسانيده فيها له وذكر، عاّمة

 المواهـب أبـو المقـرئ ومسـندها الّشـامّية الـبالد محّدث العالّمة  (26
ــد ــن’(1)محّم ــد ب ــاقي’عب ــيّ الحن الب ــيّ  بل ــي الّدمشــقيّ  البعل ــة مفت ــا الحنابل  به
 لـمو، >البخـاريّ  صـحي < بعـض الّسـباعيّ  إبراهيم عليه قرأ .هـ(1126)ت
 مشـايخه بـاقي مـع فعـل كمـا >المشرقة الّشمو في < خاّصة ترجمة له يعقد

 وقـد .>البخـاريّ  صحي لــ< إسـناده عنـد فقـط ذكره وإّنما، قبل المنكورين
، هــ1282 شـّوا  15 الّسـبت ليلـة المؤلّـف بهـا أجـاز إجازة على له وقفت
 حضـر كمـا، العربّيـة والّلغة والحديث القراءات في دروسه حضر أّنه وفيها:
، >الجاللين<و، >المنثور الّدرّ <و، >مسلم صحي في < العشاءين بين دروسه

 .عاّمة أجازه وأجازه، الكتب من ذلك وغير، >البيضاويّ <و

ابع المبحث  تلمذته في الر 
 واسـتقرّ  الخـارج مـن رحلتـه مـن الّسـباعيّ  الـّدرعيّ  إبـراهيم رجع ّمال
 عليـه الغالـب وكـان، بها والّتعليم بالّتدريس اشتغل بدرعة النّاصريّة بالّزاوية
 فـجّ  كـلّ  من عليه يردون األساتنة وبدأ، نصيب أوفر فيه وله، القراءات علم
 وسـأذكر .الّطلبة من غفير وجمّ ، كثير خل  به فانتفع، علمه من للنّهل عمي 

                                                 

(. 62-67ص /1تؤخـــن ترجمتـــه مـــن: <مشـــيخته>. و<ســـلك الـــّدرر> للمـــرادي )ج( 1)
الحّي الكّتانّي ’(. و<فهر  الفهار > لعبد221-222و<المرّبى الكابلي> للّزبيدّي )ص

 (.526-525ص /1)ج
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 علـى تتلمـنهم على وقفت من بعض المشايخ بعض أسماء المبحث هنا في
 :فمنهم مترجموهم؛ بها حاّلهم التي العلمّية باأللقاب تحليتهم مع، يديه

 بـن’إبـراهيم بن’(1)أحمد العّبا  أبو المفّسر المتفنّن العالّمة ولده (1
 يجـار  ال، الّتفسير علم سيما الو، العلو  في تمّهر .الّسباعيّ  الّدرعيّ  عليّ 
 زاويّـة إلـى يـأوي فإّنه األحيان بعض في إاّل  النّاصريّة الّزاوية استوطن، فيها
 إلـى النّاصـريّة بالّزاوية لداره يرجع ثمّ ، اهلل شاء ما فيها يمكث، النّا  سّيد
، والـده عـن عاّمـة يـروي وهـو .الّشـيخ القاسـم أبي بمقبرة ودفن، توفّي أن

ــي وعــن ــا  أب ــن’أحمــد العّب ــد ب ــن محّم ــّدرعيّ  ناصــر اب ــراهيم، ال ــن’وإب  ب
 المّكـيّ  محّمـد بـدوره وأجـاز .يخاف ال من داود بن’محّمد بن’الّرحمن’عبد

 .عاّمة إجازة أحمد وأخاه، النّاصريّ 
 ناصـر ابـن محّمـد بـن’أحمـد العّبـا  أبـو الّرحلـة العالّمة الّشيخ (2
 مـن وغيـره، الكـريم القـرآن إقرالـهو، بتأديبـه الّسباعيّ  إبراهيم قا  الّدرعّي؛
 .(2)العلو 

 الحــّوات اهلل’عبــد بــن’(3)محّمــد الّشــاعر األديــب العالّمــة الّشــيخ (3
                                                 

(. 42ترجمته في: <إرسـا  األسـانيد> لمحّمـد الّطّيـب الّشـركّي. مخطـوط )الواجهـة: ( 1)
ــة> )ج ــّدّرة الجليل ــه 337-336ص /2و<ال ــن إجازت ــات م (. وأخــنت بعــض المعلوم

( 71  الملـك النّاصـر> )صلمحّمد المّكّي النّاصرّي وأخيه أحمـد المـنكورة فـي <فـت
 (.134، 133ص /1الّدرر المرّصعة> )ج<مخطوط. ومن 

(. 132ص /1ذكــر تتلمــنه عليــه محّمــد المّكــّي النّاصــرّي فــي <الــّدرر المرّصــعة> )ج( 2)
 (.355ص /2اهلل الخليفتّي في <الّدّرة الجليلة> )ج’بن عبد’ومحّمد

ــي: ( 3) ــه ف ــن ترجمت ــرة م ــاب <مواضــع كثي ــمو  المشــكت  ’=إرســا و< .شــيخهرقة> لالّش
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 إبراهيم لقي وفيها، درعة بتمكروت النّاصريّة الّزاويّة إلى رحل الّشفشاونّي؛
 الّشمو < صدر في كما، عاّمة وأجازه، الكثير عنه وأخن، والزمه الّدرعّي؛
 لـه سـيولد مـن له إجازاته إحد  في وعّمم، هـ1231 عا  خرهاوآ >المشرقة

 .هـ1132 بتاريخ عامة إجازة المشايخ من جمع مع
 عمران أبو البيانيّ  األديب الّلغويّ  النّحويّ  المحّدث الفقيه الّشيخ (4
ــد بــن’(1)موســى ــّدرعيّ  ناصــر ابــن محّمــد اهلل’عبــد أبــي الّشــيخ بــن’محّم  ال
 وأحمـد، الـّدرعيّ  ناصـر ابـن أحمـد  العّبـا أبـي عـن أخن .هـ(1142)ت

 أجازه .العقلّية العلو  في معتمده وهو، الورزازيّ  الّصغير ومحّمد، الجزوليّ 
 لـه سـيولد مـن انجـازة فـي عّمم كما، المشايخ من جمع مع عاّمة الّسباعيّ 
 .هـ1132 بتاريخ

 بن’(2)اهلل’عبد محّمد أبو المشار  المقرئ النّحويّ  األستاذ الّشيخ (5
                                                 

ثمـرة أنسـي> و< (.42بـن الّطّيـب الّشـرقّي، مخطـوط )الواجهـة: ’األسانيد> لمحّمد =
بن الّطّيب ’نشر المثاني> لمحّمدو< ألبي الّربيع سليمان الحّوات في مواضع متفّرقة منه.

 /2بــن الّطّيــب القــادرّي> )ج’التقــاط الــّدرر> لمحّمــدو< (.62-52ص /4القــادرّي )ج
ــدو< (.427ص ــاج> لمحّم ــل والّت ــادرّي> )ص’انكلي ــب الق ــن الّطّي ســلوة و< (.362ب

وذلـك اسـتطراًدا فـي ترجمـة ابنـه ( 145ص /3بن جعفر الكّتانّي )ج’األنفا > لمحّمد
ــّوات. ــليمان الح ــدو< س ــات المــؤلّفين> لعب ــن زيــدان )ج’معجــم طبق  /2الــّرحمن اب

 (.172ن سودة المـّرّي )صب’الّسال ’دليل مؤّرخ المغرب األقصى> لعبدو< (.334ص
 (.212ص /12معجم المؤلّفين> لعمر رضا كّحالة في )جو<

 /1(. و<الــّدّرة الجليلــة> )ج521-455ص /2ترجمتــه فــي: <الــّدرر المرّصــعة> )ج( 1)
 (.226-212ص

 /1(. و<الــّدّرة الجليلــة> )ج237-233ص /1ترجمتــه فــي: <الــّدرر المرّصــعة> )ج( 2)
 (.226-266ص
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 مـن .هــ(1143)ت الـّدرعيّ  ناصـر ابن محّمد اهلل’عبد أبي الّشيخ بن’محّمد
 معتمده وهو، القراءات عليه قرأ فقد الّسباعّي؛ الّدرعيّ  إبراهيم تالمنة أشهر
 القـراءات وأخـن المشـرق؛ إلى رحلة وله .(1)بنلك انجازة له وكتب، فيها
 .بنلك إجازتين له وكتب، البقريّ  قاسم بن’محّمد عن بمصر

 ناصـر بـن’علـيّ  بـن’محّمـد بـن’ناصـر بن’(2)محّمد الّشيخ لعالّمةا (6
 .النّاصريّة بالّزاوية هـ(1142)ت والمدفن األصل الّدرعيّ  المنشأ المّراكشيّ 
 أبو وكفله، سنة عشر أربعة ابن وهو النّاصريّة الّزاوية ووفد، بمّراكش مولده

 بــالقراءة تغلواشــ، أختــه ابنــة وزّوجــه، الــّدرعيّ  ناصــر ابــن أحمــد العّبــا 
 ورجـع فحـجّ ، المـنكور العّبـا  أبـي صـحبة المشرق إلى ورحل، والّتعليم
 وانقـراء بالّتـدريس واشـتغل، بهـا الجامع بالمسجد والخطابة انمامة هوواّل 
، الّصــغير ومحّمــد، الجزولــيّ  أحمــد عــن أيًضــا وأخــن .تــوفّي أن إلــى فيــه

 .(3)الّسباعيّ  ّدرعيّ ال عليّ  بن’وإبراهيم، شرحبيل بن’محّمد بن’والحسين
ــتاذ (7 ــهير المقــرئ األس ــا  أبــو الّش ــن’أحمــد العّب  بــن’محّمــد ب

 الـّدار الـّدرعيّ  النّّجـار األنصـاريّ  الّسجلماسـيّ  المالك’عبد بن’الّرحمن’عبد
 الجمان سمطبـ< الموسومة القصيدة صاحب، ودفينها النّاصريّة الّزاوية نزيل
 مـن وغيرهـا، بيًتـا وعشـرين تسـعةو بيت مالة في >النّعمان الّسبعة قراءة في

 .(4)القراءات فنّ  في المقّطعات
                                                 

 (.234-233، 133ص /1د المّكّي النّاصرّي في <الّدرر المرّصعة> )جذكر ذلك محمّ ( 1)
 (.331-332ص /2(. و<الّدّرة الجليلة> )ج452ص /2ترجمته في <الّدرر المرّصعة> )ج( 2)
 (.452ص /2ذكر تتلمنه على إبراهيم الّسباعّي محّمد المّكّي في <الّدرر المرّصعة> )ج( 3)
 (.134-133ص /1ّي النّاصرّي في <الّدرر المرّصعة> )جذكر تتلمنه عليه محّمد المكّ ( 4)
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 أجـازه ناصـر؛ ابـن الّشـيخ سـبط الّتـدغيّ  الكـريم’عبـد بن’محّمد (8
 عامـة إجـازة لـه سـيولد مـن انجـازة فـي عّمـم كمـا، عاّمـة الّدرعيّ  إبراهيم
 .المشايخ من جمع مع هـ1132 بتاريخ

 ناصــر ابــن دمحّمــ بــن’موســى بــن’(1)جعفــر محّمــد أبــو األديــب (9
 انجـازة فـي عّمم كما، عاّمة الّدرعيّ  إبراهيم أجازه .هـ(1157)ت الّدرعيّ 

 إلى ورحل، الفضالء من جمع مع هـ1132 بتاريخ عامة إجازة له سيولد من
  .الّدرعيّ  ناصر ابن َمحّمد بن’أحمد العّبا  أبي عّمه مع المشرق

 والقصـالد يـدةالعد الّتـآليف ذو الّشـاعر األديـب المـؤّرخ العالّمة (11
 بــن’موســى عمــران أبــي بــن’(2)المّكــيّ  محّمــد اهلل’عبــد أبــو الّشــيخ المفيــدة
، >المرّصعة الّدرر< صاحب الّدرعيّ  ناصر ابن محّمد اهلل’عبد أبي بن’محّمد

 إبــراهيم أجـازه ؛>ناصـر بنـي مرويّـات إجـازات فـي النّاصـر الملـك فـت <و
 وذلـك، سنين أربع ابن له زتهإجا وقت وكان، عاّمة إجازة الّسباعيّ  الّدرعيّ 
 .(3)لوالده انجازة كتب حين

ـــواز  بـــاري المحّقـــ  العالّمـــة درعـــة قاضـــي  (11  محّمـــد أبـــو النّ
 أبـي عـن أخـن .الـّدرعيّ  الحسـين بـن’الكبير’عبد بن’أحمد بن’(4)الكبير’عبد

                                                 

 (.281-276ص /1ترجمته في: <الّدّرة الجليلة> )ج( 1)
 /2(. و<فهـر  الفهـار > للكّتـانّي )ج327-228ص /1ترجمته في: <الّدّرة الجليلـة> )ج( 2)

 (.71-65ص /6بن العّبا  الّسماللّي )ج’(. و<انعال > نبراهيم218-216ص
 (.133ص /1لك محّمد المّكّي نفسه في <الّدرر المرّصعة> )جذكر ذ( 3)
 /2(. و<الــّدّرة الجليلــة> )ج265-252ص /1ترجمتــه فــي: <الــّدرر المرّصــعة> )ج( 4)

 (.352-348ص
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 بـن’محّمـد بن’محّمد اهلل’عبد وأبي، المّراكشيّ  بالعّطار الّشهير أحمد العّبا 
 وأبـي، الّسجلماسـيّ  الّتجّمعتـيّ  الملك’عبد مروان وأبي، الفاسيّ  رالقاد’عبد

 الـّدرعيّ  علـيّ  بـن’وإبـراهيم، الـّدرعيّ  ناصـر ابـن محّمـد بـن’أحمد العّبا 
 .(1)أجازوه وكّلهم، الّسباعيّ 

ــيخ (12 ــد الّش ــن’(2)أحم ــن’صــال  ب ــراهيم ب ــن’إب ــد ب ــؤمن’عب ــن’الم  ب
 اومنًشـ منـزاًل  األكتـاويّ  رعيّ الدّ  أصاًل  الّشاويّ  إبراهيم بن’محّمد بن’إبراهيم
 وعن، (3)الّسباعيّ  الّدرعيّ  عليّ  بن’وإبراهيم، والده عن أخن .هـ(1147)ت

 >المشمولة الّطبّ  حلل في المقبولة الهديّة: <منها حسنة؛ تآليف له .غيرهما
 وسـمه كّراًسـا عشـرين نحـو فـي وشرحها، بيًتا 1211 في الّطبّ  في منظومة
 الحسـنة الّسـيرة في البالية المراسم تجديد: <أيًضا لهو، >المجمولة الّدرربـ<

 .الحسنة والّتقاييد الّتآليف من وغيرها، أبيه سيرة في >العالية
 الجمـا  الـّرحمن’عبد بن’محّمد بن’محّمد المجّود المقرئ الّشيخ (13
 الكـريم القـرآن مـن ختمـات المنـّورة بالمدينـة عليـه قـرأ ؛(4)اليمنـيّ  الّتعزيّ 

                                                 

نّ  على تتلمنه على إبراهيم الّدرعّي وإجازته له محّمد المّكـّي النّاصـرّي فـي <الـّدرر ( 1)
 (.252ص /1المرّصعة> )ج

(. ومحّمـد 126-111ص /1: محّمد المّكّي النّاصرّي في <الّدرر المرّصعة> )جترجمه( 2)
 (.345-337ص /2الخليفتي في <الّدّرة الجليلة> )ج

 /1ذكر تتلمنه على إبراهيم الّسباعّي محّمد المّكّي النّاصرّي في <الـّدرر المرّصـعة> )ج( 3)
 (.126ص

ه مـن إبـراهيم الـّدرعّي الّسـباعّي فـي لم أقف على ترجمته، وإّنما وقفت على إجـازة لـ( 4)
روايتي ورش وقالون عن نافع، محفوظة بالحر  المّكـّي، مصـّورة مـن الّشـيخ المحّقـ  

 بن موفّ  النّشوقاتّي الّدمشقّي، نشرتها في <الّشمو  المشرقة>.’عمر
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، ذلك وغير، المّكيّ  كثير ابن بقراءة وبعضها، نافع عن لونوقا ورش برواية
 .عاّمة أجازه كما، خاّصة بنلك وأجازه

 المشـرق علـى المغـرب فخـر المسـند المحـّدث الّلغـويّ  العالّمة (14
 موسـى بـن’محّمـد ابـن - عـرف وبـه - الّطّيـب بـن’(1)محّمـد الـّدين شمس
 علـى شـراكة إلـى نسـبة المعقـودة بالقاف بالّشركيّ  المعروف المدنيّ  الفاسيّ 
 وقـّوة الّروايـة اّتسـاع فـي عصـره نـادرة كـان .هـ(1172)ت فا  من مرحلة
 ومصر والعراق والحجاز بالّشا  عنه وأخن، مبيًنا سعًدا فيها ورزق، العارضة
 والّتصـريف والّلغـة بـالنّحو منه أحفظ زمانه في يكن ولم، البالد من وغيرها

 نحـو شـيوخه عـدد بلـ  وقـد، والفقه لحديثوا الّتفسير في إماًما، واألشعار
، الّسـباعيّ  الـّدرعيّ  إبراهيم إسحاق وأب العاّلمة المّؤلف منهم: ؛شيًخا 182
 فهـار  عّدة وجمع .أمم هو عنه وأخن .المغاربة من مشايخه أعلى من ووه

 .مسلسل حديث ثالثمالة نحو على اشتملت ومسلسالت
 الّلغـويّ  المقرئ المنقو و المعقو  من المتضّلع المشار  العالّمة (15
 بـن’أحمـد بن’صال  بن’محّمد بن’الحبيب بـ: الملّقب (2)أحمد الّزاهد الورع
 قريــة بالّتحريــك؛ لَمــط إلــى نســبة - الّلَمطــيّ  يحيــى بــن’محّمــد بــن’يحيــى

                                                 

-21ص /4ترجمته في: <إرسـا  األسـانيد> للمتـرجم. و<سـلك الـّدرر> للمـرادّي )ج( 1)
 (.1271-1267ص /2هر  الفهار > للكّتانّي )ج(. و<ف24

ــة> لــه 125-124ص /1ترجمتــه فــي: <طبقــات الحضــيكّي> )ج( 2) (. و<الّرحلــة الحجازيّ
ـــا )ص ـــادرّي )ج83-82أيًض ـــاني> للق ـــل 25-24ص /4(. و<نشـــر المث (. و<انكلي

ــاج> لــه أيًضــا )ص ــي> المحّمــد الفاســّي الفهــرّي 121-122والّت (. و<المــورد الهن
ـــوف )ج (.74-73)ص ـــد مخل ـــور> لمحّم (. و<انعـــال > 522ص /1و<شـــجرة النّ

 (.385-383ص /2للّسماللّي )ج
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ــيّ  الّسجلماســيّ  - بسجلماســة ــّديقيّ  الفيالل  عــن أخــن .هـــ(1165)ت الّص
 القــراءات أسـانيد تفّرعـت طريقـه نومـ، الّسـبع القـراءات الّسـباعيّ  إبـراهيم
 .وموريتانيا شنقيط في الّسبع

 رحلته في الخامس المبحث
 والّرحلـة الّسـفر العلـم وطلبـة والمسندين والمحّدثين العلماء عادة من

 فــي العلــوّ  وطلــب، معــارفهم مــن والنّهــل، عــنهم لألخــن العلــم طلــب فــي
 طلـب فـي الّرحلة الّسباعيّ  الّدرعيّ  إبراهيم العاّلمة قا  فقد لنلك، األسانيد
، المغـرب خـارج ورحـل، وبواديـه المغـرب مدن مختلف في وجا ، العلم
 الّشـمو <كتابـه  مـن اسـتفادته اسـتطعت مـا حسـب لـنلك بيـان يلي وفيما

 مترجميه: ومن >المشرقة
 إفـران قريته من األولى رحلته الّسباعيّ  الّدرعيّ  إبراهيم رحل فقد (1
 إلـى األقصـى بالمغرب بسو  الّصغير لألطلس الغربي الجنوب في الواقعة
 شـيخه عـن أخن وفيها .(1)ـهـ1252 سنة وذلك النّاصريّة الّزاوية حيث درعة
 .الّدرعيّ  ناصر ابن محّمد العلو : تلفخم في عمدته عليه الني

 ابـن الـّرحمن’عبـد شـيخه على قرأ وفيها، فا  مدينة إلى ورحل (2
 علـى وشـهد، بها وأجازه، راءاتالق كتب وبعض، الّسبع القراءات القاضي
 الحسنيّ  العمرانيّ  محّمد بن’محّمد وهم:، فا  مشايخ من جمع هنه إجازته

، الفاســيّ  علــيّ  بــن’القــادر وعبــد، الّصــقّلي إبــراهيم بــن’ومحّمــد، الجــوطيّ 
                                                 

 (.135ص /1ذكر ذلك محّمد المّكّي النّاصرّي في <الّدرر المرّصعة> )ج( 1)
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ــد ــن’ومحّم ــد ب ــن’محّم ــيّ  أحمــد ب ــد، المرين ــريف ومحّم ، البوعنّــاني الّش
 أحمـد بـن’ومحّمـد، المـزوار حّمـدم بـن’وأحمـد، األّبـار محّمـد بن’وأحمد
 ذلـك فـي ونظـم، غـالبهم عـن وأخـن، سـودة ابن محّمد بن’محّمدو، مياره
 .لشعره عقدته الني المبحث في ستأتي قصيدة
 سـعيد بـن’محّمـد شـيخه لقـي وفيهـا، مـّراكش مدينـة إلى ورحل (3
 >الّتهـاني ووجـه األمـاني حـرز< مـن تيّسر ما له وكتب، المّراكشيّ  المرغيثيّ 

 .لوحه على اطبيّ للشّ 
، المغـرب شـرق جنـوب تنغيـر نقلـيم الّتابعـة داد  إلى ورحل (4
 وتـناكر، عليهـا وسـّلم، الّسـكتانيّ  يوسـف بـن’بكـر أبي بالّشيخ التقى وفيها
 .معه

 ناصر ابن محّمد الّشيخ مع األولى حّجته في المشرق إلى ورحل (5
، بمصــر ونــز ، مــّدة المنــّورة بالمدينــة وجــاور، هـــ(1276) عــا  الــّدرعيّ 
 فـي علمالهـا عن وأخن، النّواحي تلك من وغيرها، والقد ، الّشا  ودمش 
 الجـبّ  رأ  أّنـه عنـه وحكي، عاّمة إجازة وأجازوه، والفنون العلو  مختلف
 .(1)- الّسال  عليه - يوسف سّيدنا فيه رمي الني

 2 يـو  التقـى فقـد، هــ1282 سـنة الحـجّ  إلـى أخر  مّرة ورحل (6
 الخزرجـيّ  الـّدين تـاج بـن’الّسـعود بـأبي الّشـا  بدمش  الّسنة هنه من شوا 

ــافعيّ  الّدمشــقيّ  ــرأ، الّش ــه وق ــى >البخــاريّ  صــحي < أّو  مــن علي ــاب إل  كت
 .روايته وعنه له يجوز ما بجميع وأجازه، انيمان

                                                 

 (.134الّزاهر> لمحّمد المّكّي النّاصرّي )ص ينظر: <الّروض( 1)
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 فـي وأجازه، الّشافعيّ  العيثاويّ  بمحّمد بدمش  التقى الّرحلة هنه وفي
 .نةالسّ  هنه من فيه توفّي الني مرضه

 مـن حّصـة عليه وقرأ، الّدمشقيّ  الفتا  بإبراهيم بدمش  فيها التقى كما
 .روايته له يجوز ما بجميع خّطه وأجازه، >البخاريّ  صحي < أّو 

 مختلفـة سـنوات فـي أجيـز أّنـه نجـد مشـايخه مـن إجازاته خال  ومن
 أخـر  رحـالت هي هل أدري فال المنّورة؛ المدينة في مشايخه من متقاربة
 المنـّورة بالمدينـة وجـاور واحـدة رحلـة هـي أ ، الّسـنة تلك بعد الحجّ  إلى

 .أعلم واهلل الّراج  هو وهنا ؟أخر  أعواًما
 المنـّورة بالمدينـة التقى أّنه نجد عليها وقفت التي إجازاته خال  فمن

، الكورانّية الخالديّة فاطمة بشيخته هـ1281 عا  األولى جماد  الّثالثاء يو 
 بـن’محّمـد ابنهـا بقراءة الحديثّية الكتب بعض أوالل من لكثيرا عليها وسمع
 انجـازة فـي واضـ  هـو كمـا العلمـاء مـن ثّلة معه وسمع، البرزنجيّ  رسو 

 .الكتاب ثنايا في المنكورة
ــّ   ــف ون ــى المؤلّ ــه عل ــى أّن ــة التق ــّورة بالمدين ــيخ المن ــراهيم بالّش  إب
 بإجـازة وأجـازه للّسـيوطيّ  >العشاريّات من النّادريّات< عليه وقرأ، الكورانيّ 
 مـّرة بـه والتقـى .النّبـويّ  بـالحر  هــ1281 عـا  القعـدة ذي 13 يو  مؤّرخة
 28 االثنين يو  الّصوفّية الخرقة وألبسه، الكثير عنه وأخن، عليه وقرأ أخر 
 وقـرأ أخـر  مـّرة بـه التقـى أّنه انجازات بعض في نجد كما هـ1282 صفر
 .هـ1282 عا  شّوا  في خاّصة بها جازهوأ >الّسبيل قصد<كتابه  عليه
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 ثنايـا فـي بـنلك صّرح كما هـ1283 عا  للحجّ  أخر  مّرة ورحل (7
 بـه التقى أّنه أخبر فقد بمصر؛ الّشبرامّلسيّ  عليّ  بن’عليّ  ترجمة عند الكتاب
 صـحي < مـن تيّسـر ما عليه وقرأ، المنكورة الّسنة في الحجّ  إلى تّوجهه عند

 >المحّمديّـة الّشـماللو< >الّصـغير الجـامع<و، >مسلم صحي <و، >البخاريّ 
 انجــازة لــه وكتــب، الّســبع بــالقراءات البقــرة وأوالــل والفاتحــة، للّترمــنيّ 
 للقاضـي >الّشـفا< مـن تيّسـر مـا أيًضـا عليه قرأ الحجّ  من عوده وبعد، بنلك
 لمحّمـد >المضـّية الّدّرة< وجميع، النّا  سّيد البن >األثر عيون<و، عياض
، الّسـبع بـالقراءات البقـرة وأوالـل والفاتحـة >العراقيّ  ألفية<و، زريّ الج ابن

 .ثانية بنلك وأجازه
 وقرأ، المصريّ  البقريّ  قاسم بن’بمحّمد بمصر التقى الّرحلة هنه وفي

 القــراءات فــي النّشــر< مــن وقطعــة، الجــزريّ  ابــن لمحّمــد >المقّدمــة< عليــه
 كالهمـا >الّلدنّيـة واهـبالم<و، >انشـارات لطالف< من وقطعة، له >العشر

 >األمـاني حـرز<و، للّشـعرانيّ  >والّترهيب الترغيب< من وقطعة، للقسطالّنيّ 
 األّو  ربيع شهر في عاّمة إجازة له وكتب، عمران آ  إلى أّولها من للّشاطبيّ 

 .هـ1283 سنة
 البـاقي’عبـد بالّشـيخ بمصـر التقى الّسنة هنه من األّو  ربيع شهر وفي
ــانيّ  ــ الّزرق ــرأ ريّ المص ــه فق ــل علي ــاريّ  صــحي < أوال ــين<و، >البخ  األربع
ــة ــر<و، >النّوويّ ــل مختص ــالة<و، >خلي ــن >الّرس ــي الب ــد أب ــيّ  زي ، القيروان

 .بخّطه إجازة له وكتب، المالكيّ  الفقه في >العّزيّة<و
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 حضـور والز ، المصريّ  الخرشيّ  بمحّمد التقى أيًضا الّسنة هنه وفي
، >خليـل مختصـر<و، >البخـاريّ  صـحي < بعـض عليـه وقـرأ، مجالسه ةعامّ 

 .بخّطه إجازة له وكتب
ادس المبحث  مؤل فاته في الس 
 من ذلك يستفاد عّدة مؤلّفات الّسباعيّ  الّدرعيّ  إبراهيم مةالعاّل  لنا تر 

، جليلـة كثيـرة كتًبـا الّترجمة صاحب وأنشأ: <(1)النّاصريّ  المّكيّ  محّمد قو 
 وأشهد، أهلّية فيهم تكن لم ما غيرهمو، ولده من بها ينتفع من على وحبسها
 الّتقاييـد كثيـر وكـان، المنكور شيخنا ولده بيد اآلن وهي، بنلك نفسه على

 .>منها والّطّبّية العلمّية والفوالد
 مؤلّفاته: فمن
ــة بأســانيد المشــرقة الّشــمو < (1 ــع وقــد ؛>والمشــارقة المغارب  طب
 .لبنان ببيروت انسالمّية البشالر بدار بتحقيقي
 أبـي الشـيخ بـن’محّمـد بـن’موسـى عمـران ألبـي المطّولة زتهإجا (2
ــد ــد اهلل’عب ــن’محّم ــي، ناصــر ب ــد وأب ــد اهلل’عب ــن’محّم ــد ب  الحــوات اهلل’عب

، الّدرعيّ  ناصر ابن محّمد سبط الّتدغيّ  الكريم’عبد بن’ومحّمد، الّشفشاونيّ 
 بتــاريخ المّكــيّ  محّمــد وصــنوه، النّاصــريّ  موســى ابــن جعفــر محّمــد وأبــي
في  الّدرعيّ  ناصر ابن المّكيّ  محّمد اهلل’عبد أبو كاملة أوردها وقد ،هـ1132

 .(2)>ناصر بني مرويّات في النّاصر الملك فت <
                                                 

 (.135ص /1في <الّدرر المرّصعة> )ج( 1)
 (. وقــد نشــرتها مــع كتــابي: 323خة منــه بالمكتبــة الوطنّيــة بالّربــاط )بــرقمتوجــد نســ( 2)

 <الّشمو  المشرقة>.
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 الّزاويــة مشــايخ مناقــب فــي أو درعــة مشــايخ مناقــب فــي كتــاب (3
 إلى وصلت وبعدما: <بقوله النّاصريّ  المّكيّ  محّمد إليه أشار وقد، النّاصريّة

 - القبـاب الحسـين بـن’اهلل’عبـد هـو - الّشـيخ هـنا ترجمـة مـن المحلّ  هنا
 الفقيه ألّفه - روحهاهلل ’قّد  - والدنا بخطّ  جزء على وقفت، عنهاهلل ’رضي
اهلل ’رحمـه - بالّسـباعيّ  الّشـهير الّدرعيّ  عليّ  بن’إبراهيم إسحاق أبو األستاذ

 الفوالـد بعـض منـه نقـل ثمّ  .>- عليهماهلل ’رضوان - أشياخنا مناقب في -
 .المنكور الّشيخ ترجمة يف

 موضـوع وهـو، (1)يوسـف سـورة مـن (انـتأمن) ضـبط في قصيدة (4
 .وشرحي تحقيقي
امــا) علــى الوقــف فــي أرجــوزة (5  وقــد، (2)انســراء ســورة مــن (أي 
 .طبعها لي ييسر أناهلل ’أرجو، حّققتها
 لمحّمــد >القــرآن أحــرف رســم فــي الّظمــآن مــورد< علــى تــنييل (6
 .(3)الخّراز
 أغفله وما واالستحسان والّتشهير الخالف يانبكتاب < على تنييل (7
 .(4)القاضي ابن الّرحمن’عبد لشيخه >الّظمآن مورد

 .كتّيب في لجاءت جمعت لو وأشعار قصالد وله (8
                                                 

 ضمن مجموع.( ق238وهي محفوظة بالمكتبة العاّمة بالّرباط )برقم( 1)
 .ضمن مجموع( ق238برقم) بالّرباط العاّمة بالمكتبة محفوظة( 2)
 (.117، 47ب> )صذكره سعيد أعراب في <القّراء والقراءات بالمغر( 3)
ذكره أستاذنا الّدكتور الّتهامي الّراجي الهاشمّي في مقدمة تحقيقه لكتاب <الّتعريـف فـي ( 4)

 (.142اختالف الّرواة عن نافع> ألبي عمرو الّدانّي )ص
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ابع المبحث  وتحليته عليه العلماء ثناء في الس 
ــّدرعيّ  إبــراهيم كــان ــا موســوعياا عالّمــة الّســباعيّ  ال  العلــو  فــي متفنًّن
، ورّحالـة، مؤلًّفـا وكـان، شـاعًرا أديًبـا فقيًها محّدًثا مقرًلا انك فقد والفنون؛
 المـدح مـن يسـتحّقه بمـا ووصـفوه، العلمـاء عليـه أثنـى فقد لنلك ومسنًدا؛
 فـي الكبار شيوخه قَِبلِ  من تحليته من وقدره جاللته على أد ّ  وال، والّتحلية
، والمحّقـ  ،الّشـريعة ومحيي، انسال  وشيخ، بالعالّمة والمشرق المغرب
 :ذلك فمن عصره؛ في تمّيزه على يد ّ  مّما ذلك وغير

 النّجيـب الّطالـب: <(1)القاضـي ابـن الـّرحمن’عبـد أستاذه عنه قا  (1
 .>األريب المجّود

 النّبيــه الفقيــه: <(2)العّياشــيّ  اهلل’عبــد ســالم أبــو أســتاذه عنــه وقــا  (2
 .>إبراهيم سّيدي المحّق  األستاذ

 العلـم فـي ضـرب مّمـن وإنّ : <(3)امّلسـيّ الّشبر عليّ  أستاذه وحالّه (3
 عالّمـة، انسـال  شـيخ، الّظـاهر المفيـد القـدر منـه وحصـل، وافـر بنصيب
 الحبـر المـدقّ  المحّق ، األعال  العلماء قدوة، األنا  شريعة محيي، األنا 
 بنصيب فيه ضرب مّمن وإنّ : <(4)أيّضا عنه وقا  .>...إبراهيم الّشيخ الهما 

                                                 

 في إجازته له التي ذكرها المؤلّف أثناء كتابه <الّشمو  المشرقة>.( 1)
 به <الّشمو  المشرقة>.في إجازته له التي أرفقتها مع كتا( 2)
 في إجازته له التي أرفقتها مع كتابه <الّشمو  المشرقة>.( 3)
 في إجازته أخر  له، وقد أرفقتها مع كتابه <الّشمو  المشرقة>.( 4)
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 العالّمة الّرحلة القدوة الفاضل الّشيخ الّظاهر المفيد القدر منه وحّصل، وافر
 .>...إبراهيم الكامل

 العمــدة الّشــيخ: <(1)البقــريّ  قاســم بــن’محّمــد أســتاذه عنــه وقــا  (4
 .>األريب العالّمة الّلبيب الّلوذعيّ  العّدة والمالذ

 العالّمـة العالم انما  الّشيخ: <(2)الّطوخيّ  منصور شيخه عنه وقا  (5
 .>...إبراهيم الّشيخ موالنا والفواضل لفضاللا ذو

 قـرأ: <فقا  له إجازته في الكرديّ  الكورانيّ  إبراهيم أستاذه وحالّه (6
 بن’إبراهيم الّشيخ الّصال  المقرئ الفاضل الكما  لطلب بهّمته النّاهض عليّ 
 آخـره إلـى أّولـه مـن >الّسـبيل قصـد: <بــ المسّمى الكتاب هنا الّدرعيّ  عليّ 
 التـي النّسـخ فـي توجـد ال فوالـد فيه وألح ، قراءته في وحّرر، ريةدا قراءة

 فمـن، والمغـرب، والعـراق، والّشـا  ...كالهنـد األقطـار؛ إلى منه خرجت
 يطلـب لمـن وإقـراءه روايتـه أجـزت وقـد، عليهـا فليعتمد النّسخة هنه وجد
 .>منه

 العامـل العـالم سـّيدنا: <(3)الّصـفوريّ  القـادر’عبـد شيخه عنه وقا  (7
 العامـل والعـالم، الفاضـل الّشـيخ: <(4)أيًضـا عنـه وقـا  .>..إبراهيم لّشيخا

 .>...إبراهيم الّشيخ سّيدي، الكامل
                                                 

 في إجازته له التي أرفقتها مع كتابه <الّشمو  المشرقة>.( 1)
 في إجازته له أرفقتها مع كتابه <الّشمو  المشرقة>.( 2)
 في إجازته له على ثبته "الكنوز الّشامّية" التي أرفقتها مع كتابه <الّشمو  المشرقة>.( 3)
 في إجازته له في آخر ثبته "الكنوز الّشامّية" التي أرفقتها مع كتابه <الّشمو  المشرقة>.( 4)
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ــد أســتاذه وحــالّه (8 ــن’محّم ــد ب ــه الخرشــيّ  اهلل’عب ــيخ: <(1)بقول  الّش
 .>إبراهيم الّشيخ الكاملّ  المحّصل الفاضل
 والّزاهد، العامل العالم: <(2)الخزرجيّ  الّسعود أبو شيخه عنه وقا  (9
، الفهـو  مـن ضـروب فـي المتفـنّن، العلـو  ...فـي البـارع، الفاضل الورع
 .>...إبراهيم الّشيخ سّيدياهلل ’في األخ وشيخنا موالنا

، الفاضـل الّشـيخ: <(3)بقولـه الفرضيّ  الّدين نجم أستاذه وحالّه (11
 .>...إبراهيم الّشيخ، الفّهامة والنّبيل، العالّمة النّبيه، الفضالل شتات جامع

 العـالم الّصال  الّشيخ: <(4)الّزرقانيّ  الباقي’عبد أستاذه عنه وقا  (11
 .>...إبراهيم الّشيخ الّساجد الّراكع الّزاهد العابد

اهلل ’مـنّ  مّمـن وكـان: <(5)الّشـبراخيتيّ  إبـراهيم شـيخه عنـه وقا  (12
 العلـم إلـى شـدّ  الني الفاضل هنا، طري  أقو  إلى والهداية، بالّتوفي  عليه

ــزالم ــدّ ا ع ــي لج ــب ف ــى، الّطل ــعده حّت ــو اهلل ’أس ــة ببل ــيخ، األرب غاي  الّش
 .>..إبراهيم

: (6)لـه محّلًيـا البرزنّجـيّ  رسـو  بن’محّمد شيخته ابن عنه وقا  (13
 .>...إبراهيم المقرئ النّحويّ  الفقيه الفاضل الّشيخ<

                                                 

 في إجازته له أرفقتها كتابه <الّشمو  المشرقة>.( 1)
 تابه <الّشمو  المشرقة>.في إجازته له أرفقتها في آخر ك( 2)
 في إجازته له أرفقتها في آخر كتابه <الّشمو  المشرقة>.( 3)
 في إجازته له أرفقتها في آخر كتابه <الّشمو  المشرقة>.( 4)
 في إجازته له أرفقتها في آخر كتابه <الّشمو  المشرقة>.( 5)
أرفقتهـا فـي آخـر كتابـه  الكورانّيـة، وقـد الخالديّـة فاطمـة والدتـه عن الّسماع طباق في( 6)

 <الّشمو  المشرقة>.
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: (1)الّشفشـاونيّ  الحـّوات اهلل’عبـد بـن’محّمـد تلميـنه عنـه وقا  (14
 .>الّرحلة الحاجّ  الّصوفيّ  المشار  ستاذاأل المعّمر الّشيخ<

ـــره (15 ـــو وذك ـــا  أب ـــد العّب ـــن’أحم ـــد ب ـــيّ  محّم ـــهير الجزول  الّش
، األجـل - ناصـر ابـن محّمـد اي - تلميـنه، اهلل في أخونا: <(2)بالهشتوكيّ 

 المتـديّن األسـتاذ: <(3)أيًضـا عنـه وقـا  .>المحّقـ  األستاذ، األعد  وإمامه
 .>...الّشيخ رفعته على المتواضع

 (4)النّاصـريّ  موسـى بن’المّكيّ  محّمد اهلل’عبد أبو تلمينه وحالّه (16
 العلمـاء أحـد، الّرّحالـة األسـتاذ المحقـ  المقرئ العالّمة انما  شيخنا: <بـ

 وحيـد، الفّهامـة الحبـر، العالّمـة العالم الّشيخ: <(5)أيًضا فيه وقا  .>األفراد
  .>األستاذ، الّرّحالة، عصره وفريد، دهره

 شيخ< :>فهرستهفي < الفاسيّ  العراقيّ  زيان محّمد أبو نهع وقا  (17
 الّرحلـة الّضـابط المقـرئ الّراويـة الحـافظ المحـّدث المعّمـر البركـة الّشيوخ
 .(6)>بادية ظاهرة البصالر ألهل أسراره الني، الواعية

                                                 

بــن محّمــد ’بــن موســى’اهلل الخطيــب وأحمــد’بــن عبــد’بــن محّمــد’فــي إجازتــه لمحّمــد( 1)
 النّاصرّي، وقد نشرت نّصها في آخر كتابه <الّشمو  المشرقة>.

 في كتابه: <إنارة البصالر بنكر مناقب القطب ابن ناصر وحزبه واأللّمة الهـداة األكـابر"( 2)
 (.354ص /2فيما نقله عنه محّمد المّكّي النّاصرّي في <الّدرر المرّصعة> )ج

 (.358ص /2الّدرر المرّصعة> )ج<( 3)
 (.131ص /1في: <الّدرر المرّصعة> )ج( 4)
 (.134الّزاهر> )ص في: <الّروض( 5)
 (.1224ص /2فهر  الفهار > )جالحّي الكّتانّي <’عنه محّمد عبد نقله( 6)
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ــد وذكــره (18 ــن’محّم ــب ب ــركيّ  الّطّي ــي الّش ــه ف ــي إجازت ــد ألب  محّم
 األسـتاذ المعّمـر: <فقا  بنّانيّ  السال ’عبد بن’محّمد اهلل’عبد أبي بن’حمدون
 .(1)>الّدرعيّ  محّمد بن’إبراهيم إسحاق أبو البرهان الّرحلة الكبير

 الّرحلـة الّراويـة األسـتاذ انمـا : <(2)الحّوات سليمان عنه وقا  (19
  األســنانيّ  الــّدرعيّ  الّســباعيّ  علــيّ  بــن’إبــراهيم ســالم أبــي المعّمــر الّصــال 

 .>- اعنهماهلل ’رضي -

 مـن هـنا الـّدرعيّ : <بقولـه (3)الكّتـانيّ  الحـيّ ’عبد محّمد ووصفه (21
 مـن وبقّيـة، المغـربّيين القـراءات ألّمـة أعمـدة مـن وعمـدة، المسندين كبار
 سالم أبا شار  بكونه وناهيك، كالواجبة المحّدثين على إليهم الّرحلة كانت

 فهـنا، سنة 45 بعده وعاش، والمغاربة المشارقة شيوخه معظم في العّياشيّ 
 الّطّيب ابن غير المغاربة من إسناده لعلوّ  يتفّطن لم أّنه أسف وبكلّ ، عجيب
 .>طريقه من به نّتصل الني فإّنه، الّشركيّ 

 ومدفنه وفاته في الث امن المبحث
 سـيرة فـي -اهلل ’رحمـه - وتـوفّي، عمـره آخر في المترجم بصر كّف 
 محّمـد ذلـك ذكـر كمـا  1725 لــ: الموافـ  هـ1138 عا  مستحسنة مرضّية
 .(4)>النّاصر الملك فت في < النّاصريّ  المّكيّ 

                                                 

 (.1227ص /2فهار > للكّتانّي )جفهر  ال<( 1)
 (.638ص /2في: <الّروضة المقصودة> )ج( 2)
 (.1227ص /2في: <فهر  الفهار > )ج( 3)
 مخطوط.( 24)ص( 4)
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 خمـس عـا  المحـّر  في توفّي: <(1)>الّزاهر الّروضفي < قا  حين في
 .>سنة وثمانين بضًعا عّمر وقد، وألف ومالة وثالثين

 وثالثين خمس سنة المحّر  في توفّي< :>(2)المرّصعة الّدررفي < وقا 
ــة ــف؛ ومال ــى وأل ــاريخ فعل ــاريخ أي - األّو  الّت ــني األّو  الّت ــد ال ــه ول  في
 مالـة عمـره كـان أّنـه - هــ1234وهـو ولـده بخـط وجده الني وهو الّسباعيّ 
 .>سنة

، تنـاقض الّثالثـة كتبـه في المّكيّ  محّمد كال  مقارنة خال  من فيظهر
 .هـ1135 والّثالث: الّثاني وفي هـ1138 في توفّي أّنه األّو  في فأخبر

 كتابـه في بينما، فقط سنة وثمانين بضًعا عاش أّنه الّثاني في أخبر كما
 .الّراج  وهو، عا  مالة عّمر أّنه أثبت الّثالث
 المالـة نحـو عـن هــ1155 سـنة تـوفّي أّنه (3)>الفهار  فهار في <و
 .سنة وعشرين

ــر ــد وذك ــار محّم ــيّ  المخت ــه (4)الّسوس ــوفّي أّن ــي ت ــفر أّو  ف ــنة ص  س
 .هـ1135

 حداء الّزاوية بوسط التي المقبرة في -اهلل ’رحمه - مترجمال دفن وقد
 .(5)هنا  يدفن أن بوصّيته األنصاريّ  اهلل’عبد إبراهيم سّيدي قبر

                                                 

 (.137)ص( 1)
 (.134ص /1)ج( 2)
 (.1224ص /2)جفي ( 3)
 (.66ص /3في <خال  جزولة> )ج( 4)
 (.135-134ص /1> )جذكر ذلك محّمد المّكّي النّاصرّي في <الّدرر المرّصعة( 5)
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ــين يــو  تمكــروت إلــى ســافرت وقــد  هـــ1435 القعــدة ذي 12 االثن
 قبـر علـى أقف لعّلني النّاصريّة الّزاوية فدخلت  2214 شتنبر 8 لـ: المواف 
 لـم ألّنـه قبـره؛ أجد فلم، وفاته من فأتأّكد الّسباعيّ  الّدرعيّ  إبراهيم المؤلّف
 ناصـر ابـن محّمـد شـيخه قبـر على وضعت كما عليه تد ّ  عالمة عليه توضع
ــه ــن أحمــد وابن ــد، ناصــر اب ــّدرعيّ اهلل ’وعب  واهلل، المــنكور شــيخه شــيخ ال

 .المستعان

مة بقصيدة الت عريف في الث اني الفص    إبراهيم العل 
رعي   باعي   الد   يوسف سورة في )تأمننا( ضبط في الس 

 الّشــيخ المســند المحــّدث المقــرئ العاّلمــة لامــا  القصــيدة هــنه
 قولـه فـي (تأمن ـا) كلمـة ضـبط فـي وهي، الّدرعيّ  الّسباعيّ  عليّ  بن’إبراهيم
 .(1){         } تعالى:

 الّشـيخ منهم: العلماء؛ من عدد الكلمة هنه وقراءة ضبط في نظم وقد
 قصـيدة فـي وذلك النّفزّي؛ الّصحينيّ  الجّبار’عبد بن’عليّ  محّمد أبو المقرئ

فـي  القاضي ابن الّرحمن’عبد المقرئ العاّلمة كاملة ذكرها وقد، بيًتا 42 في
 بيــان فــي أطــا  كمــا، (118-116 /4) >الاّلمــع والّضــياء عالّســاط الفجــر<

 األجوبــة< نظمــه فــي القيســيّ  ســليمان بــن’محّمــد المقــرئ وضــبطها قراءتهــا
 /4) >الّسـاطع الفجـرفـي < القاضـي ابـن الّشـيخ ذلك نّ   وذكر، >المحّققة
112-116). 

                                                 

 [.11: ]اآلية: -عليه الّسال   -سورة يوسف ( 1)
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 مـا علـى اقتصـر هـنه قصـيدته فـي الّسـباعيّ  الّدرعيّ  إبراهيم والعاّلمة
 فـي رسـًما ضـبطها وكيفيـة، قراءتهـا كيفيـة من المغاربة عند العمل به جر 

 نّبه وإّنما، ورسًما قراءة الجالزة األوجه باقي ينكر ولم، الّشريف المصحف
  .رسًما يجوز ال ما بعض على فقط

 ضـمن (ق238بـرقم) بالّربـاط العاّمة بالمكتبة محفوظة القصيدة وهنه
 .مجموع

 المؤلّف: تلمين بخطّ  وهي، بيًتا عشر ثنيا في واحدة صفحة في وتقع
 .الّدرعيّ  ناصر ابن محّمد بن’اهلل’عبد

 وآخرهــا:، الــّدرعيّ  األمســنانيّ  إبـراهيم لشــيخنا األبيــات هــنه أّولهـا:
 .ناصر ابن محّمد بن’اهلل’عبد الفانية: يده بخطّ  وكتب

 
 
 
 
 
 
 

 المخطوط عن ورةص
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ًقاحم القصيدة نص   في الث الث الفص   ق 
حمناهلل ’بسم حيم الر   الر 

د سي دنا على وسل ماهلل ’صل ى  وصحبه وآله محم 

اًل َوآِخـــــــَرا  َحْمـــــــِدي لَِربيـــــــي أَوَّ
 أاََل اْســـــَمَعْن َمـــــا قُْلُتـــــُه بـِــــالنَّْظمِ 
ْخَفــــاءِ  ـــا بِاْنِ  َواأْلَْخــــُن ِفــــي َتاَمنَـّ
ــــــِديدِ  ــــــُ  بِالتَّْش ــــــَتِحيُل النُّْط  فَيَْس

ــ ــى اْلَوْص ــيل َعلَ ــْبُط َمْبِن ــَراَوالضَّ  ِل َج
 َهـــَنا الـــِني اْســـَتْظَهَرُه اْبـــُن َعاِشـــرْ 
ـــــدي َواِنْخَفـــــاءِ   َوَمـــــْن يَُقـــــْل بِالشَّ
ـــَز ُ  ـــدل يَْل ـــَما ِ َش ـــى اِنْش ـــْم َعلَ  نََع
ــــَر  ــــا يُ ــــْيَخْيِن ِفيِهَم ــــاِهُر الشَّ  َوظَ
 َونَْجــــُل َعاِشــــر  أََطــــاَ  اْلَبْحــــثَ 
ـــــ ِ  ـــــَع التَّْحِقي ـــــِل َم ـــــاَدَة النَّْق  ِزيَ

ــــــاَل ِ  ثُــــــمَّ َصــــــاَلُتهُ   َمــــــَع السَّ
 

ـــى َخْيـــرِ اْلـــَوَر   ـــمَّ َصـــاَلُتُه َعلَ  ثُ

ـــا؛ َتُفــــْز بِِعْلــــمِ   ِفــــي نُــــوِن َتاَمنَـّ
اءِ  ــــــرَّ ــــــالِرِ اْلُق ــــــَد َس ــــــَهُر ِعْن  أَْش
ــــــدِ  ــــــاَل َتْفِني ــــــاْعلََمْن بِ ــــــهِ فَ  َعلَْي
 اَل َشـــدَّ ِفـــي النُّـــوِن لَِمـــْن بِـــهِ قَـــَرا
ــــــــــــاِهرْ  ــــــــــــَرُه َوَذاَ  ظَ  َوَردَّ َغْي

 اِطــــلَل بِــــاَل اْمِتــــَراءِ ِفــــي اللَّْفــــِظ بَ 
 َخطاا َكَما ِفـي النُّْطـِ ، ِع َمـا اْلَتَزُمـوا
َرا  بِـــهِ اْغِتـــَراُر بَْعـــِض َمـــْن َتَصـــدَّ
ـــــــهِ ِإْن أََرْدتَ  ـــــــَك بِ  ِفيـــــــهِ، َعلَْي
ـــــ ِ  ـــــى التَّْوِفي ـــــهِ َعلَ ـــــُد لِلَّ  َواْلَحْم
ـــاِمي ـــطََفى التيَه ـــيي الُمْص ـــى النَِّب  َعلَ
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ابع الفص   مشروًحا ةالقصيد نص   في الر 
حمناهلل ’بسم حيم الر   الر 

د سي دنا على وسل ماهلل ’(1)صل ى  (2)وصحبه وآله محم 

ـــــَرا اًل َوآِخ ـــــي أَوَّ ـــــِدي لَِربي َحْم
(3) 

 

 (4)ثُـــمَّ َصـــاَلُتُه َعلَـــى َخْيـــرِ اْلـــَوَر  
 

                                                 

 -لم يعطف المؤلّف الّتصلية على البسملة بالواو، وهي عادة مشايخ الّزاويـة النّاصـريّة ( 1)
وتالمنتهم من بعدهم تبًعا لما عليه العمل عند علماء البالغة وابـن مالـك  -وهو منهم 

 لخبر على اننشاء.وابن عصفور من عد  جواز عطف ا
ــّكاكّي )ص ــو > للّس ــاح العل ــن هشــا  261-252ينظــر: <مفت ــي الّلبيــب> الب (. و<مغن

 (.232-227)ص
 وفي ذلك قا  بعضهم:

ـــار ـــى األخب ـــك اننشـــا عل  وعطف
ــابن ــن الصــالح ف ــك واب ــوا مال  أب

ـــــــــه ـــــــــة وجوزت ـــــــــة فرق  قليل
 

 جــــاري خــــالف فيــــه وعكســــه 
ــــدوا وبالجــــلّ  فيــــه جــــوازه  اقت

ــــــه وارتضــــــى وســــــيبويه  دليل
 

 (.388ص /4انظر األبيات في: <إعانة الّطالبين> للبكرّي الّدمياطّي )ج
 كتب في المخطوط بعد هنا بخّط مغاير: هنه األبيات لشيخنا سّيدي إبراهيم األمسنانيّ ( 2)

 الّدرعّي.
 بـالقرآن اقتـداء بالحمدلـة - العلمـاء عـادة هـي كما - هنا نظمه اهلل رحمه النّاظم ابتدأ( 3)

 رسـو  لحـديث ، وامتثاال}الحمد هلل رب العالمين{ :بقوله تعالى اهلل بدأه ذإ الكريم؛
 كـلّ : <- عنه اهلل رضي - هريرة أبو عنه رواه الني - وسّلم وآله عليه اهلل صّلى - اهلل
أبتـر،  فهـو: رواية أجن ، وفي فهو: رواية وفي>. أقطع بالحمد فيه يبدأ ال با  ذي أمر
 نـاق  فهو هلل بالحمد وحديثه كالمه يبتدئ ال من أنّ  عنىاأللفاظ، والم من ذلك وغير
  .البركة
 .والّتبجيل والّتفضيل الّتعظيم جهة على الجليل الخال  على بالجميل الّثناء هو والحمد

سـّيدنا  سـّيد الـور  والخلـ قصيدته هـنه بالّصـالة علـى  -رحمه اهلل  -المصنّف ثنّى ( 4)
 .-م صّلى اهلل عليه وآله وسلّ  -محّمد 
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 أاََل اْســـــَمَعْن َمـــــا قُْلُتـــــُه بـِــــالنَّْظمِ 
 

ــــمِ   ــــْز بِِعْل ــــا َتُف ــــوِن َتاَمنَّ ــــي نُ  (1)ِف
 

ْخَفــــاءِ َواأْلَ  ـــا بِاْنِ  ْخــــُن ِفــــي َتاَمنَـّ
 

اءِ   ـــــرَّ ـــــالِرِ اْلُق ـــــَد َس ـــــَهُر ِعْن أَْش
(2) 

 

                                                 

من الواقف على قصيدته هنه أن يسمع ما حّرره فـي قولـه  -رحمه اهلل  -يطلب النّاظم ( 1)
الورادة في  {         } تعالى:
 .-  عليه الّسال -من سورة يوسف  11اآلية: 

وقد حّرره لك نظًما من أجل أن تفوز بالعلم الني لّخصه لك فيها، وتحفظه في أقـرب 
وقت، فالكال  المنظو  أقرب إلى الّطالب مـن الكـال  المنثـور، وأوقـع فـي النّفـو ، 

 وأسهل في الحفظ.
وأصــل )تأمننــا(: تــأمُن نَــا، بنــونين، األولــى: مضــمومة، وهــي آخــر الفعــل المضــارع 

 لّثانية: مفتوحة، وهي أّو  ضمير المفعو  المنصوب.المرفوع، وا
ــّراء  ــر  -والق ــي جعف ــه  -باســتثناء أب ــر عن ــاء، ويعّب ــان: األّو : انخف ــا وجه ــم فيه له

 باالختال ، وبالّرو . والّثاني: انشما  مع اندغا ، وسيأتي بيانهما. 
  بنون واحدة وأّما أبو جعفر؛ فيقرهها باندغا  المحض بدون إشما  وال إخفاء، فينط

 مفتوحة مشّددة.
هو المقّد  واألشهر عند أهل األداء؛ ألّنه اختيار انما  الّدانّي في ( انخفاء في )تأمننا( 2)

 قـو  (؛ إذ قا  فيه بعدما ذكر وجـه انخفـاء: <وهـنا128-127كتابه: <الّتيسير> )ص
ا  أيًضا في <جـامع القيا >. وق في وصّحته داللته لتأكيد الّصواب؛ وهو ألّمتنا؛ عاّمة

 دون اندغـا  بانخفـاء القو  بعدما ذكر الوجهين: <وإلى( 1222-1212 /3البيان> )
 أبـي قـو  بـه، وهـو وأقـو  أختاره الني والنّحويّين، وهو القّراء من العلماء أكثر ذهب
بـن ’أحمـد الّطّيـب مجاهـد، وأبـي ابن بكر النّحوّي، وأبي حاتم اليزيدّي، وأبي محّمد
الجّلـة،  مـن أشتة، وغيرهم ابن بكر هاشم، وأبي أبي ابن طاهر لّتالب، وأبيا يعقوب
عنهم>.  لنا أّد  ما على كالمهم نّ   ورش، وبنلك طري  من نافع عن النّّ   ورد وبه
ـاَل>.  يُْخَفـى لِْلُكـلي  انما  الّشاطبّي وجهين، ورّج  انخفاء بقوله: <َوَتْأَمنُنَـا ذكرو ُمَفصَّ

(. وقا  انما  ابـن بـرّي: <َوبِاِنْخَفـاِء أََخـَنُه لَـُه 773ماني>، البيت: )ينظر: <حرز األ
 (.238أُولُوا اأْلََداِء>. )ينظر: <الّدرر الّلوامع>، البيت: 
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ــــــِديدِ  ــــــُ  بِالتَّْش ــــــَتِحيُل النُّْط  فَيَْس
 

ـــــدِ   ـــــاَل َتْفِني ـــــاْعلََمْن بِ ـــــهِ فَ  (1)َعلَْي
 

ْبُط َمْبِنيل َعلَـى اْلَوْصـِل َجـَرا َوالضَّ
(2) 

 

ــَرا  ــهِ قَ ــْن بِ ــوِن لَِم ــي النُّ ــدَّ ِف  (3)اَل َش
 

 َهـــَنا الـــِني اْســـَتْظَهَرُه اْبـــُن َعاِشـــرْ 
 

ــــــــــاِهرْ   ــــــــــَرُه َوَذاَ  ظَ  (4)َوَردَّ َغْي
 

ـــــدي َواِنْخَفـــــاءِ   َوَمـــــْن يَُقـــــْل بِالشَّ
 

ـــَراءِ   ـــاَل اْمِت ـــلَل بِ ـــِظ بَاِط ـــي اللَّْف  (5)ِف
 

                                                 

كيفية النّط  بانخفاء في )تأمننا(، وهو: أن نقرأها بنـونين:  -رحمه اهلل  -بّين النّاظم ( 1)
ع اختالسها وسرعة النّط  بهـا، وخفـض الّصـوت فنقرأ النّون األولى مضمومة مظهرة م

 فيها، والّثانية مفتوحة، بال تشديد وال إدغا .
وأّما وجه انشما  فننط  بنـون واحـدة مشـّددة مـع غنّـة بمقـدار حـركتين، وفـي نفـس 
الوقت نضّم الّشفتين من غير إسماع صوت بعد إسكان النّون األولى الّسـاكنة المدغمـة 

ا وقبل الفرا  من النّط  بالنّون الّثانية، وذلك إشارة إلى أّن األصل  في الّثانية إدغاًما تاما
 في النّون األولى: الّضّم.

هنه قاعدة عاّمة في كيفية ضبط كلمات القرآن الكريم إاّل ما استثني منها، ومفادها: أّننا ( 2)
الـة وصـلها عندما نريد ضبط كلمات القرآن الكريم فإّننا نضبطها على ما نلفظ به في ح

بما قبلها وبما بعدها، وال ننظر حينئـن إلـى حالتهـا فـي االبتـداء بهـا والوقـف عليهـا، 
بخالف الّرسم فإّننا نرسم كلمات القرآن الكريم وف  ما تلّفظنا به في حالة االبتداء بهـا 

 والوقف عليها، وذلك إذا جّردناها مّما قبلها ومّما بعدها.
األصـل، فعلـى وجـه  خـالف على واحدة بنون( )تأمنناكتابة  على المصاحف أجمعت( 3)

بحـنف النّـون األولـى، وإلحاقهـا بشـّ  القلـم، وجعـل نقطـة ( انخفاء، ُتضبُط )تأمننا
 االختال  أمامها، والّثانية عليها حركتها بالحمراء من غير شّد.

كتابـه <فـت   في -رحمه اهلل  -الواحد ابن عاشر ’قا  انما  العاّلمة المقرئ الفقيه عبد( 4)
(: <فيتحّصـل مّمـا ذكرتـه: أّنـه إذا أخـن فـي 225المنّان المروّي بمورد الّظمـآن> )ص 

النّون األولى بانخفاء؛ لم يكن معها إدغا  خال ، وال ناق ، ال كما يقتضـيه كـال  
الوجـه: أاّل تشـّدد نونـه؛ إذ الّشيخين أّن معه إدغاًما ناقًصا، فينبغي في ضبطه على هنا 

لشــّدها بوجــه، وبــه أخبرنــي بعــض ثقــات األصــحاب عــن الّشــيخ ســّيدي  ال موجــب
 بن عثمان>.’أحمد

 ’=ال يجمع بين انخفاء والّشّد؛ كما جر  به العمل عنـدنا فـي المغـرب الحبيـب؛ إذ( 5)
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ـــَز ُ  ـــدل يَْل ـــَما ِ َش ـــى اِنْش ـــْم َعلَ  نََع
 

 (1)َخطاا َكَما ِفي النُّْطِ  ِع َمـا اْلَتَزُمـوا 
 

ـــْيَخْينِ  ـــاِهُر الشَّ ـــَر  (2)َوظَ ـــا يُ  ِفيِهَم
 

 ............................. 
 

                                                 

ليس هنا  سبب للجمع بينهما؛ تبًعا لّلفظ، وبه قـا  انمـا  ابـن عاشـر فـي: <فـت   =
 (.225المنّان> )ص 

علـى وجـه انشـما  فإّننـا نكتبهـا بنـون واحـدة مشـّددة، ( دنا ضبط كلمة )تأمننـاإذا أر( 1)
ــى انشــما ، هكــنا:  ــة عل ــالحمراء عالم ــرة ب ــيم: نقطــة كبي ــون والم ــين النّ ونجعــل ب

{}. 
المراد بالّشيخين: أبو عمرو الّدانّي، وأبو داود سليمان ابن نجاح، وظاهر عبارتهما أّنه ( 2)

من وضع عالمة الّتشديد على النّون الّثانية المفتوحة، سواء أخن في النّون األولى ال بّد 
 باندغا  الخال ، أو بانخفاء.

( فـي ضـبط )تأمننـا( 83قا  أبو عمرو الّدانّي في <المحكم في نقط المصـاحف> )ص
 علـى جعـ  صـحيًحا إدغاًمـا جعلـه من منهب على ذلك نقط على وجه اندغا : <فإن

وداء الن ون  انشـما . هـي التـي لاشـارة عالمـة نقطـة قبلها ، وجعلالت شديد علمة الس 
 إنّ  يقو  من العربّية علماء من ألنّ  النّون؛ بعد عليه الّدالّة النّقطة تلك تجعل أن ويجوز
 ومـنهم إدغامهـا. حصو  وقبل األولى للنّون الّسكون إخالص بعد لاشما  يهّيأ العضو
 جعـل النّـون قبـل النّقطـة جعلـت اندغـا ... وإذا من الفرا  بعد هال يهّيأ إّنه يقو  من
الّسكون،  خلوص بعد انشما  أنّ  على بنلك ليُد ّ  جّرة الّسكون عالمة الميم بعد قبلها
 المـيم بعد بالحمرة المدغمة النّون تلح  أن يجوز فحسن، وال عالمة له يجعل لم وإن
 >. رأًسا باندغا  قولهم في تنهب ألّنها هؤالء؛ منهب على

 ذلـك نقـط في ضبطها على وجه انخفـاء: <وإن( 83في الكتاب نفسه )صوقا  أيًضا 
 المـيم بين بالحمرة نون تلح  أن أحدهما: وجهان: ففيه إخفاء؛ جعله من منهب على
 كالظـاهرة؛ ألّنهـا باالخفـاء؛ المعّلـة الفعـل آخـر هي التي النّون وهي الّسوداء؛ والنّون
وداء الن ون على وتجع نقطة،  أمامها المحّققة، وتجعل زنة في حركتها لكون  علمة الس 

ــاني: الت شــديد. ــون، وتجعــل تلحــ  أاّل  والّث ــي النّقطــة النّ دموضــعها،  ف ــون وتشــد   الن 
وداء  ’=بحركته، الّصوت يضّعف أن حكمه انخفاء، الني على بالوجهين فيستد ّ  ؛الس 
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.............................. 
 

َرا   (1)بـِــهِ اْغِتـــَراُر بَْعـــِض َمـــْن َتَصـــدَّ
 

 َونَْجــــُل َعاِشــــر  أََطــــاَ  اْلَبْحــــثَ 
 

 (2)ِفيـــــهِ، َعلَْيـــــَك بِـــــهِ ِإْن أََرْدتَ  
 

 (3)َع التَّْحِقيــــ ِ ِزيَــــاَدَة النَّْقــــِل َمــــ
 

ـــــ ِ   ـــــى التَّْوِفي ـــــهِ َعلَ ـــــُد لِلَّ  َواْلَحْم
 

                                                 

 لفــظ إلــى ينقلــب أن بــنلك، مــن الحــرفين مــن األو  الحــرف يمطــط، فيمتنــع وال=’
 التوفي >. العلماء، وباهلل أكثر أوجه، وعليه ذلك في بانخفاء الّثاني... والقو 

(: وضـبطه علـى وجهـين: <أحـدهما: أن 127وقا  أبو داود في <أصو  الّضـبط> )ص
تجع  وتجعل نوًنا بالحمراء بين الميم الّسوداء والنّون، وتجعل أمامها نقطة بالحمراء، 

وداء علمة الت شديد ... والّثاني: أن ال تلحـ  النّـون بـالحمراء، وتجعـل على الن ون الس 
ة؛في موضعها النّقطة المنكورة،  وداء شد  فتؤذن أيًضا بنلك أّنـه  وتجع  على الن ون الس 

 إخفاء ال إدغا  تاّ >.
علـى النّـون الّثانيـة ّد فيظهر من كالَمي انمامين: الّدانّي وأبي داود؛ أّنه ال بّد مـن الّشـ

 المفتوحة على الوجهين، وهنا خالف ما جر  به العمل في المغرب.
إذ يقو  في  -رحمه اهلل  -هنه العبارة أخنها النّاظم من عبارة شيخه انما  ابن عاشر ( 1)

(: <إّن كثيًرا من المتصّدرين لاقراء؛ يأخنون فيه بوضع 225كتابه <فت  المنّان> )ص 
ّد، اغتراًرا منهم بظاهر عبارة الّشيخين، ولم يتفّطنوا إلى مخالفتهم لهمـا فـي عالمة الشّ 

شده لفًظا، وهل هنا االستعما  للّداللة في غيـر محّلهـا علـى نـوع مـن معنـى الّتعّبـد، 
 ولكن من التز  ِرْبَقة الّتقليد يصدر منه أكثر من هنا>.

لقافيـة، وهـو اخـتالف حرفـي كنا ورد هنا البيت فـي المخطـوط، وفيـه أحـد عيـوب ا( 2)
الّروّي، فالّروّي في الّشطر األّو : الّثاء، وفي الّشطر الّثاني: الّتاء، وهـو مـا يسـّمى بــ: 
انكفاء؛ إذا كان حرفا الّروّي من مخرج واحد أو متقاربين في المخرج، وبــ: انجـازة 

 أو انجارة أو انعطاء؛ إذا كانا متباعدين في المخرج.
البحـث والّتحقيـ  فـي ضـبط كلمـة  -رحمـه اهلل  -الواحد ابن عاشـر ’ما  عبدأطا  ان( 3)

(، فـارجع إليـه 222-222في كتابه <فت  المنّان المروّي بمورد الّظمآن> )ص( )تأمننا
من أجل أن تستزيد علًما وفالدة وتحقيًقا وضبًطا؛ فقد نقل فيه قـو  انمـا  أبـي عمـرو 

 فيه غيره من األقوا ، ورّج  ما يراه سديًدا.الّدانّي في ضبط )تأمننا(، كما ذكر 
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ــــــاَل ِ   ثُــــــمَّ َصــــــاَلُتُه َمــــــَع السَّ
 

َعلَى النَِّبيي الُمْصـطََفى التيَهـاِمي 
(1) (2) 

 

  الخاتمة
 الّسباعيّ  الّدرعيّ  إبراهيم المقرئ العاّلمة أنّ  النّظم خال  من لنا يتبّين
 فـي المغـرب فـي عنـدنا العمـل بـه جـر  بما يأخن -اهلل ’رحمه - المغربيّ 
 .وضبطها، )تأمننا( قراءة

ح: فقد   صر 
 عليه المصطل  انخفاء هو: )تأمننا( قراءة في عندنا المقّد  الوجه أنّ 

 أن هـو وانخفاء، باالختال  اآلخر البعض وعند، بالّرو  القّراء بعض عند
، الّثانيـة النّـون في تحةالف شدّ  وبدون، األولى النّون في الّضّمة بحركة تسرع
 .النّاظم قا  كما والّتشديد انخفاء اجتماع ويمنع

 بنـون تكتـب انخفـاء وجـه علـى القـرآن رسـم في )تأمننا( ضبط وأنّ 
، النّـون تلـك قبـل القلـم بشـ ّ  نـون إلحـاق مـع، مشّددة غير مفتوحة واحدة
 .انخفاء على عالمة بينهما كبيرة نقطة ووضع

                                                 

قصيدته هنه بحمد اهلل تعالى كما افتتحهـا بـنلك، وختمهـا  -رحمه اهلل  -ختم النّاظم ( 1)
تلبيًة ألمر اهلل تعالى في  - ‘ -كنلك بالّصالة والّسال  على سيّدنا محّمد رسو  اهلل 

        } :56سورة األحزاب في اآلية 

    }. 
بـن ’بـن محّمـد’اهلل’كتب في المخطوط بعد هنا البيت: وكتـب بخـّط يـده الفانيـة: عبـد( 2)

 ناصر.
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 وضـبًطا قراءة ذلك كلّ  أخن بل، عبًثا ذلك يختر لم الّسباعيّ  والعاّلمة
 -القاضي ابن الّرحمن’عبد المحّق  المقرئ العاّلمة انما  شيخه عن وسنًدا
 شـرح في الاّلمع والّضياء الّساطع الفجر: <كتاب صاحب - تعالىاهلل ’رحمه
 الواحـد’عبـد الفقيـه المقـرئ العاّلمـة انما  شيخه عن وهو، >اللوامع الّدرر
 بمـورد المـرويّ  المنّان فت كتاب < صاحب - تعالىاهلل ’رحمه - عاشر ابن

 .- ‘ -اهلل ’رسو  إلى، شيوخه عن بسنده، >الّظمآن
ــار  وســّلماهلل ’وصــّلى ــى وب ــيّ  عل ــين النّب ــى، األم ــه وعل  وصــحبه آل

 .العالمين ربّ  هلل والحمد .أجمعين
 

 والمراجع المصادر فهرس
 ثـمّ  المـدنيّ  يسـار بـن’عمـرو بـن’يوسـف يعقـوب أبـي بطري  الكريم القرآن

 بورش الملقب سعيد بن’عثمان سعيد يأب عن، باألزرق المعروف المصريّ 
 .المدنيّ  الّليثيّ  نعيم أبي بن’الّرحمن’عبد بن’نافع رهيم أبي عن، المصريّ 

 الــّدرعيّ  الّســباعيّ  نبــراهيم اليمنــيّ  جعمــان اهلل’عبــد بــن’إبــراهيم إجــازة -1
 إبـراهيم إجـازات مجمـوع ضمن بالّرباط العاّمة ةبالمكتب مخطوط، وغيره
 .ق282 برقم الّسباعيّ  الّدرعيّ 

 فــي الّسوســيّ  الــوزالي الكــريم’لعبــد القاضــي ابــن الــّرحمن’عبــد إجــازة -2
ــة بالمكتبــة مخطــوط، القــراءات ــاط العاّم  إجــازات مجمــوع ضــمن بالّرب
 .ق282 برقم الّسباعيّ  الّدرعيّ  إبراهيم
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ــد، والمســانيد مصــنّفاتال وإيصــا  األســانيد إرســا  -3 ــن’لمحّم ــب ب  الّطّي
 اهلل’عبد بن’محّمد النّابغة األخ لي بتصويره قا  مخطوط، الفاسيّ  الّشركيّ 
 .البيروتيّ  الّشّعار

 بــن’ســليمان داود ألبــي، االختصــار جهــة علــى وكيفيتــه الّضــبط أصــو  -4
 وزارة مطبوعــات، شرشــا  معمــر بــن’أحمــد بــن’أحمــد تحقيــ ، نجــاح
 فهـد الملـك ومجّمـع، وانرشـاد والـّدعوة واألوقـاف ةانسالميّ  الّشؤون
 . 2227 هـ1427 الّطبعة:، الّسعوديّة، الّشريف المصحف لطباعة

 بكـر ألبـي، العـين قـّرة بشرح المعين فت  ألفاظ حلّ  على الّطالبين إعانة -5
، الفكـر دار، الّشـافعيّ  الـّدمياطيّ  بـالبكريّ  الّشـهير شطا محّمد بن’عثمان
 . 1227 هـ1418 :األولى الّطبعة

 إبـراهيم بـن’للعّبـا ، األعـال  مـن وأغمـات مـّراكش حـلّ  بمن انعال  -6
 الملكّيــة المطبعــة، منصــور ابــن الوّهــاب’عبــد ونشــر تحقيــ ، الّســمالليّ 
 . 2221 هـ1422 الّثانية الّطبعة، المغرب الّرباط

 بـن’محّمـد بـن’اهلل’لعبـد، عشـر الحـادي القرن أهل من غبر بمن انعال  -7
 الّثقـافيّ  الّتـراث مركـز، نافع فاطمة تحقي ، الفهريّ  الفاسيّ  ّرحمنال’عبد

 الّطبعـة، لبنـان بيـروت حـز  ابـن دار - المغـرب البيضاء الّدار المغربي
 . 2228 هـ1422 األولى

 نفيسـة تحقيـ ، العّياشـيّ  سـالم ألبـي، األثر أهل ذهاب بعد األثر اقتفاء -8
، المغــرب بالّربــاط اننســانّية والعلــو  األداب كّلّيــة منشــورات، الــّنهبيّ 
 . 1226 األولى: الّطبعة، المغرب البيضاء الّدار الجديدة النّجاح مطبعة
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، القـادريّ  الّطّيـب بـن’لمحّمـد، المحتاج كفاية تنييل في والّتاج انكليل -2
 الّربـاط والنّشـر والّترجمـة للّتأليف المغربّية الجمعّية، داديّ  مارية تحقي 
 .الّطبع ريختا ذكر بدون، المغرب

، المّكــيّ  البصـريّ  سـالم بـن’اهلل’لعبـد، انسـناد علـوّ  معرفـة فـي انمـداد -12
، الّسـعوديّة الّريـاض للنّشـر الّتوحيـد دار، الفريـاطيّ  الّدالز العربي تحقي 
 . 2226 لـ المواف  هـ1427 األولى: الّطبعة

 بــن’علــيّ  بــن’لمحّمــد، الّســابع القــرن بعــد مــن بمحاســن الّطــالع البــدر -11
 .لبنان بيروت المعرفة دار، اليمنيّ  الّشوكانيّ  اهلل’عبد بن’دمحمّ 

 عشـر والّثالـث عشـر الّثـاني القـرنين خـال  األقصى المغرب قّراء تراجم -12
 ُحُحــود أحمــد بــن’لمحّمــد، القرآنّيــة األســانيد بعــض وتحريــر الهجــريّين
 ضـمن، لبنان بيروت - المغرب طنجة الكّتانّية الحديث دار، الّتمسمانيّ 

 الّطبعة، البحرين الخاّصة يعقوبي نظا  بمكتبة وتحقيقات دراسات ةسلسل
 . 2214 هـ1434األولى:

 بـن’سـعيد بـن’عثمـان عمـرو ألبي، نافع عن الّرواة اختالف في الّتعريف -13
 إشـراف تحـت طبـع، الهاشـميّ  الّراجـي الّتهـاميّ  تحقيـ ، الـّدانيّ  عثمان
 المملكــة حكومــة بــين انســالميّ  الّتــراث إحيــاء لنشــر المشــتركة الّلجنــة
ــة ــة المغربّي ــة وحكوم ــارات دول ــة انم ــا :، المّتحــدة العربّي ـــ1423 ع  ه
1282 . 

 الحاديـة المالـة وأعيـان أخبـار مـن والعبر المواعظ ومستفاد الّدرر التقاط -14
ــة ــد، عشــر والّثاني ــن’لمحّم ــب ب ــادريّ  الّطّي ــ ، الق ــويّ  هاشــم تحقي  العل
 األولـى: الّطبعـة، لبنـان روتبي الجديدة اآلفاق دار منشورات، القاسميّ 
 . 1283 هـ1423
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 عثمـان بـن’سـعيد بـن’عثمـان عمـرو ألبـي، الّسـبع القـراءات فـي الّتيسير -15
 الّطبعـة، لبنـان بيـروت العربـيّ  الكتـاب دار، تريز  اوتو تحقي ، الّدانيّ 
 .هـ1284 هـ1424 الّثانية:

 الّربـاطب العاّمـة بالمكتبـة مخطـوط، الّدمشـقيّ  الّصـفوريّ  القادر’عبد ثبت -16
 .ق282 برقم الّسباعيّ  الّدرعيّ  إبراهيم إجازات مجموع ضمن

 تحقيـ ، الحنبليّ  الّدمشقيّ  بلبان ابن الخزرجيّ  الّدين بدر بن’محّمد ثبت -17
 هــ1427 األولـى: الّطبعـة، لبنـان بيـروت النّوادر دار، طالب الّدين نور

2226 .  
 بــن’محّمــد بــن’ســليمان الّربيــع ألبــي، بنفســي الّتعريــف فــي أنســيّ  ثمــرة -18

 والبحوث الّدراسات مركز، الحيمر الحميد’عبد تحقي ، الحّوات اهلل’عبد
، )الهدايـة( إخـوان يوسـف الحـّداد مطبعـة، المغرب شفشاون األندلسّية
 . 1226 الّطبعة:

 عثمـان بـن’سعيد بن’عثمان عمرو ألبي، الّسبع القراءات في البيان جامع -12
 التنسـي  وتـم القر  أ  جامعة من ماجستير رسالل الكتاب أصل، الّدانيّ 
ــين ــا الرســالل ب ــة وطباعته ــارقة بجامع ــارات الّش ــة، انم ــى: الّطبع  األول

 . 2227 هـ1428
 الّشاطبيّ  أحمد بن’خلف بن’فيّره بن’للقاسم، الّتهانيّ  ووجه األماني حرز -22

 الهـد  دار مكتبـة توزيع، الّزعبيّ  تميم محّمد تحقي ، األندلسيّ  الّرعينيّ 
 . 1226 هـ1417 الّثالثة: الّطبعة، منّورةال المدينة
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  بــن’أمــين لمحّمــد، عشــر الحــادي القــرن أعيــان فــي األثــر خالصــة -21
، الّدمشـقيّ  األصـل الحمويّ  المحّبيّ  محّمد بن’الّدين محب بن’اهلل فضل
 .لبنان بيروت صادر دار

 ذكـر بـدون .المغـرب تطـوان، الّسوسـيّ  المختـار لمحّمد، جزولة خال  -22
 .الّطبعة تاريخ وال الكتاب مطبعة

 دراسـة، الخليفتـيّ  اهلل’عبـد بن’لمحّمد، الخليفة مناقب في الجليلة الّدّرة -23
 انسـالمّية والّشـؤون األوقـاف وزارة منشـورات، عّمالـك أحمد وتحقي 
 . 2214 هـ1435 الّطبعة:، المغربّية بالمملكة

 بن’ّمدمح بن’عليّ  الحسن ألبي، نافع انما  مقرإ أصل في الّلوامع الّدرر -24
، العبقريّ  أحمد بن’توفي  تحقي ، بّري بابن الّشهير الّتازيّ  الّرباطيّ  عليّ 
 .مصر للّتراث الّشيخ أوالد مكتبة، المغرب بمّراكش الّزيتونة مكتبة

، النّاصريّ  موسى بن’المّكيّ  لمحّمد، درعة أعيان بأخبار المرّصعة الّدرر -25
 الّدراســات دبلــو  لنيـل رســالة، نـوحي الحبيــب محّمـد وتحقيــ  دراسـة
، الخـامس محّمـد جامعـة بالّربـاط اننسـانّية والعلو  اآلداب بكّلية العليا
 .حّجي محّمد الّدكتور إشراف تحت

 سـودة ابـن القـادر’عبـد بـن’الّسـال ’لعبـد، األقصـى المغـرب مؤّرخ دليل -26
 . 1227 هـ1418 األولى: الّطبعة، لبنان بيروت الفكر دار، المّريّ 

، الّسوسـيّ  الحضـيكيّ  أحمـد بـن’محّمـد اهلل’عبد ألبي، الحجازية الّرحلة -27
 الّتـراث وإحيـاء واألبحـاث الّدراسـات مركـز، لمـدبر العـالي’عبد تحقي 
 هــ1432 األولـى: الّطبعـة، المغـرب الّربـاط، للعلمـاء المحّمديّة الّرابطة
2211 . 
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 لمحّمـد، األكـابر وأتباعـه حسين ابن بالّشيخ الّتعريف في الّزاهر الّروض -28
ــيّ ا ــ  دراســة، النّاصــريّ  لمّك ــدي وتحقي ــالي المه ــراف، الغ ــد إش  محّم

 بكّليـة العليـا الّدراسـات دبلـو  لنيـل رسـالة، عّمالـك وأحمـد، المنونيّ 
ــو  اآلداب ــانّية والعل ــة، بالّربــاط اننس ــامس محّمــد جامع  الّســنة، الخ

 . 1222 هـ1422 الجامعّية:
 الّربيـع ألبـي، سـودة بنـي مـآثر فـي الممدودة والحلل المقصودة الّروضة -22

ــليمان ــن’س ــد ب ــّوات محّم ــاونيّ  الح ــيّ  الّشفش ــة، المغرب ــ  دراس  وتحقي
، المغـرب الّثقافّيـة سودة بن’أحمد مؤّسسة مطبوعات، تيالني العزيز’عبد

 . 1224 هـ1415 األولى: الّطبعة
 بـن’لمحّمـد، المّراكشـّية الحضـرة بمشـاهير الّتعريـف في األبديّة الّسعادة -32

 تحقيـ ، المؤقّـت بابن المعروف المّراكشيّ  المسفيويّ  هللا’عبد بن’محّمد
، المغرب مّراكش الوطنّية والوراقة المطبعة، متفكر وأحمد جالّب حسن
 . 2222 هـ1423 األولى: الّطبعة

 بـن’علـيّ  بـن’خليـل لمحّمـد، عشـر الّثـاني القـرن أعيـان في الّدرر سلك -31
 دار - انسـالمّية لرالبشـا دار، الحسـينيّ  المـرادي مراد محّمد بن’محّمد
 . 1288 ـ1428 الّثالثة: الّطبعة، لبنان بيروت حز  ابن

، بفـا  والّصلحاء العلماء من أقبر بمن األكيا  ومحادثة األنفا  سلوة -32
، الكّتـانيّ  الكامـل اهلل’عبد تحقي ، الكّتانيّ  جعفر بن’محّمد اهلل’عبد ألبي
 دار، الكّتـانيّ  علـيّ  نبـ’حمزة ومحّمد، الكّتانيّ  الّطّيب محّمد بن’وحمزة
 . 2224 هـ1425 األولى: الّطبعة، المغرب البيضاء الّدار الّثقافة
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، مخلـوف محّمـد بـن’لمحّمـد، المالكّيـة طبقـات فـي الّزكّية النّور شجرة -33
 .هـ1342 الّطبعة:، القاهرة ومكتبتها الّسلفّية المطبعة

 ُحُحـود محّمـد تحقيـ ، والمشـارقة المغاربـة بأسـانيد المشـرقة الّشمو  -34
 انسـالمّية البشالر دار، البحرين الخاّصة يعقوبي نظا  مكتبة، الّتمسمانيّ 
 . 2218 هـ1432 األولى: الّطبعة، لبنان بيروت

 بـن’محّمد للّشيخ، عشر الحادي القرن صلحاء أخبار من انتشر من صفوة -35
 المجيــد’عبــد تحقيــ ، انفرانــيّ  الّصــغير اهلل’عبــد بــن’محّمــد بــن’الحــاج
ــالي ــزم، خي ــراث رك ــافي الّت ــيّ  الّثق ــّدار المغرب ــاء ال ــرب - البيض ، المغ
 . 2224 هـ1425

 النّجاح مطبعة، بُومزكو أحمد تحقي ، الحضيكيّ  أحمد بن’محّمد طبقات -36
 . 2226 هـ1427 األولى: الّطبعة، المغرب البيضاء الّدار الجديدة

، المغربـيّ  عاشـر ابـن الواحـد’لعبـد، الّظمـآن بمـورد المروي المنّان فت  -37
 هــ1436 األولى: الّطبعة، الحفصي ابن دار، بوغزالة الكريم’عبد تحقي 
2216 . 

، والمسلسـالت والمشـيخات المعـاجم ومعجم واألثبات الفهار  فهر  -38
 دار، عّبـا  إحسـان تحقيـ ، الكّتـانيّ  الكبيـر’عبـد بن’الحيّ ’عبد لمحّمد
 . 1282 هـ1422 الّثانية: الّطبعة، انسالميّ  الغرب

 أحمـد تحقيـ ، الـّدرعيّ  األغالنـيّ  ناصـر ابـن محّمـد بـن’حسـين فهر  -32
 . 2225 هـ1426 الّطبعة:، لبنان بيروت العلمّية الكتب دار، الّسعيديّ 
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 الغـرب دار، محفـوظ محّمـد تحقيـ ، المسـاكنيّ  خليفـة بـن’عليّ  فهرسة -42
 . 1222 األولى: الّطبعة، لبنان بيروت انسالميّ 

، الّطنجـيّ  العمرانـيّ  بـدر تحقيـ  ،الفاسـيّ  ميـاره أحمد بن’محّمد فهرسة -41
 حـز  ابـن دار - المغـرب البيضـاء الـّدار المغربـيّ  الّثقـافيّ  الّتـراث مركز
 . 2222 هـ1432 األولى: الّطبعة، لبنان بيروت

 بيروت انسالميّ  الغرب دار، أعراب لسعيد، بالمغرب والقراءات القراء -42
 . 1222 هـ1412 األولى: الّطبعة، لبنان

 يعقـوب بـن’محّمـد بـن’ألحمد، األخيار بعض أخبار في راألنوا مباحث -43
 اننسانّية والعلو  اآلداب كلية منشورات، بوعّصاب العزيز’لعبد، الوالّليّ 
 األولـى: الّطبعـة، المغرب البيضاء الّدار الجديدة النّجاح مطبعة، بالّرباط
1222 . 

 طنّيـةالو بالمكتبـة محفـوظ، الّسـباعيّ  الـّدرعيّ  إبـراهيم إجـازات مجموع -44
 .ق(282)برقم بالّرباط

 بـن’عثمـان بن’سعيد بن’عثمان عمرو ألبي، المصاحف نقط في المحكم -45
ــّدانيّ  عمــر  الّثانيــة: الّطبعــة، دمشــ  الفكــر دار، حســن عــّزة تحقيــ ، ال
 .هـ1427

، الّدمشـقيّ  البعلـيّ  الحنبلـيّ  البـاقي’عبـد بـن’محّمد المواهب أبي مشيخة -46
 الفكر دار، لبنان بيروت المعاصر كرالف دار، الحافظ مطيع محّمد تحقي 
 . 1222 هـ1412 األولى: الّطبعة، سورية دمش 
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 كّحالـة الغنـيّ ’عبـد بـن’راغـب محّمـد بن’رضا بن’لعمر، المؤلّفين معجم -47
 .لبنان بيروت العربيّ  الّتراث إحياء دار، بيروت المثنّى مكتبة، الّدمشقيّ 

 ابـن الـّرحمن’عبـدل، العلـويّين دولـة عهـد علـى المـؤلّفين طبقـات معجم -48
ــدان ــ ، زي ــوّزانيّ  حســن تحقي ــاف وزارة منشــورات، ال ــؤون األوق  والّش

 . 2222 هـ1432 األولى: الّطبعة، المغربّية بالمملكة انسالمّية
ــاح -42 ــو  مفت ــن’ليوســف، العل ــي ب ــن’بكــر أب ــد ب ــن’محّم ــيّ  ب ــكاكيّ  عل  الّس

 بيــروت العلمّيـة الكتــب دار، زرزور نعـيم تحقيــ ، الحنفـيّ  الخـوارزميّ 
 . 1287 هـ1427 الّثانية: الّطبعة، لبنان

 شـمس ثبت، والمسانيد واألجزاء المصنّفات وصل في األسانيد منتخب -52
 المغربـيّ  الّثعالبيّ  محّمد بن’عيسى تخريج، المصريّ  البابليّ  محّمد الّدين
 لمحّمـد، البـابليّ  الّشمس عن رو  فيمن الكابلي المرّبى ومعه:، المّكيّ 
 دمشـ  الّصـّدي  دار، العجمـيّ  ناصر بن’محّمد حقي ت، الّزبيديّ  مرتضى
 . 2224 هـ1425 األولى: الّطبعة، سورية

 الهاديـة والّطريـ  الّزاهيـة والمسلسـالت العالية األسانيد في البادية المن  -51
 محّمـد وتحقيـ  دراسـة، الفاسـيّ  الّصـغير محّمـد اهلل’عبـد ألبي، الكافية

 انســـالمّية والّشـــؤون وقـــافاأل وزارة منشـــورات، الحســـينيّ  الّصـــقّليّ 
 . 2225 األولى: الّطبعة، المغربّية المملكة

 بـن’المحّمـد، الحسـنيّ  القـادريّ  الّسـال ’عبد انما  بأخبار الهني المورد -52
 الّربـاط األمان دار، صقّليّ  أحمد بن’خالد تحقي ، الفهريّ  الفاسيّ  أحمد

 . 2228 هـ1422 األولى: الّطبعة، المغرب
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 الّطّيــب بــن’لمحّمــد، والّثــاني عشــر الحــادي القــرن لألهــ المثــاني نشــر -53
 الجديـدة النّجـاح مطبعـة، توفيـ  وأحمد، حّجي محّمد تحقي ، القادريّ 
 . 1282 هـ1423 األولى: الّطبعة، المغرب البيضاء الّدار

 بـن’الّدين كما  لمحّمد، حنبل بن’أحمد انما  ألصحاب األكمل النّعت -54
 دار، أباظـة ونـزار، الحـافظ مطيـع محّمد تحقي ، العامريّ  الغّزيّ  محّمد
 هـ1422 الّطبعة:، سورية دمش  الفكر دار، لبنان بيروت المعاصر الفكر
1282 . 

ــة -55 ــارفين هديّ ــماء الع ــؤلّفين أس ــار الم ــنّفين وآث ــماعيل، المص ــا نس  باش
 إستانبو  البهّية مطبعتها في الجليلة المعارف وكالة بعناية طبع، البغداديّ 

 بيـروت العربـي الّتـراث إحياء دار باألوفست طبعه ادتأع . 1251 سنة
 .لبنان

ــا وصــف -56 ــن’للحســن، إفريقي ــد ب ــوّزان محّم ــون المعــروف الفاســيّ  ال  بلي
 بيـروت الغـرب دار، األخضـر ومحّمـد، حّجـي محّمد تحقي ، انفريقيّ 
 . 1283 الّثانية: الّطبعة، لبنان

 
* * * * 
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 البسملة إعراب
 هـ(8311 حوالي .)ت الت طواني العباس أحمد بن’مدمح النحوي للعل مة
 

 السباح يونس الدكتور وتحقيق: تقديم
 ة المحمدية للعلماءأستاذ باحث بالرابط

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تقديم

، األمـة هـنه هويـة صـميم مـن األجـالء علمالنا تراث في البحث يعدّ 
 الحركــة طبيعــة المــرء يحــّدد، مــآثرهم واســتنطاق، آثــارهم علــى فبــالوقوف
 كان ما يدر ، األعال  هؤالء كتبه ما دراسة خال  منو، كانت التي العلمية
 .عاّمة بصفة العلمية الموضوعات يعالجون كانوا وكيف، بالهم يشغل

 داود محمـد المـؤّرخ األسـتاذ ويسّميه - أيدينا بين الني التقييد وهنا
، الكثير سيرته عن يعرف ال، مغمور عالم نتاج هو، -اتويلفً  هـ(1424.)ت
 اكتبً  خّلف وهل ؟العلم طلب في رحل أين إلى وال، قرأ نمَ  على ندري فال

 األثر فهنا، جّله يتر  ال كّله يدر  ال ما ولكن .؟التويليف هنا غير وتآليف
 اخصوًصـ، العـالم هـنا امتلكهـا التـي العلمية المقدرة عن لنا كشف الصغير
 أحـد وهـو، النحـو علـم لدراسـة امقصـودً  فكـان، تطـوان بسيبويه نُعت وأّنه
 .المفسر العالم عجيبة ابن أحمد سيدي الصوفي العالمة يوخش
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، العّبـا  محمـد سـيدي ِعْلـم دقّـة يـدر  التويليـف هنا في والمتأّمل
 فيـه اختلـف ما وإيراد، نعرابها تعّرض وكيف، البسملة كلمات تتّبع وكيف
 وتـدّخل، المسـالل بعـض في والبصريين الكوفيين بين والخالف، ذلك من

 في عنه كشفنا وفي، الخ ..رأيه لتعضيد شواهد واستدعاء، يراه بما المؤلّف
، المغمــورين بأعالمنــا اتعريًفــ، األعــزاء للقــراء نقّدمــه الــني، المقــا  هــنا
 وغيـر، العلمـي البحـث لجسور اومدا ، المخزون العلمي انرث لهنا اوتقريبً 
 .النخالر هنه نخراج تدفعنا التي، المحضة العلمية األهداف من ذلك

 المكتبـة مـّدخرات أحـد هـو، اليـو  أيـدينا بـين الـني التويلـف وهنا
 نسختان: منه وتوجد، (1)التطوانية الداودية
  .122.26 رقم: تحمل :األولى النسخة ▪

 أبـي لامـا  البسـملة علـى )كـال  عنوانـه: البسملة عن تويلف وأّولها
 بـه ونفعنـا ،عنه ورضي تعالىاهلل ’رحمه البركات أبي بن’يحيى ابن البركات
  .آمين(

اهلل ’)بسم وأّوله:، التطواني العبا  لمحمد تويلف 3 الصفحة في يليه
ــبعض التعــّرض مــع الــرحيم الــرحمناهلل ’بســم إعــراب .الــرحيم الــرحمن  ل
  .الخ( ...ألفاظها

                                                 

نشكر األستاذة الكريمة مديرة المكتبة السيدة حسـناء بنـت محمـد داود، علـى تكّرمهـا ( 1)
بالسماح لنا بتصـوير المخطـوطتين، ومـّد يـد العـون للبـاحثين فـي كـّل وقـت وحـين، 
وتشجيعهم على المفيد دالمًا، وحرصها على النفع وانفادة، فلها منّـي خـال  الشـكر 

 وأوفاه.
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 لـهاهلل ’كـان، التّطـاوني العّبـا  محمـد سيدي للعالّمة )انتهى وآخره:
 وصــحبه وآلــه محمــد وموالنــا ســيدنا علــىاهلل ’وصــلى، المســلمين ولجميـع
، الجميـل وتوفيقـه عونـه وحسـناهلل ’بحمـد امقّيـدً  وجـدت ما انتهى .وسلم
  .رجب(اهلل ’شهر أوالل الجمعة يو  وألف مالتين عا ، وكرمه وبمنّه

 نعمـه علـى هلل والحمـد، نسخه أردت ما تما  على هلل )الحمد وعقبه:
 .باهلل( إالّ  قّوة وال حو  وال، وفضله

 أحـد بخـط نُسـخ أّنـه يظهر والني، الناسخ اسم هنا عقب يُكتب ولم
 العالمة وصفه كما الخط بجودة عرف المؤلّف إذ، المؤلف حياة في تالمينه
 خـط، بهـا ُكتـب الـني والخـط، النسـخة هـنه فـي نره لم شيء وهو، داود
 دقّـة وال األسـطر ترتيـب الناسـخ فيـه يـراع لـم، الزمـامي مـن قريـب مغربي
 .قراءته صعوبة يزيد مّما، به ُكتب الني الباهت المداد على عالوة ،الحرف
  .123.24 رقم: وتحمل، صفحات 6 في وتقع :الثانية النسخة ▪

 التطـواني العّبا  محمد سيدي اهلل’عبد أبو العالمة الفقيه )قا  أّولها:
 لــبعض التعــّرض مــع الــرحيم الــرحمناهلل ’بســم إعــراب .آمــين بــهاهلل ’نفعنــا
  .ها(ألفاظ

 لـهاهلل ’كـان التطـواني العّبـا  محمـد سـيدي للعالمة )انتهى وآخرها:
 .وصحبه وآله محمد سيدنا علىاهلل ’وصلى، المسلمين ولجميع

 القعـدة ذي مـتمّ  الثالثـاء يـو  صـبيحة النسـخة هـنه مـن الفـرا  وكان
 ناســخها يــد علــى،  1245 ســنة نــوفمبر 6 موافــ ، هـــ1364 عــا  الحــرا 
 المعـارف مـدير لمعـالي نسـخها وقـد، الكبـداني عمـر بـن’محمـد بن’البشير
  .آمين( للجميعاهلل ’كان التطواني داود محمد الحاج السّيد الكبير األستاذ
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(1)المؤلف ترجمة - 8
 

 .العباس أسرة

 تطـاون مـؤّرخ ذكـره حسـبما العريقة التطاونية األسر من العبا  أسرة
 القـرن أواسـط فـي بتطـوان تكانـ أّنها وذكر، اهلل رحمه داود محمد األستاذ
  أفرادها: ومن، عشر الحادي
 بيعـت عنـدما، هــ1278 سـنة أمالكه بيعت الني العبا  حسين - 1
 .الّرشيد المولى السلطان بأمر تطاون حّكا  النقسيس أوالد أمال 

 العّبــا  قاسـم بــن’السـال ’عبـد منهــا كـان، هـــ1138 سـنة وفـي - 2
  .التّطاوني
  .العّبا  أحمد بن’مسعود المسنّ  منها انك، هـ1176 سنة وفي - 3
 .العّبا  العربي الحاج منها كان هـ1181 سنة وفي - 4
 السـيد العـد  الفقيـه منهـا كـان عشـر الثـاني القـرن أواسـط وفي - 5
 .له( )المترَجم العبا  أحمد بن’محمد

 الحبيـب’عبـد بـن’محمـد الحـاج منهـا كـان، هــ1121 سنة وفي - 6
 .األسفل الربض حومة كنيس كان الني العّبا 
 الكـريم’عبـد بن’القادر’عبد الطالب منها كان، هـ1218 سنة وفي - 7
 .العبا 

                                                 

بـن ’. وفهرسة العالمـة محمـد الصـادق25بن عجيبة: ’ترجمته في: فهرسة الشيخ أحمد( 1)
. وعالالت تطوان لداود: 228. ومختصره: 3/82. وتاريخ تطوان لداود: 131ريسون:

 .17/5877. ومعلمة المغرب:3/6-7
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 َمحمـد الفقيه بن’الكريم’عبد الفقيه منها كان، هـ1275 سنة وفي - 8
 .(1)العّبا  (ا)فتحً 

 هــ(1435.)ت حكـيم عزوز محمد المؤرخ عّدها هنه العّبا  وأسرة
 بعـض هنـا  ظـلّ  حيـث، األصـل األندلسية ونيةالتطا األسر من، اهلل رحمه
 هكــنا: عــاللتهم اســم كتابــة علــى وأرغمــوا، غرناطــة ســقوط بعــد أفرادهــا
Abez -Avezاسـم: تحمـل أسـر بإسـبانيا زالـت ومـا ؛ Abbas

 وهـنه .(2)
 األسـر مـن وكالهمـا، )ابـن( بزيادة العّبا  ابن بأسرة لها عالقة ال األسرة
 .العريقة التطاونية

 خبــر علــى بنــاء هـــ(1424.)ت داود محمــد المــؤّرخ تاذاألســ ويــر 
 بشما  الريف بالد من سلفهم أصل أنّ ، التطاوني العبا  السال ’عبد السيد

 بنـي قبيلـة مـن بـدويّ  أصـلهم أنّ ، أعلـم واهلل لـي يظهر والني .(3)المغرب
 الَخْنـدقّيين بمدشـر السـاعة لحـد األسـرة هنه أفراد عدد زا  ال حيث، يدر

 .يدر بني ثالثاء سوق من القريب

 .ووالدته ونسبه اسمه

 اهلل’عبـد أبـو، الرضـى العـد ، المـتمّكن النحـوي العالمـة الفقيـه هو
 حـدود فـي تطـوان بمدينـة ولـد الّتطـاوني العّبا  محمد بن’أحمد بن’محمد
 سـنة للمترَجم يعرف ال إذ، الّتقدير على، عشر الثاني القرن من الثاني العقد
  .التحديد على الوفاة وال الميالد

                                                 

 . 3/82انظر: عالالت تطوان لداود: ( 1)
 .17/5877معلمة المغرب:( 2)
 .3/7: عالالت تطوان( 3)
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 .عليهم ومقروآته شيوخه

ــا قــرأ ــه أبنــاء مــن شــيوخ عــّدة علــى مترجمن  علــى نتــوفّر وال، مدينت
 أو لفـا  رحلـة لـه يكـون وقد، الدار  درب تنير التي الكافية المعلومات

ـرايري أحمـد الفقيـه العلمـة، شـيوخه مـن وصـلنا الـني ولكن، غيرها  الس 
 حاشـيته وجـامع بركـة علـي الحـاج العالمـة تلمين هـ(8811.)ت التطواني
 ســيدي العالمــة عليـه قــرأ فقــد، العلـو  فــي عمدتــه وهـو، المكــودي علـى
، هشـا  ابـن وتوضـي ، بـالمكودي مـّرتين مالـك ابـن ألفيـة العّبـا  محمد
ــه وقــرأ ــد أبــي ابــن انمــا  برســالة المــالكي الفقــه اأيًضــ علي  القيروانــي زي
 البخــاري انمــا   بصــحي النبــوي الحــديث مــن ومجــالس، هـــ(386.)ت
 .(1)(هـ256.)ت

 .ومقروآته تلميذه

، النحـو علـم فـي بالمهـارة امنعوًتـ العّبـا  محمد سيدي العالمة كان
 حدب كلّ  من الطلبة قصده التفنّن هنا أجل ومن، تطوان بسيبويه لُّقب حّتى

ــا، وصــوب ــي المصــادر وتعوزن ــّين الت ــه اآلخــنين تب ــين، عن  حــو  والملتف
 يديه: على وتخّرج، النحو علم عنه أخن من أبرز من ولكن، حْلقاته

 ْشـِطيَّرْ  الطـاهر بـن’علـي سـيدي، المحـّدث العالمـة، البركة الفقيه -
 .(2)هـ1121 سنة المتوفّى، المشّددة( الياء وفت  الّطاء وكسر الشين )بسكون
ــة - ــر والعالم ــهير والصــوفي، الكبي ــد ســيدي الش ــن أحم ــة اب  عجيب
 عـن )أخـن أّنـه فهرسـته فـي ذكـر فقـد، اهلل رحمـه هـ(1224.)ت األنجري

                                                 

 .147. و3/34تاريخ تطوان: ( 1)
 .83-3/82. تاريخ تطوان: 131بن الّصادق الريسوني:’انظر: فهرسة محمد( 2)
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 ابحًثـ النحـو فـي مالـك ابـن ألفيـة العّبـا  محمـد سـيدي، الشـهير النحوي
 .(1)هشا ( ابن وقواعد، اوتحقيقً 
 .ومنسوخاته مؤلفاته

، بالتأليف المهتمين من العّبا  محمد سيدي النحوي العالمة يكن لم
 هـو أقالمـه نفثـات نمـ وصلنا وما، المدرسين العلماء من العديد شأن شأنه
 وقيمتــه الرجــل ِعْلــم معرفــة يمكــن خاللــه مــن الــني، الوحيــد التقييــد هــنا

 بعلـم منهـا يتعلـ  ما اوخصوصً ، الكتب بنسخ الكبير ولعه إلى هنا .العلمية
 نسخة على وقف أّنه >تطوان تاريخفي < داود محمد العالمة ذكر فقد، النحو
 بخطـه مالـك ابـن ألفيـة لـىع بركـة علـي الحـاج سيدي العالمة حواشي من

 الميـة< علـى بحـرق شرح من اأيضً  بخطه نسخة على وقف كما، (2)الجميل
 يـد علـى، هــ1153 سـنة كـان نسـخها أنّ  آخرهـا في جاء وقد، (3)>األفعا 
 .(4)التطاوني العّبا  محمد بن’أحمد بن’محمد
 .ومقبره وفاته

 ال كمـا، اديدً تح التطاوني العّبا  محمد العالمة وفاة تاريخ يُعرف ال
 كانـت أّنهـا، ترجمته في داود محمد العالمة ذكره والني، دفنه مكان يعرف
 عــا  كتبهــا لــه شــهادة علــى وقــف ألّنــه، األلــف بعــد المــالتين حــدود فــي

 .(5)أعلم واهلل، هـ1122

                                                 

 .25فهرسة أحمد ابن عجيبة: ( 1)
 .3. محفظة رقم: 23.52توجد بالكتبة الداودية بتطوان تحت رقم: ( 2)
 .2. محفظة:22.122توجد أوراق منه بالمكتبة الداودية بتطوان تحت رقم: ( 3)
 .3/82تاريخ تطوان: (4)
 .3/82نفسه: ( 5)
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 األولى النسخة من األخيرة الصفحة
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 الثانية النسخة من األخيرة الصفحة
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 .المحقق الن ص :-3

 البسملة إعراب
 اهلل رحمه الت طاوني الَعب اس ُمحمد السي د للفقيه

ــه ]قــال ــد أبــو العلمــة الفقي ــاس محمــد ســيدي اهلل’عب  الت طــواني العب 
 .(1)آمين[ بهاهلل ’نفعنا

 الرحيم الرحمناهلل ’بسم
 ..ألفاظهـا لـبعض الّتعـّرض مـع، >الـرحيم الـرحمناهلل ’بسم< إعراب

 تقو : أن، الخ
 علـى أي:، عليـه وبنـي، الكسـر علـى مبني وهو، جرّ  حرف )الباء(:

 للزومهـا، (2)وفالـه العطف كواو تفت  أن المفردة الحروف ح ّ  ومن، الكسر
 همـا القـوالن وهنان، للمصاحبة أو لالستعانة هنا: ومعناها، والجرّ  الحرفّية
 .معناها في األقوا  أص ّ 

 ألّنـه، ِسـْموَل  البصـريين مـنهب عنـد وأصـله، بالبـاء مجرور )واسم(:
، مـثاًل  كزيـد السـم ألنّ ، واالرتفـاع العلوّ  هو الني الّسُمو من مشت ّ  عندهم
 عليـه وأدخـل، أّوله وسكن، الواو وهي الُمه فحنفت، ويظهره صاحبه يعلي
 علـى ويقفـوا، بـالمتحّر  يبتـدلوا أن دأبهم من نّ أل، بها امبتدً  الوصل همزة

                                                 

 ما بين معقوفين من نسخة: ب.( 1)
 نسخة ب: وفالها.( 2)
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، فالــه بحــنف فخّفــف، )ِوِســمَل( الكــوفيين مــنهب علــى وأصــله، الّســاكن
 بمعنـى الَوْسـم مـن مشـت ّ  عنـدهم ألّنـه وذلـك، الوصـل همـزة عنه وُعّوض
 مـنهب علـى فوزنه، مسّماه على عالمة، مثاًل  كزيد السم ألنّ  /1/، العالَمة
( البصريين  اعوًضـ البـاء وطّولـت، االسـتعما  لكثـرة ألفه وحنفت(1) ،)ِإْفعَل

، األلـف نصـف قـدر طولهـا ويكـون، طويلـة ُتكتب أن ينبغي ولنلك، عنها
 لثمـاني أنهيـت لغـات وفيـه، الّتخفيـف بـه حصـل به حصل اآلخر والنّصف
 وهو: بيت في جُمعت، عشرة

ــمى ــم ُس ــمَل س ــمةْ  اِْس ــماة وس  س
 

ـــةْ   ـــت المكرم ـــثهّن نل ي ـــماء ثَل  س
 

 وهو: بيت في اأيضً  جمعتو
 سماء سم واسم سماة كنا سمي

 

ـــا  ـــل كله ـــث أوال  وزد ســـماة ثل
 

  منها: عشرة على الجلّ  واقتصر
 اســـــم ســـــم ســـــمى مثلثـــــاتُ 

 

ــــاتُ   ــــم رو  الثق ــــماة بالض  س
 

 فيـه والعامل، الظاهرة بالكسرة مخفوض، قبله ما إليه مضاف و)اهلل(:
 .المشهور وهو المضاف أو، انضافة الخفض

، المحامـد لجميـع المسـتح ّ ، الوجـود الواجبـة الّنات على علَمَل  وهو
 وما منها ُعلم ما، كّلها الحسنىاهلل ’أسماء لمعاني جامعةً  دالَلة عليه دا ّ  فهو
 وال، اهلل أسـماء مـن اهلل( )سـو  منهـا: اسـم كلّ  في يقا  ولنلك، يعلم لم

 .عكس

                                                 

 في نسخة ب: زيادة: وعلى منهب الكوفيين )اْعل(.( 1)
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 هـو فهـل عربيّ  هأنّ  وعلى، واستعمااًل  اوضعً  عربي أّنه األكثر ومنهب
 مــن مــأخوذ غيــر أي:، مرَتَجــلَل  هــو أو، ؟أصــل مــن مــأخوذ أي:، منقــو 
 القـو  هـنا واختـار، ؟أصـل مـن مـأخوذ غيـر أي:، مرتَجل هو أو، ؟أصل

 علـى البيضـاوي اقتصـر، أقـوا  ففيـه منقو  أنه وعلى، والسنوسي الخّطابي
، الَه فصار، لهمزةا فحنفت، ُعبد إذا أَلَه من إالهَل  أصله أنّ  وهو، منها واحد
 ُجعـل ثـمّ ، اهلل فصـار أدغم ثمّ ، الهُ  أ  فصار، التعريف حرف عنها وعّوض
 إذا الـني، األعظـم العظيماهلل ’اسم إّنه وقيل: .تعالىاهلل ’على اشخصيً  اعلَمً 
 واختـاره، القّيـو  الحـيّ  إّنـه وقيـل:، أعطـى بـه سـئل وإذا، أجـاب به دعي

 وآ ، البقـرة مواضـع: ثالثـة في إالّ  قرآنال في ترد لم ولنلك قا :، النّووي
 .وطه، عمران

ــرحمن ــرحيم(: و)ال ــان ال ــة الســم نعت ــة، مخفوضــان، الجالل  وعالم
 قـالوا ما على الّتبعية إّما، الجرّ  فيهما والعامل /2/،الظاهرة الكسرة خفضهما

 صـفتان وهمـا.المشـهور وهـو، اسـم لفـظ وهو المتبوع في العامل وإّما .هنا
، َعلِـم مـن والعلـيم، غضـب من كالغضبان، َرِحم من للمبالغة يتابُنِ  مشّبهتان
 ومنـه .وانحسـان التفضـل تقتضـي، وانعطـاف القلب في رقة لغة: والّرحمة
 .فيها ما على النعطافها، الّرحم سّمي

 زيــادة علــى تــد ّ  المبنــى زيــادة ألنّ ، الــرحيم مــن أبلــ  (الــرحمنو)
 الّسـماع جهـة مـن وأّمـا، القيا  جهة من هنا، وقّطعَ  قطَع في كما، المعنى
نيا( رحمن )يا ورد: فألّنه  :اآلخرة( )ورحيم .والكافر المؤمنَ  يُعمّ  ألّنه، الد 
ــه ــا :اأيًضــ وورد .المــؤمن يخــّ   ألّن ــّدنيا رحمــان )ي  ورحــيم، واآلخــرة ال
 .ِعظا  أي:، ِجسا  كّلها األُخروية النّعم ألنّ ، الّدنيا(
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 وعلـى، المرحـومين أفـراد أي:، لكّمّيـةا باعتبـار المبالغة األّو  فعلى
 يقتضي والقيا ، نفسه في وعظمته مدلوله قّوة أي:، الكيفية باعتبار الّثاني:
 لتقـّد ، فّياضَل  وجوادَل ، نِْحرِيرَل  عالمَل  كقولهم:، األعلى إلى األدنى من الّترقّي
 وألنّ ، غيـره بـه يوصـف ال إّنـه حيـث مـن كالعلم صار وألّنه، الدنيا رحمة
 مـا ليتنـاو ، الرحيم بعده ذكر، وأصولها النّعم جاللل على د ّ  لّما نالرحم
 .مبالغـة يفيـد بتـابع الكـال  تقييـد وهـو:، الّتْتميم باب من فهو، ودقّ  لطف
، فيـه نـاق  أّنه فير  فنّ  في بكال  يؤَتى أن هو:، التكميل باب من وقيل:
ل  يجوز ال الّدقال  وأنّ ، منه النّعم جاللل أنّ  يوهم كان لّما فإّنه .بآخر فيكمَّ

ه أحدكم )ليسأل حديث: وينصره .بالرحيم كّمل، لحقارتها إليه تنسب أن  رب 
 .(1)له( انقطع إذا نعله شسع يسأله حت ى، كل ها حاجته

 ]الرجز[
حْمــان    ]وأوجــُه اإلعــراب فــي الر 
همــــــا نصــــــبهما  رفعهمــــــا جر 
ــــاني  ل وعطــــف الث  ــــُع األو   ورف
ل   ـــ  األو  ـــَع خف ـــانخ م ـــع لث  رف
ـــالمنع   ـــا ب ـــاحكم لهم ـــان ف  واثن
ل ـــع األو  ـــَع رف ـــانخ م ـــٌ  لث  خف

 

ـــــان    ـــــبعٌة واثن ـــــه س ـــــا يلي  وم
هما لعل ة في ك   وجـهخ منهمـا  جر 

 تـر  الصـواب بالل سـان   واعك ْس 
ــي ــي ذا  جل ــر ف  أو نصــبه واألم
 لعل ـــــة االتبـــــاع بعـــــد القطـــــع  
ـــ   [(2)أو نصـــبه فاعرْفـــه بالت أم 

 

                                                 

. وابـن حبـان فـي 3624. رقـم: 5/481أخرجه الترمني في جامعه: كتاب الدعوات. ( 1)
سنّي في عمل اليو  والليلة: باب ما يقو  إذا . وابن ال3/148صحيحه: باب األدعية. 

 .313انقطع شسعه.
 هنه األبيات أدرجت بهامش الصفحة.( 2)
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 بـاب مـن ألّنه، األشكا  يبيحه ال علَمَل  الرحمنَ  بأنّ  القو  على تنبيه:
 الـرحيم( )الـرحمن في: يجوز إّنه ثمّ ، الّصفات اسم على الّنات اسم تقديم
 سبعة: انعراب أوجه من

 .تقّد  كما األصل وهو .الجرّ  منها: األول
 .محنوفين لمبتدأين خبران أّنهما على امعً  رفعهما والثاني:
 مقــّدرين محــنوفين ينبفعلــ مفعــوالن أّنهمــا علــى نصــبهما والثالــث:

 .أمدح أو:، بأْعِني
 الّثـاني ونصبُ ، محنوف لمبتدإ خبر أّنه على األّو  رفعُ  والرابع: /4/
 .محنوف بفعل مفعو  أّنه على

 .عكسه والخامس:
ــادس:  الّتبعّيــة علــى األّو  فخفــض .الّثــاني وَرفــع األّو  خفــض والس 

 .حنوفم لمبتدإ خبر أّنه على الّثاني ورفع، الجاللة السم
ابع: ، قبلـه كالـني األّو  فخفـض .الّثـاني ونصـب األّو  خفض والس 

 رفـع ممنوعـان: وجهان وبقي، محنوف بفعل مفعو  أّنه على الّثاني ونصب
 ممنوع وهو، القطع بعد االتباع فيهما ألنّ  .الّثاني خفض مع، نصبه أو األّو 
ــد ــر عن ــازه وإن، األكث ــيس، بعضــهم أج ــ ول ــه امّتفًق ــا علي ــ كم ــو  هيوهم  ق

 ]الرجز[بعضهم:
 واحــذر مــن اإلْتبــاع بعــد القطــع  

 

حوا بــــالمنع     فكل هـــم قــــد صــــر 
 

، صـفة الـرحمن بـأنّ  القـو  على هي إّنما المتقّدمة األوجه هنه إنّ  ثمّ 
 إليـه ذهـب مـا وهـو، علَـم بأّنـه القـو  علـى وأّمـا، تقـّد  كما المشهور وهو
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 عطـَف  أو بـداًل  حمنالـر فيعـرب، هشـا  ابن واختاره، مالك وابن، األعلم
 اجتمـع إذا النّعـت أنّ  القاعدة ألنّ  .الجاللة السم ال له نعتَل  والرحيم، بيان  
 للز  الجاللة السم انعتً  الرحيم أُعرب ولو .النّعت قّد ، الّتوابع من غيره مع
 مـن لـه البـدّ  هنـا والمجـرور الجارّ  أنّ  اعلم ثمّ ، يجوز ال وذلك، ذلك عليه
 .والكوفيين للبصريين قوالن تقديره وفي، الكال  مّ ليت به يتعّل  متعّل 

ــنهب ــى البصــريّون ف ــديره إل ــدائي واألصــ :، ااســمً  تق اهلل ’ببســم ابت
حمن  قبـل فيما مقّدرة ضّمة رفعه وعالمة، مرفوع مبتدأ فابتدالي، الرحيم الر 

 بحركـة المحـلّ  اشـتغا  ظهورهـا مـن والمـانع، الهمـزة وهـي، المـتكّلم ياء
، باالســم مّتصــل مبنــى مخفــوض، قبلــه مــا إليــه مضــاف يــاءوال، المجانَســة

 بعـد محـنوف والخبـر، بـه يتعّلـ  مبتـدأ ظـرف الـرحيم: الـرحمناهلل ’وبسم
، والخبـر المبتـدأ، شـيآن فالمحـنوف هـنا وعلـى، ثابـت أو حاصـل تقديره
 والمجـرور الجـار يكـون أن ويجـوز، ابتـدالي هـو الني المبتدأ متعّل  وبقي
اهلل ’بســم ابتــدالي تقــديره:، اوجوًبــ بمحــنوف يتعّلــ  ،الخبــر هــو /5/ نفســه

 .الّرحيم الرحمناهلل ’ببسم حاصل أو كالن أي:، الرحيم الرحمن
 الّتسـمية له جعلت لما امناسبً  امؤّخرً  فعاًل  تقديره إلى الكوفيون وذهب

 تقـديره وأّمـا، لألفعـا  العمـل فـي األصـل فـألنّ  فعـاًل  تقـديره أّما، له مبتدأ
 يفيد البيانيين عند المعمو  تقديم ألنّ ، واالختصاص الحصر فادةفا امؤّخرً 
 المشــركين أنّ  االختصــاص وبيـان، النُّحــاة بعــض فيـه خــالف وإن، الحصـر
 فيقصـد، الُعـّز  باسـم، الـاّلت بسـم فيقولون: آلهتهم بأسماء يبتدلون كانوا

 لـّردّ وا لالهتمـا  باالبتـداءاهلل ’اسـم تخصـي  بالبسـملة ابتدالـه عند الموّحد
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 الفعـل فـألنّ ، لـه مبـدأ والتسـمية، جعلـت لمـا امناسـبً  تقديره: وأّما، عليهم
 مـا الخارج في ليس فإّنه، ابتدالي بخالف، عليه يد ّ  البسملة بعد يقع الني
 ولكثــرة، اأيًضــ عليــه ويــد ّ  يطابقــه مــا لعــد  ابتــدالي وبخــالف، عليــه يــد ّ 

 .الحنف
 بمنّـه، الجميـل وتوفيقه ونهع وحسناهلل ’بحمد امقّيدً  وجدت ما انتهى

 .رجباهلل ’شهر أوالل الجمعة يو  وألف مالتين عا ، وكرمه
، وفضـله نعمـه علـى هلل والحمد، نسخه أردت ما تما  على هلل الحمد

 .(1)العظيم العليّ  باهلل إالّ  قّوة وال حو  وال
 

 والمراجع المصادر الئحة
 للتــاريخ داود دمحمــ مؤسســة منشــورات .داود لمحمــد .تطــوان تــاريخ - 1

ــة ــة .والثقاف ــناء وتصــحي : مراجع ــي دار .داود حس ــراق أب ــة رق  للطباع
 . 2213 .والنشر

 محمد حسناء وإضافات: وتحقي  مراجعة .داود لمحمد .تطوان عالالت - 2
 . 2217/هـ1438 .أسمير تطاون جمعية منشورات .داود

                                                 

وبآخر نسخة ب: انتهى للعالّمة سيدي محمد العّبـا  التطـواني، كـان اهلل لـه ولجميـع ( 1)
كـان الفـرا  مـن هـنه و المسلمين، وصّلى اهلل وسلم على سّيدنا محمـد وآلـه وصـحبه.

نونبر سنة  6هـ، مواف  1364صبيحة يو  الثالثاء متّم ذي القعدة الحرا ، عا  النّسخة 
بن عمر الكبداني، وقد نسـخها لمعـالي مـدير ’بن محمد’على يد ناسخها البشير 1245

 المعارف، األستاذ الكبير السّيد الحاج محمد داود التطواني كان اهلل له.
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 .العمرانـي بـدر بعنايـة: طبـع .ريسون بن’الصادق محمد العالمة فهرسة - 3
 . 2222/هـ1432 :1 ط .بيروت- حز  ابن دار

 العمرانـي السـال ’عبـد وإعـداد: تقـديم .عجيبـة بن’أحمد سيدي فهرسة - 4
 . 2213 :1ط .العلمية الكتب دار .العرالشي الخالدي

 ط .داود حسـناء وتنقـي : مراجعـة .داود لمحمد .تطوان تاريخ مختصر - 5
 . 2228 .إسبانيا- المسارة

 .والنّشــر والترجمــة للّتــأليف المغربيــة الجمعيــة إنتــاج .المغــرب لمــةمع - 6
 . 1282/هـ1412 من: ابتداء سال مطابع

 
* * * * 
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 مفقود كتاب من نص
 ‘اهلل ’ول  سُ رَ  ُف لَ سْ أَ 

  >ب  سَ الن   في ق  ن  ؤْ المُ : <اب  تَ ك   نْ م  
 (هـ493)ت ةُ ابَ س  الن   ي  ان  جَ رْ الجُ  يز  ز  العَ ’عبد بن’ي  ل  عَ  ن  الحسَ  يأب   يفن  ْص تَ 

 
 تعليقو تقديم    
 وشنان طــيــبــي   

 أكادير - زهر ابن بجامعة احثب

 مقدمة
 فـي العـرب تـاريخ فـي الباحثين يمد ثريا مصدرا األنساب كتب تعتبر
 تتعلــ  لتفاصــيل تــؤرخ التــي األخبــار مــن وافــر بقــدر إســالمهمو جــاهليتهم
 العـرب جزيـرة فـي بالنسب االهتما  شيوع ورغم .عظيمهاو دقيقها بحياتهم
 الهجـري القرن قبل الموضوع في تأليف لهم يعرف لم أنه إال، روايةو حفظا
 اَهـجَ وْ أَ  العلـم بهنا الحفاوة بلغت فقد هُ تْ لَ تَ  التي األربعة القرون أما، (1)األو 
  ...اجتماعيةو وشرعية علمية لدواع

                                                 

 >هـو كتـاب: <الملـو  وأخبـار الماضـين ينكر المؤرخون أن أقد  تأليف في األنسـاب( 1)
التيجـان فـي ملـو  <هــ(، وقـد نشـر ملحقـا بكتـاب:  67ة الجرهمـي)تيَّ رِ بن شَ ’لعبيد
بـن شـرية الجرهمـي فـي أخبـار الـيمن وأشـعارها ’أخبـار عبيـد<تحـت عنـوان:  >حمير

 وأنسابها>، طبع مرات آخرها طبعة مركز الدراسات واألبحاث اليمنية.
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 في مؤلفا كتابا 352 من أكثر (1)المعاصرين المؤلفين أحد أحصى قدو
 الفترات خال  قدفُ  أغلبها لكن، العباسي العصر حدود إلى >األنساب< علم

 أفـاد متفرقة نصوصا إال رسمها من يب  لمو، أصولها الزمان وطو  الالحقة
 .بلغته من منها

 >النسـب فـي المؤنـ كتـاب <، خبرهـا أعـتم التي األنساب كتب منو
ـابَةُ  الُجْرَجـانِيُّ  ِزيـزِ العَ ’عبـد بن’َعلِيّ  الحَسنِ  بِيأل  هـو و، هــ( 422’)ت النَّسَّ

ي أُ  كتاب  ابـن انمـا  مصادر من وكان، المغرب إلى انتقلو، المشرق في فل
 وبقي، مرة غير باسمه وصرح، >اننباه<و >االستيعاب: <كتابيه في البر’عبد

  .خلدون ابن عصر حدود إلى متداوال
 وصـفو المؤلـف شهرة أن إال، الكتاب عن كافية معلومات نملك ال
 إشـارات، ترجيحاتـهو الختياراتـه بعـده النسـابين لُ ْقـنَ و، ابةبالنسَّ  له العلماء
 .أهميتهو قدره تكشف
، الكتـاب هـنا مـن منقـو  >مخطـوط ن < على الوقوفاهلل ’يسر قدو
 الُمْؤنِـ ِ : <ِكَتـاِب  ِمنْ  ‘اهلل ’َرُسو ِ  أَْساَلُف  :اآلتي العنوان الناسخ له وضع
ـابَة الُجْرَجـانِيّ  الَعِزيـزِ ’عبـد بـن’َعلِـيي  الحَسـنِ  أبِي َتْصِنيف >نََّسبِ ال في ، النَّسَّ

 انمـا  شخصـية مـن جانـب علـى الضوء يلقي ا قَ مَ  في تقديمه على فعزمت
 المتنبي بين الوساطة< في ناقدا أديبا عرفناه الني ابةالنسَّ  المؤرخ الجرجاني

 يعتبـر والني المفقود >المؤن < بكتا من نموذجا يمثل أنه كما، >خصومهو
، الهجـري الرابـع القـرن خـال  األنساب في التأليف حلقات من مهمة حلقة

                                                 

  في كتاب: طبقات النسابين. اهلل’بن عبد’بكر( 1)
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 فـي تصحف أن بعد، للكتاب الصحي  العنوان إثبات هيو رُ كَ نْ تُ  ال ميزة وله
 .ذكرته التي المصادر بعض

 :اآلتية العناصر في المقا  هنا انتظم وقد
 .الموضوع يدي بين مقدمة

 الكتابو بالمؤلف التعريف :األول المبحث
 .الجرجاني انما  عن نبنة-1
 .>النسب في المؤن <بكتاب التعريف-2
 .للمؤلف نسبته إثباتو الكتاب عنوان :أ

 .بعده المؤلفات في الكتاب أثر ب:

 >‘اهلل ’َرُسول   أَْسَلف< بنص التعريف :الثاني المبحث
 .اللغة في >األسالف< -1
 .>‘اهلل ’َرُسو ِ  اَلفأَسْ < موضوع في ألف من-2
 .>األسالف< عدد في غيرهو الجرجاني بين مقارنة-3
 .مصدرهو المخطوط الن  وصف-4
 .عليه اليسير التعلي  مع األسالف ن  يليه
 .المراجعو المصادر اللحة ثم
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 كتابهو بالمؤلف التعريف :األول المبحث
 :(1)الجرجاني الحسن أبي اإلمام عن نبذة -8

 بــن’علــي بــن’(2)الحســن بــن’العزيــز’عبــد بــن’علــي، الحســن أبــو هــو
 إلى أصله يرجعو، ولد حيث>جرجان< مدينة إلى نسبة، الجرجاني إسماعيل

 .ثقيف قبيلة
 رحالتـهو شـبابه عـن كثيـرة تفاصـيل ُتعرف وال، والدته سنة ُتَؤرخ لم
 المصـادر ذكرتهـا التـي القليلة انشارات وتبقى، عنهم التلقيو العلماء للقاء

                                                 

  :من مصادر ترجمته( 1)
و 32، طبقــات الشــافعية للعبــادي ورقــة 4/3، يتيمــة الــدهر 318تــاريخ جرجــان ص:

، إرشـاد األريـب إلـى معرفـة األديـب 122)مخطوط(، طبقات الفقهاء للشيرازي ص:
ــان 4/1726 ــات األعي ــبالء 3/278، وفي ــال  الن ــير أع ــال  17/12، س ــاريخ انس ، ت
ــات 8/716 ــوافي بالوفي ــبكي 21/232، ال ــر  للس ــافعية الكب ــات الش ، 3/227، طبق

، طبقـات الشـافعية البـن 12/364، البداية والنهاية 1/348طبقات الشافعية لألسنوي 
 62، العقـد المـنهب ص:385، 245، التـنكرة السـعدية للعبيـدي ص: 1/328كثير 

اقـب الشــافعي وطبقــات ، من1/145(، طبقـات الشــافعية البـن قاضــي شــهبة 128)ت
، شـنرات 1/414، طبقات المفسـرين للـداوودي 323أصحابه البن قاضي شهبة ص:

، هديــة 1/782، كشــف الظنــون 2/2216، الــروض النضــير للعمــري 4/353الــنهب 
، وكتـاب أحمـد بـدوي بعنـوان: القاضـي 4/322، األعال  للزركلـي 1/684العارفين 
  .الجرجاني

ت للجرجـاني علـى تسـمية جـده بالحسـن، إال أن األسـتاذ اتفقت المصادر التي ترجمـ( 2)
ديوان القاضـي الجرجـاني  سمي  صال  جامع ديوانه، أثبت اسم الحسين.أنظر مقدمة:

 . 14ص:
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 عليه العلماء ثناء مع يتناسب بما (1)وتالمنته شيوخه أسماء لتحرير كافية غير
 .األدبو التاريخو التفسيرو كالفقه مختلفة فنون في إياه تقديمهمو

هو، (2)>جرجـان مفـاخر مـن< السـهميُّ  اعتبره  بأوصـاف الثعـالبي حـالَّ
 نثـر إلى مقلة ابن خط يجمع: <كان أنه وذكر، الغاية به بلغت وافية محمودة

 التـاريخو التفسـير علـو  في تصدره إلى إضافة، (3)>البحتري نظمو لجاحظا
 .(4)الخصوص وجه على الشافعي الفقهو األنسابو

 قاضـي منصـب ولـي ثـم، سـيرته فَُحِمـَدْت ، جرجـان في القضاء ولي
 .أجله قضى حتى الري قضاة

 الصـفدي ذكـره وقـد، (5)>مفننة أشعارو مدونة رسالل<اهلل ’رحمه تر 
ــاره مســتدال، موضــع غيــر فــي >يخــهتار< فــي  مواضــع بهــا مصــححا، بأخب

 علـى يـد  ممـا (6)>التصـانيف َصـاحب اْلَعالَمـة<بوصف وحاله، االختالف
 .منها وانفادة عليها وقوفه

                                                 

ذكر ياقوت الحموي إشارات عن رحالته ولقاله مشايخ وقتـه، وبعـض تالمنتـه، ونتفـا ( 1)
 .4/1726ديب إرشاد األريب إلى معرفة األ من أشعاره وأخباره. أنظر:

 .318تاريخ جرجان ص: ( 2)

 .4/3يتيمة الدهر ( 3)

 ترجمته في كتب طبقات الشافعية التي تقد  ذكرها.انظر ( 4)

 .4/1727إرشاد األريب إلى معرفة األديب ( 5)

  .18/22الوافي بالوفيات ( 6)
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 :له ترجمت التي المصادر ذكرته مماو

 .(1)>كبير تفسير< -1
 .>الطبري جعفر أبي تاريخ< فيه اختصر (2)>التاريخ تهنيب< كتاب -2
 .(3)>النسب في المؤن <كتاب -3
 .الشافعي الفقه في (4)>الوكالة< كتاب -4
 الوحيـد الكتـاب وهـو (5)>خصـومهو المتنبـي بـين الوساطة< كتاب -5
 علـم عـن أبـان<و، أجادو فيه أحسن قدو، الجرجاني كتب من وصلنا الني
 .(7)النقدو البالغةو األدب في وبراعة (6)>غزير

                                                 

ين ، طبقـات المفسـر1/328، طبقـات الشـافعية البـن كثيـر 17/22سير أعال  النـبالء ( 1)
 .1/414للداوودي 

، وسماه ابن قاضي شـهبة: <صـفوة التـاريخ" نقـال عـن أبـي 17/22سير أعال  النبالء ( 2)
 .1/414شامة. الطبقات 

 سيأتي الحديث عنه.( 3)

 .و )مخطوط(32طبقات الشافعية للعبادي ورقة ( 4)

عـة وطب، هــ1331 صدرت عـا أحمد الزين، بعناية منها طبعة للكتاب أكثر من طبعة، ( 5)
 ، 1266محمد أبو الفضـل إبـراهيم وعلـي البجـاوي، نـوفمبر  :البابي الحلبي بتحقي 

 . 2226/هـ 1427وأعادت المكتبة العصرية ببيروت نشرها عا :

 .12/22سير اعال  النبالء ( 6)

الـوافي  >قا  الصـفدي: <لـه فـي األدب اليـد الطـولى وشـعره وبالغتـه إليهمـا المنتهـى( 7)
 .21/232بالوفيات 
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ــوان< -6 ــى أشــهرهاو، أشــعاره (1)>دي ــه< قانطــال عل ــي (2)>ميميت  الت
  الطويل[: ]من قوله ومنها، النظم حرو الشعر عيون من اعتبرت

ٌٌ َوإ ن ـمــ ا َبـا  َيُقولُــوَن ل ي ف يَك اْنق 
ْنـَدُهمْ   أََر  الن اَس َمْن َدانَاُهُم َهـاَن ع 

 

َما  لِّ ُمـْحج   َرأَْوا َرُجًل َعْن َمْوق ف  الذ 

ُة الن   ــز  ــُه ع  ــْن أَْكَرَمْت ــاَوَم ـــس  أُْكر َم  ْف
 

 اثنتـين سـنة الحجة ذي شهر من العشرينو الثالث فياهلل ’رحمه توفي
 .بها فدفن >جرجانَ < إلى تابوته وُحمل، بالري (3)وثالثمئة تسعينو

                                                 

 .122طبقات الفقهاء للشيرازي ص:( 1)

اعتنى بها األستاذ إبراهيم صال  ونشرها في مجلة مجمع اللغة العربية بدمش ، المجلد ( 2)
 . 722، ص:4، الجزء 72

نشـرته دار و أما ديـوان أشـعاره، فقـد جمعـه وحققـه: األسـتاذ سـمي  إبـراهيم صـال ،
 . 2223هـ/ 1424البشالر بدمش  عا :

المصادر التي ترجمت له، إال مـا كـان مـن قـو  ابـن خلكـان فـي  بينق هنا محل اتفا( 3)
انـه مـات عـا   >تـاريخ نيسـابور<مـا ذكـره الحـاكم فـي  <وفيات األعيان> الـني رجـ 

.و قـد تعقبـه 3/281وفيـات األعيـان > انظر  ُّ صَ وأَ  تُ بَ ثْ الحاكم أَ  لُ قْ هـ، وقا : <نَ 366
ابـن خلكـان، وصـح  أنـه تـوفي سـنة  مَ ِهـوَ فقـا : <وَ  >سير أعال  النبالء<النهبي في 

العزيــز ’بــن عبــد’بــن أحمــد’، وإنمــا ذا  آخــر وهــو: المحــدث أبــو الحســن علــي366
، والجدير بالنكر أن سنة وفاة أبي 17/21سير أعال  النبالء  >الجرجاني نزيل نيسابور

تختلف عن سـنة وفاتـه فـي <تـاريخ  >العزيز الجرجاني في <السير’بن عبد’الحسن علي
هــ، فهـل 322هــ وفـي الثـاني 326والمؤلف واحـد، حيـث ورد فـي األو : >ال انس

 الخطأ من النساخ أ  من محققي الكتابين؟
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 :>النسب في المؤنق<: (1)بكتاب التعريف -3
 :المؤلف إلى نسبته إثباتو الكتاب عنوان -أ

 فــي وردت >المؤنــ : <وانعنــ علــى التنصــي  تضــمنت إشــارة أقــد 
 .هـ( 463)ت النمري البر’عبد البن >االستيعاب< كتاب

 أثبتهاو هـ(1267)ت خليفة حاجي:المؤرخ التقطها التي انشارة هيو
: سـماه أنه غير (2)>الفنونو الكتب أسامي عن الظنون كشف: <موسوعته في
 مـن (3)>النسـابين طبقـات< فـي ألف من نقل عنه و، >األنساب في الموث <

  .المعاصرين
 البجـاوي األسـتاذ بتحقي  المطبوع >االستيعاب< كتاب إلى عدنا وإذا

 >المونـ : <وجـوه ثالثـة علـى مضـطربا ذكـر العنـوان أن نجد هـ(1322)ت
 علــى قــراءة البجــاوي علــي األســتاذ يــرج  ولــم، >الموفــ و< >الموثــ <و

                                                 

ترجع صلتي بخبر هنا الكتـاب إلـى نـ  ملحـ  بمخطـوط مـن محفوظـات خزانـة أيـا ( 1)
من كتـاب المؤنـ  فـي ‘ أسالف رسو  اهلل <صوفيا بتركيا، وضع الناسخ له عنوان: 

العزيـز الجرجـاني ’بـن عبـد’العنوان بعبارة: تصنيف أبـي الحسـن علـي >، وذيلالنسب
النسابة رحمه اهلل.و رغم أن الن  المنكور ال يتجاوز صفحة واحـدة، إال أن الفضـو  

كان ذلك دافعا لتحرير موضوع و ،دفعني للبحث عن بيانات الكتاب في فهار  الكتب
 هنه الورقة.

(2 )2/472. 

ــابين لبكــر( 3) ــات النس ــد’طبق ــن عب ــابين 22اهلل ص:’ب ــات النس ــي طبق ــراغبين ف ــة ال ، مني
 .64الرزاق الحسيني انمامي ص:’لعبد
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 هـنا ذكـر: <المؤلـف قـا ، عبـادة بـن’سـعد بن’(1)قيس ترجمة ففي، أخر 
 بـن’النعمان بنت أسماء ترجمة فيو، >غيرهو >الموث كتاب < صاحب الخبر
 ثم (2)>الموف  كتاب صاحب النسابة الجرجاني قا  و: <المؤلف قا  الجون
 أن تبـين الكتاب مخطوطات أقد ب وباالستعانة، أ:المون  الهامش: في كتب

 الورقة في ورد ما يطاب  ما هوو، >المؤن < :هو المؤلف أثبته الني العنوان
 :كتـاب من المنقو  >‘اهلل ’رسو  أسالف: <ن  حفظت التي المخطوطة
 .النسب في المؤنق
، بموضـوعه وصـفه إنمـا، الكتاب اسم ينكر فلم خلدون ابن العالمة أما

 أخـر : قـا و، (3)>أنسـابه فـي الجرجـاني العزيـز’عبـد بن’علي قا < مرة: فقا 
 .(4)>له األنساب كتاب في نسابةال الجرجاني العزيز’عبد بن’علي قا <

: عنـوان أثبـت قـد (5)الناسـخ نجـد المخطوطـة الورقـة إلـى بالرجوعو
 البر’عبد ابن انما  ذكره ما تعضد موثوقة إشارة هيو، >النسب في المؤن <
، للكتاب العنوان هنا إثبات في للشك مجاال يدع ال مما، >االستيعاب< في
  بهو

ــمية تصــح  ــة التس ــي الخاطئ ــمو الت ــا س ــاب به ــ < :الكت ــي الموث  ف
 .المصادر بعض في ذكرها ورد والتي، >األنساب

                                                 

 .3/1223االستيعاب ( 1)

 .4/1786االستيعاب ( 2)

 .2/323تاريخ ابن خلدون ( 3)

 .6/122تاريخ ابن خلدون ( 4)

 .سيأتي التعريف به الحقا( 5)
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 :بعده المؤلفات في >المؤنق<كتاب أثر-ب
 التي التراجمو التاريخ كتب من عدد في >ابةالنسَّ  الجرجاني< ذكر ورد

يَفْت   هو يبقى كتابه عنوان على التنصي  أن إال، أخباره من وأفادت، بعده أُل
 فـي جليـا ظهـر مـا هـوو نصوصـه علـى المؤلـف اعتمـاد ثبتت إشارة أوض 
 >التاريخ<و، له >األََممُ  الَقْصدُ <و البر’عبد البن >االستيعاب< ثالثة: مؤلفات  
 صـاحب باختيـارات اسـتدلت التـي المصـادر مـن نماذج هنهو خلدون البن
 :زمنيا مرتبة >المؤن <

 النمـري البـر’عبد بن’محمد بن’اهلل’عبد بن’يوسف عمر أبي اإلمام -1
ْنَبـاهُ < :و >االستيعاب: <كتابيه في هـ(463)ت القرطبي  القبائـ  ذكـر فـي اإل 
 في جمع، عديدة مواطن في به استد  فقد >االستيعاب< كتاب فأما .>الرواة
ابة الجرجاني َوقَا َ : <قالال والكتاب المؤلف بين أحدها  كتـاب صاحب النَسَّ
 بن’العزيز’عبد بن’علي َوقَا َ : <قالال المؤلف اسم ينكر أحياناو، (1)>المؤن 
 عنــوان ذكــر واحــد موضــع فــيو، (2) >النســابة الجرجــاني الحســن بــن’علــي

، (3) >وغيـره >المؤنـ < كتاب صاحب الخبر َهَنا ذكر< :كقوله، فقط الكتاب
 .عنهناهلل ’رضي الصحابيات النساء تراجم في ذكرها النقو  هنه أكثرو

                                                 

ات االسـتيعاب كمـا سـيأتي ، وقد تصحف اسم الكتـاب فـي طبعـ4/1786االستيعاب ( 1)
 .ذكره

، 4/1853، 4/1832، 4/1834، 4/1812، 4/1817، 4/1784االستيعاب ( 2)
4/1224. 

 .3/1223االستيعاب ( 3)

 



 25 

 أن عمر أبو انما  صرح فقد >الرواة القبالل رذك في اِنْنَباه< كتاب أما
 مـن أخنتـه كتـاب هنا: <كالمه ون ، الرليسة مصادره أحد >المؤن <كتاب
 علـى ووقـوفي لهـا مطـالعتي بعـد العـرب أيـا و بالنسـب العلـم كتب أمهات
  .(1)>الجرجاني العزيز’عبد بن’علي كتاب...ذلك فمن أغراضها
 المشرق من >المؤن < كتاب نتقا ا يؤكد واض  دليل النقو  هنه فيو

 انمـا  أن علمـا، هــ322 سـنة مؤلفه وفاة بعد وجيز وقت في األندلس إلى
 .النسب كتب بين قدره ارتفاع تبين عالمةو، هـ368 سنة ولد عمر أبي

 األنصــاري موســى بــن’اهلل’عبــد بــن’بكــر أبــي بــن’محمــد اإلمــام -2
ي المعروف التِّلمساني  نسـب فـي الجوهرة: <كتابه يهـ(ف645 بعد’)ت بالُبرِّ

: فقـا ، ’النبـي أزواج:بـاب فـي بـه اسـتد  قـدو، >العشـرة وأصـحابه النبي
ابة الُجرجانيُّ  العزيز’عبد بن’عليُّ  الحسن أبو وقا <  .(2) >النسَّ

 فـي هــ(624’)ت الطبـري اهلل’عبـد بـن’أحمـد الـدين محب اإلمام-3
 خبر لتصحي  به ستد ا قدو، >القربى ذو  مناقب في العقبى ذخائر: <كتابه
 .(3) >النسابة الجرجاني وصححه: <قا ، ‘اهلل ’رسو  بنت برقية يتعل 

ــام -4 ــلح اإلم ــدين ص ــ  ال ــن’خلي ــك ب ــن’أيب ــفدي اهلل’عبــد ب  الص
: كقولـه كـامال باسـمه يصـرح، >بالوفيات الوافي: <كتاب في، هـ(764’)ت

                                                 

 .، بتصرف يسير46-45ص: اه في ذكر القبالل الرواةبَ نْ انِ ( 1)

 .2/65 الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة( 2)

 .162ص: ربىذخالر العقبى في مناقب ذو  الق( 3)
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 يكتفـي أحيان و، (1)>النسابة الجرجاني العزيز’عبد بن’علي الحسن أبو قا <
 .(2)>النّسابة الجرجانيّ  ذكر َما ِفي: <فيقو  وشهرته نسبه بنكر

ــي-5 ــدين ول ــد، ال ــرحمن عب ــن ال ــدون اب ــرمي خل ــبيلي الحض  اإلش
، كثيـرة مواضع في برواياته استد  وقد، >تاريخه< في، هـ(828 )المتوفى:

ــه يقــد  كمــا  بنســبه أحيانــا فيــنكره، غيــره علــى لألســماء وضــبطه ترجيحات
 العزيـز’عبـد بـن’علـي قـا : <كقولـه بالكتاب االسم يقرن أحياناو، (3)امجرد

 في النسابة الجرجاني العزيز’عبد بن’علي قا < أو، (4)>أنسابه في الجرجاني
 عصـر فـي الكتاب وجود منها يستفاد قد إشارة هي و.(5)>له األنساب كتاب
  .خلدون ابن

 فـي هــ(821 )ت القلقشـندي علـي بـن’أحمـد العبـاس أبي اإلمام-6
 األرب نهايـة<و، >الزمـان عـرب بقبائـ  التعريف في الجمان قلئد< كتابيه:

ًرا عنه فينقل، >العرب أنساب معرفة في  بـن’علـي قـا : <بعبـارة قولـه ُمَصـدي
  .(6)>النسابة الجرجاني العزيز’عبد

 حجـر بـن’أحمـد بـن’محمـد بـن’علـي بـن’أحمد الفض  أبي اإلمام-7
 عنـه نقـل، >الصحابة تمييز في اإلصابة< كتابه في، هـ(852’)ت العسقلني

                                                 

 .15/41الوافي بالوفيات ( 1)

 .24/142، 14/25، 13/262الوافي بالوفيات ( 2)

 ، ...2/353، 2/322، 2/64، 26/52، 2/24تاريخ ابن خلدون:( 3)

 .2/323تاريخ ابن خلدون ( 4)

 .6/122تاريخ ابن خلدون ( 5)

معرفـة أنسـاب  ، نهاية األرب في1/37قاللد الجمان في التعريف بقبالل عرب الزمان ( 6)
 .132ص: العرب
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ــي ــع ف ــطة مواض ــ ، بواس ــه: <عبارتــه ون ــو قال ــر أب ــن عم  الجرجــانيّ  ع
 ..(1)>النّّسابة
 القسـطلني الملـك’عبـد بـن’بكـر أبـى بـن’محمد بن’أحمد اإلمام -8
 كتابــه فــي، هـــ(223’)ت الــدين شــهاب، العبــاس أبــو، المصــري القتيبــي

 فـي قـا ، (2)موضعين في عنه نقل و، >لمحمديةا بالمنح اللدنية المواهب<
 .>الجرجاني قا  و: <الثاني فيو، >النسابة الجرجاني وصححه< األو :
يار الحسن بن’محمد بن’حسين اإلمام -2  هــ(في266’)ت َبْكـري الدِّ
 فـي بأخبـاره استد  وقد، >النفيس أنفس أحوال في الخميس تاريخ< كتابه:
ــر ــنكره، (3)موضــع مــن أكث ــه وصــفهو بهبنســ في  الجرجــانى صــححه< :كقول
 .>الجرجاني النسابة الحسن أبوو قتادة قا : <قولهو >النسابة

 :>‘اهلل ’رسول أسلف: <بنص التعريف :الثاني المبحث
  :لغة األسلف -8

 اَجــوّ زَ تَ مُ  :أي، انِ فَ لْ ِســ اَمــهُ  و، اْمَرأَتِــهِ  أُْخــتِ  َزْوجُ  :الرُجــلِ  َســلُِف 
 :(5)الشاعر  قو منهو، (4)نِ يْ تَ خْ األُ 

                                                 

 .13/387، 13/352انصابة ( 1)

 .1/482المواهب اللدنية ( 2)

 .1/417، 1/274، 262- 1/268 تاريخ الخميس( 3)

 /هـ1426، 8)مؤسسة الرسالة ط 821القامو  المحيط للفيروزآبادي مادة سلف ص: ( 4)
 .6/332سلف  لسان العرب البن منظور، مادة:. ( 2225

بـــن حجـــر، ’بــن حجـــر المــازني التميمـــي، انظر:ديــوان أو ’للشـــاعر أو  البيــت( 5)
 .75تحقي :محمد يوسف نجم، ص:
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َشـاء  إذا َمـا َجـن  لَـيلُُهمُ   ُطْلُس الع 
ْم َغْيــُر ُمْنَكــَرة  والفـــار سي ة  فــيه 

 

ْم ُدلُــُف    بالـــُمْند َيات  إلــى َجــاَراته 
ـــل ُف  ـــْيَزٌن َس ـــه  َض ي ــــل ُهْم ألب   فَُك

 

ــو، أســالفَل  :الجمــع و  واحــد   كــلُّ ، نِ يْ تَ خْ أُ بـِـ اَجــوَّ زَ تَ  النُجــرَ  :انِ فَ لْ السي
 إنو، (2)ةَل فَ لْ ِسـ النسـاء فـي لـيس و:منظـور ابـن قا ، (1)لصاحبه فَل لْ سِ  منهما
 .غيره أجازه قد النساء على االسم إطالق كان

 مــن أختــا تــزوج رجــل كــل يشــمل إطــالق ‘اهلل ’رســو  أســالفو
  .رضي اهلل عنهن المؤمنين أمهات أخوات

 :‘اهلل ’رسول أسلف في أَل َف  من -3
 بالسـيرة المرتبطـة التـآليف مـن لطيـف نمـط >األسـالففي < التأليف

ــة ــاب النبوي ــا واألنس ــادة يضــم، عموم ــة م ــة تاريخي ــات تتصــل هام  بالعالق
، أجد لمو، انسال و الجاهلية في قريش بطون تربط كانت التي االجتماعية

 موضــوع فــي لِـــُمَؤلَّف   عنوانــا، (3)يــدي وصــلتها التــي المصــادر حــدود فــي
 الن ب ي أسلف معرفَة< :هو واحدا تاباك إال استقالال >‘اهلل ’رسو  أسالف<

د< ‘  .هـ( 236)ت اْلمَسيِبي ِإْسَحاق بن’(4)لُمَحمَّ

                                                 

 .12/433تهنيب اللغة لألزهري مادة سلف ( 1)

 .6/332لسان العرب البن منظور، مادة سلف ( 2)

كالفهرست وكشف الظنون وذيوله، وفهار  المخطوطـات والمطبوعـات، إضـافة إلـى ( 3)
، كمعجـم األسـتاذ صـالح ‘ة التي جمعت ما ألف عن رسو  اهلل المعاجم المعاصر

ــا كتــب عــن الرســو  ــدين المنجــد، ومعجــم م وأهــل البيــت رضــي اهلل عــنهم  ‘ ال
 الجبار الرفاعي انمامي.’لعبد

 .2/38ترجمته في: تاريخ بغداد ( 4)
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 وذكـر، شـيوخه عـن حجـر ابـن الحـافظ رواهـا التـي الكتب من هوو
 بِـهِ  أَْخبرنِـي< :قـالال مؤلفه إلى سنده أوردو، >المفهر  المعجم< في عنوانه
د بن’َعليّ  اْلحسن أَبُو ـد َعـن، َعلَْيـهِ  قََرأت ِفيَما مجدالْ  أبي بن’ُمَحمَّ  بـن’ُمَحمَّ
 َطـاِهر أَبُـو أَنبأَنَـا، السـاويُّ  َمْحُمـود بـن’يُوُسـف أَنبأَنَـا، النّحا  بن’بكر أبي

د أَبُو أَنبأَنَا، الطُّيُوِري اْبن اْلُحَسْين أَبُو أَنبأَنَا، الِسلَِفي  َعلـيّ  بـن’اْلحسـن ُمَحمَّ
د عمر أَبُو أَنبأَنَا، اْلَجْوَهرِي  الّطيـب أَبُـو أَنبأَنَـا، حيُّويـه بـن’اْلَعبَّـا  بـن’ُمَحمَّ
د د أَبُو َحدثنَا، الكوكبي اْلَقاِسم بن’ُمَحمَّ  َحـدثنَا، سـعد أبـي بن’اهلل’عبد ُمَحمَّ
د ِ  اْلمَسيِبي ِإْسَحاق بن’ُمَحمَّ  .(1) >بِه

 (2)>السـلف بموصـو  الخلـف صـلة< فـي ذكرا الكتاب لهنا نجد كما
 أجـازه التـي مروياتـه ضـمن أورده حيث، الروداني سليمان بن’محمد لاما 
 ذلـك نفـي أو زمنـه فـي الكتاب بوجود الجز  نستطيع الو، شيوخه أحد بها

  .فقط لعنوانه إيراده على اعتمادا
 فـي عـا  مؤلـف ضـمن >‘اهلل ’رُسو ِ  أْسالفِ < ِ  باب   تخصيُ   أما
 وقفـت مـا منهـا ذكـرأ عديـدة فنماذجـه، األنسابو التاريخ أو النبوية السيرة
 :عليه

، هـــ(245)ت البغـدادي حبيــب بـن’محمــد جعفـر ألبــي (3)المحبـر -
 .‘اهلل ’رسو  أسالف :بعنوان فصال فيه وضع

                                                 

 - 188المعجم المفهر  أو: تجريد أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة، ص:( 1)
 .775رقم 

 .116صلة الخلف ص: ( 2)

ــا بعــدها، ط. 22ص: ( 3) ــدكن ســنة  وم ــاد ال ــدر أب ـــ1361حي ــد 1242/ه ــة محم    بعناي
 رحمه اهلل. حميد اهلل
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ـــن’ألحمـــد (1)األشـــراف أنســـاب - ـــي ب ـــن’يحي ـــبالذري جـــابر ب  ال
 فـي >‘اهلل ’رسـو  أسـالف< أخبـار مـن بلغـه مـا ذكر قدو، هـ(272)ت:

ــل ــو  ألزواج المخصــ  الفص ــي، ‘اهلل ’رس ــة ف ــل نهاي ــة ك ــن ترجم  م
 .عنهناهلل ’رضي المؤمنين أمهات ترجمات
 هــوو، هـــ( 326’)ت القاضــي خلــف بــن’لوكيــع >األنســاب<كتــاب-
 مرتـب >‘اهلل ’رسـو  أسـالف< موضـوع فـي منه نَ ل  ُحِفظَ ، مفقود كتاب
 .(2)القبالل عل

 وحلفالهم قريش من سالفه ومن وأوالده ‘اهلل ’رسو  نساء كتاب -
 .‘ ألسالفه بابا فيه عقد، هـ( 725) الدمياطي الدين لشرف، (3)وغيرهم
ــاع - ــماع إمت ــا األس ــي بم ــن ‘ للنب ــاء م ــدة واألحــوا  األبن  والحف
 ذكـر كبيـرا فصـال عقـد قدو، هـ(845)ت المقريزي الدين لتقي، (4)والمتاع

، وأشعارهم أخبارهم من شيءو بهم التعريف مع ‘اهلل ’رسو  أسالف فيه
 لهـؤالء دقيقـة لتفاصـيل إيـرادا المصـادر أكثـر تقـد  مـن مـع بالمقارنـة وهو

 .المتقدمة المصادر مضامين مادته تستوعب وتكاد األسالف
                                                 

 ، 1282  و1272وما بعدها طبع جمعية المستشرقين األلمانيـة بـين عـامي: 222ص:( 1)
  . النشرات انسالمية.

 ن  مخطوط.( 2)

 -هــ  1417عد وصـدر عـن دار: عـالم الكتـب الطبعـة: الثانيـة نشر بعنايـة: فهمـي سـ( 3)
1227 .  

محمد  طبع مرارا، منها: طبعة بتحقي  الشيخ محمود شاكر )غير تامة(، وطبعة بتحقي :( 4)
 .الحميد النميسي’عبد
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ــنكر الجــديرو ــب أن، بال ــاثرة إشــارات تضــمنت النســب كت ــى متن  إل
 مســتقال بابــا لهــا تخصــ  لــمو األنســاب ضــمن >‘اهلل ’رســو  أسـالف<

 .الموضع هنا في أذكرها لم لنلك
 :بعنـوان معاصـرة دراسـة عنـوان عـن الفهـار  بعـض يفـ قرأت وقد
ــة دراســة :‘اهلل ’رســو  أســالف ــد لألســتاذ حضــارية تاريخي ــرحمن’عب  ال
  .بحث طو  بعد أثرا لها أجد لمو، الحجيلي

 :غيرهو الجرجاني بين ‘ رسول أسلف عدد مقارنة-2
 إال األسـالف عـدد فـي النسـابين مـن غيـره عن الجرجاني يختلف ال
، غيـره عنـد االضـطراب جوانـب لـبعض ضابطا نجده التدقي  دعنو، يسيرا
 بنت زينب المؤمنين أ  قبل من ‘اهلل ’رسو  أسالف بين جمعه ذلك ومن

 أختهــا ألنهــا الحــارث بنــت ميمونــة المــؤمنين أ  قبــل مــن أســالفهو خزيمـة
 .ألمها

 عنـد المنكورة ‘ النبي أسالف عدد بين للمقارنة جدو  يأتي فيماو
 مجمـوع يتضمن آخر جدو  يتلوه، األنساب في ألف ممن رهغيو الجرجاني
 :>النسب في المؤن <كتاب في وردت كما األسالف
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 ابن الجهة
 حبيب

 المقريزي الدمياطي الجرجاني البالذري

 26 24 26 26 27 رضي اهلل عنها خديجة

 27 27 27 27 28 رضي اهلل عنها سلمة أ 

 22 24 22 22 22 رضي اهلل عنهاسودة

 23 23 23 23 23 رضي اهلل عنها عالشة

 24 24 24 24 23 رضي اهلل عنها حفصة

  جحش بنت زينب
 رضي اهلل عنها

22 23 23 23 23 

 11 14 13 13 13 رضي اهلل عنها حبيبة أ 

 12 12 27 11 12 رضي اهلل عنها ميمونة

 خزيمة بنت زينب
 رضي اهلل عنها

22 21 24 22 22 

 21 21 22 21 21 رضي اهلل عنها مارية

 47 18 49 18 49 المجموع
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ــواردة ‘ رســول أســلف بأســماء جــدول ــي ال ــق< ف ــي المؤن  ف
 >النسب

 زوجته السلف الجهة

جة
خدي

 
نت
ب

 
يلد
خو

 
عنها
هلل 
ي ا
رض

 

بِيعُ   بـن’َشـْمسِ ’عبـد بـن’الُعـزَّ ’عبـد بن’الرَّ
 َمنَاف’عبد

 ُخَوْيلِد   بِْنتُ  َهالَةُ 

 د  لِ يْ وَ خُ  تُ نْ بِ  ةُ الَ هَ  الربيع( خو)أ الُعزَّ ’عبد بن’َربِيَعةُ 

 ُخَوْيلِد   بِْنتُ  َهالَةُ  الثََقِفيُّ  جابِر   بن’ُعَبْيدِ  بن’َوْهبُ 

 بن’قطن هو: )قيل الُمْصطَلِ ِ  بَِني ِمنْ  َرُجلَل 
 عمرو(

 ُخَوْيلِد   بِْنتُ  َهالَةُ 

 ُخَوْيلِد   تُ بِنْ  َخْلَدةُ  الثََقِفيُّ  الُعزَّ ’عبد بن’َسلَمةَ  أَبِي بن’َوِعاَلجُ 

 بـن’َحاِرثَةَ  بن’الحاِرثِ  بن’بَِجادِ  بن’اهلل َعْبدُ 
ةَ  بن’َتْيمِ  بن’َسْعدِ   ُمرَّ

 ُخَوْيلِد   بِْنتُ  ُرقَْيَقةُ 
 أ 

لمة
س

 
عنها
هلل 
ي ا
رض

 

ْغَر  قَُرْيَبةُ  حْرب   بن’ُسْفيَانَ  أَبِي بن’ُمَعاِويَةُ   بْنت الصُّ
 أَُميَّةَ  أَبِي

 بِْنتُ  الُكْبَر  قَُرْيَبةُ  أََسد   بن’الُمطَّلِبِ  نب’األْسَودِ  بن’َزْمَعةُ 
 أَُميَّةَ  أبِي

ْغَر  قَُرْيَبةُ  بَْكر   أَبِي بن’الرحمنِ  َوَعْبدُ   بْنت الصُّ
 أَُميَّةَ  أَبِي
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ْغَر  قَُرْيَبةُ  الَخطَّاِب  بن’ُعَمرُ   بْنت الصُّ
 أَُميَّةَ  أَبِي

اجِ  بن’ُمنَبيهُ   أَُميَّةَ  أِلَبِي بِْنتَل  الّسْهِميُّ  الَحجَّ

 أَُميَّةَ  أِلَبِي بِْنتَل  الحَكِميُّ  َسْعد   بن’اهلل َعْبدُ 
 بـن’اهلل’عبـد َمْولَى النََّمرِيُّ  ِسنَان   بن’ُصَهْيبُ 
 ُجْدَعانَ 

 أبِي بِْنتُ  َراْيطَةُ 
 أَُميَّةَ 

ودة
س

 
ضي
ر

 
عنها
هلل 
ا

 

 َزْمَعةَ  بِْنتُ  َحبِيَبةَ  أ ُّ  َعْوف   بن’الرحمنِ  عْبدُ 

 َزْمَعةَ  بِْنتُ  ُكْلثُو  أُ ُّ  الُعزَّ ’عبد بن’ْيِطبُ ُحوَ 

لشة
عا

 
عنها
هلل 
ي ا
رض

 

ا ِ  بن’الُزبَْيرُ    أبِي بِْنتُ  أْسَماءُ  ُخَوْيلِد   بن’الَعوَّ
ي ِ  بَْكر     الِصدي

 رضي اهلل عنهم 

 أبِي بِْنتُ  ُكْلثُو  أُ ُّ  ُعْثَمانَ  بن’اهلل ُعَبْيدِ  بن َطْلَحةُ 
 بَْكر  

 َربِيَعــةَ  أبــي بــن’اهلل’عبــد بــن’رحمنِ الــ َعْبــدُ 
 الَمْخُزوِميُّ 

 أبِي بِْنتُ  ُكْلثُو    أ ي 
 بَْكر  

صة
حف

 
ضي 

ر عنها
هلل 
ا

 

 ُعَمرَ  بِْنتُ  فَاِطَمةُ  الَخطَّاِب  بن’َزْيدِ  بن الرحمنِ  عْبدُ 

ا ِ  نَُعْيم   بن ِإْبَراِهيمُ   ُعَمرَ  بِْنتُ  ُرقَيَّةُ  النَحَّ
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 َســلُو    بــن’بَــيي أُ  بــن’اهلل’عبــد بــن’َمْعَمــرُ 
 األْنَصاِريُّ 

 ُعَمرَ  بِْنتُ  َزْينَبُ 

 ُعَمرَ  بِْنتُ  َزْينَبُ  الَعَدِويُّ  ُسَراقَةَ  بن’اهلل’عبد بن’اهلل عْبدُ 

نب
زي

 
نت
ب

 
حش

ج
 

 
عنها
هلل 
ي ا
رض

 

ــــَعبُ  ــــن’ُمْص ــــرِ  ب ــــن’ُعَمْي ــــمِ  ب ــــن’هاِش  ب
ارِ ’عبد بن’َمنَافِ ’عبد   الدَّ

 َجْحش   بِْنتُ  َحْمنَةُ 

 َجْحش   بِْنتُ  َحِبيِبةُ  َعْوف   بن’الرحمنِ  عْبدُ 
 َحِبيَبَة( أُ ُّ  )يَُقاُ :

 َجْحش   بِْنتُ  َحْمنَةُ  اهلل ُعَبْيدِ  بن’َطْلَحةُ 
 

 زوجته السلف الجهة

 أ 
بيبة
ح

 
نت
ب

 
 أبي

يان
سف

 
عنها
هلل 
ي ا
رض

 
ـــاِرثُ  ـــن’الَح ـــلِ  ب ـــن’نَْوفَ ـــاِرثِ  ب ـــن’الَح  ب

 الُمطَّلِبِ ’عبد
 أبي بِْنتُ  ِهْندُ 

 ُسفيانَ 
دُ وَ   أبي بِْنتُ  َرْملَةُ  َربِيعةَ  بن’ُحَنْيَفةَ  أبي بن ُمَحمَّ

 ُسْفيَانَ 
انَ  بن’ُعْثَمانَ  بن َسِعيد  أبي بِْنتُ  َرْملَةُ  َعفَّ

 ُسْفيَانَ 
ـالِبُ   بــن’الُمطَّلِــبِ  بــن’ُحَبـْيشِ  أبــي بــن السَّ
 أََسد  

 أبي بِْنتُ  ُجَوْيرِيَةُ 
 ُسْفيَانَ 

 أبي بِْنتُ  ُجَوْيرِيَةُ  األْصَغرِ  َميَّةَ أُ  بن’الَحاِرثِ  بن’الرحمنِ  َعْبدُ 
 ُسْفيَانَ 
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 أبي بِْنتُ  أَُمْيَمةُ  الُجَمِحيُّ  أَُميَّةَ  بن’َصْفَوانُ 
 ُسْفيَانَ 

 أبي بِْنتُ  أَُمْيَمةُ  الُعزَّ ’عبد بن’ُحَوْيِطبُ 
 ُسْفيَانَ 

 أبي بِْنتُ  أَُمْيَمةُ  ُمَعاِويَةَ  بن’اهلل عْبدُ 
 ُسْفيَانَ 

 أبي بِْنتُ  الَحَكمِ  أ ُّ  الِفْهرِيُّ  َغْنم   بن’ِعيَاضُ 
 ُسْفيَانَ 

 الَحـاِرثِ  بـن’َربِيَعـةَ  بن’اهلل’عبد بن’اهلل َعْبدُ 
 الثََّقِفيُّ 

 أبي بِْنتُ  الَحَكمِ  أ ُّ 
 ُسْفيَانَ 

 أبي بِْنتُ  َصْخَرةُ  الثََّقِفيُّ  َشرِي    بن’األْخنَسِ  بن’َسِعيدُ 
 ُسْفيَانَ 

 أبي بِْنتُ  َمْيُمونَةُ  الثََّقِفيُّ  عاِمر   نب’َمْسُعودِ  بن’ُعْرَوةُ 
 ُسْفيَانَ 

 أبي بِْنتُ  َمْيُمونَةُ  الثََّقِفيُّ  ُشْعَبةَ  بن’الُمِغيَرةُ 
 ُسْفيَانَ 

ونة
ميم

 
نت
ب

 
رث
لحا
ا

 
 

عنها
هلل 
ي ا
رض

 

 ُعَمْيس   بِْنتُ  َسْلَمى الُمطَّلِبِ ’عبد بن’َحْمَزةُ 
 الَخْثَعِميَّةُ 

 بِْنتُ  الُكْبَر  لَُبابَةُ  لِبِ الُمطَّ ’عبد بن’الَعبَّاُ  
 َحْزن   بن’الحاِرثِ 

 ُعَمْيس   بِْنتُ  أْسَماءُ  َطالِب   أبي بن’َجْعَفرُ 
ي ُ  بَْكر   َوأَبُو  ُعَمْيس   بِْنتِ  أْسَماءَ  الِصدي
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 ُعَمْيس   بِْنتِ  أْسَماءَ  َطالِب   أبي بن’َعلِيُّ 
ادُ   ُعَمْيس   بِْنتُ  ْلَمىسَ  الَّلْيِثيُّ  الَهادِي بن’أَُساَمةَ  بن’َشدَّ

 الَخْثَعِميَّةُ 
 ُخَزْيَمةَ  بِْنتُ  َزْينَبُ  الُمطَّلِبِ  بن’الَحاِرثِ  بن’الطَُّفْيلُ 

نب
زي

 
نت
ب

 
يمة
خز

 
عنها
هلل 
ي ا
رض

 

ْغَر  لَُبابَةُ  الَمْخُزوِميُّ  الُمِغيَرةِ  بن’الَولِيدُ   بِْنتُ  الصُّ
 الحاِرثِ 

 بِْنتُ  َعْصَماءُ  الُجَمِحيُّ  َخلَف   بن’أُبَيُّ 
 الحاِرثِ 

ةُ  الِهاللِيُّ  َمالِك   بن’اهلل’عبد بن’ِزيَادُ   الَحاِرثِ  بِْنتُ  َعزَّ
ــدُ  ــهِ  بــن’َكْعــبِ  بــن’اهلل َعْب  الَحــاِرثِ  بــن’ُمنَبي

 الَخْثَعِميُّ 
 ُعَمْيس   بِْنتُ  َساَلَمةُ 

 :مصدرهو النص وصف-4
 تضـم، الكبير القطع من، مخطوط من واحدة صفحة يتجاوز ال الن 

ــب، ســطرا 31 ــم كت ــ  نســخي بقل ــت، بالشــكل مضــبوط دقي ــه كتب  عناوين
 .تصويباتو حواشي عليهو، باألحمر
 الكـر  أبـي بـن’الواحـد’عبـد :هـو واحـد ناسـخه بمجموع ملح  هوو
ــن’مســعود ــروز ب ــن’في ــد ب ــع ســنة نســخه، اهلل’عب ، وخمســمالة وســبعين أرب

 محفوظـات مـن هـوو، منـه المنتسـخ أصـله علـى بالكامـل مقابل المجموعو
 .(1)صوفيا أيا مكتبة

                                                 

 ورقة. 216يقع المجموع في ( 1)
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 األســماء وضــبط، >‘اهلل ’رســو  أســالف< نــ  بنســخ قمــت قــدو
 علـى انحالة مع الهوامش إثقا  دون منه مواضع على التعلي و، فيه الواردة
 كاشــفة بنبــنة لــه وقــدمت، األنســاب كتــب مــن >األســالف< تــراجم مظــان

 .للصواب الموف  اهللو، لموضوعه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طوطالمخ الن  صورة
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  الرحيم الرحمناهلل ’بسم

ِ و  الَمْشُكورُ و الَمْحمودَل  هوو، أْستعينُ  بِه

 ‘اهلل ’َرُسول   أَْسَلُف 
  >الن َسب   في الُمْؤن ق  : <ك َتاب   م نْ 

ابَة الُجْرَجانِيّ  الَعِزيزِ ’عبد بن’َعلِيي  الحَسنِ  أبِي َتْصِنيف  .اهلل َرِحَمهُ  النَّسَّ

 :رضي اهلل عنها ُخويل دخ  بنت (1)يجةَ خد ق َب    م نْ  ‘ أَْسَلفُهُ 

بِيعُ  الرَّ
 َهالَةُ  ِعْنَدهُ  كانَْت ، َمنَاف’عبد بن’َشْمسِ ’عبد بن’الُعزَّ ’عبد بن’(2)

بِيعِ  بن’(3)العاصِ  أبَا لَهُ  فََولََدْت ، ُخَوْيلِد   بِْنتِ  خديجة أُْختُ  ُخَوْيلِد   بِْنتُ   .الرَّ

 .الُعزَّ ’عبد بن’(4)بِيَعةُ رَ  أَُخوهُ  بَْعَدهُ  َعلَْيَها َخلََف  ثُمَّ 
                                                 

 .13/313، انصابة 4/1817ترجمتها في: االستيعاب ( 1)

ــريش ص:( 2) ــب ق ــر ص:157نس ــبالذري 22، المحب ــراف لل ــاب األش ، 2/1222، أنس
مـن  وقـع فـي المطبـوع. وقـد 6/134، إمتـاع األسـماع 77جمهرة أنساب العرب ص:

 رضي اهلل عنهامن قبل أ  المؤمنين خديجة ‘ اضطراب في أسماء أسالفه  >المحبر<
 .451وص: 22 ص:انظر  وترتيبهم،

، المحبـر 157التها، أنظر:نسب قريش ص:وابن خ‘ هو زوج زينب بنت رسو  اهلل ( 3)
، جمهــرة أنســاب العــرب 2/222، أنســاب األشــراف للــبالذري 22البــن حبيــب ص:

 .6/134،، إمتاع األسماع 77ص:

 .2/1222، أنساب األشراف للبالذري 451، 22المحبر البن حبيب ص:( 4)
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 بن’(2)قَطَنَ  لَهُ  فََولََدْت  الثََقِفيُّ  جابِر   بن’ُعَبْيدِ  بن’(1)َوْهبُ  َعلَْيَها َخلََف  ثُمَّ 
 .َوْهب  

 .(3)الُمْصطَلِ ِ  بَِني ِمنْ  َرُجلَل  علْيَها َخلََف  ثُمَّ 

 بِْنتُ  َخْلَدةُ  ْحَتهُ تَ  كانْت ، الثََقِفيُّ  الُعزَّ ’عبد بن’َسلَمةَ  أَبِي بن’(4)َوِعاَلجُ 
 .ُخَوْيلِد  

ةَ  بن’َتْيمِ  بن’َسْعدِ  بن’َحاِرثَةَ  بن’الحاِرثِ  بن’بَِجادِ  بن’(6()5)اهلل’عبدو ، ُمرَّ
 .اهلل’عبد بِْنتَ  أَُمْيَمةَ  لَهُ  فََولََدْت  ُخَوْيلِد   بِْنتُ  ُرقَْيَقةُ  َتْحَتهُ  كانَْت 

                                                 

ن بـ’فقـد ذكـر مكانـه:قطن 22، أمـا فـي ص:451ص: <المحبـر>ذكره ابن حبيـب فـي ( 1)
 ، أمـا6/135، إمتـاع األسـماع 2/1222مثله في: أنساب األشراف للبالذري و وهب،

ــدمياطي ــاب ال ــالهم قــريش مــن ســالفه ومــن وأوالده ’اهلل رســو  نســاء< فــي كت  وحلف
 .123ه ص:دِ لَ وَ وَ  ب  هْ فقد واف  الجرجاني في ذكر وَ  >وغيرهم

 6/135األسـماع  وإمتـاع 2/1221وأنسـاب األشـراف  22/: المحبـر في المطبـوع مـن( 2)
 بن جابر الثقفي.’بن عبيد’زوجا لهالة بنت خويلد بعد وهب ب  هْ بن وَ ’نُ طَ قَ  لَ عِ جُ 

 2/1221 >فـي <أنسـاب األشـراف والبالذريُّ  122ص: >سماه ابن حبيب في <المحبر( 3)
ــزيُّ  ــماع والمقري ــاع األس ــي <إمت ــو  اهلل  6/135 >ف ــاء رس ــي <نس ــدمياطي ف  >‘وال

، يُّ قِ لِ طَ ْصـالمُ  ك  الِـبـن مَ ’نِ الِـبن عَ ’دِ عْ بن سَ ’يبِ بِ بن حَ ’ورِ مْ بن عَ ’بِ هْ بن وَ ’نُ طَ :قَ 123ص:
 ك  الِـبـن مَ ’نِ الِـبـن عَ ’دِ عْ بن سَ ’يبِ بِ بن حَ ’ورِ مْ بن عَ ’نُ طَ قَ بن خلف القاضي: ’وكيعُ  اهُ مَّ وسَ 
 . يُّ قِ لِ طَ ْص المُ 

وسـميت أخـت  6/135، إمتاع األسماع 2/1221، أنساب األشراف 122المحبر ص:( 4)
 في هنه المصادر: خالدة بنت خويلد. رضي اهلل عنهاالمؤمنين خديجة أ  

 .ةُ دَ بْ طرة:و يقا  فيه: عَ ( 5)

، جمهـرة أنسـاب العـرب 122، المحبـر ص:222نسب قريش للمصعب الزبيري ص:( 6)
، إمتاع األسـماع 2/1221وسمى زوجته:رفيقة، أنساب األشراف  122البن حز  ص:

 بن بجاد.’وسماه:عبد 6/135
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 :ي اهلل عنهارض (1)َسلََمةَ  أُمِّ  ق َب    م نْ  ‘ أَْسَلفُهُ 
ـْغَر  قَُرْيَبـةُ  َتْحَتـهُ  كانَـْت ، حْرب   بن’ُسْفيَانَ  أَبِي بن’(2)ُمَعاِويَةُ   بْنـت الصُّ

 .أَُميَّةَ  أَبِي
 الُكْبـَر  قَُرْيَبـةُ  َتْحَتـهُ  كانَـْت ، أََسد   بن’الُمطَّلِبِ  بن’األْسَودِ  بن’(3)َزْمَعةُ و
 .الَحاِرثَ و يَِزيدَ و ْهًباَووَ  اهلل’عبد لَهُ  فََولََدْت  أَُميَّةَ  أبِي بِْنتُ 

ـْغَر  قَُرْيَبـةَ  على َخلََف ، بَْكر   أَبِي بن’(4)الرحمنِ  َوَعْبدُ   لَـهُ  فََولَـَدْت  الصُّ
 .اهلل’عبد

ــرُ و ــن’(5)ُعَم ــاِب  ب ــْت ، الَخطَّ ــهُ  كانَ ــةُ  َتْحَت ــْغَر  قَُرْيَب قَ  الصُّ ــرَّ ــا فََف  بَْينَُهَم
 .انسال ُ 
ُمنَبيهُ و

اجِ  بن’(6)  فََولََدْت  أَُميَّةَ  أِلَبِي بِْنتَل  (7)[َتْحَتهُ  كانَْت ، يُّ ]الّسْهمِ  الَحجَّ
 .َرُجلَْينِ  لَهُ 

                                                 

 .14/385، انصابة 4/1232ترجمتها في:االستيعاب ( 1)

 .6/151، إمتاع األسماع 2/1275، أنساب األشراف 122المحبر ص:( 2)

، واختلفت هنه 6/142، إمتاع األسماع 2/1274، أنساب األشراف 122المحبر ص:( 3)
 بن األسود من قريبة الكبر .’المصادر في ذكر الحارث في أوالد زمعة

ــر ص:( 4) ــراف 221المحب ــاع األســماع 2/1275، أنســاب األش ــا أن 6/152، إمت ، وفيه
 بن أبي بكر خلف على قريبة الصغر  بعد معاوية.’الرحمن’عبد

 ‘>كتــاب <نســاء رســو  اهلل، 2/1275، أنســاب األشــراف 123-122المحبــر ص:( 5)
 .6/151، إمتاع األسماع 132ص:

ـــر ص: ( 6) ـــراف 123المحب ـــاب األش ـــا، 2/1275، أنس ـــاب <نس ـــو  اهللكت  ‘>ء رس
...، وتواطأت هنه المصادر على إغفـا  ذكـر اسـم 6/151، إمتاع األسماع 131ص:

بن الحجاج السهمي، وانفرد البالذري ’التي تزوجها منبه رضي اهلل عنهاأخت أ  سلمة 
 بزيادة معلومة تتعل  بها وهي أنها أخت أ  سلمة ألبيها.

مما اتفقت عليه جل المصادر كالمحبر  ما بين حاصرتين مطمو  في األصل، والزيادة( 7)
 وإمتاع األسماع..
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 .أْيًضا أَُميَّةَ  أِلَبِي بِْنتَل  َتْحَتهُ  كانَْت ، الحَكِميُّ  َسْعد   بن’(1)اهلل’عبدو
 َتْحَتـهُ  كانَـْت ، ُجـْدَعانَ  بـن’اهلل’عبـد َمْولَى النََّمرِيُّ  ِسنَان   بن’(2)ُصَهْيبُ و
 .َسلََمةَ  أُ ي  َعمي  الُمِغيَرةِ  بن’َربِيَعةَ  أبي بِْنتُ  إنََّها َوقِيَل: أَُميَّةَ  أبِي بِْنتُ  َراْيطَةُ 

 :رضي اهلل عنها َزْمَعةَ  بنت(3)َسْوَدةَ  ق َب    م نْ  ‘ أَْسَلفُهُ 
 .َزْمَعةَ  بِْنتُ  َحِبيَبةَ  أ ُّ  َتْحَتهُ  كانَْت ، َعْوف   بن’(4)الرحمنِ ’عبد

 فََولَـَدْت  َزْمَعـةَ  بِْنـتُ  ُكْلثُو  أُ ُّ  َتْحَتهُ  كانَْت ، الُعزَّ ’عبد بن’(5)ُحَوْيِطبُ و
 .الرحمن’عبد لَهُ 

 :رضي اهلل عنه َبْكرخ  أب ي ب ْنت (6)َعائ َشةَ  ق َب    م نْ  ‘ أَْسَلفُهُ 
ا ِ  بـن (7)الُزبَْيرُ   بَْكـر   أبِـي بِْنـتُ  أْسـَماءُ  َتْحَتـهُ  كانَـْت ، ُخَوْيلِـد   بـن’الَعـوَّ

                                                 

بن سعيد، أنساب األشراف ’وتصحف اسمه في المطبوع إلى:عبد اهلل 123المحبر ص: ( 1)
، 132ص: ‘>كتاب <نسـاء رسـو  اهلل، 422، جمهرة أنساب العرب ص:2/1275

 .6/151إمتاع األسماع 

ــرة2/1275، أنســاب األشــراف 123المحبــرص: ( 2) ، 422أنســاب العــرب ص: ، جمه
 .6/151، إمتاع األسماع 132ص: ‘>كتاب <نساء رسو  اهلل

 .13/525، انصابة 4/1867ترجمتها في: االستيعاب ( 3)

كتـاب <نسـاء وسمى زوجته:أ  حبيـب،  2/1226، أنساب األشراف 121المحبر ص:( 4)
 .6/142، إمتاع األسماع 125ص: ‘>رسو  اهلل

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1226شـــراف ، أنســـاب األ121المحبـــر ص:( 5)
 .6/136، إمتاع األسماع 125ص:

 .14/27، انصابة 4/1881ترجمتها في: االستيعاب ( 6)

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1251، أنســـاب األشـــراف 122المحبـــر ص:( 7)
 .6/141، إمتاع األسماع 127ص:
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ي ِ   أُ َّ و عاِصـًماو الُمْنـِنرَ و ُعـْرَوةَ و اهلل’عبـد لَـهُ  فََولَـَدْت  رضي اهلل عـنهم الِصدي
 .َعالَِشةَ و َحَسن  

 .بَْكر   أبِي بِْنتُ  ُكْلثُو  أُ ُّ  َتْحَتهُ  كانَْت  ُعْثَمانَ  بن’اهلل ُعَبْيدِ  بن’(1)َطْلَحةُ و

 أ ي  َعلَـى َف َخلَـ، الَمْخُزوِميُّ  َربِيَعةَ  أبي بن’اهلل’عبد بن’(2)الرحمنِ ’عبدو
 .َطْلَحةَ  بَْعدَ  بَْكر   أبِي بِْنتُ  ُكْلثُو   

 :رضي اهلل عنهما ُعَمرَ  ب ْنت (3)َحْفَصةَ  ق َب    م نْ  ‘ أَْسَلفُهُ 
 ُعَمـرَ  بِْنـتُ  فَاِطَمـةُ  َتْحَتـهُ  كانَـْت ، الَخطَّـاِب  بـن’َزْيدِ  بن’(4)الرحمنِ  عْبدُ 
 .وبِْنًتااهلل ’ُعَبْيدَ  لَهُ  فََولََدْت 

ا ِ  نَُعْيم   بن’(5)اِهيمُ ِإْبرَ و  .ُعَمرَ  بِْنتُ  ُرقَيَّةُ  َتْحَتهُ  كانَْت ، النَحَّ

 َزْينَـبُ  َتْحَتـهُ  كانَْت ، األْنَصاِريُّ  َسلُو    بن’أُبَيي  بن’اهلل’عبد بن’(6)َمْعَمرُ و
 .ُعَمرَ  بِْنتُ 

                                                 

 ‘>ســـو  اهللكتـــاب <نســـاء ر، 2/1251، أنســـاب األشـــراف 122المحبـــر ص:( 1)
 .6/141، إمتاع األسماع 127ص:

 ‘>كتــاب <نســاء رســو  اهلل، 2/1251، أنســاب األشــراف 121-122المحبــر ص:( 2)
 .6/144، إمتاع األسماع 127ص:

 .13/284، انصابة 4/1812، االستيعاب 8/81ترجمتها في: طبقات ابن سعد ( 3)

 ‘>ســـو  اهللكتـــاب <نســـاء ر، 2/1264، أنســـاب األشـــراف 121المحبـــر ص:( 4)
 .6/146، إمتاع األسماع 128ص:

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1264، أنســـاب األشـــراف 121المحبـــر ص:( 5)
 .6/147، إمتاع األسماع 128ص:

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1265، أنســـاب األشـــراف 122المحبـــر ص:( 6)
 .6/148، إمتاع األسماع 128ص:
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 بِْنـت َزْينَـبَ  علـى َخلَـَف ، الَعـَدِويُّ  ُسـَراقَةَ  بن’اهلل’عبد بن’(1)اهلل’عبدو
  ُعْثَمانَ  لَهُ  فََولََدْت  ُعَمر

 :رضي اهلل عنها َجْحشخ  ب ْنت   (2)َزْينَب ق َب    م نْ  ‘ أَْسَلفُهُ 
ارِ ’عبـد بـن’َمنَـافِ ’عبد بن’هاِشمِ  بن’ُعَمْيرِ  بن’(3)ُمْصَعبُ  ، الَعْبـَدِريُّ  الـدَّ

 .َجْحش   بِْنتُ  َحْمنَةُ  َتْحَتهُ  كانَْت 
 بِْنـتُ  َحِبيَبـةَ  أُ ُّ  يَُقاُ :و، َحِبيِبةُ  َتهُ َتحْ  كانَْت ، َعْوف   بن’(4)الرحمنِ ’عبدو
 .َجْحش  
 بن’ُمْصَعبِ  بَْعدَ  َجْحش   بِْنتِ  َحْمنَةَ  على َخلََف ، اهلل ُعَبْيدِ  بن’(5)َطْلَحةُ و
ًدا لَهُ  فََولََدْت  ُعَمْير   ادَ  ُمَحمَّ جَّ  .ِعْمَرانَ و السَّ

 :رضي اهلل عنها ُسْفَيانَ  يأب   ب ْنت   (6)َحب يَبةَ  أُمِّ  ق َب    م نْ  ‘ أَْسَلفُهُ 
 ِهْنـدُ  َتْحَتـهُ  كانَـْت ، الُمطَّلِـبِ ’عبـد بن’الَحاِرثِ  بن’نَْوفَلِ  بن’(7)الَحاِرثُ 

                                                 

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1265، أنســـاب األشـــراف 122المحبـــر ص:( 1)
 .6/147، إمتاع األسماع 122ص:

 .13/416، انصابة 4/1842ترجمتها في: االستيعاب ( 2)

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1284، أنســـاب األشـــراف 123المحبـــر ص:( 3)
 .6/155، إمتاع األسماع 133ص:

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1285، أنســـاب األشـــراف 112المحبـــر ص:( 4)
 .6/156، إمتاع األسماع 134ص:

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1284، أنســـاب األشـــراف 112المحبـــر ص:( 5)
 .6/156، إمتاع األسماع 133ص:

 .14/326، انصابة 4/1222ترجمتها في: االستيعاب ( 6)

 ‘>’=كتــاب <نســاء رســو  اهلل، 2/1222، أنســاب األشــراف 124 المحبــر ص:( 7)
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ًداو اهلل’عبد لَهُ  فََولََدْت  ُسفيانَ  أبي بِْنتُ   أُ َّ و َرْملَةَ و الرحمنِ ’عبدو َربِيَعةَ و ُمَحمَّ
 .َطرِيَفةَ و الُزبَْيرِ 

دُ   ُسـْفيَانَ  أبي بِْنتُ  َرْملَةُ  َتْحَتهُ  كانَْت ، َربِيعةَ  بن’َفةَ ُحَنيْ  أبي بن’(1)َوُمَحمَّ
 .َعْنَها فَُقِتلَ 

انَ  بن’ُعْثَمانَ  بن’(2)َوَسِعيدُ  ًدا لَهُ  فََولََدْت  َرْملَةَ  على َخلََف ، َعفَّ  .ُمَحمَّ
 ُجَوْيرِيَـةُ  َتْحَتـهُ  كانَـْت ، األْصـَغرِ  أَُميَّـةَ  بـن’الَحاِرثِ  بن’(3)الرحمنِ  َوَعْبدُ 

 .ُسْفيَانَ  أَبِي بِْنتُ 

الِبُ   ُجَوْيرِيَـةُ  َتْحَتـهُ  كانَـْت ، أََسد   بن’الُمطَّلِبِ  بن’ُحَبْيشِ  أبي بن’(4)َوالسَّ
 .الَحاِرثِ  بن’الرحمنِ ’عبد قَْبلَ  ُسْفيَانَ  أبي بِْنتُ 

 ُسـْفيَانَ  أبـي بِْنـتُ  أَُمْيَمـةُ  َتْحَتـهُ  كانَـْت ، الُجَمِحـيُّ  أَُميَّـةَ  بـن’(5)َوَصْفَوانُ 
 .َصْفَوانَ  بن’الرحمنِ ’عبد لَهُ  لََدْت فوَ 

                                                 

، واختلفت هنه المصادر في تعيـين اسـم البنـت 6/157ماع ، إمتاع األس135 ص: =
 السادسة. 

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1222، أنســـاب األشـــراف 124المحبـــر ص:( 1)
 .6/157، إمتاع األسماع 136ص:

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1222، أنســـاب األشـــراف 124المحبـــر ص:( 2)
 .6/158، إمتاع األسماع 137ص:

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1221، أنســـاب األشـــراف 124المحبـــر ص:( 3)
 .6/162، إمتاع األسماع 137ص:

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1221، أنســـاب األشـــراف 124المحبـــر ص:( 4)
 .6/152، إمتاع األسماع 137ص:

 ‘>كتــاب <نســاء رســو  اهلل، 2/1221، أنســاب األشــراف 125-124المحبــر ص:( 5)
 .6/216، إمتاع األسماع 137ص:
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 َخلََف ؛ُسْفيَانَ  أبي بِْنتُ  أَُمْيَمةُ  َتْحَتهُ  كانَْت ، الُعزَّ ’عبد بن’(1)ُحَوْيِطبُ و
 .ُحَوْيِطب   بن’ُسْفيَانَ  أبَا لَهُ  فََولََدْت  ؛َصْفَوانَ  بَْعدَ  َعلَْيَها

 .ُمَعاِويَةَ  بن’(2)اهلل’عبد بَْعَدهُ  َعلَْيَها َوَخلََف 
َوِعيَاضُ 
 ُسـْفيَانَ  أبـي بِْنـتُ  الَحَكـمِ  أ ُّ  َتْحَتـهُ  كانَْت ، الِفْهرِيُّ  َغْنم   بن’(3)

قَ    انسال ُ  بَْينَُهَما فََفرَّ
 أُ ي  علـى َخلَـَف ، الثََّقِفـيُّ  الَحاِرثِ  بن’َربِيَعةَ  بن’اهلل’عبد بن’(4)اهلل َوَعْبدُ 

 .الَحَكمِ  أُ ي  اْبنِ ب الَمْدُعوي  الرحمنِ ’عبد لَهُ  فََولََدْت  الَحَكمِ 
 أبـي بِْنتُ  َصْخَرةُ  َتْحَتهُ  كانَْت ، الثََّقِفيُّ  َشرِي    بن’األْخنَسِ  بن’(5)َوَسِعيدُ 

 .َغْيَرهُ و َسِعيد   بن’بَْكرِ  أبَا لَهُ  فََولََدْت  ُسْفيَانَ 
 بـيأ بِْنـتُ  َمْيُمونَـةُ  َتْحَتـهُ  كانَـْت ، الثََّقِفـيُّ  عاِمر   بن’َمْسُعودِ  بن’(6)َوُعْرَوةُ 

 .َداُودَ  لَهُ  فََولََدْت  ُسْفيَانَ 
                                                 

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1221، أنســـاب األشـــراف 125المحبـــر ص:( 1)
 .6/162، إمتاع األسماع 138ص:

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1223، أنســـاب األشـــراف 126المحبـــر ص:( 2)
 .6/163، إمتاع األسماع 138ص:

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1222، أنســـاب األشـــراف 125المحبـــر ص:( 3)
 .6/161ع األسماع ، إمتا132ص:

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1222، أنســـاب األشـــراف 125المحبـــر ص:( 4)
 .6/161، إمتاع األسماع 138ص:

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1222، أنســـاب األشـــراف 125المحبـــر ص:( 5)
 .6/161، إمتاع األسماع 138ص:

 ‘>اهللكتــاب <نســاء رســو  ، 2/1223، أنســاب األشــراف 126-125المحبــر ص:( 6)
 .6/162، إمتاع األسماع 132ص:



 117 

 بَْعـدَ  ُسـْفيَانَ  أبي بِْنت َمْيُمونَةَ  على َخلََف ، الثََّقِفيُّ  ُشْعَبةَ  بن’(1)َوالُمِغيَرةُ 
 .َمْسُعود   بن’ُعْرَوةَ 

 :رضي اهلل عنها الَحار ث   ب ْنت   (2)َمْيُمونَةَ  ق َب    م نْ  ‘ أَْسَلفُهُ 
 الَخْثَعِميَّـةُ  ُعَمـْيس   بِْنـتُ  َسـْلَمى َتْحَتهُ  كانَْت ، بِ الُمطَّلِ ’عبد بن’(3)َحْمَزةُ 

  َمْيُمونَةَ  أُْختُ 
َها؛و أِلَبِيَها ُعَمْيس   بِْنتُ  أْسَماءُ  َوأُْخُتَها أِلُميَها اهلل ’أَمـةَ  لَِحْمَزةَ  فََولََدْت  أُمُّ

 .(4)َحْمَزةَ  بِنت
َوالَعبَّــاُ  
 بِْنــتُ  الُكْبــَر  ابَــةُ لُبَ  َتْحَتــهُ  كانَــْت ، الُمطَّلِــبِ ’عبــد بــن’(5)

َــَدْت  َحــْزن   بــن’الحــاِرثِ  َــهُ  فََول ــدَ و اهلل’عبــدو الَفْضــلَ  ل ــًداواهلل ’ُعَبْي ــثَمَ و َمْعَب  قُ
  َحِبيب   أُ َّ و الرحمنِ ’عبدو

 لَـهُ  فََولَـَدْت  ُعَمـْيس   بِْنـتُ  أْسَماءُ  َتْحَتهُ  كانَْت ، َطالِب   أبي بن’(6)َوَجْعَفرُ 
دً  َعْوًناو اهلل’عبد  .َجْعَفر   بَِني اوُمَحمَّ

                                                 

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1223، أنســـاب األشـــراف 126المحبـــر ص:( 1)
 .6/162، إمتاع األسماع 132ص:

 .14/221، انصابة 4/1215ترجمتها في: االستيعاب ( 2)

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1125، أنســـاب األشـــراف 126المحبـــر ص:( 3)
 .6/164ماع ، إمتاع األس142ص:

 ذكر ابن حبيب أن اسمها: أمامة.( 4)

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1126، أنســـاب األشـــراف 127المحبـــر ص:( 5)
 .166-6/165، إمتاع األسماع 142ص:

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1126، أنســـاب األشـــراف 127المحبـــر ص:( 6)
 .167-6/166، إمتاع األسماع 143ص:
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ي ُ  بَْكر   َوأَبُو  َجْعَفـر ؛ بَْعـدَ  ُعَمـْيس   بِْنـتِ  أْسـَماءَ  علـى َخلَـَف ، (1)الِصـدي
ًدا لَهُ  فََولََدْت   .ُمَحمَّ

َوَعلِيُّ 
 بَْكـر   أبـي بَْعدَ  ُعَمْيس   بِْنتِ  أْسَماءَ  على َخلََف ، َطالِب   أبي بن’(2)

 .(3)يَْحيَ  لَهُ  فََولََدْت 

ادُ  ــدَّ ــن’(4)َوَش ــاَمةَ  ب ــن’أَُس ــادِي ب ــيُّ  الَه َّلْيِث ــادِيو، ال ــوَ  الَه ــُرو ُه ــن’َعْم  ب
 بْنـت َسـْلَمى علـى َخلَـَف ، لَْيـث   بـن’َعـاِمرِ  بـن’ُعْتـَواَرةَ  بـن’جابِرِ  بن’اهلل’عبد

 .الرْحمن’عبدو اهلل’عبد لَهُ  فََولََدْت  َحْمَزةَ  بَْعدَ  ُعَمْيس  

 ُخَزْيَمـةَ  بِْنـتُ  َزْينَـبُ  َتْحَتـهُ  ْت كانَ ، الُمطَّلِبِ  بن’الَحاِرثِ  بن’(5)َوالطَُّفْيلُ 
أِلُميَها َمْيُمونَةَ  أُْختُ 

(6()7) ، 
                                                 

 ‘>كتـــاب <نســـاء رســـو  اهلل، 2/1126األشـــراف ، أنســـاب 128المحبـــر ص:( 1)
 .6/167، إمتاع األسماع 144ص:

 ‘>كتــاب <نســاء رســو  اهلل، 2/1126، أنســاب األشــراف 128-127المحبــر ص:( 2)
 .6/168، إمتاع األسماع 144ص:

زادت المصادر األخر  ذكر ابن ثان لعلي من أسماء بنت عميس واسمه:عون، ومات ( 3)
 صغيرا.

ـــر ص: ( 4) ـــراف 128المحب ـــاب األش ـــو  اهلل، 2/1126، أنس ـــاء رس ـــاب <نس  ‘>كت
 .6/164، إمتاع األسماع 144ص:

ـــر ص: ( 5) ـــراف 128المحب ـــاب األش ـــو  اهلل، 2/1127، أنس ـــاء رس ـــاب <نس  ‘>كت
 .6/168إمتاع األسماع ، 146ص:

البـر الجرجـاني فـي قولـه أن زينـب بنـت خزيمـة كانـت أختـا ’تعقب الحـافظ ابـن عبـد( 6)
 .4/1853االستيعاب  >، وقا : <لم أر ذلك لغيرهلميمونة ألمها

 = َف لَـيـو  بـدر ثـم خَ  لَ ِتـقُ بيـدة، فَ عليها بعده أخـوه عُ  َف لَ خَ : <قا  ابن القال :وَ طرة( 7)
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ـنْ  أْسَلفُهُ  ُخَزْيَمةَ  ب ْنت   (1)َزْينَبَ  ق َب    م نْ  أَْسَلفُهُ و  أُْخُتَهـا َمْيُمونَـةَ  ق َبـ    م 
ُمَِّها  .(2)أل 

ـْغَر  َبابَـةُ لُ  َتْحَتـهُ  كانَـْت ، الَمْخُزوِمـيُّ  الُمِغيـَرةِ  بـن’(3)َوالَولِيدُ   بِْنـتُ  الصُّ
 .َخالًِدا لَهُ  فََولََدْت  الحاِرثِ 

َوأُبَيُّ 
 فََولََدْت  الحاِرثِ  بِْنتُ  َعْصَماءُ  َتْحَتهُ  كانَْت ، الُجَمِحيُّ  َخلَف   بن’(4)

 .َغْيَرهُ و أُبَي   أبَا لَهُ 
                                                 

عنـد ‘ ، هنا قو  الجرجاني، وقـا  قتادة:كانـت قبـل النبـي ‘عليها رسو  اهلل  =
عنــد  عليــه الســال  البــر: الصــحي  أنهــا كانــت قبلــه’بــن عبــد’الطفيــل، قــا  أبــو عمــر

ولـم ‘ يو  أحـد خلـف عليهـا رسـو  اهلل  رضي اهلل عنهبن جحش فلما قتل ’اهلل’عبد
وتزوجهـا قبـل  رضـي اهلل عنهـاتقم عنده إال يسيرا شهرين أو ثالث وتوفيت في حياتـه 

ميمونة، فزواج ميمونة كان في عمرة القضاء في سنة سبع، وأحد كانت في شوا  مـن 
 >كان الواجب من غير )..( رضي اهلل عنهاب على ميمونة سنة ثالث فتقديم زين

 .13/426، انصابة 4/1853ترجمتها في: االستيعاب ( 1)

أخـت أل  المـؤمنين ميمونـة  رضـي اهلل عنهـابأن أ  المؤمنين زينب بنت خزيمة   ُ القوْ ( 2)
 ألمها، ذكره البالذري وأبـي الحسـن الجرجـاني كمـا تقـد ، وقـد ذكـر رضي اهلل عنها

مكررة في موضـعين، فـي ترجمـة أ  المـؤمنين ‘ البالذري بعض أسالف رسو  اهلل 
 رضـي اهلل عنهـاوأ  المؤمنين ميمونة بنـت الحـارث  رضي اهلل عنهازينب بنت خزيمة 

ــل ــدة’كالطفي ــه عبي ــن الحــارث وأخي ــراف ’ب ــاب األش ــن الحارث.أنظر:أنس  2/1266ب
 .2/1127و

ـــر ص: ( 3) ـــراف 128المحب ـــاب األش ـــو  اهلل، 2/1271، أنس ـــاء رس ـــاب <نس  ‘>كت
 .6/172إمتاع األسماع ، 145ص:

ـــر ص: ( 4) ـــراف 128المحب ـــاب األش ـــو  اهلل، 2/1127، أنس ـــاء رس ـــاب <نس  ‘>كت
 .6/172إمتاع األسماع ، 145ص:
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ةُ  َتْحَتهُ  كانَْت ، الِهاللِيُّ  َمالِك   بن’اهلل’عبد بن’(1)َوِزيَادُ   .الَحاِرثِ  ْنتُ بِ  َعزَّ

هِ  بـن’َكْعـبِ  بـن’(2)اهلل َوَعْبدُ   َتْحَتـهُ  كانَـْت ، الَخْثَعِمـيُّ  الَحـاِرثِ  بـن’ُمنَبـي
 َمْيُمونَـةَ  أُْخـتُ و أُميَهـاو أِلَبِيَهـا ُعَمـْيس   بِْنـت أَْسَماءَ  أُْختُ  ُعَمْيس   بِْنتُ  َساَلَمةُ 
  آِمنَةَ  لَهُ  فََولََدْت  أِلُميَها

 (3).‘اهلل ’َرُسو ِ  أْساَلُف  فََهُؤاَلءِ 

* * * * * 

 المراجعو المصادر الئحة
ــاب -1 ــراف أنس ــبالذري األش ــم لل ــزء / 1 )القس ــ ، (1 الج  يوســف:تحقي

 النشـرات )سلسـلة الشـرقية لألبحـاث األلمـاني المعهـد نشر، المرعشلي
 . 2228هـ/ 1422 :بيروت، انسالمية(

 محمـد علـي:تحقيـ ، البـر’عبـد البـن، األصـحاب معرفة في االستيعاب -2
 .تاريخ بدون القاهرة، مصر نهضة مكتبة، البجاوي

                                                 

 ‘>كتـاب <نسـاء رسـو  اهلل، 2/1128، أنسـاب األشـراف 122-128المحبر ص: ( 1)
 .6/172إمتاع األسماع ، 145ص:

بـن كعـب ’اهلل’أن سالمة بنت عميس ولـدت لعبـد المطبوع)ورد في  122: المحبر ص( 2)
-2/1127أمية، أما بقية المصادر فاتفقت على ذكـر اسـم: آمنـة(، أنسـاب األشـراف 

 .6/172إمتاع األسماع ، 145ص: ‘>كتاب <نساء رسو  اهلل، 1128

 قوبل وصح  من خط ابن القال  والحمد هلل. في آخر الورقة:( 3)
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 بـن’اهلل’عبـد تحقيـ :، العسقالني حجر البن، الصحابة تمييز في انصابة-3
 الدراســاتو للبحــوث هجــر مركــز مــع بالتعــاون، التركــي المحســن’عبــد

 . 2228 / هـ1422 :القاهرة، األولى الطبعة، وانسالمية العربية
ــاع -4 ــي بمــا األسممع   إمت ــاء مــن ‘ للنب ــدة واألحــوا  األبن ــاع والحف  والمت

، العلميـة الكتـب دار، النميسـي الحميـد’عبـد محمـد:تحقي ، للمقريزي
 . 1222 / هـ1422، الولى الطبعة :بيروت

 الحمـوي ليـاقوت األدبـاء معجـم :أو األديـب معرفـة إلـى األريب إرشاد -5
 الطبعـة، يـروتب االسـالمي الغرب دار، عبا  إحسان :تحقي ، الرومي

 .ببيروت الجديدة اآلفاق دار :نشرها أعادت. 1223، 1
ــاب -6 ــراف أنس ــبالذري األش ــم لل ــزء / 1 )القس ــ ، (1 الج  يوســف:تحقي

 النشـرات )سلسـلة الشـرقية لألبحـاث األلمـاني المعهـد نشر، المرعشلي
 . 2228هـ/ 1422 :بيروت، انسالمية(

 . 2222، 15 لطبعةا، للماليين العلم دار، للزركلي األعال  -7
 والمتــاع والحفــدة واألحــوا  األبنــاء مــن ‘ للنبــي بمــا األســماع إمتــاع -8

، العلميـة الكتـب دار، النميسـي الحميـد’عبـد محمـد:تحقي ، للمقريزي
 . 1222 / هـ1422، الولى الطبعة :بيروت

 عـواد بشـارو األرنـؤوط القـادر’عبـد :تحقيـ ، كثيـر البن النهايةو البداية -2
 . 2215 / هـ1436، قطر االسالمية الشؤونو األوقاف زارةو، معروف

 الحسـن بـن’محمـد بن’لحسين النفيس أنفس أحوا  في الخميس تاريخ -12
يار  .تاريخ الو طبعة بدون، بيروت - صادر دار، بَْكري الدي
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، الكتـب عالم، خان المعيد’عبد محمد :بعناية، للسهمي جرجان تاريخ -11
 . 1287هـ/ 1427، 4 الطبعة

 عواد بشار :تحقي ، للنهبي األعال و المشاهير وفياتو انسال  تاريخ -12
 . 2223هـ/ 1424 :1الطبعة، بيروت انسالمي الغرب دار، معروف

ــنكرة -13 ــعدية الت ــي الس ــعار ف ــة األش ــدي العربي ــ ، للعبي ــد :تحقي  اهلل’عب
 . 1272هـ/ 1321، النجف النعمان مطابع، الجبوري

 علـي - البردونـي العلـيم’عبـد أحمـد :تحقيـ ، زهـريلأل اللغة تهنيب -14
 .ت ط بدون الترجمةو للتأليف المصرية الدار نشر: البجاوي محمد

 الدراسات مركز :نشر، الجرهمي شرية بن’لعبيد حمير ملو  في التيجان-15
 .تاريخ الو طبعة بدون، اليمنية األبحاثو
 الســال ’عبــد :تحقيــ ، األندلســي حــز  البــن العــرب أنســاب جمهــرة -16

 دون الخامسـة الطبعـة، المعـارف دار، (2العـرب) ذخالر سلسة، هارون
 .تاريخ

ــن’لمحمــد، العشــرة وأصــحابه النبــي نســب فــي الجــوهرة -17  بكــر أبــي ب
ي المعــروف التيلمســاني األنصــاري ــالُبري  محمــد :عليهــا علــ و نقحهــا، ب
 . 1283هـ/ 1423 :األولى الطبعة، بالرياض الرفاعي دار، التونجي

 ذوي مـن عاصـرهم منو البربرو العرب تاريخ في الخبرو المبتدأ ديوان -18
 بـدون، الفكـر دار، شـحادة خليـل :تحقيـ ، خلـدون البن األكبر الشأن
 . 2221هـ/ 1431، طبعة

، بيـروت صـادر دار، نجم يوسف تحقي :محمد، حجر بن’أو  ديوان -12
1272 . 
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 إبــراهيم ســمي  :دراســةو تحقيــ و جمــع، الجرجــاني القاضــي ديــوان -22
 . 2223هـ/ 1424 :1الطبعة، دمش  البشالر دار، صال 

 مكتبـة، الطبـري الـدين لمحـب، القربـى ذو  مناقب في العقبى ذخالر -21
 .هـ1356، بالقاهرة القدسي

، النعيمـي تحقي :سـليم، للعمري العصر أدباء ترجمة في النضر الروض-22
 . 1275ـ/ ه1325، العراقي العلمي المجمع مطبوعات

 نعــيم محمــدو األرنــؤوط شــعيب:تحقيــ ، للــنهبي النــبالء أعــال  ســير -23
 . 1226هـ/ 1417 :11 الطبعة، بيروت الرسالة مؤسسة، العرقسوسي

 القـادر عبـد:تحقيـ ، العمـاد البـن ذهب من أخبار في النهب شنرات -24
 / هــ1:1412الطبعـة، دمش  كثير ابن دار، األرنؤوط محمودو األرنؤوط
1282 . 

 مجموعـة، بـرلين الدولـة مكتبـة، ()مخطـوط للعبـادي الشافعية طبقات -25
sprenger ،:225رقم. 

 الطنــاحي محمــد محمــود:تحقيــ ، للســبكي الكبــر  الشــافعية طبقــات -26
 طبعـة بـدون، بالقاهرة العربية الكتب إحياء دار الحلو محمد الفتاح’عبدو
 .تاريخ الو
ــات -27 ــ ، لألســنوي الشــافعية طبق ــد تحقي ــوري اهلل’عب ــو  دار، الجب  العل

 . 1281هـ/ 1421، والنشر للطباعة
 المـدار دار، منصـور الحفـيظ عبـد:تحقيـ ، كثير البن الشافعية طبقات -28

 . 1:2222الطبعة، بيروت انسالمي
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، خـان العليم عبد:تحقي ، الدمشقي شهبة قاضي البن الشافعية طبقات -22
 :1الطبعة، الهند الدكن آباد بحيدر ةالعثماني المعارف دالرة مجلس مطبعة
1328  ،1278  

 دار، عبـا  إحسـان :تحقيـ ، الشـيرازي إسـحاق ألبي الفقهاء طبقات -32
 .تاريخ الو طبعة بدون، بيروت العربي الرالد

 الكتـب دار، العلمـاء مـن لجنـة:تحقيـ ، للـداوودي المفسـرين طبقات -31
 .تاريخ الو طبعة بدون، بيروت العلمية

، 1 الطبعــة، بالريــاض الرشــد دار، اهلل’عبــد بــن’لبكــر النســابين اتطبقــ-32
 . 1287/ هـ1427

 مطبعة، انمامي الحسيني الرزاق’لعبد النسابين طبقات في الراغبين منية -33
 .تاريخ الو طبعة بدون، بالنجف النعمان

 أيمـن تحقيـ :، الملقن البن المنهب حملة طبقات في المنهب العقد -34
ــى ســيدو األزهــري نصــر ــب دار، مهن ــة الكت ــروت العلمي ــة، بي  :1الطبع
 . 1227هـ/ 1417

  .تاريخ بدون:2الطبعة، المعارف دار، بدوي ألحمد الجرجاني القاضي -35
 بـن’أحمـد العبـا  ألبي الزمان عرب بقبالل التعريف في الجمان قاللد -36

 دار، المصـري الكتـاب دار، االبياري إبراهيم تحقي :، القلقشندي علي
 . 1282 - هـ1422، الثانية الطبعة:، اللبناني الكتاب

 / هـــ1426، 8ط الرســالة مؤسســة للفيروزآبــادي المحــيط القــامو  -37
2225 . 
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 بعناية:محمـد، خليفـة لحاجي الفنونو الكتب أسامي عن الظنون كشف -38
 الو طبعـة بـدون، بيـروت العربي التراث إحياء دار، يالتقايا الدين شرف
 .تاريخ

 محمـد - الوهـاب’عبـد محمد أمين تحقي :، منظور البن العرب سانل -32
 العربي التاريخ مؤسسة / العربي التراث إحياء دار نشر، العبيدي الصادق
 . 1222هـ/ 1412 3ط بيروت

 ســعيد أبــي روايــة، البغــدادي حبيــب بــن’محمــد جعفــر ألبــي المحبــر -42
 المعـارف ةدالـر جمعيـة مطبعـة، شـتيتر ليخـتن إيلـزة تصـحي ، السكري
 أعـادت. 1242 / هــ1361، األولـى الطبعـة الدكن آباد بحيدر العثمانية
 .ببيروت الجديدة اآلفاق دار :نشرها

 للـنهبي( انسـال  تـاريخ )مـن أصحابه طبقاتو الشافعي انما  مناقب -41
، حرفـوش فيـاض العزيـز’عبد تحقي :، الدمشقي شهبة قاضي ابن :انتقاء
 . 2223 / هـ1424 :1ةالطبع، دمش  البشالر دار

 القتيبـي القسطالني محمد بن’ألحمد المحمدية بالمن  اللدنية المواهب -42
 .مصر -القاهرة، التوفيقية المكتبة، الدين شهاب، المصري

 بحـث، صـال  إبـراهيم األسـتاذ بهـا: اعتنى، الجرجاني القاضي ميمية -43
، 4 الجـزء، 72 المجلـد، بدمشـ  العربيـة اللغـة مجمـع مجلة في منشور
 .782ص:

، بروفنسـا  ليفـي:تحقي ، الزبيري المصعب اهلل’عبد ألبي قريش نسب -44
ــة ــالر سلس ــرب ذخ ــارف دار، (11) الع ــة، المع ــة الطبع ــاهرة، الثالث  الق
 ت’دون
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، وغيـرهم وحلفـالهم قريش من سالفه ومن وأوالده ‘اهلل ’رسو  نساء -45
 :الثانية الطبعة تبالك عالم، سعد فهمي :تحقي ، الدمياطي الدين لشرف
 . 1227هـ/ 1417

 القلقشـندي علـي بـن’أحمد العبا  ألبي أنساب معرفة في األرب نهاية -46
، الثانيـة الطبعـة بيـروت، اللبناني الكتاب دار، األبياري إبراهيم تحقي :
 . 1282 - هـ 1422

ــة -47 ــارفين هدي ــؤلفين أســماء :الع ــارو الم  باشــا نســماعيل المصــنفين آث
 نشـره:دار أعـادت ، 1251 اسـتنبو  الجليلـة المعارف وكالة ،البغدادي
 .بيروت العربي التراث إحياء

 باعتنــاء، الصــفدي أيبــك بــن’خليــل الــدين لصــالح، بالوفيــات الــوافي -48
هــ/ 1411 :شـتوتغارت شـتايز فرانـز :النشر دار، المحققين من مجموعة
1221 . 

، عبا  إحسان :تحقي ، انخلك البن الزمان أبناء أنباءو األعيان وفيات -42
 .تاريخ الو طبعة بدون، بيروت صادر دار

، الثعـالبي الملـك’عبد منصور ألبي العصر أهل محاسن في الدهر يتيمة -52
 :1 الطبعة، بيروت العلمية الكتب دار، قميحة محمد مفيد:وتحقي  شرح
 . 1283 /هـ1423

 

* * * * 
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 الثامن المحور
 التحقيق أعلم من
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 محقًقا (1)الغازي علل دكتورال
  للسجلماسي >البديع المنزع< تحقيق في دراسة

 
 السعيدي أحمد

 أكادير - زهر ابن جامعة

 توطـئة
 تجنـيس فـي البـديع المنزعكتاب < طبع على تقريبا عقود أربعة مضت

 تتبـين ولّمـا، (2)السجلماسـي األنصاري القاسم محمد بيأل >البديع أساليب
 حياته عن شيء أيّ  اآلن نجهل< الني الّسجلماسي سيرة في جديدة إفادات
 زلنـا مـاو< (3)>..وتالميـنه لشـيوخه بالنسـبة وكـنا، ووفاتـه لمـيالده بالنسبة
 أنـه إال التأكيد وجه على نعرف نكاد ال بل .حياته تفاصيل من الكثير نجهل
 .(4)>..الثامن ومفتت  التاسع الهجري القرن أواخر في المغرب في عاش

                                                 

وفـاء وعرفـان: : <ينظـر. عمـانفـي سـلطنة  2226دجنبر سنة  27 يو رحمه اهلل  توفي( 1)
، 43رقـم  منشورات النادي الجـراري>، تأبين األستاذ المرحو  الدكتور عال  الغازي

 ص. 143. 2228الرباط، 
ــاط، ( 2) ــدة، الرب ــارف الجدي ــة المع ــازي، مطبع ــ  عــال  الغ ــديم وتحقي  548. 1282تق

ر كتـاب <الـروض المريـع فـي صـناعة البـديع> البـن البنّـا، في الفترة نفسها صـد’ص.
ــ : رضــوان بنشــقرون،  ــات 1285تحقي ــاب <التنبيه ــن ، وكت ــان م ــي التبي ــا ف ــى م عل

 .1221تحقي : محمد ابن شريفة، ، > البن َعميرةالتمويهات
 .46المنزع البديع: ( 3)
 .13من تصدير د. أمجد الطرابلسي للمنزع البديع: ( 4)
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 وأيـن ؟وتالمنتـه شـيوخه هـم ومـن ؟ودر  ونشأ ولد وأين ؟وه من
  ؟توافرت إن األخر  نسخه وأين ؟>المنزع< غير ألّف وهل ؟وأُقبر توفي

 بفقـدان فيـه ُرزلـت الني العصر هنا خال  المغربية الثقافة تهم أسئلة
ــب ــات الكت ــرة والمؤلف ــا ، الكثي ــار وانطم ــؤلفين أخب ــنين الم ــاروا ال  ص
ــد يقــو ، مجاهيــل ــاريخ أيــن ..>:بنمنصــور الوهــاب’عب ــن األدارســة ت  الب
 البــن المــرابطين تــاريخ وأيــن ؟جنــون البــن فــاس تــاريخ وأيــن ؟الــودون
 والبصـرة سجلماسـة تاريخ وأين ؟الوراق البن فاس تاريخ وأين ؟الصيرفي
 البـن الصـلة ذيـ  وأيـن ...؟حمـادة البـن المقباس وأين ؟للرقي  والنكور
 الفنـون وأيـن ؟للعزفـي اإلشـادة وأيـن ؟زرع أبي البن البستان وأين ؟فرتون
 ابـن هـو مـن بـل ؟للحضرمي الوقادة الكواكب وأين ؟عياض للقاضي الستة
 وابـن البرنسـي هو ومن ؟والوراق غالب ابن هو ومن ؟وننّ كَ  وابن، الودون
 أبـي وابـن والبيـدق والحضـرمي المراكشـي الواحد’عبد هو ومن ؟..حمادة
 واالحتمـاالت والفـروض العـابرة انشارات يرغ عنهم يعرف كان من ؟زرع

 (1)>.فليخبرني
 إن وحتـى، المغربـي التـراث نصـوص مـن كثيـرا طمست قاتمة ظال 
 البربــر مفــاخر) المؤلــف مجهولــة فتظــل، الغميســة النصــوص هــنه وجــدت
 المتنـازع القرطـاس بـروٌ المطـرب األنيس) نسبتها في مختلفا أو، مثاال(
 ُعـرف إن وحتى، الحليم(’عبد بن’صال  علي بيوأ زرع أبي ابن بين النسبة
 وهـنا، متـأخرة مصادر في نتف بضع عنه المعلومات َتْعدُ  لم، المؤلف اسم

                                                 

 ب./1 (:مالتقدي)انعال  ( 1)
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 مختصـر أيضـا يصـلنا لـم الـني، >البديع المنزع< صاحب السجلماسي حا 
 .لكتابه (هـ752) التجيبي ليون ابن

ــتم ال ــاحثون يه ــالمؤلف الب ــا ب ــان، أحيان ــالهم لس ــو  ح ــايكفي: <يق  ن
 المنـزع< حـا  فـي وهـنا ..واالسـتنتاج والتأويل التلقي ينطل  منه، >الن 
 ومحِتـده وكنيتـه اسـمه سـو  مؤلفه عن شيئا نعرف ال حيث، ظاهر >البديع

 جلماسـيالسي ، النيجار األنصاري العزيز’عبد بن’محمد بن’القاسم محمد أبو)
 ويـر ، لمحقـ ا بتعبيـر (1)>..حياتـه عـن شـيئا نعلـم ال قطب هو<، الّدار(
 من أكثر يعلم ال إذ، شخصيته عن كثير شيء يعرف ال مؤلفه< أن آخر باحث
 (2)>..ونسبه اسمه

، إلينـا تامـا وصـوله فـي بـا  ذات >البـديع المنزع< فقيمة، يكن مهما
 .بمكـان القيمـة مـن وهـنا، الكتـب آفـات من سالما، الدهر عوادي متحديا
 البـن >المريـع الـروض: <مثل  أخر بالغية مؤلفات مع >المنزع< سلم وقد
 عشـر امتـداد علـى تِباعـا ونُشـرت فُحققت، َعميرة البن >التنبيهات<و، البنا

 جلماسـيوالسي  يوالقرطـاجنّ  ميـرةعَ  ناب إنف: <بنشريفة محمد يقو ، سنوات
 اتجاهـا مونويقـدّ ، البالغـي التـأليف فـي جديـدا اتجاهـا يمثلون اءالبنَّ  وابن
 والتـراث العربـي البالغـي المـأثور بـين معـونيج وهـم، التنـاو  فـي خاصا
 (3)>..األرسطي اليوناني

                                                 

. ينظـر أيضـا: الـوافي 475مناهج النقد األدبي بالمغرب خال  القرن الثـامن للهجـرة: ( 1)
 .2/525باألدب العربي البن تاويت: 

. أتقد  هنا بالشكر الجزيل إلى الزميل د. 53’من أجل تل  نسقي، محمد مفتاح، ص.( 2)
 .الغالي بنهشو  على تنبيهي إلى هنا المرجع وإتحافي به

 .2التنبيهات )التقديم(: ( 3)
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، اليـو  ملّحـا مطلبا كان وإن، السجلماسي سيرة في (1)البحث تجديد
 االعتنـاء السـطور هـنه وحْسـبُ ، والمنهجيـة العلمية الضرورة اليه تدعو أمر

 نم، السجلماسي >منزع< لـ الغازي عال  الدكتور األستاذ (2)تحقي  بفح 
 .إليه وما والهامش المتن في المحق  عمل حيث

  المخطوط والتراث الغازي علل الدكتور
 أعمـا  فـي بـّين انسـالمي الغرب وتراث المغربي بالتراث االشتغا 

، دّر  حيـث ليبيـا ففـي، حلّ  أينما التراث في عينه قرة جعل لقد، الغازي
 ولـع أيضا دّر  يثح ُعمان سلطنة وفي، (3)والخروبي األجدابي بابن اهتم
 ثالثة: صعد في المخطوط بالتراث صلته إجما  ويمكن ..ُرزي  بابن

                                                 

فـي  بن محمد الغساني الشهير بـالوزير’براهيممن مفاتي  تعمي  البحث تتبع منتسخات إ( 1)
خزانة القرويين، والحصو  على النسخة السويدية من المنزع ففيها تمّلكات وتوقيفـات 

ــة ــة )حفري ــة كوديكولوجي ــع دراس ــة، م ــن ( هام ــة> الب ــنيل والتكمل ــات "ال لمخطوط
الملك و<درة الحجـا > البـن القاضـي وغيرهـا مـن المصـادر والمظـان التـي فيهـا ’دعب

 ترجمة السجلماسي.
أشرف عليها ذ. أمجد الطرابلسـي ونوقشـت فـي ( أصل العمل رسالة جامعية )ماجستير( 2)

، كما نا  الكتاب لما صدر جـالزة المغـرب 1277دجنبر  15كلية اآلداب بالرباط في 
 .1282لآلداب سنة 

ــدتنظــر دراســتاه: <( 3) ــو عب ــد’أب ــه، ’اهلل محم ــي: مصــادر ومراجــع حيات ــي الخروب ــن عل ب
الوثال  والمخطوطات " >، ضمن أعما  مؤتمرمخطوطاته بالمغرب، منهجه في التأليف
مركــز جهـاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة >، فـي ليبيــا: واقعهــا وآفـاق العمــل حولهــا

ــدا. و<ا1222، طــرابلس ــن األجــدابي ناق ــي>، ب ــاب < ف ــي فضــالل كت زهــرة اآل  ف
دار >، أبحــاث مهــداة إلــى عميــد األدب المغربــي الــدكتور عبــا  الجــراري، العبــا 
 .1227، الرباط، المناهل
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 التطبيق -أوال:  

 فـي التحقي  ملكة اكتساب إلى المحق  فيها انصرف أسب  مرحلة هي
 الــدبلو  بحــث فــي >البــديع المنــزع< بتحقيــ  اشــتغاله حــين الطلــب مرحلــة

 الفعلية الممارسة خال  من اعداه ما في مؤثرة خطوة وهي، (1))الماجستير(
 التحقيـ  لنظريـة واستيعاب دراسة مرحلة تسبقها أن الطبيعي ومن، للتحقي 

 المغـرب فـي البـاحثين بـين الغازي األستاذ اشُتِهر وقد .والغرب الشرق في
 ..>قولـه: فـي أخـر  نصوصـا حقـ  لكنـه، غير ال >البديع المنزع< بتحقي 

ــم أخــر  ونصــوص ــر ل ــور ت ــ  كمــا (2)>.بعــد الن ــي حق  مخطــوط ُعمــان ف
ــة الصــحيفة< ــؤرخ (3)>القحطاني ــب للم ــد األدي ــن’ُحمي ــد ب ــن’محم ــ  ب  ُرَزي
 .نزو  جامعة في زالرا أستاذا كان حين،  (1874/هـ1221)

 اإلشراف: -ثانيا 

 بـالمغرب المخطـوط التـراث تحقي  إلى العليا الدراسات طلبة توجيه
 التـي النصـوص عـدد أن ويكفـي، عامـة انسـالمي العربـي والتـراث خاصة
 فـي والـدكتوراه الدبلو  بحوث إطار في الثالثين من اقتربت بإشرافه حققت
 :(4)كاآلتي وهي، بالرباط اآلداب كلية

                                                 

ابتدأ بعض الباحثين المغاربة في جامعة محمد الخـامس خصوصـا أبحـاثهم بـالتحقي ، ( 1)
العمري في تحقي  ديوان ابن الخطيب>، ومحمدا <ننكر منهم محمدا مفتاح في تحقي  

 ديوان الفشتالي>.. <المسلك السهل>، ونجاة المريني في تحقي  <
 .81الدراسات األدبية الجامعية بالمغرب: ( 2)
عـال  الصــدي  و محمـد حبيــب صـال و بــن مبـار  السـليمي’محمـود :تحقيـ  وتقـديم( 3)

 ج. 5. 2222، مسقط، الغازي، وزارة التراث والثقافة
 سالل الجامعية كما جاءت في أصولها.أوردت عناوين الر( 4)
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  الماجستير(: العليا= الدراسات )دبلوم الدبلوم رسائ 

 التوشـيح بـديع فـي األريـ  الـروٌ ديوان، الصغير ابن محمد .1
،  1728/هـ1122، الفاسي زاكور نب’محمد اهلل’عبد ألبي، القري  ومنتقى
 .مرقون .1282، وتقديم تحقي 

ــريم .2 ــت م ــيخ بن ــوان، الش ــدن دي ــن’محم ــيد ب ــد س ــة :أحم  دراس
 .مرقون .1222، وتحقي 

، البـديع ذات الحليـة شـرح فـي البـديع الصـنيع، البداوي بشر  .3
 منشـورات مـن .1222، وتحقي  تقديم :الفاسي زاكور بن’قاسم بن’لمحمد
 .2222، رباطبال اآلداب كلية

، األخــر  فــي نفعهــا المرجــو الكبــر  الوســيلة، بنــويس ربيعــة .4
 .2212، الحديثة الرشاد دار .1222، وتحقي  تقديم :المرحل بن’لمالك

 مـن األزهـار اقتطـافكتـاب < وتحقيـ  تقـديم، الكحيلـي زهـراء .5
، العلـوي اهلل’عبـد محمـد سـيدي بـن’السـال ’عبـد لمـوالي >األفكار حدائق
 .مرقون .1222 .هـ1227/هـ 1172

، ودراسـة وتحقيـ  جمـع :البونعمـاني الحسن شعر، أفا الحسين .6
 .1226، بالرباط اآلداب كلية منشورات .1222

 المعاصـرين وأدبائـه األقصى المغرب شعراء من، الفاضلي سعيد .7
 .مرقون .1222، وتحقي  تقديم :الجراري اهلل’لعبد
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 لشـرف، رائعـةال للمعـاني الجامعـة الفريـدة، بنعمـر ناجي محمد .8
 دار .1223، وتحقيـ  تقـديم، المقـرئ ابـن بكـر أبـي ابـن اسماعيل الدين
 .2226، البيضاء الدار، الشرق أفريقيا

، وتحقيـ  ودراسـة جمـع :الشنتوفي بكر أبي ديوان، أبرا  عفيفة .2
 .مرقون .1224

 بـن’اهلل’لعبـد، التضـمين مبحث في الثمين الدر، اشطيط  كريمة .12
 .مرقون .1225، وتحقي  تقديم، 1225.ت، الدنوشي الرحمان’عبد

ــابي صــباح .11 ــوان، الخط ــري دي ــه وأشــعاره المق  جمــع، ومنظومات
 .مرقون .1225، وتحقي  وتقديم

 مــن معتمـدي ذكـر فـي األزهـار حديقـة فهرسـة، البحصـي ماريـة .12
 .مرقون .1223، وتحقي  تقديم، السرغيني المعطي بن’لمحمد، األخبار

 ابـن تـأليف، البـردة شرح في المودة صدق إظهار، الكوار محمد .13
، وتحقيــ  تقــديم :الثــاني الجــزء، 842-766، الحفيــد التلمســاني مــرزوق
، الجزالـر، للنشـر موفم، فالق محمد بتحقي : إحداهما مرتين نشر .1224
 نجيبويه مركز، نجيب الكريم’عبد بن’أحمد بتحقي : والثانية، ج 2، 2211

 .ج 1 .2213، دبلن، التراث وخدمة للمخطوطات

 لسـليمان بنفسـي التعريـف فـي أنسـي ثمـرة كتـاب، شـداد جهيد .14
 مركــز منشــورات مــن .1225، وتحقيــ  دراســة :1231-1162، الحــوات
، الحـداد مطبعـة، الحيمـر الحـ ’عبـد تـ :، األندلسية والبحوث الدراسات
 .1226، تطوان
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 ألبــي، الجلــيس عــن المغنــي النفــيس األنــيس، فكــراش فاطمــة .15
 الكتــب عــالم .1225، وتحقيــ  تقــديم،  1833/هـــ1242 الزيــاني القاســم
  .2211، إربد، الحديث

 بـيأل، الشـمقمقية القصـيدة شـرح تحقيـ ، عطفـاي علـي محمد .16
  .مرقون .1225، األدوزي محمد بن’العزيز’عبد فار 

ــو ، اليونســي رشــيد .17 ــة المــرام بل ــى بالرحل ــت إل ، الحــراماهلل ’بي
ــد’لعبــد ــادي المنــالي المجي ــ  تقــديم : 1752/هـــ 1163.ت، الزب ، وتحقي
، عـزب محمـد زيـنهم محمد ت :، بالقاهرة الثقافية الدار منشورات .1226
2226. 

 العياشـي العبـا  أبـي تـأليف، الزيدانيـة الرحلة، بنخليفة فدو  .18
 الطريقــة كتــب سلســلة .1228، وتحقيــ  دراســة :1244-1874، ســكيرج
 .2211 الرباط َكنون الراضي محمد ت :، 6 التجانية

ــة .12 ــاب نادي ــوان، يالخط ــوي دي ــ  دراســة :الهوزي  .1228، وتحقي
 .مرقون

، (هــ722 )بعـد التونسـي للقصـار، البـردة شرح، بركات سعيدة .22
 .مرقون .1228، وتحقي  تقديم

 أو الـدين سـعد مختصـر بلبـات الثمـين الدر إناطة، الدار حسبية .21
ــر ــر التم ــن المهتص ــر روٌ م ــدون، المختص ــن لحم ــاج اب ــي الح  المرداس
 .مرقون .1222، وتحقي  تقديم : األو الجزء، الفاسي
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 أو الـدين سـعد مختصـر بلبات الثمين الدر إناطة، زضك فاطمة .22
ــر ــر التم ــن المهتص ــر روٌ م ــدون، المختص ــن لحم ــاج اب ــي الح  المرداس
 .مرقون .1222، وتحقي  تقديم :الثاني الجزء، الفاسي

 أفنـان ريـاٌ مـن المهصـورة األغصـان أزهـار، الكمالفـي لطيفة .23
 .1222، وتحقيـ  تقـديم :البطـاوي المكـي محمـد حامـد ألبي، المقصورة
 .مرقون

، الشــمقمق أبــي أرجــوزة مــن المغلــق فــتح، مزرعــات حفيظــة .24
 .1222، وتحقي  دراسة :بناني الحسن بن’السال ’عبد بن’محمد بن’لمحمد
 .مرقون

 ذوي ومحاسـن اآلداب درركتاب < من منتخب، حريشي ثورية .25
 :أيـون بـن’شاهنشـاه بـن’عمـر بـن’محمـد المنصـور الملك تأليف، >األلباب
 .مرقون .1222، تقديم

 راتـق علـى الرتق فاتقكتاب < وتحقي  تقديم، الزوتان مصطفى .26
 منشـورات مـن .1222، العينـين مـاء الشـنَكيطي مصـطفى للشـيخ (1)>الفتق
 .2226، القاهرة، للتراث زهريةاأل المكتبة

  الدكتوراه: رسائ 

 ودراسـة تحقيـ  :ريالمسـا العربـي ديـوان، لحبيب ابن فاطمة .27
، بالرباط اننسانية والعلو  اآلداب كلية، العامة وبنياته الديوان لموضوعات

 .2223، فا ، برانت أنفو مطبعة، العراقي أحمد ت : .2222

                                                 

 اهلل’بن عبد’جامعة سيدي محمدفي كلية اآلداب  2214أنجزت عنه رسالة دكتوراه سنة ( 1)
 .خالد سقاط وعبد الوهاب الفاللي :حمزة الرشيد، إشراف األستاذينإعداد: ، بفا 
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 التنظير: -ثالثا  

 الدراسـة فـي بـالمغرب التحقيـ  نظريـة فـي كتـب مـن أوالـل من يعد
 البدايـة مـن الـن  مواجهـة مـع المحق  رحلة، التحقي  منهجية< الموسومة

 مشـرقية جهـود علـى يتكئـون المغاربة المحققون ظل حيث (1)>.النهاية إلى
 تحقي  قواعد<و هارون السال ’لعبد >ونشرها النصوص تحقي كتاب < أهمها

 تقديم في سأنطل : <يقو ، وغيرهما المنّجد الدين لصالح (2)>المخطوطات
، بعد النور تر لم أخر  ونصوص )المنزع( في تجربتي من التحقي  منهجية
 فـي المـادة هـنه لهـم أقـد  أو علـيهم أشـرف النين طالبي مع تجربتي ومن

 وتنمـو معـي تنمـو التي االضافات مع أخيرا ثم ..الثالث السلك محاضرات
 وقـد (3)>..عليهـا أشـرفت التـي الجامعيـة الرسـالل مناقشة في معها تجربتي
 األسا  القواعد وبيان التحقي  جمنه تبسيط في محمودا جهدا المحق  بن 

 هـنه وتعـد، بالتراث االشتغا  في طويلة تجربة من انطالقا العلمي للتحقي 
 .وإشرافا تطبيقا التحقي  لمرحلتيْ  تتويجا المرحلة

 نـر ، التنظيـر( -انشـراف -)التطبيـ  بـه المنـّوه الثالوث خال  من
 بنـاء، التـراث قي تح في مغربي اتجاه تأسيس الغازي األستاذ استطاع كيف

                                                 

لنظريــة . مــا أجــدر هــنه الدراســة ا124-77الدراســات األدبيــة الجامعيــة بــالمغرب: ( 1)
بتجريدها من أعما  الندوة، وإخراجها بعد تحيينها في كتيـب يوّجـه لطلبـة الدراسـات 

 العليا والمحققين والمشتغلين بالتراث عموما.
 .348-2/335نشره محمد المنوني في ذيل المصادر العربية: ( 2)
 .81الدراسات األدبية الجامعية بالمغرب: ( 3)



 132 

 البدايـة مـن الن  مواجهة< أي، التحقي  في وأكاديمية شخصية تجربة على
 .بتعبيره >النهاية إلى

 البديع: المنزع تحقيق في قضايا
 التحقيق دوافع .أ

 كثرة كثيرة التحقي  وإعادة التحقي  دوافع أن< إلى الباحثين أحد يشير
 إلـى يرجـع بعضـها أن ظويالحـ ..والتحقيقـات المحققة والكتب المحققين
، بـالمحق  يتعلـ  مـا ومنهـا، المحقـ  الكتـاب إلـى يرجع وبعضها، التراث
 البالغـة عـن جـامعي بحث من فجزء (2)>البديع المنزع< تحقي  أما (1)>.إلخ

 فـي وعلميـة وتاريخيـة نفسـية دواع   فيه تداخلت، المغرب في األدبي والنقد
 بعـض فيـه ليكـون المنـزع() حققـت العلمـي الحـافز وبهـنا: <المحقـ  قو 

 >..الـرأي فـي شـايعهم ومـن والمّقـري والتنبكتي خلدون ابن على الجواب
 أي مـن أقـو  العلمية الدوافع كانت كله لهنا: <أيضا وقوله .(26 المنزع:)

 >.والبالغة النقد في لرسالتي موضوعا للمنزع اختياري وراء وقف آخر دافع
  .(27 المنزع:)

 النظريـة وعلومهـا بيانهـا فـي المغربية النات  تنقّ  على ردّ  >المنزع<
 نـ  الـنات؛ عـن للـدفاع الـن  مـن أفضـل شـيء ال، التأليفيـة وصناعتها
 يخــرج كيـف لكـن، المحقـ  أطروحـة هــنه .>البـديع المنـزع< مثـل رصـين

                                                 

عـدد ، 262’فى اليعقوبي، مجلة التاريخ العربـي، ص.من قضايا تحقي  التراث، مصط( 1)
 .2222، يناير 13

 ص. 22ص، والفهار  في  151ص، والدراسة في  346جاء الن  المحق  في ( 2)
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 نّصـا أي (1)>..مؤلفـه تركهـا التـي الصـورة إلـى قربأ شكل في< المخطوط
 ؟محققا

 المنزع: نَُسخ .ب

 العالي الديني المعهد خزانة في إحداهما (2)نسختين على المنزع حق 
 .بالمدينة األكبر الجامع على محّبسة وهي بتطوان حاليا( الدين أصو  )كلية
 فـي والثانيـة، الوزير الغساني محمد بن’إبراهيم يد على هـ222 سنة نسخت
 وهـي، هــ822 سنة نسخت (3)برلين مكتبة في )كانت بالسويد الدولة مكتبة
 ذكرهـا وقـد، ناسـخها مسـتو  على تد  أخطاء وبها، الناسخ اسم من ْفلَل غُ 

                                                 

 .74: معجم مصطلحات المخطوط العربي( 1)
راسلت مكتبة ستوكهولم في السويد  ؟وأين انتهى بهما الحا  ؟ما مصير النسختين اآلن( 2)

مـن قسـم ( 2216/1/11)بتـاريخ   SterkyKarinشـأن، فأجـابتني السـيدة في هـنا ال
 موقـع تحديـد مـن أتمكـن ولـم لـدينا فـي الفهـار  بحثـت المخطوطات بقولها: <لقـد

 من مزيد لديك هل. السجلماسي القاسم محمد أبو كتبه الني >المنزع البديع<مخطوط 
 المكتبــات عــضفــي ب يكــون المخطــوط أن يمكــن ؟الموضــوع هــنا حــو  المعلومــات
كمــا استفســرت عــن نســخة تطــوان أيضــا مــن متخصصــين  >..؟الســويد فــي األخــر 

 وباحثين في تطوان ولّما أصل إلى شيء ذي با .
،  1822  إلـى 1887المنشور مـن سـنة تصفحت فهر  مخطوطات الدولة في برلين ( 3)

ولم أقف على إشـارة الـى المنـزع أو صـاحبه، ووجـدت ذكـرا لسجلماسـي واحـد هـو 
 (. ينظر الفهر : 8/222بن محمد )ج ’بن محمد’الملك’عبد

Die Handschriften-verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu 
Berlin,1822 . 

فهـر  المخطوطــات كمـا بحثـت عـن المخطـوط فـي فهـار  خزانـات السـويد مثـل: 
التركيـة و الفارسيةو هر  المخطوطات العربيةف، وبالمكتبة الملكية باستكهولمالشرقية 

، ولم أقف علـى شـيء ذي بـا . لالطـالع ينظـر موقـع المكتبـة بمكتبة جامعة أوبساال
 www.kb.seالوطنية بالسويد: 

http://www.archive.org/download/waqsfmkn_3/57_Stockholm.pdf
http://www.archive.org/download/waqsfmkn_3/57_Stockholm.pdf
http://www.archive.org/download/waqsfmkn_3/57_Stockholm.pdf
http://www.archive.org/download/waqsfmkn_3/57_Stockholm.pdf
http://www.archive.org/download/waqsfmkn_3/57_Stockholm.pdf


 141 

 مــؤرختين (2)نســختين علــى وقوفــه المحقــ  حــظ حســن مــن .(1)بروكلمــان
 في المحق  اختار طريقة فأيَّ ، التأليف تاريخ بنكر األولى انفردت، كهاتين
 ؟معهما التعامل

 الطريقـة واختيـار وتصـنيفها دراسـتها إلى النسخ على الحصو  يفضي
 التحقي : في المثلى
 لغير أو لقدمها وأصحها النسخ أهم يختار أن: <األم النسخة طريقة -
ا فيجعله ..ذلك  (3)>..الكتاب متن في يثبته أما

 حيـث مـن متقاربـة النسـخ كانـت إذا أمـا: <المختـار الـنص طريقة -
 أن المحققـين مـن كثيـر عليه درج فالني، فالقة نسخة بينها وليس، األهمية
 مـا وهـو، بعضـا بعضـها ويكمل، بعضا بعضها يصح ، أصوال النسخ تعتبر
 (4)>.المختار بالن < يسمى

 وتمّلكـات تحبيسـات تضمنهما مبرزا للنسختين (5)وصفا المحق  يقّد 
 وقـد: <قولـه فـي (6)األ  النسخة طريقة اعتماد إلى ميله ويبدي، هامة وقيودا

                                                 

 .47المنزع البديع: ( 1)
يقو  محمد مفتاح: <كما أن النسـخ التـي كانـت متداولـة لـم تكـن كثيـرة؛ فقـد اعتمـد ( 2)

 .53اثنتين لتحقيقه وإخراجه إلى القراء." من أجل تل  نسقي:  محققه على نسختين
 .25: الصادق الغريانيتحقي  نصوص التراث في القديم والحديث، ( 3)

 .25نفسه: ( 4)

يستعمل المحق  العّد بالصفحات في حين أن العد بالورقات واللوحات هـو المتعـارف ( 5)
كولوجيـة لهـاتين النسـختين إن بقيتـا عليه بين المحققين. يسـتلز  القيـا  بدراسـة كودي

 موجودتين.
سـخ المخطـوط لمـا إخضـاع كـل ن بعد تحصل التي النسخة هي أو المؤلف نسخة هي<( 6)

 .362: معجم مصطلحات المخطوط العربي يسمى تاريخ الن >.
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 .(77 المنـزع:) >.لألخـر  نسـبةبال أساسـا أعتمد أيهما النسختان تنازعتني
 ؟األصــ  أ  األقــد  ؟يعتمــد النســختين أي لكــن، األ  اعتمــاد فــي يحســم
 تــتمم منهمــا وكــل، والعــرض والنهايــة البدايــة تــا  منهمــا فكــل ..>يقــو :
، األخــر  مــن نقصــا وأتــم خطاــا أوضــ  )أ(و، زمنــا أقــد  )ب(، األخــر 
 المنـزع:) >.بالتمـا  لمنـزع()ا تقـديم علـى تتعاونان معا فالنسختان وبالتالي

77).  
 علـى )أ( المغربيـة النسـخة لترجيحـه مسـّوغات خمـس المحق  يقد 
  :(1)وهي )ب( السويدية النسخة
  التأليف؛ تاريخ تضُمنها -
  والوضوح؛ بالكما  واتصافُها -
 المؤلف؛ تالمين ألحد نسخة عن نقلت وكونها -
  مصورة؛ ال خطية وكونها -
  .الثقات من ناسخها وكون -

، خطته سيغير هل األصلية السويد نسخة المحق  عاين لو ماذا نقو :
 بأهميتهــا نفســه هــو يقــر إذ ؟األولــى عــن ســنة 188 بـــ األقــد  أنهــا علمــا

 اعتمـادي ورغـم: <يقـو  حيـث المـتن في روايتها فيثبت، أحيانا وأفضليتها
 وأسـلم المـتن في أثبتها تجعلني كثيرة بحقال  تفاجئني )ب( كانت فقد )أ(
 النسـخة تـأخير علـى ملـو  غيـر المحق  .(77 المنزع:) >.الهامش إلى )أ(

                                                 

 .77المنزع البديع: ( 1)
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 لروايـة انثبـات ذلـك العلميـة الضـرورة اقتضـت وقـد، مصـّورة ألنها )ب(
 في خطأ لي يظهر كان عندما: <المحق  يقو ، )أ( في نظيرتها وإهما  )ب(

 مـن ةالعلمي الحقيقة تفرضه ما وإلى السياق إلى أحتكم كنت، معا النسختين
  .(78 المنزع:) >.بالتأمل والمراجع المصادر

 أجـد  لكانـت المختـار الن  طريقة المحق  اعتمد لو قالل: سيقو 
ــان النســختين ألن، األ  طريقــة مــن ــه بــدليل متقاربت  معــا فالنســختان: <قول

ــان ــى وال متكاملت ــداهما غن ــن نح ــر  ع ــي األخ ــويم ف ــزع تق ــا  المن  وإتم
ا المختارة النسخة بأن  ونقو .(77 المنزع:) >.صورته  مزايـا علـى تتوافر أما

 نمـاذج وهـنه .مقنعـة أدلته وكانت المحق  ذلك ذكر، حداثتها رغم تنكر ال
 النسختين: بين المتن رواية من

 في المعتمد )ب( النسخة )أ( النسخة
 المتن

 الصفحة

 182 ب التصنيف في وتجنيسها االكتناء في وتجنيسها

 184 ب الهمأعد جها  جهالهم أعداء

 186 أ وفضله عمد من وفضلت عمد من

 188 ب الموطئ تقرير وبعد الموطئ تقدير وبعد

 188 ب المسو  فالدليل المسموع فالدلي 

 122 أ األدلة تقطع مما الداللة تقطع مما
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 224 ب االصطالح قصد االصطلم قصد

 216 ب تحجم بحجم

 حس في اآلخر مسد
 عق  أو

 جنس في اآلخر مسد
 عقل أو

 221 أ

 أحد وإجراء
 ..الجهتين

 إحد  وأجزاء
 ..الجنبتين

 232 ب - أ

 واإلعجام: الشك  .ت

ــر  ــل ي ــه االختصــاص أه ــظ ضــبط يستحســن< أن ــِكلِ  اللف  أو، الُمْش
 وإظهـاره ضـبطه فينبغـي، فيـه يُْغلَـطُ  أو ُغلِطَ  الني أو، هالمشتبِ  أو، الغامض
 يقـو و (1)>.توقـف أو تردد دون الصحي  وجهه على يُقرأ، جليا قويا سليما
 إلـى عمـدت -تحقيقـه بعـد - ويسـر بسـهولة المنـزع يقـرأ ولكي: <المحق 
 الصعبة والتراكيب والنصوص واألشعار الكريمة اآليات السيما التا  الشكل
 المبنو  الجهد مد  نجد المنزع نطالع وحين .(78 المنزع:) >..المتن في
 انبـــداعي بنوعيــه اهدالشــ خاصــة، وعباراتــه ألفاظــه غالــب شــكل فــي

 صعوبة وتتبين ..واألشعار واألحاديث اآليات األخ  وعلى، (2)والمعرفي
 العربـي األدب مـن أشـتاتا يضـم نقدي لغوي بالغي ن  المنزع ألن، ذلك
 علـو  مـن آخـنة باصـطالحات طافحـا كونه عن فضال، عصوره مختلف في
 لهنا .أسلوبهو السلجلماسي بلغة التمر  الشكل يستوجب ذلك وقبل، عدة

                                                 

 .122تصحي  الكتب وصنع الفهار  المعجمة: ( 1)
 .122منهجية التحقي : ( 2)
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 يشـكل المكتوب كل فليس<، الن  لخدمة وسيلة المحق  عند الشكل كان
 (1)>.منه البد أمر شكله المطلوب ولكن، مفهوما واضحا كان ولو حتى
 المتن: تنظيم .ث

 حيث، وتنسيقه تنظيمه إعادة تستوجب بطريقة المخطوط الن  ينسخ
 ..الـن  مـادة تنظـيمب األعم األغلب في يعنون والنّساخ المؤلفون يكن لم<

ــن ــث م ــة حي ــرات بداي ــنقط ووضــع الفق ــد ال ــاء عن ــاني انته  ووضــع، المع
 من إذن مناص ال (2)>.متتاليا ويوردونه سردا الكال  يسردون بل ..الفواصل
 كال في الناسخ كان: <المحق  يقو ، المعاصر النمط وف  المتن كتابة إعادة

 يضـع أو، النثـر رسـم الشـعرية األبيـات بعـض أحيانـا يرسم ..المخطوطين
 أدقـ ، كلـه ذلـك أمـا  فكنـت ..الشـعر وضع في المسجوعة النثرية الجمل
 >.غموضـه فـي ويتسـبب، بـالن  يلحـ  لـبس كـل إزالة على وأعمل النظر
ــزع:) ــنج  .(72 المن ــي المحقــ  ي ــك ف ــان إن ذل ــس ذا ك ــي ح  وأذن أدب

 ألشطارا خاصة، المتن في وتنظيمها الشواهد اكتشاف من يمكنانه، موسيقية
 التنظـيم المنـزع مـتن علـى يظهـر .المخطـوط المـتن فـي َتبـين تكاد ال التي

، التـرقيم عالمـات وإثبـات، الشـواهد تمييـز صـعيد علـى، البّينان والتنسي 
 لكـن ..المعاصر الرسم واعتماد، والتخريج المقابلة هامشي عن المتن وميز

، األشـعار هـر ف إلـى ذلـك وإرجـاء المتن في البحور تحديد عد  الملَحظَ 
 .شطر أو بيت بحر يلتمس الني للقارئ إتعاب ذلك وفي

                                                 

 .123نفسه: ( 1)
 .13ضبط الن  والتعلي  عليه: ( 2)
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 الهوامش: .ج

 أو روايـة بـين أو النسـخ بـين المقابلـة لمجرد فاألو : <المحق  يقو 
 والفنيـة العلميـة للتخريجـات، والثاني .المظان وبين، النسخ بعض روايات
 صـنعه مـا وهـنا (1)>.إضـاآته وضرورة الن  غموض يفرضها التي المتنوعة

 هامشين: في
 الفـروق إثبـات عبـر، المنـزع نسـختي بين للمقابلة خصصه :األول -
 المقابلــة ألن الهــامش هــنا يثقــل لــم لــنلك .الســقط علــى والتنبيــه، بينهمــا
 ترقيمـا هـامش لكـل المحقـ  اعتمـد وقـد .غيـر ال نسـختين علـى اقتصرت
 عـن المـتن فـي بينهمـا ومّيز، البديع أجنا  من جنس بكل خاصا متسلسال
 طريقـة وهي .الثاني الهامش أرقا  وتكبير األو  الهامش أرقا  تصغير طري 
 اســتبدا  إلــى لجــأ ولــو .أحيانــا لــبس فــي القــارئ توقــع أنهــا رغــم مناســبة
 .أفضل لكان األو  الهامش في باألرقا  (2)الحروف
 والترجمـة واألشـعار واألحاديـث اآليـات لتخـريج خّصصه :الثاني -
  إرجـــاع< التخـــريج يعنـــي ..والتعليـــ  حاتالمصـــطل وشـــرح لألعـــال 
ــى النصــوص ــي مصــادرها إل ــف اســتقاها الت ــا المؤل ــد (3)>.منه ــف وق  اختل

                                                 

 .127منهجية التحقي : ( 1)
يعني أال تكون الحروف متسلسلة، بل يبتدئ الترقيم فـي كـل صـفحة، وبـنلك سـيميز ( 2)

 القارئ بين ترقيم الهامشين بسهولة.
. للمزيــد ينظــر: التحقيــ  العلمــي 181’الهــادي الفضــلي، ص.’تحقيــ  التــراث، عبــد( 3)

ــة ضــمن  ــا  ارحيل ــه وقضــاياه، عب ــاريخ <مفهوم ــدي للمخطوطــات: الت ــ  النق التحقي
 والقواعد والمشكالت>.
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 يقـو ، المـوجز والمقتصـد المكثر الموغل بين ما التخريج في (1)المحققون
 ..وتخريجهـا التـا  شـكلها تحريت ..الكريمة اآليات حيث فمن: <المحق 
 النقديـة بالمصـادر فيهـا اكتفيـت، لـةقلي وهـي الشريفة األحاديث حيث ومن

 وشـطرا بيتـا 672 إلـى األشـطار مـع أبياتهـا فتصـل األشعار أما ..والبالغية
 ولـم .والمغـرب واألنـدلس المشـرق فـي العربي األدب عصور على موزعة
 .(81-82 المنزع:) >..القليل إال منها الّسجلماسي ينسب

 :212 .ص المنزع من المثا  هنا على نظرة لنل 
 
 
 
 
 خال : من التخريج خطة نعاين أعاله المثا  في
 .اآلية ورقم السورة اسم بنكر اآليات تخريج -

 .بإيجاز >الوعالية< بمصطل  التعريف -

، ووفاتـه وتخّصصـه اسـمه بـنكر >عقبـة بـن’غيالن< للعلَم الترجمة -
ِرْكلي >األعال كتاب < من وتوثيقه  .(2)للزي

                                                 

.. بال  كثير من المحققين في تخريج القصالد والمقطعـات < يقو  بشار عواد معروف:( 1)
 .53ضبط الن  والتعلي  عليه:  >واألبيات الشعرية، فأثقلوا حواشي الكتب..

 يو  بضرورة اعتماد المصادر األصلية في التعريف باألعال .يوصي المحققون ال( 2)
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 .وروايته مصدره بنكر الشعر تخريج -

 كتـب مـع المحقـ  تعامـل فـي يتمثـل التخـريج في آخر صعب بمطل
 من التخريجات بأن علما: <المحق  يقو ، مفهرسة غير مطبوعة أو مخطوطة
 تصــف  الباحــث مــن يقتضــي إذ جــدا متعــب، المفهرســة غيــر التــراث كتــب

 .(81 المنزع:) >..شطر أو بيت عن بحثا ضخمة مجلدات
 شـطر أو بيـت أو قطعة عن ثاباح تتردد المحق  بأنفا  القارئ يحّس 

، أحيانـا مستحيلة تكون بل صعبة مهمة وهي، مفهر  غير ضخم مصدر في
 تمكـن ذلـك ورغـم، العربـي للتـراث المفهرسـة الغيـر النشرات تلك بسبب
 .خمسة َخال (1)األشعار غالب تخريج من المحق 

 التزيّـد عـد <و التخريج في انيجاز إلى المحق  جن ، القو  حاصل
 .(2)حسن عزة الدكتور بتعبير >لمالع في
  الفهارس: .ح

 مـن االسـتفادة تيسـير الفهـار  غايـة< أن المنّجـد الـدين صالح ير 
 المحق  بل  وقد (3)>.باحث كل متناو  في فيه ما وجعل، المنشور الكتاب

                                                 

قارن اليو  بما تتيحه انمكانيات المعلوماتية من البحث عن األبيات ونسـبتها وتوثيقهـا ( 1)
 من الدواوين في وقت قياسي.

تحقيـ  النصـوص من محاضرة ألقاها فـي مـراكش ضـمن أعمـا  المالـدة المسـتديرة "( 2) 
، ، منشـورات كليـة اآلداب بالربـاطالمرينـي نجـاة :تنسي >، والواقع، التصور التراثية
2226. 

 .27قواعد تحقي  المخطوطات: ( 3)
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 قسـمتها: <يقـو ، متنوعة (1)ضافية فهارسه فكانت، المنزع فهرسة في جهده
ــه قســما قســمين: ــ ألحقت ــنه ةبنهاي ــوي ..الدراســة ه ــى ويحت  )المعجــم عل
 لمصـطلحات البنيـوي التركيـب وشجرة المصطلحات( )فهر  أو الفلسفي(
 نهايـة الطبيعـي مكانـه جعلت ثمانية وعددها الفهار  من بقي وما ..المنزع
ــاب ــزع:) >.الكت ــاتب اختصــت تســعة الفهــار  أن والحــ  .(82 المن  اآلي

 األعـال و الكتـاب في الواردة كتبوال األبيات وأشطار األشعارو الحديثو
 العامـة والمفـردات صـطلحاتمالو والهامش( الدراسة أعال  .المتن أعال )

 .والموضوعات والمراجع والمصادر

 الدراسة: أو التقديم .خ
 نجـد الكتـاب وفـي، >وتحقيـ  تقديم< عبارة نجد المنزع غالف على

 بــين  التــرجُّ  هــنا داعــي مــا نــدري وال .(2)>الدراســة موضــوعات فهــر <
 لكــان أحــدهما علــى المحقــ  اقتصــر ولــو، دراســة( /)تقــديم المصــطلحين

، صـفحة وخمسـين مئة من أكثر الدراسة استغرقت الكم حيث فمن .أنسب
 الكتـاب وقضـايا المؤلـف بحيـاة ألـمّ  المحقـ  أن يظهـر الكيـف حيـث ومن
 بعـض عـن تخليـه بسـبب بالدراسـة عملـه وسـم عن استنكف ولعله، إلماما
 فـي النقديـة التيـارات مثلـت التـي بالمصادر الخاصة الفصو  منها< فصولها
ــزع:) >.السجلماســي عصــر ــي ونشــرها (16 المن ــه ف ــة أو، (3)أطروحت  لخّل

                                                 

 فهرسا األماكن واألمثا . رغم ذلك غاب( 1)
مباحـث الدراسـة>، <المنـزع دراسـة نلفي في الفهـر  مـا يـد  علـى الدراسـة مثـل: <( 2)

 .12-18: البديع نقدية>. المنزع
 .751-475األدبي بالمغرب خال  القرن الثامن للهجرة:  مناهج النقد( 3)
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 بمــنهج يلزمنــا، وتحقيــ  تقــديم مصــطلحيْ  فاعتمــاد: <يقــو ، فيــه التواضــع
 المطلوبـة المعرفيـة بتبعاتهـا وال، الدراسة بمفهو  االلتزا  عد  علينا يفرض
 مـا -وكيفـا كّمـا - )التقـديم( مصـطل  يحق  وقد (...) للمحق  لزمةوالم
 اقتراح أن أر  لنلك، بالتزاماتها المحق  يلتز  أن دون )الدراسة( به تنهض

  .(112 المنزع:) >.)الدراسة( اقتراح من أنسب )التقديم(
، >التقديمأو < >الدراسةبـ< للتحقي  الموازي العمل فوسم، يكن مهما

 لرغبتـه وموافقـا، لـه أهـال يـراه بمـا عملـه يسم الني المحق  اختصاص من
 ..ومنهجه

 :خلصات
 فـي عليهـا وقف القارئ أن جَر  ال مالِحظَ  إلى سلف ما ِغبَّ  نخل 

 منها: ننكر، >البديع المنزع< مع رحلته
ــنهج - ــتاذ م ــازي األس ــي الغ ــ  ف ــزيج التحقي ــن م ــرة م ــالع خب  واط
 التحقيـ  منـاهج علـى واطـالع، يانسـالم العربي بالتراث خبرة، وممارسة

 .الطلبة بحوث على وإشراف ذاتية وممارسة، والمستشرقين العرب عند

 بـال  واعتـزاز، وتراثهـا بالعربيـة بـّين َولـوع ذلـك كـل خلف يثوي -
مَل ، خاصة المغربي بالتراث زوا النين برجاالته وتهمُّ  انسـالمية العلو  في برَّ
 .النا  بين ذكره سر  مال المحق  لوال الني، السجلماسي ومنهم
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 ضـبط أي، أصـله فـي هـو كمـا التحقيـ  علـى قـالم المحق  عمل -
  .التحقي  مكمالت فمن، وفهرسة وتعلي  تخريج من سواه وما، (1)الن 

، التخـريج في وانيجاز االختصار الغازي عند التحقي  سمات من -
 إلـى نيكـو مـا أقـرب مـتن السـتخراج، النسخ بين بالمقابلة البارز واعتناهه
 والتعليقـات المصـادر بكثـرة الهـوامش إثقـا  عنده نلفي فال .المؤلف أصل

 هـو التحقيـ  بأن الخاطئ العتقادهم المحققين بعض يصنع كما ..والشروح
 .الهامش تضخيم

 دراســة، وضــبطا مقابلــة، وهامشــا متنــا عملــه فــي المحقــ  توفّــ  -
 >المنـزع<  تحقيـ يجعـل مـا، ومنهجية علمية إكراهات وجود مع ..وتقديما
 والعربــي المغربــي التــراث فــي المحققــة الكتــب بــاب فــي يحتــن  نموذجــا
 وأنا، ذلك من اقتربت أنني وأظن: <يقو ، البالغة كتب خاصة، انسالمي
، سـنوات معـي دا  صـبر بفضـل، الفريـد المغربي النقدي الن  هنا أُخرج

 (2)>..الطرابلسي أمجد الدكتور أستاذي به قا  صار  علمي وإشراف

                                                 

 .122، ومناهج تحقي  نصوص التراجم: 7ضبط الن  والتعلي  عليه: ( 1)
. أشرف ذ. الطرابلسي على بحوث جامعية في التحقي  في 2من تصدير المنزع البديع: ( 2)

 كلية اآلداب بالرباط منها:
 .1262الخطيب، محمد الكتاني،  بنال>، التعريف بالحب الشريف روضة< تحقي  -

القيروانـي، محمـد قرقـزان،  رشـي  البـن>، وآدابـه الشعر محاسن في <العمدة تحقي  -
1284. 

 الشــريف القاســم ألبــي>، المقصــورة محاســن عــن المســتورة الحجــب رفــع<تحقيــ   -
 . 6891السبتي، محمد الحجوي، 
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 المحقــ  تمّكــن إلــى مــرّده القشــيبة الصــورة بتلــك المنــزع إخــراج -
 أن البـد< إذ، التحقيـ  أدوات مـن رحمه اهلل الغازي عال  الدكتور األستاذ
 الـن  إليـه ينتمـي الـني العلم ميدان في كبير معرفي حضور للمحق  يكون
 ،العلـم هـنا فـي سـابقة عمليـة ممارسة له فتكون، التحقي  عملية في القالم
 مصـادره علـى واطـالع، تحكمـه التـي والتوّجهـات وحيثياتـه لمـواده وإتقان

، العربيـة علـو  فـي المتـين تكوينـه عـن فضـال (1)>..فيه المنجزة واألعما 
 ..وعروضا وبالغة نحوا

 

 والمراجع المصادر
 إبــراهيم بــن’عبــا ، األعــلم مــن وأغمــات بمــراكش حــ  بمــن اإلعـلم .1

 الملكيـة المطبعـة، منصـور بـن’هـابالو’عبـد :راجعه، 1 ج، المراكشي
 .ج 12 .1227، الرباط

 .1282/هـ1422، جدة، العلم مكتبة، الفضلي الهادي’عبد، التراث تحقيق .2

 الـرحمن’عبـد الصـادق، والحـديث القـديم فـي التـراث نصـو  تحقيق .3
 . 1282، طرابلس، للجامعات الفات  مجمع، الغرياني

 سلسـلة، والمشـكلت عـدوالقوا التـاريخ للمخطوطـات: النقدي التحقيق .4
ــدورات ــة ال ــان مؤسســة منشــورات، التدريبي ــراث الفرق ، انســالمي للت

 .2213/هـ1434، لندن

                                                 

. ضــمن 124’الترغــي، ص.اهلل المــرابط ’العوامــل الخفيــة فــي عمليــة التحقيــ ، عبــد( 1)
 >.التحقي  النقدي للمخطوطات..<
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 وسـْبق الكتـاب ضـبط وكيفيـة المعجمـة الفهارس وصنع الكتب تصحيح .5
 وأضـاف عليه وعّل  به اعتنى، شاكر أحمد، ذلك في اإلفرنج المسلمين

، بيــروت انســالمية المطبوعــات مكتــب، غــدة وأبــ الفتــاح’عبــد :إليــه
 .1223/هـ1414

 النجـدي انمـا  مكتبـة، معـروف عواد بشار، عليه والتعليق النص ضبط .6
 .2212/هـ1431، القاهرة، والتوزيع للنشر

، الجديد الكتاب دار، المنّجد الدين صالح، المخطوطات تحقيق قواعد .7
 .1287، بيروت

 كليـة نشوراتم، 2 ج، المنوني محمد، المغرب لتاريخ العربية المصادر .8
 .ج 3 .1282/هـ1412، بالرباط اآلداب

 أحمـد، كوديكولـوجي( )قـاموس العربـي المخطـوط مصـطلحات معجم .2
، الربـاط، الحسـنية الخزانـة منشـورات، طـوبي ومصـطفى بنبـين شوقي
2225. 

 التلقـي نظريـة< نـدوة أعمـا  ضـمن، مفتـاح محمد، نسقي تلق   أج  من .12
 .1223، بالرباط داباآل كلية منشورات، >وتطبيقات إشكاالت

 العربــي التــاريخ مجلــة، اليعقــوبي مصــطفى، التــراث تحقيــق قضــايا مــن .11
 .2222 سنة يناير، 13 عدد، المغاربة( المؤرخين جمعية عن )تصدر

 قواعـد< ضـمن، معـروف عـواد بشـار، التـراجم نصـو  تحقيـق مناهج .12
، التدريبيـة الدورات سلسلة، >ومناهجها انسالمية المخطوطات تحقي 
 .2213/هـ1434، لندن، انسالمي للتراث الفرقان مؤسسة وراتمنش
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، الغازي عال ، للهجرة الثامن القرن خلل بالمغرب األدبي النقد مناهج .13
 .1222/هـ1422، بالرباط اآلداب كلية منشورات

 القاســـم محمـــد أبـــو، البـــديع أســـاليب تجنـــيس فـــي البـــديع المنـــزع .14
، بالربـاط المعـارف كتبةم، الغازي عال  وتحقي : تقديم، السجلماسي

 .1282/هـ1421

 إلــى البدايــة مــن الــنص مواجهــة مــع المحقــق رحلــة، التحقيــق منهجيــة .15
 الجامعيـة األدبية الدراسات< ندوة أعما  ضمن، الغازي عال ، النهاية

 .1221، بالرباط اآلداب كلية منشورات، >بالمغرب

، 2 ج، تاويـت بـن’محمـد، األقصـى المغـرب في العربي باألدب الوافي .16
 .ج 3 .1282، البيضاء الدار، الثقافة دار
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 ب ُسوس الو َراقَة َعطَاء م ن قََبٌس 
 ـ أنموذجا الحديث كتب ـ

 هـ(84 ق إلى هـ81 ق )من ببليوغرافي جرد
 

د .د  الَجُزول ي إ لُيولُو َعلي بن’محم 
 باحث مؤه  بمركز ابن القطان الفاسي 
 التابع للرابطة المحمدية للعلماء

 

 تمهيد
 اهلل الرحمن الرحيم’بسم

 اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه’وصلى
، يعلم لم ما اننسان علَّم، بالقلم علَّم الني، ر األكْ  ليمالعَ  هلل مدالحَ 
ــ  بِمــداد الطُّــُرو  تعطَّــرت مــا، الخْيــر النَّــا  عليــممُ  علــى والســال  الةوالصَّ
 .وقْدره َشأنه بيان في األْقال  وتَبارت، فْضله

 ونشــر، والمْكَتبــات بالُكتــب العنايــة الحضــارة أعمــدة مــن أن الشــك
 الطَّفــرة هــنه فــي مهمــا جــزءا النيســاخة وُتعــد، واســع نطــاق علــى المعرفــة
 الُعلمــاء بهــا اعتنــى التــي والمهــن الحــرف أهــم مــن تعتبــر حيــث، الثَّقافيــة
 وُشروح، وأَراجيز، مؤلفات فيها ألفوا، العصرية الّطباعة ظهور قبل والفقهاء
، الِمـداد وأنـواع، وأْوقاتهـا، وأدواتهـا، الِوراقـة شروط فيها: تناولوا مختلفة
 .ذلك وغير، والتَّزوي ، والتَّسفير، والَورق واألقال 
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 أهميـة ُسـو  ُعلمـاء لـه أولـى فقـد لميـةالع وقيمته الفن هنا وألهمية
 فـي وأوقـاتهم أعمـارهم َزهـرة وخصصـوا، الميدان هنا في وتباروا، قصو 
ــاخة ــب نِس ــن، الكت ــرو  وَرق ــث، الطُّ ــف حي ــى نق ــاذج عل ــدة نم ــن ع  م

 .وخارجه المغرب في المخطوطات خزالن في منسوخاتهم
ته الموضوع هنا وألهمية  مـن با  ذا شيئا حوله أكتب أن أحببت وِجدَّ

 اعتنـاء مظـاهر عـن الحـديث ثـم، والِوراقـة النيساخة بمدلو  التعريف خال 
وسيين  آثـار لهـم ممـن بسـو  الِوراقة أعال  ببعض عريفوالت، بالوراقة السُّ
 مـن أقالمهـم انتسـخته ممـا نمـاذج جـرد مـع، بالمنطقة الفن هنا في وشهرة
، الهجـري العاشـر القـرن مـن: مضـت قرون خمسة خال  من الحديث ُكتب
 .الهجري عشر الرابع القرن إلى

ـاخ أسماء ورتبت وسـيين النُّسَّ  اسـم ذاكـرا، الَحْوليـات نظـا  وفـ  السُّ
 التــي والخــزالن، وجــد إن الكتــاب نســخ وتــاريخ، وفاتــه وتــاريخ، النَّاســخ
 .منسوخاتهم من بنماذج تحتفظ

 التوفي : وباهلل فأقو  المقصود في الشروع أوان وهنا

 والو َراقَة: النَِّساخة مفهوم أوال:
، ومخص  ُموسع بين ما النيَساخة؛ مدلو  تحديد في العلماء اختلف

 صـناعة علـى مقتصـرا مـدلولها جعـل(1)المـدخل فـي هــ(737) الَحـاج فابن
 .الورق

                                                 

 (.11تاريخ الوراقة المغربية )ص: ( 1)
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 فجعلهـا النسـاخة مـدلو  فـي (1)هــ(828) خلدون ابن توسع حين في
، والـدواوين الكتبية ؤونالش وسالر، والتسفير، والتصحي ، لالنتساخ شاملة
 .الورق وإعداد، الرق تحضير صناعة فيها تندرج وبهنا

 النسـاخة فخصـ  هــ(1252) الفاسـي العربـي محمـد حامـد أبـو أما
 حرفـة النسـخ جعـل مـن وكـل، الوراقة وهي النسخ حرفة والنساخة< بقوله:
 المعنـى هـنا وتبنـى، (2)>أيضا ووراق نساخ فهو لنفسه به يشتغل أو يحترفها

 .(3)الفاسي السعود أبي بن’الرحمن’عبد زيد أبو
 الشـروح هـنه أن ويظهـر< المنـوني: محمـد سـيدي الفقيه العالمة قا 
 المــدخل كتــب الحــاج فــابن، زمينــة أو محليــة لمــؤثرات خضــعت للوراقــة
 كانـت بينمـا، ازدهارهـا أيـا  مشموالتها مع تجاوب خلدون وابن، بالقاهرة
 هـنه وستسـير، الشـرفاء عهد على الوراقة ستعما ا عن تعبيرا الثالثة الطريقة
 فـي الوراقـة مـدلو  عـن تتـرجم أنهـا بمـا، خلدون ابن طريقة على الدراسة
 .(4)>الزاهرة عصورها

وسيين اعتناء مظاهر من ثانيا:  بالوراقة: الس 
وسيون اعتنى لقد  مظاهر ومن، بها الاللقة العناية وأولوها بالِوَراقة السُّ

 آلتي:ا االعتناء هنا
                                                 

 (.11(، وتاريخ الوراقة المغربية )ص: 368المقدمة )ص: ( 1)
 (.11تاريخ الوراقة المغربية )ص: ( 2)
 (.11تاريخ الوراقة المغربية )ص: ( 3)
 (.11تاريخ الوراقة المغربية )ص: ( 4)
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 فـي النسـاخة جعـل ممـا، مختلفـة بخطـوط الكتابـة مـن تمكنهم - 1
ـاخ من ُوجد حيث وغناها، بتنوعها تتميز سو  وسـيين النُّسَّ  يكتـب مـن السُّ
 رأسهم: وعلى، ومشرقية مغربية متنوعة: بخطوط

ـْكَتاني اهلل’عبـد بـن’العزيز’عبد سيدي العالمة وِسـي السَّ  حيـا )كـان السُّ
 لـه، الناسـخ الكاتـب< الحجا : درة في القاضي ابن عنه قا ، هـ(222 عا 

 الخـط لتعلـيم المقـد  وهـو، النَّسـاخين علـى المشـيخة وله، متعددة خطوط
 مـن وغيرهـا بالقـاهرة العـادة هـي كما المحروسة مراكش من الشرفاء بجامع
  .(1)>المشرق بالد

ــ إبــراهيم بــن’يحيــى بــن’إبــراهيم الناســخ هــؤالء طينــة ومــن  اِوياألقَّ
وِسي  محمـد سـيدي العالمة شيوخنا شيخ قا ، هـ(1242 عا  حيا )كان السُّ
ــوني ــة نســخة المشــرقي بخطــه يوجــد< اهلل: رحمــه المن ــروض مــن كامل  )ال
، مـراكش بمدينـة كتبهـا، مجلـدين فـي للحميـري األقطار( خبر في المعطار
 .(2)>هـ(1242) عا  عاشوراء يو  انتساخها من وفر 

ْسُموِكي الرحمن’عبد بن’علي مةالعال نجد منوالهما وعلى وِسي الرَّ  السُّ
 المشـرقي الخـط حـنق< المنوني: العالمة عنه قا  هـ(1164 عا  حيا )كان

 المشـرقية الطريقـة محتـنيا، للسـمهودي الوفا( )خالصة به وكتب، النسخي
 عـا  رجـب 22 السـبت ضـحوة كتابتـه من وفر ، ونقطها الحروف رسم في

 .(3)>منه خاصة نسخة حسب، البدر زقاق في المشرفة بالمدينة هـ1164
                                                 

 (.1276)رقم الترجمة: ( 3/131درة الحجا  في أسماء الرجا  )( 1)
 (.2/874(، وقبس من عطاء المخطوط المغربي )76تاريخ الوراقة المغربية )ص: ( 2)
 (.125تاريخ الوراقة المغربية )ص: ( 3)
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اخ تميز -2 وسيون النُّسَّ  شابهت حتى، فيه والبراعة، الخط بجودة السُّ
 هؤالء: أمثا  ومن، ُمْقلَة ابن خط خطوطهم

ـْماَللِي إبراهيم بن’أحمد سيدي العالمة وِسـي السَّ  بفـا  المتخـرج السُّ
 يستحسـنه، ُمْقلَـة ابـن مـن طّ أخَ  وكان< بقوله: اِنُكَراِري وصفه، هـ(1323)
اخ، ُمقلة ذي كل   .(1)>المثا  في العياشي( )رحلة كـ:، الطوا  للكتب نسَّ

 بـن’اهلل’عبـد بـن’الرحمن’عبد سيدي كنلك المجيدين الخطاطين ومن
وِسي الُهوَتاتِي الهْشُتوكي الَوْدِريِمي محمد  حـاله هــ(: 13 ق أعال  )من السُّ
 بارع خط وله، األدب علم في العليا اليد له تكان< بقوله: السوسي المختار

 .(2)>زمانه في ُمْقلَة ابن خط يفوته ال
 بن’بكر أبي بن’اهلل’عبد سيدي ورصفه الخط بجودة أيضا ُعرف وممن

وِسي الَكْرِسيفي إبراهيم  العالمـة خطـه وصـف :هـ(1246 عا  حيا )كان السُّ
وِسي المختار محمد سيد  أريد كما وصفه عن تيعبار تقصر خط< بقوله: السُّ

ال  الخط< بقوله: أيضا ووصفه، (3)>وبراعته لجودته ب الرَّ  .(4)>الَخالَّ
 بن’العالي’عبد سيدي الفقيه للخط المجودين النساخ في ينكر وكنلك

وِسي علي  لتحبير متقنا بارعا مجيًدا خطاطا كان هـ(1231 عا  حيا )كان السُّ
 .(5)العبارات ورسم، الصفحات

                                                 

 (.242نان: اِنُكَراري )ص: روضة األف( 1)
 (.17/276المعسو  )( 2)
 (.2/61خال  جزولة )( 3)
 (.2/61خال  جزولة )( 4)
 (.37الحياة العلمية واألدبية وأعالمها بتارودانت: د. أحمد بزيد الكنساني )ص: ( 5)
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ـْكَتاني الَمِديـِدي يحيـى بنـي مـن ْمَحْنـد بـن’محمد ديسي وكنلك  السَّ
، الخطـوط ألنـواع مـتقن وخطـاط، مجيـد نسـاخ هــ(1322 عـا  حيـا )كان
 بتحبيـر خاصـة عنايـة ولـه، سـكتانة قبيلـة مـن )إيَمادِيـْدن( بلـده فـي منكور
 .(1)جميل مبسوط مغربي بخط منسوخاته في والختا  البدء ذيباجة
 مـن ُعـرف حيـث، للكتـب والتزويـ ، التَّسـفير فـن فـي براعتهم - 3
اخ وسيين النُّسَّ   مثل: فيها والبراعة التسفير حرفة تعاطى من السُّ

وَداني سليمان بن’محمد سيدي العالمة  بدمشـ  قَاسيُون جبل دفين الرُّ
 بهـا يحسـن صـنّاع يـد لـه كانـت< :أنـه العيَّاشـي سالم أبو ذكر، هـ(1224)

 والصــياغة، العجيبــة كــالطرز الصــنع لرفيعــةا ســيما المهمــة الحــرف غالــب
  .(2)>الكتب وتسفير، المتقنة

ــن ــاطين وم ــفير المتع ــب لتس ــا الكت ــه أيض ــيدي الفقي ــد س ــن’اهلل’عب  ب
ــْماللي الكّراِمــي عيســى بــن’الــرحمن’عبــد وِســي السَّ  وصــفه هـــ(1232) السُّ

 ، الفقـه لقـراءة سـافر، صـالحا فقيهـا عالمـااهلل ’رحمـه كـان: <بقوله الكرامي
  تــوفي أن إلــى الكتــب تســفير وحرفتــه، ومــراكش بفــا  شــيوخه عــن أخــن
  .(3)>اهلل رحمه

 سيدي مثل: المادي بالمقابل التسفير حرفة بامتهان أيضا اشتهر وممن
وِسـي الُهوَتـاتِي الهْشـُتوكي الـَوْدِريِمي محمـد بن’اهلل’عبد بن’الرحمن’عبد  السُّ

                                                 

 (.58الحياة العلمية واألدبية وأعالمها بتارودانت: د. أحمد بزيد الكنساني )ص: ( 1)
 (. 2/52رحلة العياشي ) (2)
 (.57بشارة الزالرين )ص: ( 3)
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، (2)الرودانـي الكرنـي نالمـؤذ بـن’محمد وسيدي، (1)هـ( 13 ق أعال  )من
اتِي الرحمن’عبد بن’سعيد وسيدي وِسي الَحامدي التييْلكَّ  .(3)السُّ

 بـن’منصـور بـن’أحمـد سـيدي مثـل: الكتـب بتزويـ  ُعرف من ومنهم
ــِزي موســى ــان الَمْزِمي ــا )ك ــه هـــ(1221 عــا  حي ــة ل ــالتحبير عناي  والنســخ ب

   .(4)كتابةال في والتأن ، الخطوط رسم من متمكن، العلمية للمجلدات
 الَعْســرِي عثمــان أبــي الكتــب بتزويــ  كــنلك المعتنــين النســاخ ومــن
وِسي ، المهنـة هـنه فـي بـرع< بقوله: المنوني العالمة وصفه هـ(:1282) السُّ
 ويباشـر، غيـره عنـه يعجـز الـني الجيد بالتزوي  وغيرها الكتب يُحلي وكان
 .(5)>ريالعس بلقب لنلك فدعي، بِِشَماله - وكتابة زخرفة - عمله

 حتـى الكثيـرة بالحواشـي وتطريرهـا الكتب بنساخة بعضهم معرفة -4
ر( بعضهم لقب   مثل: )بالُمطَري

ــة ــيدي العالم ــد س ــن’محم ــد ب ــن’أحم ــى ب ــي يحي ــي األََزاِريِف وِس  السُّ
وِسي المختار محمد قا  هـ(1233)  لكثـرة ُمطـررا ُسمي< المعسو : في السُّ
 عشـرات - اآلن - ويوجـد، سـخهابن أولع التي الكتب حواشي في يطرر ما
  .(6)>األََزاِريِفّية الخزانة في يده منسوخات من

                                                 

 (.127الحضيكيون )ص: ( 1)
 (.23الحياة العلمية واألدبية وأعالمها بتارودانت: د. أحمد بزيد الكنساني )ص: ( 2)
 (.23الحياة العلمية واألدبية وأعالمها بتارودانت: د. أحمد بزيد الكنساني )ص: ( 3)
 (.36دبية وأعالمها بتارودانت: د. أحمد بزيد الكنساني )ص: الحياة العلمية واأل( 4)
 (.76تاريخ الوراقة المغربية )ص: ( 5)
 (.53-8/52المعسو  )( 6)
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اخ تميز -5 وسيون النُّسَّ ، الخـط وجمـا  الوراقـة فـن في ونبوغهم السُّ
 في رسميين ُكتَّابا يتخنوهم أن إلى المغرب وسالطين ملو  دفع الني األمر
 منهم: وننكر الملكي البالط

ــاْملِي ســليمان بــن’إبــراهيم بــن’ســليمان ســيدي الكاتــب وِســي الّت  السُّ
 أحمـد العبـا  أبـي السـلطان بـالط فـي اننشاء كتاب أحد كان، هـ(218)

  .(1)هـ(1212) النهبي المنصور
ــْكَتاني اهلل’عبــد بــن’العزيــز’عبــد ســيدي النَّاســخ الَكاتــب وكــنلك  السَّ

وِسـي  أحمــد عهـد فــي الكتـاب رهوسـاء مــن، هــ(222 عـا  حيــا )كـان السُّ
 .(2)النهبي لمنصورا

ل  سعيد سيدي الكاتب وكنلك وسي الَواضلي الشَّ  الفاسي، أصال السُّ
 بــالط فـي والـوراقين الُكتَّـاب كبـار مـن كـان الـني هــ(1242) ونشـأة دارا

 المولى بالط في ثم، (3)هـ(1224) العلوي اهلل’عبد بن’محمد سيدي المولى
 .(4) هـ(1238) العلوي سليمان سيدي

                                                 

(، 1412) (3/313درة الحجــا  فــي أســماء الرجــا : البــن القاضــي المكناســي )( 1)
 (.2/623والمنتقى المقصور )

( 3/131الحجا  في أسماء الرجا  )(، ودرة 2/625المنتقى المقصور البن القاضي )( 2)
 (.1276)رقم الترجمة: 

، ورجـاالت (7415) (12/152(، وانعـال  للمراكشـي)8/54االستقصا للناصـري )( 3)
 (.87العلم )ص:

 (. 62 -61الترجمانة الكبر  )ص: ( 4)
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وسي أَْكِبيل إبراهيم يسيد والكاتب  علـي بن’محمد سيدي آ  من السُّ
 المعتبـرين الكتـاب مـن كـان :هــ(1252 بعـد )توفي الشهير الُهوَزالي أَْكِبيل
  .(1)والترسيل اننشاء في العلوي اهلل’عبد بن’محمد سيدي السلطان عند

وسيين اهتبا  مظاهر ومن - 6 ، ِجـد   مـن عـنهم ُعـرف ما بالوراقة السُّ
 فـي المثـل بـه يُضـرب وممـن، وأَْكَداِرها مَشاقيها تحمل على وصبر، برةوُمثا
 ذلك:

 حيـث هــ(1182)السوسـي الُحَضْيِكي أحمد بن’محمد سيدي العالمة
، بيـده عديـدة كتبـا نسـخ، للكتـب النسـخ كثيـر كان< أنه: المعسو  في ورد

 إدا  لـه يكـن لـم إذا إنـه حتى، فرصة أمكنته متى ونهارا ليال يفتر ال بحيث
، بيـدها وتأخـنها النخـل بسـعف النـار له تشعل أن امرأته ندب ليال القنديل
 وجـود لعد  وذلك ويقيد؛، وينسخ، يكتب وهو، الليل آخر إلى له وتضيء
 بكثرة عندنا حدث إنما ألنه العصر؛ ذلك في األقصى بالسو  عندنا الشمع
 أهـل بعـض كـان حيث ه1312 عا  من العزيز’عبد المولى السلطان أيا  في

 ذلـك قبل النا  وكان، به فيأتون ومراكش، وطنجة، فا  إلى يسافر قطرنا
ــبحون ال ــاندا  إال يستص ــن ب ــت م ــان أو، زي ــمن أو، هرج ــواد أو، س  أع

 .(2)>وغيره، هرجان
ــنلك ــة وك ــيدي العالم ــد س ــن’اهلل’عب ــد ب ــِتيِمي محم ــي الِجْش وِس  السُّ

                                                 

(، ورجـاالت العلـم )ص: 1/122(، وانعال  للمراكشـي)8/54االستقصا للناصري )( 1)
26.) 

 (.3/322معسو  )ال( 2)
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 أنـه: هــ(1262يِمي)الِجْشـتِ  الـرحمن’عبـد سـيدي ابنه وصفه، (1)هـ(1128)
 عـامال أو، النا  بين مصلًحا أو، نَاِسًخا أو، ُمقرًلا أو، قارًلا إال تراه قَلََّما<
 إال نهار؛ في وال ليل في له راحة ال، بيده ويسقي، بيده يحرث، أرضه في
 ويقـو ، الليـل أو  السـراج بضـوء وينسـخ، الكتـب فـي ينظـر، للنـو  قليال

ـــركث مناولـــة مـــع، آخـــره للتهجـــد ـــواردين األضـــياف مـــن ي ـــة، وال  وإجاب
  .(2)>المستفتين

وِسـي اِنَسـافني التيْزْغِتي العزيز’عبد سيدي المدر  الفقيه وكنلك  السُّ
 أنه< هـ(:1262) الِجْشِتيِمي الرحمن’عبد سيدي ذكر، هـ(13 ق أعال  )من
 أعـوز إذ، النخـل سـعف بضـوء القسـطالني( لامـا  البخاري )شرح يكتب
 فتوقـد، تنفـد حتى ذلك من الشعلة له تمسك التي هي زوجته نوأ، القنديل

 .(3)>نسخه على مكب وهو، أخر  له
 مـن الـرغم علـى عمـره آخـر إلـى بالنساخة ُمعتنيا يظل من ومنهم -7
  هؤالء: أمثا  ومن، البدن ووهن، العمر عوارض

وسـي التَّغْرَغْرتِـي إبراهيم بن’الرحمن’عبد سيدي المحدث العالمة  السُّ
ــار قــا  حيــث هـــ(1278) وِســي: المخت  تنــاهز عاليــة ســن عــن تــوفي< السُّ

ــعين ــنة، التس ــد، ه1278 س ــت وق ــض رأي ــات بع ــه مخطوط ــا ل ــي يكتبه  ف
 .(4)>ترتعش بيد شيخوخته

                                                 

 (.6/7(، وترجمته في المعسو  )148انظر: الحضيكيون )ص: ( 1)
 (.148الحضيكيون )ص: ( 2)
 (.73الحضيكيون )ص: ( 3)
 (.224/18) المعسو ( 4)
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 اِنُكـوَراِري محمـد بن’أحمد بن’محمد سيدي المعمر المؤرخ وكنلك
وِسي وسي وصفه األفنان( )روضة صاحب هـ(1358) السُّ  وكان< بقوله: السُّ
 مـن قربـه رغـم، بحواسـه ممتًعـا يـزا  ال ألنـه القلميـة؛ أعمالـه علـى يكب

 علـى، نباتـة البـن (العيـون سرح) كتاب الحين هنا في نسخ وقد، الثمانين
 عــدت حتــى النســاخة مالزمــة فــي عادتــه علــى وغيــره، زيــدون ابــن رســالة

 تـبالك تـوفي أن إلـى ينسـخ كـان< ا:أيضـ فيه وقا ، (1)>بعشرات منسوخاته
 مـن كـان الـني (المطـرب األنـيس) ككتـاب بعضـها ـ إبنه ـ فأراني، القيمة
 النسـاخة علـى يكـب يـزا  ال، ثمـانين نحـو بـابن وناهيـك، نسخ ما أواخر
 يـده يفارق لم القلم أن أيضا: وذكر، (2)>الهمم هكنا فهكنا، األدبية للكتب
 .(3)بدقال  لروحه إسالمه قبل إال

 بـل نهـارا؛ أو لـيال الكتـب نسـاخة عن يَْفتر أو يََملّ  ال من ومنهم ـ 8
  هؤالء: أمثا  ومن، غاية ذلك في ويِجدُّ ، ديدنه يجعلها

 الّسـْكَتاني المْصـُمودي عثمـان بـن’بكـر أبـي بـن’علـي سـيدي العالمة
 كتاب نسخ إنه حتى، بفا  والدراسة النسخ على انكب (هـ264) (4)الشهيد

  .(5)ضخامته على للونشريسي )المعيار(
                                                 

 (.13/343) المعسو ( 1)
 (.13/355) المعسو ( 2)
 (.13/355) المعسو ( 3)
 في قتيال توفي أن إلى بها ودر مراكش،  بحضرة الفتو  خطة عالما، تولى فقيها كان( 4)

 مـن جماعـة الشـيخ، غـدره محمـد اهلل’عبـد أبو السلطان اهلل’عبد فيها ُغدر التي الكالنة
 طريـ  علـى َدْرن جبـل بـإزاء أكالكا  له يقا  بموضع جنده، وقتلوه في كانت األترا 

وا منصرف تارودانت، وهو  انيالسـكت الفقيـه قتـل اليـو  ذلـك رأسه، وفـي إليها، وحزُّ
 معه. منصرفا كان ألنه السلطان؛ صحبة

 (.28الحياة العلمية واألدبية وأعالمها بتارودانت: د. أحمد بزيد الكنساني )ص: ( 5)
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ــنلك ــة وك ــيدي العالم ــد س ــن’أحم ــليمان ب ــن’س ــى ب ــْزَواِري يحي  الم
ْسُموِكي وِسي الرَّ  ظـواهر مـن< أن: الكرامـي ذكـر، هــ(285) فـا  نزيل السُّ
 .(1)>ايومً  وعشرين ثمانية في بسفريه )المدخل( نسخ أنه كراماته:

وِســـي الحضـــيكي أحمـــد بـــن’محمـــد ســـيدي العالمـــة وكـــنلك  السُّ
 كرامـات له وشوهدت، كثيرا ينسخ كان< أنه: الجشتيمي وصفه، هـ(1182)
 .(2)>يو  في أكثر أو ورقة عشرين نسخ في

ــنلك ــه وك ــيدي الفقي ــد س ــن’أحم ــد ب ــاز محم ــي الَب ــي النَِّظيف وس  السُّ
، ناسـكا صـالحا، عـامال عالمـااهلل ’رحمـه كان< الجشتيمي: قا  هـ(1214)

ــا متصــوفا ــر محب ــه للخي ــا، وألهل ــالعلم معتني ــا، ب  نســخ ،نســخه علــى موفق
 .(3)>وغيرهما، للغزالي و)انحياء(، بيده كله )القامو (

ــنلك ــه وك ــيدي الفقي ــد س ــن’اهلل’عب ــد ب ــن’محم ــد ب ــيِفي أَْحَم  الكْرِس
وِسي األْسَكاْوِري  العلم رجاالت في السوسي المختار عنه قا  (1224) السُّ

 دون فيتممهـا، بسـرعة المفيـدة الكتـب كبار فينسخ النساخة؛ يحترف< قا :
 .(4)>وأمثاله القسطالنيك سنة

 التِزيَمــاْمِتي المحفــوظ بــن’محمــد ســيدي العالمــة هــؤالء طينــة ومــن
ْماللي وِسي اِنْفَرانِي السَّ  َذا< كان: أنه السوسي العالمة وصفه هـ(1327) السُّ

                                                 

 (.1/22) (، وعنه الحضيكي في الطبقات85بشارة الزالرين )ص:( 1)
 (.42الحضيكيون )ص: ( 2)
 (.117)ص: الحضيكيون( 3)
 (.112رجاالت العلم بسو )ص: ( 4)



 171 

 فــي بيــده )القــامو ( نســخ فإنــه، والنســخ الــتعلم علــى كبيــر وإكبــاب ِجــد  
 .(1)>عواشر

 الُبوُزوِكي محمد بن’أحمد سيدي العالمة ابالب هنا في كنلك وينكر
وِسي الْكِسيِمي اًخا كان< السوسي: العالمة قا  هـ(1365) السُّ  حفـظ ذا، نسَّ

  .(2)>الكبار الدواوين من، دواوين عدة بيده نسخ، بديع
ــنهم ــن وم ــي تخصــ  م ــب نســخ ف ــل القيمــة الكت ــه مث  ســيدي الفقي

 كـان...نسـاخ فقيـه هـ(1222 بعد )توفي الكرامي سعيد بن’حامد بن’داوود
 والرباعيـة( الثالثية )األفعا  كتاب: منها...لنفسه القيمة الكتب بنسخ مولعا
 .(3) هـ(367) القوطية البن

 الحاج ابن أحمد بن’محمد بن’العزيز’عبد سيدي الحاج الفقيه وكنلك
ْكِني اليَعُقوبي وِسي الرُّ وسي حاله هـ(1224) السُّ  له دتشه آثار له< بقوله: السُّ

 .(4)>ذلك وبغير ينكر كما المتقنة العليا الكتب نسخ من
 مصــادر علــى حصــولهم رجــاء ألبنالــه الكتــب ينســخ مــن ومــنهم -2
 أمثـا  ومـن، العلميـة مـداركهم وتنميـة، نُْهَمـتهم بسـد الكفيلة العلم وموارد
 هؤالء:

ـَوابِي أَقَـاِريض العربـي أحمد بن’اهلل’عبد بن’محمد سيدي العالمة  الصَّ
وِسيال ـاخ أنه< :السوسي المختار ذكر حيث، هـ(1352) سُّ د، نسَّ  نُسـخ يَُعـدي

                                                 

 (.12/74المعسو  )( 1)
 (.8/258المعسو  )( 2)
  (.22الحياة العلمية واألدبية وأعالمها بتارودانت: د. أحمد بزيد الكنساني )ص: ( 3)
 (.77)ص: رجاالت العلم( 4)
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 )مجمـوع كنسـخ، يترجـاه كان فيما أوالده إليها يحتاج أن عسى التي الكتب
  .(1)>أوالد خمسة عنده ألن، الخمسة األمير(

 بلقاســم بــن’محمــد ســيدي الفقيــه العالمــة نجــد هــؤالء منــوا  وعلــى
وِسي التيييْيْوتِي  التـي الدراسـية الكتـب ينتسـخ كـان الني هـ(1282 )نحو السُّ
 تـدر  عليـه والصـبر النسـخ هـنا فمن< فقا : بنلك السوسي وصفه، تعوزه
 كتـب كانـت فحـين، التحصـيل علـى جهـده فـي ما بكل وإكبابه الرجل همة

 وال، للبيـع األسـواق فـي توجـد لمـا ذا  إذ والمطبوعـات، تعـوزه الدراسة
 فـي إال الهمة هنه تكون وال، االنتساخ على أقبل، منها ستعادي خزالن هنا 

 .(2)>التحصيل أعينهم نصب يجعلون النين األفناذ
، أَْودِه إقامـة علـى بهـا يسـتعين حرفـة النسـاخة اتخـن من ومنهم -12

 بعـض عنـد جليـا نجده األمر وهنا، العلم بتحصيل اشتغاله مع، فَاقَِته وَدفع
وســيين العلمــاء  واســتقروا أوطــانهم تركــوا، علميــة رحــالت لهــم نالــني السُّ
 علـى هـؤالء ومـن، وتارودانـت، ومـراكش، كفـا  مشـهورة علمية بمعاهد
  المثا : سبيل

 موطـد هــ(232) الجزولـي التيْملِـي عثمـان بـن’الحسن سيدي العالمة
 الوقـت نفس وفي، بفا  ويُدرسهم الطلبة يُعلم كان، السعدية الدولة أركان
 نسـخ بكثـرة المنجـور وصـفه، يومه قوت لكسب الكتب خةنسا على يشتغل
 مختصـر شـرح التوضـي <و، >القيروانـي زيـد أبي البن الرسالة< :ـك الكتب

                                                 

 (.8/18المعسو  )( 1)
 (.1/142المعسو  )( 2)
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 وكان، مرة عشرة أربع ـ خليل شرح التوضي  أي ـ هُ خَ سَ نَ  إنه< قا :ف >خليل
 أخيـه ابـن بـنلك حـدثني، الرسـالة ونسـخ، بنسخه يتعيش بفا  كونه حين
 بن’سليمان بن’علي الحسن أبو الصال  الناص  الخير النجيب المشار  الثقة
 .(1)>عثمان بن’اهلل’عبد

وِسـي الّتْملِـي الِجْشِتيمي محمد بن’اهلل’عبد سيدي العالمة وكنلك  السُّ
 عنـد يَـْدُر  كـان لمـا أنـه حيـث، الكتـب نسـاخة من يأكل كان هـ(1128)

 يَُشـارط جعـلف< ــ بوارزازات ـ زنيفة بلدة نحو خرج، بتمكروت الناصريين
 والكتـب المـا  اكتسـاب في وابتدأ، ويستنسخ ويْنَسخ، ويُعلم مساجدها في
  .(2)>األمر أو  من

 الـَوْدِريِمي محمـد بـن’اهلل’عبـد بـن’الـرحمن’عبـد سيدي كنلك ومنهم
وِسي الُهوَتاتِي الهْشُتوكي  رأه أنـه الجشـتيمي ذكر، هـ( 13 ق أعال  )من السُّ

 .(3)>للنا  نسخه أجرة من يمينه َكدي  من يأكل< برَدانة: قراءته حين
وسيين اعتناء مظاهر ومن -11  فـي كبـر  مراكـز ُوجود، بالوراقة السُّ
  المثا : سبيل على منها الكتب بنساخة مشهورة سو 

إ َداْوْزَدا : َتافيللت زاوية مركز ـ أ   ب 
ــع ــز ويق ــنه مرك ــة ه ــة الزاوي ــاألطلس العريق ــر ب ــي الكبي ــما  الغرب  ش

، النيسـاخة فيها راجت حيث، العسل( )واد َتاّمْنْت  آْيت وادي في رودانتتا
                                                 

 (.51فهرسة المنجور )ص: ( 1)
 (.147الحضيكيون )ص: ( 2)
 (.271الحضيكيون )ص: ( 3)
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اقِين للِوَراقة كبير نشاط فيها وُعرف  كتـب انتسـاخ علـى انكبـوا الـنين والـَورَّ
 الصـحيحين خاصـة:، الحـديث كتـب رأسـها: علـى مختلفـة فنـون فـي عدة

 مـدمح أبـي العالمـة الزاويـة لشـيخ وكـان، وشـروحهما، ومسـلم، البخاري
اودي الَحــاِحي الّزَداِغــي المــنعم’عبــد بــن’ســعيد بــن’اهلل’عبــد  انْدِريســي الــدَّ

 بعـده مـن استمر الني العلمي النشاط هنا في كبير دور هـ(1212) الَحَسِني
  .هـ(1235) اهلل’عبد بن’يحيى زكريا أبي األمير ابنه مع

اقين مشــاهير ومــن  اهلل’عبــد بــن’إبــراهيم ســيدي الفقيــه بالزاويــة: الــَورَّ
 الحـاحي اهلل’عبـد سـيدي الشـيخ صاحب هـ(226 عا  حيا )كان التُّوْدَماِوي
 طيلـة للزاويـة الكتـب نسخ على المعتكفين من فكان، إيداوزدا  في والزمه
 الزاويـة مكتبـة فـي منسـوخاته مـن مجموعـة وتـر ، هنـا  مكتها التي المدة
  .(1)الهجري العاشر القرن أواخر

 بـن’أحمـد سـيدي العالمـة الزاويـة: بهـنه الـوراقين أفناذ من وكنلك
وسي الَهْشُتوكي الُبوسعيدي محمد بن’علي  ُعرف هـ(:1246) فا  نزيل السُّ

 في مالزما وكان، العلمية حياته مراحل كل في الكتب انتساخ على بانكباب
 بـن’يحيـى زكريـا أبـي األمير وابنه، الحاحي سعيد بن’اهلل’عبد للشيخ البداية
  .(2)الزاوية خزانة برسم النساخة على واعتكف، الحاحي اهلل’عبد سيدي

ــن’محمــد ســيدي وكــنلك ــن’الحســن ب  المــانوزي اللكوســي قاســم ب
وِســي  يحيــى األميــر اتخــنه المقتــدرين اننشــاء كتــاب مــن هـــ(1248) السُّ

                                                 

 (.114زاوية تافياللت الزداغية: د. أحمد بزيد الكنساني )ص: ( 1)
 (.37الحياة العلمية واألدبية وأعالمها بتارودانت: د. أحمد بزيد الكنساني )ص:( 2)
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 الســلطان إلــى الشــهيرة رســالته لــه حـرر الــني وهــو، خاصــا كاتبــا الحـاحي
 .(1)المنصور بن’زيدان

  تارودانت: حاضرة مركز ـ ب
ــد ــرة تع ــت حاض ــن تارودان ــز م ــدة المراك ــن الرال ــث م ــاء حي  االعتن
 مـن ثلـة خـال  مـن طويلـة عهود منن الوراقة فيها ازدهرت حيث، بالنساخة
 بالمقابــل الكتــب النتســاخ لهــم خاصــة ودكــاكين حوانيــت اتخــنوا الفقهــاء
، سـاخةالني  تعاطـت مرموقـة سوسـية وأسـر بيوتـات فيهـا وُعرفت، (2)المادي

ين، والّسـْكَرادِييين، كالِجْشِتمييين بها واشتهرت  ...والتَّـاْلْكُجوْنِتييين، والّتْملِيـي
 على، والريادة بالنبو  لهم تشهد أعماال تركوا كبار خطاطون فيهم نب  حيث

 اهلل’عبـد بـن’أحمـد بـن’إبراهيم بن’َمحمد بن’محمد المفتي القاضي رأسهم:
وسي الِجْشِتيمي  .هـ(1225) السُّ
، كِتيدســي ونواحيهــا: تارودانــت بأَْربَــاض أيضــا الوراقــة شــاعت كمــا
 وممـن...وإيِْكلِـي، وَتكْرُكوْسـة، وْسـَكَتانَة، وْسـْنَدالَة، وتِْغْرِغْرت، وتِيييْوت
 بـن’يحيـى سـيدي الفقيـه األربـاض: تلـك فـي الِوَراقـة صـنعة فـي إليه يشار
وِسي التيّيْيوتِي إبراهيم بن’أحمد  سـيدي المحـدث والعالمـة، هـ(1123) السُّ
وِسـي التَّغْرَغْرتِـي إبـراهيم بـن’الرحمن’عبد  سـيدي والفقيـه، هــ(1278) السُّ
وِسي الّسْنَدالِي الَبَهاِوي محمد بن’اهلل’عبد  .وغيرهم...السُّ

                                                 

 (.73حركة الشيخ يحيى الحاحي وقيا  إمارة تارودانت: لنور الدين صادق )ص: ( 1)
 (. 381لفوالد الجمة للتمنارتي )ص: وقد وردت انشارة إلى ذلك في كتاب ا( 2)
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ي ة اإلمارة مركز ـ ج  بسوس: اإل ي ل يغ 
 كتـبال ونسـاخة الِوراقـة بفـن اعتنـت التـي الكبـر  المراكز من وهي
، لهم العطاء وإجزا ، للنساخ السمالليين األمراء تشجيع خال  من، بسو 

اق رأسـهم علـى مجـودون متقنـون وراقـون بها اشتهر حيث، ورعايتهم  الـَورَّ
وسـي الَكْرِسـيفي بكـر أبـي بـن’اهلل’عبـد سـيدي الُمتفنن  عـا  حيـا )كـان السُّ
 .(1)هـ(1258

 بالوراقـة اشـتغل وقـد< اهلل: رحمـه المنوني محمد سيدي العالمة قا 
 فيوجـد، الَكْرِسـيفي إبـراهيم بـن’بكر أبي بن’اهلل’عبد ـ ايلي  بإمارة أي ـ بها

 اهلل’عبــد أبــي انمــا  برســم كتبــه للكالعــي( )االكتفــا الثالــث الســفر بخطــه
 وفـر ، السـماللي حسـون بـأبي المعروف علي الحسن أبي األمير بن’محمد
 محفـوظ وهـو، هــ1258 عـا  الثـاني ربيـع شهر آخر األربعاء يو  غدوة منه

 .(2)>2787 رقم: تحت الملكية بالمكتبة
 عـم إبـراهيم بـن’أحمـد األميـر برسـم عـدة حديثيـة كتـب أيضا ونسخ
 ايليـ  همـة ذلـك مـن فاسـتفدنا< السوسـي: المختـار قا ، بودميعة السلطان
 المتـوفى إبراهيم بن’أحمد العالمة هنا ومرتبة، أيضا الجهة هنه من القديمة
 فـي إلـيهم يرسل بودميعة أن الدالليين تاريخ من علمنا وقد...هـ1265 عا 

  .(3) >القيمة الكتب استنساخ
                                                 

المشهور بخطه الرال  الخالب كما وصفه بنلك العالمـة المختـار السوسـي فـي خـال  ( 1)
 (.2/61جزولة )

 (.121تاريخ الوراقة )ص:( 2)
 (.2/62خال  جزولة )( 3)
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اخ أعمال من لنماذج ببليوغرافي جرد ثالثا: وسيين الن س   لكتب الس 
 هـ84 ق إلى هـ81 ق من الحديث
ي الت اْمل ي َيْعَز  بن’سعيد بن’محمد الفقيه .1 وس   عـا  حيـا كـان) الس 

اخ من هـ(:971 وسيين النُّسَّ  لنـا تحـتفظ، الحـديث كتـب بنسخ المعتنين السُّ
 كتـاب: مـن نسـخة منهـا منسـوخاته مـن نمـاذج علـى بسو  أزاريف خزانة

  .(1)هـ275 الثانية جمادي 22 األحد في نسخه، لمجهو  انيمان( شعب)
ام ي بكر أبي بن’عيسى بن’الحسن الفقيه .2 ـْمَلل ي الَكر  ـ الس  وس   يالس 

اخ من وهو هـ(:918 عا  حيا كان) وسـيين النُّسَّ  كتـب بنسـاخة المعتنـين السُّ
 فـار  أبـي خزانـة فـي وقـف أنه السوسي العالمة ذكر، والفهار  الحديث
 فيـه: الخـط حسـن حـديثي مجمـوع منها منسوخاته من نماذج على األدوزي

ــيوطي الصــغر ( الخصــال )< ــث و)شــرح، للس ــي القضــاعي( أحادي  ألب
، لـه( و)شـرحها، للودعاني حديثا( و)األربعون، الوراق إبراهيم بن’القاسم

 الشــيخ بـن’محمــد البركـات أبــا بهـا أجــاب القيسـي( جــابر ابـن و)فهرسـت
 هـنه ظهـر فـي مـا علـى، هــ727 عـا  بمـراكش اللمتوني اهلل’عبد بن’محمد
 .هـ281 عا  نسخه (2)>مباشرة األصل عن المنقولة النسخة
وسـي الت ْملـي أحمـد بـن’َيْعز  بن’سعيد بن’محمد الفقيه .3  كـان) الس 

ـاخ مـن وهو هـ(:994 عا  حيا  مكتبـة لنـا تحـتفظ، بسـو  المعـروفين النُّسَّ
                                                 

الكـريم ’بـن عبـد’فهر  ما لم يفهر  من المخطوطات العربية: جمع وترتيب: د أحمد( 1)
 (.1/122)نجيب 

 (.4/12خال  جزولة )( 2)
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 )الجـامع كتـاب: منهـا منسـوخاته مـن بنموذج بالرياض سعود الملك جامعة
ــا  الصــحي  ــة البخــاري لام ــي رواي ــا الهــروي( ذر أب ــه لصــديقه كتبه  الفقي
، هــ224 رمضـان منتصـف النسـخ تـاريخ وفيهـا، علي بن’اهلل’عبد بن’أحمد
 سـعيد بـن’اهلل’عبـد بن’يحيى زكريا أبي األمير العالمة لفالدة تحبيس وعليها
 .(1)واض  مغربي بخط، اهلل رحمه هـ(1235) الحسني الحاحي المناني

 
 
 
 
 
 
 
 

 التـاملي أحمد بن’يعز  بن’سعيد بن’محمد الفقيه الناسخ خط نموذج
ي وس   العلمـة تحبـيس عليهـا، هــ994 عـام: نسـخه بخاري(ال )لصحيح الس 
 سعود الملك جمعة مكتبة الحسني المناني سعيد بن’اهلل’عبد بن’يحيى األمير

 7128 رقم: بالرياٌ

                                                 

 . (7631: )رقم النسخة بالخزانة( 1)
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ـي الَماْسكِّين ي محمد بن’الرحمن’عبد الفقيه .4 وس   قبـل حيـا كـان) الس 
اخ من هـ(: 88 وسيين النُّسَّ  العالمـة رذكـ، الحديث كتب بنسخ المعتنين السُّ

، منسـوخاته مـن نمـاذج علـى بماسـة َتاْسـنُوْلت خزانة في وقف أنه السوسي
 العبـا  ألبـي والعجم( العرب سيد كال  من )النجم كتاب: من نسخة منها
 62 نحـو فـي وهـو .هــ(552) االقليشـي التجيبـي عيسـى بن’معد بن’أحمد
 بـل الخـط؛ حسنة صغيرة مجموعة في وهو، سطرا 17 في، صغر  صفحة
 أنـه المجمـوع فـي بأمـارة ظهر أنه إال النسخ؛ وقت يؤرخ لم لكن ؛..جيدة
 .(1)عشر الحادي قبل كان

ـي الت وْدَمـاو ي أحمـد بن’َيْعز   بن’اهلل’عبد الفقيه .5 وس   حيـا كـان) الس 
اخ من هـ(:8183 عا  وسيين النُّسَّ  ذكـر، الحـديث كتـب بنسـخ المعتنين السُّ

 منهـا منسـوخاته مـن نمـاذج على َتاْتْلْت  خزانة في وقف أنه السوسي العالمة
 بخـط مجلـد في، هـ(581) انشبيلي الح ’لعبد )العاقبة( كتاب: من نسخة
  .(2)هـ1212 عا  النسخة نسخت .المحو ومن الخر  من سالم جميل

 الَهْشُتوكي الُبوسعيدي محمد بن’علي بن’أحمد العباس أبو العلمة .6
وسي  األو  النصـف في والتربية العلم  رجا من هـ(:8141) فاس نزي  الس 

 علــى بانكبــاب ُعــرف: <الكنســاني بزيــد أحمــد .د قــا ، هـــ11 القــرن مــن
 للشـيخ البدايـة في مالزما كان، العلمية حياته مراحل كل في الكتب انتساخ
 النسـاخة علـى واعتكف، زكريا أبي األمير وابنه، الحاحي سعيد بن’اهلل’عبد

                                                 

  (.226-2/225خال  جزولة )( 1)
 (. 3/122خال  جزولة )( 2)
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 كتـاب: مـن األو  السـفر المـنكورة منتسـخاته ومن، (1)الزاوية خزانة برسم
 مـن عشـر رابـع السـبت يـو  هنا  نسخه من فر ، حجر( البن الباري )فت 
 سـيدي بـن’يحيـى زكريـا أبـي إمامهـا برسـم، (2)>هــ1212 عـا  األو  ربيع
  .(3)بالرباط الحسنية الخزانة محتويات ضمن ويوجد، الحاحي اهلل’عبد

 بـن’سـعيد بـن’اهلل’عبـد المـةالع شـيخه ملـك فـي صـارت نسخة وهي
 يـد علـى< ختامهـا: قيـد فـي جـاء، هـ(1212) الحسني الحاحي المنعم’عبد
، وكرمـه بمنـه واآلخرة الدنيا في لهاهلل ’سم ، مواله طاعة في المقصر كاتبه
 بـن’موسـى بـن’يدر بن’بكر أبي بن’محمد بن’علي بن’أحمد، اهلل إلى الفقير
 بــن’عمــرو بــن’عثمــان هــو ســعيد أبــي بــن’مســعود بــن’اهلل’عبــد بــن’عثمــان
اج بن’يدر بن’الح ’عبد  ورضـي، اهلل نـوره لسـيدي، الَّلْمِطي َوْزلَوان بن’َوجَّ
ــه ــه، وأرضــاه عن ــه بمن ــع وأدا ، الجــزاء أفضــلاهلل ’جــزاه، وكرم ــه النف ، ب
، المرسـلين وإمـا ، النبيـين خـاتم، محمـد وموالنـا سـيدنا علـىاهلل ’وصلى
 السـبت يـو  المـنكور كاتبـه منـه فـر ، أجمعـين وصحبه آله عناهلل ’ورضي
 .>هـ[1212] وألف عشر اثني عا  األو  ربيع من خلون عشر أربعة الوافي

 ممـا النسخة؛ هنه متن حرد في المشهور بلقبه الُبوسعيدي يفص  ولم
 اعتبـاره علـى(4)الوراقـة تـاريخ فـياهلل ’رحمـه المنـوني محمـد العالمة حمل

                                                 

 زاوية تافياللت بإداوزدا  بالسو  شما  غربي مدينة تارودانت.( 1)
 (.73الحياة العلمية واألدبية وأعالمها بتارودانت: د. أحمد بزيد الكنساني )ص: ( 2)
 . (8221: )رقم النسخة بالخزانة( 3)
 (.27تاريخ الوراقة المغربية )ص: ( 4)
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 حـين في ؛الزَداِغيَّة تافياللت زاوية في بالنساخة يشتغالن مختلفين شخصين
  .البوسعيدي وهو واحد شخ  األمر حقيقة في أنه

 تأكـد< فقـا :اهلل ’رحمـه َشُبون شعيب الدكتور بلدينا أيضا جز  وبهنا
 طـرة في باسمه صرح حيث، السفر هنا ناسخ هو البوسعيدي أن أخيرا لدي
 مـا بـاب:، وكرمـه بمنـهاهلل ’أسـعده البوسعدي علي بن’أحمد< :112 الورقة
 تحــتفظ، (1)>والســاد  الخــامس الحــديثان، الواحــد خبــر إجــازة فــي جــاء

  .(2)منه بنسخة بالرباط الحسنية الخزانة
 الباري )فت  المنكور الكتاب مقدمة أن السوسي المختار محمد وذكر

 فـر ، أَُدوز خزانـة فـي توجـد، البوسعيدي نسخ من العسقالني( حجر البن
 بخطــه رأيناهـا< وقـا :، هـــ1214 عـا  األولـى جمــاد  خـرأوا نسـخها مـن

 .(3)>الحسن
ـيفي إبراهيم بن’بكر أبي بن’اهلل’عبد الفقيه .7 ـي الَكْرس  وس   كـان) الس 

ـاخ مـن :هــ(8141 عـا  حيا وسـيين النُّسَّ  المعتنـين، البـارع الخـط ذوي السُّ
 تقصـر خـط< بقولـه: السوسـي العالمـة خطه وصف، الحديثية الكتب بنسخ
 الـني ولكـن< أيضا: وقا ، (4)>وبراعته لجودته أريد كما وصفه عن تيعبار

                                                 

تـوقير آ  البيـت مـن خـال  كتـاب: وصـلة الزلفـى تقربـا بـآ  المصـطفى ألبـي <مقا : ( 1)
 (.8(، )هـ: 121هـ(>. )ص: 1246بن علي البوسعيدي الهشتوكي )’العبا  أحمد

 . (8221: )رقم النسخة بالخزانة( 2)
 (.27(، وتاريخ الوراقة المغربية )ص: 12/72لمعسو  )ا( 3)
 (.2/61خال  جزولة )( 4)
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 لهـنا الرالـع الخـط< أيضـا: وقـا ، (1)>الخالب الرال  الخط هنا استهواني
 وبخطـه، الجـناب الرونـ  ذي< أيضـا: وقـا ، (2)>العثماني النبيل السوسي
 علـى أدوز خزانـة فـي وقـف أنـه السوسي العالمة وذكر، (3)>الرالع الجميل
 مؤلفـات يتضـمن، الخـط ملـوكي ضـخم مجلـد< :منها منسوخاته من نماذج
، الخالفـة( رتبة في و)األناقة، المولد( عمل في المقصد )حسن منها: شتى

ــن  ــة و)ب ــي الهم ــب ف ــراءة طل ــة( ب ــاني، النم ــة و)المع ــي الدقيق  إدرا  ف
 بــنب  الصــوت و)رفــع، الــولي( تطــور فــي المنجلــي و)القــو ، الحقيقــة(
ــوت( ــر طــفو)ق، الم ــي الثم ــات ف ــر( موافق ــات، عم ــا أخــر  ومؤلف  كله
 على )الغماز وإثرها:...المطبوع الحاوي من بعضه معلو  هو كما للسيوطي
، صـفحات 5 فـي والضـعيفة الموضـوعة األحاديـث فـي للسـنهوري اللماز(
 122 فيهـا ذكـر )الُغنيـة( المسـمى:، عيـاض القاضـي فهرسـت وبعدها:...

 .(4)>المعجم حروف على ترجمة
ــا  ــخه ق ــيفي منتس ــي الكرس ــره: ف ــه< آخ ــيدنا كتبت ــا  لس ــالم انم   الق
، األســد، المرتضــى، الضــعفاء وملجــإ، األنــا  عمــدة، االســال  بوظــالف
 بمنـه لـه كـان إبـراهيم سـيدي الحفيـل األبر األصيل السيد بن’أحمد سيدي
 .(5)>آمين

                                                 

 (.2/61خال  جزولة )( 1)
 (.2/62خال  جزولة )( 2)
 (.2/62خال  جزولة )( 3)
 (2/61خال  جزولة )( 4)
 (.2/62خال  جزولة )( 5)
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ي يوسف بن’الرحمن’عبد الفقيه .8 يم  وَداني األَْوس    عـا حيا )كان الر 
 علـى تتلمـن، تارودانـت فـي بالنسـاخة المعتنين النُّّساخ من وهو :هـ(1246
 بنمـوذج بالربـاط الوطنية المكتبة لنا وتحتفظ، هـ(1262) التمنارتي العالمة
 علـو  إسناد في الجمة )الفوالد التمنارتي: شيخه كتاب وهو، منسوخاته من

 تـأليف مـن را الفـ بعـد وذلك، هـ(1246) عا  رمضان أواخر نسخه األمة(
  .(1)فقط واحد بعا  الكتاب
 ودانــيالر   القاســم أبــي بــن’محمــد بــن’اهلل’عبــد بــن’محمــد الفقيــه .2
، الخـط بجـودة رفعُ  مشهور ناسخ وهو .هـ(8114 عا  حيا كان) الجزولي
 أحمـد بـن’إبـراهيم فقيـهال شيخهل كتبهو، للبخاري( الصحي  )الجامع :نسخ
وِسي يليقِ عْ البَ   بالخزانـة نسـخة منه .هـ1284  عا الثاني يعرب أواسط في السُّ

، مشــكو و، بالــنهب مزخــرفو، ملــون، مغربــي هــاخط، بســال الصــبيحية
 عدد، أيضا جميل أندلسي شبه دقي  وبعضه، جميل مجوهر، بعضه مختلف
223 أوراقها:

 صحي ) :من الرابع الجزء القرويين بخزانة أخر  ونسخة .(2)
  .(3)ملون أندلسي بخط، هـ1283 عا  الثاني ربيع في منها فر  (البخاري
ي الوْلت ي ي ُبور  بن’عمر بن’سليمان الفقيه .12 وس   معـا حيـا كـان) الس 

ـاخ مـن هـ(:8114 وسـيين النُّسَّ  بعـض نجـد حيـث، بالنسـاخة المعتنـين السُّ
، والثالـث، والثـاني، األو  الجـزء منهـا، بفـا  القرويين بخزانة منسوخاته

                                                 

 د.1422: رقم النسخة بالخزانة( 1)
 .(71-72  الخزانة الصبيحية )ص: فهر، (5-13/1: )رقم النسخة بالخزانة( 2)
 .(1461: )رقم النسخة بالخزانة( 3)
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 فر ، للَعْلَقمي الصغير( الجامع شرح في لمنيرا )الكوكب كتاب: من والرابع
 رشـيد مـوالي السلطان تحبيس وعليه، هـ286 عا  األو  ربيع شهر في منه

 القعـدة ذي أواسـط فـي البيضاء بالمدينة األعظم الجامع خزانة على العلوي
 .(1) هـ1284 سنة

 سـعيد بـن’محمـد بـن’بكر أبي بن’علي بن’سعيد بن’محمد الفقيه .11
ي ْلت يالت اْسْكدْ  وس  اخ من (:8119 عا  حيا كان) الس  وسيين النُّسَّ  لـه ذكر، السُّ
 األديــب خزانــة فــي عليهــا وقــف منتســخاته مــن نموذجــا السوســي العالمــة
انْ  الصحراوي المحفوظ  أتمـه، للسيوطي( الصغير )الجامع كتاب: وهو بِوجَّ

 .(2)هـ1282 عا  القعدة ذي من 22 في

 التملـي محمـد بـن’داود بـن’علـي بـن’مإبـراهي بـن’اهلل’عبـد الفقيه .12
ــت يمي ْش ــي الج  وِس ــان السُّ ــا )ك ــا  حي ـــ(:1224 ع ــن ه  السوســيين النســاخ م
، (3) المتـأخرين( فتـاو  من المجموعة )النواز  كتاب: وصاحب، المعتنين
 للقاضـي (‘ المصطفى حقوق بتعريف )الشفا كتاب: من نسخة بيده نسخ
 .(4)هـ1224 عا  شوا  من 22 األربعاء يو  نسخها، هـ(544) عياض

 
 

                                                 

 .121رقم النسخة بالخزانة: ( 1)
 (2/175خال  جزولة )( 2)
  .2216/هـ1437، 1نشر بدار ابن حز ، باعتناء د. رضوان الحصري، ط( 3)
 أمدني بصور منها أخي الدكتور محمد علوان حفظه اهلل.( 4)
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 بن’إبراهيم بن’اهلل’عبد الناسخ بخط لعياٌ )الشفا( من األولى الصفحة

 هـ8194 بتاريخ نسخها التملي محمد بن’داود بن’علي
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 بن’إبراهيم بن’اهلل’عبد الناسخ بخط لعياٌ )الشفا( من األخيرة الصفحة
 .هـ8194 بتاريخ سخهان التملي محمد بن’داود بن’علي

 

يــد يْكل ي محمــد بــن’ســعيد بــن’بلقاســم ســيدي الفقيــه .13  الت ْمل ــي اإل 
ي وس   انيِديْكلِيَّـة األسـرة تلـك فـرع مـن وهـو :هــ(8192 عام حيا )كان الس 
 بــن’ســعيد ســيدي الصــال  الرجــل أبنــاء وأحــد، العالمــة الصــالحة الشــريفة
 ففـي، الكتـب نسـخ يفـ الكثيـر علمـه كـان< السوسي: المختار قا ، محمد
  .(1)>جيد وخطه، بقلمه وحديثية، تفسيرية كتب اآلن إلى األسرة خزانة

ي التِّي ْيوت ي إبراهيم بن’أحمد بن’يحيى الفقيه .14 وس   هــ(:8812) الس 
اخ من وهو وسيين النُّسَّ  العالمـة ذكـر، الحـديث كتـب بنسـاخة المعتنـين السُّ

                                                 

 (.17/8المعسو  )( 1)
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 منهـا: منسـوخاته مـن نمـاذج على ينالتََّكْرُكْستيي  خزانة في وقف أنه السوسي
 مختصــر شـرح وهـو، عليهـا( ومـا لهـا مـا بمعرفـة وتحليهـا النفـو  )بهجـة
 أبـي البـن والغايـة( الخيـر بدء في النهاية )جمع :المسمى البخاري صحي 
  .(1) هـ(622) األندلسي جمرة

ـي عثمـان بـن’أحمـد بـن’إبـراهيم بـن’محمد سيدي الشيخ .15 وس   الس 
اخ من وهو (:هـ1111عا  حيا كان) وسيين النُّسَّ  كتـب بنسـاخة المعتنـين السُّ

وسي العالمة ذكر، الحديث  نماذج على التََّكْرُكْستييين خزانة في وقف أنه السُّ
 أتـم كبار مجلدات في البخاري( على القسطالني )شرح منها: منسوخاته من

  .(2)هـ1111 عا  واآلخر، هـ1124 عا  أحدها
ي عمرو بن’دأحم بن’بلقاسم الفقيه .16 يم  يْرت ي األَْوس  ـريف التِّيكمِّ  الش 

ـاخ مـن وهو هـ(:8831 عا  حيا كان) وسيالس   وسـيين النُّسَّ  المشـهورين السُّ
 خاصـة، الهجـري هــ 12 القـرن في بتارودانت الكتب نساخةل والمتصدرين

 علـى علـي انمـا  خزانـة أرصـدة في له نقف حيث، واللغة، الحديث كتب
 اللبيـب إرشـاد) منها: العلماء كتب من مستنسخاته من جيننموذ فيه مجموع
 أواسـط بتـاريخ: نسـخه المكناسـي( غازي البن الحبيب حديث مقاصد إلى

 الــدين بــدرل الصــحي  الجــامع أللفــاظ التنقــي و)، (3)هـــ1126 عــا  محــر 
  .(4)هـ1126 فات  المحر  ةرغ بتاريخ: نسخه (الزركشي

                                                 

  (.3/162خال  جزولة )( 1)
  (.3/162خال  جزولة )( 2)
  .ضمن مجموع( 132: )كـ رقم النسخة بالخزانة( 3)
 .ضمن مجموع( 132: )كـ رقم النسخة بالخزانة( 4)



 188 

ير ي سعيد بن’إبراهيم بن’أحمد الفقيه .17 ْمس  ـي الد  وس   حيـا كـان) الس 
وسـيين النُّساخ من (:هـ1138 عا   المكتبـة تحـتفظ، بالنسـاخة المعتنـين السُّ

 علـو  إسـناد فـي الجمـة )الفوالد كتاب: وهو منتسخاته من بنموذج الوطنية
 عــا  األولــى جمــاد  منتصــف فــي نســخه، هـــ(1262) للتمنــارتي (األمــة
 .(1)واألصفر األحمر :باللونين محلى، جميل بخط، هـ1138

ي ُبودْرَبال اهلل’عبد بن’محمد بن’داود الفقيه .18 وس   عا  حيا كان) الس 
ــاخ مــن (:8812 وســيين النُّسَّ ــه وقــف السُّ وســي العالمــة ل ــة فــي السُّ  الخزان

 )مختصــر كتـاب: وهــو منتسـخاته مــن نمـوذج علــى َحاْمـد بأَْيــت األََزاِريِفيَّـة
  .(2)هـ1153  عا نسخه جزء في والترهيب( الترغيب
 اليحيــاوي الحســن بــن’فتحــا محمــد بــن’محمــد ســيدي العلمــة .12
ي الط اَطائ ي الت اْزم وْرت ي الووْلت ي وس  ـاخ من هـ(:8872 عا  حيا كان) الس   النُّسَّ

وسيين  في وقف أنه السوسي العالمة ذكر، الحديث كتب بنسخ المعتنين السُّ
، منسـوخاته مـن نمـاذج علـى يلِيِغـيانِ  الّرْكِني الفقيه أحمد سيدي آ  خزانة
  .(3)هـ1173 نحو نسخها و)الشمالل(، )الموطأ( كتاب من نسخة منها

ــالزدَ  محمــد بــن’ســعيد الفقيــه .22 وســي ياغ   عــا  حيــا كــان) الس 
اخ من هـ(:8892 وسيين النُّسَّ  حيـث، الكتـب نسـخ في بصمة لهم الني السُّ
 كتـاب: وهـو منسـوخاته نم بنموذج بتارودانت علي انما  خزانة لنا تحتفظ

                                                 

 .513رقمه في المكتبة الوطنية: ( 1)
 (.2/23خال  جزولة )( 2)
 (. 3/116خال  جزولة )( 3)



 182 

 ظهـر منـه الفر  وكان، عياض للقاضي األثار( صحاح على األنوار )مشارق
 رسـم وعليه، هـ1123 عا  األو  ربيع المبار  الشهر من الرابع انثنين يو 

 ســنة الكبيـر المســجد خزانـة علـى الغالــب اهلل’عبـد الســلطان باسـم تحبـيس
 .(1)لوحة 342 لوحاته: وعدد، هـ272

وسـي علـي بـن’محمـد الفقيه .21 ـلوي األصـ  الس   والمنشـأ الـدار الس 
، الحـديث كتـب بنسـخ اعتنـاء لـه سوسـي ناسـخ هــ(:8891 عا  حيا كان)

 نسـخة منهـا، منسـوخاته مـن بنماذج بمراكش يوسف ابن خزانة لنا وتحتفظ
ــاب: مــن ــة) كت ــر الحــديث غريــب فــي النهاي ــر البــن (واألث  الجــزري األثي
 كتبـه، هـ1125 اآلخرة جماد  22 النسخ ريختا، مجلدات 4 في هـ(626)

 إســماعيل موالنــا بــن’محمــد ســيدي اهلل’عبــد أبــي المــؤمنين أميــر مــن بــأمر
 رجـب 16 بتاريخ السبتي على العلوي هشا  موالي تحبيس وعليه، العلوي
 بتاريخ يوسف ابن مسجد على للثالث العزيز’عبد موالي وتحبيس، هـ1226

  .(2)هـ1321 محر  3
 األعلى الجد الجزولي محمد بن’سعيد بن’اهلل’عبد بن’عيدس الفقيه .22

يد يْكل يِّين  المختـار عنـه قـا ، مشـهور ناسـخ وهـو هـ(:83 ق أعال  من) لإل 
، الصـغير والخرشي، والموطأ، كالبخاري الكتب من اكثيرً  نسخ< السوسي:
  .(3)>عهده في العلماء همة هي وتلك، والفقه النحو كتب من غيرها اوكثيرً 

                                                 

 الفن: الحديث. 32رقم النسخة في الخزانة: كـ ( 1)
 (.148(، فهر  خزانة مخطوطات ابن يوسف بمراكش )ص: 517رقم: )( 2)
 (.17/17المعسو  )( 3)
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ــاْكُموت ي المــؤذن بنــي مــن إبــراهيم بــن’ســعيد بــن’علــي فقيــهال .23  الت 
ي وس  ـاخ مـن هــ(:8317 عا  حيا كان) الس  وسـيين النُّسَّ  ذكـر، المعتنـين السُّ
 اِنيلِيِغـي الّرْكِني الفقيه أحمد سيدي آ  خزانة في وقف أنه السوسي العالمة
 4 فـي خهانسـ الصـغير( )الجـامع من: نسخة منها منسوخاته من نماذج على
  .(1)هـ1227 عا  رجب

ـاهد العزيـز’عبـد بـن’القاسـم أبو العلمة .24 ـي المراكشـي الش  وس   الس 
اخ من هـ(:8387 عا  حيا كان)  نسـخه ذلـك مـن، بالنسـاخة المعتنـين النُّسَّ

 13 بتـاريخ: للسـيوطي النـنير( البشـير حـديث من الصغير )الجامع لكتاب:
ــى جمــاد  ـــ1224 األول ــة لخطــيا بأصــله تحــتفظو، ه ــة مركــز خزان  جمع
35 :األسطر وعدد، ق 264 :األوراق عدد، مغربي :خطه، الماجد

(2). 
ْيَلْلن ي سعيد بن’علي العلمة .25  هــ(:8329) الجزولـي الَيْعُقـوب ي اإل 

اخ من  المعسـو : فـي السوسـي المختـار عنـه قـا ، بسو  المشهورين النُّسَّ
 مـــن  وأخـــر، (البخـــاري )صـــحي  :مـــن نســـخة فهنـــا ، انســـاخً  كـــان<
ــاني) ــب، (الزرق ــر  وكت ــده بخــط أخ ــد، ي ــخ أرخ وق ــاني نس ــنة الزرق  بس

 .(3)>هـ1221
لح سعيد الكاتب .26 ي الَواضلي الش  وس   ونشأة دارا الفاسي، أصل الس 

 اننشـاء كتـاب ضـمن والسوسـي، والمراكشي، الناصري ذكره هـ(:8341)
                                                 

 ( 3/112خال  جزولة )( 1)
 252672: رقم النسخة بخزانة المركز( 2)
 (.17/221المعسو  )( 3)
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 حتـى اشوعـ، (1)هــ(1224) العلـوي اهلل’عبـد بن’محمد للسلطان والترسيل
 كبـار بـين من الزياني المؤرخ ذكره حيث، هـ(1238) سليمان المولى عصر

 )الجــامع مــن: نســخة منتســخاته ومــن، (2)الســليماني الــبالط فــي الــوراقين
  .(3)الجزولي أحمد بن’سعيد باسم وقعها، 4و، 1المجلد الكبير(

ي الكنكي محمد بن’أحمد الفقيه .27 وس    هـ(:8313 عا  حيا كان) الس 
 تِيْدِسـي خزانـة لنـا وتحـتفظ، الحـديث كتـب بنسـخ اعتنـاء له سوسي ناسخ

 نظـم علـى تقييـد) كتـاب: من نسخة منها، منسوخاته من بنماذج بتارودانت
 عـا : بـديع جميـل بخـط نسـخه، الفاسـي العربـي لمحمـد الحديث( ألقاب
  .(4)هـ1262

ـي َمحمـد بـن’القاضـي الحسن بن’إبراهيم بن’محمد الفقيه .28 وس   الس 
 كتـاب: صاحب جد هـ(:8312 عا  حيا كان) ووطنا ادارً  المراكشي، أصًل 

 المراكشـي: حفيـده قـا ، األعـال ( من وأغمات مراكش حل بمن )انعال 
 الحديثيـة الكتـب من كثيًرا به نسخ رال  خط ذا، وجيها، نبيها، فقيها كان<

 بـه نسـخ، الضـبط متقن، الخط رال اهلل ’رحمه كان< أيضا: وقا ، >وغيرها
 انمـا  لكتـاب نسـخة منها، كتابتها في وأجاد، وصححها، الكتب من ثيًراك
  .(5)>1263 عا  نسخها الحكم( )شرح في: عباد ابن

                                                 

، ورجــاالت (7415()12/152(، وانعــال  للمراكشــي)8/54االستقصــا للناصــري )( 1)
 (.87ص: العلم )

 (.62 -61الترجمانة الكبر  )ص: ( 2)
 (.146تاريخ الوراقة )ص: ( 3)
 .133خزانة تيديسي رقم الترتيبي: ( 4)
 .(823) (312_8/312انعال  للمراكشي )( 5)
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وســي يوك  تُ ْشــالهَ  اهلل’عبــد بــن’محمــد الفقيــه .22  عــا  حيــا كــان) الس 
ــاخ مــن :هـــ(8311 وســيين النُّسَّ ــين، ينمشــهورال السُّ ــاب: بنســخ المعتن  كت
 بتارودانت علي انما  خزانة لنا تحتفظ، البخاري(  لاما الصحي  )الجامع
 عـا ، القعـدة ذو الجمعـة بيـو  مؤرخة، الصحي  للجامع نَْسِخه من بنموذج
، هــ1266 بتـاريخ أخـر  ونسـخة، (1)لوحـة 422 لوحاته: وعدد، هـ1246
 مـع، نسـخ سـبع الصحي ( )الجامع :من بيده خط أنه النسخة أو  في وقيد

 منسوخاته من قطعةب الحسنية الخزانة لنا وتحتفظ .أرباع وأربعة، منه نصفين
  .(2) للبخاري( الصحي  )الجامع من: والثالث، األو  الربعين على تشتمل

 الت غْرَغْرت ـي إبـراهيم بـن’الـرحمن’عبـد زيـد أبـو المحدث العلمة .32
ي وس   لـه ُمجـد وناسـخ، السوسـي القطـر فـي مشـهور عالمة هـ(:8371) الس 
 همتـه جـدنا صـرف< حفيده: قا ، الصحيحين خاصة لحديثا بكتب اعتناء
ــى ــة إل ــد، الحــديث كتاب ــب فق ــده كت ــن: نســخا بي ، البخــاري( )صــحي  م

 مسلك ذلك في سالكا، مقروء حسن بخط بيده مختصراته وكتب، و)مسلم(
 .(3)>قديما المؤلفين
 المختـار قـا  حيـث عمـره أواخر إلى النساخة مهنة معه استمرت وقد
 رأيـت وقـد، ه1278 سـنة، التسـعين تنـاهز عالية سن عن توفي< السوسي:
  .(4)>ترتعش بيد شيخوخته في يكتبها له مخطوطات بعض

                                                 

 .47رقم النسخة بالخزانة:كـ ( 1)
 .6546 رقم النسخة بالخزانة:( 2)
الـرحمن ’العلميـة والعمليـة: لعبـد الـرحمن التغرغرتـي’حياة العالمـة سـيدي عبـد: انظر( 3)

 (.61المننر التغرغرتي )ص: 
 (.224/18) المعسو ( 4)
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 سـيدي ذريـة مـن محمـد بـن’يحيـى بـن’محمـد بن’الحسن الفقيه .31
ي الت ازروالتي موسى بن’يحيى وس  ـاخ مـن (:8312 عـا  حيـا كـان) الس   النُّسَّ

وســيين  العالمــة لــه وقــف، للبخــاري  الصــحي الجــامع بنســخ المعتنــين السُّ
ــاِوي مســعود الحــاج ســيدي خزانــة فــي السوســي  مــن: نمــوذج علــى الَوْفَق
 الَقلُّوشـي الحـاج ابـن محمـد بـن’الحسـن للفقيـه نسخه، البخاري( )صحي 
 .(1)هـ1283 عا  القعدة ذي بتاريخ: السماللي الَمْعدِري
 من ربك أبي بن’أحمد بن’محمد بن’إبراهيم بن’الغفور’عبد الفقيه .32

ــي ــب بن ــْمللي الطال ــُتوكي الس  وســي اإل ْمســدْكت ي الَهْش ــان) الس  ــا ك ــا  حي  ع
اخ من وهو هـ(:8317 وسيين النُّسَّ  الخـط بجـودة المعـروفين، المعتنـين السُّ
 نسـخ ذلـك مـن منسـوخاته مـن بنماذج التيدسية الخزانة لنا تحتفظ، ورصفه
 بتـاريخ خهمنسـ، (4ج، 3ج، 2)ج (الحجاج بن’مسلم )صحي  كتاب: من

 للبخاري( الصحي  )الجامع كتاب: من نسخة أيضا بيده ونسخ، (2)هـ1287
 األسـتاذ ملـك فـي وانتقـان الجـودة غايـة في نسخة وهي، هـ1267 بتاريخ
 .(3)بطنجة الكتانية الحديث بدار الحسني السباعي خالد

 

                                                 

 (.4/66خال  جزولة )( 1)
 (.68-67-66):رقم النسخ التسلسلي في فهر  خزانة تيدسي( 2)
 أمدني ـ جزاه اهلل خيرا ـ بصور من بداية، ووسط، وآخر المخطوط.( 3)
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 من بكر أبي بن’احمد بن’محمد بن’إبراهيم الفقيه الناسخ خط نموذج
ـي اإلمسـدكتي الهشـتوكي السمللي الطالب بني وس   مـن سوسـية لنسـخة الس 

 .البخاري( )صحيح
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 وسـيالس   الجلـوي يحيـى بـن’محمـد بـن’سـعيد بن’محمد الفقيه .33
اخ من وهو هـ(:8319 عا  حيا كان)  انمـا  خزانـة لنا تحتفظ، بسو  النُّسَّ

 منتقـاة ألحاديـث جـامع) كتاب وهو: منسوخاته من بنموذج بتارودانت علي
 بـن’الـرحمن’عبـد زيـد أبـي للعالمـة :(الصغير والجامع ومسلم البخاري من

وِسي الُهوزالي التَّغرَغْرتِي إبراهيم  الفـرا  وكان (:هـ1278) عا  المتوفى السُّ
، (1)صـفحة 222 علـى يحتـوي، مجمـوع ضـمن، هــ1282 عـا  نسـخه من

 .(2)فيصل الملك بمركز أخر  ونسخة

ــه .34 ــدع الفقي ــن’اهلل’ب ــد ب ــن’محم ــد ب ــيف ي أَْحَم ــَكاْور ي الكْرس   األْس
ــي وس  ــاخ مــن وهــو (:8394) الس  وســيين النُّسَّ ، للنســاخة المتعــاطين السُّ
 فـي السوسي المختار عنه قا ، الصحي ( )الجامع كتاب: بنسخ المختصين
 للبخـاري انسـاخً  وكـان، الجشـتيمي زيـد بـأبي تخرج جيد عالم< المعسو :
 سـنة فـي نسخ أنه ويحكى، النساخة حرفته ألن وغيرهما؛ عليه والقسطالني

 فـي َواْرحُّـو أِلَْيـت ()القسـطالني مـن ونسخة، )البخاري( من نسخة واحدة
 فـــي يشـــارط وكـــان، اآلن إلـــى هنـــا  تـــزا  وال، لمســـاجدهم (ِإيَســـاْفنْ )
ْخْت )  ثلحـر هنا  نز  إذا التييْمِكيِدْشِتي الحسن سيدي الشيخ وكان (َتاَزاالَّ

، (3)>للبخاري درسه عند المسجد في إليه يجلس لحصادها أو، هنا  أمالكه
 المفيـدة الكتـب كبـار فينسـخ النسـاخة؛ يحتـرف< قا : العلم رجاالت وفي
 .(4)>وأمثاله كالقسطالني سنة دون فيتممها، بسرعة

                                                 

 . 111: رقم النسخة بالخزانة( 1)
 .1-27782: رقم النسخة( 2)
 (.17/138المعسو  )( 3)
 (.112رجاالت العلم بسو )ص: ( 4)
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 اهلل’عبد بن’أحمد بن’إبراهيم بن’َمحمد بن’محمد المفتي القاضي .35
ــت يمي ْش و الج  ـــ(:8391) ســيالس  ــو ه ــن وه ــاخ م وســيين النُّسَّ ــين السُّ  المعتن
 بنســخ ولــوع ولــه< المعســو : فــي السوســي المختــار عنــه قــا ، بالنســاخة
 .د وقــا ، (1)>بخطــه نســخ خمــس فهنــا ، )البخــاري( اخصوًصــ، الكتــب
 خاصـة، النسـخ علـى واالنكبـاب بالوراقـة ولـوع له< الكنساني: بزيد أحمد
 أوالد بمدرسـة الدراسية الكتب وللطلبة والدهأل ينسخ وكان، الحديث كتب
 .(2)>بهوارة سعيد

ي َمحمـد بـن’أحمـد العباس أبو الفقيه .36 يُبـوْرك ي الُجْرف ـي الت ْملـ   اإل 
وســي ــاخ مــن هـــ(: 82 ق أعــال  مــن) الس  وســيين النُّسَّ  نســخب المعتنــين السُّ
 كتابـه: فـي الجشـتيمي وصـفه، البخـاري( لامـا  الصـحي  )الجامع كتاب:

 ذا، لينـا هينـا، مباركـا صـالحا عالمـااهلل ’رحمـه كان< بقوله: الحضيكيون()
 نسـخ، الكتـب نسـخ وعلـى، والعبـادة، التعلـيم علـى مواظبا، ووقار سكينة
 بـارا، للطلبـة ناصـحا، الكتب من وغيره، يده بخط كله البخاري( )صحي 

 .(3)>بهم

ـيْ  أَْنبك ـي التِّْزْغت ـي العزيز’عبد المدرس الفقيه .37  اإل َسـافني ف ي()الض 
ي: وس  ، ذلـك فـي جد مع بالنساخة المعتنين من هـ(: 82 ق أعال  من) الس 

 مـا للعلـم وحبه حرصه عظيم ومن< )الحضيكيون(: كتابه في الجشتيمي قا 
 سـعف بضـوء القسـطالني( لامـا  البخـاري )شرح يكتب أنه من وذاع شاع

                                                 

 (.124(، الحضيكيون )ص: 6/165المعسو  )( 1)
 (.57الحياة العلمية واألدبية وأعالمها بتارودانت: د. أحمد بزيد الكنساني )ص: ( 2)
 (.6/24(، وعنه المختار السوسي في المعسو  )124الحضيكيون )ص: ( 3)
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 ذلـك مـن الشـعلة هلـ تمسك التي هي زوجته وأن، القنديل أعوز إذ، النخل
 من يكون ما غاية وهنا، نسخه على مكب وهو، أخر  له فتوقد، تنفد حتى
 .(1)>والتقو  البر على والتعاون، الخير على والحرص، الجهاد

 قبيلـة مـن ـ إيُبور  آل من محمد بن’علي عمر بن’اهلل’عبد الفقيه .38
ــين ــي ـــ إ يْمخ  وس  ــاخ مــن وهــو هـــ(:8221) الس  وســيي النُّسَّ  المحتــرفين نالسُّ
 المختـار عنـه قا ، (البخاري )صحي  كتاب: بنسخ كثيرا خت ا، للنساخة

ــه كــان< السوســي:  وتفســير، البخــاري نســاخة :اوخصوًصــ، النســاخة ديدن
 .(2)>حسن وخطه، حرفته وتلك، الجاللين
ـْكَراد ي علـي بـن’الحبيب األديب العلمة .32 ـَرار ي الس  وسـي الج   الس 

، بالنسـاخة اعتنى السوسي الصقع في مشهور أديب عالمة وهو هـ(:8213)
، الكريمة بيده كتب عدة كتب وقد: <المعسو  في السوسي المختار عنه قا 
 .(3)>منه واألو  )البخاري( من األخير النصف...نسخ منها

ي التِّْملي عثمان بن’ي ُبوْر  بن’َيْعَز  بن’أحمد بن’الن اصر .42 وس   :الس 
اخ من وهو وسيين النُّسَّ  خزانة لنا وتحتفظ، الحديث كتب بنسخ اعتناء له السُّ

 علـى البـاري )فـت  كتـاب: مـن نسخة منها، منسوخاته من بنماذج القرويين
 17بــ: مؤرخة، العاشر الجزء العسقالني( حجر البن البخاري صحي  شرح
  .(4)و ال  :يلي كما للسنة رمز وقد شوا 

                                                 

 (.73-72الحضيكيون )ص: ( 1)
 (.17/223المعسو  )( 2)
 (.7/221المعسو  )( 3)
 .(723 / 22الرقم التسلسلي: ) 1461رقم الميكروفيلم: ( 4)
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ْنَدال ي الَبَهاو ي محمد بن’اهلل عبد .41 ي:ا السِّ وس   لـه سوسـي ناسخ لس 
 بنمـاذج بتارودانـت تيدسـي خزانـة لنا وتحتفظ، الحديث كتب بنسخ اعتناء
 الجـزء للبخـاري( الصـحي  الجـامع) كتـاب: من نسخة منها، منسوخاته من

 .(1)الثالث
ـي: الَهْشـُتوك ي مسـعود بن’داود .42 وس   اعتنـاء لـه سوسـي ناسـخ الس 
 مـن بنمـاذج بتارودانـت يتيدسـ خزانـة لنـا وتحـتفظ، الحـديث كتـب بنسخ

 الجــزء للبخــاري( الصــحي  الجــامع) كتــاب: مــن نســخة منهــا، منســوخاته
 .(2)األو 

ايْ  الراضي بن’اهلل عبد .43 ْمَلل ي الَبك  ي: الس  وس   لـه سوسي ناسخ الس 
 من بنماذج بتارودانت تيدسي خزانة لنا وتحتفظ، الحديث كتب بنسخ اعتناء

 .(3)2ج، 1ج، مسلم( صحي ) كتاب: من نسخة منها، منسوخاته

 الخاتمة
 ضـافية قيمـة مـن تمثلـه ومـا، النيَسـاَخة موضـوع أهمية من الرغم على
 بعد لها تعط لم لألسف فإنه المخطوط؛ انسالمي بالتراث للمشتغل بالنسبة

 باالهتمـا  البدء ضرورة إلى بشدة يدعونا مما، واعتناء رعاية من تستحقه ما
افات وضع خال  من، بها ـاخ خاصة وفَهار ، كشَّ  ذلـك إرفـاق مـع، بالنُّسَّ

                                                 

 (.72):رقم النسخة التسلسلي في فهر  خزانة تيدسي( 1)
 (.71):رقم النسخة التسلسلي في فهر  خزانة تيدسي( 2)
 (.72-78):خزانة تيدسيرقم النسخة التسلسلي في فهر  ( 3)
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ــاذج ــن بنم ــخاتهم م ــوطهم، منتس ــنا ..، وخط ــا  وه ــع مج ــاحثين واس  للب
 علميـة فوالـد مـن فيـه لمـا عليـه واالنكبـاب، إليه المصير ينبغي المختصين

 .نفيسة
 حـو : البحـث هـنا نتمـا  وفقنـي الني تعالىاهلل ’أحمد الختا  وفي

، بـه ينفـع أن وتعـالى سـبحانه منـه راجيـا، >ب ُسوس اقَةالو رَ  َعطَاء م ن قََبٌس <
 .لقاله يو  أجره لي وينخر

 .النهى أولي وأصحابه آله وعلى، المجتبى نبينا علىاهلل ’وصل
 .العالمين رب هلل والحمد

  وكتبه:
 الَجُزولي إ لُيولُو علي بن’محمد .د

 هـ1442 شوا  28 الثالثاء
  2212 يونيو 11 المواف :

 
 والمراجع مصادرال جريدة

 

 خالـد بـن’أحمـد العبـا  ألبـي األقصـى: المغرب دول ألخبار االستقصا .1
 الـدار، الكتـاب دار، الناصـري ومحمد، الناصري جعفر ت:، الناصري
 . 1227/هـ1418، البيضاء

 إبــراهيم بــن’للعبــا  :األعــلم مــن وأغمــات مــراكش حــ  بمــن اإلعــلم .2
 .1275 الرباط -الملكية المطبعة، السماللي
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 محمد بن’علي بن’لداود الصالحين: حكايات في الباحثين الزائرين بشارة .3
 بـدون .كرومـي الـرحمن وعبد، بوقدون الحسان ت:، السوسي الكرامي
 .تاريخ

 إلـى الوسيط العصر من المغربي المخطوط صناعة المغربية الوراقة تاريخ .4
 الخــامس محمــد جامعــة منشــورات، المنــوني لمحمــد المعاصــرة: الفتـرة
 . 1221/هـ1412، 1ط، رباطبال

، الزيـاني القاسـم ألبـي وبحـرا: برا المعمور أخبار في الكبر  الترجمانة .5
 . 1221/هـ1412، الرباط، المعرفة نشر دار، الفياللي الكريم’عبد ت:

 ألبـي المصـطفى بآل تقربا الزلفى وصلة كتاب: خلل من البيت آل توقير .6
 .د مقــا  >هـــ(8141) الهشــتوكي البوســعيدي علــي بــن’أحمــد العبــاس
 األو  ربيـع، 1العـدد، الشـفا مجلـة في منشوراهلل ’رحمه شبون بوشعيب
 واألبحـاث للدراسـات القطان ابن مركز يصدرها التي،  2218/هـ1442
  .بالرباط للعلماء المحمدية للرابطة التابع، والسيرة الحديث في

، صـادق الـدين لنـور تارودانـت: إمارة وقيام الحاحي يحيى الشيخ حركة .7
، الجديـدة المعـارف مطبعة، األمازيغية للثقافة الملكي المعهد منشورات
 . 2212، 1ط، الرباط

 العلمـي المجلـس ت:، الجشـتيمي الـرحمن’عبـد زيد ألبي الحضيكيون: .8
 . 2212/هـ1431، 1ط، لتارودانت المحلي

ـــاة .2 ـــة حي ـــد ســـيدي العلم ـــرحمن’عب ـــي ال ـــة التغرغرت ـــة العلمي  :والعملي
 الشيخ<: ندوة أعما  ضمن منشور مقا ، التغرغرتي ننرالم الرحمن’لعبد

 العلمـي المجلـس، الهـوزالي التغرغرتـي الـرحمن’عبـد المحدث العالمة
 . 2222، نوداي بإمي الرحمن بمدرسة لتارودانت
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ــاة .12 ــة الحي ــة العلمي ــرون خمســة خــلل بتارودانــت وأعلمهــا واألدبي  )ق ق
 لمبـدعي األدب منتـد  منشـورات، الكنسـاني بزيد أحمد .د هـ(:84/هـ81

 . 2212/هـ، 1ط، تارودانت وراقة مطبعة 1433، (15) الجنوب
 .ت.د، المغرب، تطوان، السوسي المختار لمحمد جزولة: خلل .11
 المكناسـي محمـد بن’أحمد العبا  ألبي الرجال: أسماء في الحجال درة .12

 دار مكتبـة، النـور أبـو األحمـدي محمـد .د ت:، القاضـي بـابن الشهير
  . 1271/هـ1321، 1ط، القاهرة ،التراث

 منتصف إلى الهجري الخامس القرن من سوس في العربي العلم رجاالت .13
اهلل ’رضى ونشره للطبع هيأه، السوسي المختار لمحمد عشر: الرابع القرن
 والتوزيع والنشر والطباعة التغليف مؤسسة، السوسي المختار الوافي’عبد

 . 1282/هـ1422، 1ط تطوان، للشما 
 سـعيد .د ت:، العياشـي محمـد بـن’اهلل’عبد سالم ألبي العياشية: حلةالر .14

 . 2226، 1ط، ظبي أبو، السويدي دار، القرشي سليمان .ود، الفاضلي
 مـن فيهـا مـا وتخطـيط، العـين وأخبار، األعيان وفيات في األفنان روضة .15

، أنـوش حمـدي .د ت:، انكـراري أحمـد بـن’لمحمـد البنيـان: عجيب
، أكــادير، زهــر ابــن جامعــة، اننســانية والعلــو  داباآل كليــة منشــورات

 . 1228، 1ط
ــة تافيللــت زاويــة .16  بضــواحي المنــاني ســعيد بــن’اهلل’عبــد للشــيخ الزداغي

 أحمـد .د قـرون: أربعـة فـي والسياسـي والعلمي الديني دورها تارودانت
ـــد ـــة منشـــورات، الكنســـاني بزي ـــة تالكجونـــت جمعي  واألعمـــا  للتنمي

  . 2212/هـ1433، 1ط، تارودانت اقةور مطبعة، االجتماعية
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 العــالي وعبــد، حنشــي ســعيد محمــد فهرســة الحســنية: الخزانــة فهــارس .17
، الربــاط، الملكيــة المطبعــة، بنبــين شــوقي أحمــد إشــراف:، لمــدبر
 . 2221/هـ1422

 والترجمة للتأليف المغرب دار، حجي محمد ت: :المنجور أحمد فهرس .18
 . 1276/هـ1326، بالرباط والنشر

 منشـورات، حجـي محمـد إعـداد :بسل الصبيحية العلمية الخزانة فهرس .12
 .هـ1426، 1ط، والعلو  والثقافة للتربية العربية المخطوطات معهد

 الخاصــة الخزانــة فــي العربيــة المخطوطــات مــن يفهــرس لــم مــا فهــرس .22
 .نجيــب الكــريم’عبــد بــن’أحمــد د وترتيــب: جمــع :المغربيــة بالمملكــة
 .التراث وخدمة للمخطوطات بويهنجي مركز منشورات 1422/2228

 بــن’الصــدي  إعــداد: :بمــراكش يوســف ابــن خزانــة مخطوطــات فهــرس .21
 .هـ1414، 1ط، بيروت، انسالمي الغرب دار، العربي

ــرس .22 ــات فه ــة مخطوط ــرويين: خزان ــد الق ــد لمحم ــي العاب ــدار، الفاس  ال
 . 1282، 1ط، البيضاء

 - باليد ونمرق ـ أزو  إبراهيم .د جرد :تيدسي خزانة مخطوطات فهرس .23
 مرقـون ــ انجازة بحث :بتارودانت علي اإلمام خزانة مخطوطات فهرسة .24

 الجامعيـة: السـنة، فكير أحمد د إشراف:، الطلبة من مجموعة إعداد:، ـ
1222/2222 . 

ــبس .25 ــن ق ــاء م ــوط عط ــي: المخط ــد المغرب ــوني لمحم ــرب دار، المن  الغ
  1222، 1ط، بيروت، انسالمي
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 أحمـد تقـديم: .عمـور لعمر الحسنية: نةبالخزا المخطوطة الكتب كشاف .26
 .الحسنية الخزانة منشورات .1428/2227، 1ط .بنبين شوقي

ـــول: .27 ـــد المعس ـــار لمحم ـــي المخت ـــة السوس ـــاح مطبع ـــدة النج  ط الجدي
 . 1262/هـ1382

، خلـدون ابـن، محمـد بـن’الـرحمن’عبـد الـدين ولـي زيد ألبي المقدمة: .28
 مصـر نهضـة، وافـي الواحد’عبد علي ت:، التونسي انشبيلي الحضرمي
 . 2226، 4ط والتوزيع والنشر للطباعة

 ت:، القاضـي بـن’ألحمـد المنصور: الخليفة مآثر على المقصور المنتقى .22
 . 1286، المعارف مكتبة، رزق محمد
 

* * * * 
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 العاشر المحور
 الببليوغرافيا
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 (الظنون كشف) ضوء في الكتاب تاريخ
 

 األنيس الحكيم عبد        
 ومحقق للتراث العربيباحث 

 

ــ ــث ة)خالص ــا بح ــي ألقيُته ــؤتمر ف ــاجي< م ــة: ح ــا خليف  الببلوغرافي
 >العصـر وأسـئلة التاريخيـة الرهيـة انسالمية: الحضارة في العلو  وتصنيف
 (1) (2215 مار  8-6 في إسطنبو  في ُعِقدَ  الني

، أخبـاُره تنـاثرْت  وقـد، بعـد يُكتـْب  لم، عريضَل  طويلَل  تاريخَل  للكتاب
 التـاريخ هـنا لكتابـة يتصـد  لَمنْ  والبُدَّ ، أسراُره وخفيْت ، أسماُره وتفرقْت 

 ِمـنْ  ولكـن، بمكـان   الصـعوبة مـن أمرَل  وهـو ...انسالمية المكتبة قراءةِ  ِمنْ 
 مـن اكثيـرً  وأظهـرَ ، األخبار من اكثيرً  جَمعَ  اواحدً  اكتابً  نجدَ  أنْ  الحظ ُحْسنِ 

 عـن الظنـون كشـفكتـاب < هــو ذلـك، األسـمار من بكثير   وأمتعَ ، األسرار
 .>والفنون الكتب ساميأ

ــاب هـــنا قــرأتُ  لقــد ــة قــراءة الكت ــر، كامل ــرة المراجعــات غي ، الكثي
 .العلماء قا  كما أسراَره يُعطي ال كله يُقرأ لم إذا والكتابُ 

                                                 

اشتغلُت بهنا البحث، وَكتبُت هنه الخالصة في مدينة توبنغن في ألمانيا، حيث كنـُت فـي ( 1)
  إلـى يـو  الجمعـة 2/1/2215مـن يـو  الجمعـة  -رحمه اهلل- >أحمد<رحلة عالج ولدي 

  . وقد سافرُت لالشترا  في المؤتمر المنكور ِمْن هنا ، ثم عدُت إليها.1/5/2215
ينكيرني بوجبة الطعا  وأنا مستغرقَل في إعـداد البحـث  -آنسه اهلل-ثيرًا ما كان أحمد وك

 حا . كل على هلل وهلل األمر من قبل ومن بعد، والحمدُ  المنكور.
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 وأسـتعرضُ ، >للكتـاب اتاريًخـ< استخرجتُ  الكتاب لهنا قراءتي وفي
 :األمثلة بعض ذكرِ  مع، التاريخ هنا عناوينَ  هـنا

ي  حين   ؟البواعث هنه هـي فما، بواعث ِمنْ  لهـم بُدَّ  ال المؤلفون ُف يُؤل
، لاسـال  كاالنتصـارِ  :كثيـرة >الكشـف< مـن ُتسـتخرجُ  التي البواعثُ 

 والجـواِب ، الـدو  حـا  وإصـالحِ ، للمسـلمين والنصـ ِ ، المنهــب ونصرةِ 
 لد  األوهـا  وبيانِ ، تر    أو فعل   في النفس عن واالعتنارِ ، استشكا  على
 .وهـكنا، استفتاء عن وانجابةِ ، يرالغ

، شيخ   أو، وزير   أو، سلطان   أو، خليفة   ِمنْ  باقتراح   التأليُف  يكون وقد
ف يراهــا رهيـا أو، األوليـاء من ولي   أو، تلمين   أو  عمـلُ  ويُْمكـنُ  ...المؤلـي

 .ووزراُههم السالطين اقترحها التي بالكتب جيدة   قالمة  
 مـن اكثيـرً  رأينـا وقـد، فالدتـهِ  وحـبَّ  لـدالو حـبَّ  الباعـثُ  يكـون وقد
 .ألبنالهـم أصحابُهـا ألَّفهـا الكتب
 .للتلمين الفالدةِ  حبَّ  أو
 .حاسد   زوا  أو، مرض   زوا  بعد هلل الشكر الباعثُ  يكون وقد
 ومنـه، منظـو    نثـرُ  أو ُمستأنَفَل  أهـوَ  والنثرُ ، شعرَل  أو نثرَل  الكتابُ  وهـنا

عَل  أهــوَ  والنثـرُ ، منثـور   نظـمُ  أو مستأنفَل  أهـوَ  والشعرُ ، قصيدة فرشُ   أو ُمسـجَّ
ع غير  ؟ُمسجَّ

  ؟ُمختصرَل  أو ُمطو َل  والكتاب
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، زاد أو بـالتلخي  المؤلـُف  اكتفـى وهـل، آخـر ِمنْ  ُمْخَتصرَل  أو ُمبتدأ
 الفـرقُ  ومـا، لخصـهُ  أو اختصـرهُ  يُقـا  وهل ؟ال أو األصل ترتيبَ  غيَّرَ  وهل
 ؟بينهما

  ؟تنييل أو ومنتقى ُمنتخبَل  وهو
  ؟تقريرَل  أو، تعلي َل  أو، حاشيةَل  أو، شرحَل  وهو

 ؟داللته وما التهنيب معنى وما، تهـنيبَل  أو واستدرا َل 
 ؟أكثر أو كتابين بين جمعَل  وهو

 أبيـات شـرحُ  أو، الكتـاب لخطبـة شـرحَل  أو، كاملَل  شرحَل  أهـو والشرحُ 
  ؟منه مواضع شرحُ  أو، فيه

 ؟غيُره ألَّفه أو، الشارحُ  ألَّفه لمتن   كنلك والشرحُ 
 ؟بقوله أو، أقو  قا ، بالقو  شرحَل  أو، ممزوجَل  أهـو والشرحُ 

  ؟اشرحً  ُتسمَّ  لم وإنْ  شرح   بمثابة هي التي الكتبُ  وما
ثين طريقة على أهـو والتأليُف    .غيرِهـم أو المحدي
  ؟إسناد   غير أو وبإسناد  ، تخريجَل  وهـو
يفين وبعض  ومتـى هـو فَمـنْ  تابـهِ ك فـي المـنكورين للرجا  تَرجم المؤل

  ؟الفكرة هنه ظهرْت 
 ؟لغيره أو له والخاتمةُ ، آخر ِمنْ  ُمستعارةَل  أو، بأسلوبهِ  والمقدمةُ 
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دَ  وهـل يُف  حدَّ  ؟ال أو مقدمته في الكتاب من أغراَضه المؤل
 لـه َمـنْ  ذكـرِ  علـى تـراجم كتـاب فـي يقتصـرُ  كالـني المؤليف وشروطُ 

  .تصنيفَل 
 أو، قواعـدَ  أو، مطالبَ  أو، فصو    أو، أبواب   على كتابَهُ  رتَّبَ  وكيف
 أو، مســاللَ  أو، أقســا َ  أو، مواقــَف  أو، مســالكَ  أو، مقاصــدَ  أو، مقــاالت  
 مقدمـة :الجـيش ترتيـب علـى أو، كتالـب أو، أركـان   أو، مشارعَ  أو، مطالعَ 
 ؟وحروف   وسطور   وكلمات   عنوان   على رتَّب وَمنْ  ؟وميسرة وميمنة وقلب

 علـى رتَّبـه فهــل جغرافيـا أو المـدن أو للرجـا  تاريخ كتاب كان وإذا
يُف  اقتصر وإذا، حروف   أو، أقاليم  سـرل  لـنلك فهــل بعـدد   أبواب   على المؤل
  ؟اهلل إال إله ال حروف بعدد فصاًل  وعشرين أربعة على كتابَهُ  رتَّب كالني

  .مجدواًل  كتابَهُ  جَعلَ  َمنْ  ثم
  .أوله في افهرسً  له جَعلَ  وَمنْ 
  ؟غيرها أ ، التركية أ ، الفارسية أ ، العربية أهيَ  التأليف لغةُ  مث
  ؟ال أو اعنوانً  له المؤلُف  وَضعَ  هـل ثم

  ؟ال أو مسجوعَل  (العنوان أي) هـو وهـل
ف إلـى منسوبَل  هـو وهـل ف إلـى أو، المؤلـي  إلـى والنسـبةُ ، لـه المؤلَـّ
  ؟وصف نسبة أو إضافة نسبة المؤليف
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 بأســماء اشتهـــرْت  والتــي، العنــاوين فــي اشــتركْت  التــي الكتــبُ  ومــا
ــــرْت  أو، أصحابهــــا ـــاب اشته ـــا، وحســـب بالكت ـــاوينُ  وم ـــزة العن ، الُممي
 والتـي، أخـر  بعنـاوين اشتهـرْت  التي الكتبُ  وما، والَمحسودة، والُمنتقدة

  ؟غيَّروها ولماذا، أصحابُهـا غّيرهـا التي العناوين وما، عنوان ِمنْ  أكثر لهـا
  .منه والتحقُّ ُ  بالعنوان العلماء وعنايةُ 
، التعبيرين بين فرقَل  هنا  وهل، مآخُنه أو، المؤليف مصادرُ  هي ما ثم

ــا، عدُدهـــا ومــا  أو، مســموعة أو، مقــرهة مصــادر هـــي وهـــل، نوُعهـــا وم
  ؟مشاَهـدة
 كالـني، غيرهــم عـن فيهــا ينقلـوا أَنْ  أصحابُهــا أبى التي الكتبُ  وما
، وُكِشـفت مصـادَره أغفـل وَمنْ ، الصمدية والواردات ةيهلان بالهبات اكتفى
  .العلمية األمانة غاية في كان وَمنْ ، لنلك وانُتِقدَ 

حون المصادر ذكر في طريقتهـم وما  ظهــرْت  ومتـى، يرمـزون أو أيصري
 ؟الخاتمة في أو المقدمة في مصادَرهم ينكرون وهل، الرموز

  ؟ال أو طويلةَل  أهـي والنقو ُ 
 الُمتميمـةُ  التابِعـةُ  والكتبُ ، المعاَرضةُ  المتبوعةُ  الملِهمةُ  لكتبُ ا هي وما

 ؟المقليدةُ  أو
ـه وهــل منـه تـمَّ  ومـاذا، يتمَّ  لم أو الكتاب تمَّ  وهـل  بقـي أو غيـُره أتمَّ

ه وإذا، اناقصً   أو، تلميـنَل  أو، أخَل  أو، أوابـنَل ، أبَل  أهــوَ  ؟هــو فَمنْ  غيُره أتمَّ
يفَل   ؟بُعدَ  أو مانُهز قُربَ  وهـل، آخر مؤل
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  .وعدمهِ  انكما ِ  من والتحق ُ 
 أو، بغـداد أو، حلـب أو، كمكـة، البلـد حيـث ِمـنْ  التأليف مكانُ  ثم

 المـدن تلـك ُهويـة عـن مهمـةَل  فالـدةَل  ذلـك وفـي-، شـيراز أو، القسطنطينية
  .والسجون الحبس في ألََّف  كَمنْ  البلد في بقعةَل  أو .-مثاًل  كشيراز

يُف  استغرق كم :تهومدَّ ، التأليف وتاريخُ   أو، اشهــرً  أو، ايومً  فيه المؤل
ف وبعُضهـم) ؟أكثر أو، سنة  كتابـهُ  اسـتغرقَ  وبعُضهــم، يـو    فـي رسـالةً  ألَـّ

 .(سنة خمسين
يَف  ما معرفة التاريخِ  ذكرِ  فوالدِ  وِمنْ   .مثاًل  رمضان شهـر في أل
 وفيهــا ،المنثـورُ  فيهــا، متنوعـةَل  متعددةَل  وهي، للتاريخ العلماء وطرقُ 

، أبجـد حسـاب استخدا ُ  وفيهـا، الغامضُ  وفيهـا، الواض ُ  وفيهـا، المنظو ُ 
، لتأليفـه اتاريًخـ الكتـاب اسـمُ  يكون وقد، الموافقات من لطالُف  ذلك وفي
 .قرآنيةً  سورةً  يكون وقد، جميلةً  عبارةً  التاريخُ  يكون وقد

ف سـني  بيـانُ  ذلك وِمنْ  ، صـنََّف  مـا أو  وذكـرُ ، التـأليف حـين المؤلـي
  .صنََّف  ما وآخر

، مجلـدَل  أو، جـزءَل  أو، لطيفَل  أو، كراسةَل  أو، أسطرَل  أهـو حجُمه ما ثم
 المجلـدات وعـددُ  ؟وسـطَل  أو، ضـخمَل  أو، كبيرَل  أهـو والمجلدُ ، مجلداتَل  أو

 .بالحجم ال بالمضمون العبرة أنَّ  إلى وانشارة، واألجزاء
 فهــو ادالًمـ المجلـد ثُ يؤنـ خليفـة الحـاج أنَّ  إلـى انشارة من بُدَّ  وال

  .مجلدة عنده
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  ؟أكثر أو (إبرازتان) نسختان أهـي الكتاب هنا نَُسخُ  ثم
  .أكثر أو الموضوع في كتابان له َمنْ  ثم

 أو منه مختصرَل  هو وهل، أكبر أو األو  من أصغر الثاني الكتاب وهـل
 ؟ال

 تـمَّ  لوهــ، مختصـر   أو متوسـط   إلـى عـَد َ  ثم ُمطواًل  الكتابَ  بدأ وَمنْ 
 ؟ال أو األو ُ 

يُف  أجازَ  وهل  ؟ال أو شيء منه يُفَردَ  وأنْ ، ال أو كتابُه يُختَصرَ  أنْ  المؤل
يفوها ؟اختصرها ومن ؟اخُتِصَرْت  التي الكتبُ  وما  ؟غيُرهم أو مؤل
 ســالمةِ  فــي ذلــك فــأثَّرَ  الخــطي  رديء كــان وَمــنْ ، العلمــاء خطــوطُ  ثــم
 .نقلهِ  حين الكتاِب 
 الكتبُ  وما، ال أو ُشرِحْت  وهل، ال أو انتشرْت  هل الكتب حظوظُ  ثم

 ؟الهوامش في بقيْت  التي
يفه إلى الكتاب نسبةُ  سلمْت  هل ثم  نُِسـبَ  ومـا، ُجِهلْت  أو وُعرِفْت  مؤل

 غيـرَ  بقي وما، نسبتها في ُتنوِزعَ  التي والكتب، اعمدً  أو اغلطً  مؤلفهِ  غير إلى
  .اظنا  مؤليف إلى المنسوبةُ  والكتبُ ، منسوب

يفيها تراجمُ  ُتعَرُف  ال التي والكتب  .مؤل
يف   ِمنْ  أكثرُ  تألفيها في اشتر َ  التي والكتبُ   أو واحـدة   أسـرة   ِمـنْ ، مؤل

، -الجمـاعي التـأليُف  وهو- واحد   زمن   في تألفيهِ  في اشُترِ َ  وما، ذلك غير
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 فـي ُذِكـَرْت  مـدة   أطـو ُ  ومـا ؟-جماعة   تأليُف  وهو-، متالحقة   أزمان   في أو
  .هنا

 فـي بقـيَ  ومـا، وكيـف ومتـى، بيََّضـهُ  وَمـنْ ، الكتـبِ  مـن بُـييضَ  ما ثم
 ؟بعُضهُ  ضاعَ  أو، ضاعَ  أو سلِمَ  وهل، ولماذا، المسودات
لْت  التي الكتبُ  ما ثم   ؟عليها وأُثنيَ  وُمِدَحْت  ُعدي
 وُجرِحـْت  ُمـِدحْت  التـي الكتب وما، ونُِقدْت  ُجرِحْت  التي الكتبُ  وما

 كـلي  أسـاليبُ  ومـا، التجـري  ألفـاظُ  ومـا، التعـديل ألفاظُ  وما ؟واحد آن   في
 ؟بشعر   أو بنثر   والمدحُ ، إلينا وصل وكيف، به قا  وَمنْ ، ذلك

 ؟المدح ألفاظُ  وما، عنه قا َ  وما كتابَهُ  مَدحَ  وَمنْ 
رةً  علمّيةً  إضافةً  أضافْت  التي والكتبُ   .ُمقدَّ

 عالِم   كتبِ  ومفاضلةُ ، واحد   موضوع   في الُمؤلَّفة الكتبِ  في والمفاضلةُ 
 .ُمعيَّن  

 ...أصحابُها فيها تعبَ  التي والكتبُ 
 ...سواها عّما ُتغني التي والكتبُ 
  .حملها وَمنْ ...السفر في ُتْحملُ  كانْت  التي والكتبُ 
يفيها فضلِ  على منها يُستد ُّ  التي والكتبُ   ...ُمؤل
ظْت  التي والكتبُ    .قُري
  .بعدها التأليفِ  من نآخرو استحيى التي والكتبُ 
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، علم   في صنَّف َمنْ  أو  على كالن ي  الُمبدعين بيانُ  ذلك في ويَدخلُ 
 >أدرنـة تـاريخ فـي المسـامرين أنيس< ألَّف الني كالحبري، علم ِمنْ  فرع  و أ

 مـن بلـد   في صنََّف  َمنْ  أرَ  ولم، فيه صنَّف َمنْ  أو ُ  وهو: <خليفة الحاج قا 
 .(1)>غيره الرو  بالد

 .النساخ جناية وبيانُ ، السقيمة النُّسخ وبيانُ ، النُّسخ تقويمُ  ثم
يفوها حظي التي الكتبُ  فما، الكتب ُتجاه الفعل ردودُ  ثم ، بجـوالز مؤل

 ؟الجوالز تلك وما
ر التي الكتبُ  وما يفوها تضرَّ  ؟بسببها مؤل
 .معينة   بكتب   االحتفا ُ  ثم
مْت  التــي الكتــبُ  ثــم ، خليفــة   ِمــنْ  :عامــة   شخصــية   إلــى وأهــديْت  قُــدي
، الـدو  فـي العلمِ  قيمةَ  لنر ، وُمفت  ، وقاض  ، ووزير  ، وسلطانة  ، وسلطان  
 .أكثر العلمَ  شجعْت  دولة وأي، األشخاص وعند

 .>العالمين ربي  اهلل< باسم كتابَهُ  ألََّف  وَمنْ 
مْت  التي أو  فقد، هنا (الظنون كشف) كـ زمان   كل في العلماء إلى قُدي
مهُ  يُف ال قدَّ  .>والفضالء الفحو  وزمرة، العلماء أكابر معشر< إلى مؤل

  ...ووزراء وسالطين ملو َل  ألَّفها التي الكتبُ  ثم
سها التي والكتبُ   .وحفظوها وقرأهها ملو َل  درَّ

                                                 

 (.1/122كشف الظنون )( 1)
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 .المكفوفون ألَّفها التي والكتبُ 
 .نساء ألفتها التي والكتبُ 
 .أطفا  ألَّفها والتي
يفْت  أو   .أطفا    أو لنساء أُل
بْت  اللغات بين تنقلْت  التي الكتبُ  ثم  أو، الفارسية إلى نُقلْت  أو، فُعري
  .الترجمة تلك وقيمةُ ، َمنْ  يدِ  وعلى، َمنْ  وبأمرِ ، ذلك كان وكيف، التركية

 .بعَدهم أو، مؤلفيها حياة في ضاعْت  التي والكتبُ 
 عزيــزة :يُقــا ُ  وقــد - الوجــود قليلــةُ  والكتــبُ ، الموجــودةُ  الكتــبُ  ثـم
، العصور من عصر   أو، األمكنة من مكان   في المتداولةُ  والكتبُ ، - الوجود
 التـي أو، مـنهبين أو المناهب من منهب   في المتداولةُ  أو، المؤليف كعصرِ 
 التي أو، ملكها أو، ال أو مكانَها عيَّنَ  وهل، كثيرة وهي، خليفة الحاج رآها
 .عصره قبل العلماءُ  رآها

يفيهــا يــدِ  علــى انتــالُف: كـان وكيــف ،تلفــْت  التــي الكتــبُ  ثـم  أو مؤل
 .نفسه شعرَ  أحرقَ  وَمنْ  ...كتاب تأليفِ  على ند  وَمنْ ، غيرهم

قْت  التي والكتبُ ، الناقصةُ  والكتبُ   .أجزاُهها تفرَّ
 .المسروقةُ  والكتبُ 
 .منها ليس ما فيها ُد َّ  والتي، ُحِسدْت  التي والكتبُ 
  .ُحِفظْت  التي والكتبُ 
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 والكتـبُ ، العـا  والتثقيـف، التعلـيم منـاهج فـي دخلْت  يالت والكتبُ 
 .والطالِب  العلماءِ  المتحان ُوِضعْت  التي

 .الوباء زمنِ  في ُتقرأُ  التي والكتبُ 
يفْت  التي والكتبُ    .الحيوان لسانِ  على أُل
 .المعجمة دون المهملةِ  بالحروفِ  الُمؤلَّفةُ  والكتبُ 

 وهـل ؟يؤلفوها أنْ  نووا التي بُ الكت وما، التأليف في العلماء آما ُ  ثم
 .ال أو ذلك تحقَّ َ 

يف   الكاملةِ  األعما ِ  جمعِ  فكرةُ  نشأْت  متى ثم  .واحد   لُمؤل
َف  التـي لألفكـارِ  التاريخُ  :الكتاب تاريخ وِمنْ  ـي  صـنعُ  ويُْمكـنُ ، فيهـا أُل

 .هنا >الظنون كشف< باستقراءِ  لنلك معجم  
 .اللغات المتعددةِ  المعاجمِ  فكرةِ  ظهورُ  :مثاًل  ذلك وِمنْ 
 شَرحَ  كَمنْ ، تراثه ِمنْ  المؤليفِ  ورثةِ  مواقف معرفةُ  :الكتاب تاريخِ  وِمن

صهُ  أو، عليه زادَ  أو، ذيَّله أو، والده كتابَ   فتـاو  جَمـعَ  أو، ترجمهُ  أو، لخَّ
، عليـه وحافظَ  صانهُ  أو، نَسَخهُ  أو، حواشيه جَردَ  أو، شعَره جَمعَ  أو، والده
 .اأيضً  األحفاد جهودُ  ذلك ِمنْ و، له انتصرَ  أو

 .والقارئ المؤليف بين العالقةِ  رصدُ  :الكتاب تاريخِ  وِمنْ 
 .به واالنتفاعِ  الكتاِب  قبو ِ  في انخالص أثرِ  رصد اوأخيرً 
 .الماتعِ  النافعِ  الكتاِب  هنا في نجُدهُ  -وغيره- هنا كلُّ 
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  .اأوهامً  فيه إنَّ  :يُقا  وقد
 بحـر فـي مغمـورةً  األوهـا ُ  هـنه تكون أنْ  عسى لكنْ ، نعم :والجواب

 .وفرالده فوالده
 بحثَل  فيها يُكتبَ  أنْ  يُْمكنُ  ذكرُتها التي المفردات هنه من مفردة   وكلُّ 

لُ ، وُتصـنَُّف ، وُتبـّوبُ ، المادة فيه ُتْجَمعُ  كاملَل   نتـالجُ  منهـا ويُْسـَتنتجُ ، وُتحلَـّ
 .والتأليف العلمي البحث مسيرة على الضوءَ  تلقي

 ...خليفة الحاجهلل ا’رحمَ 
 أنْ  بنـا وجـديرَل ، للعلمـاء التقـدير كبيـرَ  وكـان، الحس مرهَف  كان لقد
  :كنلك نعامله

 طعـنَ < :>سينا البن والتنبيهات لاشارات الرازي شرح< عن قا  لقد
 بعـضُ  سـّمى ولـنلك، صـاحبه علـى الـردي  في وبال َ ، معارضة   أو بنقض   فيه

 .(1)>اجرحً  شرحهُ  الظرفاء
  األصـلَ  أنَّ  تعلـمُ  أنـت: <باشـا كما  البن >الوقاية إصالح< عن وقا 

 اراجًحـ امفيـدً  كـانَ  وإنْ  والفرعُ ، الجمهور عند ومستعملَل  مرغوبَل  -ذكرهُ  ما مع-
مين على الُمنتِقدين آثار في تعالىاهلل ’سنةُ  وهنه، مترو َل  لكنه    .(2)>الُمتقدي

 

                                                 

 (.1/24كشف الظنون )( 1)

 (.1/122كشف الظنون )( 2)



 212 

  عطاء من قبس
 وثائقوال للمخطوطات الثاني الحسن جائزة

 
 السحابي معاذ .د

  ثـاحـب    
 

 اهلل الرحمن الرحيم’بسم

 العالمة به وسم الني العنوان هو >المغربي المخطوط عطاء من قبس<
ــد ــوني محم ــه المن ــاتع كتاب ــامع الم ــرة الج ــاته لجمه ــه دراس ــو  ومقاالت  ح

 فـي الطويلـة وخبرتـه تجربته عصارة فيه أودع والني، المغربية المخطوطات
 أيضا ومنه، هنا مقالي عنوان صغت شاكلته وعلى ،المخطوط التراث مجا 
 الثـاني الحسـن جالزة معطيات تتبع على تنبني التي المقا  هنا فكرة انبثقت

 مــن النــادر وتســجيل، ســنة وثالثــين اثنــين خــال  والوثــال  للمخطوطــات
 .المعروضات من والنفيس، المخطوطات

 ؛لـه (1)ا مقـ فـي ذلك من شيء إلى المنوني محمد العالمة أشار وقد
 الجـالزة معارض عرفتها التي والمستندات المؤلفات نفالس من نماذج فنكر
 .دورات سبع خال  أي، 1275 سنة إلى 1262 سنة تأسيسها بداية منن

                                                 

 للمخطوطات والوثال  عبـر سـبع سـنواتالمقا  بعنوان: معطيات جالزة الحسن الثاني ( 1)
  .1275 / 17، السنة 4نشره في مجلة دعوة الح ، العدد 
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 محمـد العالمة أطلقها التي المبادرة لهنه تتميم هو هنا عملي فإن لنا
 من وسأبدأ ،الوثال  دون المخطوطات قسم على سأقتصر أنني إال، المنوني
 التاسـعة الـدورة إلـى، 1276 سنة برسم الثامنة الدورة من أي، انتهى حيث

 .2218 سنة برسم والثالثين
 موضـوعيا تصنيفا المنتقاة المخطوطات صنّفت المنهجية الناحية ومن
ــو  بحســب ــون العل ــت، والفن ــاوين ورتب  بحســب تصــنيف كــل داخــل العن
 الـدورة رقـم إلـى نفسه الوقت في مشيرا، المؤلفين لوفيات الزمني التسلسل

 ُوِصف أو المخطوط فيها ذكر التي والصفحة، فيها نظمت التي والسنة، )د(
 إعادتـه عن الدورات فهار  في المنكور المادي بالوصف واستغنيت، فيها
 .هنا

 عنـه كشـفت مـا جميـع ذكرت أو، بالموضوع أحطت بأنني أدعي وال
 فهــار  بعــض وأن ســيما ال، والنــادرة المهمــة المخطوطــات مــن الجــالزة
 متواضـعة محاولـة البحـث هـنا أعتبـر بـل، لـدي تتوفر لم القديمة الدورات
 تد  ما وهو، المخطوطات قسم في ونفالسها الجالزة مكنونات من لالقتبا 

 هـنا فـي البحـث لتعميـ  بدايـة نفسـه الوقـت فـي وهـو، >قبس< كلمة عليه
 ؛امًعــ القطــاعين فــي زةالجــال لمعطيــات شــاملة دراســة وإعــداد، الموضــوع

 السـنوات هـنه طيلـة الجـالزة راكمته الني فالرصيد ؛والوثال  المخطوطات
 تكشـيفا الرصيد بهنا أكثر العناية إلى ملحة الحاجة تزا  وال، بالنوادر مليء

  .والمهتمين الباحثين أيدي إلى يصل حتى، وتوصيفا
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 فـإنني ثالبحـ هـنا إعـداد فـي عليّ  الفضل بأهل االعتراف باب ومن
 باألعـداد أمـدني الـني السـاوري العزيـز’عبـد الـوفيّ  الفاضل األستاذ أشكر

 بــوعزة األســتاذ أشــكر وكــنلك، الجــالزة دليــل مــن صــدرت التــي الحديثــة
 .القديمة األعداد ببعض أمدني الني الخلفوني
 والفنون: العلو  بحسب المنتقاة المخطوطات تصنيف مسار وهنا
  :وعلومه القرءان أوال. 
  :العقيدة ثانيا. 
  :وعلومه الحديث ثالثا. 
  :وأصوله الفقه رابعا. 
  :والتراجم والتاريخ النبوية السيرة خامسا. 
  :وعلومها اللغة سادسا. 
  :والوعظ التصوف سابعا. 
  :الطـــب، التوقيـــت، الفلـــك، )الحســـاب متنوعـــة علـــوم ثامنـــا ،
 (...الموسيقى
  :األمازيغية المخطوطات تاسعا. 

 نعـرف أن بـأ  ال مخطوطـات مـن فيها وما األقسا  هنه عرض وقبل
 .تحقيقها تتوخى التي والغايات بالجالزة
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 .والوثائق للمخطوطات الثاني الحسن بجائزة التعريف
 مرة يُنَظَّم ثقافي نشاط هي والوثال  للمخطوطات الثاني الحسن جالزة

  والوثـال المخطوطـات تجميـع فيـه ويـتم، الثقافـة وزارة طرف من سنة كل
 مـن ودراسـتها فحصـها أجل من واألسر األفراد من مالكوها بها يشار  التي
 مـالكي مـن للمشـاركين ماليـة جـوالز مـن ِ  مقابـل، المتخصصـة اللجان قبل

، 1262 سـنة في نشاطها تمار  بدأت وقد، والنفيسة النادرة المخطوطات
 .دورة 29 :3181 سنة إلى السنة هذه منذ الدورات عدد وبلغ

 الدولــة لـوزير (1)قـرار وهـو، 1272 سـنة بترسـيمها قـرار أو  وصـدر
ــاريخ 1234.72 رقــم الثقافيــة بالشــؤون المكلــف  1422 محــر  مــن 13 بت
 الثــــاني الحســـن جــــالزة بإحـــداث المتعلــــ  1272 دجنبـــر 3 الموافـــ 

 المكلـف الدولـة وزيـر أن علـى منه األو  الفصل ن  حيث، للمخطوطات
 لفالـدة >الثـاني الحسـن جـالزة< تدعى زةجال سنة كل يمن  الثقافية بالشؤون

ــاريخ المتعلقــة المخطوطــات ــاة بالت ، انســالمية التقاليــد أو المغربيــة والحي
 إجرالـي طابع ذات الفصو  وباقي، الجالزة أقسا  على الثاني الفصل ون 

 .وتنظيمي

 سنة ثم، 1282 سنة الوزاري القرار هنا على (2)تعديالت صدرت ثم
                                                 

أبريـل  2، 1422جمـاد  األولـى  23، 3512نشر هنا القرار بالجريدة الرسمية عدد ( 1)
 442-432، ص: 1282

أبريـل  12، 1422رمضـان  13، 3222بالجريـدة الرسـمية عـدد  التعديالت نشر قرار( 2)
 .525، ص: 2128
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، مراكـز سـبعة فـي جهويـة جوالز إحداث على ن  (1)تتميم قرار ثم 1226
، العيــون - أكــادير - مــراكش - الربــاط - فــا  - وجــدة - تطــوان هــي:
 جـالزة ألحسـن تعطـى درهم ألف عشرون قيمتها كبر  جالزة إحداث وعلى

 .أولى تشجيعية

 القـرار وتتمـيم بتغييـر (2)قرارا الثقافة وزارة أصدرت 2214 سنة وفي
 سـبعة كانـت أن فبعد، المراكز عدد في الزيادة هو فيه جاء ما وأهم، الساب 
 والدار مال  بني هي: المحدثة والمراكز، مركزا عشر ستة إلى انتقلت مراكز
 علـى التعـديل تـم كمـا، وسـطات والقنيطرة وتازة والداخلة وكلميم البيضاء
 ،الجـالزة إحـداث أملـت التـي التقديريـة والرهيـة يـتالء  بمـا الماليـة القيمة
 مركـز كل في تمن  تشجيعية جوالز ثالث إلى المالية الجالزة قسمت بحيث
 قيمتهـا ارتفعـت التـي الكبر  الجالزة إلى بانضافة، عشر الستة المراكز من
 .درهم إلى 32 إلى درهم ألف 22 من

 الثـاني الحسـن جـالزة تنظـيم وراء مـن كانـت التـي الغايات أهم منو
 :(3)والوثال  للمخطوطات

                                                 

، برســم ســنة 36دليــل جــالزة الحســن الثــاني للمخطوطــات والوثــال ، الــدورة  ينظــر( 1)
 .42 - 32، ص: 2211

، برســم ســنة 37دليــل جــالزة الحســن الثــاني للمخطوطــات والوثــال ، الــدورة  ينظــر( 2)
 .22، ص: 2215

لزة (، ودليـل جـا2/812قـبس مـن عطـاء المخطـوط العربـي لمحمـد المنـوني، ) ينظر( 3)
 .11، ص: 2215، برسم سنة 37الحسن الثاني للمخطوطات والوثال ، الدورة 
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ـــاف أوال: ـــد اكتش ـــادر الجدي ـــيس والن ـــن والنف ـــراث م ـــوطني الت  ال
 مـن العديـد بـين الـبالد منـاط  مختلف في متفرقا يزا  ما الني، المخطوط
 قيمتهـا يـدر  ال، بالغة وعلمية فكرية بأهمية يتميز ما ومنه، واألفراد األسر
 إلـى يـؤدي القيمـة بهـنه الجهـل إن حيث، الباحثين من المتخصصين سو 
 لعوامـل عرضـة يجعلـه ممـا، قـدره حـ  وتقـديره التراث بهنا  االهتما عد 
 .والتخريب التلف

 باألهميـة المخطـوط التراث هذا مالكي واألفراد األسر تحسيس ثانيا:
، الجـالزة هـنه تنظـيم خـال  مـن التـراث لهـذا والمعنويـة والماديـة الفكرية
 إغناء في بواسطته وبانسها ، عليه بالحفاظ مطالبون بأنهم يدركون وجعلهم
 .العلمي البحث مجا 

 مـن اليـد عليـه تقـع مـا ورقمنـة لتصـوير الممكنة التدابير اتخاذ ثالثا:
 ثبـوت والجهويـة والوطنيـة العلميـة اللجان تقرر التي والوثائق المخطوطات

 بالربـاط المغربيـة للمملكـة الوطنيـة المكتبـة في منها نسخة وإيداع، أهميتها
 .العلمي البحث رحاب توسيع في وإسهاما األصل لضياع تحسبا

 للمخطوطـات الثـاني الحسـن جالزة تنظيم أن يتبين المنظور هنا ومن
 الســالفة المعطيــات لتحقيــ  الثقافــة وزارة مســؤولية ضــمن ينــدرج والوثــال 
 .النكر

 التــراث مــن غنيــا رصــيدا الســنوات هــنه طيلــة الجــالزة راكمــت وقــد
 بهـا المشـار  والوثـال  وطـاتالمخط عـدد بل  حيث، اوكْيفً  اكما  المخطوط

ــن ــدورة من ــنة األولــى ال ــدورة إلــى 1262 س  21491 :2218 ســنة 32 ال
 اآلتية: المصادر في جاء ما بحسب ووثيقة مخطوط
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ــ ــل ـ ــدورة دلي ــ  :2222 ســنة برســم 34 (1)ال  المخطوطــات عــدد بل
 مخطـوط 24371 :34 الـدورة إلـى إحـداثها منـن الجـالزة فـي بها المشار 
 .ووثيقة
 وثيقة 214و مخطوط 821 :2212 سنة برسم 35 الدورة دليل ـ
 .وثيقة 27و، مخطوط 811 :2211 سنة برسم 36 الدورة دليل ـ
 .وثيقة 324و مخطوط 411 :2215 سنة برسم 37 الدورة دليل ـ
 .وثيقة 841و مخطوط 214 :2216 سنة برسم 38 الدورة دليل ـ
 .وثيقة 397و مخطوط 319 :2218 سنة برسم 32 الدورة دليل ـ

 .ووثيقة مخطوط 21491 المجموع:
 هنا من الرليس الغرض إلى ندلف بالجالزة الموجز التعريف هنا بعد
 تـم ممـا ونوادرهـا المخطوطـات نفـالس علـى الضـوء تسـليط وهـو ؛المقا 
 .وعلومه بالقرءان ونبدأ، المنكور التصنيف بحسب، الجالزة على عرضه

 .وعلومه القرءان أوال:
 وأخـنت، الجـالزة معروضـات ضـمن مهـم بنصـيب القسم هنا حظي
 القرون خال  كتب أغلبها أن إال، النصيب هنا من األكبر الجزء المصاحف

                                                 

، جاء فيه جدو  يلخ  السنوات التي تم 14، ص 2222برسم سنة  34ينظر الدليل ( 1)
فيها عقد الدورات مع عدد المخطوطات والوثال  المشار  بها في كـل دورة مـن سـنة 

 .2222إلى سنة  1262
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 ومطبوعـة مشهورة تفاسير إما فهي القرءانية المخطوطات باقي أما، المتأخرة
 بـري وابـن، القاضـي وابـن والجعبـري كالشاطبي مغاربة لعلماء مؤلفات أو

ــى إضــافة، وشــروحه ــدال إل ــات تقايي ــي واألنظــا  والرمزي ــا الت  العلمــاء ألفه
 .والمتشابه والضبط الرسم في المتأخرون
 عتيقـة مصـاحف مـن الجـالزة في بها المشار  المخطوطات تخل ولم
  منها: ننكر، العلم هنا في ونادرة مهمة ومؤلفات

 فيـه السـور أسـماء كتبـت، الـرق علـى عتيـق أندلسـي بخـط مصحف
 واألربــاع لألنصــاف منهبــة الهــامش علـى المــةع ووضــعت الكــوفي بـالخط
 .(61 ص، 1282، 12 )د:، مختلف بلون والشكل، والسجدات واألثمان
، 12 )د:، (هــ 453ت) المعـافري العربي البن منسوب >المجالس<
 أهــداه قــد المخطــوط هــنا مالــك أن الظــن علــى ويغلــب، (3 ص، 1282
 في مجالس< بعنوان ليفتأ على مدة منن فيها وقفت فقد ؛الصبيحية للخزانة
 وأنـه، نفـيس المجلـد هـنا بـأن يفيـد حـديثا ُكتـب تقييـد أوله وفي >التفسير
 تتبـين ولـم، عصـره فـي كتب وقد، المالكي المعافري العربي البن منسوب

 .أعلم واهلل، عربي البن المجالس هنه نسبة صحة لي
 الفـرا  كـان، أندلسي بخط كتبت نسخة، لمجهو ، >القرءان غريب<

 .(25 ص، 1284، 16 )د:، .هـ654 سنة هامن
، هـ(6 )ق العماني الحسين محمد ألبي >القرءان وقوف في المرشد<

 .(24 ص، 1276، 8 د:)
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 الغسـاني عمـارة بـن’أحمـد بـن’لمحمـد >القـرءان تفسـير فـي التبيان<
 .(1 ص، 1272، 11 )د:، هـ( 7)ق األندلسي البرجي
 بـن’محمـدل >البريـة تقييد يف السنية والمباحث الدرية المعاني جمع<
 اللوامـع الـدرر لمـتن المتقدمـة الشروح من وهو، هـ( 8 ق) الوارتني عيسى
 .(3 ص، 1284، 16 )د:، نافع انما  مقرأ في

 المنبهـي علـي بـن’للحسـن >اإلمـام مرسـوم ضـبط فـي الغمـام كشف<
ـــهير ـــباني الش ــــ( 2 )ق بالش ـــنا، (162و 87 ص، 2218، 32 )د:، ه  ه
 بنلك أفادني، نسختان إال الخزالن في منه توجد وال، بابه في مهم التأليف
 علـى تحقيقـه فـي صـعوبة وجـد بأنه وأخبرني، حميتو حسن الدكتور محققه
 هـنه أهمية تمكن وهنا، فيهما الحاصل والطمس للبتر نظرا النسختين هاتين
 نفـس فـي ثانيـة نسـخة عرضـت كمـا، هـ1272 سنة انتسخت التي، النسخة
 هــاتين تصــوير علــى المحقــ  عــز  وقــد، هـــ1186 ســنة انتســخت الــدورة
 .الكتاب طبع أثناء الحقا منهما ليستفيد النسختين
 بـن’أحمد العبا  ألبي >اللوامع الدرر لكتاب والسامع القاري إرشاد<
  توجـد الشـرح وهـنا، هــ(1257’)ت يدوعيشـيان عمـر بن’محمود الطالب
ــه ــخة من ــدة نس ــا واح ــم فيم ــي أعل ــة ف ــني الخزان  ، 1282، 12 )د:، ةالحس
 .(16ص

 متجينوش المهدي لمحمد >القراء السبعة بين الجمع في األداء رعاية<
 القراءات جمع فن في ألف ما أوسع من التأليف هنا ويعد، هـ( 1344’)ت
 اآلن وهـي، هـنه إال المنظومـة لهنه نسخة أعلم وال، المغربية الطريقة على
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 )د: .والتسـليم الصـالة أفضل صاحبه على النبوي المسجد بمكتبة محفوظة
32 ،2225). 

 بـن’ألحمـد >القرءان ومعجزات قصص من الفرقان وغرائب عجائب<
، جــزءين فــي يقــع، .(83 ص، 2215، 37 )د:، بــرادة أحمــد بــن’عثمــان
 .ورقة 253 ورقاته
 بـن’لسليمان >الخراز رسم شرح في المنتهي وتذكرة المبتدي تقريب<
  .(28 ص، 1277 ،2 )د:، الكاتب سليمان بن’محمد

 .العقيدة ثانيا:
 ببـاقي مقارنـة الجـالزة في بها المشار  العقدية المخطوطات قلة رغم

 منها: ننكر النخالر بعض ضمت القلة هنه أن إال انسالمية العلو 
 بنـاه، السـابع القـرن فـي أندلسـي بخـط >والنبوات العقائد في كتاب<
 .(222 ص، 2212، 35 )د: .وطرر حواش وعليه، عجيبة بطريقة مؤلفه

 ســعيد بــن’الــرحمن’عبــد زيــد يبــأل >األفكــار ولــواقح األســرار كنــز<
 .(24 ص، 1284، 16 )د:، ـ(ه725) أمقشاب بابن المعروف الصنهاجي
 بـن’أحمد العبا  ألبي >اإليمانية العقائد في الجزائرية المريد كفاية<
 .(128 ص، 2215، 37 )د:، هـ( 884’)ت الزواوي الجزالري اهلل’عبد

 >الشـهيرة العباد أفعال خلق مسألة في الخطيرة واللمعة اليسيرة النبذة<
 يوسـف المحاسـن أبـي بـن’علـي بـن’أحمد بن’المهدي محمد اهلل’عبد ألبي

 .(115 ص، 2215، 37 )د:، هـ( 1122’)ت الفاسي
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 ســيدي لجــدنا التوحيديــة العقيــدة شــرح فــي والصــادر الــوارد تحفــة<
 الفاسـي القـادر’عبد بن’محمد بن’أحمد بن’محمد القاسم ألبي، >القادر’عبد
 .(143 ص، 2212، 35 )د:، (هـ1164’)ت

 .وعلومه الحديث ثالثا:
 فمنها ؛بالتنوع الجالزة على المعروضة الحديثية المخطوطات اتسمت

 والتقاييـد الشـروح كتـب ومنهـا، والمسـانيد والسـنن كالصحاح المتون كتب
 .الحديثية مباحثوال المصطل  كتب ومنها، والتعليقات
 كتـب لـبعض والتركيبيـة الجمالية القيمة هو المخطوطات هنه مّيز وما
 صـحي  من ومنهبة عتيقة خطية نسخ الجالزة على عرضت حيث ؛الحديث
 نـادرة مخطوطات إلى إضافة هنا، الجما  في غاية مسلم وصحي  البخاري
  منها: ننكر، ونفيسة
 نسـخة هــ(2 )ق لبجـاليا الشاط البن >مسلم صحيح على تقييدات<
 .(18 ص، 1284، 16 )د:، الونشريسي بخط

 الحسن ألبي >المختار النبي حديث في األنوار شرح في األزهار لب<
 ســنة نســخت هـــ( 821’)ت القلصــادي القرشــي علــي بــن’محمــد بــن’علــي
 .(282 ص، 2216، 38 )د:، هـ222

 دينالـ لشـمس >عقيلة أحمد بن’محمد مسلسلت في الجليلة الفوائد<
 .(2215، 37 )د:، .هـ( 1152’)ت المكي عقيلة بن’أحمد بن’محمد
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 محمـد اهلل’عبـد ألبـي >الحـديث فـي اللحـن حكـم فـي المغيث فتح<
 .(112 ص، 2215، 37 )د:، هـ( 1156’)ت المراكشي اليفرني الصغير
 تأليفـه فـي األعـلم من حجر ابن الحافظ فات فيما والتبيين اإليضاح<

 1183) الفاسـي الحسـني إدريـس بـن’محمـد بـن’يـسندر، >المدلسين في
 .ص(، 1281، 13 )د:، هـ(

ــد< ــا تقيي ــتم  فيم ــه اش ــاب علي ــامع كت ــاري الصــحيح الج ــن للبخ  م
 .(121 ص، 2215، 37 )د:، >الثلثيات

 .وأصوله الفقه رابعا:
 عـدد حيـث من العلمية األقسا  باقي بين نسبة أكبر القسم هنا يشكل
 داخلـه التـأليف موضـوعات وتنـتظم، الجالزة في بها المشار  المخطوطات

 الشــروح وهنــا ، الفقهيــة المصــادر أمهــات فهنــا ، متنوعــة مجــاالت فــي
 >خليل مختصر< مقدمتها في يأتي التي الفقه متون على والحواشي والتعالي 

 مسـالل فـي والتقاييـد والنـواز  األجوبـة إلـى بانضـافة، >عاشر ابن متنو<
 .الجزلية الخالف
 إبـراز فـي والوثـال  للمخطوطـات الثـاني الحسـن جالزة متساه وقد

، الخاصة المكتبات في المتفرقة الخطية نسخه كثرة على الفقهي الرصيد هنا
، مهمـة علميـة قيمـة لهـا ونفـالس ذخـالر عـن الكشـف في ساهمت وكنلك
  منها:
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 أنهــا النسـخة هــنه نفاسـة تكمـن، هـــ( 536’)ت للمـازري >التلقـين<
 .(22 ص، 2215، 37 )د:، هـ7 القرن إلى يرقى أندلسي بخط كتبت

 بـابن المعروف البلنسي أحمد بن’اهلل’عبد محمد ألبي >الرسالة شرح<
 .(121 ص، 2216، 38 )د:، هـ( 566’)ت موجوا 
ــة< ــن أجوب ــي، أندلســي بخــط، >رشــد اب ، 33 )د:، صــفحة 142 ف
 .(72 ص، 2228
 الفاســي زروق ألحمــد >اإلرشــاد شـرح علــى الفهمــي الســداد مفتـاح<
 .(162 ص، 2212، 35 )د:، هـ282 سنة نسخ، (هـ822)ت

ــة< ــى اإلخــوان معون ــألة عل ــان أوالد مس ــن وشــبهها األعي ــائ  م  المس
ــة ــان المحتاج ــد >للبي ــن’ألحم ــليمان ب ــن’س ــز  ب ــي يع ــموكي الجزول  الرس

 .(87 ص، 2216، 38 )د:، هـ(214)
 (هـ1221’)ت الفاسي القادر’عبد للشيخ >والصغر  الكبر  األجوبة<

 .(2227 /32 )د
 بن’ألحمد >القيرواني زيد أبي ابن اإلمام رسالة على الدواني الفواكه<
 علـى وقوبلـت، المؤلـف مبيضـة من نسخت هـ( 1125’)ت النفراوي غنيم
 .(135 ص، 2216، 38 )د:، مؤلفها خط

 أبـي بـن’لمحمـد >والمعتمـد التكميـ  شـرح فـي الصمد الجلي  فتح<
، 2215، 37 )د:، هـــــ( 1214’)ت السجلماســــي محمــــد بــــن’القاســــم

 .ص(265
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 الحسـن اهلل’عبـد بـن’محمـد بـن’لمحمـد >ومشـكلتها العبـادة نوازل<
 .(16 ص، 1277، 2 د:)، (هـ1166) الدليمي
 للطرنبـاطي، >أحكـام مـن بـه يتعلق وما العلم شرف في المرام بلو <

، 12 )د:، هــ( 1214’)ت الفاسـي العثمـاني مسـعود بن’محمد اهلل’عبد أبو
  .(38 ص، 1282
 أحمـد بـن’محمـد بن’لمحمد >الوليد أبي مسائ  لشرح المريد غنيمة<
 لقواعـد القبـاب كشـرح مهمة مصادر عن ينقل، (هـ1214بعد’)ت المديوني
 والتوضــي ، للرســالة الجزولــي وشــرح، القرطبــي أرجــوزة وشــرح، عيــاض
 .(2 ص، 1283، 15 )د:، للخمي والتبصرة، للقرافي والنخيرة، لخليل
 يحيـى بـن’علـي الحسـن ألبـي >الصـلة فـي السهو أحكام في سالةر<
 .(2 ص، 1283، 15 )د:، المالقي
 بن’أحمد عنها سأله فقهية مسالل على هـ( 872’)ت >الَقْوري أجوبة<
  .(18 ص، 1284، 16 )د:، الونشريسي يحيى

 نفيســة نســخة، هـــ( 322’)ت زمنــين أبــي البــن >األحكــام منتخــب<
 .(24 ص، 1284، 16 )د:، هـ625 سنة نسخت، وعتيقة
 بـن’أحمـد بـن’لمحمد >المنهج منتخب تكمي  في المهج فكر بستان<
 .(،2222، 27 )د:، هـ( 1272’)ت الفاسي ميارة

 العميـري القاسـم ألبي >الفاسية العمليات شرح في الفاشية األمليات<
 .(2224، 22 )د:، (هـ 1187’)ت
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ـــآرب< ـــي الم ـــهادة ف ـــارب ش ـــد >األق ـــن’لمحم ـــ ب ـــادري بالطي  الق
 .(173 ص، 2228، 33 )د:، هـ(1187)ت

، 33 )د:، >الوقـت أول فـي الصـلة فـي لنـا القاطع، السكت سيف<
 .(126 ص، 2228

 .والفهارس والتراجم والتاريخ النبوية السيرة خامسا:
 وتــاريخ والفهــار  والمناقــب والتــراجم النبويــة الســيرة كتــب تشــكل

 جــالزة فـي بهــا المشـار  طــاتالمخطو مـن كبيــرا جـزءا واألحــداث الـدو 
 كتــب علــى يهــيمن الصــوفي الطــابع ويكــاد، للمخطوطــات الثــاني الحســن
 تعتبـر المخطوطـات هنه فإن وبالتالي، وغيرها والمناقب والفهار  التراجم
 .المغربي التصوف لتاريخ مصدرا

، التـأليف مـن النـوع هـنا في مهمة مكنونات عن الجالزة كشفت وقد
 منها: ننكر

ـــة< ـــيد قص ـــف ناس ـــه يوس ـــلم علي ـــي >الس ـــم ألب ـــهيلي القاس  الس
 .(13 ص 1282، 12 )د:، هـ(581’)ت

ور يعـز  أبـي الشـيخ مناقـب فـي الصدور شرح< ، هــ(572ت) >َيل نـ 
 .(2221، 26 )د: منكور غير لمؤلف
ــي المســتفاد< ــب ف ــاد مناق ــة العب ــاس بمدين ــا ف ــا وم ــن يليه ــبلد م  >ال
 أندلسـي بخـط نسـخة، الفاسي التميمي الكريم’عبد بن’لمحمد (هـ623’)ت
 .(2225، 32 )د:، هـ813 نسخها تاريخ، جيد



 234 

 أندلسـي بخـط عتيقـة نسـخة هـ( 621’)ت >الل ْبلي جعفر أبي فهرسة<
 .(178 رقم، 2224، 22 )د:، مشرقية مالم  به، وواض  جميل
 فــي النســخة هــنه أهميــة تكمــن، (هـــ 626’)ت للبوصــيري >البــردة<
 مـن األو  الشـطر تشـطير علـى بني وضع في تبتك حيت، الرالعة جماليتها

 شـكل فـي النهب وماء باأللوان محالة وهي، شطرا عشرة بخمس بيت كل
 .(2227 /32 )د، بديع

 ومـا، والتصـلية البسـملة فضائ  في العطرية والحديقة البهية الروضة<
 اهلل’عبـد ألبـي، >المرضـية الزكيـة واألحـوال النبوية الكماالت من يناسبهما
 )د:، هـ( 778’)ت األندلسي الرعيني عثمان بن’محمد ابن سعيد بن’محمد
 .(21 ص، 1282، 12

 بـن’محمـد القاسـم ألبي >المراكشية األخبار ذكر في الموشية الحل <
 .(148 ص، 2215، 37 )د:، هـ( 8 ق) الغرناطي العاملي العالء أبي

، أصـل نسـخة وهـي، األزهـري اهلل’عبد بن’لخالد >البردة على شرح<
 .(18 ص، 1284، 16 )د:، هـ282 سنة كتبها، مؤلفها بخط

ــم< ــال نظ ــة رج ــي الحلي ــيم ألب ــوان >نع ــن’لرض ــد ب ــِوي اهلل’عب  الِجْن
 .(2221، 26 )د: (هـ221)ت

، (هــ 12 )ق الزمـوري العظـيم’عبـد البـن >أمغار بني شرفاء تاريخ<
 .(157 ص، 2228، 33 )د:
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 الزمـوري العظـيم’عبـد بن’لمحمد >الحاضرين وأنس الناظرين بهجة<
 الحيـاة مظاهر عن النادرة التاريخية المصادر من الكتاب وهنا، (هـ 12 )ق
 .ص(، 1283، 15 )د:، دكالة في

 العربــي لمحمــد >المحاســن أبــي الشــيخ أخبــار مــن المحاســن مــرآة<
 )د، المؤلـف أصـل مـن ومصـححة منقولـة نسـخة، هـ( 1252’)ت الفاسي

32/ 2227). 
 بـن’السـال ’لعبـد >الشـاوي أحمـد سـيدي أخبـار فـي الـرواي معتمد<
 .(2221، 26 )د: هـ( 1221)ت القادري الطيب
 بـن’السـال ’لعبـد >األشـراف األربعـة األقطـاب نسـب على اإلشراف<
 .(52 ص، 1276، 8 د:)، هـ( 1221)ت القادري الطيب
 الطيـب بـن’السـال ’لعبـد >العرفـان ذوي أسـانيد إلـى اللهفـان مناه <
 .(158 ص، 2228، 33 )د:، هـ(1112)ت القادري
 فضــلء مــن وتطــوان بــالجزائر أجــازني فــيمن البســتان أزهــار نشــر<
 النسـخة هـنه ولعـل، هــ(1122’)ت الفاسـي زاكـور البـن >األعيان األكابر
 .(2225، 32 )د:، األو  مبتورة، هـ1225 سنة نسخت، المؤلف بخط

 عــدب’)ت الفاســي مــدين ألبــي >األخبــار بأطيــب اإلخبــار مســتعذب<
 .(15 ص، 1282، 12 )د:، (هـ1132
 يخلـف البـن الفقيـه ابـن محمـد الشـيخ مناقـب فـي >المحبين سلوة<
 .(2224، 22 )د:، هـ( 1162)ت الفاسي األندلسي
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 الحسـني الطـاهري لحمـدون >وزان شـرفاء مناقب في اإلخوان تحفة<
 .(164 ص، 2228، 33 )د:، هـ( 1121’)ت الجوطي

 بــن’يحيــى بــن’ألحمــد >المختــار النبــي فضــائ  فــي األبصــار نزهــة<
 .(244 ص، 2211، 36 )د:، هـ( 12 )ق التمنرتي إبراهيم بن’محمد
 الربيع ألبي >وقُر  مداشر من حولها وما زيان أنباء من الق ر  تقدير<
 .(14 ص، 1276، 8 د:) هـ( 1231)ت الشفشاوني الحوات سليمان
 يالناصـــر الســـال ’عبـــد بـــن’لمحمـــد >الكبـــر  الناصـــرية الرحلـــة<
 ص، 2222، 34 )د:، قصو  أهمية ذات، أصل نسخة وهي، (1232)ت
78). 

 الزيـاني القاسم ألبي >اإلسماعيلية الدولة ذكر في السليمانية الروضة<
 .(72 ص، 1276، 8 د:) هـ(1242’)ت (هـ 1242’)ت

 بـن’الزكـي لمحمـد >الزهـراء بنـي ألسـماء الجامعـة الزهـراء المطالع<
 .(،2222، 27 )د:، هـ( 1272’)ت العلوي الهاشمي محمد
 العربـي موالنا وشيخه الدبا  الواحد’عبد موالنا ذكر في القوي النور<
 التـاودي القاضـي ابـن محمـد بـن’المهـدي محمـد اهلل’عبـد ألبي >الدرقاوي
 .(183ص، 2222، 34 )د: هـ( 1271)ت، الفاسي
 أول مـن القضـاء خطـة ولـي بمـن التعريـف في والمرجان اللؤلؤ درة<
، 31 )د:، هـ(1323)ت الكتاني إدريس بن’لجعفر >اآلن إلى العاشرة المائة
 .(114 ص، 2226
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 العبــا  الحــاج بــن’ألحمــد >المحمديــة والمكــارم النبويــة الــدالئ <
 .(174 ص، 2228، 33 )د:، (هـ1322’)ت ،المراكشي يالفاس الشرايبي
 محمـد بـن’الحبيـب بـن’لمحمـد >الدرعيـة األنباء في المهدية العقود<

 .(237 ص، 2218، 32 )د:، هـ( 1363’)ت الدرعي ركراكيال
ــرة الشــموس< ــار فــي المني ــة أخب  الحــاج بــن’ألحمــد >الصــويرة مدين

 .(147 ص، 2215، 37 )د:، الرباطي الرجراجي
 الجزنـــاوي إبـــراهيم بـــن’للعياشـــي >وأضـــرحتها مـــراكش مســـاجد<
 .(15 ص، 1282، 12 )د:، المراكشي
، الريسوني الصادق ألحمد >نوشفشاو األخماس تاريخ عن لمحات<
 .(41 ص، 1282، 12 )د:

 .وعلومها اللغة سادسا:
 مهمـة مخطوطات والوثال  للمخطوطات الثاني الحسن جالزة سجلت

 والبالغـة والصـرف كـالنحو ؛علـو  مـن بهـا يتصـل وما العربية باللغة تتعل 
 ويـةاللغ للمتون والمختصرة المطولة الشروح إلى فبانضافة، وغيرها والشعر
 نـنكر، والنفـالس النـوادر بعـض هنـا  الجمـل والميـة والخزرجيـة كاأللفية
  منها:

 شـروحا تتضـمن طـرر عليها، جيدة نسخة، >الجاهليين الستة أشعار<
 .(22 ص، 2218، 32 )د:، لغوية
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ــن >األلفــا < ، 37 )د:، أندلســي بخــط هـــ( 244’)ت الســكيت الب
 .(258 ص، 2215
 بخــط هـــ( 421’)ت المرزوقــي يعلــ ألبــي >الحماســة ديــوان شــرح<
 .(264 ص، 2215، 37 )د:، أندلسي
 أندلسـية نسـخة، هــ( 422’)ت للثعـالبي >العربيـة وأسـرار اللغة فقه<
 .(56 ص، 2215، 37 )د:، هـ7 ق إلى تقديرا ترقى

، هــ( 432) الفاسـي عمـران ألبـي الناسـخ نسبه >واألضداد الدالئ <
 .(4 ص، 1282، 12 )د:

 فـي مكتوبة نسخة، هـ( 442’)ت >المعري العالء ألبي >الزند سقط<
 مـن منقولـة طـرر مواشـيها وعلـى، مصـح  عتيـ  أصل عن السعدي العصر
 .(128 ص، 2218، 32 )د: ،،الديوان على قديم شرح

، 2 د:)، (هـــ476’)ت للشــنتمري >الســتة الشــعراء ديــوان شــرح<
 .(11 ص، 1277
 الحضـرمي نعيم بن’اهلل’عبد محمد ألبي >المنفرجة القصيدة تخميس<

 .(122 ص، 2218، 32 )د:، هـ225 سنة نسخت هـ( 636)
 اهلل’عبــد ألبــي >المشــكلة الحــروف بــين الفــرق فــي المكللــة الــدرر<
 ص، 2218، 32 )د:، هــ( 646’)ت الشـقوري التجيبـي عتيـ  بـن’محمد
122). 
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ــة الُعراضــة< ــي الركني ــة المقصــورة شــرح ف ــارحها، >الدريدي ــر ش  غي
 سـنة بعـد العزيـز’عبـد الدولة ركن برسم ألفت خزالنية نسخة وهي، معروف
 .(45 ص، 2215، 37 )د:، هـ1115 سنة النسخة هنه وتاريخ، هـ661

 في صغيرة رسالة وهي، >العربية النكت وصفوية األدبية الغرر جذوة<
ــة ــو اللغ ــي والنح ــن ألب ــي الحس ــبيلي الرعين ـــ666ت)، انش ، 27 )د: (ه
2222). 
ــع الــروٌ< ــي المري ــديع ةصــناع ف ــن’ألحمــد >الب ، األزدي محمــد ب
 أصـلية نسـخة وهـي هـ( 721’)ت ،المراكشي العددي البناء بابن المعروف
، 32 )د:، .جيـد أندلسـي بخـط هــ 627 سـنة المؤلـف عهـد في انتسخت
2225). 
 طالـب أبي بن’يحيى بن’محمد اهلل’عبد ألبي >البردة قصيدة تخميس<
 ص، 2218، 32 )د:، .هـ225 سنة نسخت هـ( 768’)ت السبتي اللخمي
182). 

 حجلـة أبـي بـن’يحيـى بـن’أحمـد العبا  أبو الدين شهابل >قصائد<
 .(122 رقم، 1226، 23 )د:، (ـه 776’)ت التلمساني
 نسـخة، األو  السـفر (هــ722’)ت >الكشـاف على التفتزاني حاشية<
 .(125 ص، 2228، 33 )د:، هـ224 سنة نسخت عتيقة

 )د:، هــ( 828)ت الـدميري موسـى بـن’لمحمد >العجم المية شرح<
 .(82 ص، 2226، 31
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 لـم، واآلخـر األو  مبتـور، عتيـ  أندلسـي بخط >المعاني في كتاب<
 .(2227 /32 )د، مؤلفه يعرف
 البسطامي محمد بن’الرحمن دلعب >الترس  مباهج في التوس  مناهج<
 .(154 ص، 2215، 37 )د:، هـ( 858’)ت األنطاكي
 بـن’الحسـن ابن لمحمد >ذريح وابن ُكَثيِّر قصيدة شرح في التصريح<
 .(331 ص، 2216، 38 )د:، هـ( 868’)ت الراشدي مخلوف
 )ق الكميلـي بـن’الـدين عزيـز >اآلداب لفنـون الجامعة األلباب نزهة<

 .(312ص، 2211، 36 )د:، هـ(2
 ألبــي >بــاديس ابــن ســينية عــن الحنــاديس جلــو فــي الجلــيس أنــس<
ــا  ــد العب ــن’أحم ــد ب ــوفي محم ــدي المن ـــ( 232’)ت الورني ، 38 )د:، ه
 .(61 ص، 2216
ــرق فيمــا نظــم< ــى >اللغــات مــن افت ــن’ليحي  ق) اللكوســي الحســن ب

 .(123 ص، 2218، 32 )د:، هـ(11
 >والفعول واألسماء الحروف من بني ما على والكهول األوالد مرشد<
 .(26 ص، 2212، 35 )د:، هـ( 12 )ق الكدسي المبار  بن’لمحمد
 تصـريف مـن اآلمـال مبلغ تضمنه عما اإلشكال ومزي  األقفال مفتاح<
، 34 )د:، (هــ 1314’)ت السجلماسـي القاسـم أبـي بـن’لمحمـد >األفعال
 .(184 ص، 2222
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ــتح< ــة ف ــي الرمزي ــق ف ــة مغل ــراهيم >الخزرجي ــن’نب ــد ب ــادلي محم  الت
 .(2225، 32 )د:، هـ( 1311’)ت

 بـن’راهيمنبـ >األجروميـة متن شرح في الكافية من المختصر الشافي<
 .(2225، 32 )د:، هـ( 1311’)ت التادلي محمد
 بخـط، ورقـة 322 فـي يقـع، مجهـو  لمؤلـف >واألضداد األجناس<
 .(212 ص، 2228، 33 )د: ،،مشرقي
 >األلفيــة علــى المكــودي شــرح شــواهد شــرح فــي الدريــة الكواكــب<
 .(2222، 27 )د:، الجبار’عبد بن’الصدي ’عبد بن’أحمد بن’لمحمد

 .والوعظ وفالتص سابعا:
 خاصـا طابعا والسلو  والتربية والمواعظ التصوف مخطوطات تكتسي

 مشـاربهم اخـتالف على العلماء أن ذلك، المغاربة عند التأليف مسار ضمن
 الســلوكية وبالتربيـة، المحمديــة بالسـنة متشــبثين ظلـوا العلميــة واهتمامـاتهم
 تعظـيم مـع ،والعبـادة والزهـد األخـالق فـي النبـوي الهـدي مـن المستوحاة
 وخلفـوا، الروحيـة المعاني بهنه غزيرة تواليفهم وكانت، المحمدي الجناب
 جــالزة كشــفت وقــد، والخاصــة العامــة المكتبــات فــي تنــاثرت زاخــرا تراثــا
، التـراث هـنا من مشرقة صفحات عن والوثال  للمخطوطات الثاني الحسن
 يرةكـنخ التصـوف مؤلفـات طبـع الـني الرالـع الجمـالي الجانـب فـي سواء

 بهـا المغاربـة ابتهـل التـي المؤلفات من وغيرهما الخيرات وداللل المحتاج
 يكشـف الـني العلمـي الجانـب أو، وتـنهبيها وتنميقها نسخها في وتنافسوا
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 الحبيب بسنة المغاربة تمسك ومد  التاريخ عبر المغربي التدين مالم  عن
 .ومقداره قدره وتعظيم ‘ المصطفى
 هـنا فـي الثـاني الحسـن جالزة عنها شفتك التي النفالس بعض وهنه
 المجا :
 بن’يحيى الحسين ألبي >والدعوات الذكر في الخيرات لسب  الجامع<
ــروف نجــاح ــابن المع ــالّ  ب ــي الق ـــ( 422’)ت القرطب  مصــححة نســخة ه
 .(132 ص، 2218، 32 )د:، هـ238 سنة نسخة، ومقابلة
 )ق جــاليالب الكالعــي اهلل’عبــد ألبــي >واآلداب الحكــم فــي قصــيدة<

 .(13 ص، 1284، 16 )د: العربي ابن بكر أبي القاضي شيخ وهو، ه(5
 المقامـات أصـحاب الصـوفية مشـايخ فض  في العالية المحاسن نشر<
 .(78 ص، 1276، 8 )د: (هـ768’)ت اليافعي أسعد بن’اهلل’لعبد >العالية
 د:) هــ( 722)ت الرنـدي لنفـزيا عباد البن >العطائية الحكم شرح<

 .(72 ص، 1276، 8
 بـن’أحمد بن’محمد بن’لمحمد >والعارفين المعرفة وأحوال التصوف<
، هــ( 8 ق) بالــُمعّمم يعـرف، الغرنـاطي السـاحلي األنصـاري الرحمن’عبد
 .(2 ص، 1284، 16 )د:

 بـــن’محمـــد نصـــر ألبـــي >البريـــات خيـــر مـــواعظ فـــي الســـبعيات<
 .(121 ص، 2218، 32 )د:، هـ( 262) الهمداني الرحمن’عبد
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ــةغ< ــدا نيم ــب’لعب ــي المني ــى بالصــلة التوســ  ف ــي عل ــب النب  >الحبي
 .(164 ص، 2212، 35 )د:، هـ(1285’)ت الدرعي ناصر بن’لمحمد
ــاد بــن’محمــد بــن’ألحمــد >الشــاذلية المــآثر فــي العليــة المفــاخر<  عب
 .(،2222، 27 )د:، ـ(ه 1153 بعد’)ت الشافعي
 بن’المكي مدلمح >الزيارة على والحث البحث في السيارة الكواكب<
 .(184 ص، 2215، 37 )د:، ه( 1234’)ت المراكشي مريدة

، هـ(1242’)ت الكنتي الختار بن’لمحمد >الـَمريد دون الـُمريد ُجن ة<
 .(268 ص، 2215، 37 )د:

، الطــب، التوقيــت، الفلــك، )الحســاب متنوعــة علــوم ثامنــا:
 (...الموسيقى
 تتصـل التـي بالمخطوطـات زاخـر رصـيد على الخاصة الخزالن تتوفر

، والشـعراء العلمـاء باهتمـا  تحظـى التـي الخاصـة وبالفنون، البحتة بالعلو 
، الرصـيد هنا من جانب عن للمخطوطات الثاني الحسن جالزة كشفت وقد

ــث ــو ال بحي ــن دورة أي تخل ــن الجــالزة دورات م ــي مخطوطــات م ــم ف  عل
 مـا أهـم ومـن، ذلـك وغيـر والموسـيقى والطب والفلك والحساب التوقيت
  يلي: ما المهمة والمخطوطات النوادر من الجالزة عنه كشفت
، هــ( 271’)ت الخراسـاني البلخـي معشـر ألبي >النجومية األحكام<
 .(14 ص، 1282، 12 )د:
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 انسـراليلي بكـالش ابـن إسـحاق بـن’ليوسف >الطب في المستعين<
، 26 )د: .المـؤتمن بـن’أحمـد جعفـر أبـي بـاهلل للمستعين ألفه، هـ( 5 )ق

2221). 
، هــ( 752’)ت التجيبـي ليـون البن >والهندسة التكسير في أرجوزة<
 .(153-152 رقم:، 1226، 23 )د:

 >الفلكيـة الحركـات على الكلية الدالالت في الحسن أبي رجز شرح<
 .(58 ص، 2216، 38 )د:، هـ( 822) القسنطيني قنفد البن

 د:) هــ( 812’)ت قنفد البن >الكواكب تعدي  في المطالب تسهي <
2 ،1277) 

ــة< ــة المقال ــي الحكمي ــراٌ ف ــة األم ــي >الوبائي ــي الحســن ألب ــن’عل  ب
 .(241 ص، 2216، 38 )د:، هـ( 816) التادلي هيدور بن’اهلل’عبد

 المـادريني محمـد بـن’محمـد الـدين لبـدر >الجيبية الربع في الفتحية<
 .(135 ص، 2215، 37 )د:، هـ( 212’)ت

 عيسـى بن’أحمد القاسم ألبي >جبالعل األمشاج والفظ المزاج حافظ<
 .(34 ص، 1277، 2 )د:، هـ( 1252’)ت الفشتالي

ــة شــرح ــن منظوم ــري اب ــي زك ــي شــهور ف ــه العجم  >وفصــوله ومنازل
، 2 )د:، هــ( 1134’)ت الفاسـي القـادر’عبـد بـن’الـرحمن’عبد بن’لمحمد
 .(25 ص، 1277
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 الفاسـي الشرايبي الجليل’عبد بن’ألحمد >الكسور بسط في االقتصار<
 .(143 ص، 2218، 32 )د: ،هـ( 1122’)ت

 والظــ  الجيــب بطريــق الصــلوات أوقـات معرفــة إلــى الحــائر إرشـاد<
 .(128ص، 2228، 33 )د:، >الدائر وفض 
 محمــد بــن’لمحمــد >البيــت وســمت األوفــاق فــي الثبــت أهــ  عمــد<
 .الفاسي الفلكي العلمي
 لمؤلـف الفروسية في تأليف >الجهاد مراتب في األمجاد أجواد سيرة<
 .(1 ص، 1276، 8 )د:، منكور غير

 على يحضون باألطلس لعلماء رسالل عن عبارة >الجهاد في مجموع<
 .(3 ص، 1272، 11 )د:، النصار  مع بالتعاون وينددون الجهاد

، تـا  غيـر، الحروب سر في تأليف >األسرار وكنوز األنوار شموس<
 .(5 ص، 1272، 11 )د:، التلمساني الغساني عامر بن’الحاج بن’لمحمد
 من وهو، مجهو  لمؤلف، >بالصواعق الجهاد أراد لمن ئقالل النشر<
، 1283، 15 )د:، والمـدافع البـارود صـناعة فـي العسكري التراث نفالس
 .(17 ص

 )د:، المركبـة األدويـة فـي وهـو، >األضـرار عـلج في األفكار نزهة<
 .(132 ص، 2226، 31

 بـن’محمـد اهلل’عبـد ألبـي >حهاشـر مع واألدوية الكيمياء في منظومة<
 .(27 ص، 1284، 16 )د:، المرغيتي الجزولي السوسي سعيد
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، األندلسـية اآللة ونوبات طبوع في ومجدولة ممتازة نسخة >الحايك<
 .(26 ص، 1283، 15 )د:

 .(5 ص، 1276، 8 د:) >الموسيقى طبوع ترتيب<

 .األمازيغية المخطوطات تاسعا:
 العلـو  تصـل أن أجـل مـن للكتابـة كلغـة باألمازيغيـة المصنفون اهتم
 فهــم فــي صـعوبة يجــدون الــنين المتعلمـين مــن عــدد أكبـر إلــى والمعـارف
 بتنوع متنوعة أمازيغية ومخطوطات مؤلفات الخزالن لنا حفظت وقد، العربية
 جـالزة فـي حضـور المخطوطـات لهنه وكان، مصنفيها واهتمامات مجاالتها
 ذلك: فمن ،والوثال  للمخطوطات الثاني الحسن
، الخليلـي المختصر حسب مبوب >المالكي الفقه في الحوٌ كتاب<
 .(151 ص، 2212، 35 )د:، هـ( 1162’)ت أوزا  علي بن’لمحمد
، 15 )د:، السوسـي إبـراهيم بـن’علـي بـن’لمحمـد >الفقه في كتاب<
 .(25 ص، 1283
 )د: ،،باألمازيغية منظومة السال  عليه يوسف قصة، >األكمام زهرة<

 .(168 ص، 2228، 33
، الحامـدي يحيـى بـن’اهلل’لعبـد األمازيغية إلى >البردة قصيدة ترجمة<
 .(122 ص، 2212، 35 )د:

 عمـر بـن’اهلل’عبـد بـن’لمحمـد األمازيغيـة إلـى >البردة قصيدة ترجمة<
 .(142 ص، 2215، 37 )د:، السوسي أكلماني القصوبي



 247 

 خاتمـة
 للمخطوطــات الثــاني الحســن جــالزة كنــوز علــى انطاللــة هــنه بعــد
 الكشـف فـي الكبر  الثقافية التظاهرة هنه مساهمة مد  جليا يظهر والوثال 
ــالن، الخاصــة الخــزالن ذخــالر عــن ــراث ودف  يمتلكــه الــني المخطــوط الت

 العهـد تجديـد الضـروري مـن كان لنا، العلمية األسر به تحتفظ أو، األفراد
 المصـور الرصـيد علـى التـدليل مـع، وتوصـيفا تكشيفا الخطية المكتبة بهنه
 .والمهتمين الباحثين إشارة رهن يكون حتى، الوطنية المكتبة في منها

 

 المراجع
 1276 مـن) والوثـال  للمخطوطـات الثاني الحسن جالزة وأدلة فهار  -1

 .(2218 إلى

 الغـرب دار، المنـوني محمـد .ذ، المغربـي المخطـوط عطـاء من قبس -2
 . 1222، األولى الطبعة، انسالمي

 . 1275 / 17 السنة، 4 العدد، لح ا دعوة مجلة -3
 

* * * * 
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 مغربية رقمية مكتبة بناء نحو
 المخطوط العربي للكتاب

 
 اننجليزية( باللغة المقالة هنه )كتبت

 النهي  سعيد .د 
 بإفران األخوين جامعة       

 

 المقــالة مـلخـص

ــ ــوع دفيه ــنه موض ــة ه ــى المقال ــرض إل ــيم ع ــاريع وتقي ــة مش  رقمن
 القـرويين جـامع وخزانـة بالربـاط الوطنيـة بالمكتبـة المحفوظة المخطوطات

 األخيـرين العقـدين مـد  على بنلت التي بالجهود التعريف وكنلك، بفا 
 .المغربيـة لألمة ذاكرة باعتباره الثقافي الموروث هنا وتثمين حفظ أجل من

 تــاريخ عــن مــوجزة نبــنة تقــديم إلــى المقالــة هــنه مــن األو  الجــزء يســعى
 بـأهم التعريـف إلـى فيسـعى الثـاني الجزء أما، بالمغرب والوراقة المخطوط
 ســنة حـدود إلــى 2222 سـنة منـن بــالمغرب أنجـزت التــي الرقمنـة مشـاريع
ـــنا، 2212 ـــب مناقشـــة وك ـــة الجوان ـــة التقني ـــة المتعلق  والفهرســـة بالرقمن

 لهنه موجز تقييم عن عبارة فهو األخير الجزء أما .وطاتللمخط االلكترونية
 .مردوديتها من الرفع شأنها من لمقترحات وتقديم المشاريع
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Manuscript Collections in Morocco in Historical 

Perspective1 

The corpus of Moroccan manuscripts is estimated at more than 

80,000 titles and 200,000 volumes hosted at a number of public and 

private libraries—mostly religious institutions and zawāyā. 2  These 

collections are invaluable both as repositories of human knowledge 

and memory and for their aesthetic value in terms of calligraphy, 

illumination, iconography and craftsmanship. Several medieval 

authors place Morocco as an important hub in the Muslim West (al-

Gharb al-Islami) for manuscript production, illumination, binding and 

exchange. However, except for a few scattered publications, a history 

of North African Arabic calligraphy (al-khatt al-maghribi) remains to 

be written.  

The two main manuscript collections in Morocco are hosted at 

the National Library of Morocco (Bibliothèque nationale du royaume 

du Maroc, or BNRM, formerly General Library and Archive) in Rabat 

(13,486 volumes, 34,000 titles), and the Qarawiyyin Library in Fez 

(3,823 volumes). Theses collections originated mostly from waqf 

(pious endowments) 3  and state expropriation of private collections 

                                                 
1 This section was reproduced/synthesized from a previous work by the author; for 

more details, see Said Ennahid, “Information and Communication Technologies for 

the Preservation and Valorization of Manuscript Collections in Morocco.”  In The 

Trans-Saharan Book Trade: Manuscript Culture, Arabic Literacy and Intellectual 

History in Muslim Africa, Editors: Graziano Krätli and Ghislaine Lydon, Library of 

The Written Word, Vol. 8, The Manuscript World, Vol. 3, pp. 265-289 (Leiden-

Boston: Brill, 2011). 

2  For more details, see Latifa Benjelloun-Laroui, Les Bibliothèques au Maroc 

(Paris: Maisonneuve et Larose, 1990), 279-300.  

3 For more details, see Ahmed-Chouqui Binebine, Histoire des bibliothèques au 

Maroc (Rabat: Faculté des lettres et des sciences humaines, 1992), 155-77. 
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after their owners’ fall from grace (e.g., 1,311 and 3,371 titles from 

the al-Glawi and al-Kattani collections respectively).  

They are written almost entirely in Arabic and in various scripts; 

Amazigh (Berber) manuscripts in Arabic script and Hebrew 

manuscripts constitute less than one percent of the total collections.  

In terms of content, these manuscripts cover a wide range of 

disciplines including sacred (i.e., Qur’ānic) texts, Islamic religious 

sciences (exegesis of the Qur’ān, Traditions of the Prophet 

Muhammad, and jurisprudence), Arabic grammar and lexicography, 

Arabic poetry, hagiography and genealogy, Islamic theology and 

mysticism, philosophy and logic, historiography, medicine, astronomy 

and astrology, mathematics, agriculture and natural sciences. Most of 

these manuscripts are several centuries old. One of the earliest 

inventories of manuscript collections in Morocco is the Catalogue des 

manuscrits arabes de deux bibliothèques de Fès (al-Qarawiyyin and 

al-Rasif), compiled in 1883 by René Basset. Many other catalogues, 

inventories and indexes, in Arabic as well as in French, were 

published since then. 

Most manuscripts in Morocco are written on paper produced 

locally and, to a lesser extent, imported from Europe (Xàtiva, Spain, 

Shatiba). Only two to three percent of those at the BNRM are on 

parchment (raqq), and most of them are Qur’ānic texts. Until the end 

of the 10th century, however, parchment remained the medium of 

writing par excellence, especially for mushafs. The first evidence of a 

paper (kaghad or kaghid) industry in Morocco dates to the Almoravid 

period (1073-1147 C.E.), when Fez had no less than 104 paper-mills. 

By the Almohad period (1130-1276 C.E.), their number had increased 

four times. Furthermore, Fez had a special quarter for paper makers 

(kaghghadin), located near the river (Wadi al-Zaytun) so that water 

energy could be used to operate paper mills, and special quarters for 

bookbinders/booksellers (warraqin) and parchmenters (raqqaqin) near 

the Qarawiyyin mosque.1 In Marrakesh, the booksellers’ quarter gave 

                                                 
1 ‘Ali Ibn Abi Zar‘ al-Fasi, Rawd El-Qirtas (Rabat: Imprimerie Royale, 1999), 59; 

cited also in al-Manuni, Tarikh al-Wiraqa al-Maghribiyya: Sina‘at al-Makhtut al-

Maghribi min al-‘Asr al-Wasit ila al-Fatra al-Mu‘asira (Rabat: Kulliyat al-Adab 

wal ‘Ulum al-Insaniyya, Silsilat Buhut wa Dirasat, 1991), 2:33.  Elsewhere, Ibn Abi 

Zar‘ al-Fasi mentioned 472 mills without any specifications to their link to paper 
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its name to the congregational mosque of the city (Jami‘ al-

Kutubiyya), as attested by Leo Africanus (al-Hasan b. Muhammad al-

Wazzan al-Fasi): “Sous le portique de ce temple [Jami‘ al-Kutubiyya], 

il y avait autrefois une centaine de boutiques de libraires, mais 

maintenant il n’y en a plus une seule.”1 This booksellers’ quarter dates 

to the Almohad period and has been identified archaeologically. In 

another passage, Leo Africanus states that Maghribi manuscripts were 

an especially profitable merchandise in Timbuktu markets. In addition 

to paper production, bookbinding (al-Tasfir) was a well-established 

and highly specialized profession, as attested by two treatises, the Al-

Taysir fi Sina‘at al-Tasfir (“Bookbinding Manual”), compiled during 

the Almohad period and consisting of twenty chapters on bookbinding 

and manuscript restoration, and the Sinā‘at tasfīr al-kutub wa hall al-

dhahab, written in early 17th century. From the mid-19th century 

onward, when paper production in Fez, and most likely elsewhere in 

Morocco, ceased almost completely, manuscripts were made using 

European paper. 

Digitization Programs of Manuscript Collections at Public 

Libraries in Morocco:  

Phase I: 2000-2012 

Twenty years ago, Morocco launched its first digitization 

initiative called The Manuscript Treasures in the Kingdom of 

Morocco (Dhakha’ir al-Makhtutat bi al-Mamlaka al-Maghribiyya); a 

joint venture between the Ministry of Cultural Affairs, UNESCO and 

the Centre National du Patrimoine Manuscrit (CNPM) at the BNRM 

in Rabat. This project consisted of creating a complete digital 

catalogue of the manuscript collections hosted at the Qarawiyyin 

Library in Fez, the Library of the Great Mosque of Meknès, and the 

Ibn Yusuf Library in Marrakech. Each item catalogued features 

twenty-three searchable fields including inventory number (al-sijjil), 

library catalog number, subject matter, title, number of volumes, 

volume catalog number, author’s name, alias (a.k.a.), author’s date of 

                                                 
factories (Rawd El-Qirtas, 57). Cf. Bloom (quoting the same source): “by the end of 

the twelfth century … the city of Fez, in Morocco, had 472 papermills.” Jonathan 

Bloom, Paper before Print: The History and Impact of Paper in the Islamic World 

(New Haven, CT: Yale University Press, 2001), 86. 

1 Leo Africanus, Description de l’Afrique (Paris: Maisonneuve, 1981), 1: 101-2. 
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death, opening line, colophon, dimensions (miqyas), number of folios, 

quality of book-making (al-wiraqa), ruling (al-mistara), type of 

support (paper or parchment), type of script, place and date of 

composition, name of copyist, place of copy, date of copy, marks of 

ownership, author’s authorization(s) of transmission (ijaza), 

ornaments (al-hilyat), illuminations or paintings (al-rusum), tables (al-

jadawil), binding (al-tajlid), preservation conditions, microfilm 

number, microfilm type, author’s biographical references, manuscript 

bibliography, name of library holding manuscript, and other additional 

information such as waqf details (Figure 1). 

In addition to the digital catalogue, 206 manuscripts were 

partially digitized making it possible for users to view more than 1500 

pages (in image mode and scanned one page per frame). These 

partially-digitized manuscripts present distinctive features as they 

relate to authorship (e.g., autographed pages), origin, content, rarity or 

uniqueness, aesthetic value, endowment details, the medium on which 

they were written, and age (Figure 2). 

The project also produced the first complete digital version (in 

image mode and scanned two pages per frame) of nine manuscripts 

chosen for their unique historical, cultural and aesthetic value (Figure 

3). In terms of hardware, the digitization was conducted using a 

conventional “off-the-shelf” scanner, which explains the low quality 

of some of the images especially in the case of tightly bound or 

damaged manuscripts. 

Phase II: 2012-2016 

Project of Digitization of Manuscript Collections at the BNRM1 

The last few years saw major advances in scanning technology 

and servers’ storage capabilities; with the proper funds secured, the 

BNRM was ready to bridge the digital gap and launch a very 

ambitious program to digitize its entire manuscript collection of 

13,000 volumes. The program was funded in its entirety by the OCP 

Foundation (OCP, Office Chérifien des Phosphates) as part of its 

corporate citizenship actions to promote Moroccan cultural heritage 

                                                 
1 The data used in this section was collected during the author’s field visit to the 

BNRM and interview with Hassan Aakki (chef de division de l’informatique et de la 

numérisation, BNRM) conducted on August 6, 2018. 
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nationally and internationally; the technical side of the project was 

entrusted to a private partner (Sagma, Maroc)1. A total of 4,600,000 

pages (TIFF format; 300-600 dpi/color; 20 megabytes/page) have 

been digitized between 2012 and 2016:2 

2012-2013: 1,000,000 pages 

2013-2014: 1,000,000 pages 

2014-2016: 2,600,000 pages 

Once converted into digital files (≃ 88 TB), the BNRM 

manuscript collection was then saved into a large local server of 100 

TB. Today, the BNRM boasts two state of the art digitization 

laboratories; the first one was set up in 2009 thanks to a substantial 

donation of two million dirhams by the OCP Foundation and includes 

scanners of type A0 and type A1.3 The second one was set up in 2018 

through foreign aid (a 10 million dirhams donation by the “people of 

Japan”); it includes 3 scanners: type A0, type A1, and a large scanner 

of 2 meters by 2 meters4 (Figures 4, 5, and 6). 

One of the main objectives of any digitization program of ancient 

manuscript collections is to reduce to the strict minimum the handling 

of originals which are often very fragile and in some cases unique 

specimen (unicum). At the BNRM, researchers are not allowed to 

handle originals; instead they are invited to request a digital copy of 

the manuscript of relevance to their research; digital copies (on a CD, 

USB key, or as PDF file sent via email) are available upon request 

made by readers either on site or online. The entire BNRM manuscript 

collection has been catalogued and is now searchable online.5 Only a 

small collection of digitized manuscripts (at a low resolution of 72 

dpi) has been made available to readers on a complimentary basis 

(Figure 7). 

                                                 
1 For more details, visit: http://www.procheck.ma 

2 The project staff consisted of 12 scanning technicians working around the clock in 

3 shifts (24hrs/day) using 4 scanners; the tasks consisted, in addition to scanning, of 

image processing and quality control. 

3 I was not able to visit this laboratory while I was at the BNRM. 

4 For more details on this scanning equipment, visit: http://www.newly.co.jp 

5 75% according to BNRM homepage. 
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Project of Digitization of Manuscript Collections at The 

Qarawiyyin Library in Fez1 

The manuscript collection at the Qarawiyyin Library has been 

electronically catalogued in its entirety. However, this catalogue is not 

yet available online; in other words, readers have either to use the 

library local server (i.e., onsite consultation) or purchase the CD-ROM 

(The Manuscript Treasures in the Kingdom of Morocco). As at the 

BNRM, researchers are not allowed to handle originals; instead they 

are invited to request a digital copy of the manuscript of relevance to 

their research. Due to its very limited resources, all digitization work 

at the Qarawiyyin Library is conducted on a case by case basis and 

only after a formal request has been made by a researcher to this 

effect. With only one scanning technician on the job and one type A1 

scanner (Zeutschel OS 12000), the Qarawiyyin Library is clearly not 

ready yet for any large scale digitization program (Figure 8). 

Assessment of Manuscript Digitization Programs in Morocco  

First, and before any attempt of assessment, one has to commend 

the progress made during the last two decades in digitizing a growing 

number of manuscript collections in Morocco. While the Moroccan 

ministry of culture and communication is taking the lead in most 

digitization programs (e.g., BNRM), there is still an urgent need for a 

unified and clearly defined national digitization strategy to optimize 

the process of decision making and to prioritize the allocation of 

resources.  

Once the digitization of the entire corpus of manuscript 

collections hosted at heritage libraries in Morocco has been 

completed, the ministry should then consider building a true national 

digital library where all online services are to be merged; the ultimate 

goal being to make this corpus accessible online to readers in and 

outside Morocco in exchange of fee payment from institutional 

subscriptions, services to individual readers, and proceeds from sales 

of digital copies. The funds hence generated will serve 1) to assist 

heritage libraries and private repositories to properly curate their 

                                                 
1 The data used in this section was collected during the author’s field visit to the 

Qarawiyyin Library and interview with the curator, Abdelfattah Boukchouf, 

conducted on September 7, 2018. 
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manuscript collections, 2) to train their staff,1 and 3) to upgrade their 

digitization laboratories or set up new ones. Also, since the BNRM is 

clearly spearheading the digitization programs in Morocco, it is only 

logical to capitalize on its resources (scanning laboratories), expertise 

(qualified personnel), and network (national and international 

partnerships) by putting them at the service of other heritage libraries 

who may be struggling to make the digital leap. Also, any digitization 

program does not end with the digital conversion of manuscripts; for 

example, storage solutions have to be updated on a regular basis to 

stay abreast of new storage technology and properly address future 

and inevitable data access issues related to the obsolescence of storage 

material.  

Today, digitization has proved to be the best solution for the 

preservation, valorization, and dissemination of documentary cultural 

heritage and Morocco has made significant progress in this regard. 

But one has to admit that it will take a few more years for Morocco to 

build a true National Digital Library for its manuscript treasures; the 

Bibliothèque Numérique Marocaine  (BNRM) is a very promising 

first step in the right direction. 
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Figure 1. Digital catalogue، Dhakha’ir al-Makhtutat bi al-

Mamlaka al-Maghribiyya، CD-ROM، 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Page of rare manuscript، Dhakha’ir al-Makhtutat bi 

al-Mamlaka al-Maghribiyya، CD-ROM، 2000. 
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Figure 3. Pages of digitized manuscript، Dhakha’ir al-

Makhtutat bi al-Mamlaka al-Maghribiyya، CD-ROM، 2000. 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 4. Type A0 scanner، BNRM، Rabat Source: 

www.ma.emb-japan.go.jp 

http://www.ma.emb-japan.go.jp/
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Figure 5. Type A1 scanner، BNRM، Rabat Source: 

www.ma.emb-japan.go.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Large scanner (2m x 2m)، BNRM، Rabat Source: 

www.ma.emb-japan.go.jp 
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Figure 7. Pages of digitized manuscript، Bibliothèque 

Numérique Marocaine، BNRM، Rabat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 8. Type A1 scanner (Zeutschel OS 12000)، Al 

Qarawiyyin Library، Fez  
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