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 خالصة النّضار وعقيلة األفكار كتاب
 )أثر جديد من آثار الحافظ أبي عبداهلل ابن األبار رحمه اهلل تعالى(

 
 العطية محمد بن’شبيب                                         

 المخطوط بالتراث مهتم باحث

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

معلوم أن الحافظ المحدث األديب الكاتب الشاعر المؤرخ محمد بـن 
المعــروب بــابن األبــار ، عبــداهلل بــن أبــي بكــر بــن عبــدالرحمن بــن أحمــد

 االحفصـي مرشـوق  قد قُتل بـممر المستنصـر ، نزيل تونس، القضاعي البلنسي
وكانـ  خمسـة ، وأُخذت كتبه وتقاييده فمُحرقـ  فـي موضـت قتلـه، بالرماح

ــ  ـهــ565محــرم ســنة  21وذلــف فــي صــبيحة يــوم الث  ــا  ، اوأربعــين تمليف 
 .(1)بمقصورة المحتسب خارج باب ينتجمي
ت ب مؤلفات ابـن األبـار بحيـث إفي  اكان هذا العمل اإلجرامي سبب  

يل مما نسخه بعض اآلخذين عنه وسمعه منه قبل وفاته؛ لم يبق منها إال القل
وكيـف ال ، >خ صة النضار< كـ، ولهذا فإننا نفرح باكتشاب كتاب جديد له

 :(2)ومؤلفه كما قال ابن عبدالملف المراكشي، نفرح
                                                 

 .1/21ين> تراجم المؤلفين التونسي( <1)
 .4/251الذيل والتكملة> ( <2)
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، افـي المعـارب وافتنان ـ اوتوسـع  ، اآخر رجال األندلس براعة وإتقان ـ<
ـ اناقـد  ، قـة  عـدال   اضـابط  ، امكثر   امحد    للتـواري  علـت تبـاين  اذاكـر  ، ايقظ 

ـ، اولغة وأدب   افي علوم اللسان: نحو   امستبحر  ، أغراضها ـ اكاتب   اشـاعر  ، ابليغ 
وأعـين عليـه بوفـور مادتـه وحسـن ، عني بالتمليف وبََخ  فيـه، امجيد   اُمْفلق  

ز فــي ، التهــدي إلــت ســلوه جادتــه فصــنف فيمــا كــان ينتحلــه مصــنفات بــرَّ
 .>وأعجز عن الوفا  بشكر إفادتها، إجادتها

اري الـذي كانـ  تـزدان بـه المكتبـة ، نعم ما أسعدنا بهذا العلـق األبَـّ
 وظهوره، الفكونية

معجـم أصـحاب أبـي : <اخصوص ـ، جعل النفس تتوق إلت بـاقي كتبـه
معجــم <و، >معجــم أصــحاب أبــي عمــرو المقــر <و، >عمــر ابــن عبــد البــر

، >صـحاب أبـي بكـر ابـن العربـيمعجـم أ<و، >أصحاب أبي علي الغسـاني
معجــم <و، >معجــم شــيوخ أبــي الحســين أحمــد بــن محمــد ابــن الســراج<و

 نسمل اهلل تعالت أن يُمّن بها علينا إنه هو السميت العليم.، >شيوخه

 وصف الكتاب
، وهو بخـ  أندلسـي جميـل، وهلل الحمد والمنة وصلنا الكتاب كام   

 صـة النُّضـار وعقيلـة بنـات خُ : <وقد كتب علت طرته عنوان الكتاب هكـذا
 فقال:، وأما في مقدمته، >األفكار

 .>ُخ َصة النضار وعقيلة األفكاركتاب <وسميته ب<
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 إذ جا  في الصفحة األولت:، هل نُس  في حياته، وال أدري
قال الفقيه األجل الكاتب األديب البارع أبو عبداهلل محمد بن عبداهلل <

 .>كرمهبن األبار عفا اهلل عنه بمنه و
 وعادة  ما يكون هذا الدعا  لألحيا .

وقد أ رت األرضة ، اسطر   16ومسطرته ، صفحة 91ويقت الكتاب في 
 علت بعض صفحاتها األولت.

وقد كان  هذه الدرة الغالية فـي حـوزة الشـي  محمـد بـن محمـد بـن 
، الكريم الفكون رحمه اهلل تعـالت كمـا أ بتهـا بخطـه علـت طـرة الكتـاب’عبد

وأظنـه مالـف الكتـاب بعـده ، مت أن هنـاه مـن حـاول طمسـها وهي واضحة
 الذي ذكر اسمه تح  تملف الفكون.
 وكتب الفكون في آخر الكتاب:

انته  مطالعة هذا التمليف أوائل صفر الخير أحد شـهور ، الحمد هلل<
ون ـدالكريم الفكــوكتبــه أسير ذنبه وفقيـر ربـه محمـد بـن عبـ، ه1245سنة 
 .>آمين، غفر له

ومن عادته أنه يكتـب اسـمه ، ر بي عدد من تملكات هذا الشي وقد م
ــدالكريم ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــ، محم ــن  اويختصــر أحيان  ــد ب ــب محم فيكت

وإنما ذكرت ذلف لكي ال يكون هنـاه ، كما فعل في كتابنا هذا، عبدالكريم
والــد عبــدالكريم ، إلتبــاب بينــه وبــين جــده محمــد ابــن عبــدالكريم الفكــون

 .ـه1273المتوفت سنة 
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ـ وعنـدهم مكتبـة نفيسـة ، اوآل الفكون لهم عناية بالكتب قـرا ة  وتملك 
بناها جـدهم األعلـت الشـي  عبـدالكريم الفكـون رحمـه اهلل ، عامرة بالنوادر

فـي  وهو الـذي يقـول فـي مكتبتـه الشـهاب أحمـد بـن قاسـم البـوني، تعالت
 :>الدرة المكنونة<

ــــــاآلالب ــــــب ب ــــــده الكت  وعن
 

ــــ  خــــ ب  ــــد  ب  والمجــــد تال
 

 :(1)قال الحافظ عبدالحي الكتاني رحمه اهلل تعالت بعد ذكره للبي 
 وغيرهما.،  م زادها أحفاده كثرة بما اشتروه من مصر وتونس<

أنه لمـا دخـل ، الس م الناصري في رحلته الصغرى وقد ذكر ابن عبد
ه نزل ببي  الفاضـل السـيد محمـد بـن بـدر الـدين مـن 1211قسمطينة عام 
 قال: ،ذرية الفكون

وقفـ  ، وله وألس فه خزانة كتب كبيرة مجلوبة مـن المشـرق وغيـره
وعلــت ، لعيــاع علــت مســلم >اإلكمــال<و، للمــازري >المعلــم< عنــده علــت

الطــالت < وأوقفنــي علــت، حواشــي جــده أبــي يحيــت الفكــون علــت المدونــة
فهـذه ، لألدفـوي... قـال: وبالجملـة >اإلمتاع بمحكـام السـماع<و، >السعيد
 ت كتب سّيما ما بيد أوالد بدر الدين الفكون..البلدة ذا

وال زال حال أوالد الفكون كما ذكر إلـت أن وصـل الـدور إلـت خـاتم 
فإنـه كـان ، وهو الشـي  حمـودة بـن الشـي  الفكـون، المعتنين منهم بالكتب

من أفراد الزمان في جمت الكتب والبحث عن دواوين العلم. يقال: إنـه  افرد  
                                                 

 .325 -325تاري  المكتبات اإلس مية> ص( <1)
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وكـان مـرة ، كـان لهـا فهـارب وقيمـون، ألف مجلدجمت نحو األربعة عشر 
فتــره الحــل واشــترى ، يريــد الحــل فبلغــه مــوت أحــد البيارمــه التونســيين
 بالدراهم التي كان يريد أن يحل بها كتبه ورجت.

وحد وني في قسمطينة أنه بلغ من حرصه في هذا الباب أنه كان يبعث 
، لموسم علت الكتـبللحجاز ينادي في أيام ا افي تكميل بعض الكتب بريد  

ومكتبتـه ، ولما مـات أصـاب  عـين التفريـق وجائحـة الكتـب كتبـه العظيمـة
وبيعـ  ، لجهـل األوالد، فتفرق  شذر مـذر بكـل عـال ومنحـدر، الفخيمة

وكتـب ، وزاوية طولقـة بسكـــرة، وجل كتب زاوية الهامل، بمبخس األ مان
 .>ه رحمه اهللـة من كتبـزاويــة الشيــ  الحسين بقسمطين

وقـد كانـ  هـذه المكتبـة تشـتمل علـت غالـب كتـب الحـافظ مرتضـت 
 :(1)فقال، كما ذكر الكتاني، الزبيدي
: أن مكتبــة الشــي  الفكــون ـهــ1331ونشــر التقــويم الجزائــري لعــام <

 .>بقسمطينة جمع  غالب الكتب التي كان  علت ملف مرتضت الحسيني

 موضوع الكتاب
وأطلـق ، الحكمـا  والعلمـا جمت فيـه مؤلفـه وصـايا ، هو كتاب أدب

كتابـه وسار فيه علـت خطـت الثعـالبي فـي ، فصاغه بمسلوبه، لفصاحته العنان
فقال ، >الُمنهل في معارضة المبهل<كتابه وابن أبي الخصال في ، >الُمْبِهل<

 في مقدمته:
                                                 

 .252تاري  المكتبات اإلس مية> ص( <1)
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ـ، وبعد< إذ ، فـي وصـايا الحكمـا  والعلمـا  افإني رأي  أن أضت كتاب 
ــف عظ ــي ذل ــة ف ــ  المنفع ــة الجــدوىكان ــري اآلخــرة ، يم ــين خي ــة ب جامع

 واب اهلل تعـالت أن تكـون تـذكرة  لـي إلـت منهـاج التقـوى.  اراجي  ، واألولت
فإن كان قد سـبقني لهـذا  ؛>خ صة النضار وعقيلة األفكاركتاب <وسميته ب

وذو ، والمقصد العالي المنيف: الشي  أبو منصور الثعالبي، المنزع الشريف
وك هما قد كـّر في ميدان الفصاحة ،  بن أبي الخصالاهلل الوزارتين أبو عبد

 .اعنهما ال الحق   اومتمخر  ، الهما ال سابق   افجا  ِطْرفي ُمصلي  ، وصال
وعلم  أن المتصدي بعدهما لمعارضة ما سبقا إليه ال يشرب إال مـن 

 .>إال علت أرضهما اوال يضت قدم  ، عينهما
ـ فقـال رحمـه اهلل ، للفائـدة اأذكرهـا تمام ـ، اوقد رتبه علـت أربعـين باب 

 تعالت:
ممـا توجبـه ، اّطرح  ما عدلها من األبـواب اورتبته علت أربعين باب  <

 وأ ب ُّ ما تقتضيه الطريقة الوجوبية أو الندبية.، الفكاهة األدبية
 في اهلل وتمجيده. الباب األول:
 وشرب وجوده.، ‘في النبي  الباب الثاني:
 ظيمه.في القرآن وتعالباب الثالث: 
 في ذكر العلم. الباب الرابع:

 في العقل. الباب الخامس:
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 في العبادات. الباب السادس:
 في التوبة. الباب السابع:
 في الصبر والشكر. الباب الثامن:
 في اإلخ ص والتوكل. الباب التاسع:
 في الحيا  واألمانة.الباب العاشر: 

 في المرو ة. الباب الحادي عشر:
 في التقوى. الباب الثاني عشر:
 في الحسد. الباب الثالث عشر:
 في الدنيا.الباب الرابع عشر: 
 في التكبر. الباب الخامس عشر:
 في النفس والهوى. الباب السادس عشر:
 في القناعة واالقتصاد. الباب السابع عشر:
 في الغيبة والنميمة. الباب الثامن عشر:
 في الصم .الباب التاسع عشر: 
 في الذنوب. ن:الباب الموفي عشري

 في الغدر. الباب الحادي والعشرون:
 في العدل وطيب غرسه. الباب الثاني والعشرون:
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 في الظلم وسو  عاقبته. الباب الثالث والعشرون:
 في الملف الفاضل العادل.الباب الرابع والعشرون: 
 فيما ينبغي للملف أن يمتيه ويذره. الباب الخامس والعشرون:

 في تعظيم شمن الملوه. رون:الباب السادس والعش
 في العزلة واالنقطاع.الباب السابع والعشرون: 
 في األخوة والصحبة. الباب الثامن والعشرون:
 في الغنت والفقر. الباب التاسع والعشرون:
 في الكرم والبخل. الباب الموفي ثالثين:

 في الصدق والكذب. الباب الحادي والثالثون:
 ي الحرص واألمل.فالباب الثاني والثالثون: 
 في الريا  والسمعة. الباب الثالث والثالثون:
 في المزاحة والدعابة. الباب الرابع والثالثون:

 في العفو والتجاوز. الباب الخامس والثالثون:
 في الشباب والشيب.الباب السادس والثالثون: 
 في الزهد. الباب السابع والثالثون:
 في المرع. الباب الثامن والثالثون:
 في الموت جعلنا اهلل علت حذر منه. الباب التاسع والثالثون:
 .>في الدعا الباب الموفي أربعين: 
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 مكان التأليف وتاريخه
 -أعادها اهلل دار إس م بمنه وكرمـه-وهذا الكتاب كتبه مؤلفه ببلنسية 

وهي التي قُتل فيهـا ، اوبعد نكبة أنيشة بسنة تقريب  ، اقبل سقوطها بسنة تقريب  
مـنهم: شـيخه الحـافظ الكبيـر أبـو الربيـت الك عـي ، كبير مـن العلمـا  عدد
 ومطلعها:، الذي ر اه ابن األبار في قصيدته الميمية، تعالتاهلل ’رحمه

ـــّما بمشــ   الُعــ  والمكــارم  أل
 

 تقـــّد بـــمطراب القنـــا والصـــوارم 
 

ولتذرب عيناه علت رسالته التي رسمها بدمعـه وأرسـلها إلـت صـاحبه 
 :(1)تعالتاهلل ’لكاتب القاضي ابن عميرة المخزومي الميورقي رحمهاألديب ا
وحّتام نسـاري ، فإالم نداري بَْرَح األلم، وفجعنا باألوطان واألوطار<

ومضـض اغتـراب شـذ ، جمت أوصاب ما له من انفضاع، النجم في الظلم
 .. (2)عن ابن ُمضاع

 كزعزع الريح َصّف الدوح عاصفها
ــا ــا واه   بينهمــا رالصبـــ يمــوت وآه 

 

 فلم يََدع من جنت  فيهـا وال ُغُصـنِ  
 والجبنِ  البخـل بين المحامد موت

 

أيـن ُحلـت ُرصـافتها ، وأغاريـد ُوْرقِهـا وأغانيهـا، أين بلنسية ومغانيهـا
وذكاؤها تبدو ، أين أفياؤها تندى غضارة ؟عطائها ونصرها ومنزال  ، وجسرها

ــارة ــن خض ــا ؟م ــة وخمائله ــداولها الطّفاح ــن ج ــن ؟أي ــة  أي ــا النّفاح جنائنه
وخلعــ  شعشــعانية ، شــّد مــا عطـل مــن ق ئــد أزهارهـا نحرهــا ؟وشـمائلها

                                                 

 .4/497نفح الطيب> ( <1)
 يريد الحارث بن مضاع الجرهمي، وله قصيدة باكية في تفرق جرهم. (2)



 15 

، فمين حيلة ال حيلة في صرفها مت صـرب الزمـان، ضحاها بحيرتها وبحرها
 .>ق وبشاشــة اإليمان..ـل كان  حتت بان  إال رونــق الحـوه

فلــف أن تتخيــل تلــف األوقــات الصــعبة التــي ألــف فيهــا هــذا ، وبعـد
ولتعلم أن العلما  تجود قرائحهم ، لت حظ الحزن في كتابته، لكتاب البديتا

منها هذا العالم األريب األديـب الـذي ، واألمثلة كثيرة، في أحلف األوقات
تعـالت فـي خاتمـة كتابـه: اهلل ’قـال رحمـه، ه536أنهت تمليف كتابه في سنة 

م الجمعــة وذلــف فــي صــبيحة يــو، وتمييــدهاهلل ’هنــا انقضــت الكــ م بعــون<
األصم سنة خمـس و   ـين وسـتمبة بمدينـة بلنسـية اهلل ’السادب عشر لشهر

وإنه لمقتضب من الحكمة العقلية والشريعة النقلية في مدة مـن ، حرسها اهلل
وما اقتضـبته إال ، وما هو إال ِمْذنَب  ينساب إلت ذينف النهرين، نحو شهرين

وعلـت حـين ، ليلـة األمـانكثيرة الهـرج ق، في أوقات مختطفة من يد الزمان
فما صـدرته.. إال عـن ، وَطْرفي ُم حظ  لِطرفي، غفلة ُهُدّو العدو قصمه اهلل

، وما الطبت في كل حين بمنقاد، وخاطر في هذا الميدان مخاطر، بال سادر
أن ال يطيـل ، فنحن نناشـد مـن تصـفح كتابنـا، وال الفهم في كل آونةٍ بوقَّاد

ويصون عن القدح فيه ترجمان ، اوز واالغضا وأن يلحظه بعين التج، عتابنا
ولعل النـاظر بعـين االنتقـاد لـو أخـذ فـي ، الجنان الذي هو أشرب األعضا 
، اولم يسلف من طريـق اإلجـادة ِشـعب  ، اصعب   اأسلوب التمليف الرتقت مرتق  

والحمد هلل علت مـا َمــّن ، فما عقل المر  إال في تمليف كلمه وتصنيف قلمه
 .>كمهبه من آالئه وح



 17 

إحضـار الـُمرِهــ  كتـاب <هو نفسه  >خالصة النضاركتاب <هل 
 ؟>في مضمار الـُمبه 

ـاهلل ’ذكر ابن عبدالملف المراكشي رحمه  للمؤلـف بعنـوان اتعـالت كتاب 
ــبهل< ــي مضــمار الم ــرهل ف ــي منصــور  >إحضــار الم ــاب أب ــو كت ــت نح عل

 ؟فهل هو كتابنا هذا، (1)الثعالبي
ألبي منصور تبـين لـي أن هنـاه  >ـُمبهلالكتاب <بعد مراجعة سريعة ل

كتـاب ، نعـم، واألبـواب متشـابهة، إذ المقصـد واحـد، توافق بين الكتابين
إذ بيَّن ابـن األبـار فـي مقدمتـه أنـه ، ولكن هذا ال يضر، االثعالبي أكثر أبواب  

وابــن أبــي ، وذكــره لألديبــين: الثعــالبي، َجانَـب مــا فيــه مــن فكاهــة األدبـا 
إذ ألبـي عبـداهلل ابـن أبـي الخصـال كتـاب ، ه دليل  آخرفي مقدمت، الخصال
ولهذا يغلب ، عارع به كتاب الثعالبي >المنهل في معارضة المبهل< بعنوان

هو نفسه الـذي ذكـره ابـن عبـدالملف  >خ صة النضاركتاب <علت ظني أن 
وغّيـر عنوانـه بعـد ، >إحضار المرهل في مضمار المـبهل< المراكشي بعنوان
 ليدل علت مضمــونه.، ونسأن استقر في ت

فـي تـونس وتوسـت فيـه  >إحضار المرهلكتاب <وربما يكون قد ألف 
 كاإلبرازة األولت. >خ صة النضار< فيكون، >المبهل< ليشمل جميت أبواب

واهلل ، وإن كنــ  أميــل إلــت االحتمــال األول، كلهـا احتمــاالت واردة
 تعالت أعلم.

                                                 

 .4/252الذيل والتكملة> ( <1)



 15 

، بـي منصـور الثعـالبيأل >الــُمبه كتـاب <عناية أهل األنـدلس ب
ار< ومقارنة بينه وبين  :>ُخالصة النُّضَّ

والكتب التي ُتدّرب فـي األنـدلس ، لقد كان موضوع مناهل التدريس
، تعالتاهلل ’منهم الع مة خليل الخالدي رحمه، محل عناية عدد من العلما 

، تعـالتاهلل ’إذ يقول في رسـالته إلـت الع مـة محـب الـدين الخطيـب رحمـه
 :(1)سـصف فيها رحلته إلت األندلوالتي و

وهـو الطريقـة التـي ، بشي  طـال بحثـي وتنقيبـي عنـه (2)وظفرت بها<
كان  جارية ومستعملة عند علما  األندلس في تعليم النحو والصرب واللغة 

والتــي كــانوا يقرؤونهــا ، ومــا هــي الكتــب المتداولــة فيمــا بيــنهم، واألدب
 .>ويدرسونها

نفيســة التــي كانــ  محــل عنايــة العلمــا  مــن الكتــب ال ا ــم ذكــر عــدد  
إذ هو أحد الكتب األدبية التي ، (3)>المبهلكتاب <ويضاب إليها ، والط ب

ـ ـظ ويُعّلـق عليــه ، فـي األنــدلس االقـ  رواج  فقـد كـان يُقـرأ ويــدّرب ويَُحفَّ
 ويُعارع به.

                                                 

 .149لخالدي المقدسي> صالشي  الرحالة خليل ا( <1)
 يعني مكتبة األسكوريال. (2)
له عدة نس  وطبعات، راجت كتاب <مؤلفات الثعالبي المطبوعة والمخطوطة والمفقـودة  (3)

ــلة> ص ــه ِض ــة 99والمنســوبة إلي ــالبي المطبوع ــات الثع ــة <مؤلف ــل العطي ــال جلي ، ومق
>، مجلـة معهـد والمخطوطة والمفقـودة والمنسـوبة إليـه ِضـلة )ملحوظـات واسـتدراه(

 .155، ص2، ج52المخطوطات العربية، العدد 
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علـت حفظـه  امعتمـد  ، وهو كتاب ألفه الثعالبي لألمير شـمس المعـالي
 فقال:، بين ذلف في مقدمتهوقد ، وب غته

ــالي أدام، وبعــد< ــر شــمس المع ــة اهلل ’فحضــرة األمي ــا ه هــي الغاي بق
وسـدرة المنتهـت بـين أهـل األرع والنـاب ، القصوى من المجد المحصـن

ويتنافســون فــي عــز خــدمتها وشــرب االنتمــا  إلــت ، يبتغــون الوســائل إليهــا
 وبالبركات محفوفة.، ال زال  بالخيرات مكنوفة، جملتها

ويتصـل بكوكبهـا ، أن يـموي إلـت ظلهـا الممـدود’لعبـدولما أراد هذا ا
ال علــت ، يتكــل فيــه علــت خــواطره، أحــب أن يخــدمها بكتــاب، المســعود
وأن يجلوه ، وعلت فكره ال علت ذكره، وعلت معقوله ال علت منقوله، دفاتره

ــ، ال المبتــذل المفتــرع، فــي معــرع المبتــدع المختــرع مــن  اويضــمنه ألفاظ 
التـي ال تخلـو قطعـة ، واألمثـال القليلـة األمثـال، الكثيرة الفصوصالفصول 

وقــال: أتيــ  ، افــمذعن المــراد ســامع  ، وال غــّرة مــن دّرة، منهــا مــن صــنعة
 .>اطائع  

مـن اسـتظهر المـبهل <حتـت قيـل: ، اوغرب   اوقد اعتنت به األدبا  شرق  
 .(1)>ابتهل

 منهم:، لعلمفعارضه جمت من أهل ا، ولعلما  األندلس عناية أكبر به

                                                 

ُكتب  هذه الكلمة تح  عنوان الكتاب في النسخة المحفوظة بمكتبة يني جامت، برقم:  (1)
1155. 
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، أبو عبداهلل محمد بن مسعود بن فرج ابـن أبـي الخصـال الغـافقي -1
 .(1)>الـُمْنِهل في معارضة الـُمْبِهل< بعنوان األف كتاب  

ألـف ، أبو الربيت سليمان بن موست بن سـالم الحميـري الك عـي -2
 .(2)>االمتثال لمثال المبهلكتاب <
في كتابه الـذي ، قضاعياهلل محمد بن عبداهلل ابن األبار ال أبو عبد -3

 .>خ صة النضار وعقيلة األفكار: <هو موضوع المقال

 ن حظ أن ابـن األبـار، وعند المقارنة بين كتابي الثعالبي وابن األبار
ـ >خ صة النضارفي < وتوسـت فـي ك مـه علـت ، اقد اقتصر علت أربعين باب 

ة علـت ذلـف: ومـن األمثلـ، ف  يلتزم باختصارات الثعـالبي، ااألبواب أحيان  
 فقال:، فالثعالبي اختصر ك مه، باب العبادات

من صلت هلل لم يصل ناره. والص ة عنوان النعمة. ومفتاح الرحمة. <
من اآلفات. زكاة المـال اهلل ’وسمة العصمة. من حافظ علت الصلوات حفظه

ــدين ــن صــّدق ب ــة. م ــاة. الصــدقة صــداق الجن ــا  الزك ــي إيت  تصــدق اهلل ’ف
أظلف شهر رمضان فلتصم جوارحف من الذنوب كمـا يصـوم لوجه اهلل. إذا 

ونهاره للِص ت. بشر ، فوه من الممكول والمشروب. وليكن ليلف للص ة
بفوائد الـدارين. طـوبت لمـن كانـ  لـه حجـة فـي كـل حجـة. حـق اهلل ’وفد
 .>قضا  حاجة الحاجاهلل ’علت

                                                 

 .473ذكره ابن خير اإلشبيلي في فهرسته، ص (1)
 .55نقله من خ  الحافظ الك عي: الحافظ علي بن محمد الرعيني في برنامجه ص (2)
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وقسـم البـاب إلـت خمسـة ، أما ابـن األبـار فجعـل لكـل عبـادة فصـ   
 والجهاد.، والزكاة، والحل، والصوم، في سبت صفحات: الص ة، صولف

 .>المبهلكتاب <كما أنه لم يلتزم بترتيب 
، علت أسلوبه ولنختم هذه المقالة بباب من أبواب الكتاب يكون دلي   

وجنبنا كل ما كان ضـدها مـن لـؤم ، من أهلهااهلل ’جعلنا، وهو باب المرو ة
 الطباع وسي  األخ ق.

 تعالت:اهلل ’بو عبداهلل ابن األبار رحمهقال أ
 الباب الحادي عشر: في المرو ة<

 قريب من الصديق رضوانها.، قليل إمكانها، المرّوة عزيز  سلطانها
 وصاحبها أمير  محّكم.، وفعالها في كل نازلةٍ ُمحكم، عقد المرّوة مبرم

 وهّمـة، لـه كـرم حـاتم، صاحب المـرّوة نميـر مـا  عطائـه غيـر ُمَكـّدر
 اإلسكندر.

وعلـت رحمـه ، ولكـل مكرمـةٍ فاعـل، صاحب المرّوة لكل أيّـٍم كافـل
 ولفاقتهم طهور غاسل.، متعّطف واصل

 وظله ممدود.، صاحب المرّوة فعله محمود
 ال يطرقه من أذى المن طارق.، صاحب المرّوة بدر إحسانه شارق

وال يفــوه بــذكره فــوه  وال ، صــاحب المــرّوة يغــدو باإلحســان ويــروح
 ح.يبو
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، ولها في حلبة الصـافنات سـباق، صاحب المرّوة جياد مكارمه ِعَتاق
 ا}فطفـق مسـح  ، وتكّبر علت أهل الفاقة واإلمــ ق، فإن راهقها من اإلنفاق
 .>بالسوق واألعناق{
 والحمد هلل رب العالمين.، هذا ما تيسر

 نماذج من كتاب
 خالصة النضار وعقيلة األفكار
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 الُمرادي بكر أبي ترجمة على ُطَررٌ 
اج أبي هوِتلميذِ  َرقُْسِطي الحجَّ  السَّ
 َغِميس مغربي مخطوط من ُمستفادةٌ 

 
 التَّْوَراِتي اهلل’عبد د.          

 وُعلومه الحديث أستاذ            
 بالناظور التخّصصات المتعددة الكلية في

 

 ةـِدمَ ـقْ ـتَ 

الدرُب الك مي في المغرب محتـاج  إلـت مزيـد بحـث ونظـر، وذلـف 
بمدونات المغاربة الكبرى في االعتقاد،  األصول، والظفرِ  إّنما يتمّتت بمعاينةِ 

محجوبــة عــن  اقــتالتــواري  التــي طواهــا الزمــان، واســتقّرت فــي مو وُكتــبِ 
عليـه الحـال، وينجـّر  النُّّظار، وكّل ذلف ُمْفٍض إلـت القـول بخـ ب مـا كـان

بعُضه إلت مجانبة الصواب، وَطرح شاكلة الحق، وهو ما نراه في يومنا هـذا 
 ين.عند ُجملة من الَبَحثَة غير المختصّ 

والو ائُق التـي تبـرز يوم ـا بعـد يـوم ُتِعـين علـت إعـادة النظـر فـي هـذا 
 المســتفاد الــذي اســتقّر بميــدينا اليــوم، وُتِعــين علــت تشــكيل معرفــة ك ميــة

ا آخر غير المغرب الذي أََذاَعُه بعُض   .همجديدة، ترسم مغرب 
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وستبقت الو يقُة وحدها التي لها االقتدار علت تغيير نظرتنا إلت العلـوم 
 والع ئق التي كان  بينها، وتصنُت واقع ا آَخَر لم يكن يخطر لنا علت بال.

راسـات وهذه الورقة البحثية تحـاوُل َرْصـَد أمـوٍر    ـةٍ فـي تـاري  الد
 الك مية المغربية:

ل  : أع ُم الك م بالمغرب واألندلس.األوَّ

 : المصنفات الك مية لهؤال  األع م.الثاني

 مين؛ مغاربة وأندلسّيين.: التم ير والتم ر والع ئق بين المتكلّ الثالث

ا إلت ُجملة الجهود والبحوث  ا جديد  وتممل هاته الورقة أن ُتضيف شيب 
ــة الرصــينة ــات  العلمي ــعري للدرس ــن األش ــي الحس ــز أب ــا مرك ــي أنجزه الت

الماضــية، وكــان لــه الســبق  ةوالبحــوث العقديــة فــي هــذه الســنوات العشــر
والتحقيق في كثيـر مـن المسـائل المثـارة عـن تـاري  األشـعرية واألشـعريّين 

 بب د المغرب.

واقتضت نظري في هاته المقالة المختصرة أن تكون علت َشكل ُطـَرٍر، 
ــا عَ  ــر  جعلته ــن اْش ــي م ــي أَمكنتن ــة الت ــالتعريف بالو يق ــا ب مُ  له ــدَّ ــه ، وق هات
ة، ســُتعين علـت إعــادة و يقـة مغربيــة، بهـا فوائــدة جّمـال، وهــذه اإلضـافات

 التمري  لبعض المسائل المتعلقة بالمذهب األشعري في المغرب.
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 التعريف بالمخطوط:
 هو مجموع يندرج فيه جملة من المؤلفات، وهي:

ل ـــاج ال: التناألوَّ ، ُكتـــب بخّطـــْين ضـــريربيـــه واإلرشـــاد ألبـــي الحجَّ
 مختلفْين.

 : شرح التنبيه واإلرشاد، مبتور، وُمبعثرة أوراقه.الثاني
 : نفائس الِمَدح وعرائس الِمنَح، بخ  نسخي.الثالث

ورقة، بعضه بخ  مغربـي مبسـوط، وآخـر بخـ   159والمجموع في 
 مغربي قريب من المجوهر.

 (.2445له لي بإستانبول، رقمه: )وهو محفوظ في مكتبة ال
ا، فمتّم  ويظهُر لي أن مالف المخطوط َوجد نظم التنبيه واإلرشاد مبتور 
الفوَت الذي فيه، وكتبه بخطه المبسوط والردي  نوع ـا، وضـّمنه فوائـد فـي 

اج ال ا آَخـَر ضريرُمقّدمته متصلة بترجمة أبي الحجَّ ، ولكـْن مـن أََسـٍف أنَّ بَْتـر 
 ومقداُره ورقة علت األكثر، هكذا قّدرت، واهلل أعلم. لحق المجموع،

وقد طال تلف الفوائد بعض التصحيف، ولعله من الناس ، فقد أخطم 
 في مواضت أخرى في ِسياقته وَرتاقته للنظم المبتور.

ن نق   من  كـان لهـا وزنهـا فـي زمانهـا، وهـي وإن  «فهرسة»وقد تضمَّ
 -وربما لتقصيرنا في البحـث-لنا كان  محجوبة  عنّا، غير معروب صاحبها 

إالَّ أن مــا تضــّمه بــْين جوانبهــا فيــه جديــد  كثيــر  للــدرب العقــدي والك مــي 
 بالمغرب.
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ْبِتي فهي ُتحّدد لنا اإلسناد المغربي لُكتب أبي المعـالي الُجـَويني،  السِّ
ا مـن مكانـة  ، وُتمـّدنا بمسـما  «فهرسـة ابـن ُعَبيـد اهلل الَحْجـرِي»وُتبّين ُجْز  

 مؤلفات أبي الحّجاج التي لم ُتذكر في الُكتب التي ترجمْ  له.
 واألسما ُ التي وردت األسانيد إليها هي:

 األول: أبو بكر المقر ، ولم أهتد إلت معرفته.
 الضرير، ولم أُمّيزه. محمد الوهاب’عبدالثاني: أبو 

 وهذا حيُن الشروع في ِذكر الطُّرر العشر، وهي:
ُة األولى: م  العقدّية (1)ن مؤلفات أبي بكر الُمراديالطُّرَّ

 َوردت اإلفادُة في هذا الِعلق المغربي علت هذا النَّْحِو:
الَحْجرِي عن القاضي أبي الفضل ِعيـاع، قـال: حـدَّ ني شـيُخنا ».. 

 موسـت السـبتي، ُشـهر بالضـرير بـن ’يوسـف (2)الفقيه المـتكّلم أبـو الحّجـاج
ل مـن ، ترجيزه في علم الك -رضي اهلل عنه- م، الذي رّجز فيه النـوع األوَّ

البيان عن أصول اإليمان وفرع الكفايات واألعيان، لشيخه اإلمام المتكلم 
 (4)بكر الُمَرادِي (3)جلماسة أربعين عام ا؛ أبيالصالح، السائح في صحرا  سِ 

 «.رضي اهلل عنه
                                                 

(، وتـــاري  4/1/354(، والـــذخيرة: )243-2/242يُنظـــر فـــي ترجمتـــه: الصـــلة: )( 1)
(، والمقدمـة الدراسـية لعقيـدة 355-1/355(، وكتاب الُعمـر: )12/535اإلس م: )

 (.117-1/116(، والمصادر المغربية للعقيدة األشعرية: )49أبي بكر المرادي: )ص
 ( في األصل: الحاج.2)
 ( في األصل: أبو.3)
 في األصل: المارادي. (4)
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ل هاته الطَُّرر والفوائد المتضّمنة تسميُته لكتاب أبي بكـر المـر ادي وأوَّ
البيـان عـن أصـول اإليمـان، »هـ( في االعتقـاد بكتـاب 459الَحْضَرِمي )ت.

 «.وفَْرض الكفايات واألعيان
ومن ُكتب أبي بكر المرادي العقدية الكتاب الـذي اعتنـت بـه أسـتاُذنا 

ل الَبْخِتي  مة الدكتور جمال ع َّ ، وَصدر عن مركز اإلمـام -حفظه اهلل-الع َّ
سات والبحـوث العقديـة، وعلـت صـفح الِجلـدة أبي الحسن األشعري للدرا

 «.عقيدة أبي بكر المرادي الَحْضَرمي»منه: 
وكــذلف ورد اســُمه فــي كتــاب ابــن األّبــار، إذ قــال فــي ترجمــة ابــن 

أخذ عنه ابُن عّيـاد، وكتـب مـن فوائـده َعقيـدة أبـي : »(هـ641.ت)األديب 
 .(1)«بكر المرادي

وطنـا الـذي نُعـّرب بـه هـو وجائز  أن يكون هذا االسم الوارد في مخط
 نفسه اسم الكتاب الذي َصدر ونُشر، ويدل عليه أمران ا نان:

لهمــا : أن عــادة العلمــا  جــرت علــت تســمية ُكتــبهم وأوضــاعهم أوَّ
 وُمنشآتهم.

: داللة العنوان علت موضوِعه، واشتماله علت بعض ما جا  في ثانيهما
 المنشور من مجموِعه.

ويّين، فـي إحـدى الحواشـي علـت وفي فهرب مخطوطات خزانة القـر
وجدُت في آخر كتاب البيان عن أصول اإليمان، »نسخة عتيقة من المدونة: 
د  .(2)«-رحمه اهلل-الحسن المرادي بن ’تمليف الفقيه أبي بكر محمَّ

                                                 

 (.2/142( التكملة: )1)
 (.2/471( فهرب مخطوطات خزانة القرويين: )2)
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ة الُوسـطت»ولكْن يَُغبُِّر في وجه هذا مـا قرأُتـه فـي كتـاب  رَّ ألبـي « الـدُّ
د’عبد وَذَكـر الشـي  أبـو »، وفيـه: (هــ637.ت)بيري َخلٍَف اإللبن ’اهلل محمَّ
الحسن المرادي في َصدر عمـره أن اهلل تعـالت فـوق عرشـه، ال فـي بن ’بكر

مكان، وال فيما يُقّدر َتقديره .. فقال في كتاب البيان: إن العرش هـو الـذي 
 .(1)«يَلِيه من مخلوقاته

َجـُد فـي ال يُو« كتـاب البيـان»وهذا الحرُب الذي نقله ابُن َخلَـٍف مـن 
 .(2)«عقيدة أبي بكر المرادي»المنشور من 

اإليغال في ذلف، والتوست فيمـا «: البيان»من كلمة  فهوميُؤيُّده أن الم
هنالف، وبس  األقوال، وتتبعها، واستقصـاؤها، وهـذا أمـر  ال ينطبـق تمـام 

 «.عقيدته»المطابقة علت المنشور من 

ا أنَّ  المنشـورة علـت َوفـق مـا  «راديعقيدة أبـي بكـر المـ»ويزيُده َتْثِبيت 
لـم يكـن يقـول ر ألمح إليه ابُن خلف من متمّخر مذهب المرادي، وفيها أمـو

 «.البيان»بها في صدر عمره؛ خصوص ا في كتابه 

ــر أنَّ هــذا العنــوان الــذي َورد فــي هــذا  ــَ َح مــن خــ ل هــذا التقري فَ
مصـنّفاته المخطوط إنما هو لكتاب آخر ألبي بكر المرادي، فانضاب لنا في 

 كتاب  آخر، مت ُعنوانه التاّم.

                                                 

 (.112/ق1( الدرة الوسطت: )1)
 (.146-144( وينظر: المقدمة الدراسية لعقيدة المرادي: )ص2)
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ُة الثانية: كتاُب البيان أصُل العقيدة  المنشورة الطُّرَّ
المنشورة؛ فهـي متـمخرة « عقيدته»ويجوز أن يكون كتاُب البيان أصل 

ا  -وهو صـحيح  إن شـا  اهلل- عن األصل لزمان ممتّد، فإذا كان هذا صحيح 
 بها بالمغرب؛ بعد هجرته للقيروان.فاته التي كتمن مصنّ « العقيدة»تكون 

اج ال في َرَجـِزه  ضريريَُبّين هذا أنَّ بعض المسائل التي نَظمها أبو الحجَّ
 المنشورة.« عقيدته»توجد مختصرة في « كتاب التنبيه واإلرشاد»ـالمسمت ب

ُة ُمقام الُمرادي بالصحراء ُة الثالثة: ُمدَّ  الطُّرَّ
تي قضاها أبو بكر المرادي في الصحرا ، ويلي الفائدتْين ِذْكُر المّدة ال

 «.الّسائح في صحرا  ِسجلماسة أربعين عام ا»وهي قَْولُه فيه: 
وهذا يُوقّ  زمان دخوله ب د المغرب؛ بإشارة خفّيـة، ولمحـة دالّـة، 

هــ، وهـذا يعنـي أن دخولـه المغـرب 459وقد كان  وفاة أبي بكر في سـنة 
 .سيرأو بعدها بي هـ449األقصت كان في سنة 

ل بلٍد كان فيه َتجوالُـه هـو األنـدلس، يُظهـر  مت اإلشارة هنا إلت أن أوَّ
ام فـي   عـّ ل ، وإليـه جـنح أسـتاُذنا جمـال(1)«ذخيرتـه»ذلف ما أ بته ابُن بسَّ

 .(2)الَبْخِتي
، فخرج منها جماعة  قاصدين (3)هـ كان خراب القيروان449وفي سنة 

 ب د المغرب واألندلس.
                                                 

 (.4/1/354( الذخيرة: )1)
 (.53-52( المقدمة الدراسية لعقيدة أبي بكر المرادي: )ص2)
 (.3/192م اإليمان: )( معال3)
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ا استولت عليها الخراُب كمـا َذكرنـا، »المراكشي: الواحد ’عبدقال  فلمَّ
ق أهلُها في كل وجه، فمنهم: من قصـد بـ د مصـر، ومـنهم: مـن قَصـد  تفرَّ
صقلية واألندلس، وقصدت طائفة  عظيمة منهم ب د المغرب؛ فنزلوا فاب، 

 .(1)«وَعِقُبهم بها إلت اليوم
 اديالطرة الرابعة: أبو المعالي الُجَويني شيخ الُمرَ 

وُتفيدنا فائدة عالية، وهي تتلمذ أبي بكر المرادي علـت أبـي المعـالي 
 الُجَويني، ويجوز في هذا أحُد أمرْين:

 : أن يكون له منه إجازة، علت العادة المرعية بين أهل العلم.األول
ــة الثــاني : أن يكــون قــد لقــي أبــا المعــالي فــي حّجتــه أيــام مقامــه بمكَّ
 المشّرفة.

ا من عام وكان نزول أبي ال نة التي (2)هـ462معالي مكة قريب  ، وهي السَّ
 الحق الصقلي، وفاوع أبا المعالي في مسائل شهيرة عنه.’عبدحلَّ فيها 

فيجوز علت هذا أن تكون الصحبة قد جمعتهما بعد الكائنة التي ده  
 القيروان،  م بعد ذلف قَصد أبو بكر المرادي إلت ب د المغرب.

ُة الخامسة:  اج اختصاٌر لكتاب البيانالطُّرَّ  َرَجُز أبي الحجَّ
اج ناظر  إلت كتاب أبي بكر المرادي،  هـ(622)ت. (3)َرَجُز أبي الحجَّ

ل، وبه كان ارتفاقُه واّتفاقُه.  وناهل  بنَهجه، فمنه نََقل، وعليه عوَّ
                                                 

 (.441( المعجب للمراكشي: )ص1)
 (.2/65( التكملة: )2)
 (.1/115( ينظر: المصادر المغربية للعقيدة األشعرية: )3)
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َجـَز  وقد اشتهر بين المعتنين بالدرب الك مي في المغرب أنَّ هـذا الرَّ
، حتـت ُكتـب ذلـف فـي طالعـة (1)ألبـي المعـالي« ب اإلرشـادكتا»ـاختصار  ل

 بعض النس  الخطّية، كما هو الحال مت نسخة المكتبة الوطنية بالرباط.
َجز وترتيَبه مخالف  لما عليه  ، «كتاُب اإلرشـاد»ويؤكد هذا أن نَظم الرَّ

 وفيه أبواب  لم يقت التنبيُه عليها في اآلَخر.
فضل هذا العلم، ِذْكر الجدال، »رجز: ومن األبواب التي وردت في ال

أقسام العبادات، أقسام الواجبات، أقسام المنـدوبات، عظمـة اهلل سـبحانه، 
 «.أع ُم نبّينا عليه السَّ م، إ بات الرؤيا، اإلسراج والمعراج، أنبا  القيامة

 -وبعُضـها مّمـا لـه صـلة  بالفقـه وأصـوله-وأيَّد وجـوُد هاتـه األبـواب 
رجـز إلـت طريقـة أبـي بكـر المـرادي فـي تآليفـه العقديـة، وهـو انتما َ هذا ال

ا من مسائل الفقه؛ لَمِتيِن الّصلة بين العقيدة والفقه.  تضمينُها أبواب 

ل الَبْخِتي، وفي « عقيدته»وظهر هذا في  التي نشرها أستاُذنا جمال ع َّ
، والفصــل الــذي ترجمــه محقــق (2)«بــاب معرفــة أقســام العبــادات»أولهــا: 
، وهو مضّمن في أقسـام (3)«ما يتوّجه النهي عنه إلت القلوب»ب باسم: الكتا

اج، وسايَر فيه شيخه أبـا بكـر وتقسـيمه لألجنـاب  العبادات بَرَجِز أبي الحجَّ
 بطَْولِه. ةالخمسة، وقاَوله فيها بَقْولِه، وطاَوله  َمَّ 

                                                 

 (.113( تطور المذهب األشعري في الغرب اإلس مي: )ص1)
 (.176( عقيدة المرادي: )ص2)
 (.153( عقيدة المرادي: )ص3)
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، بـل «كتـاب اإلرشـاد»اج علـت وال يعني هذا عدم تعويل أبـي الحّجـ
 ه، وأفاد من مسائله، وألمح إلت اختياراته.أخذ من

وأتممُتـه »ويَُجّلي هذا ويُْبِديه قوُل أبي الحّجاج فيما َذَكَرُه هذا الناقـل: 
 «.من إرشاد أبي المعالي وشاملِه

ْرِح لإلرشاد ادسة: الشامل كالشَّ  الطرة السَّ
وال يفهم من هذا القول أنه شرح  علت الطريقـة المعروفـة، مـن تنـاول 

 فظ، وفَْسرِه، وتجلية تراكيبه، وغير ذلف مما هو شهير عند المتمخرين.الل
كتــاب »أن تلــف المســائل التــي انتظمــ  فــي  إلــت وإنمــا القصــد هنــا

، «كتـاب الشـامل»فـي  ومسـائلها جا  البسُ  في مقاالتها ودالئلها« اإلرشاد
 فكان هذا كالشرح والبيان لذلف المختصر.

العربـي فـي عقـوده بـن ’ليهـا أبـو بكـروهي الطريقة نفسها التي سـار ع
 «.العقد األكبر»، و«العقد األوس »، و«الَعقد األصغر»الث  ة، 

ابعة: ِجْرُم كتاب الشامل  الطرة السَّ
ِة  امل»وفيها ِذْكُر ِعدَّ  وِجْرِمه، وهو في  مانية أسفار.« كتاب الشَّ

ـاج:  ي أتممُتـه مـن إرشـاد أبـي المعـالي، وشـاملِه الـذ»قال أبـو الحجَّ
 «.وضعه كالشرح علت إرشاده، في  مانية أسفار

ُــه هــذا قــد يُفيــد أن  ــامل»وقول  مّمــا أكملــه مؤلفــه، وأفــاد « كتــاب الشَّ
ا-  «.اإلرشادكتاب »أنه متمخر في التصنيف عن  -أيض 
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خيـر، بـن ’العربي فيمـا رواه عنـه أبـو بكـربن ’ويُعارضه قوُل أبي بكر
ـامل لـه: أبـو»قال:  الحسـن علـي القـروي العسـق ني،  وحدَّ ني بكتاب الشَّ

، إالَّ القـول فـي الَقـَدر، -رحمـه اهلل-قال: أملت علينا اإلمـام أبـو المعـالي 
، والصــ ح واألصــلح، واللطــف، (1)ق األعمــال، والتعــديل والتجــويرْلــوخَ 

ـدوالرد علت الف سفة والمنجّ  طـاهر الزنجـاني بـن ’مين؛ فإن أبـا سـعد محمَّ
 .(2)«عنه، ولم يَِتمّ  المقدسي أخبرنا بذلف ُكّله

 وهذا مّما يُشكل، ولكن يرجح قول أبي الحجاج أمور   ث:
املاألول ، وخلوها من (3): ما في تقدمة كتاب الكامل في اختصار الشَّ

 اإلشارة إلت النقصان.
وا إال للكتب ، وعادُتهم في ذلف أن ال يتصدَّ (4): إقرا ُ الناب لهالثاني

 التاّمة.
ــم نُ والثالــث ــو ُعل ــي : ل ــف ف ــه، وشــاع ذل ــن يُِتّم ــه م ــنهض ل قصــانه ل

 مين.المتكلّ 

امل اج إلى اإلرشاد والشَّ  الطرة الثامنة: إسناد أبي الحجَّ
ــاج الضــرير  عــن أبــي بكــر « الشــامل»و« اإلرشــاد»ويــروي أبــو الحجَّ

المرادي عن مؤلفهما، وهذا إسناد مغربي يكاد ال يُعـرب اليـوم، وال يوجـد 
                                                 

 يد، وهو تصحيف.( في فهرسة ابن خير: التجو1)
 (.319( فهرسة ابن خير: )ص2)
 (.1/159( الكامل: )3)
 (.4/159( ينظر: التكملة: )4)
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اربة إلت هذين الكتابين أسانيد مشـرقّية، خـ  مـا غيُره، وغالُب أسانيد المغ
 جا  في هذا النقل.

كتــاُب اإلرشــاد؛ ل مــام أبــي المعــالي »وفــي فهرســة الِمْنَتــْوِري: 
يوسف الُجَويني، قرأُت بعضه علـت األسـتاذ أبـي بن ’اهلل’بن عبد’الملف’عبد
د’عبد ـدبـن ’اهلل محمَّ  عمـر، وأجـاز لـي جميعـه، وحـدَّ ني بـه عـنبـن ’محمَّ

ُســلَيمان القرطبــي، عــن القاضــي أبــي علــي بــن ’األســتاذ أبــي الحســن علــي
بن ’أبي األَْحَوِص، عن الخطيب أبي الحسن عليبن ’العزيز’بن عبد’الُحَسين
د ـلَِفي، عـن أبـي بن ’يَْبَقت، عن الحافظ أبي طاهر أحمدبن ’محمَّ ـد السِّ محمَّ

د الطََّبرِي، عنهبن ’الحسن علي  .(1)«محمَّ

اج السرقسطيالطرة التاسع  (2)ة: مؤلفات أبي الحجَّ

 .(3)«له تصانيف ِحسان، وأراجيز مشهورة»قال مترجموه: 

ا ــة الــدكتور خالــد َزْهــرِي فــي كتابــه:  وهــذا القــوُل أ بتــه أســتاُذنا البحَّ
، فبـيَّن مـا وصـل إلينـا مـن منظوماتـه «المصادر المغربية للعقيدة األشـعرية»

 .(4)وأراجيزه
                                                 

 (.159( فهرسة المنتوري: )ص1)
(، 2/553(، بُغية الملتمس: )225(، الُغنية: )ص2/331( ينظر في ترجمته: الصلة: )2)

 (.125-126التشّوب: )ص
 (.2/553غية الملتمس: )(، وب2/331(، والصلة: )225( الغنية: )ص3)
 (.1/115( المصادر المغربية للعقيدة األشعرية: )4)
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كرت له في هذا النَّقل ولم يمت التنصيص عليها ومن المؤلفات التي ذُ 
 في موضت آخر:

ل ــاب، بالت: »األوَّ ــُت اإللب ــدرف ــاب عب ــذا «بالقي ــرُب أن يكــون ه ، ويق
 الكتاب ِمن ُجملة نُقود المالكية لمذهب الحزمّية. 

، وهــو مــن ُكتــب أبــي «بيــان الغــَرع فــي اســتحالة الَغــرع: »الثــاني
اج الك مية، يَُبّين فيه  استحالة الغـرع علـت اهلل سـبحانه وتعـالت؛ إذ الحجَّ

ه  عن األغراع واألعواع.  اهلل ُمنَزَّ
، وهـي مسـملة «التلويح والتصريح في معنـت الـنفس والـروح: »الثالث

 .عظيمة، كثُر التمليف فيها والتنبيه عليها من األندلسّيين خاّصة
بيـُب حبـن ’الملـف’عبـد: فمّمن وقفُ  علت ِذكره لها وإفرادهـا بَفْصـلٍ 

المقـدمات »هـ(، وجدُت النقل عنه في ختـام نسـخة أندلسـية مـن 235)ت.
هـ(، وَذكر ذلف في ختام كتـاب 622رشد )ت.بن ’ألبي الوليد «الممهدات
 .«الواضحة»الجنائز من 

الرد علت »، في كتابه هـ(363)ت. القاسم القرطبيبن ’َمسلمةومنهم: 
 .(1)«أهل الِبدع

ّرة الوسـطت»في  هـ(637)ت. لبيرياهلل اإل’عبدوألمح إليها أبو  ، «الدُّ
ا في كتابْين آخرْين له، وهما: وذَ  المستفاد فـي الـنقض علـت أهـل »كرها أيض 

 .(3)«النَُّك  واألمالي في النقض علت الغزالي»، و(2)«العناد
                                                 

 (.45( الرد علت أهل البدع: )ص1)
 /أ(.16/ق2( الدرة الوسطت: )2)
 /أ(.16/ق2( الدرة الوسطت: )3)
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الزيّــات بــن ’ألبــي جعفــر «كتــاب المــمرب الــوافي»وجــا  ِذْكُرهــا فــي 
ِذْكـر مـا »فصل مفرد ترجمه باسم:  هـ(، وجعل ذلف في725الك عي )ت.

وِح والنفس  .(1)«ألهل الذكا  والحدب، من الك م في الرُّ

ُة العاشرة: روايةُ  د الطُّرَّ  لُكُتِب ِعْلمِ الكالم (2)الَحْجرِي أبي محمَّ

د الَحْجرِي فهرسةُ » من فهارب المغاربة الحفيلة، ولم يصل « أبي محمَّ
ا ة إلينا منها إالَّ ُجَزي  نََشره أ ـاْوِري، ولـيس فيهـا ’عبدستاُذنا البحَّ العزيز السَّ
 ُكتب الك م واالعتقاد.

ـد»إفادة  ظـاهرة  مـن  المعّول عليه وفي هذا النقل ، «فهرسـة أبـي محمَّ
تـب الكـ م واالعتقـاد، ويـروي هنـا عـن أبـي الفضـل وِذْكر  إلسـناده إلـت كُ 
اج الضرير، وعياع السبتي، وبه يتّ  أبي بكر الُمَرادي، صل بُكتب أبي الحجَّ
 وأبي المعالي الُجَويني.

وأجـازني أرجوزتـه : »فـي ترجمـة أبـي الحجـاج قال القاضـي عيـاع
الكبرى، وجميت تواليفـه ورواياتـه، منهـا: تـآليف الفقيـه أبـي بكـر المـرادي 

 .(3)«شيِخه، وعنه كان أكثُر أَْخِذه

ومن تآليف أبي بكـر المـرادي التـي رواهـا القاضـي عيـاع عـن أبـي 
                                                 

 (.165-164ممرب الوافي البن الزيات: )ص( ال1)
(، وإفادة النصيح: 124-3/119(، وصلة الصلة: )52-3/75ترجمته في: التكملة: )( 2)

(، وتنظـــر: المقدمـــة 75-74(، واإلشـــراب علـــت أعلـــت شـــرب: )ص96-75)ص
 الدراسية لفهرسته صنعة األستاذ عبد العزيز الساْوري.

 (.225( الُغنية: )ص3)
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ــاج  ا ــاب »لحجَّ ــدكت ــاّم: (1)«التجري ــه الت ــاب »، وعنوان ــاني كت ــد لمع التجري
ني.(2)«التمهيد  ، والقصُد هنا إلت تمهيد القاضي أبي بكر الباق َّ

ـد الحَ  راويـة  لُكتـب الكـ م  هــ(691)ت. يرِ ْجـوكان بهـذا أبـو محمَّ
زين، وات صـل بالمغرب واألندلس، وقد لَِقَن ذلـف و َِقَفـه عـن أع مـه المبـرِّ

العربـي، أو بـن ’برؤسا  هذا الفن، سوا  من المغاربة الرّحالين؛ كـمبي بكـر
 غيرهم، كالقاضي عياع.

ــد الحديثيــة غالبــة عليــه عنــد الدارســين،  وإن كانــ  شــهرة أبــي محمَّ
لنـا تامـة وبعُض ذلف لَعدم ُمعاينتنا لفهرسته الوسيعة ، وهـذا النقـل الـذي عوَّ

ا  آخر مـن أبـواب النظـر فـي مـا كـان عليـه هـذا عليه في ُطَرِرنا هاته يفتح باب 
، وغالبها إّنما كـان ُمسـتنده األشعري الرجل، ومنزلته في رواية ُكتب الك م
 العربي.بن ’بكر يفيها علت شي  زمانه في هاته الفنون أب

ا-ومن مشايخه في الك م  د -أيض  عطيَّة المحاربي، روى بن ’أبو محمَّ
فُـوَره بـن ’، وتـآليف أبـي بكـر(3)اقّ نيالطيـب البـبـن ’عنه تآليف أبي بكـر

 .(5)، وتآليف أبي المعالي الُجَويني(4)األصفهاني

                                                 

 (.225( الُغنية: )ص1)
 /ب(.7( مجموع في االعتقاد: )ق2)
 (.243( فهرسة المنتوري: )ص3)
 (.223-222( فهرسة المنتوري: )ص4)
 (.243( فهرسة المنتوري: )ص5)
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 تخليص:
فيمـا -محتويـة علـت جديـد كثيـر، مفيـدة  -لفناكما أْسـ-وهذه الطَُّرُر 

بالمغرب، وللُمعتنين بالتمري  له، وهي  األشعري للدرب الك مي -أحسب
ـادب الهجـري دالّة علت أن كتب البرامل والفهـارب ال مؤلفـة فـي القـرن السَّ

تحتجُن في مضامينها الكثير من الجوابات عن اإلشكاالت المثارة في بحث 
الكــ م وتاريخــه، وهــي التــي يُمكنهــا أن تزّودنــا بمــا يكــون فيــه كــّل مقنــت 

 وداللة.
لهذا ينبغي أن تتوجه أفبدُة الباحثين إلـت مزيـٍد مـن التفتـيل والبحـث 

 ها إلبرازه واإلفادة منه.ومواصلة النظر في نخبت
 -بعض الشـي -هذا ُجهدي، وهذا نظري، أرجو أن أكون قد ُوفّقُ  

فيما قصدُت إليه، وأن تكون هذه الطَُّرُر حلقـة  مضـافة  إلـت حلقـات الـدرب 
 .المغرب، واهلل الموفق، والحمُد هلل رّب العالميناألشعري ب الك مي
 
 
 
 
 

 
 وجه الورقة األولت من المجموع
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 وجه الورقة الثانية من المجموع
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 األصل بخ  المجموع من أخرى ورقة

 والمراجع المصادر َثَبتُ 

 المخطوطة: -1
ــالة -1 ــه رس ــاد التنبي ــة واإلرش ــي منظوم ــم ف ــاد؛ عل ــي االعتق ــاج ألب  الحجَّ

 د(.2123) م:رق، بالرباط الوطنية المكتبة، الضرير السرقسطي
 رقــم:، إســتانبول، باشــا علــي شــهيد مكتبــة، عقديــة ُكتــب فيــه مجمــوع -2

(2753.) 
ــاج أبــي نظــم فيــه مجمــوع -3 ، لــي اللــه مكتبــة، الضــرير السرقســطي الحجَّ

 (.2245) رقم:، إستانبول
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 المنشورة: -2
 المعـــالي ألبـــي االعتقـــاد؛ أصـــول فـــي األدلـــة قواطـــت إلـــت اإلرشـــاد -4

 وعلـي موسـت يوسـف محمـد تحقيـق، ينيالجـو اهلل’عبد بن’الملف’عبد
 م.1962/هـ1359، مصر، الخانجي مكتبة، الحميد’عبد المنعم’عبد

 أحمــد تحقيــق، التــادلي يعقــوب ألبــي التصــوب؛ رجــال إلــت التشــوب -6
 م.2212، أكدال الخامس محمد جامعة، التوفيق

ـد اهلل’عبـد ألبـي الصلة؛ لكتاب التكملة -5  بكـر أبـي بـن’اهلل’عبـد بـن’محمَّ
، اإلس مي الغرب دار، معروب عواد بشار تحقيق، األبار ابن القضاعي

 م.2211
ْنَترِيِني بشام البن الجزيرة؛ أهل محاسن في الذخيرة -7  إحسان تحقيق، الشَّ

 م.1979/هـ1399، بيروت، الثقافة دار، عّباب
، الجويني اهلل’عبد بن’الملف’عبد المعالي ألبي الدين؛ أصول في الشامل -5

 م.1959، اإلسكندرية، المعارب منشمة، وآخرين نشارال سامي علي تحقيق
 وأدبـائهم؛ وفقهائهم ومحد يهم وعلمائهم األندلس أئمة تاري  في الصلة -9

 عـواد بشـار تحقيـق، بشـكوال ابـن الملـف’عبـد بـن’خلـف القاسم ألبي
 م.2212، اإلس مي الغرب دار، معروب

 الحسـن أبـي زمركـ، يرِ ْهـزَ  لخالـد األشعرية؛ للعقيدة المغربية المصادر -12
 م.2217/هـ1435، بتطوان العقدية والبحوث للدرسات األشعري

ـد اهلل’عبـد ألبـي واألعـ م؛ المشـاهير ووفيـات اإلس م تاري  -11  بـن’محمَّ
، اإلســ مي الغــرب دار، معــروب عــّواد بّشــار تحقيــق، الــذهبي عثمــان
 م.2223/هـ1442
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 وزارة ،احنانـة ليوسـف، اإلسـ مي الغرب في األشعري المذهب تطور -12
 م.2217/هـ1435، الرباط، اإلس مية والشؤون األوقاب

ل جمال تحقيق الحضرمي؛ الُمرادي بكر أبي عقيدة -13  مركـز، البختـي عـ َّ
، الربـــاط، للعلمـــا  المحمديـــة الرابطـــة، األشـــعري الحســـن أبـــي

 م.2212/هـ1433
، المنتوري القيسي الملف’عبد بن’دمحمَّ  اهلل’عبد ألبي المنتوري؛ فهرسة -14

، التـراث وإحيـا  واألبحـاث الدراسـات مركـز، بنشـريفة محمـد يقتحق
  م.2211/هـ1432، الرباط

ــاب -16 ــرالعُ  كت ــي م ــنفات ف ــؤلفين المص ــيين؛ والم ــن التونس ــني لحس  ُحس
، البكوش وبشير المطوي العروسي محمد وإكمال مراجعة، الوهاب’عبد
 م.1992، اإلس مي الغرب دار

 الزيّـات بـن’أحمـد جعفـر ألبـي، الصافي والمشرع الوافي الممرب كتاب -15
ــي ــالقي الك ع ــة، الم ــق دراس ــد وتحقي ــي محم ــديث دار، الطبران  الح
 م.2219/هـ1442، طنجة، الكتانية

 
* * * * 
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  المخطوطة الشرقاوية الكتب نوادر بعض
 الحسنية بالخزانة المحفوظة

 بوكاري المجيد’عبد د.      
 بالرباط الحسنية الخزانة

 

 الكتـب ُدورِ  غنـت علـت التاريخيـة والقـرائن األخبـار مـن كثيـر أكدت
 األقصـت بـالمغرب الزوايـا من كغيرها الشرقاوية الزاوية أن ذلف الشرقاوية؛
 ووسـائل شـروط مـن يلـزم مـا كـل وهيـموا العلـم حركة انتعاش في ساهم 
 بها. العلم طلبة الستقبال
 وجـود علـت دلَّ  وقـد، العلميـة المكتبـات توفير ذلف ضروريات ومن

، 2224 رقم: النسخة في المقابلة تقييد في ُذكرَ  ما الجعد بمبي علمية خزانة
 علت محبَّسة بنسخة قوبل  أنها مفادها، البخاري ل مام الصحيح الجامت من

 نــواة أن يعنــي ممــا، الجعــد بــمبي الشــرقي محمــد لســيدي الكبيــر المســجد
 ذلـف بعـد وستتوسـت، هـ12 القرن خ ل تمسس  الشرقاوية العلمية الخزانة
ــانَ  ــة إب ــيخي والي ــة ش ــرقاوية الزاوي ــد الش ــالح محم ــن’الص ــت ب ــن’المعط  ب
 الشرقاوية: الموسوعة صاحب، المعطت محمد وابنه، الشرقاوي الخالق’عبد

 القيـود أكدتـه كمـا، والتـاج اللـواء صـاحب علـى الصالة في المحتاج ذخيرة
 يةالحســن الخزانــة فــي المخطوطــة الكتــب فــي عليهــا وقفنــا التــي التاريخيــة
 الفاسي. ع ل ومؤسسة الوطنية والمكتبة
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 المعطـت محمـد أن مفـاده القـادري عنـد ورد ما أيضا ذلف يؤكد ومما
 في أربابها واحتاج مليا كان لكونه الكتب من خزائن بيده حصل : <الشرقي
 وحصل : <المقصودة الروضة وفي .(1)>الخمسين عام من العظيمة المسغبة
 مـن الكبـرى المسـغبة فـي أربابهـا من بالشرا  اأنشمه الكتب من خزائن بيده
 .(2)>الخمسين عام

، هــ1334 عـام الشـرقاوية الزاويـة الكتاني الحي’عبد الشي  زار ولما
، ذخائرهــا مــن مهمــا عــددا وانتســ ، شــرقاوة خــزائن مــن عــدد علــت اطلـت

  المحتاج. ذخيرة من عتيقة أصول منها نفيسة مجموعة له وأهدي 
نَ  كما  الجعـد أبي إلت أخرى رحلة إبان كناشاته إحدى في الكتاني دوَّ

 وقـف الجعـد أبي إلت دخل لما أنه فيها ذكر، مهمة معلومات هـ 1337 عام
قْ   وقد: <قال، الشرقاوي بنداود سيدي كتب خزانة علت  الور ـة بميدي تفرَّ
 القاضــي خزانتـي يعنــي وهـو ؛>والقائـد القاضــي حـاَزهُ  معظمهـا أن إال اآلن
ــد ــن (3)اهلل’عب ــاج ب ــي الح ــن’العرب ــداوود ب ــرقاوي بن ــد، الش ــاج والقائ  الح

                                                 

 .447’، ص.2’، ج.لتقاط الدررا( 1)
 .626’، ص.2’، ج.الروضة المقصودة( 2)
بـن الصـالح الشـرقاوي. ولـد ’بن المعطت’بن العربي’بن بنداود’بن )ج( العربي’اهلل’عبد( 3)

م. وقـرأ علـت  1573شتنبر سـنة  9هـ، الموافق 1292شعبان عام  15بمبي الجعد في 
 1334لشي  الحسن بورقيبة اآلسفي في مدرسة الزاوية. تولت القضا  بمبي الجعد عام ا

ـــ ـــ 1371م. )ت.  1915 /ه ــه فــي: 1962 /ه ــالعم(. ترجم ــاا المط ، ضــمن إتح
 . 6346، 15’، ج.معلمة المغرب، 3275’، ص.9’، ج.موسوعة أعالم المغرب

  Eicklman; Quelques aspects de l’ organisation politique et 
économique d’ une Zaouia marocaine au XIXe siècle. Un essai 
sosio- historique. Bulletin de la société d’ histoire du Maroc. 4- 5 ; 
1972- 1973. Niegle , La Medersa et les bibliothèques de Boudjad, 
R. M. M ; Tome 24. 1912.  
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 الجعــد أبــي نفــائس أن أي الشــرقاوي؛ بنـداوود بــن’محمــد بــن’القــادر’عبـد
ــ  ــين تفرق ــي ب ــة: فرع ــاوة الزاوي ــة. ودرب عرب ــدَ  الزاوي ــددا أن بَْي ــن ع  م

 إدريـس بـن’محمـد بـن’محمـد كخزانـة كتـب خـزائن لهـم كان  الشرقاويين
 خـزائن علـت عـ وة، وغيرهمـا الشـرقاوي بنـداود بـن’والحسن، الشرقاوي
َرْت  التي الكتب  ضاع ما ضمن من ضاع  أو، شرقاوة من هاجر من مت ُهجِّ
 ونفائس. كتب من

ــاب زار ولمــا ــن’العب ــراهيم ب ــة إب ــي زاوي ــد أب ــي الجع ــام شــعبان ف  ع
 فذكر، الشرقاوي العربي الحاج بن’اهلل’عبد وقاضيها رئيَسها التقت، هـ1337
 وهـو، (1)اإلبريـز تهـذيب فـي الـوجيز القـول فـي مجمـوع علـت<: وقـف أنه

 ت مـذة بعـض اختصـره المبـاره بـن’أحمـد للشـي  اإلبريـز الـذهب مختصر
ــا الســلطان بإشــارة التــاودي الشــي   عــامر بــن’محمــد وهــو، ســليمان موالن
 بخــ ، القرافــي للبــدر االبتهــاج وحليــة الــديباج توشــيح وعلــت، (2)التــادلي
 أن وذكر .(3)>وحفيديه ولده خ  وعليه، الشرقي عطتالم بن’الصالح سيدي

، الصـالح محمـد تملف منها، لشرقاوة كلها، تملكات علت اشتمل المجموع
ــده ــم، المعطــت وول ــد   ــن’القــادر’لعب ــم، الشــرقاوي المعطــت ب ــن’لعلــي    ب
 القادر.’عبد

                                                 

 .2222ظة بالمكتبة الوطنية بالرباط، مسجلة تح  رقم: توجد من الكتاب نسخة محفو( 1)
جمهـرة ذكـره فـي:  م(.1515 /هــ 1234بن عـامر التـادلي،  ـم الفاسـي )ت. ’محمد( 2)

، 1’، ج.إتحـاا المطـالع، 479’، ص.3’، ج.سـلوة األنفـاس، 129’، ص.التيجان
 (.521)رقم:  212’، ص.1’، ج.دليل مؤرخ المغرب األقصى، 123’ص.

 .42 -41’، ص.5’للمراكشي، ج. ماإلعال( 3)
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 األقل: علت أمرين المراكشي م حظات من نستفيد

 منهـا ذكـر حيث اهلل’عبد القاضي بكت خزانة ذخائر علت اط عه - 1
 النادرة. المخطوطات من حسنة جملة

 زاويـة تـاري  مـن جـز ا لنـا نقـل حيـث، الكوديكولوجية القيمة - 2
 رحلـة إلـت اإلشـارة شـمل  والتـي سـاقها التي التملكات خ ل من شرقاوة
 شرقاوية. أسرة في الديباج توشيح كتاب

 الكتـب مـن ونفيسـة نادرة عةبمجمو بالرباط الحسنية الخزانة وتحتفظ
 والســيرة والحــديث الــدين وعلــوم القــرآن علــوم فــي الشــرقاوية المخطوطــة
 علـت البحـث هـذا فـي وسنقتصر، وغيرها والتاري  والمنطق واللغة واألدب
 والفقه. والحديث القرآن علوم

 وخ صات. مسالف وأربعة تمهيد إلت البحث هذا في حديثنا وقسمنا

 القرآن علوم في المخطوطة الشرقاوية بالكت األول: المسلك
 مــن جملــة الحســنية بالخزانــة المحفوظــة الشــرقاوية المجموعــة تضــم

 منها: نذكر، القرآن علوم في المخطوطة الكتب
 عطيـة بـن’عطيـة للشـي ، الجاللين ألفاظ لحل النيِّرين الكوكبين - 1

 الخزانـة فـي محفوظـة هــ(. 1192 )ت. (1)األشـعري الشـافعي األجهـوري
                                                 

فهـرس ، 556’، ص.1’، ج.هديـة العـارفين، 4’، ص.1’، ج.عجائب اآلثارترجمه: ( 1)
 .235’، ص.4’، ج.األعالم، 775’، ص.2’، ج.الفهارس
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 األول السـفر منهـا ويوجـد .2221 رقـم: تح  مسجلة، (1)بالرباط الحسنية
 البقرة. سورة من 195 اآلية عند ينتهي، فق 

 مـت أسـود بحبـر، مجـدول، مشـرقي بخـ ، أوربي ورق علت مكتوبة
 الناسـ  اسـم ذكـر دون، والعبارات الكلمات لبعض األحمر اللون استعمال
 النس . وتاري 

 مقيـاب، سـم 15.6 × 22 الـورق: مقيـاب ،ق 211 الورقات: عدد
 مائلة. التعقيبة، ب 26 المسطرة:، سم 12.6 × 15 المكتوبة: المساحة

 لـون أصلي تسفير عن عبارة وهو، سم 16.6 × 22 الغ ب: مقياب
ي لونهـا جميلـة ترنجـة تتوسطه، محفور بتسطير وازدان، داكن بُنِّي جلده  بُنِـّ
 بـديت. تْبِحيـر   الجدول أركان وفي، نبلوزتي موصولة، مضغوط بتوريق فاتح

 عــن الكعـب انفصــل وقـد نفسـها. الزخرفــة عليـه بلســان موصـول والغـ ب
 كعبه. وضاع، العليا دفته وانفصل ، الشيرازة

 تملكان:، مثلث شكل في كتب الذي العنوان صفحة في سجل
 بــن< وهــو، المالــف اســم مــن جــز ا منــه تبيَّنــا توقيــت عــن عبـارة - أ
 .>17 مثقاال عشر بسبعة بمصر شرا : <عبارة مباشرة تحته وسجل .>سعيد

 بـن’محمـد ربـه عبيـد لملـف بالشـرا  الجـز  هذا انتقل: <ونصه - ب
 .>بهاهلل ’لطف، القادري الشرقاوي المعطت بن’قدور

                                                 

. وهـي تقـت فـي 2222توجد نسخة أخرى منه بالخزانة المذكورة، مسجلة تح  رقم: ( 1)
 أربعة أجزا .
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 الحـي’عبـد الشي  قال، المغاربة عند متداولة الحاشية هذه كان  وقد
 زاوية في رأيتها أسفار عدة في  لينالج وحاشية: <مؤلفاته ذكر عند الكتاني
 المغربية. الكتب خزائن في نس  منها وتوجد، (1)>تاغيا

 بــن’محمــد بــن’إلبــراهيم، المجيــد القــرآن إعــراب فــي المجيــد - 2
 الحسـنية بالخزانـة محفـوظ هــ(. 742 )ت. (2)الصفاقسـي القيسـي إبراهيم
 سورة بإعراب يبتد  الثاني الجز  وهو .4229 رقم: تح  مسجل، بالرباط
 الكهف. سورة بإعراب وينتهي، المائدة

، واضـح مجوهر مغربي بخ ، صقيل أبيض أوربي ورق علت مكتوبة
 وبعـض للسـور البـارز واألسـود األحمر استعمال مت، أسود بحبر، مجدول
 من فرغ الذي، المسناوي القاسم أبي بن’عمر يد علت، والعبارات الكلمات
 .هـ1226 عام رجب آخر في نسخها

ــات: عــدد ــاب، ق 214 الورق ــورق: مقي ــاب، ســم 22 × 25 ال  مقي
 مائلة. التعقيبة، ب 25 المسطرة:، سم 14.6 × 22.6 المكتوبة: المساحة

 المكتوبة المساحة إلت وامتدت، واالحتراق والرطوبة الخروم منه نال  وقد
 المتن. من كبيرة جملة علت وأت 

 نصه: هذا، فتمل، المخطوط من األولت الورقة وجه في سجل
                                                 

 .775’، ص.2’، ج.فهرس الفهارس( 1)
بغيـة ، 95’، ص.12’، ج.النجـوم الزاهـرة، 67’، ص.1’، ج.الـدرر الكامنـةترجمه: ( 2)

 .53’، ص.1’، ج.األعالم، 426’، ص.1’، ج.الوعاة
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 حفدة من، أحمد بن’الخالق’عبد ...المراب  الفقيه اشترى هلل الحمد<
 مـن، بـهاهلل ’نفـت، الشـرقي محمـد سـيدي الواضـح القطـب، الصالح الولي
 المكتوب السفر هذا جميت، حدان ..سيدي.بن’عمر السيد الطالب له البائت
 والرضـت ليـبالتق بعـد معاينـة العوضـين وتقابضـا ...قـدره بـثمن هذا عليه

 فـي، وعرفهما كماله بحال وهما عليهما به شهد قدره عرفا بالدره والمرجت
 الشهدين(. )شكل وألف. ومائة و   ين تسعة عام رجب رابت

 المتملف: عن مهمة معلومات الو يقة لنا تقدم
 علـت داالن وصفان وهما، >المراب و< >الفقيه<بـ: العقد: وصفته - أ
 الرجل؛ منزلة

 الشـرقي محمـد سـيدي الصـالح الـولي حفـدة مـن لمشـتريا أن - ب
 الجعد؛ بمبي الشرقاوية الزاوية مؤسس، هـ( 1212 )ت.

 هـ.1139 عام حيا كان، هـ12 القرن رجال من أنه - ج
 محمــد بــن’عمــر بــن’اهلل’لعبــد، التأويــل وأســرار التنزيــل أنــوار - 9

 مســجلة ،بالربــاط الحســنية بالخزانــة محفوظــة نســخة، الشــافعي البيضــاوي
 وضـافية مفيدة طرر وعليها، مصححة، تامة نسخة وهي .2114 رقم: تح 
  ومغربي. مشرقي بخطين: مكتوبة وهي، أحيانا والتضاعيف الطرر مألت

 مسـتوى علت جزئيا يدويا ترميما مرممة وهي سفرين. في النسخة تقت
 المتضررة. المواضت وبعض الميزاب

 مـت، حسـن نسـتعليق مشـرقي بخـ ، متـين عربـي ورق علـت مكتوبة
، المشـروحة واآليـات السـور ألسما  واألحمر، للكتابة أسود حبر استعمال
 ذكـر دون، البهـوائي بـن’علـي بـن’الحسين أبو محمد بن’القادر’عبد يد علت
 النس . تاري 
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 153 الثـاني: الجز  ورقات عدد، ق 213 األول: الجز  ورقات عدد
 × 22 المكتوبة: المساحة مقياب، سم 15.6 × 25.6 الورق: مقياب، ق

 مائلة. التعقيبة، مختلفة المسطرة، سم 13
 لـون أصلي تسفير عن عبارة وهو، سم 17.6 × 27 الغ ب: مقياب

 أحمـر لونهـا جميلة ترنجة تتوسطه، محفور بتسطير وازدان، فاتح بُنِّي جلده
 نـواوير الجـدول أركـان وفـي، مذهبة بخيطية موصولة، مضغوط بتوريق قانٍ 
  نفسها. الزخرفة عليه بلسان موصول والغ ب ة.مذهب

 الوقاية: ورقة في سجل
 ابـن أحمد بن’الواحد’عبد طرفاه:، هـ1239 عام مؤرخ، هبة عقد - أ
، المعطـت بـن’المكي( )بن بن (1)عمر حفص وأبو، )الواهب( المري سودة
 المحتاج. ذخيرة صاحب حفدة من وهو

                                                 

بــن الصــالح الشــرقاوي، ولــد فــي منتصــف شــعبان عــام ’بــن المعطــت’بــن المكــي’عمــر( 1)
تـآليف منهـا:  م(. لـه1544 /هــ 1252شـوال عـام  22هـ، وتوفي يوم اال نـين 1151

، فـي مسـايرة الحكـم العطائيـة، وتمليف تقييد في مسألة المشرق والمغرب أيهما أفضل
بـن المكـي ’بن عمر’الس م’كما ورد في إحدى الكناشات التي عليها تملف سيدي عبد

بـن ’وفي كناشة ابن رحمون أن سيدي عمر .وله كناشات وأشعار واستغفار .الشرقاوي
هــ، وقـد أجـاز صـاحب 1151منتصـف شـهر شـعبان عـام المكي الشرقاوي ولـد فـي 

الكناشة في الطريقة القادرية، وله معه مراس ت منها واحدة مؤرخة في أواخر رمضـان 
بـن ’(، والمقصود بابن رحمون، هو محمد التهـامي51’، ص.لكناشةهـ. )ا1265عام 

، 2’، ج.ســلوة األنفــاساإلدريســي. ترجمــه فــي:  الســ م الحســني’بــن عبــد’المكــي
ــالم، 213 -212’ص. ــي، ج. اإلع ــات ، 324 -299’، ص.9’للمراكش ــم طبق معج

، بــن هشــام’الرحمــان’االبتســام عــن دولــة موالنــا عبــد، 231’، ص.2’، ج.المــؤلفين
 (.12242)مخطوط الخزانة الحسنية رقم:  125’ص.
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 ]الشرقاوي[. مكيال بن’عمر بن’الس م’عبد باسم تملف - ب
 كثيـرة تملكـات، األول الجز  من األولت الورقة وجه في سجل  كما
 مشطوب: أكثرها
 مشطوب. المتملف واسم هـ.1214 عام النبوي ربيت 14 مؤرخ - أ
 فـي مـؤرخ، المـري سـودة بـن’الطالب بن’التاودي محمد باسم - ب
 هـ.1175 عام رجب

 الريفــي الطــاهر بــن’محمــد بــن’أحمــد الحــاج طرفــاه: بيــت عقــد - ج
 بـن’عمـر بـن’السـ م وعبـد، )المشـتري( والمنشم الدار المراكشي، األصل
 هـ.1256 عام شوال 14 في مؤرخ، )البائت( الشرقاوي المكي

 نصه: هذا تملف الثاني الجز  من األولت الورقة وجه في سجل كما
 بــن’الســ م’عبــد، الــذليل الحقيــر الفقيــر’لعبــدا هلل ملــف هلل الحمــد<
 .>آمين، لهاهلل ’كان، المعطت سيدي الكامل الشي  بن’المكي نب’عمر

 يلي: ما المتقدمة التقييدات من نستفيد
 السودية العائلة ذلف من، المغرب في علمية بشخصيات التعريف - أ
 الشرقاوية؛ والعائلة
 العلما ؛ علت تطلق التقييدات عليها اشتمل  التي التحليات - ب
 عــام الشــرقاوية الخزانــة إلــت دخلــ  الموصــوفة النســخة أن - ج

 هـ.1256 عام شرقاوة ملف من وانتقل ، هـ1239
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 السـيوطي الـرحمن’عبـد الـدين لجـ ل، القرآن علوم في اإلتقان - 2
 رقــم: تحــ  مســجلة، الحســنية بالخزانــة محفوظــة نســخة هـــ(. 911 )ت.
222. 

 أوربـي ورق علـت مكتوبـة قليلـة. طرر وعليها، مصححة، تامة نسخة
، للكتابـة أسود حبر استعمال مت، حسن مجوهر مغربي بخ ، صقيل ضأبي

ــبعض العــريض واألســود واألحمــر ــارات الكلمــات ل  أبــي يــد علــت، والعب
 عــام القعــدة ذي أواخــر نســخها مــن وفــرغ، الحــرار بــن’أحمــد بــن’عبيــدة
ـــ1142 ــا، ه ــة برســم كتبه ــن’المعطــت محمــد خزان ــن’الصــالح ب  المعطــت ب

 الشرقاوي.
ــات: عــدد ــاب، ق 244 الورق ــورق: مقي ــاب، ســم 22 × 32 ال  مقي
 مائلة. التعقيبة، ب 25 المسطرة:، سم 14.6 × 22.6 المكتوبة: المساحة

ــي ســجل  ــه ف ــة وج ــت الورق ــن األول ــوط م ــ ث المخط ــات    تملك
 أن أي، >الُمَسْلَسـلُ  التملـف: <آخـر بحث في عليه أطلقنا ما وهو، شرقاوية

 إلـت، أوالده إلـت الوالـد مـن تقـلين، الواحـدة األسـرة في يبقت الملف هذا
 السفر هذا تملكات وترتيب الهبة. أو الشرا  أو باإلرث إما، وعقبهم حفدته
 كالتالي: َوَردَ 

 الشرقاوي؛ الصالح بن’المعطت باسم - أ
 ]الشرقاوي[؛ المعطت بن’القادر’عبد باسم - ب
 الحفيان. بن’الشرقي باسم - ج
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 السـيوطي الـرحمن’عبـد لـدينا لجـ ل، القرآن علوم في اإلتقان - 2
 رقــم: تحــ  مســجلة، الحســنية بالخزانــة محفوظــة نســخة هـــ(. 911 )ت.
9392. 

 يـدويا ترميمـا مرممـة وهـي قليلة. طرر وعليها، مصححة، تامة نسخة
 المتضررة. المواضت وبعض الميزاب مستوى علت جزئيا

 مــت، ســريت مغربــي بخــ ، صــقيل أبــيض أوربــي ورق علــت مكتوبــة
 الكلمـات لـبعض العـريض واألسـود واألحمـر، للكتابة أسود حبر استعمال
 عام شعبان شهر في نسخها من فرغ الذي الناس  اسم ذكر دون، والعبارات

 هـ.1271
 مقيـاب، سـم 22 × 25.6 الـورق: مقيـاب، ق 157 الورقات: عدد
 أفقية. التعقيبة، مختلفة المسطرة، سم 14.6 × 22.6 المكتوبة: المساحة

 وكلهـا، تملكات   ث المخطوط من األولت الورقة أعلت في سجل 
 شرقاوية:
 المعطت؛ بن’الخالق’عبد باسم - أ
 المتقدم؛ المعطت[ ]بن الخالق’عبد بن’الطاهر باسم - ب
ور بن’َمحمد - ج  القوري. القادري الشرقي المعطت بن’قدُّ

 الحديث علم في المخطوطة الشرقاوية الكتب الثاني: المسلك
 أبـي فـي البيوتـات وسائر الشرقاوية الزاوية شيوخ اماهتم في نشف ال
 فـي المخطوطـة الكتـب مـن وصـلنا مـا خـ ل فمـن الحـديث؛ بعلم الجعد
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 صحيح، فيها معلوم نصيب الحديث لعلوم كان فقد الشرقاوية الكتب خزائن
 تعطـي ولكنهـا العنايـة هـذه حقيقـة تمثـل ال عليهـا وقفنا التي المجموعة أن

 الربـوع؛ بهـذه الحـديثي الدرب تمسيس في وأبنائها ةالزاوي عمل عن صورة
 الحـديثي والكتاب، الغرع لذلف ال زمة الكتب اقتنا  علت حرصوا لذلف
 سوا . حد علت وأبنائها الزاوية شيوخ مقتنيات أهم من كان

 الخزانـة فـي عليهـا وقفنـا التي المجموعة هذه نماذج بعض وسنعرع
 الشـرقاوية المصـادر فـي وردت تـيال اإلشـارات وبعـض، بالربـاط الحسنية
ر لرسم عتبة يكون أن يمكن مما وغيرها  الشـريف العلـم هذا أهمية عن تصوُّ
 سـوا  الزاويـة شـيوخ حفـدة إلت ووصوال المؤسس من انط قا شرقاوة عند
 خارجها. أو الجعد أبي في

 البخاري لإلمام الصحيح الجامع أوال:
 الجـامت مـن نفيسـتين سختينن علت بالرباط الحسنية الخزانة في وقفنا
 أن منهـا اسـتفدنا كثيـرة فوائـد عليهما قيدت وقد، البخاري ل مام الصحيح
 خـ ل ومـن، الجعـد بـمبي الشـرقاوية الكتب ُدورِ  ذخائر من كانتا النسختين
 نفاستها. مظاهر بعض عن نكشف عرضهما

 الــرقم: تحــت مســجلة الحســنية بالخزانــة محفوظــة األولــى: النســخة
1231. 

 ويوجد عليها. التملكين في  اب  هو كما التجزئة خماسية نسخة يوه
 الوحي. بد  كان كيف بباب يبتد ، األول المجلد وهو، واحد جز  منها
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ــا وامتــدت الخــروم منهــا نالــ  وقــد ، المكتوبــة المســاحة إلــت أحيان
 تاريخهـا مـن مختلفـة فتـرات في عليها قُيِّدت التي الفوائد من كثير فضاع 
، ب( 55) الكرماني من منقول بعضها، المغربية الكتب خزائن في ورحلتها
 وغيرها. حجر وابن، والزركشي
، مـرات عـدة قُرئ  أننا يعني مما مختلفة بخطوط مكتوبة الطرر وهذه

 فـي جـدا كبيـرة الطرر أهمية أن ذلف ونادرة؛ نفيسة نسخة منها يجعل وهذا
 وأهميتها. النسخة تاري  تبيُّن

، مجــدول، ملــيح مجــوهر مغربــي بخــ ، أوربــي ورق علــت مكتوبــة
 واألســود واألزرق واألحمــر، للكتابــة األســود الحبــر اســتعمال مــت، ملــون
  النس . وتاري  الناس  اسم ذكر دون، والعبارات الكلمات وبعض للتراجم

 15.6 المكتوبـة: المسـاحة مقياب، سم 19 × 23.6 الورق: مقياب
 كلمـة مـن أكثـر مـن وتتكـون، ئلةما التعقيبة، ب 22 المسطرة:، سم 11 ×

 أحيانا.
 وهما:، تملكان المخطوط من األولت الورقة وجه في يوجد
 والمالـف الشـرقي؛ محمـد بن’القادر’عبد بن’الخالق’عبد باسم :األول
، نََسـبه فـي  ابـ  هو كما الشرقي محمد سيدي المؤسس حفيد هو المذكور
 مـن فرع، والَخلُّوقيون، ونالقادري إليه ينسب الذي القادر’عبد سيدي ووالده

 والْمَحْمديون. واألِميِنيُّون القوريُّون ومنهم، القادريِّين
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 ]...[ اهلل’عبـد بـن’محمـد الحاج طرفاه:، بيت عقد عن عبارة :الثاني
 المعطــت بــن’الصــالح ]بــن المعطــت بــن’علــي بــن’القــادر’عبــد، )المشـتري(
  نصه: وهذا هـ.1197 عام شعبان منسل  في مؤرخ وهو، )البائت( الشرقي[
 المرحـوم بـن’محمـد الحـاج األجل األرضت األبر اشترى هلل الحمد<
، األصـيل والماجـد، الجليل السيد له البائت من ...اهلل’عبد الحاجاهلل ’بَمنِّ 
 بــن’القـادر’عبــد الحـاج، والجــاه المكانـة ذوي وخ صــة، اهلل أوليـا  نجـل

، وبمسـ فهم بهـماهلل ’نفـت، المعطت الشي  بن’علي سيدي األمجد الفاضل
 أول علـت هـذا المكتـوب أجـزا  خمسة في، البخاري اإلمام صحيح جميت
 الكتـاب لجميـت قـدره بـثمن ...نـاجزا جائزا اشترا  أمثاله وأربعة منه ورقة
 دره مــن معــا العــوع وتقابضــا تبايعــا، التــاري  دراهــم مثقــاال عشــر ا نــت
 النظـر بعـد بالـدره جـتوالمر ذلـف فـي السـنة علـت مبر ا إبرا  أتم القبض

 بمتمـه بـه أشـهداه مـن عليهمـا به شهد، قدره عرفا تبايعا والرضت والتقليب
 عبـد وألـف. ومائـة وتسـعين سـبت سـنة المعظم شعبان منسل  في، عرفهما
 )توقيت(. ربه

 منها:، األمور من جملة في النسخة هذه أهمية وتكمن
 تؤكـد حيـث سـةنفي نسـخة منهـا تجعـل التـي التاريخية التقييدات - أ
  شرقاوة. عند الصحيح الجامت أهمية

 منسـل  حـدود إلـت الشـرقاوي البيـ  فـي اسـتمرت النسخة أن - ب
  أخرى. بيوتات إلت ذلف بعد وانتقل ، هـ1195 عام شعبان
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 خمســة فــي، تامــة النســخة كانــ  المــذكور التــاري  حــدود إلــت - ج
 فـي أجزاؤهـا تفرقـ  تـتم نـدري وال، واحد ِسفر   إال منها يَْبقَ  ولم، أجزا 
 المغربية. الكتب خزائن في رحلتها
 الطـول بين تتراوح وضافية مهمة وهي، بطررها نفيسة النسخة أن - د
، األقل علت مطررين   ث بقلم أنها يظهر مختلفة بخطوط وكتب ، والقصر
 الصورة يعطي ال كان وإن، النص هذا قرا ة تاري  في قيمته له الملمح وهذا

 النسـخة هذه من تصلنا لم ألنه وقرا ته النص هذا تداول تاري  عن الحقيقية
 األسفار هذه بعض كشف علت معقود واألمل، األول السفر سوى الخماسية
 الصورة. عناصر الستكمال األربعة

 تحـ  مسـجلة، بالربـاط الحسـنية بالخزانـة محفوظـة :الثانيـة النسخة
 .2224 رقم:

 مجلـد كـل فـي، مجلـدات أربت وفي،  مانية تجزئة وهي، تامة نسخة
، أحيانـا والتضـاعيف الحواشـي مـألت، ومهمـة ضـافية طـرر عليها سفران.
 أكثرهـا أن وي حـظ، سـريت مغربـي بخ  مكتوبة )ط(. بالحرب: إليها يرمز
 صنفين: بين فيها ونميز النسخة. مالكي أحد بخ  وأنها واحد بخ 

 يظهـر الـذي رالمطـرِّ   قافـة تعكس وهي والتوضيح: التفسير طرر - 1
 والفقـه، الكـ م علـم بـين تنوعـ  فإنها لذلف اإلس م علوم في متضلت أنه
ر أن كما، واللغة، الحديث( )فقه  نقـل إذ مصادره؛ عن أحيانا يفصح المطرِّ
 وابـن، والـداودي، البـر’عبـد وابـن، الصـ ح ابن مثل مشهورة نصوص من
  وغيرهم. واألجهوري، والزركشي، بطال



 52 

ر حرص فقد بلة:المقا طرر - 2  من، المقابلة فروق إ بات علت المطرِّ
، الخ ب كراهية لباب المحل هذا في ترجم المقابلة نسخة في: <قوله ذلف
 وأمـرهم} تعـالت: قولـه بـاب  م، التحريم عن، ‘، النبي نهي باب ويليه
  .>{بينهم شورى

 النسخة: طرر من نموذج وهذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األســود الحبــر اســتعمال مــت، نحســ مجــوهر مغربــي بخــ  مكتوبــة
، والعبـارات الكلمـات وبعض والكتب لألبواب واألزرق واألحمر، للكتابة
 الواحـد’عبـد بـن’قاسـم بـن’محمـد بـن’محمـد بـن’أحمـد بـن’محمد يد علت

  المنجور.
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 والثاني: األول الجز  ويضم، األول المجلد
 بـاب إلـت ‘اهلل ’رسـول إلـت الـوحي بـد  كـان كيـف األول: يبتد 

 ب(. 157 إلت ب 1) وبعدها. العيد قبل لص ةا
 رأسـه يـدخل المعتكـف باب إلت الوتر في جا  ما باب الثاني: يبتد 

  أ(. 371 إلت ب 155) للغسل. البي 
 والرابت: الثالث السفرين يضم :الثاني المجلد
 قُضَيتِ  فإذا} وجل: عزاهلل ’قول في جا  ما باب الثالث: السفر يبتد 

 وينتهي، السورة آخر إلت {اهلل فَْضلِ  ِمنْ  واْبَتُغوا االَْرضِ  في ِشُروافاْنتَ  الصالةُ 
 أ(. 162 إلت أ 1) الور ة. من محضر بغير الميِّ ِ  ديون الوصيِّ  قضا  بباب

 الجهــاد فضــل بــاب -والســير الجهــاد بكتــاب الرابــت: الســفر يبتــد 
 {أْبنـاءَُهمْ  رِفُـونَ َيعْ  كمـا َيْعرِفُونَـه} وجل: عزاهلل ’قول بباب وينتهي، والسير
 ب(. 324 إلت أ 161) اآلية.

 والسادب الخامس السفرين يضم :الثالث المجلد
 صــحب ومــن ‘ النبــي أصــحاب فضــائل الخــامس: الســفر يبتــد 

 غـزا كـم ببـاب وينتهـي، أصـحابه مـن فهـو المسلمين من رآه أو، ‘’النبي
 ب(. 164 إلت ب 1) .‘ النبي

ــاب الســادب: الســفر يبتــد  ــد وينتهــي، القــرآن تفســير بكت ــاب عن  ب
 ب(. 345 إلت أ 166) وغيرهن. المواليات من المراضت
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 والثامن: السابت السفرين يضم :الرابع المجلد
 فـي جـا  مـا ببـاب وينتهـي، األطعمـة بكتـاب السابت: المجلد يبتد 

 أ(. 135 إلت ب 1) البنا .
ــد  ــامن: الســفر يبت ــاب الث ــدعوات بكت ــاب وينتهــي، ال ــول بب  اهلل: ق

 أ(. 333 إلت أ 139) .{الِقياَمةِ  لَيْومِ  الِقْسطَ  الَمَواِزينَ  ونََضعُ }
  نصه: وهذا، المقابلة تقييد الثامن السفر آخر وفي

 المحبَّسـة الشـرقي محمـد سـيدي الشـي  نسـخة علت المقابلة انته <
 والمقابلة مشرقي. بخ  وهي، عتيق أصل من أنها ذكر، األكبر مسجده علت
 سـيدنا علتاهلل ’وصلت الفرائض. كتاب من األخوات يراثم باب من عليها
 .>تسليما وسلم وصحبه وآله محمد

 المذكور: المقابلة تقييد من نستفيد
ْ   المقابلة أن - أ  المحبسة الشرقي محمد سيدي الشي  نسخة من تمَّ
 شرقاوة. عند معتمدة كان  أنها يؤكد ما مسجده؛ علت

 يق؛عت أصل من المذكورة النسخة أن - ب
 مشرقي؛ بخ  النسخة أن - ج
 ميـراث بـاب مـن وهي، الشرقاوية النسخة من جزئية المقابلة أن - د
 الفرائض. كتاب من األخوات
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 شرقاوية: تملكات النسخة علت توجد
 مـن اشـتراه، الشـرقاوي المعطـت بـن’علي بن’القادر’عبد باسم :األول

 عـامر بـن’محمـد الفقيـه يـد علـت، المعطت بن’الس م’عبد سيدي عمه ور ة
 المعطت. بن’القادر’عبد وعمه

 عنـد مـن بالشرا  إليه انتقل، الشرقاوي علي بن’المعطت باسم :الثاني
 ســنة فــي مــؤرخ وهــو أعــ ه. المــذكور الشــرقاوي المعطــت بــن’القــادر’عبــد

 هـ.1223
 الخطاب. الفقيه بن’الصديق بكر أبي باسم :الثالث

 يلي: ما تقدم مما يستخلص
، المعطـي بـن’السـ م’عبـد خزانـة في كان  المذكورة النسخة أن - أ
 1152 )ت. الشـرقاوي الصـالح بـن’المعطـت محمـد الزاوية شي  نجل وهو
 وفي .>والتاج اللواء صاحب على الصالة في المحتاج ذخيرة< صاحب، هـ(
 الجعـد أبـي إلـت رحلته في الكتاني الحي’عبد عند مقرر هو كما التاري  هذا
 منـذ شـرقاوة عنـد معتمـدة كانـ  التي النسخة علت فوق أنه، هـ1334 عام
 العربي الحاج بن’اهلل’عبد الحاج القاضي عهد إلت الصالح محمد الشي  عهد

 فـي أخـرى نس  علت يتوفرون كغيرهم كانوا شرقاوة أن يعني ما، الشرقاوي
  الزاوية. في المعتمدة النسخة علت ع وة، الخاصة كتبهم خزائن

 شـرقاوة ملـف فـي هــ 1223 سـنة حـدود إلت كان  النسخة أن - ب
 المذكور وعلي، الشرقاوي الصالح بن’المعطت محمد الشي  حفدة أحد عند
ليُّون إليه وينسب، الذخيرة صاحب ابن هو  الجعد. بمبي الَع َّ
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 آخـر بيـ  إلت ذلف بعد الشرقاوي البي  من انتقل  النسخة أن - ج
 مـن وخزانتـه، العمرانـي الخطـاب بـن’الصـديق بكـر أبـي ملف في فصارت
 التقييـدات ذلـف علـت دلـ  كمـا األقصـت المغرب في الكتب خزائن أنفس

 والمكتبــة الحســنية الخزانــة فــي المحفوظــة الكتــب بعــض علــت الموجــودة
 هـذه تـاري  أوال لنـا ترسـم المعلومـات هـذه فـإن  ـم ومن بالرباط. الوطنية
 يومنـا إلـت م 15 رنالقـ منـذ الزمن في المخطوطة هذه رحلة و انيا، النسخة
 العامر الملكي بالقصر الشريفة المولوية الخزانة في رحلتها انته  حيث هذا

 بالرباط.
 بـــن’لمحمـــد، مالـــك اإلمـــام موطـــإ بشـــرح المســـالك أبهـــ  :ثانيـــا

ــد ــاقي’عب ــن’الب ــن’يوســف ب ــاني أحمــد ب ـــ/ 1122 )ت. المــالكي (1)الزرق ه
 .2242 رقم: ح ت مسجلة، بالرباط الحسنية بالخزانة محفوظة، م(1712

 جهـة مـن األحاديث متون شرح، والقصر الطول بين وس  شرح وهو
 ولما الفقهية. المذاهب سْوق في وأفاع، هاغريبَ  نَ وبيَّ  ألفاظها رَ وفسَّ ، اللغة
 أعـرع فإنـه مطـول غيـر وسطا يكون أن هذا شرحه إلت يقصد الزرقاني كان
 يشـرح لـم أنـه كمـا، وتعـدي  جرحا والرجال األسانيد عن الحديث عن فيه

 جمـادى 12 فـي تمليفـه فـي شـرع وقد الموطم. أي، المشروح المتن تراجم
 هـ.1112 سنة منه وفرغ، هـ1129 سنة األولت

                                                 

ــدرري( 1) ــار، 32’، ص.4’، ج.نظــر: ســلك ال الرســالة ، 59’، ص.1’، ج.عجائــب اآلث
، 5’أعالم الزركلي، ج.، 957’، ص.1’، ج.معجم سركيس، 143’، ص.المستطرفة

 .467 -465’، ص.1’، ج.فهرس الفهارس، 154’ص.
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 قليلـة طرر عليها أجزا .    ة من تتملف وهي، مصححة، تامة نسخة
 الوهبية الفتوحات: <المسمت، للشبراخيتي النووية األربعين شرح من منقولة
 والقسـط ني، والقـاموب، وميارة، القاضي وابن، >النووية ربعيناأل بشرح
  وغيرها.، >الناصرية الرحلة<و، >اللدنية المواهبفي <

رينَ  أحــد أن األول الجــز  فــي إشــارة توجــد  ابــن ت مــذة مــنْ  المطــرِّ
 فــي الســ م’عبــد ابــن شــيخنا قــال: <أ( 22) قــال، الناصــري الســ م’عبــد
  .>...رحلته

 اسـتعمال مـت، جميـل نسـ  مشـرقي بخـ ، أوربي ورق علت مكتوبة
 للمــتن واألحمــر، للطالعــة العــريض واألســود، للكتابــة األســود الحبــر

 وبعـض للعنوانـات باألحمر المشوب العريض واألسود واألحمر، المشروح
 مـن رمضان 12 الث  ا  يوم األول الجز  من فرغ وقد، والعبارات الكلمات
 أمـا الشـنواني. الـدين شـهاب المرحـوم بـن’محمد يد علت ؟...سنة شهور
 كتبـه، مـذهبا الشـافعي الشـنواني خالـد نسـخهما فقد والثالث الثاني الجزآن
 13 اال نـين يوم في النسخة من الفراغ وكان، المالكي الفيومي موست برسم
  هـ.1136 سنة شعبان

 425 الثاني: السفر ورقات وعدد، ق 454 األول: السفر ورقات عدد
 16.6 × 21 الــورق: مقيــاب، ق 454 الثالــث: الســفر اتورقــ وعــدد، ق
، ب 26 المســطرة:، ســم 12 × 16.6 المكتوبــة: المســاحة مقيــاب، ســم

  أفقية. التعقيبة
 مكتوبـة وهي، 55 إلت 52 من الورقات األول السفر في ُعوض  وقد

  جميل. مجوهر مغربي بخ 
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، أصـلي تسـفير عـن عبـارة وهـو، سـم 15 × 22.6 الغ ب: مقياب
 مضـغوط. بتوريـق بديعـة ترنجـة تتوسطه، محفور بتسطير مزدان، بُنِّي جلده

 وقـد، بخيطيـة معلقـة  ريـا شكل في ترنجة تتوسطه بلسان موصول والغ ب
 أوراق وضـع  وإنمـا متصـ  يكـن لم إنه بل، الشيرازة عن الكعب انفصل
تَ  وقـد لذلف. ُعدَّ  الذي الغ ب في حدة علت جز  كل األجزا    بالغـ ُرقِـّ
  بُنِّي. اآلخر والبعض أحمر بعضه، ُمَرقَّق بجلد جزئيا ترقيعا

 تملـف والثـاني األول السـفر من كل في األولت الورقة وجه في يوجد
 هـ(. 1234 )ت. ]الشرقاوي[ الصالح بن’المعطت بن’العربي باسم

 جلبهـا فهـل، مصـر فـي ونسـخ ، مشـرقية النسخة أن قبل ذكرنا وقد
  ؟هـ 1192 عام رحلته إبان المشرق نم العربي سيدي الشي 

 مـن كثيـرا جلبـوا الزوايـا وأبنا  المغرب علما  من كغيرهم شرقاوة إن
، المشـرقية النسـ  مـن عـددا الشـرقاوية المكتبة وتضم، المشرق من الكتب
 المشرق إلت رحل لما النسخة هذه جلب العربي الشي  يكون أن نستبعد وال
 هـ.1192 عام

 بـن’اهلل’لعبـد، عليهـا ومـا لهـا ما بمعرفة وتحليها سالنفو بهجة :اثالث
 وهــي .م(1322هـــ/ 599 )ت. األندلســي األزدي (1)جمــرة أبــي بــن’ســعد

  .2929 رقم: تح  مسجلة، بالرباط الحسنية بالخزانة محفوظة
                                                 

 -232’، ص.1’، ج.نيــل االبتهــاج، 255’للشــعراني، ص.انظــر: الطبقــات الكبــرى ( 1)
 .42’، ص.5’، ج.معجم كحالة، 699، 269’، ج.كشف الظنون، 231
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 النهايـة جمـع :بــ المسـمت البخاري مختصر شرح عن عبارة والكتاب
 يحتـوي عال. صوفي بنفس شرحهو، جمرة أبي البن، وغاية الخير بدء في
، وأحكامهـا وآدابهـا ورغائبها وسننها الشريعة وفرائض درر علت الشرح هذا
 يحقـق أن المؤلـف َهـمُّ  كـان حيـث، الحقيقـة إلت إشارات من يخلو ال كما

 أو اسـتنبطها التي الوجوه بعض علت واستدل والشريعة. الحقيقة بين الجمت
يهــا تناســبها وبمحاديــث بــآي الشــريف النبــوي الحــديث مــن ظهــرت ، وتقوِّ
 فقه. من فيها ما واستخرج

 بخـ  طـرر وعليهـا، عتيـق أصـل مـن ومقابلـة مصـححة، تامـة نسخة
 منهـا تنـال بـدأت وقـد السـيفي. البكـري محمـد بـن’الحسـن وهو، ناسخها
 بـورق ورممـ ، المكتوبة المساحة إلت قلي  وامتدت، أطرافها من الخروم
 الميزاب. مستوى علت ياباني

 الخ  م مح بعض فيه، حسن مغربي بخ ، أوربي ورق علت مكتوبة
 النبويـة لألحاديـث واألحمـر، للكتابة األسود الحبر استعمال مت، األندلسي
 البكـري محمـد بـن’الحسـن يـد علـت، تاوالعبـار الكلمات وبعض الشريفة
، الكتـاب مـن األول القسـم فـي النسـ  مـن الفراغ تاري  ذكر وقد، السيفي
 فاب. مدينة محروسة من الصفارين بمدرسة، هـ1132 عام شعبان غرة وهو

 × 25 الورق: مقياب، أ 326 إلت أ 13 الورقة من مجموع ضمن تقت
 32 المسـطرة:، سـم 16.6 × 23.6 المكتوبـة: المسـاحة مقياب، سم 22
 مائلة. التعقيبة، ب
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 تركيبي كرتوني تسفير عن عبارة وهو، سم 22 × 29 الغ ب: مقياب
ق، حديث  للكعب. أزرق جلد استعمال مت، أزرق مرمري بورق مطرَّ

 تملكات:   ث، الكتاب من األولت الورقة وجه في يوجد
ــم :األول ــت باس ــن’المعط ــرقاوي الصــالح ب ـــ[ 1152 ت.، ]الش ، ه

 بخطه.
 محمد. بن’سليمان باسم :الثاني
 هـ.1235 عام مؤرخ وهو، محمد بن’سليمان بن’الطيب باسم :الثالث
 فـي النهايـة جمـع< وهـو، جمـرة أبي البن بكتاب المجموع هذا ابتدأ

 آخـر وفـي، ب( 12 إلـت ب 1) البخاري مختصر وهو، >ونهاية الخير بدء
 البخــاري مختصــر شــرح فضــل علــت الدالــة المرائــي فــي كتــاب المجمــوع
، أ( 342 إلت ب 326) المرائي بكتاب ويعرب، >النفوس بهجة: <المسمت
  ـ ث يضم المجموع هذا فإن هذا وعلت تقل.مس كتاب في صاحبها جمعها
 جمرة. أبي البن كتب

 علـت عـ وة، متوازيـة مائيـة خطـوط علـت المخطوط ورقات احتوت
 الحجم. متفاوتة متراكبة أهلة   ث عن عبارة، ورقية ع مة

 عيسـت بـن’أحمـد بـن’عيسـت َعلََّقـه عتيـق أصـل مـن منقولـة والنسخة
 المشـرفة. بمكـة ربيت برباط، هـ511 عام شعبان 2 في، الصوفي العجلوني

 الحـاج بخـ  نسـخة مـن منقولـة نسـخة من قابلها أنه تفيد إشارة وردت كما
 األندلسي. البرجي الشطيبي علي بن’محمد
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 يقـول كمـا، أوقاتـه كان ، هـ( 953 )ت. المذكور الشطيبي والحاج
 بشـؤون والقيـام، البسـتان فـي وعمـل، ونسـ  تـمليف بـين ما :نفسه عن هو
 أنـه الصـدد هـذا فـي ذكره ومما، ووعظ وخطابة وإمامة تدريس من مسجدال

، >السـائرين منـازل شـرح في القاصرين وتحفة الناظرين نزهةكتاب < انتس 
 اتالتعليقـ وكتابة، نسخه من كثير علت المقابلة مت، المقدسي اهلل’عبد ألبي
 ه.علي

 يعبـر ما هو، حياته في االختيار هذا في السبب عن الشطيبي عبر وقد
 ]الكامل[ األبيات: بعض في، الزمان فساد بـ: عنه
 ربُ ْهـالمَ  نَ فـمين أْيـ مـانُ الزَّ  دَ َسـفَ 

ــ ــا ُ   ِ وتعاَم ــنْ  العلم ــ ع  هاهاتِ بْ ُش
ــ ــذي نَ  نْ فَم ــ ضــاهُ رْ ال ــدينِ  ةَ وَ دْ قُ  انَ

ــالمونَ  ــ والع ــتَ ارْ  دِ قَ ــاهمُ ا دُ وْ َض  ني
 

 طلــبُ يُ  قٍ زْ رِ  فــميُّ  رامُ ا الَحــَشــوفَ  
ــتَ المُ  بِ َجــفليعْ  ْ  َصــوتراخَ   بُ عجِّ
ــ ــالحقِّ  نِ وَم ــذي ب ــ راحَ  ال  بُ دِّ ؤيُ
 (1)بنَســديــنهم فهــم إليهــا يُ  نْ َعــ

 

 وهـو، المغاربـة عنـد مهـم حضـاري ميسـم إلت السياق هذا في ونشير
 تقييـد ذلـف علـت دلَّ  كمـا، جمـرة أبـي بـنال >النفـوس بهجـةكتـاب < دُ رْ سَ 

 1322 م:رقـ النسـخة مـن الرابـت السـفر مـن األخيرة الورقة طرة في مسجل
 الكتـاب هـذا دَ رْ َسـ ختمنـا: <ونصـها، بالربـاط الحسـنية بالخزانـة المحفوظة
 مـن والعشـرين التاسـت اال نـين زوال يلَ بَ قُ ، تهنَّ ومِ  هِ منِ ويُ اهلل ’بحمد، المباره
 السـنة أواخـر عرفـة عشـية افتتاحه وكان وألف. ومائتين وتسعين ستة شعبان

                                                 

هـــ(، لمحمــد  953)ت.  اهلل الشــطيبي’و عبــدمــن أعــالم التصــوا المغربــي أبــ :مقــال( 1)
 .16اإلحيا ، ع مجلة بوطربوش، 
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 بعد المرة قرا ته إعادة من حرمنا وال، مؤلفه وبركة بركتهاهلل ’رزقنا، الفارطة
 العامــل العــالم الفاضــل الشــريف مــت وذلــف، آمــين ‘ النبــي بجــاه المــرة
 بـن’الرحمـان’عبـد موالنا المقدب اإلمام بن’علي سيدنا الحسن أبي الماجد
، غيرنـا مـت قبلهـا وا نتـين معنـا هـذه مـرات  ـ ث سَرَدهُ  وقد هشام. موالنا
  آمين. الشفيت النبي هبجا الجميت مناهلل ’تقبل

اهلل ’وليــه، بنــاني أحمــد بــن’محمــد الفــاني الضــعيف’لعبــدا ربــه عبيــد
 .>ورسوله

 الفقه: في المخطوطة الكتب الثالث: المسلك
 مصـادره فاقتنوا، شرقاوة من كبيرة بعناية العلوم من كغيره الفقه حظي
ـــروا، العتيقـــة أصـــوله ونســـخوا، المعتمـــدة  محمـــد فكـــان، مجالســـه وعمَّ

 الفقـه فـي أخـرى ومتونـا خليـل الشـي  يقـر  الشرقاوي المعطت بن’صالحال
 مـن بخطـوطهم عليهـا كتبـوه مـا حفظ  شرقاوة منتسخات وبعض وأصوله.
 فــي تفرقــ  ونــادرة نفيســة مجموعــة لــديهم فاجتمعــ  وتعقبــات. تقريــرات
 منها: نذكر، حسنة جملة علت منها وقفنا وقد المغربية. الكتب خزائن

 لمحمـــد، خليـــل مختصـــر علـــى التتـــائي شـــرح علـــى حاشـــية - 1
، م(1724هـــ/ 1135 )ت. (1)الرماصــي مــؤمن بــن’اهلل’عبــد بــن’المصــطفت
 .2923 رقم: تح  مسجلة

                                                 

، 247’، ص.12’، ج.معجــم المــؤلفين، 657’، ص.2’، ج.تعريــف الخلــفينظــر: ( 1)
 .162’، ص.معجم أعالم الجزائر، 334’، ص.شجرة النور الزكية
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: المسـمت الصـغير الشرح علت الحواشي أنفس من الحاشية هذه تعتبر
 .)ت لتتــائيا الــدين لشــمس، >المختصــر ألفــاظ حــل فــي الــدرر جــواهر<

 .هـ(942
 إنهــم حتــت، العلمــا  انتقــدها التــي الكتــب مــن اهــذ التتــائي وشــرح

 شـرح ومنهـا: <قولـه فـي اله لـي ذلـف علـت نـص كما الفتوى في ضعفوها
 مّمـا فيه يوجد ما لذلف ويدلّ ، تحريره قبل مات إنه قيل فقد الصغير الّتتائي
 ابـن الّشـي  عليـه اإلنكـار فـي بالغ وقد، دونه عّمن يخفت ال، قلم قُ بْ سَ  هو

 في فيه التصحيف وجد: <ديباجته في نفسه الرماصي أكده ما ووه .(1)>عاشر
 .>مواضت

 الطلبـة إقبـال وجـد لمـا، اإلخـوان بعـض طلـب عنـد نزوال ألفها وقد
 ُمقَفله. وحلَّ  مشكله فبين، عليه

 أمرين: في النسخة هذه قيمة ونلخص
 وهي:، لشرقاوة أغلبها عديدة تملكات علت اشتمل  - أ

 الشرقاوي؛ الصالح بن’تالمعط محمد باسم :األول
  الشرقاوي؛ الصالح بن’المعطت بن’العربي محمد باسم :الثاني
 أخيـه مـن بالشـرا  تملكـه، الشـرقاوي المعطت بن’القادر’عبد :الثالث

 المعطي. بن’العربي
 الشرقاوي؛ المعطت بن’المكي بن’عمر باسم :الرابع

                                                 

 .132’، ص.نور البصر( 1)
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 الشرقاوي؛ المكي بن’عمر بن’َمحمد باسم :الخامس
 الحاج ابن الرحمان’عبد بن’حمدون بن’الطالب محمد باسم :السادس

 السلمي.
 تظهـر، والتضـاعيف الحواشي مألت، وضافية مفيدة طرر عليها - ج
 هـذه أهميـة يؤكد المتملكين أسما  فاستعراع، النسخة لهذه العلمية القيمة
 فمغلـب، خـاص بوجه شرقاوة وعند، هـ12 القرن في المغاربة عند الحاشية
 يصـادب الـذي الكبيـر المشـكل أن بَْيدَ  شرقاوة. أسرة من لمتملكينا أسما 
 يحتـاج وهـذا، بعينـه شخص إلت نسبتها صعوبة هو، الطرر هذه في الباحث
 النس . هذه في المعرفي البعد هذا عن للكشف دقيقة باليوغرافية دراسة إلت

 بـن’محمـد بكـر ألبـي، واألحكـام العقود نكت في الحكام تحفة - 2
ــن’محمــد ــن’محمــد ب ــاطي القيســي المــالكي عاصــم ب ـــ/ 529 )ت. الغرن ه
 .2112 رقم: تح  مسجلة الحسنية بالخزانة محفوظة، م(1425

ــخة ــرى نس ــة، أخ ــد، مصــححة، تام ــدأت وق ــال ب ــا تن ــروم منه  الخ
 والرطوبة.

ـلمُ  بخـ  مكتوبـة، جدا مهمة طرر علت النسخة واشتمل  ، للغايـة نمَّ
رَ  إنَّ  حيــث، ضــاعيفوالت األربعـة الهــواملَ   بَ عَ وْ واسـتَ   يكتبهــا كــان المطـرِّ
 إلـت فيهـا تنبَّـه، ب 13 الورقـة فـي المكتوبة كالطرة، جدا عالٍ  نقدي َفسبنَ 

 لُـب   البـن كونهـا عـن وكشـف، عاصـم ابـن أبيات في مقحمة أبيات وجود
  الغرناطي.
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ر ح كما ميارة أحمد بن’محمد ذت مي من والمطرِّ  مـرة غيـر بـذلف صرَّ
 وهـي مـث (. أ 16 الورقـة) >ميـارة محمـد سـيدي شـيخنا خ  من: <بقوله

ــة ــن منقول ــة م ــن، العتبي ــلمون واب ــة، س ــن والنهاي ــد الب ــرب، رش ، والمق
، المكناسـي ومجالس، والمتيطي، وميارة، والتوضيح والشرح، واليزناسني
 وغيرهم.

 األولـت الـورقتين أن إلـت ةاإلشـار مت، قلي   خين ورق علت مكتوبة
 مـت، مشـكول، مليح، أندلسي بخ  مكتوبة وهي، لنسخةل أضيفتا والعاشرة
ــر اســتعمال ــة األســود الحب ــالي واألحمــر، والشــكل للكتاب ــة والبرتق  للطالع
 بـن’محمـد يد علت، أحيانا وللتسطير، والكلمات الحروب وبعض والفصول
 وقـد، هــ1259 عـام صـفر أوائـل في منها وفرغ، العّبوبي موست بن’يوسف
 منكوب. هرم شكل المتن حرد اتخذ

، )تقريبــا ســم 21.6 × 32 الــورق: مقيــاب، ق 35 الورقــات: عــدد
 المكتوبـة: المسـاحة مقيـاب، الورقـات( َحْجـمِ  بـين الخـرومُ  فاَوَتـ ِ  حيث

 مائلة. التعقيبة، ب 26 المسطرة:، سم 11.6 × 21.6
 كالتالي: وهي، شرقاوية تمليكات فيها سجل 

 لشرقاوي[.]ا بالمعطت الملقب محمد بن’الصالح محمد - أ
 السابق(. المتملف )نجل الصالح بن’المعطت - ب
 ]الشرقاوي[. المعطت بن’علي - ج
 المعطت(. بن’علي )أخ المعطت بن’الس م’عبد - هـ
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 أيضا(. )أخوه المعطت بن’القادر’عبد -و

 باإلرث. المعطت بن’قدور بن’الس م’عبد -ز
 مالَِكِتهِ. نْ مِ  الصحيح بالشرا  المعطت بن’القادر’عبد بن’علي - ح
 بـن’أحمـد بـن’لمحمد، الحكام تحفة شرح في واإلحكام اإلتقان - 9
، بالربـاط الحسـنية بالخزانـة محفوظ، هـ( 1272 )ت. الفاسي ميارة محمد
 مفيـدة طـرر عليهـا، مصـححة تامـة نسـخة وهي .9232 رقم: تح  مسجل
  الشاوي. يعيل وسيدي، رحال ابن من منقول أغلبها وضافية

، للكتابـة أسـود حبر استعمال مت، جميل مجوهر مغربي  بخ مكتوبة
ــارات الكلمــات وبعــض المشــروح للمــتن واألحمــر  اســم ذكــر دون، والعب
 النس . وتاري  الناس 

 أبنـا  أحـد كتـب زمام النسخة من األخيرة الورقة ظهر في مقيَّدا ُوجدَ 
 زمـام: <نصـه وهـذا الشـرقاوي. المعطـت بـن’أحمـد وهو، الشرقاوية الزاوية
، اآلخـر الحطـاب ونصـف، ميـارة الشـي  ...المعطت بن’أحمد السيد كتب

 بـن’أحمـد للسـيد ملـف خليـل سـيدي ونسـخة، أسفار خمسة علت والمعيار
 ذخيـرة< صـاحب ابـن هو والمقصود .>واحدة مثاقيل مائة وهي ...المعطت
 الشرقاوي. الصالح بن’المعطت محمد >المحتاج

 المذكور: التقييد من يستخلص
ــدأح - أ ــذكور م ــو الم ــد ه ــي  ول ــد الش ــت محم ــن’المعط  الصــالح ب

 كتبـه خزانة أن ويظهر، هـ12 القرن خ ل الشرقاوية الزاوية كبير، الشرقاوي
  ؟الخزانة هذه مصير هو فما غنية. كان 
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مـــام: <مصـــطلح التقييـــد ذكـــر - ب  المصـــطلحات مـــن وهـــو، >الزِّ
 .(1)فابب القرويين جامت وفي الزوايا كتب خزائن في المستعملة
 مما، الفقه في المعتمدة المصادر بعض علت الكتب زمام اشتمل - ج
  الرجل. اهتمام مجال عن صورة يعطينا

، 2122 م:رقـ، الحسـنية بالخزانـة محفـوظ، الخليلـي المختصر - 2
ــ  ــذه كتب ــة برســم النســخة ه ــد خزان ــادر’عب ــن’الق ــت ب ــن’المعط  الصــالح ب

 األسـود الحبـر اسـتعمال مت، جميل، مجوهر مغربي بخ  وهي الشرقاوي.
 وبعــض والترويســة للعنوانــات العــريض واألســود األحمــر واللــون، للكتابــة
، الَجَكِني إبراهيم بن’العربي محمد يد علت، والعبارات والكلمات الحروب

 هـ.1223 عام األول ربيت 17 في منها وفرغ، الدَراوي  م
 منها: نذكر، أمورا المتن َحْرد من نستفيد
 المعطـت بـن’القـادر’عبـد سـيدي خزانـة برسـم كتب  نسخةال أن :أوال
 الشرقاوي.

 أعـ م أحـد نجـل وهـو، علميـة لشخصـية يؤرخ المتن حرد أن :ثانيا
 الشـرقاوي الصـالح بـن’المعطـت محمد وهو، هـ12 القرن في والفكر الثقافة
 اللـواء صـاحب على الصالة في المحتاج ذخيرة< صاحب، هـ( 1152 )ت.
 الكتب خزائن أغنت من كان  وخزانته هـ.1223 عام حيا كان وأنه، >والتاج

 الكوديكولوجية. القرائن تؤكده كما الشرقاوية

                                                 

 (.4)ط. . 176’، ص.مصطلحات الكتاب العربي المخطوط( 1)
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، النسخة علت التعليقات من االنتها  تاري  النسخة آخر في ذكر :ثالثا
 ُكِتَبـْ   التـي السنة أيضا وهي، هـ1223 سنة الثاني ربيت 14 األحد يوم وهو
 نسـبة تـرجيح فـي القرينـة هـذه اعتمـاد يمكـن فهل، ذكرنا كما، النسخة فيه

ــف التعليقــات ــد النســخة لمال ــادر’عب ــن’الق ــن’المعطــت ب  الشــرقي الصــالح ب
 ؟المذكور

 المتن. حرد في بذلف صرح كما المالف ت ميذ من الناس  أن :رابعا
 من عدد بََرزَ  حيث، الكتاب إلنتاج ورشات الشرقاوية الزاوية احتضن  وقد

 ذخيـرة< صاحب المعطت محمد ونجله، الشرقي صالحال محمد منهم النساخ
ــاج ــنهم، >المحت ــن’الحســن الســيفي وم ــد ب ــري محم ــان البك ــا )ك ــام حي  ع

 بـن’ومحمـد، (2)الحـرار بـن’أحمـد بـن’عبيـدة وأبو، (1)م(1732 -هـ1143
 وغيرهم.، (3)الورديغي العبدوني الكريم’عبد

 نـةبالخزا محفوظـة النسـخة، خليـل علـى للخرشي الكبير الشرح - 2
 الثالـث الجـز  امنهـ ويوجـد، 4214 رقـم: تحـ  مسجلة، بالرباط الحسنية

                                                 

التي كان  معتمدة بزاوية أبـي الجعـد.  صحيح البخاريمن  النسخة العشاريةهو كاتب ( 1)
، تـاريخ الوراقـة المغربيـةوله منتسخات كثيرة في السيرة والتفسـير والفقـه والتصـوب. 

 .133’ص.
ــةبــن الصــالح الشــرقاوي. ’هــو وراق الشــي  محمــد المعطــت( 2) ، تــاريخ الوراقــة المغربي

ذخيـرة المحتـاج فـي الصـالة علـى صـاحب ب أسفارا كثيرة من كتـاب: . كت133’ص.
، نذكر منها: ِسفر العبودية، وسفر الِجنان، وسفر األسما  النبوية وغيرها. اللواء والتاج

 وهي محفوظة بالخزانة الحسنية بالرباط.
يتيمة العقود الوسطى هو الكاتب الخاص لمحمد المعطت الشرقاوي، وألف فيه كتاب: ( 3)

 .134 - 133’، ص.تاريخ الوراقة المغربية. في مناقب سيدي محمد المعطى
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 محمـد الشـي  خزانـة برسـم النسخة كتب أنه المتن َحْردِ  في دَ رَ وَ  فقد، فق 
 ذخيـرة< صـاحب، هــ( 1152 )ت. الشـرقاوي الصـالح محمـد بن’المعطت
 يـد علـت، هــ1153 عـام النبوي ربيت 24 في منها الفراغ ووافق، >المحتاج
ار بن’المحجوب المدعو محمد الحرَّ

(1).  
 وهـي، سـليمان بـن’عمـر باسـم تملف األولت الورقة وجه في وُسجِّل

 .أسلفنا كما، الفقه مخطوطات في كثيرا ذكرها يتردد شخصية
 رقــم: تحــ  مســجلة المــذكور الشــرح مــن أخــرى نســخة توجــد كمــا

 بن’لمعطتا محمد باسم، السفر من األخيرة الورقة في تملف عليها، 4231
 وهـذا، 4214 رقـم: النسـخة خـ  بغيـر وهـي، المـذكور الشرقاوي الصالح
 مـن جـزء: <صحائفال سافلة في وكتب، القسمة إلت التناول من يبدأ الجز 

 أم الكتاب من  انية نسخة هي هل .>القسمة إلى التناول من الكبير الخرشي
  ؟الباقي ْس َ نَ  هُ غيرُ  وأكمل فق  الثالث الجز  كتب المذكور الناس  أن

 مســـائل فـــي والتعليـــل والتوجيـــه والشـــرح والتحصـــيل البيـــان - 2
 نسـخة هــ(. 622 )ت. رشد بن’أحمد بن’محمد الوليد بيأل، المستخرجة
 وتعـرب، 1222 رقـم: تحـ  مسـجلة، بالربـاط الحسـنية بالخزانـة محفوظة
، نفيسـة خزائنيـة نسـخة وهـي جـز ا. عشـرين في تقت إذ العشرينية بالنسخة

                                                 

يتردد اسم ناس  آخر مـن أسـرة الحـرار فـي ع قـة مـت الزاويـة الشـرقاوية وفـي الفتـرة ( 1)
(، نسـ  1154بن محمد اإلدريسـي )كـان حيـا عـام ’نفسها، وهو ابن الحرار المفضل

اللـوا  والتـاج> لمحمـد المعطـت سفرين من ذخيرة المحتاج في الص ة علـت صـاحب 
 7575الشرقاوي، والسفران محفوظات في الخزانة الحسـنية بالربـاط تحـ  الـرقمين: 

 .7964و



 52 

 افتتاحيـة فـي مطـول بمـدخل صـدرت وقـد، السـلطانية الخزانة برسم  كتب
 أربعة نسخها علت أشرب النسخة هذه أن منها تبين، 15 -11 -1 األسفار:

، األولت( الخمسة )األسفار سودة بن’التاودي محمد وهم:، فاب أع م من
 الـدكالي الصادق’عبد بن’ومحمد، الثانية( )الخمسة الفاسي اهلل’عبد بن’عمر

 )الخمســة بــوخريص العربــي بــن’القــادر’عبــد والقاضــي، الثالثــة( )الخمســة
 عــام نســخها مــن فــرغ وقــد، فــاب بحاضــرة نســخة مــن منقولــة الرابعــة(.

 شــهران، التصــدير فــي ورد كمــا، قياســية مــدة فــي نُجــزت وقــد، هـــ1174
 التنسـي  بــ: يغـرب مـا أو، الجماعيـة للنسـاخة نمـوذج وهـي أيـام. و مانية
 .(1)الجماعي

 24 فـي مؤرخ، تملف األول السفر من األولت الورقة وجه في ويوجد
 سـودة ابـن التـاودي بـن’أحمـد بـن’العبـاب طرفـاه:، هــ1235 عـام رمضان
 يرِ مَ العُ  التادلي صالح بن’المعطت بن’العربي بن’وأحمد، )المشتري( المري

 المـدرب الع مـة الفقيـه اشـترى، هلل الحمـد: <ونصـه، )البـائت( الشرقاوي
 شـي  بـن’أحمـد سـيدي المرحـوم الع مة الفقيه بن’العباب سيدي، فهامةال

 األفضـل الفقيـه لـه البـائت مـن، المـري سـودة ابـن التـاودي سيدي اإلس م
ــر الحــاج ــد الحــاج ســيدي األب ــن’أحم ــه ب ــة الفقي  ســيدي المرحــوم الع م
 جميـت الشرقاوي العمري التادلي صالح بن’المعطت سيدي الشي  بن’العربي
 مـن وذلـف، سفرا عشر و مانية منه ورقة أول علت هذا المكتوب سفرال هذا

                                                 

. <وهـو نظـام مـن النسـ  اط قـا مـن 92’، ص.مصطلحات الكتاب العربي المخطوط( 1)
الم زم منفصلة. كان  الجامعة تصنت نموذجا لأل ر يصحح بعناية كبيرة، ويوضت رهن 

 ارة الطلبة، وغايته اإلتقان والسرعة>. إش
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 دراهـم مثقـاال و   ـين بخمسـة تامـا اشـترا ، رشـد البـن والتحصيل البيان
 علـت القـبض دره مـن وتبـار ا باعترافهمـا العوضين وتقابضا تبايعا، تاريخه
 المعظم رمضان من والعشرين الرابت في ...بالدره والمرجت ذلف في السنة
  .>وألف... ومائتين و   ين  مانية عام

 الشرقاوية المجموعة قيمة الرابع: المسلك
 علوم في المخطوطة الكتب من المجموعة لهذه وصفنا خ ل من تبين

 نفاستها تلخيص ويمكن، وقيمة نفيسة مجموعة أنها والفقه والحديث القرآن
 التالية: العناصر في

 التاريخية القيمة أوال:
، التاريخيـة التقييـدات أو، التاريخية القيود خ ل من هارصد ويمكن

، صـيغها بمختلـف والتملكـات، المـتن حـرود أو، الفـراغ قيـود بها: ونعني
 البيــت عقــود أو، عليهــا خطــوطهم ووضــت أصــحابها توقيعــات كانــ  ســوا 
 يمكـن، نـادرة معلومـات تحملـه لمـا كبيرة أهمية ذات وهي وغيرها. والِهبة
 من إذ سوا ؛ حد علت والوطني والجهوي المحلي التاري  ةكتاب في توظيفها
 تحمـل فهي التاريخية؛ الحقائق من كثير عن اللثام تمي  أن القيود هذه شمن

 والسياسـي الثقافي التاري  كتابة في استثمارها يمكن ونادرة نفيسة معلومات
 واالقتصادي. واالجتماعي

 بعــض مقاربـة نقتـرح التاريخيــة والفوائـد القيـود بعــض إلـت واسـتنادا
 القضايا:
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 عليهـا وقفنـا التـي التاريخيـة فـالقيود الشرقاوية؛ المكتبات تاري  - أ
 بالكتــاب ذكرهــا ارتــب  التــي الشــرقاوية البيوتــات بعــض عــن اللثــام تمــي 
 الجعـد بـمبي الثقافي للوضت الحقيقية الصورة تعكس ال كان  وإن، وبالعلم
 أن فــن حظ هـــ.13و 12 القــرنين بــين الممتــدة الحقبــة خــ ل األقــل علــت
 شخصـيات وهـي، عرضناها التي المخطوطة الكتب في تتكرر بعينها أسما 
 بـن’الصـالح محمـد منهـا: نـذكر، الشـرقاوية الزاويـة تـاري  فـي فاعلة كان 

، الشـرقاوي الصـالح بـن’المعطـت محمد، الشرقاوي الخالق’عبد بن’المعطت
 محمـد بـن’القـادر’عبـد بـن’خـالقال’عبـد، الشرقاوي المعطت بن’الخالق’عبد

ــي، الشــرقي ــن’وعل ــن’عمــر، الشــرقاوي المعطــت ب ــن’المكــي ب  المعطــت ب
ور بن’َمحمد، الشرقاوي  بن’الطاهر، القوري القادري الشرقي المعطت بن’قدُّ

 وغيرهم.، الشرقاوي المعطت بن’الخالق’عبد
 عـن مهمـة مـادة التاريخية القيود لنا تقدم الكتاب: انتقال تقاليد - ب
 كبيـرة أهميـة ذات النصوص فهذه، المغربية الثقافة في الكتاب انتقال تقاليد
 والتحبـيس والهبـة البيـت عقـود بهـا كتبـ  التـي واألسـاليب الصيغ تبيُّن في

  بالكتاب. المتعلقة المعام ت وسائر
  منها: نذكر، كثيرة أشكاال التملف صيغ اتخذت وقد
 مثـال، المعهـودة الـدعا  غصـي مت المتملف اسم بكتابة االكتفا  - 1
 .>حالهاهلل ’أصلح، المعطت بن’الخالق’عبد ربه عبيد بيد هلل ملف: <ذلف

 انتقل  م: <ذلف من، الملف انتقال علت الدالة بالصيغة التصريح - 2
 .>الخالق’عبد بن’الطاهر لولده
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 ال فقـد، أحيانـا ملبسـة تكـون الصيغ هذه من كثيرا أن إلت ونشير هذا
 مـن عـددا أنَّ  إلت ذلف وَمَردُّ ، شرقاوة بُبيوتات معرفة له َمنْ  إال إليها يهتدي

حون ال المتملكين  بـذكر يكتفـون وإنمـا الشرقاوي البي  إلت بانتسابهم يُصرِّ
 األولت الورقة وجه في المسجلة التملكات ذلف مثال والثاني. األول االسم
 وردت حيـث ،>القـرآن علـوم في اإلتقانكتاب < من 222 رقم: النسخة من
 بهـا ونعنـي، >المسلسـلة التملكـات< صـنف مـن وهـو، تملكات   ث فيها
 وغيرها: الهبة أو اإلرث أو بالشرا  إما، الواحدة األسرة في الكتاب تداول
 فـي الشـمن هو كما بخطه مكتوب وهو، الصالح بن’المعطت باسم - أ
 الصـالح نب’المعطت محمد هو المعني أن لدينا تمكد وقد خزانته. كتب سائر

 .>المحتاج ذخيرة< صاحب، الشرقاوي
 حيث، المتقدم المالف أوالد أحد وهو، المعطت بن’القادر’عبد - ب
 مختلفة. علوم في المخطوطة الكتب من جملة علت وخطه اسمه يتردد

 الكتـب بعـض فـي خطـه علـت وقفنـا وقـد، الحفيـان بن’الشرقي - ج
 الجعـد أبـي من َخَرجوا ينالذ ومن، الشرقاوية األسرة من وهو، المخطوطة
 بها. مشهورون وهم، س  مدينة في واستقروا
 
 
 
 

 222 رقم: القرآن: علوم في اإلتقان
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 ســجل  وقــد الملكيــة. انتقــال فــي المتبــت الســنن علــت التعاقــد - 9
 وقـد المخطوطـة. الشـرقاوية الكتـب فـي الوقايـة ورقـات في كثيرة نصوص
، 1231 رقـم: النسخة مث  لذلف نذكر، هـ12 القرن من ابتدا  ذلف رصدنا
 المخطـوط مـن األولـت الورقـة وجـه في سجل فقد، >الصحيح الجامع< من
 الحــاج األجــل األرضــت األبــر اشــترى هلل الحمــد: <نصــه هــذا، بيــت عقــد
، الجليـل السـيد له البائت من ...اهلل’عبد الحاجاهلل ’بَمنِّ  المرحوم بن’محمد

 الحـاج، والجـاه المكانة ذوي خ صةو، اهلل أوليا  نجل، األصيل والماجد
 بهـماهلل ’نفـت، المعطت الشي  بن’علي سيدي األمجد الفاضل بن’القادر’عبد

 هذا المكتوب أجزا  خمسة في، البخاري اإلمام صحيح جميت، وبمس فهم
 لجميـت قـدره بـثمن ...ناجزا جائزا اشترا  أمثاله وأربعة منه ورقة أول علت

 دره من معا العوع وتقابضا تبايعا، التاري  اهمدر مثقاال عشر ا نت الكتاب
 النظـر بعـد بالـدره والمرجـت ذلـف فـي السـنة علـت مبـر ا إبرا  أتم القبض

 بمتمـه بـه أشـهداه مـن عليهمـا بـه شهد، قدره عرفا تبايعا والرضت والتقليب
 .>وألــف ومائــة وتســعين ســبت ســنة المعظــم شــعبان منســل  فــي، عرفهمــا
 )توقيت(. ربه’عبد

 هي:، الو يقة هذه نفمركا
 حقــل مــن أخــرى وألفــاظ >اشــترى: <الفعــل عليهــا وتــدل، الصــيغة -
  البيوع؛
، )المشــتري( ]...[ اهلل’عبــد بــن’محمــد الحــاج وهمــا:، الطرفــان -
، )البائت( الشرقي[ المعطت بن’الصالح ]بن المعطت بن’علي بن’القادر وعبد
 بائت.ال علت المشتري اسم تقديم علت العقود في َدَرجوا وقد
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 فـي، البخـاري اإلمـام صـحيح جميـت< وهـو، عليه المعقود تسمية -
 .>أجزا  خمسة
 دراهم(. مثقاال عشر )ا نت الثمن. تحديد -
 هـ.1197 عام شعبان منسل  وهو، الكتاب ملكية انتقال تاري  -

 مـا بكـل العقـد إتمام علت شهدا اللذين، الشاهدين شكل أو توقيت -
 الصحة. شروط من يلزم

 التنزيل أنوار< وهي، 2114 رقم: النسخة أيضا العقود هذه أمثلة ومن
 سـجل  الشـافعي. البيضـاوي محمد بن’عمر بن’اهلل’لعبد، >التأويل وأسرار
 نصه: هذا، بيت عقد علت ع وة، كثيرة تملكات عليها

 المرحـوم بـن’أحمـد الحـاج السـيد األجـل الفقيـه اشـترى هلل الحمـد<
 لـه البـائت مـن ومنشـم دارا المراكشـي األصل فيالري الطاهر بن’محمد السيد

 الشــرقاوي المكــي بــن’عمــر الســيد الفقيــه بــن’الســ م’عبــد الســيد المــراب 
 بجبهته وآخر يسارا بدقنه جرح اآلن خفيفه أسوده متصل أسيل ربعة ]عربي[
ــة أول علــت المكتــوب الســفر هــذا جميــت، يســارا ــه ورق ، بعــده والــذي من

 أحـد معـا لهمـا قـدره بـثمن، تامـا اشـترا ، البيضاوي سيدي علت المشتمل
 التقليـب بعد معاينة العرضين وتقابضا، سكة أواقي وخمس مثقاال وعشرون
 عـرب بمتمـه عليهما به شهد قدره عرفا بالدره والمرجت السنة علت والرضت
 ومـائتين وسـتين خمسـة عـام شـوال عشـر رابـت في، بالبائت عرب المشتري
 .>وألف
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 أضيف، المتقدم العقد وصف في حصرناها التي األركان علت فع وة
 ابـن تبصـرة فـي، دقيقـا وصفا البائت وصف وهو، آخر عنصر العقد هذا في

 فينبغـي، لـه أو عليـه المشـهود نعوت ذكر إلت الكاتب احتاج وإذا: <فرحون
مم، أشهرها صفاته من يذكر أن  أعنـي:، والبيـاع والَعـرج، والعمت، كالصَّ

: أو، >جـذري آ ـار وجهـه فـي: <فيقـول، والنَمل، ريالُجذ وآ ار، الَبَرص
، األنامـل قطـت وتـذكر، موضعه وذكرت، ذكرته خال فيه كان وإن، >نََمل<
 اسـمه ذلـف مـت وتـذكر، الجسد أو الوجه في ظاهر مشهور هو مما عضو أو

 .(1)>وصناعته ونسبه
 العقـد طرفـي وصـف يصبح حيث كثيرة عقود في صادفناه األمر وهذا

 الكتـب. بيـت عقـود غيـر أخـرى عقـود في كما األركان من ركنا اأحدهم أو
 صورته: وهذه

 
 
 
 

 
 2114 رقم: ح. خ.، التنزيل أنوار

                                                 

. )تحقيق جمال مرعشلي، دار عـالم 224’، ص.1’، البن فرحون، ج.تبصرة الحكام( 1)
 (.2223 /1423الكتب للطباعة والنشر والتوزيت، الرياع، 
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  الجمالية القيمة ثانيا:
 البنـا  فـي المسـتعملة والتقنيـات النسخة بإخراج يتعلق ما بها ونقصد

 دون المصــنفات بعــض حظيــ  وقــد وتزويــق. ترتيــب مــن للمــتن الجمــالي
 وغيـرهم المغاربـة أنتجـه لما سريت استقرا  من يظهر كما العناية ذهبه غيرها
 كتـب العنايـة بهـذه حظيـ  التـي النصـوص هـذه بـين ومـن الفـن. هـذا في

، >الخيـرات دالئـل<و، >الشـفاكتـاب <و، >الصـحيح الجامع< مثل الصحاح
 وغيرها.، >المحتاج ذخيرة<و

 ويمكـن .1231 رقم: الصحيح الجامت بنسخة المجموعة لهذه ونمثل
  مظاهر: عدة في ذلف رصد

ــفر طالعــة - أ  الكتــاب إخــراج مطالــب مــن الطالعــة فتزويــق، السِّ
 هـذه فـي الُمـزوِّق عمل أن اإلشارة وتجدر اإلس مية. الثقافة في المخطوط
ــداد اللوحــة ــنم  امت ــي لل ــي الزخرف ــرن ف ــر الســادب الق ــذي عش  أنجــزه ال

 وإنمــا األلــوان اســتعمال يفــ ُتغــرقُ  ال زخرفــة وهــي، المغاربــة المزخرفــون
قُ  اقتصــر ــا المــزوِّ ــت فيه ــونين عل ــزيين ل ــون وهمــا:، مرك ــذي األزرق الل  ال
 كمـا، اإلطـار ظفيـرة فـي اسـتعمل الـذي المذهب واللون، كخلفية استعمل
: وهـو، المغربـي الثلـث بخـ  الترجمـة عنوان كتابة في نفسه اللون استعمل

 إليـك أوحينـا إنـا} تعالت: وقوله ‘اهلل ’رسول إلت الوحي بد  كان كيف<
 جميلـة ميداليـة بهـا اتصل  وقد .>{بعده من والنبيئين نوح إلى أوحينا كما

 ُمتواٍز. بتوريق نفسها األلوان فيها استعمل 
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 النسـخة الكوديكولوجيـة خصائصـها بعض في تشبه السفر هذا وطالعة
 مــن، 2222 رقــم: تحــ  مســجلة، بالربــاط الحســنية بالخزانــة المحفوظــة

 محمد الفقيه بخ ، التجزئة خماسية وهي، البخاري ل مام الصحيح امتالج
 يسـتلزم ممـا، م(1597هــ/ 1129 )ت. الفاسـي علي بن’أحمد بن’المهدي
 صورتها: وهذه، نفسها الفترة في وأْنِجزتا، واحد ُمزوِّق َعَملِ  من أنهما

 
 
 
 
 

ن أهميـة تظهر هنا من  أو، النسـخة تـمري  فـي الكوديكولـوجي المكـوِّ
 المخطوط. عمر تقدير

 علــت ويطلــق، الكتــب تحليــة هــي: والترجمــة الكتــاب: تــراجم - ب
 منظومـة فـي >الترجمـة< مصـطلح ونجـد .(1)الُمترِجم الكتب: بزخرفة القائم
 هكذا: وردت، >الصحيح الجامعكتب < جمت في الدالئي اهلل’عبد بن’محمد

 وبعد فالقصد َتْعداُد التراجم مـن
ــ ــٍظ وَتْس ــَب ِحْف ــةتقري  هيَل مطالع

 

 ُكْتــِب البخـــاري ترتيبــا لمـــا ُذِكـــرا 
 (2)ُدَررا والـتق ْ  فاْسمتْ  والشرح لألصل

 

                                                 

 .252’، م. ب. ص.تاريخ الوراقة المغربية( 1)
> المحفوظـة فـي البخـاري صـحيحوردت المنظومة في ورقـة الوقايـة مـن أول نسـخة <( 2)

 أ. 2، ورقة 2222الخزانة الحسنية بالرباط رقم: 
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قـون حـرص فقـد لذلف المتن في أساسي مكون والترجمة  علـت المزوِّ
 فـي الموظفـة والمهـارات التقنيـة الوسـائل وسائر باأللوان وإبرازها تظهيرها
 لخدمـة العناصـر أحـد طيـةالخ والتشـكي ت اللـون ويعتبـر الكتـاب. إخراج
 ألــوان: أربعـة فيـه وظــف الـذي اللـوني التوزيـت طريــق عـن وذلـف الـنص؛
، بارز واحد بلون إما ويكون، العريض واألسود واألزرق والبرتقالي األحمر

 األحمــر أو، األحمــر مــت األزرق أو، األحمــر مــت األســود إمــا بلــونين؛ أو
قَ  ولكن، وهكذا، والبرتقالي ، اللون توزيت في واحدا أسلوبا يلتزم لم المزوِّ

 اللوحـة فـي أحيانـا وي حـظ اللـوني. التنـاوب عليـه: نطلـق أن يمكن ما أو
 يتناسـب التوظيف بهذا اللون فيصبح، متجاورة األلوان هذه حضور الواحدة
 اللوحـة علـت يضـفي آخـر إلـت لـون مـن فـالخروج، النص روح مت ويتناغم
 هـذا ب غـة عوامـل مـن عـام  لـونال يصـبح وبالتـالي، بليغة جمالية مسحة
  احتفالية ملحمة هو إنما الحديثي بالنص الجمالي فاالحتفال، الشريف النص

 المحمدي. والعشق للمحبة انعكاب سوى ليس والذي الرسالة بصاحب
 ويبـالغون، وتحسـينها الخطوط بتجويد كثيرا يعتنون المغاربة كان وقد

 هـذه أهميـة >الفاسـي العمـل شرح<في  وذكر، وتذهيبها وتلوينها تنميقها في
 فقال:، الصْنعة

ــــق ــــذهِب والتْزوي ــــُب بال  والَكْت
 

 فــي الُكْتــِب والمســجد والتو يــق 
 

ه  أهـم مـن إنهـا: <فقـال، المهنـة بهـذه >المـدخلفـي < الحاج ابن ونوَّ
ين فــي الصــنائت ــدِّ ــوم األحاديــث وكتــب المصــاحف ُتصــانُ  بهــا إذْ  ال  والعل
 .(1)>الشرعية

                                                 
 . )مكتبة دار التراث، القاهرة، د. ت(.57’، ص.4’، ج.المدخل( 1)
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ــذه وتضــم ــةالم ه ــا الموصــوفة جموع ــرى كتب ــ  أخ ــض نال ــذا بع  ه
  التنزيل أنوار: <كتاب وهو، 2114 رقم: النسخة نذكر أن ويمكن، االحتفال
 وهـي الشـافعي. البيضـاوي محمـد بـن’عمـر بـن’اهلل’لعبـد، >التأويل وأسرار
 الجمالية عناصرها بعض رصد يمكن، وصفها عند أسلفنا كما مشرقية نسخة
 في:

 مرتب. جميل نستعليق مشرقي بخ  ةمكتوب فهي، خطها - أ
ــا؛ - ب ــث إخراجه ــر حي ــون اختي ــر الل ــز األحم ــات لتميي ــرآن آي  الق
 هــذه علـت أضــفت ممـا الســور. أسـما  إخــراج فـي القــاني واللـون، الكـريم
 واألحمـر األسـود اللـونين بـين التنـاوب إن حيـث، جماليـة مسـحة النسخة
 أفقـا يفـتح لتوظيـفا هـذا اتست أو ضاق وكلما، حافل إيقاع خلق في ساهم
 هـذا جماليـات فـي شـطر هـو االنقباع إلت االنبساط من واالنتقال، للتممل
  النفيس. النص

 مـن االنتقال علت للتنبيه الخ  وتظهير، السور أسما  خ  تمييز - ج
 سورة. إلت سورة

 السور: أسما  خ  من نموذجان وهذان
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 العلمية القيمة ثالثا:
 ونحصـرها، المتقدمـة النماذج خ ل من مظاهرها بعض رصد ويمكن

 التالي: في
، العلـم تو يـق في أهميته له مطلب وهذا، المقابلة علت الحرص - 1
، النسـخة مـالكي قبـل مـن أو، الناسـ  قبـل من تنجز العملية هذه أن ونشير
 متعـددين. أشخاص أو واحد شخص قبل من سوا  عديدة مرات تكون وقد
 2929 رقـم: فالنسـخة المقابلة؛ أهمية المتقدمة النماذج خ ل من تبيَّنا وقد
 نسـخة مـن منقولـة نسـخة مـن قابلهـا جمـرة أبي البن، >النفوس بهجة< من
 رقـم: والنسـخة .األندلسـي البرجـي الشـطيبي علـي بـن’محمـد الحاج بخ 

 الشـي  بنسـخة مقابلـة أنهـا آخرها في  َب َ ، >الصحيح الجامع< من، 2224
 آخـر ففـي الجعـد. بـمبي األكبر مسجده علت ةالمحبَّس الشرقي محمد سيدي
 الشـي  نسـخة علت المقابلة انته : <نصه وهذا، المقابلة تقييد الثامن السفر
 أصـل مـن أنهـا ذكـر، األكبـر مسـجده علـت المحبَّسـة الشرقي محمد سيدي
 مـن األخـوات ميـراث بـاب مـن عليها والمقابلة مشرقي. بخ  وهي، عتيق
 .>تسليما وسلم وصحبه وآله محمد سيدنا لتعاهلل ’وصلت الفرائض. كتاب

 النسخة مالف هو والمقابل، الجعد بمبي قوبل  النسخة أن يعني وهذا
 فـروق يثبـ  المقابِـلُ  فكـان، المقابلـة طـرر عليهـا وجـدت وقد الشرقاوي.
 هـذا فـي تـرجم المقابلـة نسـخة فـي: <قوله ذلف من، مواضعها في المقابلة
، التحـريم عـن، ‘، النبـي نهـي باب يليهو، الخ ب كراهية لباب المحل

  .>{بينهم شورى وأمرهم} تعالت: قوله باب  م
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ــة األصــول اعتمــاد - 2 ــن العتيق ــاب؛ م ــث الكت  النســاخ حــرص حي
ْون، مشاركون علما  فيهم وكان، المجيدون  إلـت الوصول اإلمكان قْدرَ  يَتحرَّ
 يجوبـون انواوكـ، المغربـي بـالقطر الفـن أهل عند المعتمدة العتيقة األصول
 سـوا  الوجهـات هـذه إحـدى فـاب حاضـرة وكانـ ، عليهـا للوقوب الب د

 من يتبين كما، العتيقة باألصول تحتفظ كان  التي فاب مدارب أو القرويين
  المتن. حرود

 التـي، >النفـوس بهجـة< مـن 2929 رقم: النسخة علت تقييد في جا 
 عتيق أصل من منقولة نسخة من منقولة أنها، السيفي البكري الحسن نسخها
 عـام شـعبان 2 فـي، الصـوفي العجلـوني عيسـت بـن’أحمـد بـن’عيسـت َعلََّقه
 .المشرفة بمكة ربيت برباط، هـ511

، جدا مهمة والحواشي للطرر العلمية القيمة أن طررها؛ غنت في - 9
 لكتابـة مـادة تكـون أن شـمنها من إذ أهميتها؛ علت الباحثون إليها ينتبه وقلما
 الموضـوع هـذا إلـت الدراسـات توجيـه شـمن ومن، التاري  عبر مالعل تاري 
 التـي والتعليقـات والحواشـي الطـرر من كثير وكشف المغربية الخزانة إغنا 

 يتطلـب الدراسـات مـن الصنف هذا أن شف وال التاري . عبر عليه وضع 
 نشـير أن ويمكـن، المغربـي المخطوط بتاري  واسعة وخبرة، كثيرة مهارات

  التاري : هذا لكتابة والضواب  األسس من يالضرور إلت
 وغيـره المغربـي المخطوط في الطرر أن ذلف بالخطوط؛ المعرفة - أ
، أصحابها إلت االهتدا  األحيان من كثير في يصعب، مختلفة بخطوط تكون

 وبالتـالي الـنص هـذا قـرا  تعـدد علـت الدالة القرائن من الخطوط واخت ب
 قرا ته؛ تاري 
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 المخطوط علم في أهميته له أمر وهو المخطوط بصناعة المعرفة - ب
 علــت باالعتمــاد، المخطــوط عمــر تقــدير للقــار  تتــيح المعرفــة هــذه إن إذ

 التسـفير مثـل المخطـوط بصناعة المرتبطة التقنيات ومختلف، الورق فحص
د وهذا، ذلف إلت وما وأنواعه   فائدته. تنكر ال محدِّ
رين أو، رالمطرِّ  توقيعات وم حظة فحص - ج  يقتضـي وهذا، المطرِّ

 أيـة وال توقيعـاتهم عليـه توجـد ال منهـا كثيـرا ألن للطـرر؛ فاحصة قرا ة منا
 المطرر؛ شخص تبيُّن في تفيدُ  إشارة
 المخطـوط فـي إليهـا فيرمـز، >طـرة< هو ما بين الطرر في التمييز - د
 مـةقي تعـرب فـي فارقا التمييز هذا فيكون، >تقرير< هو وما، >ط: <بالحرب
 هـو أم، للـنص قرا ته َزَمنَ  المطرر قيدها شخصية طرر هي هل، الطرر هذه
، الـدرب حلقـة فـي تقييـد هـو إنمـا المـتن علت قُيِّد فما، العلم شيوخ تقرير

 كثيرة. وجوه من وقيمته، المتن علت وتقريراتهم الشيوخ لك م والتقاط

 مـن إذ الـنص علت التاريخية القيود ومختلف التملكات م حظة - هـ
، أوال تداولـه وتـاري  الـنص تـاري  منهـا كثيـرة أمـور في ينفت أن ذلف شمن
 ورابعـا المخطـوط؛ رحلة معرفة و الثا، المطرر شخصية إلت االهتدا  و انيا
 مـن تسـتخلص أن يمكـن التـي القضـايا مـن وغيرهـا، المخطـوط عمر تقدير

 النصوص. هذه مدارسة
 أخـرى رحلـة واكبتـه ويلـةالط رحلتـه في المخطوط العربي الكتاب إن
 الرحلـة وهـذه الثقافيـة. محموالتـه بكل ينتقل فالكتاب األفكار؛ رحلة وهي
ْبت داخل أي الداخل في تكون كما  قطر إلت قطر من أيضا تكون، الواحد الرَّ
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 فــي الشــرق مــن المغاربــة جلبهــا المشــرقية المخطوطــات مــن فكثيــر، آخــر
 يلزمهم ما القتنا  وأيضا، العلوم في للتبحر فرضة فكان ، الكثيرة رح تهم
 مــن تنحــدر التــي األســر لــبعض بالنســبة الحــال هــو كمــا مؤسســاتهم ويلــزم

 مـن عـدد فـي  بـ  فقـد، والشـرقاوية والدالئيـة كالوزانية صوفية مؤسسات
 جلبهـا إمـا، الشـرق مـن جلبـ  المؤسسـات هـذه كتـب مـن كثيرا أن القيود
 المغرب. نم اقتني  أو، إليها المنتمون أو، أبناؤها
، أخرى أغراضا تحقق فهي، تقدم عما فض ، الطرر هذه أهمية إن  م
 منها: نذكر

 مختلفة؛ حقب خ ل للمغاربة المعرفية المصادر عن الكشف - أ
 النقاش توجيه في المخطوط المشرقي الكتاب دور علت التعرب - ب
 وغيرهما؛ والفقه العقيدة في الخ فية المسائل بعض حول

 المشـرقية المصـادر أ ارتـه الـذي التفاعل مستويات علت بالتعر - ج
 الفكريـة التيـارات مختلـف مـت التـاري  عبـر المغربـي الفكـر في المخطوطة
 ؟النصـوص هـذه مـت المغاربـة تفاعل وكيف، اإلس مي العالم في والثقافية

 طـرر مـن حملـه مـا بكـل الكتـاب مت تفاعلوا أم المركزي بالنص اكتفوا هل
 ؟وحواش
 نفصـله أن دون كليتـه فـي التـراث لهذا متمنية قرا ة إلت حاجة في إننا

 صـعوبات مـن الدراسات هذه تطرحه ما بالرغم المصاحبة العناصر باقي عن
 وتقنية. علمية
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 الطرر( )نماذج 2114 رقم: ح. خ. التنزيل. أنوار
 

 الخالصات:
 منها: أمور جملة تقدم مما نستخلص

 أو، البيت أو، باإلرث إما الشرقاوية الكتب خزائن من عدد تفرق - أ
 العوامل. من ذلف إلت وما، عليها يترتب وما الهجرة أو، والفتن الجوائح
 مــن عليــه وقفنــا حســبما اشــتمل  إذ، الشــرقاوية المكتبــة تنــوع - ب
، والحـديث، الـدين وعلـوم، والتفسـير القـرآن علـوم في المخطوطة الكتب
 وآداب، والتوقيـ ، واألدب، والتصوب، قاتهوملح والفقه، النبوية والسيرة
 وغيرها. اآللة وعلوم، والمناظرة البحث
 مثــل النســاخة فــي وحفــدتهم الشــرقاوية الزاويــة شــيوخ مســاهمة - ج
 البطـاح محمـد بـن’المعطـت بن’وأحمد، المعطت محمد وابنه الصالح محمد
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ــن’والحســن، (1)الشــرقاوي ــداود ب ــن’بن ــي ب  والقاضــي، (2)الشــرقاوي العرب
 وغيرهم.، (3)الشرقاوي الخالق’عبد بن’صالح بن’محمد
، الكتـب ونسـاخة جمت علت حرصوا الشرقاوية الزاوية شيوخ أن - د

 بـن’ومحمـد، اإلدريسـي الحـرار ابن مثل النساخ من عددا لذلف واستعملوا
 وابـن، والزيـزي، السيفي البكري محمد بن’والحسن، العبدوني الكريم’عبد
 الزاويـة حاجيـات تممين في ساهموا ممن وغيرهم ،السجلماسي القاسم أبي

 الكتاب. من وطلبتها وشيوخها

 يظـن كان والتي، الشرقاوية الكتب خزانات من مهما رصيدا أن - هـ
 خـزائن بعـض فهـارب فـي ونشـرت، اآلن البحـث عنهـا كشف مفقودة أنها

 الوطنيـة والمكتبـة، بالربـاط الحسـنية الخزانـة فهـارب مثـل المغربية الكتب
 ومؤسسـة، بفـاب القـرويين وخزانة، الصبيحية والخزانة، المغربية لمملكةل

، كنـون اهلل’عبـد ومكتبـة، بـوزان األعظـم المسـجد وخزانـة، الفاسـي ع ل
 وزارة تنظمهـا التـي للمخطوطـات الثـاني الحسن جائزة عنه كشف  وبعضها
 مملكـةال فـي العالم مكتبات في منها عددا إن بل، المغربية بالمملكة الثقافة
، الماجــد( جمعــة )مركــز المتحــدة العربيــة واإلمــارات، الســعودية العربيــة

                                                 

توجد بخطه مجموعة من المنتسخات محفوظة في  .212’، ص.تاريخ الوراقة المغربية( 1)
وقـد نسـ  بعضـها برسـم الخزانة الحسنية بالرباط، ومؤسسـة عـ ل الفاسـي بالربـاط. 

 بن الصالح الشرقاوي.’الشي  محمد المعطت
توجد بخطه مجموعة من المنتسخات محفوظة في  .267’، ص.تاريخ الوراقة المغربية( 2)

 الخزانة الحسنية بالرباط، منها سفر الزيارة من ذخيرة المحتاج.
مظـاهر السـامية، الحـي الكتـاني فـي ال’ذكـره عبـد .254’، ص.تاريخ الوراقة المغربية( 3)

 ووصفه بالماهر في التو يق والقضا  والوراقة.
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 الوطنيـة والمكتبـة، القوميـة( والو ـائق الكتـب )دار العربية مصر وجمهورية
 وغيرها.، بفرنسا
 فـي الكوديكولـوجي المـنهل أو، الكوديكولوجيـة الدراسـة أهمية -و

 الكتـب خـزائن ذخائر من يالمتبق التراث هذا فاستقرا  الحديثة؛ الدراسات
 تلقـي نـادرة مادة لنا يقدم وإشارات وقرائن فوائد من حملته وما، الشرقاوية
 ذلف: من، واالقتصادية والعلمية التاريخية الحقائق من كثير علت الضو 
 تعرفنـا فقد، الشرقاوية والفروع العائ ت أسما  عن الكشف - 1 -و
 الكتاب؛ هذا امتلك  التي توالشخصيا الشرقاوية الفروع من عدد علت

 التاريخيــة التقييــدات مـن تبيَّنــا كمــا، الكتـاب تــداول تقاليـد - 2 -و
 وغيرها؛
 والجهوي؛ المحلي التاري  كتابة في التاريخية القيود أهمية - 9 -و
 الشرقاوية؛ الزاوية في الثقافية الممارسة معالم - 2 -و
 الشـرقاوي رصـيدال تفـرق مـن عليه ترتب وما الكتاب هجرة - 2 -و

  المخطوط؛

 ونحـن، الشـرقاوية الكتـب لُدورِ  الحقيقي الرصيد يمثل ال تقدم ما إن
 عنايـة مظـاهر بعـض عـن للكشـف الشرقاوية المكتبة عن بحث إعداد بصدد
 فـي الكتـاني الحـي’عبـد الشـي  ذكـره وما، واقتنائه وجمعه بالكتاب شرقاوة
 مــن جــز  ســوى يسلــ هـــ 1334 عــام رمضــان فــي الجعــد أبــي إلــت رحلتــه
 عـن صـورة تعطينـا الرحلـة هذه في ساقها التي وال ئحة، ونفائسها ذخائرها
 بـالقطر التعلـيم حركـة انتعـاش فـي الشـرقاوية الزاوية وعمل شيوخها أنشطة
 ومحبـة الشـريعة خدمـة فـي شـيوخها قَـَدم رسـوخ عـن تفصـح كما، التادلي
  .‘ محمد سيدنا الشريعة صاحب
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 المغربي الحديثي النص تحقيق
  >حنبل بن’أحمد اإلمام مسند شرح<
 نموذجا الكتاني باهلل المنتصر محمد للحافظ

 
 الكتاني علي بن’حمزة
 محقق باحث    

 
 (؛241)ت الشــيباني حنبــل بــن’أحمــد اإلمــام مســند لشــروح بتتبعنــا

ا، بـه ال ئقة بالطريقة ق ُّ  يُْشَرح لم بمنه التصريحُ  يمكننا  كمـا، حقيقيًّـا شـرح 
 طـرر إمـا فهـي، والبحث الدراسة في المعتَمدة الكتب ُجل في العادة جرت
 أو، ومقتصـر موست بين يتنوع تخريل أو، له تحشيات أو، منه مواضت حول
 العبارات. لبعض تفسير

 فـي أحمد اإلمام مسند شرح حول أقيم  التي األعمال حصر ويمكن
 التالي:
 ؛البخـاري أبـواب علـى أحمـد مسـند ترتيب في الدراري الكواكب-أ
 المعـروب الدمشـقي؛ َزْكنُون ابن الحسين بن’علي الحسن أبي اإلمام تمليف
 وهـو، مجلـدا وسـبعين مـائتين نحـو فـي هــ(.537)ت الحنبلـي ُعْرَوة بابن

 الطويلة. واالستطرادات المؤلفات من موسوعة
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 بـن’محمـد الـدين نـور الحسـن أبـي تمليف: ؛المسند على حاشية-ب
ـْندي الحسـن بـمبي المعـروب التتوي؛ الهادي’عبد  وهـي (.1135 )ت: السِّ

 شرح أو، مبهم بتبيين منه مواضت علت وعلق، المسند ارةعب فيها فف حاشية
  الشي . بعض أسهب وربما، مكان ضب  أو، راو اسم تحرير أو، لفظ

 الشـي  ل مـام أمـالي وهـي ؛أحمد اإلمام مسند شرح على األمالي-ج
 عـام المتـوفت، الحسـني اإلدريسـي الكتـاني جعفـر بـن’محمـد اهلل’عبـد أبي

 لألسف. بعد عليها نقف لمو تعالت.اهلل ’رحمه، 1346
 بـن’أحمـد مسـند لترتيـب، الربـاني الفتح أسرار من، األماني بلوغ-د
 الـرحمن’عبـد بن’أحمد الحسن أبي الع مة تمليف من وهو ؛الشيباني حنبل
 شـرح الـذي >الربـاني الفـتح: <كتابـه بـه شـرح، (1371)ت السـاعاتي البنا

 اسـم إال منـه أُ بـ  لـمو، السـند حـذف ُ : <قـائ  الكتـاب مقدمة في منهجه
ا كـان إن، ‘ النبـي عن الحديث روى الذي الصحابي  مـن اسـمَ  أو، َخَبـر 
ا كان إن الصحابي عن يرويه  ُرَواتِه أحد اسمُ  الحديث في يعرِع أن إال، أَ َر 
 الحـديث فـي المـذكور المعنـت فَْهـمِ  لتوقُّف فمذكُره إليه؛ الحاجةُ  َتَمسُّ  ممن

 أو الغــرع لهـذا المواضــت بعـض فــي جميَعـه الســند ذكـرتُ  عليـه...وربما
 .(1)>غيرِه

 محمـد بـن’أحمد الشي  تمليف ؛أحمد اإلمام مسند وشرح تحقيق-هـ
 وهـو، المصـرية الـديار محـدث، (1377)ت الحسيني العليا  أبي آل شاكر
، باختصـار أسـانيده لرجـال َتَتبُّـت مـت، الكتـاب ألحاديث تخريل   الجملة في

ا، مهســقي ِمــن صــحيِحه وتمييــز ، قّيمــة تفصــيلية بفهــارب ذلــف كــل ُمــَدعِّم 
                                                 

 (. 25 /1)الفتح الرباني>، ( <1)
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 غريــب َشــَرح للمــتن؛ تعــّرع إذا إنــه  ــم مستفيضــة. المقدمــة فــي ودراســة
ت وقلما، فق  ألفاظَه وضب ، المتن  فيه. والخ بِ  ِفْقِههِ  بيان في يتوسَّ

 علـت كبيـر شـرح وهـو ؛الكبيـر الحنبلـي سند بشرح، الخبير فتح -و
 الهاشـمي الواحـد’عبـد بـن’الحـق’عبـد الع مـة تـمليف، أحمـد اإلمـام مسند

: كتابـه فـي نفَسـه ترجمتـه في ذكره، هـ(1395 )ت: الحجازي  م، السندي
 البحا ــة المســند الشــي  فضــيلة أخونــا أخبرنــي، (1)>الناجيــة الفرقــة عقيـدة<

ــد ــاد محم ــة زي ــه التكل ــه اهلل؛ حفظ ــي رآه أن ــة ف ــه مكتب ــا نجل ــي  مجيزن  الش
 أنـه غيـر ضخام. مجلدات عدة في، تعالتاهلل ’هرحم، الهاشمي الوكيل’عبد
 الكتاب. تمليف في طريقته وال، المؤلف َمْنَهل معرفةُ  لنا يتسنّ  لم

، والسـنة القـرآن من، الربانية واآلداب، والمعامالت العبادات فقه -ز
 أبـي المشـاره؛ الع مـة مجيزنـا تـمليف ؛واألئمة والتابعين الصحابة وأقوال
اهلل ’حفظه، الحسني اإلدريسي، الَمْرنِيِسي الِفَزازي لحسنا بن’محمد اهلل’عبد
ا. 54 في، تعالت ، عمومـا وعلميـة فقهيـة موسـوعة يُْعَتَبـرُ  الكتاب هذا مجلد 
 بشـرحه الكتـاب فـاحتوى، >الربـاني الفـتحكتـاب < ترتيـب علـت مؤلفه رتبه
ا فهـو، ذلف وغير، كام   بـه يقصـد ولـم، المواضـيت علـت مرتـب كتـاب   إذ 
نه كان وإن، ابتدا    الشرح همؤلف ا ضمَّ  كثيرة. شروح 

ــر ــاب أول أن غي ــر كت ــروعا يعتب ــرح مش ــند لش ــي؛ المس ــو الحنبل : ه
 ؛>النبويــة السـنة شـي  أحمـد اإلمـام مسـند شـرح فـي، المدنيـة المجـالس<

 محمـد بـن’بـاهلل المنتصر محمد، الشريفين الحرمين محدث، الحافظ ل مام
                                                 

 . 32عقيدة الفرقة الناجية>، ص( <1)



 124 

 - يتم لم وإن - فهو، م(1995-1914 /هـ1419-1332) الكتاني الزمزمي
 أن كـاد الـذي، العظـيم الكتـاب هـذا حـول منهجـي عمل أول يعتبر أنه غير

 النبوية. السنة نصوص يحوي
 المجـالس< الشـرح هـذا عـن اللثـام سـنُمي  البحـث؛ هـذا في ونحن

 وسـيكون المسـند. شـروح مـن غيـره عـن بـه يتميز وما، وأهميته، >المدنية
 كالتالي: البحث
 الكتاني. باهلل المنتصر محمد اإلمام بالمؤلف التعريف في مهيدت-
 الكتـاني بـاهلل المنتصـر محمد اإلمام تدريس طريقة األول: المبحث-
 للمسند.
 لمؤلفها. نسبتها وتحقيق المخطوطة وصف الثاني: المبحث-
 وتحقيقها. المخطوطة إخراج في المحققين عمل الثالث: المبحث-
 ولغته. الكتاب ةبني الرابت: المبحث-
 والفقهي. والعقدي اللغوي المنهل الخامس: المبحث-
  للشرح. الحديثي البحث منهل السادب: المبحث-
 وتركيبه. النص تحليل السابت: المبحث-
 المؤلف. ومصادر مراجت أهم الثامن: المبحث-
 وأهميته. الكتاب مكانة الخاتمة:-

 القصد. ورا  من واهلل
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 تمهيد:
 الكتاني باهلل المنتصر محمد اإلمام بالمؤلف التعريف في

 الفقيه، الع مة اإلمام، الشريفين الحرمين محدث هو: الكتاب مؤلف
 المنتصـر محمـد علـي أبـو المجاهـد؛ الداعيـة، الحافظ المحدث، المجتهد

 الحسني. اإلدريسي الكتاني جعفر بن’محمد بن’الزمزمي محمد بن’باهلل
 أسـرته مت منها انتقل  م، م1914 /هـ1332 عام المنورة بالمدينة ولد
 فـي ونشـم، مدارسـها فـي فـدرب، م1915 /هــ1335 عـام، صغيرا لدمشق
 عـام أسـرته مـت األقصـت بـالمغرب فـاب مدينـة إلـت عـاد أن إلت، معاهدها

 كبـار علـت فيهـا درب يـثح، القـرويين بجامعة فالتحق، م1927 /هـ1346
 حيـث، بمصـر للقـاهرة انتقـل حيـث، م1936 /هــ1363 سنة إلت، علمائها
ــار علــت بــاألزهر درب  إلــت بعــدها ليعــود، الســنتين نحــو مصــر علمــا  كب

 المعهـد مـن أخـرى شـهادة  ـم، فـاب مـن العالميـة شـهادة وينال، المغرب
 بتطوان. العالي

 الع مـة ووالـده، كتـانيال جعفر بن’محمد اإلمام جده عن العلم أخذ
 كالحـافظ بيتـه؛ أعـ م مـن غيرهمـا عـن أخـذ كما، الكتاني الزمزمي محمد
 والناقـد، الكتـاني بكـر أبـي بـن’السـ م’عبـد والع مـة، الكتـاني الحي’عبد

 الشـتا  أبـي الفقيـه عـن أخـذ فـاب: علما  ومن، الكتاني الحسن بن’الطاهر
 بــن’محمــد والمحــدث، ميالســل الحــاج ابــن الطــائت والع مــة، الصــنهاجي

، العمرانـي الخضـر بن’محمد بن’أحمد والحافظ، السلمي الحاج ابن أحمد
 وغيرهم.
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 وعــالم، المطيعــي بخيــ  الشــي  مفتيهــا دروب حضــر مصــر؛ ومــن
ــة ــن’محمــد المالكي ــراهيم ب ــة، الســمالوطي إب ــام محمــد والع م ، الســقا إم
 فـي، مخلـوب حسـنين محمـد والنظـار، شـاكر محمـد بـن’أحمد والمحدث
 آخرين.

 والمحـدث، الغماري الصديق بن’محمد الشي  عن أخذ غيرها؛ ومن
 محمـد بـن’أحمـد الـوزير تطـوان ومفتـي، الغمـاري محمـد بـن’أحمد الناقد

 شـرقا األعـ م مـن وغيرهم، الفرطاخ محمد بن’محمد ومحد ها؛، الرهوني
 وغربا.

 والمغرب. المشرق مسندي كبار عن فروى الرواية؛ بفن اعتنت كما
 فقـه لمعرفـة وتوسـت، المجـاالت مختلـف مـن، العلـم علت انكب  م
 جميـت يستحضـر أصبح حتت، كام  حزم البن >المحلت< فدرب الظاهرية؛
 الحـديث علـوم فـي تخصـص كمـا العـالي. الخ ب علت توست  م، مسائله

ــاب < دَرب أن دراســاته؛ ضــمن مــن فكــان والســنة؛  >التهــذيب تهــذيبكت
 حفظا. يستوعبه كاد حتت، كام  حجر ابن للحافظ

 الف سـفة كتـب ومعرفـة، العصـرية الثقافـة مطالعـة فـي توسـت أنه كما
 كتـب في والتعمق، ومذاهبهم ومناهجهم، المحد ين والمفكرين المعاصرين
، والمغـرب األنـدلس بتاري  ع قة له ما خاصة، والرجال والتراجم التاري 
 ذلف. في تالمرج إليه صار حتت ومطبوعها مخطوطها عن فبحث

 فـي، تعـالتاهلل ’رحمه، الكتاني باهلل المنتصر محمد اإلمام شاره وقد
 هـذا فـي الناشطين من األول الرعيل من فكان، المغرب في الوطنية الحركة
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 الشــورى< حــزب ضــمن انخــرط  ــم، >الخ فــة حــزب< وأســس، الميــدان
 ميةاإلس  القيادات زعامات مختلف بين التنسيق علت وعمل، >واالستق ل

 بالخصوص. إفريقيا شمال في
 والـدار فـاب فـي حـرة مـدارب عدة - تعالتاهلل ’رحمه - أسس وقد
 جعفـر بـن’محمـد اإلمـام زاويـة خاصـة، فـاب مسـاجد في ودرب، البيضا 
 وغيرهـا، بطنجـة األعظـم والجـامت، الشاوي أحمد سيدي وزاوية، الكتاني

 المحال. من
  ـم، اهلل رحمـه خامسال محمد الملف لدى خاصا مستشارا شغل كما
ــا ــا فقيه ــي كاتب ــم، الضــب  محكمــة ف ــالمجلس عضــوا   ــة العلمــي ب  لجامع

 لجامعـة حينه التابت، بالرباط الشرقية الدراسات بمعهد أستاذا  م، القرويين
 بفرنسا. السوربون

، بســوريا لدمشــق الكتــاني المنتصــر اإلمــام انتقــل االســتق ل؛ وبعــد
 رئيسـا  م، دمشق بجامعة اإلس مية افةوالثق والحديث التفسير أستاذ وشغل
 لجنـة في وعضوا، بسوريا الشريعة كليات بعموم السنة وعلوم التفسير لقسم

 الجمهورية. رئيس طرب من المعينة، اإلس مي الفقه موسوعة
، والـدعوي العلمي الجانبين في كثيرا الكتاني اإلمام نش  سوريا وفي

 سنوات عشر لمدة عليه تخرج  ماك، اإلس مية بالوحدة يتعلق فيما خاصة
 جامعاتها. علت والوافدين سوريا علما  من أجيال

 حيـث، السـعودية العربيـة للمملكـة انتقل، م1955 /هـ1355 عام  م
 وبالجامعـة، المكرمـة بمكـة القـرى أم بجامعـة العـالي للتعلـيم أسـتاذا شغل
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، لشــريفا النبــوي بــالحرم للحــديث وأســتاذا، المنــورة بالمدينــة اإلســ مية
 العـالم لرابطـة عامـا ومستشـارا، الشريف المكي بالحرم والحديث وللتفسير
 تعالت.اهلل ’رحمه العزيز’عبد بن’فيصل للملف خاصا ومستشارا، اإلس مي
 /هــ1425 سـنة مفـاج  حـادث بسـبب أقعـد أن إلـت مهامـه في وبقي

 تخرجـ  عامـا عشـرين مـن نحوا فيها دّرب التي الفترة تلف وفي، م1955
، المسـلمين آالب منـه واستفاد، اإلس مي العالم علما  خيرة من نخبة ليهع
 فـي الدعويـة نشـاطاته توسـيت علـت فيهـا عمـل أنـه كمـا، وعامـة خاصـة من

 وأوروبا.، آسيا شرق جنوب في خاصة، الخمسة القارات مختلف
 عـدة - تعـالتاهلل ’رحمـه - الكتـاني بـاهلل المنتصـر محمد اإلمام تره
 أبرزها: من، الموسوعي ومنها، المختصر منها، مؤلفات
 مجلدا.    ين نحو في يخرج، الكريم للقرآن تفسير-1
، المدنيـة المجالس: <المسمت حنبل؛ بن’أحمد اإلمام مسند شرح-2

 عشـر سـتة نحـو منـه أتـم .>النبويـة السـنة شي  أحمد اإلمام مسند شرح في
 جز ا.

، أجــزا  تســعة فــي وتــابعين. وعتــرة صــحابة الســلف: فقــه معجــم-3
 مرات. طبعه أعيد  م القرى. أم جامعة طبعته

، دمشـق جامعة طبعته مجلدين. في الظاهري. حزم ابن فقه معجم-4
  مرات. طبعه أعيد  م

 عـدة طبـت والغـافقي. طـارق فتية المسمت: اإلس مية الدولة نظام-6
 مرات.
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 طبت. اإلس م. خلود-5
 اإلس م. في األموال-7
 أجزا .  مانية نحو في يخرج مالف. ماإلما موطم شرح-5
 والمغرب. باألندلس المحد ين طبقات-9

 والمغرب. باألندلس المفسرين طبقات-12
 مرات. عدة طبت مالف. اإلمام-11
 مرات. عدة طبت أخرى. ورسائل األدارسة عاصمة فاب-12

، والعمــق بالجــدة تتصــف التــي، القيمــة المؤلفــات مــن ذلــف وغيــر
 الواست. والبحث

 وقـد، الكتـاني المنتصـر اإلمـام اضـطر، م1955 /هــ1425 عـام وفي
 بمدينـة ليسـتقر، لمغـربإلـت ا العـودة إلـت، الفـراش وألزمـه المرع أقعده
ــاط ــاه أن إلــت، الرب ــوم األجــل واف ــت فــي المحت  عــام صــفر مــن عشــر الراب
 تعــالتاهلل ’رحمــه، بالربــاط الشــهدا  مقبــرة فــي وأقــب، م1995 /هـــ1419
 .(1)جناته فسيح وأسكنه

                                                 

  مصادر الترجمة: (1)
بـن ’<معجم فقه السلف>. تمليف محمد المنتصر باهلل الكتاني. تقديم ودراسة: د. حمزة -1

 روت.بي /علي الكتاني، نهاية الجز  األخير. منشورات دار الكتب العلمية
<عقــد الزمــرد والزبرجــد، فــي ســيرة االبــن والوالــد والجــد>. ل مــام محمــد الزمزمــي  -2

 مخطوط.  3الكتاني. ج
 ’=<نثر الجواهر والدرر في وفيـات القـرن الرابـت عشـر>، وبذيلـه: <عقـد الجـوهر، فـي -3
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 األول: المبحث
 للمسند الكتاني المنتصر محمد اإلمام تدريس طريقة

 
 بـاهلل المنتصـر محمـد اإلمـام افتـتح، م1955 /هــ1355 عـام نحو في
، انتقالـه عنـد  ـم، دمشـق فـي حنبـل بن’أحمد اإلمام مسند تدريس الكتاني
 جده فيه يدرب كان الذي المحل نفس في، النبوي الحرم في تدريسه افتتح

                                                 

. تـمليف د. يوسـف 2135= وفيات الربت األول من علما  القرن الخامس عشر>، ص
 بيروت.  /شورات دار المعرفةمرعشلي. من

بـن علـي ’<فتح السد عـن بعـض أسـانيد اإلمـام الجـد>. تـمليف الشـريف محمـد حمـزة -4
 الكتاني. وهو ملحق بهذه الترجمة.

، تـمليف الـدكتور الشـي  أحمـد محمـد 33<اإلسناد المبهل، في أول  ب  لمنبل>. ص -6
 شريف المنبجي، منشورات.

فعـة، التـي هـي ألسـتار بعـض مزايـا الشـعبة الكتانيـة رافعـة> تحقيق <النبذة اليسيرة النا -5
بن جعفر الكتاني. تحقيق الشي  محمد الفـاتح الكتـاني واألسـتاذ عصـام ’ل مام محمد

 .461عرار الشريف الحسني ص
 مجموع الرسائل المتبادلة بين الشي  المنتصر الكتاني ووالده.  -7
 الرحمن الكتاني.’صر الكتاني للشي  عبدومجموعة الرسائل المرسلة من الشي  المنت -5
<إتحاب ذوي البصائر، بتراجم العلما  األفارقة األكابر، ودورهـم فـي بـ د الحـرمين،  -9

بــن بشــير القرعــاني ’بــن حامــد’وبــ د المشــرق اإلســ مي>. تــمليف أبــي البــرا  حمــزة
 .629المدني. ص 

 (.276: 1عاني )> للقر‘<سلم الوصول، إلت تراجم علما  مدينة الرسول  -12
بـن ’تـمليف د. يوسـف ><معجم المعاجم والمشيخات، والفهارب والبـرامل واأل بـات -11

 (.145: 3الرحمن المرعشلي )’عبد

، تـمليف 171بن المفضل المراب  الترغـي>، ص’<فهرسة مشاي  الفقيه القاضي محمد -12
 محمد المراب  الترغي، تحقيق د. عدنان مرون الوهابي.
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 الحـديث وهـو توقف؛ حيث الموضت ومن، الكتاني جعفر بن’محمد اإلمام
 كـان التـي الدروب تلف اهلل. رحمه شاكر أحمد الشي  بترقيم .5757 رقم:
اهلل ’رحمـه الكتاني الزمزمي محمد الشي  الع مة والده - أيضا - فيها معيدا
 تعالت.

 قهصـدي لـه هديـة جعله إذ حكاية؛ النبوي الحرم في لتدريسه كان وقد
 العربيــة المملكــة مفتــي، بــاز ابــن اهلل’عبــد بــن’العزيــز’عبــد الشــي  الع مــة
 مـن جـده دروب إلتمـام شـوقه منـه سمت لما بها فاجمه، بعد فيما السعودية
 فراســل، الشــريف النبــوي بــالحرم المحــل نفــس وفــي، فيهــا توقــف حيــث
 قـدمها  م، الموافقة منه وأخذ، الشمن هذا في صالح ابن العزيز’عبد الع مة
ــة ــي  هدي ــاني المنتصــر للش ــم، الكت ــااهلل ’رحمه ــد، جميع ــ  وق ــت وقف  عل

 المذكور. المسند شرح مقدمة في نشرتها، الشمن هذا في له مراس ت
 الثالثـة السارية إلت يجلس الكتاني باهلل المنتصر محمد اإلمام كان لقد

 الروضة قُبالة، عنهااهلل ’رضي فاطمة السيدة محراب مقابلة في، اليمين جهة
 المذكور. جده مجلس نفس وهو، لذلف أُِعد ُكرسي علت، الشريفة النبوية

ا وكان  النبـي علـت ويصـلي، السـارد يُبسمل بمن الدرب يبتد  ما غالب 
 حنبـل بـن’محمد بن’أحمد اإلمام إلت المتصلة وبمسانيِدكم: <يقول  م، ‘

 الشـي  حيفتـت  ـم، بسـنده الحـديث يسـرد  ـم، >قال...اهلل ’رحمه الشيباني
  قائ :
، الـــرحيم الـــرحمناهلل ’بســـم، الـــرجيم الشـــيطان مـــن بـــاهلل أعـــوذ<
، والعجـم العـرب سـيدِ  محمـد؛ سـيدنا علت، وبركاته وس مهاهلل ’وصلواتُ 
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 َخلَـفٍ  ُكـل ِمـن الِعْلـمَ  هـذا يحمـل<، األبـرار وصـحابته، األطهار آله وعلت
 الجـاهلين. وتمويـل، لينالُمْبطِ  وانتحالَ ، الغالين تحريَف  عنه يُنفون، ُعُدوله

 حنبــل بــن’محمــد بــن’أحمــد اهلل’عبــد أبــي اإلمــام إلــت المتصــلة وبمســانيدنا
 الشرح. يبتدي   م .>قال...اهلل ’رحمه

 اعتـاد التـي المغربيـة النغمـة هـي، واحـدة بنغمـة كلـه الـدرب فيكون
 الشـي ُ  فيسـُرد، بـاإلم   المعروفـة وهـي، اسـتعمالِها علـت القـرويين علما ُ 
ا، ِحْفِظه ِمن كام  الدرب ا َسْرد   ينتهي. أن إلت واحد 

 حيـث، بـالمعنت هنـا ولكن، حفظه ِمن بسنِده الحديث بسرد فيبتدي 
 يضـمن بـمن، واحد حديث في الروايات لفق وربما، يرادفه وما باللفظ يمتي
 حفظـا يقتضـي أمـر وهـو األلفـاظ. من الروايات فيه اختلف  ما جميت اللفظ

 قويين. واستحضارا
 حيث من ومراتِِبِهم، حياتهم بذكر، السند رجال تراجم في يبتدي   م
 نكـات عـن ويتحـدث، ُوجـد إن المنقطـت يصـل  ـم والتضـعيف. التصحيح
 أن بعـد، وبرواياتِـه، الحـديث خـّرج بمـن يـاتي  م، الحديث وُرتبة، السند
 والتضعيف. والتحسينُ  التصحيحُ  حيثُ  من ُرْتَبَته يذُكر

 من فيه ما توضيح  م، عباراتِه وتحليل، الحديث ظألفا بشرح يبدأ  م
 الخـ ب بطريقـة لـه َتَعـّرع الفقـه مـن كان فما، واألحكام والمعاني، الفقه
َحه شرحه ذلف غير من كان وما، العالي  علم. من به يتعلق ما بحسب ووضَّ

 االجتهـاد طريقـة علـت، ويـُرد ويُـَرّجح، وينـاقل يُحلل ذلف كل وفي
 أو األصـولية بالقواعـد يتعلـق مـا توضـيح فـي يُْسـِهبُ  ماك، الدليل وترجيح
 ذلف. سوى ما أو، الفقه أصول أو، الفقهية
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، والمعـام ت، بالعبادات يتعلق فيما -اهلل ’رحمه - الشارحُ  ويُسهب
ــق والقضــا ، الشــرعية والسياســة ــر، والتو ي ــف وغي ــن ذل ــواب م ــه أب ، الفق
 وجودها. ومحال، ؤلفاتهموم اإلس م وأع م، العامة للثقافة ويتعّرع
، واحـدا حديثا - العادة في - يََتَضمن قد الذي، الدرب نهاية في  م

، الحضــور مــن األســبلة يســتقبل،    ــة أو حــديثين أو، ذلــف مــن أقــل أو
 الـدرُب  ينتهـي مـا بغيره...وعـادة   أو بالـدرب تعلقـ  سوا   ، عليها فيُجيب
 شـهر الـدرب صـادب إن عصـرال أذان أو، العاديـة األيـام في المغرب بمذان

 رمضان.
، والعشـا  المغـرب بـين العاديـة األيام في كان الدروب هذه وتوقي 

 ص ة بعد الدرب فيكون رمضان؛ في أما، للدرب وربت ساعة نحو فيستمر
 تنقص. أو تزيد،  لث إال ساعة نحو يستغرق ما وعادة، العصر

 ذكـر فـي تطرديس فإنه، مث  كالحل ما؛ مناسبة الدرب صادب إذا أما
 بذلف. وخاصتهم الناب عامة لينتفت، الحل مناسف

 وطلبـة، والسـفرا ، والـوزرا ، والعامـة، العلمـا  درسـه يَْحُضر وكان
 كـان كمـا، فقـ  الحـرم دروب فـي ي زمونه ومن، الجامعيين سوا   ، العلم

 جمعـ  وقـد، المنـورة المدينـة أهـل مـن والُعَرفـا  الصلحا  يَُضم المجلُس 
 لشرحه. تقديمي في منهم مائتين من ثرأك أسما 

ــاني المنتصــر اإلمــام كــان مــا وعــادة ــرب فيمــا يجلــس الكت  بدكــة يُع
ّفة أهل مجلس أو، األغوات اهلل ’فيـذُكر، السـ م عليـه جبريل باب عند الصُّ
 المسـند شـرح فـي المتمثلـة هـذه العلميـة مذكراتـه كتابـة فـي ويشـَرع، هناه
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، السن كبار إال - العادة في - فيه لسيج يكن لم المجلس وذلف، الحنبلي
 هيبـة عليه كان  بحيث، والُوَجها ، اهلل والذاكرين، والصلحا ، العلما  من
 صـغرنا فـي كنـا أننـا فـمذكر النبـوي. المسـجد أرع عـن مرتفت وهو، ونُور
  ـم، يديه ونَُقّبل، اهلل رحمه الجد علت نَُسّلم، ُمْسرِِعين فنُمر، دخوله نتهيَّب
 نذهب.
 والذي، المذكور الحنبلي المسند شرح غالب كتب المجلس هذا يفف
 لـو أمـا، عنهـا بالحـديث الشـارح عنـي التـي النقـاط أهـم، ذاتـه بحـد يعتبر
 األجـزا  هـذه أضعاب لكان  وفرغناها؛، كاملة دروسه علت ووقفنااهلل ’قدر
 عديدة. بمعداد عشر الستة

 الـدروب يـةمنهج - الجملـة فـي - هـي، الشـرح منهجية تبقت ولكن
، الشـارح  قافـة عن م ئمة صورة وتعطي، تعالتاهلل ’رحمه يقيمها كان التي
 عارضته. ووست، وعلمه

 الثاني: المبحث
 لمؤلفها نسبتها وتحقيق المخطوطة وصف

 
 فـي >أحمـد اإلمـام مسـند شرح في، المدنية المجالس< مخطوطة تقت

ا عشر ستة  علـت يحتـوي دمجلـ ُكـل مجلـدا. عشر خمسةَ  علت موزعة  ، جز  
 تنُقص. وقد، أحيان ا قلي  تزيدُ  قد صفحة.    مائةِ  نحوِ 

 أربعـة الورقـة في فُتصبح، مطويّة وهي، العادية A4 نوع من األوراقُ 
 وجهين. ويتُره وجهين في يكتب، وجوه
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ــه  فــي ومســطرتها، الجميــل الفارســي بخطــه، الرصــاص بقلــم وكتابُت
، كلمـة 11 نحـو السـطر منيتضـ، عرضـا سـم16و، طـوال سم 22 الغالب:
 سطرا. 15 نحو الصفحة وتتضمن

، الحـديث رقـم  م، الدرب ورقم، بالبسملة الدرَب  المؤلُف  ويبتد 
 الحمدلة.  م، الدرب كتابة بتاري  ويختُمه

 خاصـة  ، منـه نََقلَـهُ  الـذي بالمصـدر نـص   أو فقـرة كـل يُْعِقـبُ  أنـه كما
 فيها. مصدره يذُكر ما ي فقل واللغوية؛ الحديثية دون، الفقهية النصوص

 العتبارات: بها مجزومٌ  للمؤلف الكتاب وِنْسَبةُ 
، كـذا الجـز ، أحمـد مسـند شـرح جـز : كـل أول المؤلف يكتب-1
 ذلـف فـي يشـرُحها التـي الحـديث أرقـام يـذكر  م الكتاني. المنتصر لمحمد
 ذلف. من االنتها  وتاري  المجلد بكتابة االبتدا  تاري َ   م، المجلد

 اهلل. رحمه المؤلف بخ  كله كتابال-2
، وتقاييــِده مؤلفاتــه مــن العديــد فــي لنفســه للكتــاب المؤلــف نســبة-3
َص  التي الترجمة ومنها:  معجـم: <موسـوعته من التاست الجز  نهاية له ُخصِّ
 .>السلف فقه

 فيه. العمل ومنهلُ ، كتابته وطريقةُ  الكتاب أسلوب-4
 كالتالي: لمؤلفا بحسب المجلدات في الدروب ترتيب ويقت

 .5529 إلت 5757 من أحاديثه: أرقام األول: المجلد
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 األول ربيــت 5 إلـت، 1354 عــام القعـدة ذي 15 مــن كتابتـه: وتـاري 
1356. 

 .5942 إلت، 5539 من أحاديثه: أرقام الثاني: الجزء
 .1357 الخير صفر 22 إلت، 1355 رمضان 7 من كتابته: وتاري 
 .7122 إلت، 5943 من ه:أحاديث أرقام الثالث: الجزء
ــاري  ــه: وت ــن كتابت ــر صــفر 22 م ــت، 1357 الخي ــدة ذي 22 إل  القع

1357. 
 .7219 إلت، 7121 من أحاديثه: أرقام الرابع: الجزء
 .1355 رمضان 3 إلت، 1357 القعدة ذي 22 من كتابته: وتاري 
 ،7392 إلت، 7222 من أحاديثه: أرقام الخامس: الجزء
 .1359 الثاني ربيت 14 إلت، 1355 انرمض 3 من كتابته: وتاري 
 .7652 إلت، 7393 من أحاديثه: أرقام السادس: الجزء
 .1359 رمضان 27 إلت، 1359 الثاني ربيت 14 من كتابته: وتاري 
 .7774 إلت، 7651 من أحاديثه: أرقام السابع: الجزء
 .1392 شوال 29 إلت، 1359 رمضان 25 من كتابته: وتاري 
 .7941 إلت، 7776 من أحاديثه: امأرق الثامن: الجزء
 األولـت جمـادى 25 إلـت، 1392 القعـدة ذي 11 مـن كتابته: وتاري 

1392. 
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 .5299 إلت، 7942 من أحاديثه: أرقام التاسع: الجزء
ــاري  ــه: وت ــت جمــادى 29 مــن كتابت ــت، 1392 األول  جمــادى 15 إل

 .1394 األولت
 .95 إلت، 1 من أحاديثه: أرقام العاشر: الجزء
 .1396 رمضان 24 إلت، 1394 الثاني جمادى 7 من كتابته: ي وتار
 .155 إلت، 99 من أحاديثه: أرقام عشر: الحادي الجزء
 .1397 النبوي ربيت 9 إلت، 1396 رمضان 26 من كتابته: وتاري 
 .361 إلت، 159 من أحاديثه: أرقام عشر: الثاني الجزء
 .1395 شعبان 23 إلت، 1397 النبوي ربيت 12 من كتابته: وتاري 
 .5214 إلت، 362 من أحاديثه: أرقام عشر: الثالث الجزء
 .1421 الثاني ربيت 11 إلت، 1395 شعبان 23 من كتابته: وتاري 
 .5376 إلت، 5216 من أحاديثه: أرقام عشر: الرابع الجزء
 الخيــر صــفر 24 إلــت، 1421 النبــوي ربيــت 12 مــن كتابتــه: وتــاري 

1423. 
 .5633 إلت، 5375 من حديثه: امأرق عشر: الخامس الجزء
 عـام رجـب 9 إلـت، 1423 عـام النبـوي ربيـت 11 من كتابته: وتاري 

1424. 
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 .5515 إلت، 5636 من: أحاديثه أرقام عشر: السادس الجزء
ــاري  ــه: وت  15 نحــو إلــت، 1424 عــام الحــرام رجــب 22 مــن كتابت

 .1426 عام األولت جمادى

 الثالث: المبحث
 وتحقيقها المخطوطة جإخرا في المحققين عمل

 
، الـدكتوراة سـلف فـي الباحثين من  مانية، المخطوطة لتحقيق تصدر

 امحمـدي. الـدين جمـال د. وهـم: البيضـا ؛ بالـدار الثـاني الحسن بجامعة
 دة.إيمــان الفقيــر. أيــ  محمــد د. القســطالي. د.محمــد أمزيــل. د.محمــد
 ت.فرحا فوزية .ةد كمال. خدوج دة. المراب . يونس د. حيلمي.
 نوقشـ  حيـث، 2216 إلـت 2212 عـامي بين من عملهم استمر وقد
 فــي البــاحثين عمــل تلخــيص ويمكــن ســنتين. مــدار علــت األطــاريح جميـت
 التالي:
 موضوع: في الدكتوراة شهادة لنيل أطروحة: <البحث عنوان يكون -
 الزمزمـي محمد بن’باهلل المنتصر لمحمد، حنبل بن’أحمد اإلمام مسند شرح

 كذا. الجز :، وتحقيق ديمتق الكتاني:
 بع مـات غالِبـهِ  َضـْب ِ  مـت، الحديث بالخ  المخطوط كتابة إعادة -
 الـنص فَْهـمِ  علـت المِعينَـةِ ، والتنصـيص التـرقيم بع مـاتِ  وجميِعـه، الشكل
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ــَرة، منــه المصــنِّف مقصــود علــت والوقــوبِ   بــاقي عــن ك ِمــهِ  لتمييــزِ  والميسِّ
 المصنِِّفين. ونصوصِ  النقوالت
 روايـة يواِفـق بمـا، الُعثمـاني بالرسم الكريمة القرآنية اآليات كتابة -
 زهراويَّْين. قوسين داخلَ  َجْعلِها مت، نافت عن ورش

ـْكلِ  مـت، مغـايِر بخـ  الشـريفة النبويـة األحاديث كتابة - ، التـام الشَّ
 صغيرين. قوسين داخلَ  ووضِعها
ا، مغايِر بخ  المصنَّفات أسما  كتابةُ  -  مت، المتن بقية عن لها تمييز 
 صغيرين. قوسين داخل وضِعها
ــزُ  - ــال تميي ــند رج ــذين الس ــْرَجم ال ــم َت ــايِر بخــ  المصــنِّف له ، مغ
ا وإعطاؤهم  تراجمهم. ومعرفةُ  عّدهم به ينضب ُ  ترتيبي ا رقم 
 وإذا، المشـروح الحـديث متن يذكر أال المصنف عادة من كان لما -
ا يذُكُره فإنه النادر؛ القليل ففي ذكره د   بعـض - قـام فقـد، اإلسـناد مـن مجرَّ

ــات - المحققــين ــا ســندا األحاديــث بإ ب ــر حتــت، الهــوامل فــي ومتن   يتيسَّ
 شرِحه. في المصنِّف متابعةُ  ويسُهل، الحديث علت الوقوُب 
 يتتبَّـت حتـت، مغـايِر بخـ  الدروبِ  وأرقامِ ، األحاديث أرقامِ  تمييزُ  -
 كــل فــي مشــروحةِ ال األحاديــثِ  وترتيــبَ ، الملقــاة الــدروب ترتيــبَ  القــار ُ 
 درب.
 علـت يُحيـل، الصفحات من األيَسرِ  الهامل علت ترتيبي   رقم وضتُ  -
 المخطوط. أصل في الصفحات نهاية
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 - أوال - اآليـة رقـم بـذكر، الهـواِمل فـي القرآنية اآليات تخريلُ  -
 السورة. باسم متبوع ا

 عليها الُمحال األصلية َمظانها ِمن الشريفة النبوية األحاديث تخريلُ  -
ر وإذا، أوال ا ذلف؛ تعذَّ  الحـديث مظـان مـن وسـيطةٍ  مصـنَّفاتٍ  علت فاعتماد 

 كالتالي: وذلف، وشروِحه
 فيهـا يسـلكون المحقِقـين فـإن السـتة؛ الُكتـب إلـت العـزو حال في -
ا عا تخريج   غيرهـا فـي أما، الحديث ورقم، والباب الكتاب فيه يذكرون موسَّ

 الحديث. رقم بذكر فيكتفون المظان؛ من
 الصــحابة مــن الحــديث رواة ذكــر إلــت أحيان ــا المصــنُِّف  يعَمــد قــد -
ــا َجــ  التــي الحــديث مظــانّ  بــذكر يُــْردِفُُهم  ــم، جميع   الصــحابة لجميــت َخرَّ

 كـل حـديث تخـريلِ  علـت المحقِّـقُ  يعمـل فحينـذاه، بعِضهم أو المذكورين
 المصنف. ذكره مما فيها يوَجد التي المظان جميت من، ِحَده علت صحابي
ا المصنُف  َذَكرَ  حال في -  مصـدر إلت نََسَبهُ  أو، ُمَعيَّنة طريق ِمن حديث 
 ذلـف أو الطريـق تلـف مـن تخريِجـه علـت يقتصـر المحقـق فـإن، مخصوص
جـا؛ أو مصـنّفا يذُكر لم إذا أما، فق  المصدر  مـن بتخريجـه يقـوم فإنـه مخرِّ
ا، المصادر  دونَه. فما منها األصح علت مقتِصر 
 إلـت بـالرجوع، اآل ـار مـن المحقُِّقـون عليـه يَِقـُف  ما جميت تخريل -
ــنة ُكُتــب ر وإذا، أوال المســنَدة السُّ ُجــوه فيهــا؛ وجــوُدهُ  تعــذَّ  غيرهــا؛ ِمــن َخرَّ
 غيرها. أو الحديثية الشروح أو التراجم ككُتب
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 والتعديل. الجرح أئمة أقوال جميت عزوُ  -
 ملهـ َتـْرَجم الـذين األسـانيد رجـالِ  ترجمـة مصـادِر علت التنصيُص  -
 التـراجم كُتـب منها سوا   ، الرجال كتب من تراجمهم مظان بذكر، المصنف
َعفا  أو، الثقات أو، الطبقات كُتب أو، العامة  التواري . أو، الضُّ

ــت - ــي التوسُّ ــراجم ف ــانيد رواة ت ــذين األس ــل ال ــنِّف نََق ــيهم المص  ف
ا ِفيِهم أقــوال بنقــل، تضــعيف  ة  ، والتعــديل الجــرح أئمــة مــن ُمَضــعِّ  إلــت معــزوَّ
 المفسر. الجرح بقاعدة: عم  وذلف، مصادِِرها
 المباِشـــرة الع قـــة ذاتِ  المصـــادِرِ  علـــت التو يـــق فـــي االعتمـــادُ  -
 الموّ قة. بالمعلومة
 المصـنِّف أَْوَرَدُهم َمن غير ِمن، المتن في الواِردِين األع م ترجمةُ  -
ا  لهم. ت مذة   أو السنّد لرجال شيوخ 
 إلــت بــالرجوع، الشــرح فــي المــذكورة والمــدن بالُبلــدان التعريــُف  -
 الشمن. بهذا الصلة ذات المظان
ـــُف  - ـــرَجمين بمنســـاب التعري ا وأصـــولِها المت ـــب علـــت اعتمـــاد   ُكُت
 األنساب.
ــة المســائل عــُزو -  مــن وأع ِمهــا المــذاهب ألئمــة المنســوبة الفقهي
 الفقهيـة المظان إلت بالرجوع أو، ُوجدت إذا الفقهية مصنفاتهم إلت، الفقها 
َِّف  التي ر؛ وإذا، الَمْذَهب ذلف فقه في أُل  الفقـه ُكُتـب علـت فباالعتمـاد تعـذَّ
 عامة.
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 مـا منهـا خاصـة  ، الفقهيـة المسـائل في - أمكن ما - القول إفاضةُ  -
 فيعَمـد، تفصـيل دون الَمـْذَهبِ  إلـت األحكام نِْسَبةِ  علت المصنف فيه يقتِصرُ 
ـها الِعْلـمِ  وأهـلِ  اهبالمـذ أئمـة أقـوال إيـراد إلـت الهامل في المحقِّقُ  ، بنَصِّ
 فيها. أدلتهم من وبعضٍ 
 فيهـا ينُقـل مـا غالبـا المصـنّف فـإن اللغويـة؛ الشـروح يُخـص فيما -
 تحقيـق فـي الُوْسـتَ  المحققـون فيبـُذل، مصـَدِرها أو، قائلها ذكر دون أقواال
 والمعـاجم والغريـب اللغـة ُكُتـب بإ بـات وأردفـوه، أ بتـوه تبين؛ فإذا، ذلف
 المسملة. تأورد التي

ــام   للمؤلــف تحصــل قــد - حُ  تصــحيفات   أو أوه ــَرجَّ ــا يُ ــه فيه ، بخطب
بُها ُمها فيَُصوِّ  هكـذا معقـوفتين بـين لهـا ذاكـرين، المـتن فـي المحققـون ويَُقوِّ
 التصويب. في ومعتَمَدهم الخطم إلت الهامل في ويُشيرون، ]...[

 نوعـونيت وهـم، المحققون عليها اعتمد التي األساسية البنود هي هذه
 ا نـين بمجلـدين باحـث كلُّ  تكفل حيثُ ، بها ملتزم وغيرِ  بها ملتِزم بين فيها
 بـــين ذلــف فــي االخــت َب  يستِشـــفَّ  أن للقــار  ويُمكــن، الكتــاب مــن

 المجلدات.
 فـي النبـوي الحـديث شـعبة رئـيس أسـس الكتـاب؛ نشر أجل من  م
 الـدكاترة بعـض مـن لجنـة الزينيفـي الفتـاح’عبـد الدكتور األستاذ الدكتوراة؛
 مـن عليـه أقـيم ومـا، الكتـاب نصـوص مراجعـة إعـادة أجل من، المناقشين

 كامل. عام نحو عملها استمر، عمل
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، للنشـر وإعـداده، وتصـحيحه، مراجعته أجل من العمل إلي أوكل  م
 عمـل األول الشـطر شـطرين؛ علـت وزعـ ، سـنوات   ث نحو مني فمخذ
 مؤسسة طرب من علمية لجنة ام ق الثاني والعمل، السنتين نحو دام مستقل
 ُكلف ، وتصحيحات إشكاالت ووضت، كام  الكتاب بمراجعة المنهاج دار

 علت عملي وكان الكامل. العام نحو استمرت، فيها والتدقيق عنها بالجواب
 التالي: النحو

 مســند شــرح: <الكتــاب بتسـمية اكتفــت المؤلــف الكتــاب: تسـمية -1
 فــي االختصــار علــت مؤاَخــذ غيــر أنــه فيــه شــف ال وممــا، >أحمــد اإلمــام

ا التسمية؛  مـت بالتنسـيق - آ ـرتُ  فقـد ولـذلف بعـد. يَِتمّ  لم عِملِه لكون نظر 
 علـت اختيـاري فوقت، بالكتاب الئق اسم اختيار علت - والنشر العمل لجنة
 حـافظ حنبـل بـن’أحمـد اإلمـام مسـند شـرح في المدنية المجالس: <تسميته
 .>النبوية السنة

 عدة: باراتالعت وذلف
 وفـي، المنـورة المدينـة فـي ُشـرح السـاحقة غالبيتـه في الكتاب أن-أ
 الشريفة. النبوية الروضة
 علـت إشـارة، >المجـالس< بتسـميِته فاكتفيـ ُ ، يِتمّ  لم الكتاب أن-ب

 التمليف. تمام عدمِ 
زُ  كـان المؤلِّف أن-ج ، األول الـدرب فيكتـب:، الكتـاب دروب يَُميِـّ
ــدرب ــاني...ال  ال ــث، الث ــة إن وحي ــس: <لفظ ــبُ ، >المجل ــدرب أنس  بال
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ــجدي ــا، المس ــا أن كم ــة   له َ ــة   َحُمول ــت؛ ال عريق ــد تخف ــرتُ  فق ــميته آ   تس
 الدروب. بدل >المجالس<

 السـنة حـافظ بالفعل كان، عنهاهلل ’رضي حنبل بن’أحمد اإلمام أن-د
 جماليـة اقتض  كما الحكمة فاقتض ، الحديث أهل وإمام، األوحد النبوية
 الكتاب. تسمية في الوصف هذا نضيف نأ السجعة
 بحيـث، المؤلـف ألفـه وكما، هو كما الكتاب نص المحققون تره-2

 وفقـرة فقـرة كـل بـين أن كمـا، الدرب ورقم، بالبسملة يبتد  درب كل إن
  والُجز . بالصفحة اعتمَدها التي المصادر بمهم المؤلُف  يُصرح

 ووجدُتـه، للطبـت لـفالمؤ أََعـّده ممـا أجـزا ٍ  علـت وقف ُ  إنني وحيثُ 
 أننــي كمــا، درب كــل بدايــة والبســملة، وأرقاَمهــا الــدروب تســمية يَْحــِذُب 
 >الـدُروب< بـإنزال قمـ ُ  فقـد الحاشـية. فـي المصـادر إلنـزال يُشير وجدُته
ــة   افتتاحــا ــي وخاتم ــامل ف ــه الشــي  ونفــس، الصــفحة ه ــت فعلُت  مصــادر م
 بلفـظ حاشـية كـل وخـتمِ  )•(. اإلشـارة: بهذه الترقيم تمييز مت، المؤلف
 )مؤلف(.

 مرقمـة غيـرُ  وهي، المسنَد لرجال المؤلِّف تراِجم بترقيم قم ُ  كما-3
 األصل. في

، المشــروح الحــديث رقــم بــذكرِ  -اهلل ’رحمــه - المؤلــف اكتفــت -4
 وإضافةِ ، أحمد اإلمام لمسند بالرجوع قم ُ  فقد أّولي؛ هذا عمله إن وحيث
 اهلل’عبـد أبـو اإلمام قال: <بعبارة يثحد كل تقديمِ  مت، بسنده الحديث متنِ 
 بهـا يفتـتح - الغالـب فـي - كـان التـي وهـي، >اهلل رحمـه حنبـل بن’أحمد
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 ِمن كان وإن .>اهلل...ال ’عبد أبي اإلمام إلت وبمسانيدنا: <يقول أو، دروَسه
 ..ال ..>أحمد بن’اهلل’عبد قال: <قل  أحمد بن’اهلل’عبد اإلمام ابنه زيادة

 الع مــة شــيخنا نســخة علــت المضــافَة األحاديــث فــي اعتمــدتُ  وقــد
 بإشرافه؛ الرسالة مؤسسةُ  طبعْتها والتي، تعالتاهلل ’رحمه، األرناؤوط شعيب
 ميـْزتُ  كمـا، الـنص بضـب  - معه المحققة اللجنة مت - الفائقة لعنايته نظرا
 إن ُمغـايرة ِمـن بينهمـا مـا إلـت ونبه ، شعيب الشي  وترقيمَ  المؤلِّف ترقيمَ 
 بيِّنـا كـان متـت االخـت ب مـن المتـون فـي لمـا نبهـ ُ  وكـذا، الحال تاقتض
 بالشرح. متعلقة أمور   عليه وبُِنيَْ  

 سـق    فيـه لي ظهر ما ومقابلة - الغالب في - النص بقرا ة قم ُ  -6
 إلـت أعـودُ  وربمـا، ذلف وتصحيحِ ، بخطه المؤلِّف أصل علت، تصحيف أو

 ذلف. فمقوم، النص ِضحْ يَتَّ  لم إذا نفِسه المؤلِّف َمَصادِرِ 
 نصـوص وتمييـزِ ، الكتـاب تـرقيم بإعـادة قمـ ُ  األجزا  بعض في-5
 لذلف. النص الحتياج وَمْعُقوفََتْين؛  خين بخ  األحاديث

ْمـ ُ ، الُجملـة فـي المحقِقـين عمـل بمراجعة قم ُ -7  يسـتحق مـا فََقوَّ
  افََظِتيُمحــ مــت، للســّياق مناِســٍب  غيــرُ  أو إطنــاب   فيــه مــا وحــذف ُ ، التقــويم

 أعمالِِهم. علت - المستطاع قْدرَ  -
 في وإضافَِتها، الكتاب َمْتن من الساقطةِ  األحاديثِ  باسِتْدراهِ  قم ُ -5
  مظانها. غير في الكتاب في شرِحها لمَحلّ  أشرتُ  أجْدها؛ لم ومتت، محالها

، أعــ ه فصـلُتها التـي الطريقـة علــت الكتـاب ترتيـب بإعـادة قمـ ُ -9
 مسـند  ـم، الخطـاب بـن’عمر مسند  م، أوال الصديق بكر يأب مسند بَجْعلِ 
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 انتقلـْ   وبـذلف عـنهم.اهلل ’رضـي هريـرة أبـي مسـند  ـم، عمرو بن’اهلل’عبد
 أع ه. بيْنُته كما ألوله الكتاب آخر ِمن أجزا   

، المؤلِّف حياة حولَ  وُمْسَهَبةٍ  ُمَو ََّقةٍ  بدراسة الكتاِب  بتصديرِ  قم ُ -12
 بالكتاب. والتعريفِ ، تةالس للكتب وأسانيِده

 مـن، أخرى لمصادر وربما، المؤلف مصادر إلت بالرجوع قم  -11
 مـت، المحققـين حواشـي فـي أو، الشـرح فـي تطـرأ قد إشكاالت حل أجل
 محله. في ذلف إلت التنبيه

 ُمَراَجَعتـي أ نـا  بهـا قمـ ُ  التـي الكثيـرة األعمـال مـن ذلـف غيـر إلت
، ك مـي أنه للقار  ليتبّين، >مصحِّح< :بلفظ لي ك م كل وميزتُ ، للكتاب
 المحّقق. وال المؤلف ك مَ  وليس

 ولغته الكتاب بنية الرابع: المبحث
 

 اإلمـام تـدريس طريقـةَ  كان الثاني؛ المبحث في أع ه عنه تحد  ُ  ما
 الشــرح أمــا، الشــريف النبــوي الحــرم فــي، أحمــد اإلمــام لمســند الكتــاني

 فـي المـنهل نفـس علـت كـان وإن ،مـا شـيبا ذلـف عـن فيختلف المكتوب؛
 قلي . إال يستطرد وال، والنصوص بالمصادر فيه يتقّيد كان إذ الجملة.

 أنـوه التفاصـيل؛ مـن بذلف يتعلق وما الكتاب بِْنيَة عن الحديث وقبل
 فـي البحـث علت مبنية كان  الكتاني المنتصر ل مام العلمية الفلسفة أن إلت

 ُتْعَتَبـرُ  التـي الكلية المعاني علت بحثه في زيُرك فهو الجزئيات؛ دون الكليات
 عليها. ليبني والنظر البحث أهل بين ُمَسّلَمة  



 127 

 الجمهـور. عليـه ومـا، ل جماعـات يميـل فهو الفقه؛ في بحث فمتت
 سـند عـن الحـديث ويتعـّدى، للمتـواتر يميل فهو الحديث؛ في بحث ومتت
 ال فقـد، لفظه باعتبار حتت بل، طرقه باعتبار وتضعيفه تصحيحه إلت، المتن
ا الحديثُ  يَرِدُ   آخـر؛ بسـند صحيح   معناه ولكن، والسند اللفظ بذلف صحيح 
 هذا. ِمْثل لتصحيح يميلُ  فكان

 باعتبـار فيهـا يبحـث فإنـه لهـا؛ يتطـرق التـي المسائل غالب في وكذا
  اآلخر. وخالفه البعض فيها وافقه ربما ُمسلمة يفترع وقد، المسّلمات
 المصــادر - الجملــة فــي - فهــي يعتمــدها؛ التــي رالمصــاد حتــت بــل
 فقه تتضمن التي والموسوعات، والمخالف الموافق عليها يتفق التي، الُكلية
ــدخول دون، العــالي والخــ ب الســلف ، المــذهب داخــل الخــ ب فــي ال
 اللفظية. واالخت فات العقلية الدالئل في والبحث
 نفـس وهـي، تعـالت اهلل’رحمـه للشـارح العلميـة الفلسـفة نفهم هنا من
، أحمـد اإلمـام مسند شرح سوا   ، وأبحا ه مؤلفاته جميت في تتعدى الطريقة
 مصنفاته. من ذلف غير وسوا 

 نحـو مجلد كل في، مجلدا 15 من >أحمد اإلمام مسند شرح< يتكون
 عشـر؛ والسـادب عشـر الخـامس الجزأين خ ، المؤلف بخ  صفحة 322
 واحد. مجلد في فهما

، الخـاص بطابَِعـه تطبُِّعـه مت، الجميل الفارسي بالخ  فالمؤل وكتابة
هـا شكلية   استطراداتٍ  أو اختصاراتٍ  يتضمن المتن أن كما  فـي تكـون أن حقُّ

 الحاشية.
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ـــد ـــف اعتمـــد وق ـــبَ  المؤل ـــه تبوي ـــت كتاب ـــذكرات: <شـــكل عل ، >م
، كتابتـه ومكـان بتـاري  ويُنهيه، بالبسملة درب كل يبتدي  فهو، >دروب<و

 وهــذا .>المــذكرات هــذه فــي: <يقــول داخلَــه للكتــاب َعــْزِوهِ  عنــد أنــه كمــا
 جهتين: علت عائد منه األسلوب

نها، كثيرة علمية   مذكراتٍ  للمؤلف أن األول: ، مؤلفاتـه مـن جملة ضمَّ
 تزيد. أو، جز  مائة لنحو تصل

 مـا بمقـدار شـرحا الكتـاب يُسـمي ال فهـو العلمـي؛ التواضـت الثاني:
 ُمذكرات. يعتِبُره

 اإلمــام مســند شــرح: <يقــول الكتـاب؛ خــارج لــه عــزِوه فــي انكـ وإن
 بالدروب. وال، بالمذكرات يصُفه ف ، >حنبل بن’أحمد

 األوراق مــن مجموعــة ملــف كــل فــي، ملفــات عــن عبــارة والكتــابُ 
 مــن مجــاميت ملــف كــل وفــي، والتصــوير النســ  بــموراق الشــبيهة، العاديــة

ــا. مثــلتُ  صــفحات  مــاني نحــو مــن مجموعــة كــل، المجموعــات  أمــا درس 
 فــي ســيمتي كمــا، الواســت المتميــز وبخطــه، الرصــاص بقلــم فهــي الكتابــة؛
 تعالت.اهلل ’شا  إن النسخة وصف

ـر فيهـا لـيس، متينة عربية بلغة مكتوب   الكتاب ، لفظـي تـزيُّن وال تقعُّ
 وال، لسـجت متكلـف غيـر، والدقة الوضوح يقتضي علمي بحث   أنه ضرورةَ 
 ذلف. من الضرورة إليه دع  ما سوى، بِشْعر متكثِّر
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ــالنفس بالثقــة مفعمــة   المؤلــف كتابــة أن كمــا ن ال، ب ا تتضــمَّ ــردُّد   أو ت
كا ــه كــان وإن، تشــكُّ  ك مــه فُجــل ينقلــه؛ ممــا أقــل - الجملــة فــي - ك ُم
 والسنة. الكتاب وبنصوص، األئمة بمقوال احتجاج  

د عالم   فهو، األنا فيها تغيب وكتابُته  أو نفسـه عن يتحدث قلما، متجرِّ
 أحـد علـت تعقيب أو، ترجيح أو، شخصي برأيٍ  يتعلق فيما إال، إليها يُشير

 تعالت.اهلل ’رحمه نفسه يقصد .>علي أبو قال: <يقول فحينذاه األئمة؛

 :للشرح العام المنه 
 مسـند، عمـر مسند، بكر أبي مسند بصاحبه: مسند كل المؤلف يَُبوِّب

 عليـه المعقـود الصـحابي بترجمـة دي ويبتـ وهكذا. عمر...ال  بن’اهلل’عبد
 نفسه. بمسنده ومرتبطة، الكتاب تراجم ِمن يعتاده مما أوست ترجمة، الباب

، شـاكر أحمـد الشـي  نسـخة بتـرقيم مرقَّمـة المسـند أحاديث يورد  م
 يتتبـت فهـو، شـاكر أحمـد الشـي  كتـاب علـت مبنـي - الجملـة في - فكتابه
 مـا بعـض عليـه ويسـتدِره، فيه يخط  أو هعن يَْذَهل قد فيما ويتعقبه، ترقيَمه
 يَُفوُته.

 يـوِرد الحكايـة؛ سـبيل علـت كـا فـإن، المتن بلفظ يُوِرُده حديث وكل
، والضـعف الصـحة حيـثُ  من ُرْتَبِته بِذْكرِ  الحديث يتعقَّب  م، فق  الحكاية
 والتواتر...وهكذا.، لغيره والصحة، والُحْسن
  ـم، وغيرهـا الستة لكتبا أصحاب من، الحديث َخّرج من يُسمي  م
 منهـا ويظهـر، إنشـائه مـن التراجم تلف وغالب، بالترجمة السند رجال يتتبت
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، لـذلف تلخـيصٍ  مـت، حجـر ابـن للحافظ >التهذيب تهذيب< فيها يعتمد أنه
 صـحة مـن الـراوي رتبـةُ  حيـثُ  مـن اجتهـاده عـن يَُعبِّر أو يَُرد أو يَُرجِّحُ  وقد

 وضعف.
 سوا ، الحديث رووا الذين الصحابة الرواة الشارحُ  يتتبت ذلف بعد  م
 إذا حتـت، عـنهم روى ومـن، وروايـتهم، أسـما هم فيذكر، بمعناه أو بلفظه
ا الحـديث اعتبر عشرة؛ بهم بلغ  فـي ألـف مـن فيـه يوافـق إمـا فهـو، متـواتر 

ــواتر؛ ــه  فــي الســيوطي الحــافظ خاصــة: المت ــا رة األزهــار<كتاب  فــي، المتن
 نظم: <كتابه في الكتاني جعفر بن’محمد اإلمام هوجد، >المتواترة األحاديث
 أو، آخـرين رواة عليهمـا يسـتدره قـد أو .>المتـواتر الحـديث من، المتنا ر
 الكتاب. طول ذلف يتتبت وهو، برمتها أحاديث
 فقـد أحاديثـه؛ وتبويب تراجمه ترتيب في نفسه المسند يناقل أنه كما

ها الف نية الرواية أن علت ينُص ، طـرب أنهـا أو، كذا مسند في نتكو أن حقُّ
 ؛39 رقـم الحـديث فـي مثلمـا آخر...وهكـذا. مسند في المؤلف تممها قد

 بـن’اهلل عبيـد بـن’عبـداهلل بـن’الحسـين لوجود ؛السند ضعيف: <يقول حيث
 أبــي مســند مــن ولــيس همحلُّــ وذلــف عبــاب ابــن مســند مــن وهــو العبــاب.

 وبمـتن السـند ابهـذ عبـاب ابـن مسـند فـي الحـديث أحمـد عيدوسـيُ ...بكر
 .>نفّ كُ  وكيف، سلهغَ  ومن، اهلل رسول غسل فيه، أطول

، اللغـة حيـث مـن مفرداتـه فيشرح الحديث؛ لمتن الشارح يتعرع  م
ا، يُصححها أو، يضبطها وأحيانا ـد   وأقـوال، الحديثيـة بالروايـات آرا َه معضِّ
 العلما .
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عُ  ذلف بعد  منـه َتْنَب يُْسـ ومـا، فقِهـهِ  بـذكر، الحديث متن لشرح يتعرَّ
  أنه: ذلف في وعمله األحكام؛ من

، المسـند وخـارج، المسند في ورواياته، الحديث ُطرق كل يجمت -
 المعنت. ويكمل، جّز  ما فيُتمم

 سـوا ، فيهـا يبحث التي المسملة بمحكام يتعلق ما كل عن يتحدث -
 السـيرة أو، واألحكـام القضـا  فقـه أو، المعـام ت أو العبـادات مـن كان 
 عـن ُمْغِني ـا، للحـديث شـرحه فيُصـبح، ذلـف غير أو، التفسير أو، ارواألخب
 األحاديـث علـت اإلحالـة مـن يُكثـر نجـده ولـذلف، الكتاب في رواياته تتبُّت

 قبل. من المشروحة
 أو، آخـر بوجـه الحـديث ويشـرح يرجـت فقـد ذلـف؛ مـن وبالرغم -
 منه. يُستنب  ما وبيان شرحه في توّسع  التي الكتب إلت يُحيل

 لجميـت إتمامـه عـدم مـن بـالرغم وجعلتـه، الكتاب أغنْ   األمور ههذ
ا يُغطي المسند؛ أحاديث  الثلث. عن يقل ال قد أحاديثه من مهما جانب 

 والنقـلَ ، لقائلـه القـول يعـزو، النقـل أمـينُ  ينقـل مـا كل في والمؤلف
 المصــدر يــذكر الفقــرات؛ مــن مجموعــة أو فقــرة كــل آخــر ففــي، لَمْصــَدِره
ب يكون وقد، منه الممخوذ  ُزْبَدةَ  يُلخص ما وعادة، انتقت أو، النقل في تصرَّ
 صفحات. إلت وعزا، أسطرا كتب فتجُده، الموضوع

 تعالت.اهلل ’شا  إن الحقا مصادره عن وسنتحدث
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 الخامس: المبحث
 والفقهي والعقدي اللغوي المنه 

 :اللغوي المنه  -أ
ا اللغوي الجانب يُعتَبر  تتبـت فقـد المبـاره؛ حالشـر هـذا في مهما جانب 
 واأللفـاظ، الغريبـة األلفـاظ منهـا سـوا   ، الـواِردة األحاديـث ألفـاظَ  الشارحُ 
عُ ، واحدة واحدة يتتبَُّعها فهو، المفتاحية ا لمعانيهـا ويتعرَّ  ذلـف فـي معتِمـد 

 متعددة: مصادر علت
 الكريم. بالقرآن اللفظ شرح -
 النبوية. بالسنة اللفظ شرح -
 النظم. وأئمة لعربا بمشعار اللفظ شرح -
 وقواعدها. اللغة باعتماد اللفظ شرح -
 والتابعين. الصحابة، السلف أقوال باعتماد اللفظ شرح -
 صـحيحي شـروح نحـو: الكبـار؛ الكتب ُشراح باعتماد اللفظ شرح -
 الكتب. من وغيرهما، ومسلم البخاري
 الفقهـي االصـط ح كتـب إلـت المصـطلحات شـرح فـي يرجت وقد -
 .عموما والعلمي

 الحـديث فـي اللفـظ مـن المقصـود الوجـه وبّين، ورّجح ناقل وربما
ث  يـرجح قـد وبـذلف، ذلـف علـت معتِمدا الخ ب في ورّجح، عنه المتحدَّ
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 عمـل فيصـوب، التـرجيح وجـه ويبـين، آخـر لفـظ علـت الحـديث فـي لفظا
 لذلف. تبعا يخطبه أو الشراح

 نحـو لغـوي؛ال البحـث فـي المناسـبة الَمَراِجـتَ  يعتمدُ  ذلف؛ كل وفي
ـــب وكتـــب، اللغـــة معـــاجم ـــرى والشـــروح، الحـــديث غري ـــب، الكب  وكت

 العلمية.. المصطلحات
ا الشــرح هــذا مــن يجعــل مــا وهــذا  المصــطلح لتوضــيح ُمِهّمــا َمْصــَدر 
ــينِ ، الحــديثي ــاهيمِ  وتبي ــاظ مف ــي األلف ــرُ  الت ــاتيح ُتْعَتَب ــي للبحــث مف ، الفقه
 مستقلة. دراسة وتستحق، والتمويل واالستنباطِ 
 :العقدي المنه  -ب

 المتعلـق سـوا ، العقديـة بالمباحـث ملـي  >المدنية المجالسكتاب <
 وأشــراط، والنشــور والبعــث، والصــحابة، وبــالنبوات، باإللهيــات منهــا

 لوحـدها تسـتحق بحيـث، المؤلف فيها يتوست مباحث وهي، الساعة...ال 
 العقيدة. أبواب جل تغطي تكاد بحيث، جامعية دراسة

 التـي العقدية للمسملة تشهد التي النصوص يسوق نه:أ المؤلف ومنهل
 يسـوق  ـم، المعنـت في تواترها علت ينص ما الغالب وفي، بالحديث تتعلق
 فــي بــذلف يكتفــي وهــو، فيهــا المبحــوث بالقضــية المتعلقــة النصــوص كــل

 فهم. لزيادة المسملة تحتل لم ما، الجملة
 مســائل مثــل والبحــث؛ الفهــم لزيــادة تحتــاج التــي المســائل فــي أمــا
 شـراح، األئمـة نصـوص وسوق، بيانها في يسهب فإنه والصفات؛ األسما 
 بوسيلتين: إليه يرمي لما واالستشهاد، بيانها في الحديث
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ـُحه لمـا الموضـحة الحديثيـة أو القرآنيـة األدلـة سوق األول:  ِمـن يَُرشِّ
 فهم.

 والَب ِغّية. اللَُّغِويّة األدلةِ  َسْوقُ  الثاني:
 يستعمل ما نادرا فهو، حديثي أ ري منهل البحث في هجهمن أن ونرى

 الحـديث أهل طريقة عليه الغالب بل، العقدية المسائل في الك مية القواعد
 لطريقـة يميـل - الجملـة فـي - والفهـم االستنتاج في كان وإن، البحث في

 التـي وبـاألخص، والصـفات األسـما  بفهـم يتعلـق فيمـا خاصـة، األشاعرة
 بنصوص المدعَّم للتمويل فيها يميل فهو التجسيم. أو بالتشبيه ظاهرها يوحي
 الصالح. السلف وفهم السنة

 يتوسـت وقـد، كلمـات أو ألسـطر يختصـر قد العقدية مباحث في وهو
 المبحـوث المسملة في مستقلة مبحثا الشرح يكون بحيث، متعددة لصفحات

 فيها.
 فيها: بحث التي العقدية المباحث ضمن ومن
 (.12 )الحديث: وأخباره. لدجالا المسي -
 (.5551 )الحديث: عموما. الساعة أشراط-
 (.162 )الحديث: وأخباره. السويقتين ذو-
 (.7321، 7219 )الحديث: .>صورته علت آدماهلل ’خلق: <حديث-
 مواضت. عدة في وتكرر، (15 )الحديث: والوالية. البيعة-
 (.5326 )الحديث: القيامة. ويوم البعث-

 ..ذلف وغير
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 :الفقهي المنه  -جـ
 المؤلف توّست فقد المباره؛ الشرح هذا مقاصد من مقِصدا الفقهُ  يُْعَتَبرُ 

ع ا الفقهية المباحث في - تعالتاهلل ’رحمه -  بهذا - يُعتبر بحيث، كبيرا توسُّ
 عمـل وهـو، عموما السنة كتب علت المتمخرين شروح أفضل من - االعتبار
ق وأنه خاصة، والتنبيه التنويه يستحقُّ   والنـواِزل، الَعْصـرِيّات مـن ألمور تطرَّ
 فـي سـوا    اجتهاده؛ عن وعبر، فيها بحث َمن أول ِمن يكون قد التي الوقتية
 ذلف. وغير، الشرعية والسياسة، والمعام ت، األموال

، رواياتـه ويُـتمم، الحديث ُطُرق يجمت أنه: الفقه في المصنف ومنه 
 عباراتِــه يَُفّكــف  ــم، فهمــه علــت يُعــين أو، اهبمعنــ أو بلفظــه ورد مــا ســوا   
، العـالي الخـ ب باعتمـاد الحـديث فقـه عـن يتحـدث  م، معانيها ويُوضح
 بقيـة  ـم، األربعـة األئمـة  ـم، السـلف  ـم، الصـحابة األئمة: أقوال وَسْردِ 

ــا ، المجتهــدين ــر. وفقه ا األ  ــادر  ــا ون ــدُخل م  المــذهب داخــل للخــ ب ي
 الواحد.

 قـول هـو ومـا، النـاب عليـه أجمـت بمـا الفقهـي حثـهب فـي يعتني وهو
 آل فقـه بـإيراد يُعنـت أنـه كما الجمهور. رأي لترجيح عادة ويميل، الجمهور
ــ  ــم البي ــه، وخ ِفِه ــة وفق ــه، الظاهري ــة وفق ــدلس أئم ــم األن ــن وأع ِمِه  ِم

 الفقهيــة المباحــث فــي عنــده حاضــرة   تكــونُ  المــدارب فهــذه، المجتهــدين
ــعة. ــ وربمــا الموسَّ  الســنة أهــل مصــادر خــارج أو شــيعية مصــادر مــن لنق
 المتعة. مبحث في كما، ذلف الخ ب عرع اقتضت إن، والجماعة
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 فهـو، اللغـة وعضـدته، الـنص له شِهدَ  ما - العموم في - يَُرّجح وهو
 بعلـم يتعلـق ومـا، والفرعيـة الفقهيـة بالمباحث يتعلق فيما سوا ، أ ري فقيه

 والعقائد. الك م
 وفقـهِ ، ومعـام ت عبـادات مـن الفقه أبواب ُجل هذا هُ شرحُ  ويتضمن

 َمْذَهِبـهِ  اسـتكناهُ  طريقه عن يُمكن بحيثُ ، ذلف وغير شرعية وسياسة، قضا 
 ُمعاصـر فقيـه   فهو، الجديدة بالنوازل يتعلق فيما خاصة، واختياراتِه، الفقهي
 فيها. العامة لألوضاع ُمْدِره  ، لزمانه

ت التي المباحث وَجْردُ   هـذا ليس وتتبُّتٍ  لطول يحتاج وناقشها فيها توسَّ
 تلـف بعـض هنـا أذُكرُ  ولكن، المتخصصة األبحاث محلُّه بل، محلَّه المحلُّ 

 ل مـام الفقهـي البحثُ  يتبين حتت، الحديث ورقم للمبحث مشيرا المباحث
 المعاصرة. الشروح بين الشرح هذا وقيمةُ ، الكتاني

 الجانــب الفقهيــة: أبحا ــه علــت بــاالط ع إدراُكــه يمكــن شــي  وأهــم
ل ففقهه التمصيلي؛  وأئمـة الصـالح السـلف وفتـاوى، والسـنة بالكتـاب مؤصَّ

 عنهم.اهلل ’رضي الفقه
ــو ــي وه ــف ف ــث تل ــة المباح ــد الفقهي ــادر يعتم ــرى المص ــه الكب  للفق
 >المجمـوع<و، حـزم البـن >المحّلـت<و، قدامـة البـن كـالمغني اإلس مي؛
 علــت األّبــي وشــرح، حجــر البــن >البــاري فــتح<و، للنــووي مســلم وشــرح
 التـي الموسـوعية الكتـب من ذلف وغير، للشوكاني >األوطار نيل<و، مسلم

 عنهم.اهلل ’رضي السلف أئمة عن مو وقة نصوصا تضمن 
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 فيها: توست التي القّيمة الفقهية المباحث تلف ضمن ومن
 (.53 )الحديث: الحل. في والقران التمتت في مبحث -
 )الحـديث: اإلسـ م. أرع فـي الـذميين بقـا  حكـم حول مبحث -

221.)  
 (.213 )الحديث: وملكيتها. األرع أحكام في مبحث -
 (.359 )الحديث: المتعة. زواج حول مبحث -
 (.5946، 5944 )الحديثان: عمدا. الصائم كفارة في مبحث -
 (.5964 )الحديث: الجمعة. يوم الغسل في مبحث -
 (.5955 )الحديث الص ة. أوقات في مبحث -
 (.5972 )الحديث: بالكافر. المسلم قتل حول ثمبح -
 (.5974 )الحديث:    ا. الخمر شارب قتل حول مبحث -
 (.7267 )الحديث: بيعه. وحكم الما  ِملكية حول مبحث -
 (.7252 )الحديث: للقبور. النسا  زيارة حول مبحث -
 )الحـديث: ذلـف. مـن والحكمة للجنازة القيام ُحكم حول مبحث -

7653.) 
 (.7512 )الحديث: الكلب. اقتنا  محك حول مبحث -
 (.5759 )الحديث: والعتاق. الط ق أحكام في مبحث -
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 (.5915 )الحديث: عنها. المنهي البيوع في مبحث -
 (.5919 )الحديث: الوتر. ص ة حكم في مبحث -
 (.5923 )الحديث: الرقيق. وفي، المكاتب بيت في مبحث -

 فيه أن كما، لفقها أبواب مختلف من متنوعة مباحث ففيه، ...وهكذا
، ‘ النبـي وأفعال، والصفات كاألسما  والعقيدة؛ الك م علم في مباحث
 وهـي بـذلف. يتعلـق ومـا، ومـمجوج ويـمجوج، كالدجال الزمان؛ آخر وِفَتن

 الحــديث مــن خاصــة النصــوص؛ إيــراد مــن ويُكثــر، فيهــا يســتطرد مباحــث
 معنت. بتواترها ويُصرح، النبوي

  خارجية: بمناسبات لقةالمتع استطراداته ضمن ومن
 مخطوط(.-329 /5) والمعراج. اإلسرا  قصة حول مبحث -
، 5الجـز  أحـدهما: مـرتين؛ كـرره الحـل؛ مناسـف حـول ومبحث -

 مخطوط.1246ص
 مختصـر بعُضها، العلمية المباحث من  ريّة مادة فالكتاب، ...وهكذا

 سردُته. بما فيها اكتفي ُ  خاصة؛ لدراسات تحتاج وهي، مطّول وبعُضها
، والنصـوص األقـوال نقـل مـن يُكثـر - تعـالتاهلل ’رحمه - والمؤلف

ــا، أحيانــا ويُــَرّجح ــه قــول كــل بــذكر يكتفــي وأحيان   للقــار  فيجعــل، ودليلِ
 األدلـة. تتكافـم أو، ظني دليل علت الترجيحُ  يتوقف عندما خاصة، االختيار

 مـن، >الكتـاني باهلل المنتصر محمد اإلمام فقه: <جمتُ  الممكن من كان وإن
 وحَده. الكتاب هذا خ ل
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، وأَنََفَته اإلس م عزة المؤلف علت ي حظ القار  فإن ذلف؛ كل وفي
 ي حـظ كمـا، العصـر ذلـف فـي السائدة العامة باألفكار السلبي التم ُّر وعدمَ 
ـنة علـت والغيـرة، عليـه والغيرة، اإلس م نصرة عليه: ، الشـريفة النبويـة السُّ

َوران  لسـان؛ وعفة، قلم وسيولة، النفس في  قة مت، دارت حيثُ  معها والدَّ
ا يذُكر يكاد ال بحيث  جميِعِهم. اإلس م لعلما  ويعتذر، بسو  أحد 

، المستشـرقين علـت للرد - أحيان ا - المناسبة يستغل المؤلف أن كما
، >اإلسـ م في التدوين تاري في < كبحثه تسميتهم؛ عدم أو بتسميتهم سوا   
نة بمن نالزاعمي علت والرد   .‘ النبي وفاة من عام مائة بعد ُدون  إنما السُّ

 فـي قولـه نحـو المتـمخرين؛ األوروبيـين الف سفة بعض علت بالرد أو
 الحـديث وهـذا قلـ :: <7219 رقـم، >صورته علت آدماهلل ’خلق: <حديث
 ينَ وِ ارْ دَ لِـ ايب  ذِ ْكـتَ  ؛العصـر هـذا في إال تظهر لم التي ‘ النبي اتِ زَ جِ عْ مُ  من
 أن رسـوله: يثِ دِ َحـبِ  وال، اهللِ  اِب َتـكِ بِ  نُ مِ ؤْ يُـ الَ  ةٍ َعـإمَّ  كل من بقوله قال نوم

 تكن ولم، رِ وُّ طَ التَ وَ  يقِّ رَ التَّ وَ  و ِ شُ النُّ  يفِ  هِ يِ أْ رَ  بَ سَ حَ  دِ رْ القِ  من لَ سَ لْ سَ تَ  اإلنسان
 وإنمـا، البشـر أصـل آدم يكـن لـم بـل، آدم أبيـه ةِ ورَ صُ كَ  اليوم إنسانٍ  صورة
 .>!القرد

 السادس: المبحث
 للشرح الحديثي البحث منه 

 

ا الحديثي الجانب يُعتبر  عـن أهميـة يقل ال، الشرح هذا في مهما جانب 
 ُمَحّد ا كان - تعالتاهلل ’رحمه - الكتاب مؤلف أن ضرورةَ  الفقهي؛ الجانب



 142 

 مــن الوحيـد - ربمــا - كـان بــل، بالمـم ور ومفســرا، أ ريـا وفقيهــا، حافظـا
، حفظـه مـن دروَسـه يُملـي مـن، العربـي المشرق في اصةخ، زمانه ُمحد ي
  ونازال. عاليا وخ ف ا، ومتون ا وأسانيدَ ، وفهوم ا، نصوص ا

 هـذا فـي الحديثيـة كتابتـه معـالم أهم - اختصارا - أع ه ذكرتُ  وقد
 معـالم أبـرز فـإن، تعـالتاهلل ’بحـول ذلـف فـي قلـي  هنا وسمتوست، الكتاب
 التالي: في تتوضح الكتاني صرالمنت اإلمام عند التميُّز
 والتضعيف: بالتصحيح العناية-أ

، والضعف بالصحة حديث كل وسم الشارح: يلتزمه الذي المنهل من
 وعادُته، وضعفه صحته ويذكرُ  إال األحاديث تلف من حديث   يخلو يكاد ف 
 دراسة بعد ذلف يذكر وأحيانا، الحديث لفظ بعد مباشرة يكتبه أنه: ذلف في

 وتخريِجه. أسانيده
 يِصـف لـم ولكنـه، بـالتواتر أو، أحيانـا بالحسـن الحـديث يصُف  وقد
ا ــة يشــير مــا وهــو، قــ  بالوضــت حــديث   جمهــور اتبــاع فــي المؤلــف لمنهجّي

 مـن أحمـد اإلمـام ُمْسـنَد َتْخليص ِمن، حجر ابن الحافظ خاصة، المحد ين
نه  الحــديث لكــون أحيانــا يشــير كــان وإن نعــم؛ الموضــوع. للحــديث تضــمُّ
 .!خطم فيه وقت أو مردودا

 وسـائل؛ عدة لها -اهلل ’رحمه - الشارح عند الحديث تعضيد وطريقة
 منها:

جه من يذكر أنه -  التـي الكتـب ِمـن خاصـة، بـاللفظ أو بـالمعنت َخرَّ
 الصحيح. علت اقتصرْت 
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 بسـند أو، مـا طريـق فـي ُوجـد لـو فحتت، الحديث ُطُرق يذُكرُ  أنه -
 تتضمن ال، آخر طريق من الحديث يُصحح فإنه ضعيف؛ رجل أحمد اإلمام
 الراوي. ذلف

جين كثرة -  من المروي الحديث يعتبر فإنه، الحديث وُطُرقِ ، المخرِّ
 األخرى. الطُُرق طريق كلُّ  يُقوي، عدة ُطُرق

 شاهدا يُْعَتَبر بالحديث؛ العمل علت السلف فتضافُرُ ، العمل عليه ما -
 به. العمل وصحةِ ، بقوته

 ؛اإلسـناد ضـعيف: <(41) رقـم الحـديث فـي هقولـ ذلف؛ مثال ومن
 إسـناديهما وفـي، والبزار يعلت أبو ورواه، فيه فيعْ الجُ  يزيد بن’جابر لوجود
 فـي هموأحـاديثُ ، اصـحابي   عشـر أربعـة مـن أكثـر عـن متـواتر والمـتن جابر.
 .>نةالسُّ  وأمهاتِ ، الستة الكتب

 معنــت ولكــن، مجهــول فيــه ســند: <(22) رقــم الحــديث فــي وقولــه
 فـي واحد والمعنت، مختلفة بملفاظ الصحابة من جمهور عن متواتر لحديثا

 متنه. ال الحديث معنت هنا صحح فهو .>منها رفْ والكُ  النار من النجاة
 بالصـحة؛ الحـديث علـت يحُكـم عنـدما، الكتـاني اإلمام فإن وهكذا؛

 المـتن يعتِبـر أو، طرقـه لكثـرة أو، لغيـره أو، لذاتـه صـحيحا يكـون قد فهو
 أخرى أحاديث في معناه لورود وذلف، صحيح غير السند كان وإن حاصحي

 الكتاب. كل في للشارح متََّبت وأسلوب منهل وهذا صحيحة.
 أو بالصـحة الحـديث ألفـاظ مـن لفظـة علـت يحُكم قد الشارح أن كما
 شــرح فــي قولــه نحــو بـالتواتر؛ عليهــا يحُكــم قــد أو، اإلدراج أو، الضـعف
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ا عمر حديث صحة يتم وبهذا: <(55) رقم الحديث  وبمحكامـه، ومتنـا َسـنَد 
 .>البي  في النافلة ص ة في األول الحكم تواتر مت، الث  ة

 وطرقه: الحديث روايات تتبع-ب
 المنتصـر الحـافظ عنـد الحـديثي البحـث بهـا يتسـم التـي الميزات من
 أنواع: عدة إلت منقسم   تتبُّت   وهو، الحديث روايات تتبُّت الكتاني:
 أحمد. اإلمام مسند في الحديث روايات تتبُّت -
 إليه. الطُرق باخت ب، نفسه الراوي عند الحديث ألفاظ تتبت -
 الحديث. يروي الذي الصحابي غير عن الحديث روايات تتبُّت -
 المروي. الحديث معنت علت نَصَّ  التي األحاديث تتبُّت -
 والمرسلة. المنقطعة األسانيد وصل -

 وسائل ويستجمتُ ، وضعَفه الحديث قوة شارحُ ال يستْكِنهُ  الطريقة وبهذه
 بــذكرِ ، فيــه المــتكّلم الــراوي أو، الصــحابي قــوة ويَُعّضــد، بفقِهــه اإلحاطــة
 أن وهـي: مهمـة؛ فائـدة نسـتفيدُ  هنـا وِمـن طريِقه. غير من يرِويه لما شواهدَ 
د المروية األحاديث ُجل  روى فقّلمـا، ‘اهلل ’رسـول عـن الـرواة فيهـا َتَعـدَّ

 فق . واحد   ابي  صح الحديث
مين منهجية ُتعتبر المنهجّية؛ هذه أن كما واة حـال معرفة في المتقدِّ  الـرُّ
ـُدها منهجية وهي، مروياتهم وتقييم  داخـل، الكتـاني المنتصـر الحـافظ يََتَقصَّ
 الحديثي. والبحث بالتخريل اعتن  التي كتبه في، وخارجه الكتاب هذا
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 وعلـت، للحديث األصلية المتون تعل الباب هذا في المؤلف ويَْعَتِمدُ 
 البـن >األصول جامت<و، للهيثمي الزوائد كَمْجَمت المعروفة؛ التخريل ُكُتب
ــر ــة نصــب<و، الجــزري األ ي ــر تلخــيص<و، للزيلعــي >الراي ــتحو< >الحبي  ف
 أو، التخـريل فـي المعتَمـدة المؤلفـات مـن ذلف وغير، حجر البن >الباري
 َمَحلِّهـا فـي وسـنذُكُرها، الغالب في ليهاع ينُصُّ  والتي، األحاديث طرق ذكر
 اهلل. شا  إن

مـة؛ التفاسـير فـي المسـنََدة األحاديـث علـت أيضا اعتمد وربما  المتقدِّ
 مسـندة؛ أحاديثَ  تضمنْ   التي الفقهية الموسوعات أو، والطبري، كالثعلبي
 مسـانيد عـن النقـل ويتعمد البر.’عبد البن >التمهيد<و، حزم البن كالمحّلت

 سبي . لذلف وجد مهما والمغاربة دلسييناألن
 نـص قَلََّمـا حيـث، اجتهاده من أنه فالغالب والتضعيف؛ التصحيح أما

 ويُضعفه الحديث يَُصحِّحُ  - له نوه ُ  كما - وهو ذلف. في غيره تقليدِ  علت
نَد أن بمعنت، بسنده وليس، بلفظه ا يكون قد السَّ  فيكـون، منقطع ا أو، َضِعيف 

 المعنت. فيَُصحِّحُ  معناه؛ أو بلفِظهِ  شاهد   للحديث
ــد ــه، الســند صــحيح الحــديث يكــون وق ــه يضــّعفه ولكن  ســوا ، لمتن

 األخبار. من القطعي لمخالفة أو، لشذوذ
 أنواع:    ة إلت تتنوع الشارح تخريل وطريقة

ِجـي بـذكر يكتفـي حيث المقتضب؛ التخريل - ، فقـ  الحـديث ُمَخرِّ
 (.5755 المسند: حديث )مثال .غيرِهم أو الستة الكتب أصحاب ِمن
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، الّسـنة كتـب مـن الحديث ُمَخّرجي يذُكر وهنا المتوّس ؛ التخريل -
 (.5791 المسند: حديث )مثال الصحابة. من خّرجه َمن تتبُّت مت

ت: التخريل -  الحـديث مظـان ذكـر فـي المصـنِّف يتوسـت وفيه الموسَّ
 لهـذه عَمـدوي (.5522 المسـند: حـديث )مثـال ألفاظـه. واخـت بِ ، وُطرقه
عُ  كان إذا - العادة في - الطريق ، فيـه يُسهب فهو، مرة أول للحديث يتعرَّ
ر إذا حتت  فيكـون، أوال المشروح الحديث إلت أشار معناه؛ أو الحديث تكرَّ

 عشـر الحـديث لطـرق تتبُّعه يصل قد، حديثي ُجْز ٍ  بمثابةِ  المشروحُ  الحديث
 وزيادة. صفحات
 القواعــد فيــه يَتّتبــت ال أنــه يظهــر الــذيف التخــريل؛ ُكُتــب ترتيــب أمــا
ـّتة الكتـب باعتبـار أو، الوفـاة َسنَة باعتبار التخريل؛ في عليها المتعارب  السِّ

 ترتيـب علـت سواها ما  م، >المسندو< >الموطم<  م، المعروب ترتيبها علت
 يَُغّيـر قـد بـل السـتة. الكتب  م، >المسند<  م >الموطم< تقديم أو، الوفيات
 ألحـد يعود قد األمر وهذا، الترتيب ذلف بغير الحديث فيعزو عدة؛القا هذه

 سببين:
ر فقـد، الحـديث للفـظ مراعاُته األول:  - مـث  - البخـاري ذكـر يـؤخِّ

 التـي الُكُتـب عليـه ويُقدم، سنده بغير أو، المسنَد لفظ بغير الحديث لروايته
َجْتهُ   بلفظه. َخرَّ

، حياتـه في يطبعه لم المؤلِّفف، األولت النسخة هو الكتاب أن الثاني:
 المضـمون. ال، واإلخـراج الشكلُ  فيها الغالبُ  التي األمور تلف يراِجت ولم
 أعلم. واهلل
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 السند: رجال تراجم-جـ
 يتـرِجم فهـو، أحمـد اإلمـام مسـند رجال الكتاني المنتصر اإلمام يتتبت

ـد، السـند رجال لجميت ـا، ذلـف ويتقصَّ ص   كتـب فـي ورد مـا ذلـف فـي ملخِّ
 دَرسـه الـذي، حجـر ابن للحافظ >التهذيب تهذيب< خاصة الرجال؛ تراجم
 بتراجمه. يُحي  وكاد، طويلة مدة

ــوع ــراجم ومجم ــاب ت ــت الكت ــرر م ــو المك ــة 1271 نح ــيهم، ترجم  ف
 فيـذكر تسميته. المتون تضمن  ممن وغيرهم، وتابعوهم، وتابعون، صحابة
 التو يـقُ  حيـثُ  مـن الراوي وَدَرَجة، والوفاة والطبقة، والبلد، والكنية االسم
  فيه. العلما  وأقوالَ ، والحفظ

 وتـراجم، أسـطر خمسة تتعدى ال وقصيرة مركَّزة بين تتراوح وتراجمه
 كـان متت أو، والخامس الرابت المجلدين في خاصة، لصفحات تصل مطولة
 بـن’اهلل’لعبـد كترجمتـه الـوارد؛ الخبـرُ  بـه َتَعّلـق أو، البـاب صحابيّ  الراوي
 الحـديث فـي علـي بـن’للحسـن وترجمتـه، (36) رقم الحديث في، مسعود
 أئمــة مـن كــان أو (.7275) رقـم الغفــاري ذر ألبـي وترجمِتــه، (42) رقـم

نة؛ الحديث  فيـه اخُتلـف ممـن أو، الثـوري وسـفيان، معين بن’كيحيت والسُّ
ا  فـي الحـالُ  كمـا معيَّنـة؛ العتبـارات أحاديِثهِ  لتصحيح هو ومال، بيِّنا اخت ف 
 يُردُّه. وأحيانا حديثه يَُصحِّحُ  أحيان ا فهو (؛5675 )الحديث: لهيعة ابن

 إحـداها لكـون أو، لمناسـبة إما، أكثر أو مرتين تتعدد التراجم وبعض
 اعتبار بغير التراجم تلف رقمنا وقد ذلف. لغير أو، مسهبا واآلخر، مختصرا
 ررتتكــ فهــي، تكــررت وإن مســتقلة ترجمــة منهــا كــل لكــون، منهــا المكــرر
 آخر. بمسلوب
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 فـي أو فيهـا، السـتة الكتـب أصـحاب مـن لـه روى َمـنْ  يتتبـتُ  أنه كما
 مـن مواضـت عـدة في الترجمة يكرر وقد عنه. أخذ ومن أخذ وعّمن، غيرها
 ذلف. اقتض  لمناسبة الكتاب

: 1رقـم الحـديث فـي قوله نحو إسنادية؛ نكات من الكتاب يخلو وال
 عـن خالـد أبـي بـن’إسـماعيل بكـر: أبـي إلـت األسـانيد أصـح السند وهذا<

 .>بكر أبي عن حازم أبي بن’قيس
 أخـذها التي والراحلة: <2 الحديث في قوله نحو التراجم؛ في وفوائد

 وهكذا. .>الجدعا  هي بالثمن بكـر أبي من
 كمـا، عنـده مـن ويَُرّجح، الرجال تراجم في األئمة يناقِل قد أنه كما

 ابــنُ  نفــاه عمــرو ابــن مــن ســنِ الح وســماعُ : <قــال، (5954) الحــديث فــي
 .عمــرو ابــن مــن ســماع   للحســن يصــحُّ  قــال:، حــاتم أبــو وأ بتــه، المــديني
 مـن وحياة   اسنًّ  أقدم هو عمن الحسن سمت وقد، النافي علت مقدم  والمثبِ 
 يكتفي ومسلم  اب . واللُقي  ابتة ةرَ والمعاصَ ، الصحابة بين ومن عمرو ابن
 .؟كـذلف اللقـا  معهـا  ََبـ  إذا فكيـف، ةرَ المعاصَ  بثبوت السماع صحة في

 .>!صحيح مقبول فهو ؛ قة من زيادة والرفت
 المتواتر: الحديث في المسًتْدَرك-د
 نَّوه التي الكتاني باهلل المنتصر محمد اإلمام الشارح مؤلفات ِضمن من

 علت استدَره أنه ذكر وقد، >المتواتر الحديث في المستدره: <ُكُتبه في إليها
ــام ــ اإلم ــدين  لج ــيوطي ال ــي < الس ــارف ــا رة األزه ــن، المتن ــث م  األحادي



 147 

 المتنـا ر نظـم: <كتابـه فـي الكتاني جعفر بن’محمد اإلمام وجده، >المتواترة
ا، >المتواتر الحديث من  حديث. ألف من نحو 

 طائفـة علت العلمية ومذكِّراته مؤلفاته مجاميت في وقف ُ  فقد وبالفعل؛
 أحاديـث تخـريل: <كتابـه ضـّمن كمـا، ْرَكةالمسـتدَ  األحاديث هذه من مهمة
 أيضا. ذلف من مهمة طائفة، للسمرقندي >الفقها  تحفة

 ممـا األحاديـث عشراتُ ، >أحمد اإلمام مسند شرح: <هذا كتابنا وفي
ـدُ  فهـو الكتـاب. طيات في موّزعة، المذكورين اإلمامين علت استدرَكهُ   يتعمَّ

 يرها.غ عن وتمييَزها األحاديث تلف ُطُرق تتبُّت
 الصـحابة مـن عشـرة عـن مرويـا الحـديثُ  يكون أن ذلف: في وُعمدته

ـَحه مــا وهـو وأكثـر؛  اإلمــام قـال الَقْطِعــي؛ الخبـر حــد فـي اإلْصــطَْخرِي رشَّ
 العـدد فـي للخـ ب ذكـره أ نـا  >المتنا ر نظمفي < الكتاني جعفر بن’محمد
 تلـف} :تعالت لقوله عشرة. وقيل:: <16ص، األخبار نقل في للقطت المفيد
 قــال، اإلصــطخري قالــه وهــذا، الكثــرة ُجمــوع أول ألنهــا .{كاملــة عشــرة

 مبنـي المتـواترات فـي وكتابـه المختار. وهو :>التقريب شرحفي < السيوطي
 .>افصاعد   الصحابة من عشرة رواه ما فيه جمت ألنه عليه؛

، تزيد أو حديث مائة نحو الشيخين علت استدْرهَ  هنا والمؤلف قل :
جيـه، الصـحابة مـن حـديث كـل ُرواة تُ يتتبَّـ وهو  الحـديث. أهـل مـن ومخرِّ

 االستدراه: في وطريقته
 فــي قولــه نحــو يــذكراه. لــم، الصــحابة مــن عــددا يســتدره أن إمــا -
 نظـم فـياهلل ’رحمـه جـدي بـذلف الحـديثَ  أوردَ  وقد: <(22) رقم الحديث
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، ربكـ أبـي ذكر وأغفل...اصحابي   عشر    ة عن امتواتر   -75ص- المتنا ر
 عشـر  مانيـة عـن متـواتر   وهو: <(22) رقم الحديث وفي .>!عليه هستدرَ ويُ 
 .> مانية عليهم هنا وزدتُ ، الصحابة من

ا يستدره أو - ا أو حديث   نحـو متواتريهمـا. فـي يـذكراه لـم بُرّمتـه خبر 
، متـواتر فهـو، صـحابيا عشـر أحـد عـن ورد: <(55) رقم الحديث في قوله

ــتدِرُكه ــت وأس ــيوطي عل ــد الس ــا- ىوج ــو -اهلل رحمهم ــت فه ــرِطِهما عل  ش
 .>المتواتر في كتابيهما في يذُكراه فلم، وأغف ه

 نـزول كنحـو والقضـايا؛، األخبـار يستدره، األحاديث يستدِره وكما
، عنهاهلل ’رضي الصديق بكر أبي وبيعة، الدجال وأخبار، الس م عليه عيست
 الشرح. في المبثو ة األخبار من ذلف وغير

 الحديث: رجال على بالمعقِّ -هـ
 علـت المعقِّب: <مؤلفاته قائمة في الكتاني المنتصر محمد اإلمام يذكر

، الُحفـاظ لكبـار وقعـ  ِهنـات علت فيه يَُعقِّبُ  كتاب وهو ؛>الحديث رجال
 مطلقا. الحديث علم أو الرجال بتراجم يتعلق فيما

 - المؤلـف أن >أحمـد اإلمـام مسـند شـرح< هـذا كتابنـا فـي ونُ حظ
 يتعلـق مـا خاصـة، األمـور مـن كثيـر فـي األئمـة َتَعّقـب - تعـالتاهلل ’مهرح

 وغيرِه. الفقه في حتت وكذلف، الحديث وعلوم، الرجال بتراجم
ــتُ  وهــو اهلل ’رحمــه شــاكر أحمــد الع مــة طبعــة - بالخصــوص - يتتبَّ

 الحـديث سـند فـي تقـت ربمـا ألخطـا ٍ  أو، الطبعة لتصحيفات فيشيرُ ، تعالت
 الدعوى. وعدم، وتقديرِهم، لألئمة الكبير االحترام مت فذل كل، ومتِنه
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باُته ذلف: مثل ومن  إيـراده فـي الجـوزي ابـن اإلمـام أحكـام علـت تعقُّ
 >المسـند< لحـديث حكمـه علـت اعتراضـه كمثل، الموضوعات في أحاديث

، والديه عاقّ  وال، منان الجنة يدخل ال: <قال ‘اهلل ’رسول عن (:5552)
فـي  الجـوزي ابـن أورده الحـديث هـذا: <المصـنف قـال ؛>خمـر ُمْدِمنُ  وال
 وال ُحّجـة غيـر مـن الصـحيح توضـيت علت واجترأ، فمخطم ؛>الموضوعات<

 عـن اإلشـكال يزيـل بمـا، >المسّدد القولفي < الحافظ عليه َردّ  وقد، برهان
 .>صحته

: (5511) الحـــديث فـــي قولـــه شـــاكر: الع مـــة علـــت تعقبـــه وِمـــن
فــي  نَُعــْيم وأبــو، >بغــداد تــاري فــي < طيبأخرجــه...والخ والحــديث<
 بـدل عمـر. بـن’اهلل’عبد :>التاري في <ف مطبعي؛ خطم فيها ووقت، >الحلية<

 يدل مما .>العباب أبي بدل، العباب ابن :>الحليةفي <و عمرو. بن’اهلل’عبد
 إليها. يرجت التي المصادر عن نقله في حتت وتتبُّت يقظة علت

 في المتنا ر نظمفي < جده يعني: - ر.وذك.< (:5779) الحديث وفي
 نيــلفــي < والــذي، ســعيد أبــي امــرأة وأنهــا، زينــب - >المتــواتر الحــديث
 زوجـة إذ، >الـنظمفـي < مطبعي خطم ولعله، مسعود ابن امرأة أنها >األوطار

 .>الرواة وبين الصحابة بين مشهورة وهي، زينب اسمها: مسعود ابن
 امَ  رِ يْ غَ  دَ نْ عِ  يثِ دِ الحَ  اذَ هَ  دِ نَ سَ  يفِ  تَ قَ وَ وَ : <(7345) الحديث في وقال

 أبـي عـن وهـ ل أبيـه. عـن ميمونـة أبـي بن’ه ل :هلَ  ينَ جِ رِّ خَ المُ  من دٍ احِ وَ 
 هـو لـيس- ميمونـة أبي عن ه ل فهو تصحيف. أو خطم ذلف وكل، هريرة
ا  .>هريرة أبي عن -له ل أب 
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 ذلـف أردفـ   ـم، ولغته الكتاب بنية عن الرابت المبحث في تحد  ُ 
ثُ  وأنا، المعرفية األبواب بعض في بمنهجه  تقنيـة أكثر جانب عن هنا أتحدَّ
  فيه.

 الخـامس مـت ُمـْدَمل   عشـر والسادب، مجلدا عشر خمسة في فالكتاب
 يـوم تـاري : مـن بدمشـق ابتدأها صفحة.3262 نحو بمجموعها تُضم، عشر

 بالمدينــة النبــوي بــالحرم وانتهاهــا، هـــ1354 امعــ القعــدة ذي 15 الســب 
 للهجرة. 1426 عام، األولت جمادى 17 الجمعة: بتاري ، المنورة

ــوع ــدروب ومجم ــي ال ــدها: الت ــا 459 عق ــَرحَ ، درس  ــا: َش  2241 فيه
 ورقـم بالبسـملة َدْربٍ  كـل يبتـد  وهو عنه. ورضي تعالتاهلل ’رحمه حديثا.
ث الحديث رقم  م، الدرب  التـدريس بمكـان الـدرب ويخـتم، هعن المتحدَّ
نَة. والشهر باليوم ذلف وتاري ِ   - العـادة فـي - الـدرُب  منـه ويسـتغرق والسَّ
 تنقص. أو تزيدُ  قد، صفحات  ماني

 جعفــر بــن’محمــد اإلمــام جــده انتهــت حيــث مــن الكتــاب ابتــدأ وقــد
 بـن’عمـرو بـن’اهلل’عبـد مسـند مـن وهو، 5757 رقم الحديث وهو الكتاني؛
 فيهـا ذكـر، مقتضـبة بمقدمـة الكتـاب ابتـدأ حيـث، عنهمـااهلل ’رضي العاص
 ترجمـة  م، أحمد اإلمام لمسند سنده  م، باألولية المسلسل للحديث سنده
ا  م، حنبل بن’أحمد ل مام  االختصـار. سبيل علت ذلف كل بمسنده. تعريف 
 شـف مـن مـا ولكن، الكتاب حول ُمْسَهَبة دراسة كتب لو أن نتمنت كنا وكم
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 دراسـة لـه أن تقاييـده بعض في له وقف ُ  بل، تمامه بعد ذلف ينوي انك أنه
 وإال؛، بعـد عليهـا أقـف لـم لألسـف ولكـن، حنبـل بـن’أحمد اإلمام حول

ْرتُ   بها. الشرح لَصدَّ
 اإلمـام ُمْسـنَد مـن حـديث ألول المؤلـف يُعود السادب؛ المجلد وفي

ا، أحمد ر   محمـود الع مـة شـيخه كتبـه مـا علـت الوقـوَب  ينـوي كان أنه مقرِّ
 ِمـن أَيِـَس  حيـث ولكـن، الكتـاني جعفـر بن’محمد اإلمام دروب من ياسين
 هـذا فـي واسـتمرّ  الكتـاب. أول مـن الشـرحَ  ابتـدأ فقـد ذلف؛ علت الوقوب
ةَ  الشرح  عنهما.اهلل ’رضي وُعَمر بكر أبي ُمْسنََديْ  عامَّ

 فــي، عنـهاهلل ’رضـي الخطـاب بـن’عمـر مســند إتمـام بعـد لـه بـدا  ـم
 المجلـد وسـ  فـي وذلـف، فيـه توقـف لمـا يرجـت أن، 391 رقـم ديثالح

 عمـرو؛ ابـن مسـند فـي توقـف حيث من ليستمنف، الكتاب من عشر الثالث
 الكتابة. من انتهت حيث إلت، 5122 الحديث: وهو

 فتبقــت، الكتــاب ترتيــبَ  أُِعيــدَ  أن - لــه نوهــ  كمــا - ارتميــ ُ  وقــد
َمة  آخر إلت عمرو بن’اهلل’عبد مسند  م، روعم بكر أبي مسندا  م، أولَه المقدِّ
 أجمعين. الصحابة عناهلل ’رضي هريرة أبي مسندُ  اْنَتَصف حيث، الكتاب

غ َعــَدم أن شــف ِمــن ومــا  هــذا فــي ســببا كــان للكتابــة؛ المؤلــف تفــرُّ
 المشاغل كثير، األشغال كثير كان فقد الشرح؛ إتمام عدم وفي، االضطراب
 النبـوي الحـرم فـي دروُسـهُ  وكانـ ، ترجمتـه فـي فيه أسهبنا كما والتنقُّ ت
 سـافر؛ وربمـا، يـوم كلَّ  وليس ، فق  منه أسبوع ا أو الشهر نصَف  الشريف

 كـان وإن، الموانـت وَكْثـَرةِ ، البـال ُشـْغلِ  علت زيادة  ، الشهر ذلف يَُدّرب ف 
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ا الكتاب؛ بقيمة يُضرُّ  ال ذلف  جـديرة موسوعة   لوْحِدهِ  منه ُكتب ما لكون نظر 
 والتنويه. عنايةبال

 فارســي خــ  وهــو، اهلل رحمــه الشــي  بخــ  مكتــوب   الكتــاب وكــل
 ُمَكـّرر   فبعُضـها، دمشـق فـي َكَتَبهـا التـي األولت الدروب بعض عدا، خاص
 جيـب أبـو سـعدي الع مـة الممتـاز القاضـي - اإلّبـان ذلف - تلميِذه بخ 
 من 4 جلدالم )وهو، األصل من األول المجلد عامة وهي تعالت؛اهلل ’حفظه

 المقدمة. من تبتد ، 5535 الحديث إلت، 5755 الحديث من، نسختنا(
 َوَجـَده مـا نُصوِصـها ِمـن فينتقي، المراِجت يُسوق المؤلف أن وي َحظ

ا  الشـرح يُلخـص أو، ودليلَه القول يسوق بحيث معينة؛ منهجّية علت، مناسب 
ا الكتاب كان إن - ، لقائلـه قـول كـل ويعـُزو - المعتمدة الكتب في مشروح 
 أكثر. أو بواسطة منقولة   كان  وإن فيها مصدَره يذُكرُ  النصوص حتت بل

 كمـا - منها يتبّين -اهلل ’رحمه - المؤلف َمَراِجت دراَسةَ  فإن ولذلف؛
 أما، منها يستقي ومصادر، أساسية مراجت قِْسَمْين: إلت ُمَقّسمة أنها - سيمتي

 ُمسـتفاَدة أنهـا فإما المصادر؛ وأما، والصفحة بالجز  لها يُنوه فهو المراجت؛
 الجز َ  فيها يذُكر ف  ومحفوظاته؛ العامة  قافته ِمن أنها أو، المراِجت بواسطة
 بالعشرات. ُتعد وربَّما، والصفحة
 فـي الشرح هذا ألف - تعالتاهلل ’رحمه - فالمؤلف واضح؛ هو وكما

 تضـطرب فقـد ،بغيرهـا فيهـا انَشـَغل فتـرات   تخللتهـا، عامـا وعشـرين واحد
رَ  كمن المواضت؛ بعض في المنهجية  يبتـدي  أو، الحـديث علت الُحكم يؤخِّ
جيـه ِذْكـرِ  قبل الحديثِ  ومعنت بالفقه  غيـر أو، الـرواة ترجمـة يعيـد أو، ُمَخرِّ
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 عمـل كـل ُسـنة وهـي، غيرهـا مـن مواضـت في أقوى نََفُسه يَظهر وقد، ذلف
، السـبعين تجـاوز وقـد هـاكتب األخيـرة أجـزا َه وأن خاصة، بََشري موسوعي

 الكتاب أول فإن ذلف؛ من وبالرغم طالِب. وال بكاتِب ذلف في يستِعن ولم
 فـي إال العام المْنَهل يتغير يكادُ  وال، والكفا ة القيمة في يستويان قد وآخَره

 مواضت.
 علـت سـوا   ، ومواِضـِعها السـابقة للمباحـث يُشير الكتاب كل في وهو
 الرجــال تــراِجم مســتوى وعلــت، الشــرح وىمســت وعلــت، التخــريل مســتوى
 األخير. المجلَّد إلت َمَعهُ  يستمر الذي التعريف ذلف بهم؛ والتعريفِ 
 وال، نفسه عن يََتَحّدث يكاد ف ، األنا فيه تغيب تكادُ  الكتاب أن كما

ا يسُردُ  وال، أخباِره عن  يْخـِدمُ  الـذي المتجـرد العـالم شمنَ  له؛ وقعْ   قَِصص 
، عنها الحديثِ  أو النْفسِ  إبرازِ  أجل من ال، والحقيقة البحث أجل من الِعلم
 أهـلِ  ِمـن بمحدٍ  التهكُّم أو، معاصر ُمخالف علت الردِّ  أو، بَدْعوى االدعا ِ  أو

َمــه َمــن علــت باســتدراِكهِ  االبتهــاجِ  أو، العلــم  غيــرِه ِعْلــمِ  مــن الحــ ِّ  أو، َتَقدَّ
 األمـور هـذه كـل الفقهية؛ بالمدار من مدرسة في الطعنِ  أو، منه والتهوينِ 

ه   ه ا الشرحُ  هذا عنها ُمنَزَّ  تام. ِشْبهَ  َتنَزُّ
، واالسـتدراه االسـتنباط فـي واضـحة   المؤلـفِ  شخصـيةُ  َتْظَهـرُ  نعم؛
 بعـضِ  وردِّ ، وتضـعيِفه وتصـحيِحهِ ، ِفْقِههِ  واستج  ِ ، الحديث علت والُحكم
 علـت المبنـيِّ  العقلـيِّ  قِ المنطـ أو، األحاديـث مـن القطعـيَّ  لُمخالفتها ألفاِظهِ 
 صـفحاتِ  علـت وباديـة   قويـة ِعْلِميَّـة   شخصية   فهيَ ، تاريخية...وهكذا وقائتَ 

 الكتاب.
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 المؤلف ومصادر مراجع أهم الثامن: المبحث
 

ِعهـا نظـرا، خاصـة دراسـة   ومصـادُره الكتـاب َمراِجتُ  تستحق ـا لتنوُّ  كمًّ
 للمعلومات المؤلف استثمارِ  ةطريق عن الحديثُ  تقدم وقد، وكثرتِها، ونَْوع ا

 التالي: في تلخيُصها يُمِكنُ  التي الطريقة تلف، منها الُمْسَتقاةِ 
 المباشر. النقل -
 النصوص. من االستفادة -
ب مت المضمون تلخيُص  -  فيه. التصرُّ

 ينُقـل التي والمراِجت المصادر تلف من استفادته ُطُرق معالم أهم فهذه
 ممـا، لديـه الُمْعَتَمـَدة مصادره عن فن ُكل في ينقل - عادة - أنه كما، عنها
ــُدل ــت ي ــا  ُحســن عل ــي االنتق ــل ف ــةِ ، النق ــي واألمان  واستحضــارِ  الضــْب  ف

 المعلومة.
 ولكـنْ ، السـهل باألمر ليس المؤلف َمَصادِر َحْصرَ  فإن أسلفُ ؛ وكما

، تعـالتاهلل ’رحمـه بحثـه فـي إليها يرِجتُ  التي الكتب أهمّ  هنا نذُكر أن يُمكن
 بكثير: ذلف من أكثر الحقيقية المصادر أن علما، العلوم علت ّزعةُموَ 

 الحديثية: المتون-أ
 مالف. ل مام >الموطم< -
 الشافعي. ل مام >المسند< -
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 الطيالسي. داود ألبي >المسند< -
 .أحمد ل مام >المسند< -
 شيبة. أبي البن >المصنف< -
 الصنعاني. هّمام بن’الرزاق’لعبد >المصنف< -
 للبخاري. >الصحيح الجامت< -
 الحجاج. بن’لمسلم >الصحيح< -
 داود. ألبي >السنن< -
 للترمذي. >السنن< -
 للنسائي. والصغرى الكبرى >السنن< -
 القزويني. ماجه البن >السنن< -
 للدارمي. >السنن< -
 أسامة. أبي البن >المسند< -
 للبزار. >المسند< -
 للموصلي. >المسند< -
 خزيمة. البن >الصحيح< -
 للطبراني. والصغير.، والمتوس ، الكبير الث  ة: المعاجم -
 للدارقطني. والصغرى. الكبرى السنن: -
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 حبان. البن >الصحيح< -
 النيسابوري. للحاكم .>الصحيحين علت المستدره< -
 للهيثمي. .>الفوائد ومنبت، الزوائد َمجمت< -
 الجزري. األ ير البن .>األصول جامت< -
 للسيوطي. .>المتواترة األخبار في، المتنا رة األزهار -
 الكتاني. جعفر بن’للمحمد .>المتواتر الحديث من، المتنا ر ظمن< -
 التراجم: كتب -ب
 سعد. البن .>الطبقات< -
 للبخاري. .>الكبير التاري < -
 حبان. البن .>الثقات معرفة< -
 حاتم. أبي البن .>والتعديل الجرح< -
 نعيم. ألبي .>األوليا  حلية< -
 البغدادي. للخطيب .>بغداد تاري < -
 عساكر. البن .>دمشق تاري < -
 العسق ني. حجر البن .>التهذيب تهذيب< -
 العسق ني حجر البن .>المنفعة تعجيل< -
 حجر. البن .>الصحابة تمييز في اإلصابة< -
 البر.’عبد البن .>االستيعاب -
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 الفقه: كتب-جـ
 للشافعي. >األم< -
 س م. بن’القاسم عبيد ألبي .>األموال< -
 حزم. البن .>المحلت< -
 المقدسي. ةقدام البن .>المغني< -
 للنووي. .>المجموع< -
 الجوزية. قيم البن .>العباد خير َهْديِ  في، المعاد زاد< -
 للصنعاني. .>الس م سبل< -
 للشوكاني. .>األوطار نيل< -
 خان. حسن لصديق .>الندية الروضة< -
 الحديثية: الشروح -د
 للخطابي. .>السنن معالم< -
 البر.’عبد بنال .>واألسانيد المعاني من الموطا في لما التمهيد< -
 للطحاوي. .>اآل ار مشكاة شرح< -
 العربي. ابن بكر ألبي .>الترمذي سنن شرح األحوذي عارضة< -
 للمازري. .>مسلم صحيح بشرح الُمْعلِم< -
 عياع. للقاضي .>المعلم إكمال< -
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 للنووي. .>مسلم صحيح شرح< -
 والسنوسي. لألبي .>مسلم صحيح شرح< -
 بطال. البن .>البخاري شرح< -
 حجر. البن .>ريالبا فتح< -
 السندي. الحسن ألبي .>أحمد اإلمام مسند علت حاشية< -
 الساعاتي. للبنا .>الرباني الفتح أسرار من األماني بلوغ< -
 شاكر. ألحمد أحمد. اإلمام مسند وتخريل تحقيق -
 التفسير: كتب -هـ
 للطبري. .>القرآن تمويل عن البيان جامت< -
 الرازي. للفخر .>الغيب مفاتيح< -
 للقرطبي. .>القرآن ألحكام الجامت< -
 كثير. البن .>العظيم القرآن تفسير< -
 للسيوطي. .>بالمم ور التفسير في، المنثور الدر< -
 األنساب: كتب -و
 للزبيري. .>قريل نسب< -
 حزم. البن .>العرب أنساب جمهرة< -
 للسمعاني. .>األنساب< -
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 النبوية: السيرة -ز
 األصفهاني. الشي  ألبي .>وآدابه النبي أخ ق< -
 للسهيلي. .>األنُف الروع< -
 للقسط ني. .>اللدنية المواهب< -
 للزرقاني. .>اللدنية المواهب شرح< -
 الحديث: وغريب اللغة كتب-ح
 منظور. البن .>العرب لسان< -
 للفيروزأباني. .>المحي  القاموب< -
 للطحاوي. .>اآل ار مشكل< -
 األ ير. البن .>الحديث غريب في النهاية< -

 الخاتمة:
 وأهميته بالكتا مكانة

 مسـند شـرح في، المدنية المجالسكتاب < أهمية مضت مما لنا تتضح
 فقـه وفـي حـديثي   ِكَتـاب   فهـو، >النبويـة السـنة حافظ حنبل بن’أحمد اإلمام

ــدَ ، الحــديث ــه َعَم ــاهلل المنتصــر محمــد الشــريفين الحــرمين محــدث مؤلف  ب
 واسـتخ صِ ، أحاديِثـهِ  بتقريـبِ ، العظـيم المسـنَد هـذا خدمـة إلـت، الكتاني
 التالية: باألمور يتميز فهو، ُطُرقه وتتبُّت، فقهه
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ــت -1 ــا حنبــل بــن’أحمــد اإلمــام مســند أحاديــث تتبُّ ، وتعــدي  جرح 
ا ا. وتصحيح   وتضعيف 

، الســتة الكتــب مــن غيــره بمحاديــث >المســند< أحاديــث مقارنــة -2
 المعتمدة. والكتب
 .>المسندفي < األحاديث من والمرس ت المنقطعات وصل -3
 مراتبهم. وتوضيح، أحمد اإلمام مسند رجال تراجم -4
 َدالالت وتوضــيح، أحمــد اإلمــام مســنَد أحاديــث معــاني تقريــب -6
 األلفاظ.
ــت -5 ــث تتبُّ ــواترة األحادي ــي المت ــند ف ــام مس ــد اإلم ــا، أحم  وُطُرقِه
 وُرواتها.
 والفقهِ  العالي الخ ب طريق عن، به يتعلق وما الحديث فقه شرح -7
 ذلـف كـل، ال ومـا العمـل عليـه ومـا، والمنسـوخ الناسـ  ومعرفة، المقاَرن
ا ر   علمية. بتبريرات ُمَبرَّ

ـا فيهـا والبحثُ ، العصر وُمْشِك ت، الوقتية للنوازل التعرُّع -5  بحث 
 والحديثي. الفقهي االستنباط قواِعدِ  علت مبنيًّا، ُمَؤّص 

 وخ فـاتٍ ، المستشـرقين علـت َرد   ِمـن الوقـ ؛ لقضـايا التعرُّع -9
 ببحـوث ذلـف وتبيـينُ ، حـديثي وإعجـازٍ ، الـدين بمصـول يتعلـق فيمـا جلية
 وحاسمة. مؤّصلة
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ــق البيــ  آل بفقــه العنايــة -12 ــرة األصــول مــن الموّ   وبفقــه، المعتَب
 العـالي. الفقهـي الخ ب مت ودمُجه، المنقرضة المذاهب وبعض، الظاهرية
 منها. واالستفادةِ ، اربالمد لهذه االعتبار ردِّ  من فيه ما هذا وفي

 فـي أو فيهـا وقـت مـا بعـض وتوضـيحُ ، المسـند أحاديـث تحريرُ  -11
 السابقة. الطبعات في، التصحيف من أسانيدها

ق أن َشفّ  وال، الكتاب ممّيزات أهم من هذه  يجعل فيه والبحثَ  التعمُّ
 ذكرنـا ممـا يكفينـا ولكـن، هـذه مـن أكثـر أخـرى أمـورٍ  علـت يقـف الباحث
 الحديث. ِفْقهِ  في المعاِصَرةِ  الُكُتب بين من الكتاب هذا نةِ مكا توضيحُ 

ــة المجــالس< فــإن شــف؛ مــن مــا إذ  اإلمــام مســند شــرح فــي المدني
نة حافظ حنبل بن’أحمد  فقـه ُكُتـب بـين متمّيـزة قيمـة ذا يُْعَتَبـرُ  ؛>النبوية السُّ

 غاربةالم كتبه وما، وباكستان الهند ُعلما  كتبه ما خاصة  ، المعاصرة الحديث
 أفضـل - تماِمـه عـدم عـن رغمـا - لكونـه إضـافة   فهو عموما؛ المشارقة أو

 شـروح وبـين بينـه وبالمقاَرنَـةِ ، اآلن إلـت يصـلُنا أحمـد اإلمـام لمسـند شرح
ـت ُمْبَتَكـر   شرح   شف من ما فهو والمسانيد؛ الصحاح  تـم؛ لـو بحيـث، متوسِّ
 ولـيس، وُتبيِّنُهـا األلفاظَ  تُ ُتَقطِّ  التي بالحاشية هو ليس إذ، مجّلد المائة لفاقَ 

ــالتخريل ــذي ب ــرُ  ال ــت يَْقَتِص ــون تخــريل عل ــيس، الحــديث ُمت  بالمختَصــر ول
ا  - أيضــا - هــو وال، فقــ  تقريــراتٍ  األحكــام مــن فيــه مــا يجعــل اختصــار 
عا بالموّست  الُمِخل. واالستطرادَ  الحشوَ  يقتضي توسُّ
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 منهِجــه فــي َمثِّــلُ يُ ، أحمــد اإلمــام مســنَد علــت ِمْعيــاِري   شــرح   هــو بــل
ا ا، به يُقتدى نَُموَذج  ـَعة   دِراسـاتٍ  ويسـتِحقُّ ، به يُْحَتَفت وأسلوب   ومسـتِقلَّة   موسَّ
 شـرح أهـمّ  يكـون أن المغـرب ألهل لَفْخر   وإنه، جوانبه من جانٍب  كل علت
ا أحمد؛ اإلمام لمسند  بين ُمَخْضَرم  ، فاب علما  من عالِم ألّفه، مغربيًّا شرح 
 الحــرمين محــدث، اإلســ م شــي  اإلمــام وهــو: ومصــر؛ لشــاموا الحجــاز
 فسـيح وأسـَكنَه تعـالتاهلل ’رحمـه، الكتـاني بـاهلل المنتصـر محمد الشريفين؛
 جناتِه.

 بََذلُوا فقد، خيرااهلل ’جزاُهم المحقِقين تحقيقاتُ  الشرح؛ هذا زان وقد
 نقـول وضـب ِ ، األصـلية للمصـادر والرجـوع، النصـوص ضـب  فـي ُوْسَعُهم

 بعـض فـي َصـْفَحاتٍ  تسـتغرِقُ  قـد تحشـية   وهـي، عليـه والتحشـيَة، لمؤلّفا
ا سمشرُحهُ  ما بحسب - العملُ  فََتمّ ، األحيان  أبهـت علـت - تعالت بإذنه الحق 
، الكبيـرة الموسـوعات بـه ُتخـدم أن نَـَدرَ  أو قَـلّ  عمل   وهو، نََسق وأتم ُحلة
 .فق  العادة في والتصفيُف  الضب ُ  فيها يُراَعت التي

 أو، التصـحيف أو، الِهنّـات مـن َخلِـي   الكتـاب أن أزُعم ولس ُ  هذا؛
َبـهُ  وقـد، فيـه البحـثُ  يُمكـن آخـرُ  مجـال   فهذا عليه؛ يُْنَتَقدُ  ما أو، الخطم  َتَعقَّ

ـا يُْعَتَبـرُ  بمـا، حواشـيِهم في خيرااهلل ’جزاهم المحقُِّقون ا بحث   أن يمكـن ُمْفـَرد 
 القائل: وهلل فيه. ويُْبَحثَ  للكتاب يتجه

 َمـــن ذا الـــذي مـــا ســـا َ قَـــ ْ 
 

ــــ ْ   ــــنَت فق ــــه الُحْس ــــْن ل  ؟!وَم
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 الدراسة ومراجع مصادر

 طبع  الهاشمي. الواحد’عبد بن’الحق’عبد تمليف، >الناجية الفرقة عقيدة< -1
  .المكرمة بمكة، م1952 سنة، الزهراني صالح الشي  بعناية

 ومعـه، >الشـيباني حنبـل بـن’أحمـد اإلمـام مسـند لترتيب، الرباني الفتح< -2
، السـاعاتي البنـا الـرحمن’عبـد بـن’أحمـد تـمليف، >األماني بلوغ: <شرحه
 م.2215 سنة بيروت. /العربي التراث إحيا  دار منشورات، 2ط

 .>النبويــة الســنة حــافظ أحمــد اإلمــام مســند بشــرح، المدنيــة المجــالس< -3
 الجامعية. الدراسات

 تقـديم .>النبوية السنة حافظ أحمد ماماإل مسند بشرح، المدنية المجالس< -4
 الطبت. تح ، الكتاني علي بن’حمزة محمد الدكتور ودراسة:

 محمــد د. تــمليف: .>الكتــاني آل أعيــان عيــون بتــراجم، األوانــي منطــق< -6
 ســنة، بيــروت-العلميــة الكتــب دار منشــورات الكتــاني. علــي بــن’حمــزة
 م.2227
 

* * * * 



 154 

 
 
 
 



 156 

 خليل مختصر شرح في بكتيالتن بابا أحمد مساهمة
 الشروح بعض عن اللبس وإزالة

     
  الصادقي حسن .ذ    
 الرباط الخامس محمد جامعة

 الرحيم الرحمناهلل ’بسم

 فـي سـاهموا الـذين األفارقـة العلما  بين من التنبكتي بابا أحمد يعتبر
 الفقــه فــي متنوعــة وتصــانيف تــآليف بعــدة اإلســ مية العربيــة الثقافــة إغنــا 

 بالفهرسـة مؤلفاتـه وحظي ، ..ال .التبغ وشرب والرق واألعراب التراجمو
 اإلفريقيـة المكتبـات فـي مخطوطـة مؤلفاتـه جل  والزال، والترجمة والنشر

 إفريقيا. علما  مخطوطات من مهما رصيدا مخطوطاته وتكون واألجنبية
 عـدة منه توجد الذي بابا أحمد مخطوطات أحد علت الضو  وسمسل 

 الـرب منن بمخطوط األمر ويتعلق، العامةو الخاصة المغربية زائنبالخ نس 
 هــ 1215 الثـاني ربيت شهر في منه انتهت الذي خليل مبهمات ببيان الجليل
 .خليل مختصر حواشي أو خليل مختصر شروح أحد وهو

 الـرب بمـنن المعـروب خليـل مختصـر حاشـية أو شرح اخترت لماذا
  ؟الجليل
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 دور فـي متعـددة خليـل مختصـر حواشـي أو شـروح أن المعـروب من
 وتثيـر، ومتشـابهة متقاربـة عنـاوين وتحمـل األجنبيةو المغربية المخطوطات

 اللبس. ويحيطها التساؤل
 فــي التنبكتــي بابــا أحمــد مخطوطــات عــن والبحــث التنقيــب وخــ ل

 بابا أحمد عن دراسة إلنجاز، واألجنبية المغربية والخاصة العامة المكتبات
ــي ــةوف التنبكت ــه هرس ــين، مخطوطات ــي تب ــض أن ل ــاحثين بع ــين الب  والمهتم

ــات ــبون، بالمخطوط ــت ينس ــد إل ــا أحم ــي باب ــمليف التنبكت ــض ت ــروح بع  ش
 مـن لغيـره هـي بـل لـه وليسـ ، منهـا بـري  وهـو خليـل مختصـر وحواشي
  العلما .

 الـبعض علـت األمـر واخـتل  محلـه غير في له النسبة في اللبس وهذا
 هـذا فـي والبحـث التحـري وجـب وعليـه محتـوىوال العنـاوين لتشـابه نظرا

 مصنفه. إلت والكتاب نصابه إلت األمر وإرجاع، اإلشكال
 مخطوط لنس  الكامل بالوصف القيام أوال الورقات هذه في سمحاول

 والـورق والمداد والخ  ونهايته وبدايته العنوان حيث من الجليل الرب منن
 حســب والخاصــة العامــة الخزانــات فــي وأرقامهــا النســ  وتــاري  والناســ 
 التنبكتي. بابا بمحمد التعريف بعد وذلف، عليه متعارب هو وما المطلوب

 بعـض نسـبة حـول الباحثين لدى الحاصل اللبس إزالة  انيا وسمحاول
 مؤلفيها. أسما  وتصحيح بابا ألحمد المختصر شرح نس 
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  :التنبكتي بابا بأحمد التعريف (1
 الصـنهاجي أقيـ  محمـد بـن’عمـر بـن’احمـد بـن’احمد بن’أحمد هو
 25 / 953 عـام الحجـة ذي 21 بتـاري  ازداد، المـالكي السوداني الماسني
 بكر أبي وعمه والده عن رأسه بمسق  درب تنبك  مدينة في 1665 اكتوبر

 محمـود بـن’والعاقـب الونكري بغيغ محمد أمثال تنبك  علما  من وغيرهما
 عصـره  قافـة مـن نهل، بةمكات الحطاب يحيت وأجازه الف ني ومحمد اقي 
 الفقـه الحـديث التفسير) المعروفة الكتب وأمهات الكريم القرآن حفظ حيث

 وفي المحتاج كفاية كتابه في ذكرها والتصوب( األدب النحو البيان األصول
 والحاحي. والتلمساني للمقري إجازاته

 بـالمغرب السـعديين ودولـة بالسـودان سـنغاي دولـة بابا أحمد عاصر
 تنبكـ  إلـت السـعدي الجـيل دخول بعد الدولتين بين الصراع بنار واكتوى
 وتهجيــر العالمـة اقيـ  أســرة محنـة إلـت أدت ق قـل مــن ذلـف أعقـب ومـا

هــ/ 1222 عـام الثانيـة جمـادي فـي بابـا احمـد ومـنهم المغرب إلت أفرادها
 .1693 مارب

، نعمـة طيهـا فـي نقمة من وكم، بمراكل إقامته من بابا أحمد استفاد
 علـت واطلـت، السـعدية الدولـة عصـر فـي المغاربة العلما  بفطاحل التقت إذ

 وجهـه فـي السـعدي المنصـور احمـد فتحهـا التـي السـلطانية المكتبـة ذخائر
 وأفــاد، المشــرق علمــا  وراســل والعلمــا  العلــم طلبــة وجــالس، بمــراكل
 مـن مـراكل في عاشها التي الفترة وكان  والتصنيف للكتابة وتفرغ واستفاد
 نيـل مثـل بها ألفه ما أشهر حيث ومن، التمليف حيث من حياته فترات رأغز
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 اإلشـارة فـي اللمـغ او، المحتـاج كفايـة او، الـديباج علـت بالـذيل اإلبتهاج
 تبغ لحكم

 حمــدأ بــن’زيــدان الســلطان لــه أذن أن إلــت بمــراكل بابــا أحمــد بقــي
 يالتـ، م1525هــ/ 1215 عـام تنبكـ  بلده إلت بالرجوع السعدي المنصور
 شعبان في المنية وافته أن إلت العلمي نشاطه واستمنف رجوعه بعد بها استقر
 م.1527 ابريلهـ/ 1235 عام

، المحتـاج كفايـة فـي بعضها ذكر المؤلفات من العديد بابا احمد تره
 فـي اإلسـ مية العربيـة بالثقافـة المهتمين الدارسين باهتمام مؤلفاته وحظي 
 وإحصـائها والخاصة العامة الكتب خزانات في عنها بالبحث وقاموا، إفريقيا

 بدراســة وأفردتــه، وغيــرهم الزبيــر ومحمــود هنويــف جــون أمثــال وفهرســتها
 احمـد مخطوطـات عنـوان تحـ  كتـاب في لمخطوطاته وفهرسة (1)مختصرة

 اإلفريقيـة الدراسـات معهـد منشـورات، المغربيـة الخـزائن في التنبكتي بابا
  ـاني .وهـو2 رقم بحوث سلسلة 1955 سنة بالرباط الخامس محمد جامعة
 بحوث. سلسلة ضمن المعهد نشره كتاب

 مبهمـات ببيـان الجليـل الـرب مـنن مخطـوط عن الحديث إلت وأنتقل
 واألجنبية. المغربية المكتبات في مخطوطة زال  ال نس  ومنه، خليل

 الـذين العلمـا  باهتمـام خليـل مختصـر كتـاب حظـي معلـوم هو وكما
 تعليقات كتبوا أو، والقرا  الط ب علت فهمه يتيسر تتح شرحه علت انكبوا
 اط عهـم علـت للبرهنـة عليـه حاشية وضعوا أو، محتواه توضيح لزيادة عليه

 .أقرانهم بين ومكانتهم وعلمهم
                                                 

 حمد بابا ستنشر قريبا.أدراسة وافية عن أعددت  (1)
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 األرع مشــارق فــي وتعاليقــه وحواشــيه شــروحه وتنوعــ  وتعــددت
 الخرشـي اهلل’عبـد أبـو أمثال أج   علما  كتبها، وجنوبها وشمالها ومغاربها

 وابـن األزهـري وداود السـنهوري سـالم النجـا وأبـو الـدردير البركـات وأبو
 والـدرعي والبسـاطي المعـداني رحـال بـن’علـي وأبـو الـدكالي الصادق’عبد

 .وغيرهم
 تعــاليق عــدة وصــنف، بــدلوه اآلخــر هــو التنبكتــي بابــا أحمــد وأدلــت

 وألـف، أعـ ه إليـه المشـار بابا احمد مخطوطات كتابي في ذكرتها وشروح
 الجليل. الرب منن الكبير تمليفه كذلف

 بمهمـات الجليل الرب منن أو خليل مبهمات ببيان الجليل الرب منن
 خليل:

 المختصــر كتـاب تبســي  هـذا تمليفـه فــي التنبكتـي بابــا أحمـد يحـاول
 القـار  مـن وتقريبـه منـه استغلق وما منه أبهم ما بشرح وذلف، فهمه حسب

 بـذلف وهـو بالفقـه. معرفتـه إبـدا  محـاوال، فيـه جـا  مـا وتسـهيل والطالب
 هـذا فـي بصـماته وضـت ويحـاول المختصـر إلـت إفريقـي فقيـه نظـرة يعكس
 الشمن.

 اإلفريقيـة الكتب خزائن في وتوزع  الجليل الرب منن نس  تعددت
 بعض إلت بالتطرق هنا وسمكتفي، المشرق وفي الصحرا  وجنوبي شمال في

 عليهـا اطلعنا نس     ة وهي، للدراسة نموذجك بالمغرب المخطوطة نسخه
 بالرباط. الملكي للقصر التابعة الحسنية الخزانة في
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 (1):المخطوطات لنسخ الكلي الوصف

 التصليةو البسملة بعد :2223 رقم النسخة (1
 مـن الثاني الربت هو وهذا وأحكامها والذبائح الذكاة في باب :أولها ــ
 لمعرفتهــا يحتــاج المحــرم ألن للحــل لتتمــةكا ألنهــا بالــذكاة بــدأه المختصــر
 بذبح.
 فـي وجـوده قلـة مـت غريبـة وصـور كثيـرة أحكـام وللخنثـت آخرها: ــ
 سـتره جميـل علينـا ويـديم المصائب من يعافينا أن سبحانه ..فنسمله.الكون
 وخيره...... رحمته سوابغ علينا ويفيض

 اإلثنـين ميو ضحوة تعالىاهلل ’شاء إن المباركة الحاشية هذه تمت وقد
 فـي ختمهاهلل ’أرانا وألف عشر الثامن عام من الثاني ربيع من عشرين خامس
 علينـا األشـرار بعـض وتسـلط األحـوال وتنكـد البـال تشـتت مـع هـذا عافية

 تعــالت لطفــه جميــل لــوال إله كنــا قصــدا الظلمــة بعــض إلــت بنــا والســعي
 نبيــه علــت اهلل’وصــلت الوكيــل ونعــماهلل ’فحســبنا علينــا تعــالتاهلل ’أدامــه

 احمد.... بن’باب احمد لربه الفقير جامعه يد علت محمد....
  مجهول :الناسخ ــ
 الثـاني ربيـت مـن عشـر الثاني ضحوة منه الفراغ وافق :النسخ تاريخ ــ
 .وألف المائة بعد سبعين عام

                                                 

توجد نس  منن الرب الجليل في الخزانة الحسنية التي كان  تعـرب بالمكتبـة الملكيـة  (1)
 .بالقصر الملكي بالرباط وهي مفتوحة في وجه الباحثين والعموم
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 .ودقيق عادي مغربي خ  :الخط نوع ــ
 األحمر. باللون كلمات مت أسود :الحبر نوع ــ
 مسطر. وغير عادي :وعالمته الورق وعن ــ
 .الجاب الحبر بقلم حديثا مرقمة صفحة 361 :الصفحات عدد ــ
 .x 23 16 :المقياس .33 :المسطرة ــ
  الصفحة أسفل يسار في مائلة :التعقيبة ــ
 الورقـة هـامل يسـار فـي توجـد:األصـلي األول التملف :التملكات ــ
 اهلل’عبــد بيــد الصــحيح بالشــراء انتقــل وحــده هلل الحمــد< نصــه مــا األولــت
 >والسالم آمين بالجميع ولطفاهلل ’وفقه سعيد بن’محمد بن’محمد

 األحمــر بــاللون دائــري طــابع أو خــاتم عــن عبــارة :الحــالي والتملــك
 وسـط وفـي، الملكيـة المكتبـة الملكـي القصر الداخلية جوانبه على مكتوب
 ومتقـابلين واقفـين أسـدين رسـم عـن عبـارة المغربيـة المملكة شعار الخاتم
 فـي يوجـد الجـاا. الحبـر بقلم 2223 المخطوط رقم وكتب المملكة وتاج
 .آخره وفي المخطوط أول

 بـاللون عاديـا تسـفيرا مسـفر أي مجلـد المخطـوط :الغـالا وصـف ــ
 عناوين. أو زخارب بدون األحمر
 رطوبة وجود رغم مقرو ة العموم علت جيدة نسخة :المخطوط حالة ــ
 والثانية. األولت لورقةا في قديمة
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 :11222 رقم النسخة (2
 هـذه األحمـر بـاللون كتـب والتصـلية البسـملة بعـد :المخطوط مقدمة

 التنبكتـي عمـر... بـن’أحمـد بـن’باب أحمد المحدث الع مة الفقيه حاشية
 هـو وهـذا خليـل مهمات ببيان الجليل منن سماها خليل مختصر علت منشبا
 .األول السفر

 مـن الثـاني الربـت هـو وهذا وأحكامها والذبائح الذكاة في باب :أولها
 لمعرفتها. يحتاج المحرم ألن للحل كالتتمة ألنها بالذكاة بدأه المختصر

 السابقة. المخطوطة النسخة في الموجود الختام نفس :آخرها
 يــد علــت وكفــت.... هلل والحمــد المباركــة الحاشــية انتهــ  :الناســخ

 ورضـوانه عفـوه في راغبا وغفرانه لطفه منه جيارا الجليل للرب الذليل’لعبدا
 ودارا منشـبا شعيب....نسـبا بـن’علـي بـن’محمـد بـن’القادر’عبد بن’محمد
 به.اهلل ’نفت(سونه) أبي بن’محمد سيدي الصالح الولي بزاوية :النسخ مكان

 الع مـة الفقيـه سـيدي ربـي إلت ووسيلتي لشيخي كتبته :له المنسوخة
 سـيدنا بمنـه روحـه وقـدب سعيه وشكر أمنهاهلل ’غهبل الورع الزاهد المحدث
 تـاريخ ........ودارا منشـبا التادلي أص  الحسني الرحمن’عبد بن’محمد
 ومائـة وسـتين    ـة عام الخميس يوم ضحوة منه العاشر ...بتاري  :النسخ
 آمين. تسليما وسلم وصحبه وآله محمد سيدنا علتاهلل ’وصلت (1153) وألف

 .ودقيق عادي مغربي :الخط نوع
 والبرتقالي. األحمر باللون وكلمات أسود :الحبر نوع
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 ع مة. يحمل ال عادي ورق :وعالمته الورق نوع
 .الجاب بالقلم حديثا مرقمة صفحة 359 :الصفحات عدد

 23/ 16 :المقياس سطرا 32 :المسطرة
 .الصفحة أسفل يسار في مائلة :التعقيبة

 بن’محمد الناس  لشي  لمخطوطا استنس  األول: التملف :التملكات
 .األصلي المالف وهو بزاويته وكان  التادلي أص  الحسني الرحمن’عبد

 صـغير دائـري خـاتم عـن عبـارة الثـاني التملـف هو آخر تملف وهناه
 وفـي بمكنـاب، الزيدانيـة المكتبـة وسـطه فـي كتـب الـداكن األزرق باللون
  .Bibliothéque Zeidania Méknes بالفرنسية جانبه

 األزرق بـاللون الشـكل بيضـاوي آخـر خـاتم يوضحه الثالث والتملف
 إسـم يحمـل تملـفكتـب < جانبـه وفـي كبيـرة خماسية نجمة وسطه المفتوح
 رقـم وكتـب، صغيرتان خماسيتان ونجمتان، الملكية الخزانة الملكي القصر

 .الجاب الحبر بقلم المخطوط
 عادي. مجلد غ ب :الغالا وصف
 مت، قرا ته تمنت ال الخروم بعض، العموم علت جيد :المخطوط حالة

 تمعـن وبعـد بصـعوبة تقـرأ التـي الورقـات بعض في رطوبة وآ ار بلل وجود
 وعادي. دقيق الخ  الن، دقيق

 مـث  اإلنتبـاه لجلـب وهـي الحبـر بـنفس كلمات الهوامل في وكتب 
 ...ال .التسمية أو علت اعتراع، انظر أو انظر، قف



 174 

 أول فـي المخطـوط نسـخة كانـ  :المخطـوط ملكيـة حول مالحظات
 الزيدانيــة الخزانــة ذلــف بعــد وتملكتــه، ســونة آبــي زاويــة ملــف فــي األمــر

 ابـن الـرحمن’عبـد العلوية الدولة مؤرخ ملف في كان  خزانة وهي بمكناب
 علـت نـار مـن أشـهر وهو مكناب بمدينة 1945 سنة المتوفت العلوي زيدان
 مكنـاب تاري  بجمال الناب أع م إتحاب مثل ضخمة مؤلفات عدة له علم
 للمغـرب عاصمة كان  التي مكناب مدينة تاري  عن وهو مجلدات ستة في
 صــور عــدة ضــمنه المغــرب وتــاري  العلــوي إســماعيل الســلطان عهــد فــي

 رحـ ت ولـه العلوية الدولة مؤرخ كان ألنه مهمة مخزنية وو ائق ةفوتوغرافي
 الملكــي القصــر إلــت كيتهــامل انتقلــ  ضــخمة خزانــة يملــف نوكــا أشــعارو

 .بالرباط
 بالقصـر الملكيـة الخزانـة اسـم تحـول هـي هامـة معلومـة وبالمخطوط

 المخطـوط خـتم حسـب الملكيـة المكتبـة عليهـا يطلـق أصـبح التـي الملكي
 لمؤسسـها نسـبة الحسـنية الخزانـة اسـم حاليـا عليهـا ويطلـق، الذكر السابق
 وجـه فـي وفتحها بها العناية علت سهر الذياهلل ’رحمه الثاني الحسن الملف
 المعمور. جهات مختلف من العلم ط ب مقصد وصارت، العموم
 2412 رقم النسخة (2

 دون قطعهمــا ولــو المــذهب ...فــي.المــر  مــت أو ...مبتــور :أولهــا
 تؤكل. لم الحلقوم

 زيـادة مع كثيرة أحكام وللخنثت السابق المخطوط في ما نفس :آخرها
 وتنكد البال تشت  مت .هذا.المباركة حاشيةال هذه تم  قد ...المؤلف قال
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 قصـد الكبـار الشـوكة ذوي إلـت بنـا والسـعي علينا األشرار وتسل  األحوال
 تعالت... لطفه جميل لوال ه كنا

 بعـض وتسـل < األولـت النسـخة فـي جا  لما مغايرة األخيرة والجملة
 لطفه يلجم لوال إله كنا قصدا الظلمة بعض إلت بنا والسعي علينا األشرار
 .>علينا تعالتاهلل ’أدامه تعالت

 مذكورين. غير :النسخ وتاريخ الناسخ
  .دقيق مغربي خ  :الخط نوع
 انتبــاه إل ــارة األحمــر بــاللون كلمــات وجــود مــت أســود :الحبــر نــوع
 .القار 

 ع مة. به ليس  عادي ورق :وعالمته الورق نوع
 .الجاب الحبر بقلم مرقمة صفحة 359 :الصفحات عدد
  16/23 :المقياس سطرا 33 :مسطرةال

 األسفل. في :التعقيبة
 بـاللون دائـري طـابت أو خـاتم عـن عبـارة الحـالي التملف :التملكات

 وفـي، الملكيـة المكتبة الملكي القصر الداخلية جوانبه على مكتوب األزرق
ــة المملكــة شــعار الخــاتم وســط ــارة المغربي ــين أســدين رســم عــن عب  واقف

 يحمل الحالي الخاتم ألن قديم طابت أو خاتم وهو، لكةالمم وتاج ومتقابلين
 .الحسنية الخزانة إسم
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 .عادي تجليد :الغالا نوع
ــة  وجوانــب رأب فــي كثيــرة خــروم بــه األول مبتــور :المخطــوط حال
  األخيرة. الصفحات بعض وسلم ، األولت الصفحات

 الذكر: السالفة النس  حول مالحظات
 ملكيـة انتقـال هو مهما شيبا لث  ةا للنس  والمتفحص القار  ي حظ

 هـي خاصـة مؤسسـة إلـت بالشـرا  تملكـه عـادي شخص من األولت النسخة
 زاويـة ملكيـة من آخر مخطوط ملكية وانتقال، بالرباط الملكي القصر خزانة
 بحبه عرب ومؤلف عالم شخص خزانة ملكية إلت، واإلهدا  بالنس  تملكته
 هـي عليـا بمؤسسـة أخيـرا لمخطـوطا واسـتقر، وشـرا  وجمعا تمليفا للكتب
 الملكــي بالقصــر الحســنية بالخزانــة تعــرب أصــبح  التــي الملكيــة الخزانــة
  .؟الحيازة أم اإلهدا  أم بالشرا  انتقل فهل .بالرباط

 أو شـرح هـي الجليـل الـرب مـنن مخطـوط نسـ  أن بالـذكر والجدير
ــية ــا ألحمــد خليــل مختصــر حاش  الشــروح بعــض وتوجــد، التنبكتــي باب
 :إليه سنتطرق ما وهذا خطم إليه نسب  التي واشيوالح

 خليـل مختصـر وحواشـي شـروح بعـض نسـبة حـول اللـبس إزالة (2
 :التنبكتي بابا ألحمد

 وجود هو بابا أحمد مخطوطات في الباحث انتباه تثير التي األمور من
، مختلفـة عنـاوين ولهـا، خليـل مختصـر علـت وحواشي وتعاليق شروح عدة

 المضمون. حيث من وتتشابه كلالش حيث من تختلف
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 وبقـرا ة لهـا وبتتبعنا والتعاليق الحواشي هذه حول التحري وجب لذا
 الشـروح بعـض خطـم نسـب  قـد الحديثـة الدراسـات بعض أن الحظنا أولية

  منها. بري  وهو بابا أحمد إلت والحواشي
 يكــن لــم بابــا أحمــد أن هــو والتســاؤل الشــف إ ــارة إلــت يــدفت وممــا
 عـدة ذلـف إلـت سـبقه بـل المختصـر شـرح الـذي الوحيد ودانيالس المثقف
ــا  ــان علم ــن وك ــنهم م ــا  بي ــن علم ــي الســودان م ــوا الغرب ــدلوهم أدل ــي ب  ف

 الموضوع.

 بـن’صـالح أن وهي، اللبس بعض تزيل دالة إشارات علت عثرت وقد
 قـرأ أنـه الثمـر قطـف فهرسـته فـي يـذكر السـوداني الف نـي نـوح بـن’محمد

 علــى ومنطوقــا مفهومــا لمقاصــده وتحقيقــا تفقهــا جميعــه<  خليــل مختصــر
 مـع سـنة بـن’محمـد والشـيخ قاسـم ابـن الشـريف مـوالي العلمين الشيخين
 وعبد والحطاب والسنهوري الوسط االجهوري كشرح شراحه غالب مراجعة
 والسـوداني الحضـيري وشـرح الثالثـة بهـرام شـرح الثنـائي وشرحي، الباقي

 مــن ذلــك وغيــر اللقــانيين وشــروح قالمــوا وشــرحي بابــا وأحمــد والــوداني
 العالمــة عــن ســنة بــن’محمــد شــيخنا عــن وأرويــه والحواشــي... الشــروح
ــد ــن’محم ــد ب ــع أحم ــن بغي ــيخ ع ــد الش ــا أحم ــن باب ــي ع ــن يح ــد اب  محم
 .(1)>الحطاب

                                                 

 .25ص. 2521المكتبة الوطنية الرباط رقم ه  (1)
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  :وهم أفارقة لعلما  شروح    ة علت وسمقتصر
 لشروحا هاته علت عثرنا وقد، التنبكتي بابا وأحمد والوداني السوداني

 وهي:
 وهـو .خليـل شـرح فـي الجليـل بموهـوب ويعـرب الوداني شرح - 1
 .بالحاجي الشهير الوداني بكر أبي بن’أحمد بن’محمد اهلل’عبد ألبي

 الخزانـة المغربيـة للمملكـة الوطنيـة بالمكتبـة منـه األول الجـز  يوجد
 المخطـوط مـن الثـاني الجـز  ويحمل .511 رقم تح  بالرباط سابقا العامة
 المكتبة. بنفس 549 ق رقم

 مـن عشـر  اني األربعا  يوم بتاري  تمليفه من فرغ وقد :التأليف تاريخ
 مائة. وسبت وسبعين تسعة عام رمضان

 الــدرعي اهلل’عبــد بــن’أحمــد بــن’منصــور النســخ وتــاريخ الناســخ
 هـ 1214 عام نسخه من انتهت التيرسوتي.

 فملـ فـي، خليـل شـرح فـي الجليـل موهـوب مخطـوط كان :التملك
 مـن والـرم الطـم بهـا مكتبـة تضـم زاويـة وهـي بتـامكروت الناصـرية الزاوية
 مـن المخطـوط أن الطـابت أو الزاوية خاتم في جا  المخطوطة.حيث الكتب
 وانتقلـ  ناصـر بـن’محمـد خـاتم وبـه بتمكـروت، الناصـرية الزاوية أحباب
 النس  من انتهت عندما الناس  قال وقد بالرباط. الوطنية المكتبة إلت ملكيته
 يكمل لم هذا شرحه أن الوداني الشي  ب د أهل من أخبرني قد< 1214 عام
 المكتبـة إلـت تـامكروت زاويـة مـن المخطـوط ملكيـة انتقلـ  فهـل .>أص 
 .؟بالغصب أم اإلهدا  أم بالشرا  بالرباط الوطنية
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 المحتـاج كفايـة في ذكرها وقد التنبكتي بابا أحمد وتعاليق شروح ـ 2
 منها:

، الـورى والزنـد، الـرزاق فـتح، الكفيـل المقصـد الجليل: لربا منن
 الواقف...ال . تنبه، األع ق أنفس، السامت إفهام، الواقف إرشاد

 كتـاب فـي فيها القول فصل  وقد الحجم صغيرة وتعاليق شروح وهي
 فـي للشف مجال وال (1)المغربية الخزائن في التنبكتي بابا احمد مخطوطات

 التنبكتي. بابا أحمد مؤلفها إلت نسبتها
 :السوداني شرح ـ 3

 فـي المخطوطـات مـن جملة والخاصة العامة المغربية المكتبات تضم
 عـدة تحملو التنبكتي باب أحمد إلت خطم بعضها نسب خليل مختصر شرح
 :منها عناوين
 بالمكتبـة المخطوط هذا يوجد :للسوداني خليل مختصر على شرح (أ
 .1352 د رقم تح  بالرباط سابقا العامة ةالخزان المغربية للمملكة الوطنية
ــه - ــم :أول ــرحمناهلل ’بس ــرحيم ال ــا أول ال ــب م ــم كت ــي القل ــوح ف  الل
 قـر  وإذا فيـه بـوره شـي  علت قر  إذا الرحيم الرحمناهلل ’بسم المحفوظ

 حفظه. شي  علت

  .البطوي :الناسخ
 هـ.952 عام :النسخ تاريخ

                                                 

  .1995ت اإلفريقية الرباط حسن الصادقي منشورات معهد الدراسا (1)
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 عادي مغربي خ  :الخط نوع

 يوجـد البيـوع هـو الـذي النصـف أول مـن ليلخ على السوداني ب( -
 ق :رقـم تحـ  أخـرى ونسخة .245 ج رقم تح  بالرباط الوطنية بالمكتبة

425. 

ــه - ــم :أول ــرحمناهلل ’بس ــرحيم ال ــا أول ال ــب م ــم كت ــي القل ــوح ف  الل
 الرحيم. الرحمناهلل ’بسم المحفوظ

 الط ق. أركان عند يقف اآلخر مبتور :آخره ـ
 .عادي مغربي خ  :الخط نوع

 خليـل سيدي شرح على األول من وجزء الثامن السوداني كتاب ج( -
 .I ـ 2562 د :رقم تح  بالرباط الوطنية بالمكتبة يوجد

 .النكاح مسائل فيه يذكر فصل :أوله -

  مغربي. خ  :الخط نوع -

 الشـيخ رمختصـ علـى السـوداني العالمـة شـرح مـن الرابـع الربـع د( ـ
 .خليل

 .II-2562 د رقم تح  بالرباط الوطنية بالمكتبة يوجد -

 .النفقة باب :أوله
 االستحقاق. فصل :آخره
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 تح  بالرباط الوطنية بالمكتبة يوجد .خليل مختصر على شرح (ـه -
 .422 د رقم

 البيوع( )باب من يبدأ األول مبتور :أوله

 السوداني. من األخير السفر نجز :آخره
 مغربي خ  :الخط نو

 مخطوطـات فهرب علت ط عباإل األخيرة: النسخة هذه على مالحظة
 إلـت النسـخة هـذه نسب المفهرب أن نجد بروفانصال ليفي وضت من الرباط
 ونفـس األجروميـة. شـرح في القيومية الفتوح صاحب محمد أندغ بن’أحمد
 .(1)الصحرا  معلمة فياهلل ’بنعبد العزيز’عبد به قام الش 

 :تعليقو مالحظة
 الـرحمناهلل ’باسـم يبـدأ، دواح لمخطوط كلها الذكر السابقة العناوين

 رقـم بالرباط الوطنية المكتبة مخطوط حسب ثالمواري بباب وينتهي الرحيم
 .422 د

 وهـو للسـوداني خليـل مختصـر علـى شـرح مخطـوط مـث  أخذنا وإذا
 كان نسخه تاري  أن لوجدنا، بالرباط الوطنية بالمكتبة 1352 د رقم النسخة
 يعقـل ف  إذن هـ.953 عام ازداد يالتنبكت باب أحمد أن وبما، هـ952 عام
 تـاري  حسـب سـنة( 17) سـن فـي وهـو التـمليف هذا باب أحمد يؤلف أن

  هـ.952 عام قبل أي النس  تاري  قبل التمليف تاري  يكون وربما النس 
                                                 

 .1975ـ 1395الموسوعة المغربية لألع م البشرية الرباط  (1)
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 نسـخة نسـبة فـي الصـواب منصـور بـن’الوهاب’عبد جانب فقد وعليه
 .(1)العربي المغرب  مأع كتابه في له ترجم عندما بابا ألحمد المخطوط

 الـرب مـنن مخطـوط آخـر فـي جـا  مـا بمقارنـة أنـه :الثاني واالعتبار
 المعنـت فـي بينهمـا تشـابه هنـاه نجـد السـوداني شرح مخطوط وفي الجليل

 المبنت. في واخت ب
 أبـي بـن’علـي سيدنا سمل  التي المرأة بحكاية التمليفين ك  ينتهي إذ
  األسلوب. اخت ب مت طالب

 التنبكتـي بابـا أحمـد ليس الشرح هذا إليه ينسب الذي لسودانيفا إذن
، (2)العربيـة المخطوطـات فهـرب فـي بروفنصـال ليفـي خطـم ذلـف ذكر كما

 (3)السـعديين عهـد فـي بـالمغرب الفكريـة الحركـة كتابـه فـي حجـي ومحمد
 عـالم هو وإنما .(4)المناهل مجلة في بابا احمد عن بحثه في الجمل شوقيو

 التنبكتي. بابا أحمد قبل انك آخر سوداني
 صـلحا  مـن انتشـر مـن صفوة كتابه في اليفرني ذكره بما ذلف ويتمكد

 بـن’محمـد وعـن أبيـه عـن< أخـذ التنبكتي بابا أحمد أن عشر الحادي القرن
 المختصــر شــرح لــه المنســوب عمــر بــن’محمــود الشــي  عــن بغيــت محمــود
(5)>بالسوداني المسمت

. 

                                                 

 .1992ـ  1412المطبعة الملكية الرباط  342ص  6أع م المغرب العربي، ج  (1)
 .منشورات الخزانة العامة الرباط 1ج  (2)
 .1975ـ 1977مطبعة فضالة المحمدية  (3)
 .1395/1975منشورات وزارة الثقافة الرباط  3السنة  5العدد  (4)
 .بفابالطبعة الحجرية  63’( ص.5)
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 نبـه وطـرر تعـاليق< بغيـت لشيخه أن إلت يشير نفسه باب أحمد أن كما
 كـراريس عـدة فـي جمعتهـا وغيره....وقـد خليـل لشـرح هفـوات علت فيها
 (1)مستق . تمليفا

 بابـا أحمـد عليـه اطلـت وقـد آخـر لسـوداني الشـرح يكون أن ويحتمل
 الدالـة اإلشارات حسب المشك ت في أسبلة مخطوط في منه فقرات ونقل
 بعض قال: <فيها يقول والتي المشك ت في أسبلة مخطوط في وردت التي

 كـ م آخـر هـذا المذهب... علت يجري ال تنبك  أهل من الشيوخ محققي
 ودرب العاشـر أدره ممـن المتـمخرين بعض زعم وقد< ...>المذكور بلدينا
 رأيـ  بنصـه المتـمخر الرجـل كـ م انتهـت نصـه... ما فقال هذه... بب دنا
 اسـم عـن بابـا أحمد يفصح ولم .>سنهويستح درسه في ينقله شيوخي بعض
 السوداني. العالم هذا

 احمـد مخطوطـات فـي البـاحثين تنبه التي التصويبات بعض فق  هذه
 أنـه علـت، خاصـة بصـفة خليـل لمختصر وشروحه عامة بصفة التنبكتي باب
 ال ألنهـا منهـا المبتورة خاصة، والتعاليق الشروح بعض من االحتياط يجب
 دون التنبكتـي بـاب احمـد إلـت البعض ينسبها ذلف توم، المؤلف إلت تشير

ــر فــي التحــري ــداني والبحــث األم ــات فــي المي ــة المخطوطــات مكتب  العام
 وقـد النس  محتوى ومقارنة المكان عين في المخطوطات وتصفح والخاصة
  حينها. في لذلف أمثلة قدمنا

                                                 

 طبعة طرابلس. 523 - 521’نيل االبتهاج ص.( 1)
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ــراث فــي الباحــث علــت يجــب وعليــه ــام المخطــوط الت  بالبحــث القي
 النسـ  بـين والمقابلة المكان عين في المخطوطات علت واإلط ع الميداني
 تحمـل التـي المخطوطـات بين والخل  التسرع وعدم، للمخطوط الموجودة
 بعض تنسب ال حتت متشابهة مضامين تتضمن أو متقاربة أو متشابهة عناوين

 مختصـر وحواشـي شـروح بعـض مـت حـدث كما مؤلفيها لغير المخطوطات
 خليل.

 اجعومر مصادر
 ومنها: المتن في بعضها ذكرنا

 الرباط ب خ خليل مبهمات ببيان الجليل الرب منن التنبكتي بابا أحمد -
 خليل لمختصر وحواشي شروح التنبكتي بابا أحمد -
 ليبيا طرابلس طبعة الديباج بتطريز اإلبتهاج نيل التنبكتي بابا احمد -
 الربــاط البشــرية عــ ملأل المغربيــة الموســوعة اهلل: بنعبــد العزيــز’عبــد -

  1975ـ1395
ــد - ــاب’عب ــور الوه ــ م بنمنص ــرب أع ــي المغ ــة 6ج العرب ــة المطبع  الملكي

 1992ـ1412الرباط
 فضـالة مطبعـة .السعديين عهد في بالمغرب ةالفكري الحركة :حجي محمد -

 1977 المحمدية
، المغربيـة الخـزائن فـي التنبكتـي بابـا أحمـد مخطوطـات :الصـادقي حسن ـ

 .1995 الرباط اإلفريقية الدراسات معهد منشورات
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 :من الكنوز المخطوطة في القدس الشريف
 مخطوط كتاب )الُملَّخص للُمَتَحفِّظين(
 ]لما اتَّصل إسناده من حديث موطأ اإلمام مالك[

 هـ(  229 -هـ  922لإلمام أبي الَحَسن َعلِّي الَقابِسّي )
 ٍة للكتاب في العالم أقدم نُْسخَ ، نُْسَخُة المكتبة الخالديَّة

 بخط اإلمام الُمقرئ أبي طاهر، هجرية 213ألفيٌَّة منسوخٌة سنة 
 إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران

َرقُْسطي األندلسي )ت   هـ( 222السَّ
 نُْسَخٌة أندلسيٌَّة قيروانيٌَّة َرَحلَْت إلى اإلسكندرّية 

 وَحطَّْت رحالها ببيت المقدس
 

 يوسف األوزبكي
  شريفالقدس ال -في التراث باحث 

 

ــ م علــت المبعــوث رحمــة  ــ ة والسَّ الحمــد هلل ربِّ العــالمين، والصَّ
للعالمين سيِّدنا محمد، وعلت آله وصحبه أجمعين، ومن سار علـت نهجهـم 

ين.  واقتفت أ رهم إلت يوم الدِّ
ا بعد: فهذا المخطوط جوهرة نفيسة، ولؤلؤة نادرة، وياقوتة باهرة،  أمَّ

أركانه، وفـي كـل مفصـل مـن تفاصـيله، فـي تكمن نفاسته في كل ركن من 
موضوعه ومادتـه، وُمَصـنِّفه وناسـخه، وسـماعاته وتملُّكاتـه، واشـتماله علـت 

 خطوط نادرة، فض   عن جودته ماديًّا رغم ألفيَّته وقَِدِمه. 
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 وفيما يمتي وصف  مختصر له:

 أواًل: موضوعه
صبحي )المتوفت سنة صنَّف إمام دار الهجرة اإلمام مالف بن أنس األ

ــوي 179 ــي الحــديث النَّب ــم( ف ــاب )الموطَّ ــه كت ــه اهلل ورضــي عن ـــ( رحم ه
ريف، واشتمل علـت األحاديـث المسـندة المتَّصـلة إلـت النَّبـّي صـلَّت اهلل  الشَّ
ــيل  ــانيدها كالمراس ــي أس ــاع ف ــت انقط ــي وق ــث الت ــلم، واألحادي ــه وس علي

حابة والتَّابعين، ورتَّ  به علت األبـواب الفقهيَّـة. وهـو والب غات، وأقوال الصَّ
ه مالـف، وحسـب  ب وفوق أن يوصـف، وحسـب مالـف أنَـّ أشهر من أن يَُعرَّ
ا  الموطَّم أنَّه لمالف، أجمع  األمَّة علت قبوله، وَخَدَمتُه األئمة رواية  وشـرح 

ا وغير ذلف، جي   بعد جيل.  وختصار 
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أبو الحسن علـي  ما قام به اإلمام ومن تلك الخدمات العلميَّة الجليلة:
 بــن محمــد بــن خلــف المعــافرّي المعــروب بــابن القابســّي فــي كتابــه:

، فقـد انتقـت مـن )الموطَّـم( األحاديـث المتَّصـلة للُمَتَحفِّظـين( (1))الُملَّخص
ا علت رواية ابن القاسم،  مَّ رتَّـب األحاديـث علـت أسـما   األسانيد، معتمد 

تيب ب د المغرب، مقدم ا شيوخ اإلمام مالف بحسب حروب الهجا  علت تر
 من اسمه )محمد( تبرك ا باسم النَّبّي صلَّت اهلل عليه وسلم. 

أخبرنا الشي  ]أبو[ محمـد عبـد اهلل بـن الوليـد بـن : <جاء في مقدمته
سعيد األنصاري رحمه اهلل قال: قال الشي  أبو الحسـن القابسـي بـالقيروان: 

حيم  بسم اهلل الرحمن الرَّ
ا كث ـا فيـه، أحمـده علــت مـا بـه أنعــم، الحمـد هلل حمـد  ــا مبارك  ا طيِّب  يـر 

سوِل  وأستغفره لما لو شا  منه عصم، وصّلت اهلل علت محمد خاتم النَّبيين الرَّ
ا.  األمين، صّلت اهلل عليه وعلت آله وسلَّم تسليم 

قال أبو الحسن: سملني سائلون أن أجمـت لهـم مـا اتَّصـل إسـناده مـن 
أنــس رضــي اهلل عنــه، واختلفــْ  مســملتهم حــديث أبــي عبــد اهلل مالــف بــن 

غبـة فيمـا سـملوه، وفـي الحـرص  الخت ب مراداتهم، ولكنَّهم اتَّفقوا فـي الرَّ
لـوه، فقـادني ذلـف مـنهم إلـت النَّظـر فيمـا طلبـوا فتممَّلـ  ذلـف،  علت مـا أمَّ
واستهديُ  اهللَ رّبي واستعنُته، فظهر لي أن أقتصر لهم علت إحـدى روايـات 

                                                 

 -يعني القابسي -( نقل ابن خلكان عن أبي عمرو الداني قوله: <كان شيخنا أبو الحسن 1)
متَّصل من حديث مالف يقرأ: )الُملَخِّص( بكسر الخا  يجعله فاع ، يريد أنه يُلَخِّص ال

رحمه اهلل تعالت، وتقدير الترجمة: ما اتصل من حديث مالـف للمسـتحفظين>. وفيـات 
 (. وفي هذه النُّسخة ُضبط  الخا  بالفتح والكسر مع ا.322/ 3األعيان )
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وايـة التـي اقتصـرُت الموطم فمجمت  البّين االّتصال من مسند حـديث هـذه الرِّ
علت ذكرها، وال أذكر ممـا يكـون/ فـي اتِّصـاله إشـكال فـي هـذا الجمـت إال 
اللة منها علت اتِّصالها كّلما مررُت بها علت شي   أحاديث محتملة سمبّيُن الدِّ

فيه من حـديث منها في مكانه؛ ليظهر للنَّاظر في هذا الكتاب أنَّ ما لم يجده 
هذه الرواية التي اقتصرت عليها أّنه غير متصل اإلسناد فيهـا. وأفـردتُّ هـذا 
الكتاب بهذا إرادة الّتيسير علت من يريُد التََّحُفَظ للمتَّصل من مشهور حديث 
مالف رضي اهلل عنه، فإذا نال هذا فهو باب  من العلم عظيم  ناله فـي قـرٍب، 

ا  ووجده معين ا له فيما يُحاوله من النَّظر في الفقه إن كـان ذلـف شـمنه، وُسـلَّم 
 >.إلت النَّظر في االتِّساع من علم الحديث إن كان ذلف أمله
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حصر عدد الشيوخ الذين روى مالف عنهم،  ومن فوائد هذا التَّرتيب:
فجميـت : <وعدد األحاديث المروية عنهم جملة وتفصـي . قـال فـي خاتمتـه

يـت الملّخـص مّمـْن روى عنـه مالـف  مـانون رجـ ، عدد مـن وقـت فـي جم
ا  >.لجميعهم فيه خمسمائة حديث وتسعة عشر حديث 

 هـ(229- هـ922) (1)ثانًيا: ترجمة الُمصنِّف المعروا بابن الَقابِسيّ 

ـِد بــِن َخلَـف الَمَعـاِفرِّي، الَقــَرِويّ  ، (2)هـو أَبُـو الَحَسـن َعلِــيُّ بـُن ُمَحمَّ
ّي، اإِلَمـاُم، الَحـاِفُظ، الَفِقْيـه، الَع ََّمـُة، َعـالُِم الَمْغـرِب. ، الَمالِكِ (3)الَقابِسيّ 

َجـاِل، َوالِفْقـهِ َواألُُصـْوِل َوالَكـ َمِ، ُمَصـنِّفا  يَِقظـا  َديِّنـا   َكاَن َعاِرفا  بِالِعلل َوالرِّ
، كتـب لَـُه  َِقـاتُ  ، َوُهَو ِمْن أَصحِّ الُعلََمـا  ُكُتبـا  ، َوَكاَن َضرِْيرا  أَْصـَحابِهِ،  َتِقّيا 

ـٍد  َة )َصِحْيح( الُبَخاِريِّ، َوحّرره َوأَْتَقنَُه رفيُقـه اإِلَمـاُم أَبُـو ُمَحمَّ َوَضَبَ  لَُه بَِمكَّ
 األَِصيلِي. َوُتُوفَِّي بِمدينَة الَقْيَرَوان.

أَلّف تَوالِيف بَِدْيَعة، منها: كَتاب )الممّهد( ِفي الِفْقه، َوِكَتاب )أَحَكام 
َو)الُمْنِقذ ِمْن ُشَبه التَّْمِوْيـل(، َوِكَتـاب )المنّبـه لْلَفِطـِن(، َوِكَتـاب  الّديَانَات(،

)المنَاسف(، َوِكَتاب )االْعِتَقاَدات(، َو)الرسالة المفّصلة ألحوال المتعلمـين 
                                                 

 .(152 - 165 /17سير أع م النب   ) (1)
 نسبة إلت القيروان. (2)
قية بين اإلسكندرية والقيروان. وقد نقل عنه أبو بكـر نسبة إلت قابس، وهي مدينة بإفري (3)

الصقلي: قال لي أبو الحسن القابسّي: كذب عليَّ وعليـف وسـّموني بالقابسـّي ومـا أنـا 
ي كان يشـد عمامتـه شـدة قابسـّية فقيـل لعّمـي بالقابسّي، وإنما السبب في ذلف أن عمّ 

أبوه مسافرا  إلت صـقلية  واشتهرنا بذلف، وإال فمنا قروي؛ وأن ، فلما دخل >قابسي<
 (. 321 /3الصقلي>. وفيات األعيان )<نسب إليها فقيل 
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ــم( (1)وأحكــام المعلمــين والمتعلمــين( موضــوع -، َوِكَتــاب )ُملَّخــص الُمَوطَّ
 . -المقال

 ثالًثا: صفة المخطوط
ا. 16إلت  13ورقة، عدد األسطر: من  122د األوراق: عد  سطر 

×  166ملـــم(. مقــــاب الكتابــــة: )156×  226مقـــاب الورقــــة: )
  ملم(.122

هـ. أي بعـد وفـاة الُمصـنِّف 415صفر سنة  17تاري  النَّس : الث  ا  
بخمسة عشر عام ا فق . وال يبعد أن يكون النَّس  عـن النُّسـخة التـي أم هـا 

 .الُمصنِّف
النَّاس : إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران األندلسي. وهو إمام 

 .-كما سيمتي-كبير 
 
 
 

كل التَّام. وقد جرى تقسيم الكتاب إلـت    ـة  والنُّسخة مضبوطة بالشَّ
 أجزا ، وعند نهاية كل جز  ع مة، وقيد سماع.

ريف عتبـر ، وت(2)وهي من مقتنيات المكتبة الخالديَّة بمدينة القدب الشَّ
 أقدم مخطوط مكتشف في هذه المكتبة العريقة لغاية اآلن.

                                                 

 (.2127 /3معجم تاري  التراث اإلس مي في مكتبات العالم ) (1)
 (. 91حديث  225(، رقم )165فهرب مخطوطات المكتبة الخالدية )ص  (2)
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 وبتتّبت نَُس  الكتاب، ومنها:
وتاري  نسخها:  ،ورقة 59، 125نسخة بانكبور خدابخل، رقم  - 1

 هـ. 525
وتــاري  نســخها:  ،ورقــة 127، 665نســخة شــهيد علــي، رقــم  - 2

 هـ. 711
وتــاري   ،ةورقــ 52، 526نســخة خرانــة القــرويين بفــاب، رقــم  - 3
 هـ.  1391نسخها: 
 ورقة. 54 ،2/ 1392نسخة شهيد علي، رقم  - 4
 .36نسخة عارب حكم  بيف، رقم  - 6
 .552نسخة دار الكتب المصريَّة، طلع  حديث رقم  - 5

ا، واهلل أعلم.   يتبيَُّن أنَّ نَُسَخة المكتبة الخالديَّة هي األقدم تاريخ 

 (1)رابًعا: ترجمة النَّاسخ

ــا ــن عمــران األنصــارّي هــو اإلم ــن ســعيد ب ــن خلــف ب م إســماعيل ب
َرقُْسطّي األندلسّي،  ّم المصري، المقر  النَّحوي )ت   هـ(.  466السَّ

مــن مصــنَّفاته: )العنــوان فـــي القــرا ات الســبت(، و)االكتفــا  فـــي 
القرا ات(، و)إعراب القرآن(، و)مختصر مـا رسـم فـي القـرآن الشـريف(، 

 وغير ذلف.
                                                 

(، 235واألعصار )ص: (، معرفة القرا  الكبار علت الطبقات 67 /12تاري  اإلس م ) (1)
 (.154 /1غاية النهاية في طبقات القرا  )
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مانا، ولتعليم العربية، وكان رأسـا فـي ذلـف. وأقـرأ وتصدر ل قرا  ز
قـة فـي ضـب   ـُر الدِّ الناب بجامت عمرو بـن العـاص بمصـر. ولعـل هـذا يُفسِّ

 النُّسخة مت التَّشكيل التَّام، فناسخها إمام في القرا ات والنّحو. 
ماعات  خامًسا: من السَّ

ي هـ، على ذبيان بن ساتكين بن أبـ 212/ 22/12سماع بتاريخ  (1)
 المنصور البغدادي نزيل اإلسكندرية، بخطه وتوقيعه

سمت عليَّ جميت كتاب الملخص تصنيف اإلمام أبي الحسن علي بن <
محمد بن خلف المعافرّي المعروب بابن القابسّي، صاحب النسخة القاضي 
 الفقيه الوجيه أبو صـادق عبـد الحـق بـن القاضـي الفقيـه الثقـة أبـي الفضـل 

مّتعـه اهلل بهـا، ونفعـه بـالعلم، وهـو  (1)حمـزة القضـاعي هبة اهلل بن ظافر بن
الـرحمن بـن أبـي بكـر بـن أبـي روايتي عن الشي  المقر  أبي القاسم عبـد 
ـام رحمـه اهلل، عـن الشـيخين  (2)سعيد القرشي الصقلي المعروب بـابن الفحَّ
، وأبي سعيد بن (3)األنصاري أبي محمد عبد اهلل بن الوليد بن سعد بن بكر

 جميع ا عنه. (4)أخي المصنف محمد ابن
                                                 

 /12هـ(. الرئيس أبو صادق الُقضاعّي، الّشافعي الَمْصرِّي. تاري  اإلس م ) 691)ت  (1)
953.) 

قلِّيُّ المقـر   615)ت  (2) هـ(. عبد الرحمن بن أبي بكر عتيق بن خلف، أبو القاسم الصِّ
د. تاري  اإلس م )  (.264 /11المجوِّ

ه بــن الوليـد بــن سـعد بــن بكـر، أبــو محمــد  445)ت  (3) هــ( ببيــ  المقـدب، عبــد اللَـّ
ا،  ـم  األندلّسي األنصارّي، نزيل مصر، وأحـد الُفَقَهـا  المالكّيـة. سـمت بُقْرُطَبـة قـديم 
 /9رحــل مــن األنــدلس قبــل الثمــانين و   مائــة، فتفقــه بــالقيروان. تــاري  اإلســ م )

ـماع 362س في تاري  رجال أهل األندلس )ص: (. بغية الملتم725 (. وقـد أفـاد السَّ
 الثاني أنَّه )َحجاري( من واد الَحجارة باألندلس.

 لم أقف علت ترجمته. (4)
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ــدادي ــور البغ ــي المنص ــن أب ــاتكين ب ــن س ــان ب ــه: ذبي ــل  (1)وكتب نزي
االسكندرية بها في يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذي الحجة مـن سـنة 

 خمس وسبعين وخمسمائة.
والحمد هلل وحده، وصـلت اهلل علـت سـيدنا محمـد نبيـه وآلـه وصـحبه 

ا.  أجمعين، وسلم تسليم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 في آخرها قيد السماع على ذبيان بن ساتكين البغدادي بخطه :/أ121ورقة 

                                                 

أبو الحسن. ورد ذكره في كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصـلة فـي ترجمـة  (1)
(، ومحمد بن 354 /4جيبّي )محمد بن عبد الّرحمن بن علّي بن محمد بن ُسليماَن التُّ 

 (.261 /6قاسم بن عبد الكريم التَّميمّي الفاسّي )
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علـى ذبيـان بـن  ،هــ 212/ 12سماع ثاٍن بتاريخ العشر األخيـر/ (2)
ساتكين بن أبي المنصور البغدادي أيًضا، بخط علي بـن المفضـل بـن علـي 

 المقدسي
ـدوق أبـي<  بلغ مـن أول الكتـاب إلـت آخـره سـماع ا علـت الشـي  الصَّ

الحسن ُذْبيان بن ساْتكين بن أبي المنصور .... البغداذي نزيل االسكندرية 
أيده اهلل تعالت، وحماها: صاحبه القاضي الفقيه الوجيه أبو صادق عبد الحق 
بن هبة اهلل بـن ظـافر بـن حمـزة القضـاعي أدام اهلل توفيقـه، ومّتعـه بـالعلم، 

ن أبــي الحســين والفقيــه رضــي الــدين أبــو الجــود نــدى بــن عبــد الغنــي بــ
 (2)وفّقــه اهلل تعــالت، وعلــي بــن المفضــل بــن علــي المقدســي (1)األنصــاري

ماع بخطه وبقرا ته وولده أبو الطاهر محمد  .-حرسه اهلل تعالت- (3)والسَّ
وسمت من باب العين إلت آخر الكتاب: الفقيه أبو محمد عطا  اهلل بن 

الحجـة سـنة سليمان بـن عطيـة األزدي، وذلـف فـي العشـر اآلخـر مـن ذي 
خمس وسبعين وخمسمائة، وأجاز للمـذكورين جميـت روايتـه، وكتـب لهـم 

، وأبـي محمـد عبـد الـرحمن، (4)خطه بذلف، وكذلف ألبـي القاسـم أحمـد
 ولدي القار .

                                                 

 (.125 /13هـ(. تاري  اإلس م ) 524)ت  (1)
ل بن َعلّي بـن أَبِـي الَغْيـث ُمَفـّرج بـن حـاتم بـن الَحَسـن بـن َجْعَفـر، العّ مـة  (2) َعلّي بن الُمَفضَّ

ضــي األنجــب أَبـِـي المكــارم اللَّْخمــي الَمْقِدِســّي الَحــاِفظ شــرُب الــدين أَبُــو الَحَســن ابــن القا
 (.322 /13هـ(. تاري  اإلس م ) 511األصل اإلسكندراني، الفقيه المالكّي القاضي )ت

 (.194 /5هـ( باإلسكندريّة. المقفت الكبير ) 531)ت  (3)
ن (. وجا  فيه أنَّه: <ُولـد سـنة  مـاٍن وسـبعي351 /13هـ(. تاري  اإلس م ) 513)ت  (4)

 هـ. واهلل أعلم. 676! وفيه نظر؛ ألنه ذكر في اإلجازة سنة >وخمسمائة
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الرحمن بن أبـي بكـر وهذا الكتاب روايته عن الشي  أبي القاسم عبد 
ـام، بقرا  تـه عليـه، عـن بن أبي سعيد القرشي الصقلي المعـروب بـابن الفحَّ

مـن -أبي محمد عبد اهلل بن الوليد بن سعد بـن بكـر األنصـاري الَحجـاري 
ــدلس ــارة باألن ــد -واد الَحج ــن محم ــف ب ــعيد خل ــي س ــي -، وأب ــن أخ اب

، كليهما عن ُمصنِّفه اإلمام أبي الحسن علي بن محمد بن خلـف -الُمصنِّف
يهم أجمعـين المعافري المعروب بابن القابسي الفقيه المالكي رحمـة اهلل علـ

 ورضوانه وكرمه. آمين.
والحمد هلل رب العالمين، وصلواته علت سيدنا محمد نبيـه وعلـت آلـه 

ا إلت يوم الدين  >.أجمعين، وصحبه المنتخبين وسلم تسليم 
 >.الحمد هلل ولي التوفيق: <]توقيت[ 

 
 
 
 
 
 
 

 قيد سماع ثاٍن على ذبيان بن ساتكين البغدادي  :/ب121ورقة 
 المفضل المقدسي وقراءتهط علي بن بخ
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 /أ: آخر الجزء األول، 91ورقة 
 وقيد سماع بخط علي بن المفضل المقدسي وقراءته

 
 

 /أ: آخر الجزء الثاني، 23ورقة 
 وقيد سماع بخط علي بن المفضل المقدسي وقراءته

 
 سادًسا: التَّملُّكات

ــر (1) ــابقين أنَّ صــاحب النُّســخة هــو ال ــماعين السَّ ئيس ورد فــي السَّ
القاضي الفقيه الوجيه أبو صـادق عبـد الحـق بـن القاضـي الفقيـه الثقـة أبـي 
افعي المصري )المتوفت سنة  الفضل هبة اهلل بن ظافر بن حمزة الُقضاعّي الشَّ

هـ(. وأنَّه قرأ الكتاب علت الشي  ذبيان بن سـاتكين باإلسـكندرية فـي  691
 هـ. 676أواخر ذي الحجة سنة 

 ملُّكات عديدة في أول الكتاب وآخره، ومنها: وقد وردت قيود تَّ  (2)
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عثمـان بـن خليـل  اهلل سبحانه الراجي عفوه وغفرانـهملف الفقير إلت <
ـا لولـده أبـي بكـر. بن محمود الشافعي المقدسـي عفـا اهلل عنـه  (1)صـار ملك 

ا لعبد الكريم بن القرقشندي. باالبتياع الشرعي  >.الشافعي (2) م صار ملك 
 
 
 
 
 
 

 /أ122ورقة 

                                                 

)أَبُو بكر( بـن ُعْثَمـان بـن َخلِيـل بـن َمْحُمـود بـن عبـد  . قال الّسخاوي:هـ( 524)ت  (1)
الَواِحد التقي الَمْخُزوِمي الحوراني الَمْقِدِسي الَحنَِفّي ولـد بعـد سـنة أَْربَِعـيَن َوَسـْبعمائة 

مت من الَمْيُدوِميُّ َوَغيره وناب ِفي الحكم قَاَل َشيخنَا ِفـي )ُمْعَجمـه(: لَقيتـه واشتغل َوس
. َوَمـات  بَِبْي  الُْمَقّدب فََقَرأت َعلَْيهِ المسلسل وجز  البطاقة بَِسَماِعهِ لَهما من الَمْيُدوِميُّ

القلقشـندي بالمسلسـل َونَْحوه ِفي )أنبائه(. َوحد نَا َعنـُه التقـي  .بِهِ ِفي أََواِخر سنة أَربت
وجز  البطاقة أَْيضا. َوذكره المقريزي ِفي )عقوده(. الضو  ال مت ألهـل القـرن التاسـت 

(11/ 49.) 
ا هو (2) ين  غالب   بـنعبد الكريم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل بـن علـي كريم الدِّ

ضـو  الهــ(.  566)ت  الحسن بن إسماعيل بن صالح بن سعيد القلقشندي المقدسي
 (.4/311ال مت )
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علت غ ب المخطـوط مـا  (1)فقد كتب أمين المكتبة الخالديةوختاًما: 
ش  وقيَّده بالفهرسـ  الفقيـر محمـد أمـين األنصـاري : <يلي  أخرجه من الدَّ
  >.-خادم صخرة اهلل-

 
 
 
 
 
 

ش ُترى يا   ؟؟شي  أمين لو لم تخرجه من الدَّ
 يا دش  هل أن  دشـ  أميا دش  هل أن  دش  أم سجن مؤبد؟! 

 بر؟! ق
كرت حوت يونس و}للبث في بطنـه إلـت يـوم  يا دش  إذا ذكرتف تذَّ

 يبعثون{!
اهب مفقـود  كرت الحلَّ في سالف القرون، الذَّ يا دش  إذا ذكرتف تذَّ

 والعائد مولود!

                                                 

نف األنصـاري، سـادن المسـجد األقصـت  (1) هو الشي  محمد أمين بن عمر بن محمد الدَّ
 هـ(.1375المباره، وخاتمة النُّساخ في بي  المقدب )ت 
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يا دش  أما آن لف أن تستقيل؟ أما آن للقيد أن ينكسر يا دش ؟ ِحْل 
 عنَّا يا دش .

 شف الُغّمة؟ متت يا قدب تزول الظُّلمة وتنك
 متت يا قدب تلبسي جواهره وتتزيني بلبالبف؟ 
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 :فريد بمخطوط تعريف
 >المعلّوة وتوابعها ةالنبوّ  عن اإلنباء في المتلوة اآليات<

 األزدي سليمان بن’يحيت بن’محمد الدين لجمال
 (هـ572 سنة َحيًّا كان) المغربيّ  نجيّ الطَّ 

 
 العفاقي يدرش د.      
 طنجة ــ واألندلس المغرب تاري  في باحث

 
 فـي الُمفهـرب هدرجأ مخطوط   المقالة هذه في به ُب رِّ عَ نُ  الذي كتابال
 وجـدناه مضـامينه علـت بـاالط ع أّنـه بيد، >الك م علم< مخطوطات صنف
هُ  أن أيضـا لنـا يجـوز إذ، اإلطـار هذا يتجاوز  الـديني الجـدل ُكُتـب مـن نُِعـدَّ

 المعرفـي الحقـل فـي تـراب  مـن العلـوم هذه بين ما يخفت وليس، ةالفلسفو
  اإلس مي.
 هُ َهـاجَ وَ  مـا والمغـرب األنـدلس لتـاري  الدارسـين علـت يخفت ال كما
  بالبلدين. عديدة علمية ٍب خَ نُ  قَِبلِ  من عارضةمُ  من الفلسفة لعلم المتعاطون
 والمنطـق الفلسـفة ناهضـوا األنـدلسب الشريعة علما  أن المعلوم منف
 شـرودال إلـت يؤديـان أنهما اعتبار علت، هماأصحاب من معاديا موقفا واتخذوا
 عنــهُ  النــاُب  أَخــذ< القرطبــي دْشــرُ  ابــن فهــذا، ينللــدِّ  الصــحيح الفهــم عــن

 العلوم اختيار من علوِمه في عليه الغالبَ  كان ما عنه شاع أن إلت، واعَتَمدوه
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كونِ ، القديمة ـص حتـت، نحَوهـا ُجملـة   نِـهِعنا وَصـْربِ ، إليها والرُّ  كُتـبَ  لخَّ
، ُكُتِبـه فـي وَجدُ ويُ  عنه َكرُ ذْ يُ  فيما مذهَبه واعتَمدَ ، والمنطِقّية الفلسفيَّة أِرسطو
 عّمـا وحاد، والفلسفة الشريعة بين الَجْمتَ  ورامَ ، خالََفه َمن علت يُنحي وأَخذ
نة؛ أهلُ  عليه وايةَ  الناُب  فَتَرهَ  السُّ  .(1)>عنه الرِّ

 لمـا عُ  انتهـت فقـد، المنطـق علـم علـت ينطبـق الفلسـفة عـن قاليُ  اومَ 
 إليه انتهت الذي الرأي من يقرب ما إلت العلم هذا علت مهمكْ حُ  في األندلس

 به ينتفت وال الذكي إليه يحتاج ال اليوناني المنطق أن< وهو الحقا تيمية ابن
ـبَ وتَ ، دلسباألن الكتب خزائن وجدنا إذا غرابة ال وبالتالي .(2)>البليد  لهـا اع 
 والمنطقية الفلسفية المصنفات، منها تخل لم إنْ ، فيها تقلّ ، المغرب خزائن
 عدَ بِـ مـن الكثيـر علـت البـاب يفـتح الكتـب مـن الـنم  هـذا أن اعتبـار علت

 أنّ  المسـملة هـذه فـي ُتقّدم أن يمكن التي األمثلة ومن، والتموي ت التفاسير
 يهـتم لـم >البـدع ألهـل منـافرا ايًّ نِّ ُسـ انكـ< الذي الغافقي الشاري الحسن أبا

 (والمنطـق الفلسـفة) الِعْلَمـين هـذين تحـ  تـدخل التي الكتب بجمت مطلقا
 أبـو يشير هذا وإلت، سبتة بمدينة الشهيرة كتبه خزانة رصيد إلت يضمها كيل

 ووصــف المكتبــة صــاحب بهــا مــدح التــي القصــيدة فــي األغمــاتي الحســن
  :يقول إذ، محتوياتها
ـــدبحســـب ـــا’ف عن  اهلل ذكـــرا مكرم
ــ همُ تَ مْ رَ َحــ  نفعــه مّ الفضــل الــذي َع

 معاداة مـن فـي الـدين ضـل وألحـدا 
 داحِ وْ ذوي الفضل والتوحيد مثنت ومَ 

                                                 

 .29 /4 الملف، الذيل والتكملة’ابن عبد (1)
 .3، ص.الرد علت المنطقيين (2)

 



 223 

 هم عن مورد الفضل والعـ تَ وحأّل 
 فمــــا بعــــدها للمنطقيــــين رفعــــة

 

ــيَّ وَّ وقَ  ــا تش ــليلهم م ــن تض  داضــ  م
 (1)هم الـردىزّ وكيف ]وقد[ أوردت عِ 

 

 شـتت شواهد علت يعثر أن األندلسي التاري  كتب في للباحث يُمكنو
 ابـن أتـت المثـال سـبيل فعلـت، الفلسـفة مـن األندلس علما  نفور علت تدلّ 
  قال:  م، قسوم بنال ِشْعرٍ  ِذْكرِ  علت الملف’عبد

 القديمة: بالعلوم المتعلِّقينَ  ذم في ومنه<
 أال قـــبََّح الـــّرحمُن شـــرَّ عصـــابةٍ 

ُق ما قـال ابـُن سـتُ   ْينا َ ِضـّلة  َصدِّ
 أقاويـُل إْفـٍف مــا لهـا مـن حقيقــةٍ 
ـــهِ  ـــرِ دين ـــي نَْص ـــبة  هلل ف  أال َغْض

 

 َتـــديُن بـــمقواِل الُغـــواِة وَتقتـــدي 
 وُتْكـــِذُب قـــوَل الهاشـــميِّ محمـــدِ 
دِ  ـريِح المجـرَّ  ُتفيُد سوى الكفرِ الصَّ

ــْم بالحُ  ــدُّ ُط ه ــِد>تُق  (2)ســامِ المهنَّ
 

 اتخـذوا الـذين وحـدهم نـدلسباأل الشـريعة علمـا  لـيس أّنه الحقيقةو
 أدبـا  الطائفـة هـذه مـت نجـد بل، والمنطق للفلسفة المناهض الموقف ذلف

 االتجـاه لهـذا نمثـل أن ويمكـن، الدينية الوظائف يتولّون يكونوا لم وشعرا 
 يحكي إذ، الشهير األندلسي الرحالة البلنسي جبير ابن الحسين أبي األديبب

 أبـا قرطبـة فيلسـوب لقـي أّنـه >المكيـة الفتوحـات< فـي الحـاتمي عربي ابن
ث األولت المّرة في ُرشد ابن الوليد  مـّرة بـه االجتمـاع أراد  ـم، معـه وتحـدَّ
، درج حتـت بـه اجتمعـ ُ  فمـا< قـال:، مـات يـوم إلـت ذلف له يَِتمَّ  فلم  انية
 إلـت ونُقـل، مراكل بمدينة هـ(696) وخمسمائة وتسعين خمس سنة وذلف
 ُجعل  الّدابة علت جسده فيه الذي التابوت في لُجعِ  ولما، قبره وبها قرطبة

                                                 

 .69 /6الذيل والتكملة  (1)
 .259 /4تكملة الذيل وال (2)



 224 

 أبـو األديـب الفقيـه ومعـي واقـف وأنـا، اآلخـر الجانـب مـن ُتعادلـه تواليفه
 الحكـم أبـو وصـاحبي، سـعيد أبـي السـيد كاتـب ُجبيـر بـن’محمـد الحسين
ـّراج بن’عمرو  إلـت تنظـرون أال< وقـال: إلينا الحكم أبو فالتف َ ، النّاس  السَّ
 يعنــي أعمالــه وهـذه اإلمــام هـذا، مركوبــه فــي رشـد ابــن اإلمـام دليُعــا مـن

 .>فـوه فـضّ  ال، نظـرت مـا مْعـنِ ، ولـدي يـا< جبير: ابن له فقال، >تواليفه
ــدتُ   تلــف مــن بقــي ومــا، جمــيعهماهلل ’رحــم، وتــذكرة موعظــة عنــدي هافقّي

 ذلف: في وقُلنا، غيري الجماعة
ــــهُ  ُ ـــــِذهِ أَْعمال ــــاُم َوَه ــــَذا اإِلم  َه

 

 (1)ْيَ  ِشْعرِي َهْل أََتْ  آمالُُه>يَا لَ  
 

 فقـد، فِّ الّشـ روبُضـ أَْسـَو ِ  نْ مِ  الشعري البي  هذا في ما يخفت وال
 تـآليف مـن وخّلـف َكَتـب ما كثرة علت رشد ابن بمن القول يريد صاحبه كان
 ينفعه. لن ذلف فإنّ 

 كـان إذ قـدالنّ  مـن لمْسـيَ  لـم أيضـا هـو البي  هذا صاحب عربي ابنو
 ابـن أما، صوبوالتّ  ينالدِّ  تفسير في الفلسفية المذاهب بعض بانتحال متهما
 لـم إذْ ، العلـن إلـت ذلـف فـي خرج فقد المتقدمة الحكاية في المذكور جبير
 رشد ابن تعاطي هو واضح والسبب، قرطبة فيلسوب في حسن رأي له يكن

 فـي اقالهـ التـي واألشعار، ينبذونها األندلس علما  ُمعظم كان التي للفلسفة
 علـت الّداللـة واضـحة، عمومـا الفلسـفة أهـل َذمِّ  وفي، نكبته وفي رشد ابن
 فيه: قوله ذلف فمن، (2)ذلف

                                                 

 .236 /1الفتوحات المكية  (1)
 .31ـ32 /5؛ 512ـ511 /6 ؛617-616 /3الذيل والتكملة  (2)
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ــ ْش ــَزمِ الرُّ ــم تل ــدٍ ل ــَن ُرْش ــا اب  َد ي
ــــا ٍ  يِن ذا ِري ــــدِّ ــــي ال ــــَ  ف  وكن

 

هْ   ـــدُّ ـــاِن ِج ـــي الزم ـــ  ف ـــا َع  لمَّ
هْ  ـــدُّ ـــه َج ـــاَن في ـــا هكـــذا ك  (1)م

 

 :رشد بنا وفاة خبر بلغه أنْ  بَْعدَ  قولهو
هٍ نََفــَذ القضــا ُ بمْخــِذ كــلِّ   ُمَمــوِّ

 بالمنِطق اشَتَغلوا فقيل: حقيقة  

 متفلســـٍف فـــي ديِنـــهِ ُمتَزْنـــدقِ  
ـــــالمنِطقِ  ـــــل  ب ـــــب  َ ُمَوكَّ  إنَّ ال

 

 :الفلسفة أهل ذمِّ  في يقولو
ـــــاد   ـــــفةِ اعتق ـــــياِع الف س  ألش
 أبــــاحوا كــــلَّ محظــــوٍر حــــرامٍ 
 ومــا انَتَســبوا إلــت اإلســ م إاّل 

ــــمتو ــــاكَر فــــي نشــــاطٍ في  َن المن
 

ــ ال  ــرِع انح ــن الشَّ ــه ع ــَرْوَن ب  يَ
 وَردُّوُه ألنُفِســـــــــهْم حـــــــــ ال
ــــاال ــــائهم أْن ال ُتس  لصــــْوِن دم

ـــْم ُكســـالتويـــمتوَن الّصـــ   َة وُه
 

 :أيضا ذلف في وقال
 قـــد  َبَّـــَ  الَغـــيَّ فـــي العبـــادِ 

ــــــا ــــــْ  ’يلَعنُه ــــــُث كان  اهلل حي
ـــــــرْوَن ُرْســـــــ    ـــــــة  ال يَ  ُدْهريَّ

ايعتقــــــــــدوَن األ  مــــــــــوَر َدْور 
 

ــــادِ>  ــــوِن والفس ــــُة <الك  (2)طائف

ــــــــــادِ  ــــــــــُة العب  فإّنهــــــــــا آف
وَن بالَمعــــــــــــادِ  ــــــــــــرُّ  وال يُق
رع والَحصـــــادِ   والنـــــاَب كـــــالزَّ

 

اأيْ  وله  :ض 
ـــــــــه ـــــــــديُن يشـــــــــكو بَلِّي  ال
ــــــــــــ ة   ــــــــــــَهدوَن ص  ال يش

 مـــــــــن فرقـــــــــةٍ َمْنِطقّيـــــــــهْ  
 إاّل لمعنــــــــــــــت الّتِقّيــــــــــــــهْ 

                                                 

  هـ(.622ابن رشد )ت.محمد ه الفقيه دِّ جَ  شير إلتيُ  (1)
  الذي شرحه ابن رشد. >الكون والفساد<كتاب ألرسطو  شير إلتيُ  (2)
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ـــــــــــرَع إاّل  ـــــــــــرى الّش  وال َت
 ويـــــــــــــــْؤ ِروَن عليـــــــــــــــه

 

ــــــــــــــــة   ــــــــــــــــهْ  سياس  مَدنّي
ا فَْلَســـــــــــــفّيهْ   (1)مـــــــــــــذاهب 

 

ــو إنّ  ــاهر الغل ــي ظ ــذه ف ــات ه ــي األبي ــ الت ــتغلين ذمت ــفة المش  بالفلس
ه الذي النقد بعض كان وإذا، والمنطق ، موضوعيا ظلّ  األندلس لف سفة ُوجِّ

 سـبيل علـت - رشد ابن لسيرة تطّرقوا فالذين، اإلنصاب عن حاد أغلبه فإنّ 
 عاصـروه الـذين بعـض ولكـن، عليـه يعاتالتشـن مـن جملـة سردوا -المثال

ـــه ُمون ـــي يَُقدِّ ـــزم العـــالم صـــورة ف ـــه الملت ـــد، بدين ـــي روى فق  عـــن الرعين
 الـذي هـذا إنّ < رشـد: ابـن في قوله الغافقي عيست بن’محمد بن’الكبير’عبد
 مـا ِ  وأ َـرُ   ةِ الصّ  إلت يخُرجُ  أراه ُكْن ُ  ولقد، عليه يظَهرُ  كان ما، إليه َسبُ نْ يُ 

 .(2)>َمْيهدَ قَ  علت الوضو ِ 
 كـونل إال الفلسـفة يعارضـون يكونـوا لم األندلس علما  أن الحقيقةو
 تعليم في ونيحرص وكانوا، واالعتقاد الدين صحيح تخالف تفسيراتها بعض
 عمدة النبوية واألحاديث القرآن يكون أن علت، االبتدائية مراحلبال، األبنا 
 لهـا يسـمحون األسـس هـذهب الناشـبة تتحصـن أن بعـد  ـم، الدراسية المواد

 ابـن أنّ  ذلـف علت الدالة الشواهد ومن أخرى. معرفية حقول علت باالط ع
 لألمور م زما كان< إنه فيه وقال الحفيد ُزِهر بن’بكر ألبي ترجم أصيبعة أبي

 ذات فـرأى عليه يدرسان كانا طالبين حكاية ساق  م، >الدين متين الشرعية
 نهـض أن إال زهـر ابـن مـن كـان فمـا، قالمنطـ فـي كتابـا أحـدهما بيـد يوم

                                                 

 .32-32 /4الذيل والتكملة  (1)
 (.29-25 /4) نفسه (2)
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 يشـتغلوا وأن القـرآن حفـظ يجيدوا أن أمرهم ُمَدْيَدة بَْعدَ  كان ولما< وطردهما
 الشـرعية األمـور مراعـاة لهـم صـارت ولما، والفقه والحديث التفسير بقرا ة
 لهـم: وقال معهم كان الذي المنطق كتاب لهم أخرج أَلُِفوها قد وعادة سجية

 .(1)>>الكتاب هذا تقرؤا نأل صلحتم اآلن<
 التشــريت أســاب هــي علميــة مجــاالت إلــت الفلســفة تــم ير امتــد وقــد
 مويـلالت إلـت يسـتند الـذي االتجـاه وهـذا، وتفسـيره القرآن شرحك اإلس مي
 تفسير مثل الصوفية التفاسير بعض في أيضا األندلسب هنجد الفلسفي العلمي
 أكثـر< إنّ  خلكـان ابـن فيـه قـال يالـذو >األفهـام تنبيه< الُمَسّمت برجان ابن

 بمنه الزبير ابن ووصفه، (2)>والمقامات األحوال أرباب طريق علت فيه ك مه
 وكـوائن، عجائـب آيـات من واستقرأ، إليها يسبق لم طريقة علت فيه جرى<
 إال مقصوده إلت يصل ف ، ذلف عن التعبير في أغمض أنه إاّل ، الغيوب من
 .(3)>وإلهامه إشارته وألف ك مه فهم من

 كتـب فـي األنـدلس علما  قَِبلِ  ِمنْ  ُتَوظَّف الفلسفية النزعات نجد كما
 -اهلل ’بوجود المرتبطة الموضوع هذا قضايا كان  ما كثيرا إذ، الديني الجدل
ُسـل وباألنبيا  به واإليمان -وجلّ  عزّ   المتنـاظرين تـدفت السـ م علـيهم والرُّ
  الرأي. فلسفة إلت فيها

 المفسرين من طائفة موارد جملة من الفلسفية النصوص  كان، عموما
  هناه. الظهور محدود االتجاه هذا ظلّ  وإن، باألندلس والمفكرين

                                                 

 .452ابن أبي أصيبعة، عيون األنبا  في طبقات األطبا ، ص. (1)
 .344 /2 ابن خاقان، وفيات األعيان (2)
 .33 /4 ابن الزبير، صلة الصلة (3)
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 الـذي المخطـوط الكتـاب أن ألبـرز نسـبيا الطويلة المقدمة بهذه أتي ُ 
ب  األنـدلس منـاخ فـي الظهـور لـه ليـتم كان ما المقالة هذه في به القرا  نَُعرِّ

 ُمَحاَصــَرة والجــدل الكــ م وعلــم والمنطــق الفلســفة علــوم حيــث والمغــرب
نِّّية الفقهية بالرقابة  مـن الضـرب هـذا ويزدهـر ليظهـر يكـن لـم بالتـاليو، السُّ
ع  بمنْ  الفكر حرية قض  حيث المشرق في إال التآليف  التفاسير أبواب ُشرِّ
  دارسها.وم مشاربها بتنوع الباطنية التموي ت شتت علت والعقائدية القرآنية

ــت ــذه وإل ــة ه ــة الحري ــرق الفكري ــير بالمش ــو يُش ــان أب ــيّ  حي   األندلس
 مـن قطعا وجوههم أغشي  كمنما} تعالت:اهلل ’قوله تفسير في هـ(746 ت.)

 والمشـتغلين المنطقو الفلسفة حال لتبيان مناسبة وجدها فقد، {مظلما الليل
ا الســهام بــبعض ســفةالف  يرمــي أن يغفــل ولــم، األنــدلس فــي مــابه  منتقــد 

ين لصحيح معارضة يراها كان التي تفسيراتهم   قال:، واالعتقاد الدِّ
 المـراد قـالوا: اإلسـ م حكمـا  أن واعلـم< :الرازي اهلل’عبد أبو قال<
 طبعــه الجهــل فــإن، الضــ ل وظلمــة الجهــل ســواد ههنــا: الســواد هــذا مــن

 لعلـما نـور المراد، {مستبشرة ضاحكة مسفرة يومبذ وجوه} فقوله:، الظلمة
 منه المراد، {قترة ترهقها غبرة عليها يومبذ وجوه} .وبشارته وبشره وروحه
 انتهت. .>الض لة وكدورة، الجهل ظلمة

 وينقـل، التفسـير فـي اإلسـ م حكمـا  عن الرجل هذا ينقل ما وكثيرا
 >الف سـفة حكمـا <ـبـ ويعنـي، بـه مستندا وتارة، إليهم منسوبا تارة ك مهم
 >ســفها < وامُّ َســيُ  بـمن أحــق وهــم، اإلسـ مية الملــة مــدة فـي خلقــوا الـذين

ــا  أعــدا  هــم إذ، >حكمــا < يســموا أن مــن >جهــ  < ــون، األنبي  والمحرف
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 وإذا، والنصـارى اليهـود مـن المسـلمين علت أضر وهم، اإلس مية للشريعة
 التـوراة قـرا ة عـن نهت -عنهاهلل ’رضي الخطاب بن’عمر المؤمنين أمير كان
  أحق. الف سفة ك م قرا ة عن تينه فألنّ ، إالهيا كتابا كونها مت

 الف سـفة بجهـاالت االشـتغال بقليـل وقبلـه الزمان هذا في غلب وقد
، عنهــا عــري مــن ويســتجهلون، >الحكمــة< ويســمونها، النــاب أكثــر علــت

 تلقـت تكـاد وال، دراسـتها علت ويعكفون، الناب من الكلمة أنهم ويعتقدون
 .‘اهلل ’رسول عن حديثا وال، قرآنا يحفظ منهم أحدا

  بعضـهم لـي فقـال، للجهـل ونسـبته، سينا ابن من مرة غضض  ولقد
 أعلـم يكـون كيـف< :-سـينا ابـن من يغض أحد كون من التعجب وأظهر -

 .>؟للجهل ينسب باهلل الناب
 القاســم أبــي بــن’محمــد الوليــد أبــي الجماعــة قاضــي مــن ظهــر ولمــا

، لهـم والتعظـيم، الف سـفة قـاالتبم االعتنا  رشد بن’الوليد أبي بن’أحمد
 بـن’يعقـوب الموحدين منصور، المنصور باألندلس اإلس م علما  به أغرى
 مـا به أوقت حتت، واألندلس المغرب ملف، علي بن’المؤمن’عبد بن’يوسف
 رؤوب علــت مــنهم جماعــة وإهانــة، وإهانتــه ولعنــه ضــربه مــن مشــهور هــو

 العلمـا  بعـض قـول، محقهـ فـي المنصـور بـه خوطـب مما وكان، األشهاد
 الشعرا :

 اهلل خيــــــرا’خليفتنــــــا جــــــزاه
ــــه ــــدت في ــــاد جاه ــــق جه  فح
ــن هــدي ــيرت األنــام بحس  وص

ــريم  ــعي الك ــ م والس ــن اإلس  ع
 إلـــت أن فـــزت بـــالفتح العظـــيم

 راط المســـتقيمعلـــت نهـــل الصـــ
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 فجاهــد فــي أنــاب قــد أضــلوا
 ق كتـــبهم شـــرقا وغربـــارِّ وَحـــ

 أذاهــا نْ يــدب إلــت العقائــد ِمــ
ـــــا  ـــــي أمثاله  -إذ ال دوا  -وف

 

ـــديم ـــالعلم الق ـــق الشـــرع ب  طري
ـــــوم ـــــا شـــــر العل  ففيهـــــا كامن
 ســـــموم والعقائـــــد كالجســـــوم
 يكــون الســيف تريــاق الســموم

 

 وقال:
 يــا وحشــة اإلســ م مــن فرقــة
ــا ــدى خلفه ــن اله ــذت دي ــد نب  ق

 

 شـــــــاغلة أنفســـــــها بالســـــــفه 
ــــف ــــة والفلس ــــ  الحكم  هواّدع

 

 :وقال
 قــد ظهــرت فــي عصــرنا فرقــة

 ال بمـــاال تقتـــدي فـــي الـــدين إ
 

ـــا شـــؤم علـــت العصـــر   ظهوره
ـــ ـــو نصـــر نَّ َس  ابـــن ســـينا أو أب

 

 بجهـاالت يشـتغلون أهلهـا مـن كثيـرا ورأي ُ ، مصر بديار  ُ لْ لَ حَ  ولما
 نشـمنا كنا إذ، ذلف من  ُ بْ جَّ عَ تَ ، أحد ذلف ينكر أن غير من ظاهرا الف سفة

 في ابكت بيت إذا وأنه، له واإلنكار ذلف من التبرؤ علت األندلس جزيرة في
 إنمـا، >المنطـق< بلفـظ ينطـق أن يتجاسـر ال وأنـه، خفيـة يبـاع إنما المنطق
 اهلل’عبـد أبـا األحمـر ابـن الملـف وزيـر صاحبنا نّ إ حتت، >المفعل< يسمونه
 األنـدلس مـن كتابا إلينا كتب ميّ كَ الحُ  بابن المعروب الرحمن’عبد بن’محمد
 يتجاسـر فلم، لمنطقا في شيوخنا لبعض كتابا أستنس  أو أشتري أن يسملني

 .(1)>>المفعل<ـب لي كتابه في اهُ مَّ سَ فَ ، وزير وهو >المنطق<ـب ينطق أن

                                                 

 .47-45 /5 أبو حيان، البحر المحي  في التفسير (1)
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 العقائديـة والنصوص القرآن تفسير في الفلسفي االتجاه هذاف، وعموما
 اليونانية الفلسفية اآل ار تعريب بفعل الهجرة من الثاني القرن أواس  في نشم

 الحقل في مواقت واحت لها، الفارسيةو والهندية وأرسطو( أف طون )أعمال
 بنظريـات يمخـذون مسـلمين علمـا  بـروز إلت أدى مما، اإلس مي المعرفي
 بـين تتـوزع هـاتتوجّ  ذلـف عـن تولّـدت وقـد، القرآن آي تفسير في فلسفية
 تناولـ  ك ميـة قٍ رَ ِفـ و نش إلت أدى ما وهو النظريات لتلف والرفض التمييد
 .وفلسـفي عق نـي منظور من الكريم القرآن سهارأ وعلت اإلس مية المعرفة
ـ المذاهب نجد خراآل جانبال وفي  ذي األّول التيـار ضـد وقفـ  قـد ةيّ نِّ السُّ
 والمعارضة النقد من كذلف هي تسلم لم أنها إاّل  التفسير في الفلسفية النزعة
نّة أهل مدارب داخل من والعقائدية الفكرية  والجماعة. السُّ

 التفسـير فـي الفلسفي االتجاه أنّ  إلت بإيجاز نُشير أن المفيد من ولعّله
 وبالمتشابه، وأفعاله وصفاته تعالتاهلل ’بوجود المتعلقة اآلياتب خاصة اعتنت
 كمـا، الفلسـفية لنظرياتا مت ينسجم بما القرآن ظواهر تمويلوب، اآليات من
 .ُمَعيَّنَة فلسفية آرا  علت وشواهد مؤيدات تشكل التي اآلياتب اهتم

 التـي الفلسفية ذاهبللم تبعا التفسير في مدارب ذلف عن نتج  وقد
 أبو :هم التفسير في الفلسلفي االتجاه لَ ثَّ مَ  من برزوأ .فريق كل هاطريق نهلي

 سـينا ابـنو، (هــ311)ت. الـرازي بكـر أبـو، هـ(339 )ت. الفارابي نصر
 الــدين وصــدر، هـــ(657ت.) الســهروردي الــدين شــهابو، هـــ(425ت.)

 .هـ(1262 )ت. زيالشيرا
 قرُ ُطـ من نماذج علت للوقوب تفاسيرهم إلت يرجت أن للقار  ويمكن

 النظريات أو الفلسفات فآ ار، القرآنية اآليات شرح في سلكوها التي التمويل
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 مـن سـوا ، للعيـان واضحة اإلس مية المعرفية البيبة علت الدخيلة الفلسفية
 الذي الغموع جهة من أو ،ذلف في المستعملة الغريبة االصط حات جهة
 الصـحيح والفهـم القصد عن شرودا البعض رآه ما وهو، ك مهم معاني طبت
 فـي عمقا التفاسير تلف بأصحا ذلف في يرى حين في، ورسولهاهلل ’لك م
 إاّل  إنجازهـا يسـتطيت ال موضـوعية وُمقاَربـة، التمويـل فـي ومهـارة، التحليل

  .العلم في الراسخون
 إاّل  اليونانية بالفلسفة تم روا قد كانوا وإن علما ها فإن األندلس في اأمّ 

نِّّية بالمعرفة مرتبطا ظلّ  الباطن وعلم التفسير مجال في ك مهم أنّ   فهذا، السُّ
 المعنـت وانغـ ق بـالغموع تعـابيره بعض الزبير ابن وسم الذي برجان ابن
 مـؤ ر ،حـظ بـموفر علـم كـل من أخذ< عنه: يقول الزبير( ابن )أي نفسه هو

، النـاب بمـذاهب عارفـا ذلـف. فـي متصرفا، الباطن وعلم التصوب لطريقة
، الباطنيـة تعمـق مـردي مـن بريبـا، والسـنة الكتـاب بظواهر نظره في متقيدا
 تمويـل في جاريا، والسنة بالكتاب التمسف شديد، الظاهرية قحية عن بعيدا
  ـم، عظـماأل السـواد عليـه ومـا، المسلمين وعلما  السلف طريق علت ذلف
 وال المعـروب مـت يجـري مـا، التنزيـل آيات وفهم، التمويل وجوه من مبديا
 .(1)>مخالفة وال تعارع غير من، المملوب ينافر

ــه هــذا أصــحاب نََحــت، وعمومــا  المنــاهل مــن االســتفادة إلــت التََّوجُّ
، بـالقرآن القـرآن وتفسير، والعقلي االجتهادي كالمنهل التفسير في المختلفة
 اإلشـراقي الّتصـوب مـت الفلسـفية النظريات بخل  أو، بالسنة لقرآنا وتفسير
 وفـي >المكية الفتوحات< في (هـ535)ت. عربي ابن نيالد محيي عند كما

                                                 

 .33 /4 ابن الزبير، صلة الصلة (1)
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 فقـد (هــ696)ت. رشـد ابن الوليد أبو أما غيرهما. وفي >الِحَكم فُصوص<
 المقـال فصـل< كتـاب: ذلـف في ألّفو والشريعة الفلسفة بين التوفيق حاول
 تهافــ < كتــاب أيضــا وألـّـف، >االتصــال مــن والحكمــة الشــريعة بــين افيمــ

 حامـد أبـي اإلسـ م حجةل >الف سفة تهاف < كتاب علت الردّ  في >التهاف 
  الغزالي.

ــفَ مُ  ينــزع وعمومــا  وفــق وشــرحه القــرآن تفســير إلــت االتجــاه هــذا ورُ سِّ
 فـي اوتتفـ مـت والعقـل ينللـدِّ  معارضـة يرونهـا ال التـي الفلسفية النظريات
 .منها نهلوا التي والمشارب المراجت بحسب التم ير
 الفلســفة علـت المضـروب والقيـد الحصــار رغـم علـت أنـه الم حـظو
 مـن عـددا فـإن، األنـدلس فـي الكـ م علـم مـن بهمـا ارتب  وما، والمنطق
 وقــد .المــذكورة الحقــول فــي متميــزة معــارب وأنتجــوا أبــدعوا قــد ئهــاعلما

رَ  أنْ  يُمكـن ذلـف ومـت تـآليفهم. وطـاتمخط مـن جملة إلينا وصل   أنّ  نَُقـرِّ
 الظهـور علـت المسـاعدة البيبـة واجـدي لـم الفلسـفية التفاسـير هـذه أصحاب
 أوطــانهم عــن تغّربــوا الــذين زم  هــم نّ أ حــين فــي، والمغــرب باألنــدلس

 مغربي عالم هؤال  من، بالمشرق ذلف علت مساعدا المعرفي المناخ واوجد
 الطنجـيّ  األزدي سـليمان بـن’يحيت بن’محمد الدين لجما يُْدَعت طنجة من

 اإلنبـا  فـي المتلـوة اآليات< لكتابه نعثر ولم، ترجمة له ُتعرب ال، المغربيّ 
 إنما، إلينا وصل  التي اإلس مي التراث كتب في ِذْكرٍ  أيّ  علت >ةالنبوّ  عن

 .هـ572 سنة الحياة بقيد كان مؤلفه أنّ  منه يُستفاد
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 انتبـاهي لفـ  بالقـاهرة >القوميـة والو ائق الكتب ارد< في بحثي أ نا 
 َتبّين عليه اّطلع  لماو، طنجة مدينة من أصله مغربي لمؤلف مخطوط كتاب
 الذي إليه المشار وتمليفه، كبيرا فيلسوفا كان وإنما عاديا كاتبا يكن لم أنه لي

ـْفر هذا لقرا  َسنُقدمه  ولكنـه، المحـض الفلسـفي النـوع مـن لـيس الَقـيِّم السِّ
 تستند التي التفاسير مت أو، الك م وعلم، الديني الجدل تآليف ضمن يدرج
 عـالم إزا  أّننـا الكتـاب فصـول مـن ويظهـر، الفلسـفية النظريـات بعض إلت

 الفلسـفية المنـازع أنّ  علـت، العزيـزاهلل ’لكتـاب الصـحيح الفهـم مـن ُمَتَمكِّن
نِّّية المعرفة من صيدهور آرا ه بها يُطَعِّمُ ، الكاتب تفكير علت مهيمنة  بـين السُّ
  وآخر. حين

 :الكتاب مخطوطة
 َفهـربمُ  بمخطـوط، بالقـاهرة >القوميـة والو ـائق الكتـب دار< تحتفظ

  .(5774 :رقم )فيلم .161 :رقم تح  >الك م علم< ُكُتب ضمن
 (.16 /21 :)مقاب ورقة. 125 :المخطوط أوراق عدد
 كالتـالي: الكتـاب عنـوان المخطوطـة مـن ورقـة لأوّ  وجـه علت ُسجِّلَ 

  .>النبوة عن االنبا  في المتلوة اآليات كتاب<
 ممــا وهــي، مــذكورال عنــوانال فــي زيــادة الكتــاب ديباجــة فــي و مــة
 فـي المتلـوة اآليـات< يمتي: كما المؤلف أراده فقد، الهامل في به استدره
 .>[المعلّوة وتوابعها] النبوة عن اإلنبا 

 نـمتي أن ستحسـنيُ  وكتابـه المؤلف عن اتالبيان بعض لنا تتبين وحتت
مة بنص  محاولـة فـي البيانـات تلـف تحليـل إلـت رجـتن أن قبـل الكتاب ُمَقدِّ
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ب إلت تقودنا التي الخيوط بعض ل مساه ف ِسـيرة علـت التََّعرُّ  وزمنـه المؤلِـّ
 وكتابه.
  :الكتاب ديباجة

 علــت وســ م، هلل الحمــد نســتعين. وبــه، الــرحيم الــرحمناهلل ’بســم<
ـــاده ـــذين عب ـــين، المكـــرمين الم ئكـــة مـــن، أجمعـــين اصـــطفت ال  والنبي

 الّلهـم أَْلِهـمِ  الصـالحين.اهلل ’عبـاد وجميت، المقسطين والملوه، والمرسلين
 كمـا  األشـيا به يرى ما، اإللهي ةخاصّ ، األعلت العلم من >األعظم خاقان<

ــا، السياســي ةخاّصــ، األزكــت العمــل ومــن هــي؛ ــه يحــوز م ــر الفــوز ب  غي
، الكمـال فـي لـه وبةضـرالم غايتـه إلـت الوصـول لـه يتيسـر حتـت متناهي؛ال

 ذو الـدعا  سـميت إنف، والمآل الحال في له المهّيمة سعادته علت والحصول
  .المرام منه عزّ  وإن تشا  لما لطيف، واإلكرام الج ل

 لـهاهلل ’وصنائت، الجليلة األعظم خاقان صئخصا من كان فلما، وبعد
 ال، العقلية الحقائق في النظر علت كوبالعُ ، الجزيلة عنده هوأيادي، الجميلة
ُؤوبُ ، األصـلية سيما  خصوصـا، الحكمّيـة المطالـب عـن البحـث فـي والـدُّ
 مـا فكـره مـن إليـه صـارفا، فيـه النظـر علـت عاكفـا يزل لم مما كان، اإلةيهل
 هرِ بتصـوُّ  فيـه الحقّ  طالبا، وتحقيقه رهتدبّ  عن البحث في أبدا بائدا، يستدعيه
 ويقفـو، سـمطها فـي وينـتظم، سـلكها فـي ينخـرط وما النبوة رُ مْ أَ ، وتصديقه
  .اإلنسية النفوب في القدسية اآل ار من، شربها ويرد، عقبها

، ناحيـة كـل فـي عرصـته وسـعة الملف بسطة مناهلل ’أتاه ما لمكان  م
 مـن الحكمـة وأقسـام العلـم فنون إلت االنتساب ذوي اجت ب من به وأغراه
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، الملل اجتماع ذلف اقتضت، العالية حضرته باب إلت يهانوأدا الب د يأقاص
  .ُسّدتها عالي إلت وانحيازهم، بعقوتها، األهوا  المتباينة، اآلرا  المختلفة

 جـاه ، يديـه بـين فيـه ويفيضون، لديه دائما فيه يخوضون مما وكان
 التي البوادر، مائقا به وقلّ  العلم من يلزمه عما وقاعدا، عالما يكاد ال منهم
 التـي والهفـوات ؛عمـدا أو سـهوا، السـ م جميعا عليهم األنبيا  من بدرت
 ال كـانوا إذ، اإلس م ةلّ مِ  أهل ورا  من فكان ؛قصدا أو غفلة عنهم صدرت
 بـين يفرقـون ال، قبـل مـن أنزل وما نبيهم إلت أنزل بما آمنوا الذين، غيرهم
 خصوصا، صاحبهم غير من بدر ام علت التشنيت في يبالغون، رسله من أحد
 دين صاحب علت، الغالية النصارى من العالية الحضرة بتلف كان من بعض

لَةٍ  صغائر إلت يضيفون كانوا فإنهم،  مالسّ  عليه محمد اإلس م  كبائر له متموَّ
، المختلــق الكثيــر إلــت المطلــق القليــل ذلــف مــن متجــاوزين، عليــه لــةمتقوّ 

 نفـس وخاصة، للنفوب تنفيرا، الضرب لجزنا إلت الدهس السهل ومتعدين
 الــدين مـن بـه أتـت ومـا، الكـريم النبـي هـذا عـن، الشـريفة األعظـم خاقـان
 دعـا ومـا، نفسـه فـي الس م عليه لمحاسنه السليم نظره في وتقبيحا، القويم
  المستقيم. والطريق الحق من إليه

 ألحـايينا في العالية الحضرة بتلف المثول’لعبدا لهذا يتفق كان وحين
 تلـــف رْكـــذِ ، ونـــورا ضـــيا  بصـــيرتهاهلل ’زاد، األعظـــم خاقـــان لـــه يرِ يُْجـــ

، الــدين هــذا أعــدا  مــن بحضــرته نْ َمــ بعــض عــن لهــا حاكيــا، التشــنيعات
  .بها علم بغيراهلل ’آيات في الملحدين، له فهم غير من فيه الطاعنين

 فتل نأ يعرع  م، صادقها عن ويعتذر، مفتراها عنه ينفي’لعبدا فكان
، الصـ ة أفضـل جميعـا علـيهم، األنبيا  عامة عن المحكية مثالهاأو الهنات
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 فـي النبـوة بحقيقـة المعرفـة ةحاقَـّ هـو عليـه ينسـحب كلـي   له جز ي   مطلب
 ما ..اإلنساني نوعه أشخاص عن النبي امتاز بها التي الخاصة أعني، نفسها
ــوازم ؟هــي ــه رىأخــ بجهــات النبــي تلــزم وأخــرى ؟هــي لمــا تلزمهــا وبل   ل

 هـذاب العلـم أتقـن متـت وأنه، تقتضيه[ مما ]فليس  النبوة جهة غير، ]وفيه[
 مـن اسُتشكل ما وانحلّ ، بمسرها الهنات تلف من عبْص استُ  ما سهل األصل
 شـي  هـم بـل، أنبيـا  هم بما ال عنهم صدرت إنما أنها يظهر حيث، أمرها
  .غيره أو، ناب آخر

 أن لـه اتفـق حتت، عديدة مقامات في’لعبدا هذا من التنبيه هذا ررّ كَ وتَ 
 مهنبـا، السـعيدة الجديـدة بالسـنة مهنبـا كـاُمبرِّ ، علوا زيدت، الحضرة طرق
 األولت جمادى سل  ُغّرتها  اني في، عندهم الحّية ةنَ سَ ، عندهم حديد بسنة
  هـ[.557] هجرية وستمائة وستين سبت سنة

 منهـا عليـه النظـر وقـت كمـا قَِبلهـا مـن خطابـه به استفتح ما لأوّ  فكان
  :الكريم القرآن عن السؤال
  ؟مصدره ما
  ؟مظهره وممَّ 
  ؟قِّيهلَ تَ مُ  محمد قلب علت قيهوُملْ  به الموحي نومَ 
 عالم أهل من غيره أم وتقّدب تعالت الوجود الواجب الحق اإلله وهل
  ؟القدب
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، اإللهيـين الحكمـا  سـابقي قـول مـن فيـه الحـق الـرأي’لعبدا فعرع
 الكتـاب مـن عديـدة آي أيضـا بـه المصـرحة، اإلسـ ميين علمـا ال ومحققي
 ووسـعته الوقـ  منـه أمكـن حسـبما، للفـريقين الطـريقين بين ملفقا، المبين
  .المقام بذلف الق ما المقال من ذلف في جرى حتت، الحال

 معنـت إلـت -اهإيّ  النصارى من حضره نْ مَ  باعتراع - الك م انجرَّ   م
 مـن وغيـره الـدين هـذا فـي الجهـاد شرعية هو، نتالمع هذا لواحق من آخر

 األعلــت األمــر بــذيوم بــه صــدر حســبما فيــه الحــال ُشــرح، الكاملــة األديــان
  .أخرى ةٍ سَ رَّ شَ مُ  في البيان ُمستوفت
 اهتمـام َمزيـد السـؤال بهذا خطابه مفاتحة تصدير من’لعبدا مَ هِ فَ فَ ، منعَ 

 حاصـله كـان إذ، كنهـه إلـت تٍ لُّ طَ تَ  لْض وفَ ، بممره، علوا ِزيدت، الحضرة من
 كــان مــا هــو يســمعه ممــن الــوحي مــن النبــي يســمعه مــا أن استكشــاب مــن
 ]من به العلم تقانإو هرِ رُّ قَ تَ  علت األنبيا  بوادر من هِ بَ الشُّ  تلف حلّ  حيليُ ’لعبدا

 عـن النبـي بهـا امتـاز التـي الخاصـّية وبالحملـة، الـوحي وكنـه النبوة حقيقة
  النوع[. أشخاص

 ذلـف بيـان، الجـزم متْ والَحـ، الـ زب الواجـب مـن -ذبينح - فرأى
  الحال. وواتاه، السؤال اقتضاه حسبما

  :علت مشتملة الرسالة هذه ملعَ فَ  شرع، المقام ذلف من انصرب فحين
، تلزمهـا التـي واللـوازم ؟هي ما، اإلنسان حقيقة بيان في لها فاتحة ▪

  ؟هي لما
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 الـواردة األمـور فيهمـا نَ يَّ بَـ، نهام األصلية المقاصد هما، نيْ رَ طْ وشَ  ▪
  القدب: حضرة من اإلنس نفوب علت

  ؟وبعدها قبلها ..هي لما تلزمها ولوازم ؟هي ما، النبوة حقيقة في - أ
، وتتلوها وههالل تتبت فهي، سبلها وتنهل أ رها تقفو لها توابت في - ب

  .وتعلوها تفرعها النبوة كان  وإن
 واآل ـار، البـاهرة اآليـات مـن لـه مـا ركْ ذِ بِ  نِ يْ فَ نْ الصِّ  نَ مِ  ل  كُ  انيَ بَ  اب  قِ عْ مُ 
 منتشـرة، العنصـرية األجسـام فـي، اإلنسـانية النفوب من الصادرة، الظاهرة
  ومنكرة. معروفة، مشتهرة
 األنبيـا  مشـاهير إلت المنسوبة الزالت عن العذر تمهيد في وخاتمة   ▪
 أكثـره فيها المفّصل لجز يا كان إذ، المجمل ليّ الكُ  بالقول، الص ة عليهم
  .مختل

 خـذاآ، الحكميـة واألصول، العلمية القواعد علت كله ذلف في اجاري  
بـانَ مُ ، ةالنقلّيـ والشـواهد ةالعقلّيـ الـدالئل أعطته ما منه  الخرافـات عـن فيـه كِّ

 يـمل ولم، رتبِ تُ اعْ  وإن الضعيفة الخرافات منه اتارك  ، رتهِ تُ اشْ  وإنْ  السخيفة
 دعاويـه تصـحيح بعـد، دالئلـه وتنقـيح، ذلف من أ بته ما تلخيص في جهدا
 ]وسّماها:، فيه الكافي الواجبَ  هظنّ  حسبما معانيه توفير مت، ألفاظه يجازإو

  .(1)المعلّوة[ وتوابعها النبوة عن اإلنبا  في المتلوة اآليات
َص لَ  م ُ   أوراق فـي ُجملـة مقاصدها وأ ب ، الرسالة هذه ]مضمون[ خَّ
، قِسـطه العلـم مناهلل ’رفَّ وَ ، األعظم خاقان يفهمه بلسان مَ جَ رْ تَ تُ لِ  ،العدد قليلة
  .عالية زال  ال حضرته علت وتعرع، قسطه العلم علت ونشر

                                                 

 .يه عبارة: صحمستدره في الهامل وعلما بين معقوفتين  (1)
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 فـذاه، موضـعها قبولهـا مـن وحّلـ ، موقعهـا رضـاها من وقعْ   فإنْ 
ــ ــة، ضــريبتها وحســن، نقيبتهــا نمْ يُ لِ  وكــرم، تهــالّ بِ جِ  وجــودة، طينتهــا وطيب

 وصفا ، معدنها ونقا ، حدسها وذكا ، نفسها  وزكا، قيمتها لووع، شيمتها
  .استسعادها وتمام، استعدادها وكمال، جوهرها
ــان وإنْ  ــف خــ ب ك ــقُ لِ فَ  ذل ــدها ورُص ــن عب ــا[ ع ، وقصــدها ]إرادته
، نضـالها فـي قدحه وخيبة، غرضها دون سهمه وطيل، غايتها عن وتقصيره
 القيـام عن به علته وقعود، شوطها ندو جواده وكبو، ضريبتها عن حده ونُُبوِّ 

 وتباعـد، محيطهـا عـن مركـزه لوتسـفّ ، اَهـوِّ جَ  عـن تحويمه لزُّ نَ وتَ ، بشرطها
  .(1)امقتضاه من بجهده هدّ جِ  وتقاعد، رضاها عن هِ تِ اقَ طَ بِ  طاعته
 سـاقطا الجهد استنفاد ومت، العذر مبسوط الوست استفراغ بعد هأنّ  دَ يْ بَ 

 وال، السـهم لطائل غرع إصابة وال، الحظ لمقعد ةغاي بلوغ ال إذ، موْ اللَّ 
 البخ : لساكن نجح حركة وال، الجد لزمن جد نهضة

ـــاح ـــت مقصـــوص الجن ـــا عل  وم
ــــــوعَ  ــــــيس يَّ لَ  أن أســــــعت ول

 

ـــــاح  ـــــن ُجن ـــــر م ـــــم يط  إذا ل
ـــــــــــعَ   جـــــــــــاحإدراه النَّ  يَّ لَ

 

، مثوبتـه بحسـبهااهلل ’وعلـت، نيتـه عمـل مـن  مرا فحسب ذاه وعلت
، مفقـود كـل عـن وعـوع، فائـ  كـل مـن خلـف اهرضـ وفـي سبحانه ففيه

 أو مقبـول قبلـه مـن هـو بمـا والعبـرة، مـورود وعنده، مرتاد لديه كله فالخير
 الـدنيا متـاع ْل قُـ، محـدود أو مجـدود وأهلهـا الـدنيا مـن هـو بما ال، مردود

                                                 

هـذه الضـمائر ، وهـي السـابقة، في نُسـخةما يمتي: < ُكِتبَ مقابلة لهذا الموضت  ةرّ في طُ  (1)
دها كـذلف  َرة، عائدة إلت خاقان، فمن آ رها فليَُقيِـّ كلها من <رضاه> إلت <مقتضاه> ُمَذكَّ

 ُمَوفَّقا>. 
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 ومـا، الحيـوان لهـي اآلخـرة ]الـدار[ وأنّ ، اتقـت لمـن خيـر واآلخرة، قليل
 قصــداهلل ’وعلــت، قصــده ســبيلنا فيمــا اآلن ولنشــرع .وأبقــت خيــراهلل ’عنــد
 .(1)>الوكيل ونعم حسبنا سبحانه وهو، السبيل
 اإلنبـا  فـي المتلـوة اآليـات< كتـاب لديباجة الكامل النص هو هذا -

 سـليمان بـن’يحيـت بـن’محمـد الـدين لجمـال >المعلـّوة وتوابعهـا النبوة عن
  .المغربيّ  الطنجيّ  األزدي

 علت يتردد كان أنه وهو، الكتاب لهذا تصنيفه ببس المؤلف بّين وفيه
 نصـارى علما  يضم كان الذي مجلسه يغشت وكان، األعظم الخاقان حضرة
، اإلسـ مية األسـس بعـض فـي فَطََعنَ  قام أحدهم أن مرة وحصل، وغيرهم
 علـت ليجيـب الرسـالة هـذه بتـمليف نهـض  ـم، ذلـف فـي الطنجـي فنازعهم
ا األعظم اقانالخ مجلس في الملقاة األسبلة  النصارى< علما  بعض علت َردًّ
  وصفه. بحسب >الُغ ة

 اإلســ مي الــديني الجــدل كتــب ِصــْنف مــن هــو الكتــاب فهــذا، إذن
 الكـ م وعلـم الفلسـفية التفاسير كتب مت أيضا يُدرج أن ويُمكن، المسيحي

 وبـين الف سـفة أقـوال بـين مزجـ  طريقـة   تصـنيفه فـي سـلف المؤلف ألنّ 
 فإنــه عبارتــه وبحسـب، اإلســ مية الشــريعة علمـا  وآرا  قرآنيــةال النصـوص

 العلمـا  ومحققي، اإللهيين الحكما  سابقي قول من الحق الرأي< فيه َجَمتَ 
 بـين ملفقـا، المبـين الكتـاب مـن عديدة آي أيضا به المصرحة، اإلس ميين
 .>الحال ووسعته الوق  منه أمكن حسبما، للفريقين الطريقين

                                                 

 اآليات المتلوة. (1)
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  ؟الكتاب هذا َؤلِّفمُ  يكون فمن
  ؟عاش زمن أي وفي
 مجلسـه علـت يتـرّدد الطنجـي كـان الـذي األعظـم الخاقـان يكون ومن
يه كمــا الرســالة أو الكتــاب هــذا إنتــاج فــي ســببا كــان والــذي العلمــي  يَُســمِّ
 ؟المؤلِّف
، للمخطوطـة األولـت الصـفحة ظهر علت اسمه ُسجِّل فقد المؤلف أّما
 :تييم كما، الكتاب عنوان تح 

 األزدي ســليمان بــن’يحيــت بــن’محمــد الــدين جمــال العــالم اإلمــام<
  .>المغربيّ  الطنجيّ 

 مــن كــل فــوق ُكتــب وقــد )م( رمــز المخطــوط الــنص فــي ويُ حــظ
، روُمـمخَّ  مُمقـدَّ  الكـ م فـي  مة أنّ  ُتفيد ع مة وهي >يّ مغربال<و >طنجيّ ال<

 بـن’محمـد دينالـ جمـال< كـاآلتي: يكـون أن ينبغـي المؤلف فاسم وبالتالي
 بحسب معقول التصحيح وهذا .>الطنجي المغربي األزدي سليمان بن’يحيت
 العـام. الخـاص يسـبق أن البلدانيـة النسـبة فـي ينبغـي ال ألنه السائد برْ العُ 

 هـذا أن المخطـوط مـن ورقـة آخـر وجـه علـت كتب بما نمتي حين وسنعرب
 كانـ  لـنصا علـت طرأت التي والزيادات التصحيحات من وغيره التصحيح

 أصـله يؤكـد بـذلف وهو، نفسه تمَّ سَ  كما >الرسالة مرتب< أو المؤلف بخ 
 المغربي. الطنجي

ـح، النسـب أزديّ  وهو، طنجة من مغربي -إذن - فالمؤلف  أن وأَُرجِّ
 تـاري  كتابـه بـآخر يـرد فإنه فيه عاش الذي الزمن أّما أندلسية. أصوله تكون
 انتساخه: من االنتها  قَْيد نّص  يلي وفيما، هـ555
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  مـان سـنة القعـدة ذي مـن والعشـرين الثاني اليوم في كتابته من فرغ<
 وعبـده رسـوله علـت وصـلواته، وحـده هلل والحمـد هجرية. وستمائة وستين
  .>كثيرا وسلم، الطاهرين الطيبين آله وعلت، محمد

 إذ كتابـه انتسـاخ علـت المشرب هو التمليف صاحب أن نعرب وسوب
 والتصـحيح المقابلـة عمليـة من االنتها  ِذْكر النس  من راغالف قيد بعد سيرد
  ذلف: ونّص ، هـ572 بتاري 
 بالنســخة أخــرى مــرة وبلــ قُ   ــم، المصــنف  ّ َخــ مــن تــهمقابل بلــغ<
 جمــادى مــن الثالــث فــي، أخــرى مجــالس فــي مــرات المصــّححة المتفرعــة
 بُ ُمَرتِـّ المغربـي يحيـت ]بـن[ محمـد الفقيـر’لعبدا وكتب، 572 سنة اآلخرة
  .>التاري  في مالِّ سَ ومُ  وُمصليا حامدا الرسالة هذه

 ظهرهــا فعلــت، الكتــاب لمخطوطــة األولــت الورقــة إلــت نرجــت واآلن
 التالية: الملكية بيانات ُسجِّل 
 وريزالبـ بـن’محفـوظ الغني العليِّ  ربِّه ]إلت[ المفتقر ومالكه صاحبه<
  >به ُمتِّتَ ، جمعينأ المسلمين وعن والديه وعن عنهاهلل ’غفر، البغدادي
  صورته: هذه تحبيس نّص  هذا بعد يليو
 مريـد بخزانـة الموقـوب الكتـاب هـذا مقـر صـار مؤّبـد. محّرم وقف<
 بّدلـه فمن، سراقة بن’لمسجد مجاور بالصالحية قاسيون جبل بسفح الواقف
 الـواعظ روريبـال بـن’قتـومع الواقـف دُ لَ وَ  [...] .القيامة يوم خصيمه فاهلل

  .>وستمائة وتسعين خمس سنة محرم يف البغدادي
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 إليها انتهت التي الخزانة خاتم  ب  مؤلفه واسم الكتاب عنوان تح و
  .>المصرية الخديوية الكتبخانة< بداخله: بوكتم، المخطوط
 من فقرتين نّص  يلي وفيما، األّول وقفال نّص  كتب الصفحة بمسفلو
  :وآخره أّوله

ه رحمـة إلت المفتقر’لعبدا وقفه ما هذا<  بـن’محفـوظ العلـيّ  الغنـي ربِـّ
 طالبي علت، لهماهلل ’غفر، البغدادي البزوري بن’عمر بن’بكر أبي بن’معتوق
 مـن الثـامن الثلثـا  يـوم وُكتـب ]....[ المسـلمين. طوائـف سائر من العلم
 .>وستمائة وتسعين ا نتي سنة األّول ربيت

 أنـه، نَّصه إ بات سبق، المخطوط من بموضت ورد تطرير من ويُستفاد
 التـي النسـخة عليهـا قُوبلـ  التـي هـي لعّلهـا الكتـاب مـن  انية نسخة توجد
 إلينا. وصل 
 يكن لم طنجة من عالم تمليف من كتاب ةمخطوط بيانات إجماال ههذ

 أنّ  أعـ ه المسـرودة البيانـات مـن ويظهـر، شـي  أيّ  كتابـه وعن عنه عربيُ 
 سـنة الحيـاة بقيـد كـان أنهو، الهجري السابت القرن في عاش الرسالة مؤلف
 الوحيـد الشـاهد تظـل التـي كتابـه مخطوطـة فـي يرد تاري  آخر وهو هـ572
 العلمية. وسيرته حياته عن اإلشارات ببعض يمدنا أن يمكن الذي

 نـارجع التـي المظـان في لمؤلفل بترجمة اآلن لحد نظفر لم ولألسف
  المذكور. لكتابه يتطّرق أو السمه يُشير المحد ين أحد وجدنا وال، إليها

ر بمنْ  لنا تسمح >المغربي الطنجي< نسبة كان  وإذا  بـمنّ  باطمبنـان نَُقرِّ
 يمكننـا لـم فإنـه .والدته مكان طنجة مدينة وبمنّ ، المغرب أهل من المؤلف
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 والتقدير التكهن باب فتحنا وبالتالي، الوالدة لتلف محدد تاري  علت العثور
 الثـاني العقـد أواس  أو األّول العقد أواخر في والدته حد   ربما إّنه وقُلنا
 تمليفــه تـاري  إلـت بالنســبة معقـول تقـدير وهـو الهجــري. السـابت القـرن مـن

 هـ.572 عام وهو مراجعته من والفراغ للكتاب
 ذلـف من بيانات أيّة علت بخصوصها نعثر لم ترجمته في عناصر و مة

 لـم أننـا كمـا، سـيينوأندل مغاربـة مـن العلم عنهم أخذ الذين الشيوخ أسما 
 ؟اسـتوطنها التـي أو عليها اجتاز البلدان وال ؟المغرب عن رحل متت نعرب
 الفيلسوب هذا أن، إلينا وصل الذي الوحيد تمليفه خ ل من، لي يبدو لكن

ا عالما المشرقية الب د إلت وصل الطنجي د   لم إن، المعارب من بالعديد ُمَزوَّ
 يمنت ال فإنه المعقول االفتراع هذا يصحّ  وإذْ  العلمية. األدوات مكتمل نقل
 فـي تحصـيلها بدأ قد كان معارب المشرق في استكمل قد الطنجي يكون أن

 مـن وتـرّدد، والمصـرية والشامية العراقية الديار علما  إلت فجلس، المغرب
 ازدهارهـا أوج تعـيل كانـ  التـي الكبـرى الشـرق حواضـر علت ذلف أجل

 و مة الِعْلِمّية. الّشرق مدن من غيرها وفي، رةوالقاه ودمشق كبغداد الفكري
 مصـر علـت اجتـاز أنـه ُتفيـد >المتلـوة اآليـات< كتابه من فقرات في إشارات
 رصد قد وكان< الحاكم: الفاطمي الخليفة عن قوله من همفْ يُ  ما هذا، القاهرة

 المقطم جبل من القلعة تح  اليوم معروب رصده وموضت، بنفسه الكواكب
 .(1)>مصر شرقيّ 

 فـي للشف مجال أيّ  يدع ال، المذكور كتابه في، نّص  علت عثرنا كما
 قال:، الشام ب د سكن أّنه
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 للهجـرة السادسـة المائـة وسـ  فـي عصرنا المقاربي المتمخرين ومن<
 الخيـرات فّعـال الشـام صـاحب زنكي بن’محمود الدين نور السلطان النبوية

ــات المشــهور الصــدقات الجــاري ــد، الكرام ــه ع ُ ســم فق ــام عن ــام أي  المق
 .(1)>بالشام

 ورد ما وبين، >البغدادي محفوظ< المخطوطة متملف اسم ربطنا وإذا
 ُحـبَِّس   ـم، هــ592 سـنة أّوال تحبيسه جرى أنه ُتفيد التي الكتاب وقفية في
 من المحرم بتاري  دمشق بصالحية قاسيون جبل سفح زاوية خزانة علت  انية
 لــه كانــ  الطنجــي الــدين جمــال أنّ  تصــّورن أن يُمكــن فإّنــه، هـــ596 ســنة

 األّول التـاري  فـي بدمشـق حد   ربما وفاته وأن، والشام بالعراق جوالت
 بقليل. قبله أو هـ(592)

 ناهيـف، بالكامـل مجهولـة مراحـل الطنجي الدين جمال حياة في  مة
 التـي والمـواد الشـيوخ مسـما وب ةالقرا  بمماكن المرتبطة العلمية مسيرته عن
، شـي  أيّ  عنهـا نعرب ال الطنجي هذا حياة من طويلة فصول   .عليهم هاقرأ
 أص . هدووجب علمنا لما >المتلوة اآليات< كتابه إلينا يصل لم ولو

 طنجـة مـن مغربـي عـالم علـت بنتعـرّ  فقـ  الــتمليف هذا خ ل فمن
 كـان معرفـي بزاد المشرق وصل أنه شف وال، المشرق إلت النوى به قذف 
 األكبـر التحصيل أن نظن أننا بيد، اآلن قدره نعرب ال، المغربب اكتسبه قد
ــَوفَّر الفلســفية للمعرفــة العميــقو  بســبب وذلــف، بالمشــرق الطنجــي عليــه َت

، واألنـدلس بـالمغرب والمنطـق الفلسـفة علـت مضـروبا كـان الذي التضييق
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 عـن كانـ  العلميـة الطنجـي مناهـل ُجلّ  أن نعتقد فإننا العلمين هذين وَعَدا
  الُعْدَوَتْين. ما عل

 الطنجي الدين جمال صاحبه أنّ  >المتلوة اآليات< كتاب من عرفنا لقد
 خاقـانال حضـرة إلـت بـه انتهـت التطـواب وأنّ ، والعـراق والشـام بمصر أقام

 هنـاهو، قصـره في يعقدها كان التي العلمية مجالسه يغشت كان حيث األكبر
 بــين دينيالــ جـدلال مــن ضـروبو والمطارحــات المناقشـات تجــري كانـ 
ــا  ــف علم ــن الطوائ ــلمين م ــرهم ونصــارى مس ــيو، وغي ــبة ف ــدى مناس  إح

 فـي النصـارى علمـا  بعـض وبين الطنجي بين نزاع  ار الفكرية المطارحات
ــوة تخــّص  مســائل ــا  النب ــردود واسترســل  الكــ م فجــرى، واألنبي ــي ال  ف
 الطنجـي الـدين جمـال نهـض األعظـم الخاقـان مـن وبإشـارة  ُـمَّ ، المجلس
 ؟األعظم الخاقان هذا يكون فمن ..>المتلوة اآليات< رسالة بتمليف

 وممـا، األصل تركية واللفظة، ملوكي لقب >الخاقان< أن المعلوم من
 زياد بن’طارق فتح ذكر علت أتت حين التلمساني مرزوق ابن أنّ  هذا يُناسب

ــدلس ــه لألن ــف ومواجهت ــوط لمل ــقل الق ــال: ردري ــل< ق ــي :وقي ــي وه  )يعن
 كالقياصـرة، األولـت الـدهور فـي األندلس فَ لَ مَ  ملفٍ  لكل تسمية (>لدريق<

 وفرعـون، للتـره وخاقـان، للحبشـة والنجاشـي، للفـرب واألكاسرة، للروم
 .(1)>المتعارفة األمم ملوه سماة من ذلف وأشباه، لمصر
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 إلـت يـموي الطنجـي الـدين جمـال العالم كان الذي >الخاقان<ـف، إذن
 كانـ  الـب د وهـذه، التره ب د ملوه أحد نيكو أن ينبغي ومجلسه حضرته
 شـماليّ  تقت التي والب د الحالية تركيا تشمل واسعة مساحة علت تمتد قديما
 مـن عدد مت، >العجم ب د< يهايسم العرب بعض كان التي هيو الشام ب د

 جمهوريـة علـت المغـول اسـتولت ولمـا آسيا. بوس  اإلس مية الجمهوريات
 المغول فصار، التركية بالثقافة تم روا آسيا وس  في راه(األت من )وهم التتر

  .>الخاقان< التركي االسم ُحّكامهم علت يُطلقون

 جمـال قَِبـل مـن المقصـود >األعظم الخاقان< معرفة من نقترب ولكي
 فوجدنا الرسالة هذه إلت رجعنا، >المتلوة اآليات< ديباجة في الطنجي الدين

 >خاقان مونكا< وفاة بعد الحكم تولت األعظم الخاقان هذا أنّ  يذكر المؤلف
 ذاله يستتب لم األمر أنّ  الخبر هذا سياق من ويُفهم، هـ567 سنة أواس  في

 سياسـيا وضـعا سـلفه عـن ورث فقد، الحكم ِسِني مّولب مملكته في الخاقان
 إلـت الثـوار لتهدئـة حروب عدة غمار يخوع أن عليه كان وبالتالي مضطربا

ت أن وأمكنه أخيرا مراأل له استقرّ  أن  جمـال أشـار وقد، مملكته أطراب يَُوسِّ
 ال< :‘ النبـي لحـديث تفسـيره فـي الوقـائت هـذه بعض إلت الطنجي الدين
ـ نعـالهم قومـا تقاتلوا حتت الساعة تقوم  صـغار التـره تقـاتلوا وحتـت، عرالشَّ

 نيلبسـو، المطرقة المجان وجوههم وكمن األنوب دلف الوجوه حمر األعين
  .(1)>عرالشَّ  في ويمشون عرالشَّ 

                                                 

 آليات المتلوة.ا (1)
 



 229 

 الصـحيح النبـوي الحـديث هـذا في نأ الطنجي الدين جمال ذكر وقد
  قال:  م، >قومه وإلت الخاقان( )يعني إليه كالصريح إشارة<

 العظـيم الملـف هـذا بمن الغيبي العلم علت المطلت النبي ذلف فصّرح<
 مـن أكثـر اإللهي بالتمييد نعني وال، خالفه ممن به منتقم، اهلل لِ بَ قِ  من  لَّ سَ مُ 

 من ولده في وتمييده، دهأيّ  من ذلف تسرب  م، ]......[ بعضه إال بل هذا
 وفـاة عقبـ  قـد كـان وإن، اآلن حتـت واسـتي   ظهـورا إال يزداد ال، بعده
، الهجرة من الستمائة بعد والخمسين السابعة السنة وس  منهم خاقان مونكا
 همنبيـ شـهرا عشـر  مانيـة ]نحـو[ بينهمـا وما فالشام بغداد وقعة بعد وكان 
 اخـت ب وبالجملـة، وتغالـب .[..] وتقـارع وتنازع وتناحر تشاجر أحداث
 علـيهم يكـر بـل القهـر ذلـف نشر من بصدده كانوا عما بمنفسهم يشغلهم كاد

 تـداره قـد سـبحانه أنـه علت شمن. في يوم كل وهو األمر. وضعيف بالوهن
 أغلـب اسـتنزل حيـث الـثلم أكبـر وسـد الخلـل معظـم األعظم خاقان بمكان

 ماسـت  فـي اليـوم إلـت وهـو، بوطمتـه شـوكتهم وكسر طاعته إلت المتمردين
 واهلل، ولطفه برفقه جانب كل في ا ينالت واستص ح األقارب[ ]من الشمل
 ويجـري، الكلمـة عليـه ويجمـت النعمـة بـه يـتم سبحانه وهو، وناصره معينه
 .(1)>مجيب سميت إنه، وعليه به الشمل وينظم يديه علت الخير

 الــدين جمـال ددِّ َحــيُ  >المتلـوة اآليــات< كتـاب مــن آخـر موضــت وفـي
 التـيو، األعظـم الخاقان ذلف فتوحات مسرح كان  التي الجغرافية الطنجي

                                                 

  .اآليات المتلوة (1)



 232 

 المتاخمـة األراضـي أنهـا تبـّين إذ، كـهلْ مُ  تالوشـمم مـن بعـد فيمـا ستصير
  ال:ق، دواخلها إلت والممتدة الصين ب د لشماليّ 

 ومنحـه فضله مناهلل ’زاده األعظم خاقان أمرنا ومالف عصرنا ولملف<
 علـت نبـت الـذي المورد هذا من العذب المشرب أهله من فهو، أجمت الخير
، أوال عنـه األبّيـة النفـوب طاعـة مـن تكـرر فقـد، قدميـه وتحـ  هِ دِّ جَ  يدي

 الممتنعـة عبةالصـ المعاقـل فتـوح ومن،  انيا الفعالة الشريفة لنفسه وانقيادها
 علت جموعهم عدد وتكا ف، عساكرهم وفور مت، صنفه أبنا  من غيره علت
 فـي الكثيـر العـدد وشـمالّيه الصين ودواخل مقراجا المسمت القطر نحو يديه

 للتهمة التعرع خشية ولوال، وبعده بالملف استق له قبل المختلفة األوقات
 غشـياني ةّلـقِ  علـت هـذه الهح من تحققته مما ألوردت،  انيا واإلطالة، أوال
 جزئيـات علـت الوقـوب ديْقـوفَ ، الشـريفة حضـرته وم زمتي، العالية هتَ دَّ سُ 

 فـي التـم يرات بـاب من وأظهره وأكثره، الطيب الكثير هذا في وآ اره أخباره
 الفراســة أعنــي ولســ ، أيضــا الفراســة بــاب ومــن، عنــه وتم رهــا النفــوب
 األعضـا  لهيـآت التابعـة والتعّلم ليمالتع تح  الداخلة الكتب في المسطورة
 علمائهـا مـن تلقيـا األوفـر الجـز  منهـا أحرز قد كان إذ ومزاجاتها وإشكالها
 نفـوب فـي القـدب عـالم مـن المقذوفـة الفراسـة ولكـن، عنهم إياها وأخذا
 إنّ  حتـت وافـرا حظـا منهـا له فإن، تعالتاهلل ’بنور نظر   بها النظر التي اإلنس
 مـن فضـحهم خشـية حضـرته غشيان من اإلكثار يتحامون خاصته من العق  
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ونه خلق من ولهم فيهم عساه بما جهته  يخبـر مـا فكثيـرا يسـترونه وعمل يُِسرُّ
 .(1)>فراسته بنفوذ منها المكتوم عن

 كـان ذيالـ األعظـم الخاقـان ملكةم َبيُّنتَ  يُمكننا النص هذا خ ل من
 شـف فـ ، العلميـة لسهمجا ويغشت ملكه بحضرة يلوذ الطنجي الدين جمال
 جهـة من الصين لب د المتاخمة المغول مملكة إلت كان ك مه في القصد أن

 مـنهم خاقـان مونكا وفاة< بعد الحكم ورث الذي الخاقان هذا وأنّ ، الّشمال
 الهجـرة مـن السـتمائة بعد والخمسين السابعة السنة وس  المغول( من )أي
 خلف الذي خان جنكيز حفيد، انخ ب يقُ  المغولي السلطان هو >هـ[567]

 هـو هـذا خـان وقـب ي، م1269 /هــ567 سـنة المتـوفت خاقان مونكو أخاه
 وبـإمبراطور، األعظـم بالخاقـان يلقـب فصار، مملكته إلت الصين َضمّ  الذي
م أن المفيـد مــن ولعّلــه، الصـين  ربطتــه الــذي اإلمبراطــور لهـذا ترجمــة نَُقــدِّ
 العلمي مجلسه خ ل من فكرية ع قة جيالطن الدين جمال المغربيّ  بالعالم
 ُعنصـرا ُتَعـدُّ  الترجمـة هـذه وألن، شتت دينية طوائف علما  يضم كان الذي
 القـرن في والمنغولية الصينية المغربية الع قات تاري  من مجهول فصل من

 :هو (Kubilaï Khan) خان وقُِبَ ي الهجري. السابت
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 سـ طين أعظـم، خـان كيـزجن بـن’ولـوي(ط )أو طـولي بن (1)َ يقُبِ 
 Möngke) خـان منغـو أخـاه َف لَـخَ و، م1216 سـنة حـوالي ُولِد .المغول

khan) ــذي ــم ال ــن حك ــت م1261 م ــل م.1269 إل ــي أن وقب ــب ي يعتل  ق
 الصـين غـزو مهمة م1265 سنة إليه أسند قد نقااخ ومنك أخوه كان العرش

 (Ariq Boke) >بوكــا أريــق< األصــغر أخــوه تــولت حــين فــي، الجنوبيــة
 علـت بخ فتـه يطمـت وكـان، منغوليـا فـي خاقـان منكـو عـن بالنيابة العرش

ــرش. ــد الع ــل وق ــب ي ظ ــان ق ــغ    خ ــزو منش ــف بغ ــونغ ممال  )الصــين س
 أراضـي مـن جـز  علـت االستي   استطاع وقد، التب  طريق عن الجنوبية(

 موقففـ، هــ1269/هــ567 سـنة نخاقـا منكـو توفي أن إلت، الممالف تلف
، جديـد خـان تعيين لحضور الصين يشمال إلت واتجه، واتهغز خان قب ي
 ذلـف رفـض خـان قـب ي لكـن، أعظم خان ا نفسه >بوكا أريق< أخوه فمعلن
ا  مجلـس عقـد إلـت ودعـا، الصـينيين مـن وأتباعـه الجـيل وال  إلـت مستند 
ا خان ـا فيهـا نفسـه وتّوج، الشمالية الصين مدن إحدى في خاص  وامبراطـور 
، طاعتـه عـن الخـروجو، ألخيـه معارضـته >بوكا أريق< أعلن م؛1252 عام

 عاصــمته علــت والســيطرة إخضــاعه لــه تــمّ  وقــد قتالــه؛ إلــت قــب ي فاضــطر
                                                 

 نظر ترجمته وأخباره في: تُ  (1)
 .12361 /22موسوعة تاري  الحروب الصليبية  -
، تشـرين 43أعظم أباطرة المغول: قـب ي خـان. مجلـة الثقافـة األسـبوعية، العـدد  -
 12، ص.1957ي الثان

- Encycloppaedia of The History of Science. 

- Origin, Structure and Evolution of Galaxies. 

- De Jean Charbonnier, Christians in China: A. D. 600 to 2000. 
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، ُتـوفي أن إلـت السـجن فـي مونكـا أخيـه ووضت جيوشه وَهْزم، >قراقورم<
   .(1)قُِب ي من بإيعاز مّ سُ  إنه ويُقال:

 وهـو، اإلطـ ق علـت وأقـواهم، المغـول ملوه أشهر خان قب ي يَُعدُّ 
 ألبـاطرة خليفـة نفسـه يعـد كـان ألنـه، الصـين في المنغولية الس لة مؤسس
 (Yuan) >يـوان< اسـم وأطلق، م1252 سنة الحكم تولت .السابقين الصين
 للصين المغولية الس لة هذه حكم دام وقد، م1271 سنة حكمه س لة علت
 .خان جنكيز وحفيد هوالكو أخو هو خان قب يو القرن. علت يزيد ما

 غير اليابان وغزا، م1279 سنة الصين جميت علت خان قب ي استولت
 أسرة يهزم أن استطاع إذ العسكرية القوة جهة من البمب شديد وكان، مّرة ما

، المزارعين أوضاع تحسين علت عمل وقد .كاملة الصين علت ويسيطر يوان
 التـي المبـاني ربإعمـا وأمـر، والضـعفا  العجـزة إليـوا  الم جـ  أنشـم كما

 ومهـد، والعلمـا  األدبـا  جمت إلت وعمد، للصين المغولي االجتياح خربها
 إضـافة، عملهـم مواصـلة علـت الحرفيين وأجبر، رسالتهم ألدا  السبيل لهم
ـ بـ ده شهدتو، البريد مونظّ ، عّبدهاو الطرق أنشم أنه إلت  ااقتصـاديًّ  انهوض 
 كثرة بسبب التجارة عهده في ازدهرت كما، الزراعة مجال في السيما، قَِويًّا
 مـاركو اإليطالي الرحالة الصين زار عهده وفي، الصين علت المسلمين تردد
 بتنظـيم تتعلـق أعمـاال   إليـه أوكـلو، (2)لـه امستشار   خان قب ي اتخذهف بولو

                                                 

 حول حروب قب ي خان ضد أخيه أريق بوكا، انظر: (1)
 411 /1وقائت قزان وبلغـار وملـوه التتـار الرمزي، تلفيق األخبار وتلقيح اآل ار في  -

 وما بعدها.
 ’=نُثب  خبر خدمة ماركو بولو ل مبراطور قـب ي خـان تماشـيا مـت سـيرته المنشـورة، (2)
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 اعام ـ 17 مـن تقـرب لمدة والسفارات الجماره وإدارة الصين والية حكومة
 .م(1292-م1276)

 اسـتعان وقد، وجاوة واليابان الصينية الهند لفتح خان قب ي هجَّ وَ تَ  مّ  ُ 
 ازدياد إلت هذا ىفمدّ ، والشام إيران من المهندسين بمهرة الفتوحات هذه في
 وقـد، الفارسـية اللغـة انتشـار جانـب إلـت الحكـومي جهازه في الفرب نفوذ
 يةالصــين المــدونات تنعتــه فارســي رجــل ملّ َســتَ  عنــدما بوضــوح ذلــف ظهــر
ـ فيه لبثو الوزارة منصب >األجل السيد<بـ  ــ 1269) سـنة وعشـرين اخمس 

 )جـاو( الورقيـة العم ت تداول بتنظيم خان قب ي أمر عهده وفي (.1254
 الصين. في

ــيُ  ــب ي دُّ َع ــان ق ــوى خ ــام أق ــول حك ــيما، المغ ــت الس ــتوى عل  المس
رهـاو لحكمـه امقـرًّ  القديمـة بكـين مدينة اتخاذ إلت عمد حيث، دارياإل  عمَّ
، الخان رّ قَ مَ  أي ؛>بالق خان< باسم وسماها، جنكيزخان هدُّ جَ  دّمرها أن بعد

 مدينـة بجوارهـا وأنشـم م.1279 سنة الجديدة ل مبراطورية عاصمة وجعلها
 كبيـرا قصـرا بهـا وبنت، (Xanadu) أو (Xandu) )سينادو( زانادو سماها
 ألـف 26 مسـاحة علت يمالعظ الصين سور شماليّ  للعيان بادية آ اره تزال ال

 وجعلهـا (Liu Bingzhdong) بنكزدونـغ ليو مستشاره بنا ها تولت، هكتار
 (.Shizu) شـيزو بـاإلمبراطور يسمت وصار، يوان إمبراطورية توّست منطلق
 له ترجموا الذين وجميت .قرية ساحةم بقدر  كان ُحْكمه لديوان إدارة وأنشم
 يني.الد بالتسامح سماتّ  عهده أنّ  علت أكدوا

                                                 

= وإال فإّن لنا الكثير من التحفظ علت ذلف، استنادا إلت دراسات جديدة تؤكد بُحَجل 
 أّن الرحالة اإليطالي لم يتجاوز ب د فارب.
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 :مملكته في المسلمين حال
 قومية من وزيرا وّظف وقد، والفلسفة بالحكمة معتنيا خان قب ي كان

 العمـال مـن عـددا واستعمل، ب طه في التمليف لجنة علت المسلمة >هوى<
 الصـنعة. فـي هموإتقان العمل في إخ صهم خبر امَّ لَ  الواليات في المسلمين

 5 منهــا مقاطعــة 12 تضــم الصــين نــ كا خــان قــب ي عهــد فــي أنــه ذكرويـُـ
 في امكّ حُ  ابوّ نُ  مسلمون هناه كان كما، مسلمون الةوُ  اهَ مَ كَ حَ  منها واليات
 بغـداد علمـا  كتـب الصـين بـ د إلت خان قب ي ونقل .(1)أخرى مقاطعات

 إلــت عهـده فــي بعضـهم وصـل، للمســلمين مـو را وكــان القـاهرة.و دمشـقو
 فـي الـوزارة تـولت الذي الدين شمس رعم السيد منهم نذكر، عالية مناصب
 فـي اإلس م علما  نش  كما م.1279 سنة وفاته حين إلت خان قب ي عهد
 وجنوبها آسيا ووس  بالصين اإلس مية والثقافة اإلس مي الدين تعاليم نشر

 قـب ي عهـد فـي امهـاكّ حُ  جلب الصينية المقاطعات بعض نإ حيث الشرقي
  بها. المساجد وبنوا روهاوعمّ  نالمسلمي من كبيرة أعدادا خان

 جمــال المســلم العــالم الصــين إلــت اســتقدم الــذي هــو خــان وقــب ي
 التقـاويم وضـت منـه وطلـب، البخـاري الزيـدي محمـد بـن’الطاهر بن’الدين
 حيـاتهم متابعـة فـي المسـلمين وإفـادة الصـين فـي لنشرها اإلس مية الفلكية
 الذي خان قب ي إلت ورفعها م1257 سنة الدين جمال أنجزها وقد، الدينية
ــر ــرها أم ــميا بنش ــا رس ــف ورد كم ــي ذل ــاري < ف ــوان ت ــز  >ي  أصــحاب )ج

                                                 

الحميد نوح، تاري  التعايل بين المسلمين وأتباع الديانات في جنوب شرق ’ر عبدسمي (1)
 .7م، ص2211تايوان.  -آسيا، طايبي 
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 الـذي هـو البخـاري الـدين جمـال نإ المصـادر بعـض وتقول .(1)الوظائف(
ــس ــز أس ــ مي المرك ــات اإلس ــة للدراس ــين الفلكي ــمة ببك ــدة العاص  الجدي

 قب ي عهد في الملكي المستشفتب توجد كان  أنه يُذكر كما ل مبراطورية.
  العربي. بّ بالطِّ  ةخاصّ  دائرة خان

 بيـنهم وتجـري، األديـان كـل مـن العلمـا  يغشاه ب طه كان هذا وإلت
 فـي المنـاظرات عقـد وحريـة، لُمعتَقـدا بحرية وسمح، الفكرية اتطارحالم

 إلـت بوذا وتعاليم والتوراة واإلنجيل القرآن من أجزا  بترجمة وأمر، مجالسه
 جلـب، لتوحيـدا حـرب وأ نـا ، كلهـا الصـين توحيـد بعـدو ة.المغولي اللغة

ا المغــول  لمســاندة العــرب وبــ د الوســطت آســيا مســلمي مــن كبيــرة أعــداد 
 فـي المسـلمين جيـوش اسـتقرت الحربيـة العمليـات انتهـا  وبعـد، غزواتهم
 مـنهم البـارزون نَ يِّ وُعـ، بالصـين الداخليـة األقاليم في لهم المحددة المواقت

 مواقـت مـنهم الحـرب أصحاب احتلو، واإلقليم للدولة الهامة المناصب في
 المغـول حكـم مـن سـنة 52 وخـ ل والفنية. الصناعية المنشآت في مرموقة
 وحـاكم وزيـر بين الدولة في الهامة المناصب صينيا مسلما 45 شغل للصين
 مناصـب شغلوا المسلمين من أكبر عدد هناه كان الواليات وفي .(2)إقليمي
 المـوظفين. عـدد إجمـاليي مـن الثلـث إلـت بالخمس البعض درهمقّ  مختلفة
 العربيـة والثقافـة عريقـةال الصـينية الثقافـة بـين مثمـرال التفاعـل بـدأ هنا ومن

                                                 

(1) ammad ibn ḥBenno van Dalen, Zhamaluding: Jamāl al‐Dīn Mu

ammad al‐Zaydī al‐Bukhārī. The Biographical. In ḥāhir ibn MuṬ
1263-f Astronomers, pp.1262oThomas Hockey, Encyclopedia  

 .152و ائق تاري  اإلس م في الصين، ص (2)
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، اإلسـ مية >هـوى< قومية الشاسعة الصين أرع علت تكّون و، اإلس مية
 نالقـرآ هـي وعلـومهم و قـافتهم، الصـينية اللغة هي العمل في اليومية لغتهم
 .(1)العربية واللغة

 سـنة 36 تحديدا دام حكم بعد م1294/هـ596 سنة خان قب ي ُتوفي
 اإلمبراطـور أخبـار بـبعض عنـي وقـد .نخا تيمور لحفيده بعده الحكم اتارك  

ــب ي ــان ق ــدد خ ــن ع ــؤرخين م ــرب الم ــالنويري الع ــن (2)ك ــدون واب  (3)خل
  فقال: وفاته فديالصّ  وأّرخ، (5)العيني الدين وبدر (4)والذهبي
 القان، ليوالمغ الملف خان. جنكز بن’تولي بن’قب ي األعظم القان<
، هوالكو أيام في األعظم القان كان وهو، قان منكو أخوه هلف لما األعظم.
 مـات أن إلـت دولتـه وامتـدت أيامـه وطالـ  التخ  علت أخوه قب ي جلس
 سـيّ وكر الخطـا بـ د أم بـالق بخـان هـ(596) وستمائة وتسعين خمس سنة

 .(6)>سنة أربعين من نحوا المملكة في قب ي أيام وكان  ل.والمغ مملكة
 يصـفه الـذي الصـين إمبراطـور خـان قـب ي األعظـم الخاقـان هو هذا
 فـي النظـر علـت< العكـوب دائـم، بـالعلوم اعتنا  له كان بمنه الطنجي جمال

                                                 

لي تشين تشونغ، أطلب العلم ولو بالصين، مقال منشور في مدونـة: اإلسـ م والثقافـة  (1)
 م.2217أكتوبر  12الصينية )مدونة تهتم باللغة العربية واللغة الصينية( الث  ا  

 .124 /27النويري، نهاية األرب  (2)
 .739، 724 /7؛ 516-695 /6 تاري  ابن خلدون (3)
 .(5419)رقم:  255 /16الذهبي، سير أع م النب    (4)
 .223-222 /1بدر الدين العيني، عقد الجمان في تاري  أهل الزمان  (5)
 .(54)رقم:  139-135 /24الوافي بالوفيات  (6)
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ُؤوبُ ، األصـلية سـيما ال، العقلية الحقائق  لـبالمطا عـن البحـث فـي والـدُّ
، فيــه النظــر علــت عكــف مــا جملــة مــن وأن، >اإلةيهل خصوصــا، الحكمّيــة
 فيـه الحـق طالبـا، وتحقيقه تدبره عن البحث في< ودأب، فكره إليه وصرب
، سـمطها فـي وينـتظم، سـلكها في ينخرط وما النبوة رُ مْ أَ ، وتصديقه بتصوره
 .(1)>اإلنسية النفوب في القدسية اآل ار من شربها ويرد، عقبها ويقفو

 كانــ  النصــارى علمــا  مــن طائفــة أن الطنجــي الــدين جمــال ويــذكر
 بخـ ب - فكـانوا، النبـوة أمـر فـي نـاظرهوتُ  األعظم الخاقان مجلس حضرت

 أحـد بـين ونقُـرِّ فَ يُ  ال قبل من نبيهم إلت أنزل بما آمنوا الذين المسلمين نهل
 اخصوصـ، صـاحبهم غيـر مـن بـدر ما علت التشنيت في بالغونيُ < -رسله من
 إلـت يضـيفون كـانوا فـإنهم، السـ م عليـه محمد اإلس م دين صاحب علت

لَةٍ  صغائر  إلـت المطلـق القليـل ذلف من متجاوزين، عليه متقّولة كبائرَ  له متموَّ
 تنفيــرا، الضــرب الحــزن إلــت الــدهس الســهل ومتعــدين، المختلــق الكثيــر
 ومـا، ريمالك النبي هذا عن، الشريفة األعظم خاقان نفس ةوخاصّ ، للنفوب
 السـ م عليـه لمحاسـنه، السـليم نظـره في وتقبيحا، القويم الدين من به أتت
  .(2)>المستقيم والطريق الحق من إليه دعا وما نفسه في

ـــول يتفـــق كـــان ولمـــا ـــدين جمـــال مث   المجلـــس بهـــذا الطنجـــي ال
ـــان كـــان األحـــايين بعـــض فـــي ـــه يُجـــري األعظـــم الخاق   تلـــف ذكـــر< ل

  )يعنـي الـدين هـذا أعدا  من بحضرته من بعض عن لها حاكيا، التشنيعات

                                                 

 يات المتلوة.اآل (1)
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 علـم بغيـراهلل ’آيات في الملحدين، له فهم غير من فيه الطاعنين، اإلس م(
   .(1)>بها

 والنبـي اإلسـ م عـن الـدفاع تـولت أنـه الطنجـي الـدين جمـال ويَذكر
 االفترا ات تلف (‘) عنه نافيا، األعظم الخاقان مجلس في (‘) محمد

 األولت جمادى بمنسل  هخرّ أ آخر مجلس في حضوره اتفق  م، والتشنيعات
 األعظـم الخاقـان هافتتحـ هــ(557) هجريـة وسـتمائة وسـتين سـبت سـنة من
 وَمـن ؟مظهـره ومـمَّ  ؟مصـدره مـا الكـريم: القـرآن عـن السؤال< في خطابب

 .>؟ُمَتلَقِّيه محمد قلب علت قيهوُملْ  به الموحي
 تصـدير مـن أراد مـا األعظـم الخاقـان أن الطنجـي الـدين جمال فََفِهم

، الحضــرة مـن اهتمـام َمزيــد< :-تعبيـره حسـب - إاّل  الســؤال بـذاه خطابـه
 استكشـاب مـن حاصـله كان إذ، كنهه إلت تطلت وفضل، بممره، اوًّ لُ عُ  ِزيدت
 تلـف حـلّ  يحيـل’لعبدا كان ما هو يسمعه ممن الوحي من النبي يسمعه ما أن
 .>به العلم وإتقان رهتقرّ  علت األنبيا  بوادر من هبَ الشُّ 

ه دينـه أمـر مـن علمـه بمـا المجلس في تحّدث الطنجي أن ويبدو  ونَِبيِـّ
 الواجـب مـن ذبـحين رأى< المجلـس مـن انصرب لما لكنه، ومنافحا مدافعا
، >الحـال وواتـاه السـؤال اقتضاه حسبما ذلف بيان، الجزم والحتم، ال زب

 اإلنبا  في تلوةمال اآليات< لةرسا  فكان الموضوع في كتابا َصنِّفيُ  أن قّررف
 .>المعلوة وتوابعها النبوة عن
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 اآليات) الكتاب هذا كان هل نتسا ل: أن لنا يحقّ  ُهنَا إلت وصلنا وإذْ 
ين جمال يمين خّطته الذي الوحيد هو (تلوةمال  ؟الطنجي الدِّ

ــار  إن ــة الق ــات< لمخطوط ــوة اآلي ــرّدد ال >المتل ــي يت ــول ف ــمنّ  الق  ب
، الكتابـة فـي راقيـا أسلوبا يمتلف وأنه، العلم في طويل باع ذا كان صاحبها
 مـن حـال بـميّ  يمكـن ال ولكـن، ألّـف ما آخر يكون قد هذا فكتابه وبالتالي
ــذا، األّول هــو يكــون أن األحــوال ــا وه ــد م ــدينا تمك ــن ل ــه م ــات< كتاب  اآلي
 تآليف: أربعة له أحصينا الكتاب هذا خ ل فمن، >المتلوة

  .>المعلّوة وتوابعها النبوة عن اإلنبا  في المتلوة اآليات< -1
م الذي الكتاب هذا وهو  الفريدة. بمخطوطته تعريفا نَُقدِّ

  .>المتلوة اآليات< مختصر -2
 إلـت مجَ رْ َتـتُ لِ  الطنجـي الـدين جمـال اوضـعه ةصـغير كراسة أنه ويبدو

 لّخــص  ــم< :للكتــاب تســميته بعــد قــال، خــان قــب ي فهمهــايَ  التــي اللغــة
 العــدد قليلــة أوراق فــي ُجملــة مقاصــدها وأ بــ ، الرســالة هــذه ]مضــمون[

 علـت ونشـر، قِسـطه العلـم مـناهلل ’وفّـر األعظـم خاقان يفهمه بلسان مجَ رْ تَ تُ لِ 
 .(1)>عالية الزال  حضرته علت وتعرع، قسطه العلم

ين. في الجهاد شرعية في تمليف -3   الدِّ
 فـي جـرى ما بعض عن حاكيا قال، للمؤلف ك م من وجوده استفدنا

 مـن حضـره نْ مَ  باعتراع - الك م انجرَّ   م< األعظم: الخاقان مجالس أحد
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 في الجهاد شرعية هو، المعنت هذا لواحق من آخر معنت إلت -اهإيّ  النصارى
 بذيوم به صدر حسبما فيه الحال ُشرح، الكاملة األديان من وغيره الدين هذا
 .(1)>أخرى ةٍ سَ رَّ شَ مُ  في البيان ُمستوفت األعلت األمر

 هـو الكتـاب هـذا أنّ  >األمـر بـذيوم به ردَ صَ  حسبما< عبارة من ويُْفهم
  األعظم. الخاقان بتمليفه أمر مما أيضا

 فـي ورد بمـا نـمتي أن الُمفيـد مـن نـرى >ةَسـرَّ شَ مُ < معنـت نتبّين ولكي
 بـين جمت< أّنه وغيره السمعاني ذكر، هـ(455)ت. الليثي مسلم أبي ترجمة

 .(2)>ُمجّلدة من قريبة منها واحدة كل، ُمَشّرَسة أربعين في >الصحيحين<
 آخـر نـّص  وفـي، >الُمَجّلـدة< من تقرب >ةسَ رَّ شَ مُ ال< أن نفهم هنا ومن

 الليثـي مسـلم أبـي ةترجمـ فـي الذهبي الدين شمس قال >الدفتر<بـ عنها ُعبِّر
 ،والصـحيح الحديث علم يعرب ممن كان< أّنه، قاقالدّ  عن راويا، المذكور
  .(3)>تركته من هااشتريتُ  كثيرة دفاتر في >الصحيحين< بين وجمت

  .>نزيلالتّ  تفصيلُ < -4
 الطنجـي الـدين جمـال إليـه أشـار، الكريم للقرآن ّولطَ مُ  تفسير وهو

 هـو حسـبما< :-لـه كـ م سـياق فـي - قـال، >المتلـوة اآليات< كتابه في
 هــو يكــون أن فعســت، مضــت فيمــا عرفتهــا التــي العقليــة القســمة مقتضــت
 منـه محكمـة بآيـة الـوحي فـي وجـوده وجوب انَ يَّ بَ  الذي المتشابه المسمت

                                                 

 اآليات المتلوة. (1)
 (.1235 /4(؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ )427 /3السمعاني، األنساب ) (2)
 .212، ص.31تاري  اإلس م، ج. (3)



 242 

 لهـذا مطابقـا >التنزيـل تفصـيل< تفسـيرنا اتمَ دِّ َقـمُ  مـن كتبنـاه فيما (1)[...]
 .(2)>التقسيم بحسب البيان

 وىالِقـ مـن ل نسـان مـا< فصـل فـي وذلـف، آخـر موضت في ذكره  م
 أنـواع سـائر عـن لـه المميـز أنـه رفـ َ ع وقـد< قال:، >الناطق جز ه بحسب
 :الشـريعة وبلسـان، الناطقـة الـنفس :الحكمة بلسان المسمت وهو، الحيوان
 هـذه وجوه انَ يَّ بَ  وقد .رالسِّ  :الصوفية وزاد، المطمبنة والنفس والروح القلب

 الموسـوم الكبيـر التفسـير من كتبناه فيما الجز  لهذا األسما  بهذه التسميات
 .(3)>إتمامهاهلل ’رَ سَّ يَ  >زيلالتن تفصيل<بـ

 هـذا عن قلّ ي اتفسير لمؤلفل أنّ  >الكبير التفسير< عبارة من يُفهم وقد
اهلل ’ريّسـ< قوله من صراحة يظهر كما، اصغير أو امتوسط، الحجم في الكبير
، آخـر موضـت في يُشير هذا وإلت، بعد تمليفه من فرغ قد يكن لم أنه >إتمامه
 أن كمــا، واسـتغفاره آدم توبـة يلِـّكُ  تحـ  يـاتجزئ كلهـا هـي وإنمـا< قـال:

 الشـجرة مـن باألكل المرموزة خطيبته كلي تح  جزئيات أجمعين خطاياهم
 علتاهلل ’أعان التفسير من موضعه علت به فمحلنا طول ولبيانها، عنها المنهي
 .(4)>بالتيسير إتمامه

 ا اإلنبـ فـي المتلـوة اآليـات< مخطوطة خ ل من لنا تيّسر فقد، وبعد
 الطنجــيّ  األزدي ســليمان بــن’يحيــت بــن’محمــد الــدين لجمــال >النبــوة عــن

                                                 

 .في األصل كلمة يصعب قرا تها (1)
 اآليات المتلوة. (2)
 اآليات المتلوة. (3)
 اآليات المتلوة. (4)
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ب أن، المغربيّ   متضـلت طنجـة أهـل مـن وفيلسـوب، كبيـر مغربـي بعالم نَُعرِّ
 لكتابـه يُْعـرب وال، لـه ترجم أن ألحد يسبق لم، اإلس مية الشرعية بالعلوم
 فصل عن فناكش قد نكون المقال وبهذا القديمة. المصنفات في ذكر أيّ  هذا

رَ  وأندلسيين مغاربة علما  تاري  من مجهول  بلـدهم عن يرحلوا أن عليهم قُدِّ
 الهجري. السابت القرن في اإلس مي الغرب تجتاح كان  عصيبة ظروب في
 المغربية الع قات من المعروفة الغير الجوانب من ُتَعدُّ  الترجمة هذه أن كما

  منها. الثقافي المجال في والسيما والمغولية الصينية
 بلديّـه قبـل الصـين دخـل الطنجي الدين جمال أنّ  بالذكر الجدير ومن

 الرحالـة بولـو مـاركو أن أيضـا الغريـب ومـن، سنة سبعين بنحو بطوطة ابن
 أن احتمال و مة الطنجي الدين جمال زمن في الصين دخل الشهير اإليطالي
 ماركو أن المعلوم فمن، خان قب ي ب ط في الطنجي الع مة لقي قد يكون
 رواه مـا كان إذا عاما 17 لمدة اإلمبراطور هذا ب ط في مستشارا عمل بولو
  صحيحا. رحلته في

 تعرضــهم عنــد - علينــا يتيهــون األوربيــين البــاحثين بعــض كــان وإذا
 الرحالـة سـبق بولـو مـاركو البندقي الرحالة إن بالقول -بطوطة ابن لرح ت
 لُِتِفيـد تـمتي الدراسـة هـذه فـإنّ ، سـنة 72 بنحـو الصـين دخول إلت الطنجي
 يكـن لم بولو ماركو اإليطالي صنيت بمن الرح ت أدب في والباحثين الُقّرا 
ا  قـد كـان الصـين بـ د بولـو مـاركو دخـل الذي الوق  ففي، ِريادة وال َسْبق 
ب   ُمْسلم عالم هناه إلت سبقه ا ُمَقرَّ  ومـن، خـان قـب ي اإلمبراطـور مـن ِجـدًّ
 من وتحديدا، المغرب أهل من العالم وهذا، العلمي مجلسه ياتشخص أبرز
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 سـليمان بـن’يحيـت بـن’محمـد الـدين جمـال وهـو، بطوطـة ابـن بلـد طنجة
  المغربي. الطنجي األزدي

 >المتلوة اآليات< رسالة كتب الطنجي الدين جمال لسوفنايف أن ويبدو
 أواخـر فـي إاّل  تمليفهـا فـي يشرع لم إّنه بحيث، العمر من متقدمة مرحلة في
 سـنة القعـدة ذي 22 فـي منهـا وفـرغ، هــ557 سنة من األولت جمادى شهر
 3 فـي نظره وتح  المؤلف قَِبل من وتصحيحها مراجعتها تم   ُمّ ، هـ555

 عـن الغربـة من حال في ذلف كل في والطنجي، هـ572 سنة الثانية جمادى
 وقـ  البـال ددّ وتبـ، وضعها عند الحال دتشرّ  مت< االستقرار عدمو األوطان
 .(1)تعبيره حدّ  علت >جمعها

 الــدين جمــال وفــاة بتــاري  يتعّلــق عنصــر فــي نبحــث أن أخيــرا بقــي
 ؟حد   متت، الطنجي

 بـبعض االستبناب أن غير، األمر هذا في يُعتمد شي  أيدينا بين ليس
، المسملة هذه في َما بمقاربة لنا تسمح قد المخطوطة في الموجودة البيانات
 الثـاني الوقـف  ـم، هــ592 سـنة هـو الـذي الكتـاب تحبـيس  تـاري ونعنـي
 كنــا وإذا، دمشــق بصــالحية كائنـة زاويــة خزانــة علـت هـــ596 بعــام المـؤرخ
 علت بنا  فيحتمل، مؤلفه حياة في للوقف ُرِصد قد الكتاب يكون أن نستبعد
 أّوال المـذكورة السـنة فـي بدمشـق الطنجـي الدين جمال وفاة تكون أن ذلف
  بقليل. قبلها أو هـ(592 )أي

                                                 

 ة.اآليات المتلو (1)
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، المخطوطـات فهـارب فـي لـه رَ ْكـذِ  ال بمخطوط تعريف ذافه، وبعد
 قمنـا وقـد .طنجـة أهـل من لمغربي وهو، التراجم كتب في لمؤلفه ذكر وال

 لهـا والتقـديم تخريجهـا علـت وعملنا، >المتلوة اآليات< رسالة نّص  بتحقيق
  اهلل. نبإذ طبتتُ س قريب امّ وعَ ، مضامينها بعض علت والتعليق
 قـذف  التـي الـدوافت هـي مـا نتسا ل: أن نود الدراسة هذه ختام فيو
  ؟الصين ب د تخوم إلت الطنجي العالم بهذا

 أن مكـنيُ  ولكـن، التسـاؤل هـذا علـت يجيـب نـّص  أي علـت نعثر لم
 السـابت القـرن فـي واألنـدلس المغـرب ظـروب استقرا  في الجواب نلتمس

ــري ــد، الهج ــلّ  فق ــام اخت ــم نظ ــ الحك ــد المغربب ــار بع ــة انهي  اإلمبراطوري
، وإشبيلية وقرطبة كبلنسية الكبرى األندلس حواضر سقط  وفيه، الموحدية
 إلـت منـهو المغـرب عـدوة إلـت الجمـاعي النزوح من موجة المنطقة وعرف 
 تكــون أن يتوّخــون أو، ديــارهم فــي يســتقرون األغنيــا  كــان وإذا، المشــرق
 فإن، والتجارة للسكنت األرع شترونوي، أوطانهم من قريبة هجرتهم منازل
 كمـا تمامـا الرحيـل فضـلوني كانوا الكريم للعيل اإلمكانيات تعوزهم الذين
  :بقوله الشاعر ذلف صّور
ــــــهميُ  ــــــا  بمرض ــــــيم األغني  ق

 

 وترمي النوى بالمقترين المراميـا 
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 المؤلف واسم الكتاب عنوان
 والوقف التملف بيانات مت

 المخطوطة من األولت صفحةال ظهر علت
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 كتاب مخطوطة من األولت الصفحة
 >المعلوة وتوابعها النبوة عن اإلنبا  في المتلوة اآليات<

 األزدي الطنجيّ  سليمان بن’يحيت بن’محمد الدين لجمال
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 الثعالبي الّرحمن’عبد زيد أبي للشيخ العلمية المكانة
 م(1212 /هـ312 )ت

  الواردة اإلجازات ونصوص رحلته خالل من
 >الكبير الجامع<كتابه  في

 

 صاري سليمة أمينة                    

 اهلل سعد سمالقا أبو -2- الجزائر جامعة

 المغـرب علمـا  أكثـر بـين مـن، (1) الثعـالبي الـرحمن’عبد الشي  يعد
                                                 

بـن مخلـوب، الّثعـالبي، الجعفـري، الجزائـري، ’بـن محّمـد’الـّرحمن’هو أبو زيـد عبـد( 1)
ر، الوادي مشهور شرقي مدينة الجزائر وهي اآلن  المغربي، المالكي. ولد في منطقة يَسِّ
ــين  ــ ث  ــاري  مــي ده ب ــد ت ــومرداب. اختلــف المؤّرخــون فــي تحدي ــة ب تابعــة لوالي

م(، وكان هذا 1356 /ه757م(، )1354/ه755م(، )1353/ه756احتماالت هي: )
نتيجة الخ ب الّذي وقـت بـين والـده وعّمـه علـت تحديـد تـاري  مـي ده. ومـن خـ ل 
استنطاقي لبعض النّصوص الواردة في كتب الّثعالبي، توّصـل  إلـت نتيجـة مفادهـا أّنـه 

 هـ.757هـ، 755هـ، 756هـ، 754ولد في أحد السنوات التالية: 
في مدينة الجزائر، ولـّما شـّب تاقـ  نفسـه إلـت الّرحلـة فـي سـبيل طلـب نشم الّثعالبي 

بعد أن قضـت العلم، فزار أماكن مختلفة، اقتبس العلم في كّل منها من خيرة شيوخها. 
 >مدينـة الجزائـر<أزيد من عشرين سنة متجّوال بين مختلف الحواضر اإلس مّية عاد إلـت 

 ه(.533 -522في الفترة ما بين )
الرحمن الثعالبي رمـز مدينـة الجزايـر عـن عمـر ينـاهز التسـعين سـنة: ’ّشي  عبدتوفي ال

مــارب  16الموافــق لـــ  .>ه...576رمضــان المعظــم ســنة  23..ضــحوة يــوم الجمعــة <
م، ونُِقَل جثمانه من منزله القريب من الجامت الكبير )المسجد(، ودفن في ربوة 1472

 =           ن يوجد ضريحه.خارج باب الواد تعرب بـ<جّبانة الطلبة>، أي
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 من بعدهم جا  من وبين، معاصريهم بين كبيرة بشهرة حضوا الذين األوس 
 هذا. يومنا إلت والخاص العام يعرفها علمية شخصية أكثر ويعتبر بل علما ؛

                                                 

تـراجم الـرحمن الثعـالبي: ’عبـد :الدراسة والتحقيق الّتي قم  بهاانظر  = عن الثعالبي
، دراسة وتحقيق أمينة سـليمة صـاري، فقهاء مالكية، من خالل مخطوط الجامع الكبير

لبنان،  -، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيت، دار الزواوي للدراسات، بيروت1ط
 .2216 /1435الجزائر،  -سين دايح
، تحقيـق: التنبكتي: المرجـع السـابق بتطريـز الـّديباجأحمد بابا الّتنبكتي: وانظر أيضا:  

 -267، ص ص 2224 -1423، مكتبــة الّثقافــة الّدينّيــة، القــاهرة، 1علــي عمــر، ط
، 1، ط1، جتعريـف الخلـف برجـال السـلفبن أبي القاسم الحفناوي: ’؛ محمد252

 -52، ص ص 1952-1422رســالة، المكتبــة العتيقــة، بيــروت، تــونس، مؤسســة ال
، 2، ط 1، جشجرة الّنور الّزكّية في طبقـات المالكّيـةبن محّمد مخلوب: ’؛ محّمد55

؛ شــمس الــّدين 256 -254، ص ص 1349لبنــان،  -دار الكتــاب العربــي، بيــروت
، دار 1، ط4، جسـعالضوء الالّمـع ألهـل القـرن الّتاالرحمن الّسخاوي: ’بن عبد’محّمد

؛ إسـماعيل باشـا البغـدادي: 163 -162، ص ص 1992 -1412الجيل، بيـروت، 
، دار إحيا  الّتراث العربي، 2، ط1، جَهِديَّة العارفين أسماء المؤّلفين وآثار المصّنفين

معجم أعالم الجزائر مـن ؛ عادل نويهض: 633 -632لبنان، دت، ص ص  -بيروت
، مؤّسسـة نـويهض الّثقافّيـة للّتـمليف 3، طرن العشـرينصدر اإلسالم حّتى منتصف القـ

؛ يوسف اليـان 91 -92، ص ص 1952 -1423لبنان،  -والّترجمة والنّشر، بيروت
هو شامل ألسماء الكتب المطبوعة في ، ومعجم المطبوعات العربّية والمعّربةسركيس: 

وذلـك مـن يـوم  األقطار الشرقية والغربية، مع ذكر أسماء مؤلفيها ولمعة مـن تـرجمتهم
، 1، جميالديـة 1414الموافقـة لسـنة  1994ظهور الطباعة إلـى نهايـة السـنة الهجريـة 

؛ أبـو القاسـم 551، ص 1925مصـر،  -دط، مكتبة يوسف اليـان سـركيس، القـاهرة
، دار البصـائر للنّشــر والّتوزيـت، حســين 5، ط1، جتـاريخ الجزائــر الّثقـافيسـعد اهلل: 

موسـوعة ؛ أبو القاسم سعد اهلل، وآخـرون: 93 -91، ص ص 2229الجزائر،  -داي
، اعتنـ  بنشـره المنّظمـة العربّيـة 1، ط4، جأعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمين

ــروت ــل، بي ــوم، دار الجي ــة والعل ــة والّثقاف ــان،  -للتربي ، ص ص 2226 -1426لبن
أعـالم مدينـة الجزائـر ؛ مسعود كـواتي، محّمـد الّشـريف سـيدي موسـت: 511 -527

 .96 -94، ص ص 2225، دار الحضارة، الجزائر، 1، طومّتيجة
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 الَع َّمـة الغزيـر. لـموالع، الكثيـرة التصانيف ذو، الفذ العالم وهو ال؛ كيف
 بمدينـة ُتعـرب أصـبح  الّتـي، الجزائـر لمدينة رمزا يكون أن استحق الذي
 الرحمن.’عبد سيدي

 هـي بـل عـدم؛ مـن وليـدة الثعـالبي إليها وصل الّتي الشهرة تكن ولم
ه نتيجة  مـا إذاعـة علـت وحرصـه، العلـم طلـب فـي وإخ صـه واجتهاده ِجدِّ
 وجاهـل، مسترشدااهلل ’في أخ من، ذلك طلب من وإقراء< شيوخه من تعلمه
 أفنــت فقــد، (1)>وصــديق، وقريــب، وولــد، أهــل مــن، الّتعلــيم فــي يرغــب
 مكانـة بـذلف فنـال وتـمليف؛، وتـدريس، للعلـم طلـب بـين حياتـه الثعالبي
 كبيرة. علمية

 في أورده فيما التمعن خ ل من مكانته من بعضا ندره أن لنا ويمكن
 الحتوائـه وذلـف، ألفـه مـا أنفـس بين من يُعد ذيال، >الكبير الجامت<كتابه 
 الّتـي اإلجـازات ونصـوص، رحلتـه نـص هـي، قيمـة مصدرية نصوص علت
 علما  بين وفضله، للعلم تلقيه من عديدة جوانب لنا تبرز، شيوخه بها ح ه

 عصره.

 الثعالبي: برحلة التعريف -أوال
 فـي للّرحلـة نفسـه تاقـ  شـبّ  ولــّما، الجزائـر مدينة في الّثعالبي نشم

 كـلّ  فـي العلـم اقتـبس، مختلفـة أمـاكن إلت الّرحال فشدّ  العلم؛ طلب سبيل
 بعـد  ـمّ ، المشّرفة مّكة، مصر، تونس، بجاية منها: شيوخها. خيرة من منها
 َخَبرَ  لنا فذكر، العودة علت العزم عقد، العلمي وتحصيله الحلّ  لشعائر إنهائه

                                                 

 .42، ق : الجامع الكبيرالّثعالبي (1)
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 فـي الـوارد، الّرحلـة نـّص  وقّـفيت وهنـا، تـونس إلـت  ـمّ ، مصـر إلت عودته
 مدينتــه إلــت عودتــه عــن الحــديث يكمــل فــ ، >الكبيــر الجــامت< مخطــوط
 الجزائر.

 منطقـة مـن، م14 /الهجـري الّثـامن القـرن أواخـر في االنط قة كان 
ر  التـي، بجايـة مدينـة إلـت الثعـالبي توجـه ومنها .(1)الجزائر مدينة شرقي يَسِّ

 بهــا بقــي إذ، م(1425 -1399 /ه529 -522) بــين مــا الفتــرة فــي دخلهـا
 الـُمقتدى األيّمة بها فلقيت...< بقوله: علمائها علت أ نت وقد سنوات. سبت
، الورع، الّزاهد، الفقيه الّشيخ أصحاب، وورعهم، ودينهم، علمهم في بهم
 أحمـد الّشـيخ وأصـحاب بـن’، الوغليسـي أحمـد بـن’الـّرحمن’عبد زيد أبي

 يعرفـون ال، الحدود مع ووقوا، ورع أهل، متوافرون يومئذ وهم، إدريس
 فمخـذ، (2)>...مسـلكهم وطلبـتهم أتبـاعهم وسلك، يخالطونهم وال األمراء
، المـانج ّتي عثمـان بـن’علـي الحسـن أبـو منهم: الّشيوخ من جملة عن بها
 وأبو، اليليلتني محّمد بن’علي الحسن وأبو، الحسن بن’سليمان الّربيت وأبو
 .(3)المشّدالي القاسم وأبو، اليليلتني عيست مهدي

 بـن’محمـد اهلل’عبـد أبـي الّشي  وفاة بعد فدخلها، تونس إلت توجه  م
 فــي وذلــف ســنوات؛ ســ  بحــوالي، م(1422/ه523 )ت الــورغمي عرفــة
 بهـا فمخـذ، م(1427/ه512) سـنة أوائـل أو، م(1425/ه529) سنة أواخر
ــو هــم: الّشــيوخ مــن نخبــة عــن ــد وأبــو، الغبرينــي عيســت مهــدي أب  اهلل’عب

                                                 

 ظ. 39المصدر نفسه، ق  (1)
 ظ. 39المصدر نفسه، ق  (2)
 .39المصدر نفسه، ق  (3)
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ــد ــن’محّم ــة ب ــي خلف ــو، األُبِّ ــم وأب ــي القاس ــو، البرزل ــوب يوســف وأب  يعق
 مدة أو تاري  تحديدا نعرب ال لكننا، (2)مصر قصد تونس؛ ومن .(1)الّزغبي

                                                 

 .39المصدر مفسه، ق  (1)

ه( 529سـنة )الّرحمن الجي لي أّن الّثعالبي بعد أن ذهب إلـت تـونس ’يشير الّشي  عبد (2)
م(، فمقـام بمسـنت 1414 /ه517وتلّقت عن شيوخها، غادرها متوّجها إلت مصـر سـنة )

نحو سنة  ّم ارتحل إلت مدينة بورصة في تركيا فمقيم  له زاوية هناه،  ّم عاد فحـّل، 
 م.1415/هـ519 ّم عاد إلت مصر، فتونس سنة 

مصـر مـّرتين، األولـت فـي  ولكن بالعودة إلت <الجامت الكبير> نجـد أّن الّثعـالبي دخـل
طريق الّذهاب لكنّنا ال نعرب تاري  دخوله لمصر فيها، باعتبار أّننا أص  ال نعـرب مـا 
هي المّدة الّتي قضاها في تونس، والمّرة الّثانية في طريق العودة وهي الّتـي كانـ  فـي 

ره وإقامـة الّسنة الّتي ذكرها الّشي  الجي لي، أّما عن ذهابه إلـت بورصـة مـن بـ د الّتـ
زاوية له بها، فإّن مؤلّفات الّثعالبي، وال من ترجم له من المصادر ذكرها، وإّنما انفـرد 
بهذا الخبر الّشي  الجي لي، وكّل المراجت الحديثة عند حديثها عن ذهاب الّثعالبي إلت 

قد و ؟تركيا فإّنها تنقل عنه، والّسؤال الّذي يطرح نفسه هو من أين استقت هذه المعلومة
طرحُ  هذه اإلشكالّية علت األستاذ محّمد شريف شايب فرّجح أن يكون اسـتقاها مـن 

أنبا  أبنا  الّزمان في النّضل برشفة من يـم ترجمـة اإلمـام الّثعـالبي أبـي زيـد <مخطوط 
م(، 1525/ه1244بـن الحـاج موسـت )ت ’الّرحمن>، تمليف الّشـي  علـي’سيدي عبد

عالبي، مولده، نشمته، رحلته العلمية، مشـايخه، يحتوي هذا الكتاب علت ذكر نسب الثّ 
مسنداته ومرويّاته، ت مذته، مؤلّفاته، فوائـد مـن ك مـه، وتـاري  وفاتـه، إذا فـإّن هـذا 
المخطوط القّيم قد يحتوي علت إجابات علت كل األمور الغامضة فـي حيـاة الّثعـالبي، 

علـت مـا يبـدوا فـإّن خزانتـه الّرحمن الجي لـي، و’هذا المخطوط القّيم ذكره الّشي  عبد
تزخر بنسخة منـه، وقـد حّثنـي األسـتاذ محّمـد شـريف شـايب علـت البحـث عـن هـذا 

 المخطوط وتحقيقه في المستقبل.
الّرحمن الجي لي أّن الّثعالبي قـام برحلـة بحريّـة ’كما نستنتل أيضا من ك م الّشي  عبد

إلـت احتمـالين فـي طريـق من مصر إلت تركيا  ّم عـاد مـن تركيـا فحـّل، وهنـا نتوّصـل 
 ’=العودة، إّما أّنه عاد من تركيا إلت مّكة بّرا، وهذا يسـتلزم أّنـه مـّر علـت بـ د أرمينّيـة
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 عـن بهـا فمخـذ تـونس. مـن خروجـه تاري  نعرب ال أننا باعتبار، بها إقامته
 .(1)مكة إلت ذهب  م الب لي. محّمد اهلل’عبد أبي الشي 

 طريـق فـي بدأ األماكن؛ هذه شيوخ علت العلم، الثعالبي أخذ وبعدما
 الـّدين ولـي الّشـي  عـن بهـا فسـمت، (2)الثانية للمرة مصر علت فمرّ ، العودة
 .(3)البسـاطي اهلل’عبد أبي بها المالكّية وّشي ، العراقي الّرحيم’عبد بن’أحمد
 بالّتحديـد نعـرب ال لكنّنـا، (4)>...مصـر إلـى رجعـتُ  ثـمّ < الّثعـالبي: يقول

 الّشـي  عـن بهـا سـمت أّنه نعرفه ما وكلّ ، الب د لهذه فيه دخل الّذي الّتاري 
 معظمهـا جّمـة علوما عليه وحضر، العراقي الّرحيم’عبد بن’أحمد الّدين ولي
ــم ــديث عل ــازه، الح ــيخه فمج ــاري  ش ــد بت ــوم األح ــورا  ي ــن عاش ــنة م  س
 إلـت وبـالنّظر، الّسـنة ههذ من محّرم شهر من العاشر أي، م(1414/ه517)

 فإّننا، كتابا 32 حوالي وهي هذا شيخه عن الّثعالبي درسها الّتي الكتب عدد
 ليـتمّكن بسـنة األقـل علت الّتاري  هذا قبل مصر في كان الّثعالبي أنّ  نستنتل
ــن ــة م ــلّ  دراس ــف ك ــب تل ــق، الكت ــوغ وليُحّق ــا النّب ــة فيه ــي وخاّص ــم ف  عل

 علــم ومعظمهــا، جّمــة علومــا عليــه فحضــرت ...< يقــول: إذ، (5)الحــديث
                                                 

= وآسيا الصغرى، والعراق والّشام وفلسطين، والحجاز لكـي يّتجـه إلـت مّكـة، أو أّنـه 
بقت مجـّرد ركب البحر من تركيا باّتجاه الشواط  الّشرقّية للبحر المتوّس ، ولكن هذا ي
، 352، ص 2احتمال ما لم يؤّكد بمدلّة قطعّية. أنظـر: الجي لـي: المرجـت السـابق، ج

 .315 -317، ص ص 6ج

 و42 -و37، ق : الجامع الكبيرالّثعالبي (1)
 و. 42المصدر نفسه، ق  (2)
 .44 -43و،  42المصدر نفسه، ق  (3)
 و. 42المصدر نفسه، ق  (4)
 .44 -43و،  42المصدر نفسه، ق  (5)
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ــديث ــتح، الح ــبحانهاهلل ’وف ــي س ــه ل ــا في ــا فتح ــب، عظيم ــي وكت ــه ل  بخّط
 كـان الحـديث علـم فـي تفّوقـه أنّ  نستنتل النّّص  هذا ومن، (1)>...وأجازني

 فـي هـذا شـيخه عـن قال ما ذلف يؤّكد وما، شيخه من اإلجازة ينال أن قبل
 الـّرحيم’عبد بن’أحمد زرعة أبو شيخنا حّدثنا فائدة:< :>الوافد غنيمة<كتابه 
 .(2)>بالقـاهرة مائة وثمان عشرة ست سنة قعدة ذي شهر في ِحفظه من إمالءً 
 /ه515 القعــدة ذي فــي مصــر فــي كــان أّنــه نســتنتل الــنّّص  هــذا خــ ل مــن

 القاهرة. دخل وأّنه، م1413
 فوجـد، تـونس إلـت للعـودة الّرحـال شـدّ ، مصر في العلوم تلّقيه وبعد

 /ـهــ516) ســنة وفاتــه وكانــ  مــات قــد الغبرينــي عيســت مهــدي أبــا ي الّشــ
 الّثعـالبي كـان الّسـنة هـذه وفـي (3)م(1413 /ـهـ515) سـنة وقيل، م(1412
 فإّنـه اإلشارة؛ سبق  وكما، إليها طريقه في كان أّنه أو، مصر دخل قد رّبما
 تـونس دخل أّنه أي، بها اليزال كان م1414 /ـه517 محرم 12 تاري  حّتت
 الغبريني. وفاة من سنتين حوالي بعد

 محّمـد اهلل’عبـد أبـي الّشـي  عـن المـّرة هـذه تـونس في الّثعالبي سمت
 عـن سمت كما، القضا  منصب في الغبريني عن ناب قد كان الّذي القلشاني

                                                 

 و. 42المصدر نفسه، ق  (1)
غنيمة الوافد وبغية الّطالـب الماجـد، فهرسـة مروّيـات ومؤّلفـات الرحمن الثعالبي: ’عبد (2)

بن مخلوا الثعـالبي المتـوفّى ’بن محّمد’الرحمن’فخر الجزائر اإلمام المسند الّشيخ عبد
، 1ريف، ط، تحقيق: محّمد شايب شالثعالبي الرحمن’عبد رحلة يليهاو، ھ 312سنة 

 .66، ص 2226 -1425دار ابن حزم للّطباعة والنّشر والّتوزيت، 
 .295 -297التنبكتي: المصدر السابق، ص ص  (3)
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 دروب وحضـر أجـازه. الّـذي األُّبـي شـيخه علـت الحضـور وعاود، البرزلي
 .(1)الحفيد وقمرز بن’محّمد اهلل’عبد أبي الّشي 

 مختلـف بـين متجـّوال سـنة عشـرين مـن أزيـد الّثعالبي قضت أن وبعد
 ال المصـادر لكنّ ، >الجزائر مدينة< األم مدينته إلت عاد اإلس مّية الحواضر
 سنة أواخر إلت تونس في يزال ال كان أّنه نعرفه والّذي، العودة تاري  تحّدد
 إلـت فعـاد، الحنـين شـّده ةالّسـن هـذه بعـد يكـون أّنه أي، م(1417/ه522)

 /ه533) سـنة فـي فيهـا وجـوده علـت دلـي  نملـف أّننـا كما، الجزائر مدينة
 عجائـب<كتابـه  فـي النّاصـري راب أبـو أورده مـا حسـب وذلف، م(1429
 ابــن الّشــيخ علينــا وفــد ثــمّ  ...< قــال: إذ، الّثعــالبي لســان علــت >األســفار
 متوّجهـا تلمسـان من آتيا هحجّ  من رجوعه بعد أخرى مّرة أرضنا في مرزوق
 وســلطان سـلطانها بـين للّصـلح وثمانمايـة وثالثـين ثـالث سـنة تـونس إلـى

 مـا كـل خـ ل ومـن، الجزائر مدينة >أرضنا< بعبارة يعني وهو .(2)>تلمسان
 أنّ  ويقـال ه(.533 -522) بـين مـا وطنـه إلت عاد الّثعالبي أنّ  نستنتل سبق
 فـي ولـدا فسـمت األزقّـة بمحـد مـرّ  دخلهـا لــّما أنـه هـو بهـا اسـتقراره سبب

َغُفورٌ  َوَرب   َطيَِّبةٌ  َبْلَدةٌ  تعالت: قوله يقرأ القرآنّية المدرسة
 اإلقامة فقّرر، (3)

 .(4)هذا بعد يبرحها ولم بها
                                                 

 .46 -39، ق الجامع الكبيرالّثعالبي:  (1)
القول األحوط في أيضا: مجهول: انظر  و. 24أبو راب النّاصري: المصدر السابق، ق  (2)

، مخطـوط بالمكتبـة الوطنّيـة المغربين األقصـى واألوسـطبيان ما تداول من العلوم في 
 .5، ق 3156الجزائريّة )الحاّمة(، رقم 

 ، سورة سبم.16اآلية  (3)
 ’=،1، ط1، تحقيق محّمد الّشـريف قـاهر، ج: األنوار في آيات الّنبي المختارالّثعالبي (4)
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 العلمية: اإلجازات بنصوص التعريف -ثانيا
 اإلجــازات مــن تســعة، >الكبيــر الجــامت< مخطــوط فــي الّثعــالبي أورد
، شـيوخه إلـت منـه موّجهة استدعا  طلب نصوص عن عبارة غلبهاأ، العلمّية
 كاآلتي: وهي الّشيوخ. هؤال  إجابات بنصوص مرفقة وهي

 األولى: اإلجازة
 فـي بتـونس الحضـور معاودتـه عـن حديثـه نهايـة عنـد إجازة أّول ذكر

 ثـم< قال: إذ، األّبي خلفة بن’محّمد اهلل’عبد أبي الشي  علت، العودة طريق
، االسـتدعاء بكتب فأمرني، واستجزته، األبي شيخنا على حضورال عاودت
 نصه: ما فكتبت

 أشــرا، محمــد ســيدنا علــى وصــلواته، العــالمين رب هلل الحمــد
 بعد: أّما، الدين ليوم نّدخرها صالة، الّنبيئين

، مخلـوا ابـن محمد ابن الرحمن’عبد، سبحانهاهلل ’إلى الفقير فيقول
 به: هلل لطف - الثعالبي

، سـّيدي من، بعدُ  نذكره فيما، باإلقراء اإلذن به ألتمس ستدعاءا هذا
 بــين الجــامع، المحققــين إمــام، الّثقــة، الحّجــة، اإلمــام، الّشــيخ، ومــوالي

                                                 

 -1425زائـر، دار ابـن حـزم للّطباعـة والنشـر والتوزيـت، الج -= دار الّتراث ناشرون
ــّدين عبــد124 -123، ص ص 2226 صــفحات فــي تــاريخ مدينــة القــادر: ’؛ نــور ال

، نشر كلية اآلداب الجزائريّة، 2، طالجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي
 .1956الجزائر،  -قسنطينة
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، اهلل’عبـد أبـو سـيدنا: ...الفايقة التصانيف ذو، والمعقول المنقول حقيقتي
 .(1) >...خلفة بن’محمد

 الثانية: اإلجازة
ـــة ـــن للشـــي  موجه ـــرزوق اب ـــدا م ـــة جمـــادى أواســـ ، لحفي  الثاني

 تسعة عام وفي< االستدعا : نص يذكر أن قبل الثعالبي قال، م1415/ه519
، مـرزوق بن’محمد اهلل’عبد أبو شيخنا بتونس علينا قدم، ماية وثماني عشر
، كثيـرا عنـه فأخـذت، جلهـا أو، السـنة تلـك بتـونس فأقـام، للحـ ّ  قاصدا

، (2)>...مروياتـه جميـعاهلل ’حمهر وأجازني ...الموطأ جميع عليه وسمعت
 هـذه قبـل صـدرت وكنـت ...< وقال:، عنه أخذها الّتي المصنفات ذكر  م

، بالكتــاب فقرنهــا نبّيــه رفــع الــذي هلل الحمــد نصــه: باســتدعاء المصــنفات
 بمـا للعمـل فوفّقهم، األلباب أولي من اختاره من ودرايتها لروايتها وانتخب
، ومـواله خالقـه إلـى الفقيـر فيقول بعد: أما ...الحساب يوم فربحوا علموا
ــد، ونجــواه بســره العــالم ، الثعــالبي، مخلــوا بــن’محمــد بــن’الــرحمن’عب
، الَحبر، اإلمام، وشيخي، سّيدي من به التمست استدعاء هذا به:اهلل ’لطف

ـــام ـــي الفضـــل أهـــل ُحجـــة، الُهم ـــا ف ـــة، وخـــاتمتهم، وقتن ـــاد وُرحل  الّنق
 بـــن’بكـــر أبـــي بـــن’...محمـــد، اهلل’عبـــد أبـــو ســـّيدي: ...وخالصـــتهم

 .(3)>...مرزوق

                                                 

 و 42، ق الجامع الكبيرالّثعالبي:  (1)
 و.41 -ظ42المصدر نفسه، ق  (2)
  ظ 41ر نفسه، ق المصد (3)
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 فقــد ...< اإلجــازة: تــاري  لنــا يــؤرخ الــذي، الشــي  جــواب وكــان
 قـال ...الثعـالبي، مخلـوا بـن’محمد بن’الّرحمن’عبد، زيد أبا ...أجزت
 مـرزوق بـن’...أحمـد بـن’محمـد، الـّذليل، الحقير، اهلل عبيد، وكتبه ذلك

 جمــادي أواســط فــي، بمّنــه بــه ولطــف لــهاهلل ’غفــر، التلمســاني، العجيســي
 الـذين عبـاده على وسالم، هلل والحمد، ماية وثماني عشر تسعة عام، الثانية
 .(1)>اصطفى

 الثالثة: اإلجازة
 الثعـالبي غرع وكان، الحفيد مرزوق ابن للشي  الثانية اإلجازة وهي

 ومـن منـه تعلمـه الـذي العلـم وإقـرا  بإذاعة شيخه من اإلذن هو، طلبها من
 لــإلذن طلبــا، ثانيــا اســتدعاء كتبــت ثــمّ  ...< قــال: إذ، اآلخــرين شــيوخه
، مخلـوا بـن’الـرحمن’عبـد، سـبحانهاهلل ’إلى الفقير يقول ونصه:، باإلقراء
، العلـم، اإلمـام، وشـيخي، سـّيدي أجـازني قـد :-بـهاهلل ’لطف - الثعالبي
، اإلمام، الفقيه سيدنا بن’محمد، اهلل’عبد أبو ...المحّدث، الكبير، الّصدر
ــو ــا، مــرزوق بــن’أحمــد، العبــاس أب ــع، بركتــهاهلل ’أبق  العلمــاء فــي ورف

 الشي . جواب أورد  م، (2)>...درجته

 الرابعة: اإلجازة
 ابـن الشـي  من، بمصر مرزوق ابن الشي  نالها إجازة عن عبارة وهي
 كـان الـذي الثعـالبي لتلميـذه مصـنفات مـن فيهـا مـا كـل أجـاز  مّ ، الكويف

                                                 

 و.42المصدر نفسه، ق  (1)
 و. 42المصدر نفسه، ق  (2)
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اهلل ’رحمه - مرزوق ابن شيخنا ح ّ  لّما ثمّ  ...< خير:األ هذا يقول، بتونس
حلــة، اإلمــام، الّشــيخ بمصــر لقــي، التــاريخ مــن تقــدم بعــدما -تعــالى ، الرُّ
ر  فحدّثـه، الكويك بن’اللّطيف’عبد بن’محمد، المصرّية الّديار مسند، المعمِّ
 الّشـيخ بهـذا شـعور لـي يكـن ولـم قلـتُ ، روايتها وأجازه، مصنفات بجملة
 مـن قفـولي بعـد، مـرزوق ابـن شـيخنا وليقـه، مصـر دخـولي حين رالمذكو
 فيها. أجيز التي المصنفات ذكر  م .(1) >مصر

 الخامسة: اإلجازة
 هـذا رجـوع بعـد كانـ ، الحفيـد مـرزوق ابن الشي  من األخرى هي
 الثعـالبي أنّ  إذ م(.1417/ه522) سـنة أواخر، تونس إلت الحل من األخير
 أجـازني وقـد ...< قال:، مرزوق ابن لشيخه يفالكو ابن إجازة ذكر بعدما

، (2) >...ذكـره يتقـدم لـم مـا منها هنا ذاكر وأنا، مرزوق بن’شيخنا جميعها
 وقـد ...< قـال:  ـم قبل. من يذكرها لم الّتي المصنفات من جملة أورد  م

، المـذكورة المصـنفات هـذه، مـرزوق بن’محمد اهلل’عبد أبو شيخنا أجازني
 >...نصـه مـا المكتـوب ظهـر علـى بخطه لي وكتب، كرهأذ لم مّما وغيرها

، هلل الحمــد< اإلجــازة: لهــذه أيضــا تــمري  وفيــه، الّشــي  جــواب فــذكر، (3)
، وأصــحابه، آلــه وعلــى، محمــد وموالنــا، محّمــد ســّيدنا علــىاهلل ’وصــلى
، الثعالبي، مخلوا بن’محمد بن’الرحمن’عبد، زيد أبا ...أجزت أجمعين:

                                                 

  ظ. 42المصدر نفسه، ق  (1)
  ظ. 42المصدر نفسه، ق  (2)
  ظ. 43المصدر نفسه، ق  (3)
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 على هذا المكتتب الّدفتر هذا تضّمنه ما عّني يروي أن، عنه ورضياهلل ’وفّقه
 بـن’محمـد، تعـالىاهلل ’عبيـد، ذلـك قـال، والعقيدة المسانيد من، أّوله ظهر
 بـه ولطـف لـهاهلل ’غفـر، التلمسـاني، العجيسي، مرزوق بن’محمد بن’أحمد
 علـى وسـالم، هلل والحمـد، ماية وثماني عشرين عام رجب أواخر في، بمّنه
 .(1)>اصطفى يناّلذ عباده

 السادسة: اإلجازة
 بـن’أحمـد، الـّدين ولـي، زرعـة أبـي الّشـي  طرب من، بمصر كان 

، زرعـة أبـو شـيخنا أجازني وقد قلت:< الثعالبي: قال، العراقي الّرحيم’عبد
 مقوالتـه وجميع، أنواعها اختالا على مروياته جميع، العراقي، الدين ولي
 أورد  ــم .(2)>...ذكــره يتقــدم ملــ مــا منهــا وســأذكر، أجناســها تبــاين علــى

 كّملـت ...< اإلجـازة: لهـذه نيلـه تـمري  وبـه، الّشـي  جواب نص الثعالبي
 كتبـه، مايـة وثمـاني عشـرة سبع سنة، عاشوراء يوم األحد يوم: ذلك كتاب
 بن’إبراهيم بن’بكر أبي بن’الرحمن’عبد بن’الحسين بن’الرحيم’عبد بن’أحمد
 .(3)>ومشايخه ولوالديه، لهاهلل ’غفر، الشافعي العراقي

 السابعة: اإلجازة
 بــن’الحســين بـن’الــرحيم’عبــد الشـي  فيــه أجــاز نظـم عــن عبــارة هـي
ــده مــن كــ ّ ، العراقــي ــي ول ــي زرعــة أب ــّدين ول ــن والشــي َ ، العراقــي ال   اب

                                                 

  ظ. 43المصدر نفسه، ق  (1)
  ظ. 43المصدر نفسه، ق  (2)
  ظ 44المصدر نفسه، ق  (3)
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 مطلعه: في جا ، فيها أجازهما التي الكتب كل فيه ذكر، الحفيد مرزوق
 أجزُت لكـٍل منهمـا مـا اسـتجازه

ــالِيَ  ــهُ  وم ــر جمعُت ــم ونث ــن نظ  م
 

ـــــاَزه  ـــــموَعه وُمَج ـــــه مس  روايَت
 (1)وجملَة ما ألَّفُت أَبغـي انتهـاَزه

 

 الثامنة: اإلجازة
 تضـمنه مـا كل رواية، للثعالبي، زرعة وأبو، الحفيد مرزوق ابن أجاز

، اهلل’عبـد أبـو شـيخنا أجـازني وقـد ...< الثعـالبي: قـال، العراقي ابن نظم
، الـرحيم’عبـد بـن’أحمد، الدين ولي، زرعة أبو والشيخ، مرزوق بن’محمد
 نـص يـذكر لـم لكنـه .(2)>هلل والحمـد الـّنظم هـذا تضّمنه ما جميع، العراقي

 الجواب. نص وال، االستدعا 

 التاسعة: اإلجازة
 نـص يـورد لـم لكنـه، الغريـاني الواحـد’عبـد شـيخه من الثعالبي نالها
 مــن ســمعه مــا كربــذ اكتفــت وإنمــا، الّشــي  جــواب نــص وال، االســتدعا 
 جميـع قـراءة وحضـرت ...< ذلـف: عـن قـال إذ، فيهـا أُجيـز وما مصنفات
 أبــي، المسـن، الّشـيخ علـى، الـّديوان آخـر إلـى الّنسـائي مـن الثـاني الّسـفر
، إســماعيل بــن’محّمــد، العالّمــة، اإلمــام، الّشــيخ بــن’الواحــد’عبــد، محمـد
 جميع أنّ  وذلك، ّولاأل الّسفر من كثيًرا عليه وسمعتُ  ...بتونس، الغرياني
، داود أبي سنن معظم عليه وسمعت ...لباقيه وإجازة، سفران الّشيخ نسخة

                                                 

  ظ 44المصدر نفسه، ق  (1)
  ظ 44نفسه، ق المصدر  (2)
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 الشـــي  عــن الموطــم روايـــة فــي ســنده ذكـــر  ــم .(1)>...إجــازة وباقيــه
 .(2)الواحد’عبد
 :اإلجازات ونصوص الرحلة خالل من العلمية مكانته -ثالثا

ــت ــا تتجّل ــة لن ــالبي مكان ــة الّثع ــة فــي العلمّي   هــي، أساســّية نقــاط    
 سـمحاول عليـه. العلمـا  و نـا ، شـغلها الّتي والوظائف، حّصله الّذي العلم
 يلي: فيما تِبيانها -اهلل بإذن -

 حّصله: اّلذي العلم .1
 التالية: النقاط في ويتمثل

 :المشارب مختلف من العلم تلّقي على أ.الحرص

 -رحلتـه فـي اإلشارة سبق  كما - المدن من عدد بين يتجّول فنجده
، البجائّيــة العلمّيــة باألصــالة ومزجهــا، الجزائــر مدينــة أصــالة مــن فــاغترب
 والحجـازي المشرقي العلمي الّتراث من خليطا هذا إلت وأضاب، والّتونسّية
 والمصري.

 :شيوخه تخصصات تنوع ب.

 إلـت باإلضـافة، شـيخا عشـر سـتة علت تتلمذه رحلته في الثعالبي ذكر
، اإلجـازات إحـدى منـه نـال الـذي، الغرياني الواحد’عبد محمد أبي الشي 
 معظمهـم كـان شـيخا. عشـر سـبعة علـت ذكـره مـا حسب تتلمذ فقد وبالتالي

                                                 

 و. 46المصدر نفسه، ق  (1)
 و. 46المصدر نفسه، ق  (2)
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 والقــرآن، والحــديث، والعقيــدة، كالفقــه، الدينيــة العلــوم فــي متخصصــين
 عالمـا كان الذي، األُبِّي خلفة بن’محمد اهلل’عبد أبي الشي  أمثال:، وعلومه
 والّشي ، (1)المانج تي علي الحسن وأبي، الحفيد زوقمر وابن، بالحديث

 كـان الـذي، (2)الّتلمسـاني الّشـريف البوزيدي الحسن بن’سليمان الّربيت أبي
 قاضي، (3)الغبريني عيست مهدي وأبي، مالف اإلمام بمذهب وعالما، فقيها

 اهلل’عبـد وأبـي، والفقيـه، المفتي، (4)البرزلي القاسم وأبي، بتونس الجماعة
 بالتصوب. المشهورين مصر علما  من كان الذي، الب لي حمدم

 أبـي الّشـي  مثـل، والعقليـة النقليـة العلـوم بـين جامعا كان من ومنهم
ــاب وأبــي، اليَلِيلَْتِنــي عيســت مهــدي  أبــي والشــي ، النقاوســي أحمــد، العّب
 كـان مـن ومنهم، والنّحوي، المالكي الفقيه، البساطي الدين شمس اهلل’عبد

 هيـدور ابـن موسـت بـن’علـي كالشـي ، العقلية العلوم مختلف في متخصصا
ــادلي ــالفرائض عالمــا كــان الــذي، الت ــي، والحســاب ب ــن’أحمــد بكــر وأب  ب
 الطبيب.، الّصقلي الشريف الس م’عبد

                                                 

، 1؛ الحفنـاوي: المرجـت السـابق، ج332عنه: التنبكتي: المصـدر السـابق، ص انظر  (1)
  .153 -152؛ نويهض: المرجت السابق، ص ص 73ص 

؛ ابــن مــريم: المصــدر الســابق، ص ص 156انظــر: التنبكتــي: المصــدر الســابق، ص  (2)
؛ نـــويهض: 172 -159، ص ص 2؛ الحفنـــاوي: المرجـــت الســـابق، ج125 -126

 .59 -55ص ص المرجت السابق، 
، ص شــجرة النــور الزكيــة؛ 295 -297انظــر: التنبكتــي: المصــدر الســابق، ص ص  (3)

 .262، ص ؛ نويهض: المرجت السابق243
لسـابق، ؛ التنبكتـي: المرجـت ا133، ص 11السخاوي: المرجت السابق، جعنه: انظر  (4)

ــابق، ص ص 372 -355ص ص  ــريم: المصــدر الس ــن م ــجرة ؛ 162 -162؛ اب ش
 .172، ص 6، جاألعالم؛ الزركلي: 246، ص النور
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 :العلم ألهل توقيره ج.

ــا يتضــح ــه فيمــا خاصــة هــذا لن ــة علمــا  عــن قال  دخلهــا: حــين بجاي
ـــُمقتد األيّمــة بهــا فلقيــت...< ، وورعهــم، وديــنهم، علمهــم فــي بهــم ىال

 أحمـد بـن’الـّرحمن’عبـد زيـد أبـي، الـورع، الّزاهـد، الفقيه الّشيخ أصحاب
 أهـل، متوافرون يومئذ وهم، إدريس بن’أحمد الّشيخ وأصحاب، الوغليسي

 وســلك، يخــالطونهم وال األمــراء يعرفــون ال، الحــدود مــع ووقــوا، ورع
 .(1)>...مسلكهم وطلبتهم أتباعهم

ــا ــهق وم ــن ال ــيوخه ع ــوا ، ش ــي س ــص ف ــة ن ــي أو الرحل ــوص ف  نص
 بـين الجـامع وشـيخنا ...< النقاوسـي: شـيخه عـن قـال ما مثل، اإلجازات
ــي ــول علم ــول المنق ــالق ذو، والمعق ــية األخ ــوال، المرض ــالحة واألح  الص
 هـذا ...< له: الموجه االستدعا  في األُبَّي شيخه عن وقوله، (2)>...الّسنية

، وموالي، سّيدي من، بعدُ  نذكره فيما، باإلقراء إلذنا به ألتمس، استدعاء
 المنقول حقيقتي بين الجامع، المحّققين إمام، الّثقة، الحّجة، اإلمام، الّشيخ

، الالّمعــة، الّســاطعة والحجــ ، البارعــة، الفايقــة الّتصــانيف ذو، والمعقــول
 .(3) >....خلفه ابن محمد، اهلل’عبد أبو سّيدنا:

، اهلل أوليـاء مـن وكـان ...< الحفيـد: مـرزوق ابـن شـيخه عـن وقوله
 الـّديار إلـى المغرب من، فضله على الّناس وأجمع، اهلل ذكر رءواْ  إذا الذين

                                                 

 ظ. 39، ق الجامع الكبيرالثعالبي:  (1)
 ظ. 39المصدر نفسه، ق  (2)
 و. 42المصدر نفسه، ق  (3)
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 نطــرزُ  تعـالىاهلل ’رحمـه ِبــذكره فَكـان، الـبالد فــي فضـله واشـتهر، المصـرية
 فـي يـذكر فـال، والخاصـة العاّمة قلوب في حبه تعالىاهلل ’وجعل، المجالس
ــس ــوسوال إال مجل ــى متشــّوقة ّنف ــا إل ــه يحكــى م ــان، عن ــي وك  الّتواضــع ف

 في نظيرا له أعلم ال، الّنهاية وفوق، الغاية في بالحق واالعتراا واإلنصاا
 .(1)>...علمت فيما وقته في ذلك

 الثانية: اإلجازة نص في أيضا عنه وقال
، الَحبــر، اإلمــام، وشــيخي، ســّيدي مـن بــه التمســت اســتدعاء هـذا<
، وخالصـتهم الّنقاد وُرحلة، وخاتمتهم، وقتنا في الفضل أهل حّجة، الُهمام
 الذي والَعلَم، (2)اإلبريز والّذهب، الكبير الّسّيد، وقادتهم المحّققين ورئيس
، الكبيـر الفضـل ومعـدن، األثيـر والفلـك، الكبيـر البيت بن’، الّتمييز نصبه

 جمـال، لاألصـي، األوحـد، الجليل، اإلمام بن’محمد، اهلل’عبد أبو سّيدي:
، الَعلَـم، الكبيـر، العـالم بـن’أحمـد، العباس أبي، األولياء سليل، الفضالء
ثين تــاج، الّشــهير  ابــن محمــد، اهلل’عبــد أبــي، المحّققــين وقــدوة، الـمــََحدِّ
 .(3)>...مرزوق بن’بكر أبي بن’محمد بن’محمد بن’أحمد

 :الحديث علم في نبوغه د.
 برع لكنّه، جّمة علوما، الّشيوخ من جملة علت رحلته خ ل في درب

اهلل ’وفــتح ...< الثعــالبي: قـال، فيــه لـهاهلل ’وفــتح، الحــديث علـم فــي أكثـر
                                                 

 و. 42المصدر نفسه، ق  (1)
هب اإِلْبرِيزُ  (2) بريـز: الحلـي الّصـافي مـن الـّذهب، ومـن اصـط حاته : الخـالص، واإلالذَّ

 .311، ص 6، جلسان العربأيضا: اإلبريزي، والِعْقيَان، والَعْسَجد. 
 ظ. 41، ق الجامع الكبيرالّثعالبي:  (3)
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 دراسـة فـي بتـونس أقرانـه فـاق أنه كما .(1)>..عظيما. فتحا فيه لي سبحانه
 ذلف: عن قال العلم؛ هذا

 منة، الحديث علم في يفوتني أعلمه من بتونس يومئذ يكن ولم ...<
 فضـال، بـالقبول أرويـه مـا وتلّقـوا، أنصتوا فيه تكلّمت وإذا، وفضالاهلل ’من
 وكان، به واعترافا، للحق وِإذَعاًنا وإنصافا، منهم تواضعا ثم سبحانهاهلل ’من

 رأيناك المشرق من علينا قدمت لـّما لي: يقول، هناك المغاربة فضالء بعض
 ومع، انهسبح منه ومنة، اهلل من فضل وذلك، الحديث علم في للّسايلين آية

ــك ــد ذل ــس أســمع ال، اهلل وبحم ــروى بمجل ــه ي ، حضــرته إال الحــديث في
 يكـون أن بـاهلل ونعـوذ، مرضـاته إلـى ومبلغـا، لوجهـه خالصا ذلكاهلل ’جعل
 .(2)>...وسمعة فخرا ذلك

 فـي الّثعـالبي إليها وصل الّتي الكبيرة الّدرجة علت النّصوص هذه تدلّ 
 لتلّقـي أخـرى إلـت مدينـة مـن تح مـر قضـاها الّتـي المّدة بعد الحديث علم
 >الحـديث علـم فـي للسـائلين آيـة< فيـه رأو تونس ط ّب أنّ  لدرجة، العلم
 فـ ، سـبحانه هلل متواضـعا نجـده ذلـف ومـت، المشرق من إليهم قدم عندما
 ذكـره يكـون أن مـن بـاهلل ويسـتعيد، المسـتوى فـي دونـه هـم من علت يتكّبر
 هـو ذلـف مـن قصـده وإّنمـا، الحسـنة معةوالّسـ الّتفاخر باب من هذا لتفّوقه
 فيه يروى به يسمت مجلس بكلّ  التحاقه هو ذلف يؤّكد وما، تعالتاهلل ’مرضاة

 وخمسين مائة من أكثر بين من أّنه العلم؛ هذا في تفوقه يفسر وما الحديث.
 كتابا. وسبعين بسبعة القائمة تتصدر الحديث كتب نجد فيها؛ أجيز كتابا

                                                 

 و. 42المصدر نفسه، ق  (1)
 و. 42المصدر نفسه، ق  (2)



 272 

 :فيها وأجيز درسها اّلتي األخرى العلوم .ـه
، للقـرآن تفسـير، وأصوله فقه من مختلفة أخرى علوما الثعالبي حّصل
، ومـواعظ آداب، العربّيـة علـوم، تصـّوب، فـرائض، القرآن علوم ومختلف
 .(1)العلوم من وغيرها، تراجم، نبويّة سيرة

 أكثـر فـي أجيـز أّنـه نجد اإلجازات؛ تحتويها الّتي الكتب إلت فبالنّظر
 علــم عليهــا يغلــب، العلــوم مختلــف فــي كتابــا وخمســين وتســعة مائــة مــن

 حوالي َدَرَب  وقد، العلم هذا في تفّوقه يُفّسر قد وهذا، كتابا 77 بـ الحديث
 الّسـيرة فـي كتابـا 13و، القـرآن علـوم فـي 5و، وأصـوله الفقـه في كتابا 24

، الّتـراجم، العربّيـة علـوم، األذكـار بـين الكتـب بـاقي تتـوّزع فيمـا، النّبويّة
 نسـتطيت هـذا خ ل ومن، العلوم من وغيرها، الّتصّوب، والمواعظ اآلداب
 ميدان. كل في وقته في المدّرسة الكتب أهم معرفة

 فمـن، والمختصـرات، الّشـروح وعلت، المتون علت تحتوي أّنها كما
 سـنن، الّترمـذي سـنن، الموّطـم، حبان ابن صحيح، مسلم صحيح المتون:

 شــرح<، البغــوي القاســم ألبــي >الســنة شــرح: <الّشــروح نومــ، الــّدارقطني
ــاني ــار مع ــد >اآل  ــن’ألحم ــد ب ــاوي محّم ــرح<، الطح ــين ش ــن >األربع  الب

 بــن’علـي الحسـن ألبـي >الموّطــم مختصـر: <المختصـرات ومـن، الفاكهـاني
ــد ــن’محّم ــف ب ــي خل ــلم ومختصــر، القابس ــي مس ــد ألب ــد محّم ــيم’عب  العظ
 وغيرها.، المنذري

                                                 

 و. 45 -و 42ق الجامت الكبير>، <نصوص اإلجازات العلميّة في مخطوط انظر  (1)
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 إلـت يعـود وهـذا، الحفيد مرزوق ابن الّشي  عن درسها الكتب أغلب
 لكتـاب دراسته األحيان بعض في نجد كما، عنه تلّقاها الّتي اإلجازات عدد
 ذلف ويتمّثل الّثعالبي لذا الفكري الجمود عدم مت، شي  من أكثر عند واحد
 المذاهب من يغترب نجده وإّنما، فق  المالكي مذهبه علت اقتصاره عدم في

 الحنبلي.، الّشافعي، الحنفي لمذهبكا األخرى
 الكتب بعض رواية في عالية أسانيد الثعالبي فللشي  أخرى جهة ومن
ــة ــل، العلمّي ــاب < مث ــة، (1)>البخــاري صــحيحكت ، >مســلم صــحيح< ورواي
 غنيمة<كتابه  في األسانيد هذه ذكر وقد، أنس بن’مالف اإلمام موّطم وكذلف
 مـت لرجاله قصيرة تعاريف يضت للّسند ذكره بعد أّنه فيه والم حظ، >الوافد
 .(2)سنده صّحة تمكيد علت منه حرصا وهذا، وفياتهم سنوات ذكر

                                                 

ا مـن عـوالي أسـانيدي فـي البخـاري:  (1) قال الّثعالبي: <قلُ : وأنا أذكر اآلن سـندا واحـد 
الـّرحيم العراقـي سـنة سـبت عشـرة و مـان مائـة ’بـن عبـد’حّد نا شيخنا أبو زرعة أحمـد

بـن علـي ’اهلل محّمـد’بالقاهرة سماعا لشي  من أّوله وإجازة لباقيه، قال: حّد نا أبو عبـد
هير بابن الخّشاب، بقرا تي عليه بالقاهرة سنة  مان وسـبعين وسـبت مائـة، بسـماعه الشّ 

بن أبي النعم الّصالحي الحّجار، قال: أخبرنا أبو ’بن أبي طالب’علت أبي العّباب أحمد
بـن عيسـت، ’األّول’بـن الّزبيـدي، أخبرنـا أبـو الوقـ  عبـد’بن المباره’اهلل الحسين’عبد

اُودي، أخبرنـا عبـد’ّمـدبـن مح’الـّرحمن’أخبرنا عبد ر الـدَّ بـن ’بـن أحمـد’اهلل’بـن الــُمَظفَّ
ويه، أخبرنا محّمد بن مطر الِفَرْبرِّي، أخبرنا البخاري>. أنظر: الثعـالبي: ’بن يوسف’َحـمُّ

 .34 -33، ص ص غنيمة الوافد
أورد الّثعالبي سنده في رواية الموّطم في <الجامت الكبير>،  ـّم أعـاد ذكـره فـي <غنيمـة  (2)

 -33، ص ص غنيمة الوافـد؛ الثعالبي: 46، ق الجامع الكبيرلوافد. أنظر: الثعالبي: ا
42. 
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 يـروي فهو، شيوخه وشيوخ شيوخه مصنّفات يروي الّثعالبي أنّ  ونجد
 أبـي، المـذكور شـيخه شي  ومصنّفات، الحفيد مرزوق ابن شيخه مصنّفات
 ولـي زرعـة أبـي شـيخه اتمصنّف ويروي، الهيثمي بكر أبي بن’علي الحسن
 .(1)العراقي بن’الّرحيم’عبد الّدين زين ووالده، العراقي الّدين

 العلمّيـة اإلجـازات خـ ل مـن الّرجـل حّصـله الّذي العلم يتجّلت وقد
 أسـانيد مـن أورده فيمـا فـي وكذلف، >الكبير الجامت<كتابه  في أوردها الّتي

 .(2)>الوافد غنيمة< فهرسته في ومرويّات
 الطب: في الثعالبي يرأ و.

فـي  عنـه قال إذ بالّطبّ  الثعالبي اهتمام ن حظ سبق؛ ما إلت باإلضافة
 :>الكبير الجامت<

 يخلّـي أن للّطالـب ينبغـي فال، مهملة وكتبه، سهل الّطبّ  وفن قلت:<
، بتـونس العلـم طلبة أنّ ، هذا وقتي قبل أعرا وكنت، فيها الّنظر من نفسه

 الّشــريف علــى هــذا فــي معهــم وأخــذت، الفــنّ  بهــذا مــنهم الّنجبــاء يشــتغل
 مـن ينظـر مـا وأحسـن ...>سـينا ابن أرجوزة< معظم عليه فقرأت، الّصقلّي
 فعلـم، وبالجملـة المأخـذ سـهلة الـّرازي وكتب، سينا البن >القانون: <كتبه

 عمــل أعنـي - العمـل فـي والّتـدّرب، المزاولــة فـي وحكمتـه، سـهل الّطـبّ 
، جملـة الّطـبّ  علم يجهل أن للّطالب ينبغي فال ،األهم الّشطر ألنه -اليدين
 .(3)>...أمراضي أوقات في منه تعلّمت بما سبحانهاهلل ’نفعني وقد

                                                 

 ، 51 -69، 64، 63، ص غنيمة الوافد (1)
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، الّطـب لعلـم الّثعـالبي أواله الّذي الكبير االهتمام لنا يُبّين النّّص  هذا
 أّنـه ويـذكر، لتلّقيـه األساسـّية الُكتـب ويبـّين بـه الجهل للّطالب يغفر ال فهو
 بـه انتفاعـه أنّ  نسـتنتل أّننـا كمـا، الّصقّلي الّشريف الّشي  علت بتونس أخذه
  أمراضه. أوقات في شخصّيا كان

 الّثعالبي: شغلها اّلتي الوظائف .2
 يشـغل ألن أّهلتـه، كبيـرة علمّية ومرتبة، رفيعة بمكانة الّثعالبي حضي

 أّولها:، المهّمة المناصب من عددا

 :الّتدريس أ.
 أن قبل فنجده، معارب من تعّلمة ما غيره لِيُلّقن مباشرةال الّطريقة وهو

 فـي لـه يـمذن أن الحفيـد مـرزوق ابـن شـيخه مـن يطلـب الوظيفة هذه يباشر
، بركتـه من وأرجوا ...< ختامة: في جا  بذلف استدعا  له فكتب، اإلقرا 
 من غيره ومن، منه تعلّمناه ما علم بإذاعة وإذنا، عنه بالّتحديث وإجازة إذنا
، مسترشـدااهلل ’فـي أخ مـن، ذلـك طلب من وإقراء -اهلل رحمهم - شايخنام

 .(1)>وصديق وقريب، وولد، أهل من الّتعليم في يرغب وجاهل
، الّتحـديث في -اهلل حفظه - له وأذنت ...< نّصه: بما شيخه فمجابه

 وسـالك لـذلك أهل فهو، المسترشدين وإرشاد، الجاهلين وتعليم، واإلقراء
 .(2)>...طاعته على وإّياهاهلل ’أعانني، المسالك أحسن -اهلل شاء إن -

                                                 

 و. 42المصدر نفسه، ق  (1)
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 المنصـب لهذا نفسه يُمَهِّْل  لم فهو، الّثعالبي من واعتراب تواضت وهذا
 مكانـة مـرزوق ابـن للّشـي  أنّ  نسـتنتل هذا خ ل ومن، شيخه له شهد حّتت
 في ويستشيره، شيوخه من غيره دون هو يختاره حّتت الّثعالبي نفس في كبيرة
 فـي لو وقـه التـدريس لمهنـة يجيـزه أيضـا شـيخه ونجد كالّتدريس. مهمّ  أمر

 .>المسالك أحسن -اهلل شاء إن - وسالك لذلك أهل فهو ...< كفائته:
 ؟لغيره الِعلمَ  تلقينه في المسالف أحسن فع  الثعالبي سلف فهل

 المصـادر أنّ  إذ ت مذتـه؛ إلـت بـالعودة يكـون االستفسـار هـذا جواب
 وهم:، الثعالبي علت تخرج من خيرة من زمرة لنا ذكرت
 السنجاسني الجليل بن’إبراهيم بن’إسماعيل إبراهيم أبو. 
 السنونسي يوسف بن’محمد. 
 البسكري س مة بن’عيست. 
 التلمساني زكري بن’محمد بن’أحمد. 
 الراشدي الزروالي عثمان بن’محمد بن’الجليل عبد. 
 بزروق المعروب محمد بن’أحمد. 
 النستري عباد بن’علي نالدي نور الحسن أبو. 
 الكفيف مرزوق ابن محمد بن’محمد. 
 الجزائري اهلل’عبد بن’أحمد العباب أبو. 
 المغيلي الكريم’عبد بن’محمد اهلل’عبد أبو. 
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 األندلسي منظور ابن محمد بن’محمد عمرو أبو. 
 الملطي خليل بن’الباس ’عبد الدين زين. 
 الغبريني اهلل’عبد بن’علي بن’الرحمن عبد. 
 الخروبي علي بن’محمد اهلل’عبد أبو. 
 التالوتي محمد بن’علي الحسن أبو. 
 اليشفري المعلم ابن الرحمن’عبد بن’يعقوب. 
 .بعد فيما سنرى كما ت مذته؛ عنه قاله فيما أيضا لنا

 اإلمامة: ب.
 أهـمّ  من منصبا يتولّت أن أّهلته الّثعالبي إليها وصل الّتي المكانة إنّ   مّ 
 إذ بتـونس؛ كـان عنـدما ذلـف بدايـة كان، >مةاإلما< وهو، الّدينّية المناصب

 إمامـة توّليـت بتـونس كنـت لـّما< :>األمهات جامت<كتابه  في ذلف عن قال
 إمــام علــى المســجد دور تحبــيس فوجــدت عقــوده إلــيَّ  وأُســلَِمْت ، مســجد
 فيـه فـإنّ ، المحّبسين فعل من ذلك فاستحسنت، المسجد على بدال المسجد
 الخـالا مـن للخـروج طلبـا ذلـك يفعلـون أّنهـم وأظنّ ، األئّمة على تسهيال
 .(1)>المسجد إمام على حبسته ما تحبيس في أنا فعلت وكذلك، المتقدم

 الّتـي المكانـة يـذكر أّنـه بـدليل تـونس إلـت عودته عند هذا يكون وقد
، >الكبيـر الجـامت<كتابـه  فـي إليهـا عودته عند الحديث علم في إليها وصل

                                                 

 و. 76، ق جامع األّمهاتالّثعالبي:  (1)
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ـــّما تــونس أهــل إنّ  فلرّبمــا ــوه المكانــة هــذه منــه رأوا ل  أحــد إمامــة إلــت رقّ
 فعلـه لما واستحسانه الّثعالبي اهتمام نرى النّّص  هذا خ ل ومن، مساجدهم
 المسجد. إمام علت األوقاب تحبيس من النّاب

 والخطابـة بهـا اإلمامـة الّشـي  تـولّت الجزائـر مدينـة إلـت عودتـه وبعد
 الّـذين العلمـا  بـين مـن انفكـ، الكبير بالجامت المعروب األعظم بمسجدها
 صـعد خطيـب أو إمـام كـلّ  عـن اليـوم إلت شاهدا يزال ال الّذي منبره اعتلوا
 .(1)فوقه

 عليه: العلماء ثناء .9
 الّثعـالبي الـّرحمن’عبـد الّشـي  علـت و نـائهم العلمـا  أقوال خ ل من
 مــن ُمعاصــروه عنــه قالــه مــا خصوصــا، الكبيــرة العلمّيــة مكانتــه لنــا تتجّلــت
 الّشــديد تواضــعه مــت بقلمــه هــو نقلـه ومــا، وت مذتــه شــيوخه مــن، مـا العل

 الجانب. هذا في لّله وخشيته

 به: شيوخه أ.رأي
، الّصـاحب قالـه مـا ...< باإلجـازة: ح ّه حين األُبِّي شيخه عنه قال

 فـي المـذكور، محمـد بـن’الـّرحمن’عبد، زيد أبو، األكرم، الـُمجيد، الفقيه
                                                 

ال يزال هذا المنبر متواجدا إلت اليوم وهو محفوظ اآلن بمتحف اآل ار القديمة والفنـون  (1)
آ ار  اإلس مّية، الكائن بشارع كريم بلقاسم، ساحة الحريّة، بمدينة الجزائر، ومن بين

الّثعالبي مقبض عصا الخطيب، كان  متواجدة بالجامت الكبير، وقيل لي أّنها نُقل  إلت 
الـُمتحف مت المنبـر، لِكنّـي عنـدما زرت المتحـف المـذكور لـم أجـدها هنـاه. أنظـر: 

 .352، ص 2الجي لي: المرجت السابق، ج
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، فهمـه بجـودة وثوقـا، ذكـر مـا إقـراء فـي لـه تأَذنـ وقـد، صحيح، األعلى
 .(1)>...قريحته وجودة

، ســّيدي، أجـزت فقــد ...< الحفيـد: مــرزوق ابـن شــيخه عنـه وقـال
، الّراويـة، المحـّدث، األحفـل، المشـارك، األنبـل، الفقيه، األجل، الّشيخ
ـــد أبـــا، األكمـــل، المبـــارك، الّصـــالح، الحـــاج، األفضـــل، الُرْحلـــة ، زي

 أيضـا: عنـه وقـال، (2)>..الّثعـالبي.، مخلـوا بـن’محمـد نابـ الّرحمن’عبد
، الحـاج، المصـّنف، الفقيه، اإلمام، الّشيخ، وبركتي، سّيدي أجزت ...<

 .(3)>...األكمل، الّدّين، الخّير، المبارك، الّصالح
، للّشــيخ أجــزت فقــد ...< العراقــي: الــّدين ولــي شــيخه عنــه وقــال
ــالح ــل، الفاضــل، الّص ــّرر، الكام ــلا، المح ــالِ ، لمحصِّ ــي، الرح ــد أب ، زي

 الخيـر مـن وبلّغـه، بهاهلل ’نفع، الّثعالبي، مخلوا بن’محمد بن’الّرحمن’عبد
 .(4)>...تعبه من مستريحا سالما، مقصده وبلّغه، أربه منتهى

 مرحلـة فـي يـزال ال وهـو الّثعـالبي فـي قيل النّصوص هذه في جا  ما
 عبـارات بـمرقت فيهـا ّلـوهح قد شيوخه أنّ  خ لها من والم حظ، الّتحصيل
، والّراويــة، والمحــّدث، بالفقيــه فوصــفوه، العلمّيــة والمراتــب، المــدح
 أن لـه وتمنّـيهم، العلمّيـة بمكانته شيوخه و وق ُتبّين كما، والّشي ، واإلمام
 مقصده. ويُبّلغه، الخير ويُبّلغه، النّاب بهاهلل ’ينفت
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 له: معاصريه ب.ثناء
 بتفّوقـه لـه يشهدون شيوخه غير آخرين أشخاصا نجد أخرى جهة ومن

 المغاربـة فضـ   بعـض لسان علت، الرحلة نص في جا  حسبما، حياته في
 آيــة رأينــاك المشــرق مــن علينــا قــدمتَ  لـــّما ...< تــونس: إلــت عودتــه عنــد

 فيهـا أشاد بقصيدة الفض   بعض ح ّه وقد، (1)>الحديث علم في للّسايلين
 أنشـد وقـد< :(2)هـذا عـن الّثعـالبي قال حيث >الحسان الجواهر<كتابه وب به

 يُمـنّ  أناهلل ’عسـى، ههنـا إثباتهـا رأيـت أبياتـا هذا كتابنا في الفضالء بعض
 ذكـر مّمـا شـأنا أحقـر نفسـي أرى كنـتُ  وإن، أوليائـه بزمـرة باللّحوق علينا
 فقال:، فيها

ــا ًم ــي َتَفهُّ ــْرآِن َيْبِغ ــاِرَئ الُق ــا قَ  أََي
ـلِ َجَواِهُر َجاءَْت ِمـْن إِ   َمـامٍ ُمَحصِّ

ـــا  أََبـــا َزْيـــد الِحْبـــُر الـــَولِيُّ ِإَماُمنَ
ــهِ  ــى ِكَتاِب ــيَر َمْعنَ ــا َتْفِس ــْت لَنَ  أََبانَ
 فََحقَّ لََها َيا َصاح ُتـْدَعى َجـَواِهًرا
 َحَوْت ِباْخِتَصاٍر َجاِمَع اْبِن َعِطيَّـةٍ 
ـفٍ  ــاَن َخْيــَر ُمَؤلِـّ ــا لَــُه ِإْذ َك  َهِنيًئ

ــــا ــــِه َربُّ الِعَب ــــاأََداَم ِب  دِ اْنِتَفاَعنَ
ــا َســيِِّدي َهــْل َدَعــْوةٌ ُمْســَتَجاَبةٌ   أََي
ـــهُ  ـــَل دِينُ ـــاُه وَيْكُم ـــلَُح ُدْنَي  َوَتْص

 

ـــيَِّد الُفَضـــالَءِ   ِـــي[ َس ْن آِلل ـــزِّ  ]َخ
 َجـــَزاُه ِإلَـــُه الَخْلـــِق َخْيـــَر َجـــَزاءِ 
ــــاءِ  ٍة وَرَخ ــــدَّ ــــي ِش ــــا فِ  َوَمْلَجأُنَ
ــــاءِ  ــــرِ َعنَ ــــالِي ِبَغْي ــــُه التَّ  فََيْفَهُم

ـــاءِ َوجَ  ـــاَدِة الُعلََم ـــْن َس ـــا ِم  اِمُعَه
ـــَفاءِ  ـــِن ِش ـــَراٍر وُحْس  َوَزاَدْت ِبأَْس
ــــرِ ِكَتــــاٍب َســــاِطٌع ِبَســــنَاءِ   لَِخْي
 َوأَْمَتَعنَـــــا ِمْنـــــُه ِبطُـــــوِل َبَقـــــاءِ 
ـــَعَداءِ  ـــةِ السُّ ـــٌد لُِرْتَب ـــى َعِبي  لَِيْرقَ
 >َوَيْحَظــى ِبرِْضــَواٍن وَخْيــرِ َجــَزاءِ 
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 أحقـر نفسـه يـرى الّذي الّثعالبي تتواض نستشف النّّص  هذا خ ل من
 له. الّشاعر هذا وصف من

 :عليه تالمذته ج.ثناء
ــت ولنبقــت ــات م ــعريّة األبي ــد، الّش ــال فق ــه ق ــذه عن ــو تلمي ــد أب  اهلل’عب

 الجزائري: الّزواوي اهلل’عبد بن’محّمد
 َصُبوٌر َكرِيُم النَّْفِس ُيْكَسى َمَهاَبـةً 
 اِبهِ ِإَذا َما َبَدى َكالَبـْدِر َبـْيَن ِصـحَ 

ــــوٌر وَراِئــــُق لَْفِظــــهِ   ِبَمْجلِِســــِه نُ
ـــا ـــْيِهْم وُكلَّه ـــَرى َعلَ ـــِدهِ ُتْت  فََواِئ
 َمَجالُِس ِعْلٍم قَْد َمَضْت فَلَـْو أَنََّهـا
ــا ــْدٍق َكأَنََّه ــالٍَص وِص ــُة ِإْخ  نَِتيَج
ـــَواِعظَ  ـــا ِبَم ـــي أَْثنَاِئَه ـــُع فِ  َوَيْلَم

 

ــَراُه الَمــْرءُ ِإالَّ وَيْخَضــعُ    فََمــا ِإْن َي
 ُهْم َهالَـٌة َداَرْت ِبـِه ِحـيَن َيْطلِـعُ وَ 

ــعُ  ــَو أَْرفَ ْرُبِل ُه ــيُس الــدُّ  ِضــَياءٌ نَِف
 لََها ِعْنَد أَْهِل الِعْلمِ والَفْهمِ َمْوِقـعُ 
 َتُعوُد ولَِكْن َما َمَضى لَْيَس َيْرِجـعُ 
 ِسَهاٌم ِبَها َيْرِمي الُقلُـوَب فََتْخَشـعُ 
 (1)َتْنفُر َعـْن فِْعـِل الَقِبـيِح وَتـْرَدعُ 

 

، اإلمـام الّشـيخ وهـو ...< الّزروالـي: الجليـل’عبـد تلميـذه عنه وقال
ــولي ــالم، ال ــل، الع ــد، الّزكــي، العام ــيّ ، البصــير، الّناق ــر، الّتق ــن المطّه  م
 حسـان تأليفـا والّسنن الكتاب علوم من فن كل في المؤّلف، الّنقي، العيوب
اهلل ’رضي فتواليفه، البيان غاية فيها القرآن علوم في الحسان الجواهر أعظمها
 اإلفصـاح عـن ذلـك فـأغنى، مشـهورة الـبالد فـي مفّرقـة هـي إذ معلومـة عنه

، البصـير، الّناقـد، الّشـهير، اإلمـام وهـو وجـدها. طلبهـا من كلّ  إذ بذكرها

                                                 

، مخطــوط بالمكتبــة الوطنيــة الجزائريــة : قصــيدة رثــاء الثعــالبياهلل الجزائــري’أبــو عبــد (1)
 ظ. 6، ق 2157)الحامة(، رقم 
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 الّســـلف وبقّيـــة، المســـلمين بركـــة، الخطيـــر، األســـتاذ، الكبيـــر، الّســـّيد
 .(1)>...الّثعالبي مخلوا بن’محّمد بن’الّرحمن’عبد زيد أبو، الّصالحين
 السنجاسني: تلميذه عنه وقال
ــرأتُ < ــى ق ــيخ عل ــالم، الّش ــتقن، الع ــد، الم ــورع، الّزاه ، الحــاج، ال
 ختمت ...الّرحمن’عبد سيدي زيد أبي، الثبت، المقري، الحافظ، المبرور
 وأوضـع، الـّدين بهـااهلل ’أقـام اّلتي الّرفيعة وتصانيفه الّنفيسة تواليفه من عليه
 صدق وأظهر، مناه ذلك من فبلّغه، اهلل وجه بذلك قصد الّسالكين ّسبيل بها
 تظهــر أن المصــّنفين العلــم أهــل فــياهلل ’عــادة وأنّ ، وأبــداه حياتــه فــي نّيتــه

 وتواليفـه هـذا شـيخنا فـي وأنّ ، الميـراث حسب على وفاتهم بعد تصانيفهم
 الّركبـان بهـا وسارت حياته في تواليفه ظهرت ولقد، رفيعا وأمرا بديعا لسّرا
 أحـد عليـه يّطلع ولم، فيهاهلل ’أودعه لسر إالّ  ذاك وما، وجوده مع اآلفاق في
 فـي يكـون ورّبمـا، رسـولهاهلل ’لعبـاد الّنفع وقصد، نّيته صدق مع، خلقه من
 رّبمـا حّتى، بالّنسخ ويتبعونه يده من يختطفونه والّناس تصانيفه بعض أثناء
 .(2)>...فينتظرونه اس؛الكرّ  يستكمل أن قبل الّنسخ أدركه

                                                 

 .79، ص دغنيمة الوافالثعالبي:  (1)
الّرحمن الجي لي، واألسـتاذ عّمـار طـالبي أّن هـذا الـنّّص موجـود فـي ’ذكر الّشي  عبد (2)

الّتي كان  بخزانة الجـامت الكبيـر،  ـّم انتقلـ  اآلن إلـت  >الجواهر الحسان<مخطوطة 
خزانة وزارة الّشؤون الّدينّية، ولكنّي عندما عـدت إلـت هـذه المخطوطـة لـم أجـد هـذه 

، 2أنظر: الجي لي: المرجت السابق، ج -واهلل أعلم -ّبما أّنها قد ضاع  اإلجازة، فلر
 ، تحقيــق: عمــار طــالبي، )مقدمــة المحقــق(، الجــواهر الحســان؛ الثعــالبي: 352ص 

 ص: ظ.
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، الّثعـالبي مـن المقـّربين بشـهادة لنـا يّتضـح النّّصـين هاذين خ ل من
 وانتشرت، الّركبان بها سار الّتي تصانيفه في خاّصة إليها وصل الّتي المكانة

 بنسخها. ليقوموا يديه بين من يختطفونها كانوا النّّساخ وأنّ ، حياته في
 بسكري:ال س مة ابن تلميذه عنه وقال
 زيــد أبــو الــولي، العــارا، العــالم، الّزاهــد، الّصــالح، الّشــيخ ...<

 ولـه، العلمـاء أكـابر من وهو ...بلدا الجزايري، نسبا الّثعالبي الّرحمن’عبد
 فـي الحسـان الجـواهر سـّماه حسـن تفسـير القـرءان علـى ولـه، جملة تآليف
 القـرءان أّول نمـ كـامال لـه هذا الجواهر كتاب وناولني لقيته، القرآن تفسير
 الجّنـةاهلل ’عّوضـه، بعـوض وال بشراء ال عنده من نسخة أعطاني، آخره إلى

 .(1)>شهيدا وأماته بهاهلل ’نفعنا بالحياة موجود اآلن وهو، ءامين به ونفعنا
 الّنقـل فـي يتحـّرى ...الّصـالح، الفقيه، شيخنا< زّروق: تلميذه وقال

 .(2)>لمواضعا بعض في يستوفيه ال وكان، الّتحّري أتمّ 
 يحتّلهـا كـان الّتـي المكانـة لنـا تّتضـح النّصـوص هـذه كلّ  خ ل ومن

 بـاحترام يحظـت، مفّسـرا، حافظـا، فقيهـا، إمامـا كـان فقـد، الّثعالبي الّشي 
 بعده. جا وا من وكلّ ، عرفوه من وكلّ  وت ميذه شيوخه من كبيرين وتقدير

* * * * 
                                                 

، مخطـوط اللّوامـع واألسـرار فـي منـافع القـرآن واألخبـارعيست ابن س مة البسـكري:  (1)
 و. 34، ق 525ة(، رقم بالمكتبة الوطنّية الجزائريّة )الحامّ 

 .265ص ، التنبكتي: المرجت السابق (2)
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